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Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien er også i 
april sterkt preget av påsken og viser en nedgang på 25,5% sett ift. i fjor (26,9 
% korrigert for prisstigning). 
Selv om påsken spiller inn vil mange si at april endte svakt ift. tidligere 
sammenlignbare år. Det var særlig en treg oppstart etter påske som skuffet og 
nok overrasket en del.

Akkumulert pr. 1. tertial
Pr. 1. tertial viser statistikken nå en økning på 5,4 % over 2016-nivået (3,0 % 
korrigert for prisstigning). Etter en særdeles sterk åpning på året er man nå 
tilbake på et mer forventet nivå. Selv om april var svak er det likevel et 
historisk sterkt 1. tertial man kan se tilbake på.
Innenfor gruppene betong og øvrige byggevarer ligger de også nå relativt likt 
som med hhv. 6 og 5 % økning  hittil i år.
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Forklaring:
Denne tabellen er basert på utvalget av bedrifter som vi har statistikk for tilbake til 2007.
Salgsindexen pr. måned er sett ift. GJENNOMSNITTLIG SALG pr MÅNED i 2007 som da er index 100.



Periode: april 2017

Omfatter: Innenlandsk salg av følgende byggevarer

Lettklinker, plastprodukter, gipsplater, sponplater, trefiberplater, takbelegg,

takstein, mineralull, gulvbelegg, parkett og ferdigbetong

samt andre byggevarer som fremstilles eller forhandles av medlemmer av BNLs industribedrifter

(Tall i 1.000 kroner )

2017 2016

Salg denne måned 686 637 921 202

Salg akkumulert hittil pr år 3 165 280 3 002 207

Indeks

74,5

105,4

Justert for prisstigning

Prisindeks:        Konsumprisindeks (1998 = 100)

2017 2016

Konsumprisindeks denne måned 105,2% 143,8%

Snitt akk. prisindeks 146,3% 143,0%

Indeks

101,9

103,0

Snitt prisindeks er gjennomsnittlig prisindeks hittil i år.
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