
Desember / året 2017

Oslo, 18. januar -18

Desember 2017
Sammenlignet med tidenes sterkeste desember i 2016 – var det i desember 2017 
en nedgang på 3,5 % for industriens innenlandske salg av byggevarer (5,2 % 
korrigert for prisstigning). 
Betongrelaterte produkter som utgjør ca. 1/3 av totalen hadde svakere utvikling 
(ned 10 %) enn øvrige byggevarer.

3. Tertial / 4. kvartal 2017
I 2017 var utviklingen gjennom året relativt lik som for 2016. Dette ser vi også på 
tallene for 3. tertial og 4. kvartal som endte opp mer eller mindre likt som for 
2016.

Byggevareindustriens Forening salgsstatistikk
Nasjonalt produsentsalg av byggevarer



Desember 2017

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.
Pga. ulikt utvalg av bedrifter i denne tabellen og den som sammenligner  kun med i fjor, vil ikke disse korrelere 
helt.



Byggevareindustriens Forening

Året 2017
Samlet for byggevareprodusentene som er med på statistikken endte 2017 med 
en økning på 3,3 % (1,5 % korrigert for prisstigning). Utvalget på 20 selskaper som 
er med i statistikken hadde en samlet innenlandsk omsetning på over 10 mrd. 
NOK. 
Sett bort fra januar som var meget sterk ift. 2016, har det måned for måned vært 
relativt lik utvikling i 2017 som for 2016. Den sterkeste veksten hadde man i første 
halvår som lå på nær 5%. 
I grafen under ser man at fordelingen i første og andre halvår ligger veldig nær 
50/50.

Mens det i 2016 var betongområdet som opplevde sterkest vekst så har det i 2017 
vært sterkest utvikling innenfor øvrige byggevarer og trebaserte produkter.



Periode: desember 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 552 075 571 818
Salg akkumulert hittil pr år 10 303 153 9 974 940

Indeks
96,5

103,3

Justert for prisstigning
Prisindeks:        Konsumprisindeks (1998 = 100)

2017 2016
Konsumprisindeks denne måned 148,6% 146,0%
Snitt akk. prisindeks 147,4% 144,8%

Indeks
94,8

101,5

Snitt prisindeks er gjennomsnittlig prisindeks hittil i år.

Salgsindeks hittil i år i % av tilsv. periode i fjor

Rapport om innenlandsk salg av byggevarer
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