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Februar 2018
Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i februar 2018 endte ned 
med 1,3 % sett ift. februar i 2017 (ned 3,5 % korrigert for prisstigning). 
Det var likt antall salgsdager som i 2017 (20 dager) som gjør perioden helt 
sammenlignbar. 
Februar i fjor som vi sammenligner med var en sterk måned, og nedgangen 
kan i følge markedet mye tilskrives krevende værforhold med kulde og mye 
snø som gir utslag på særlig mindre prosjekter.

De generelle byggevareprodusentene opplevde en svak vekst på ca. 1 % sett 
ift. trebaserte og betongorienterte produsenter som hadde en nedgang på 
mellom 2 og 4 %.

Akkumulert pr. februar
Etter årets to første måneder ligger man nå tilnærmet likt med fjoråret (2 % 
økning og -0,1 % korrigert for prisstigning).
Generelt opplever man et fortsatt sterkt marked med høy aktivitet.
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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: februar 2018

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 )
2018 2017

Salg denne måned 769 295 779 431
Salg akkumulert hittil pr år 1 551 342 1 520 830

Indeks
98,7

102,0

Justert for prisstigning
Prisindeks:        Konsumprisindeks (1998 = 100)

2018 2017
Konsumprisindeks denne måned 149,8% 146,4%
Snitt akk. prisindeks 149,2% 146,1%

Indeks
96,5
99,9

Snitt prisindeks er gjennomsnittlig prisindeks hittil i år.

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