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Desember 2021
Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i desember var 5,4 % 
høyere sammenlignet med samme måned i 2020. 

Salget av trebaserte produkter økte med 4,8 %. Øvrige byggevarer økte med 
4,7 %, mens betongbaserte byggevarer hadde en oppgang på 6,7 % 
sammenlignet med desember i 2020.

Akkumulert pr desember 2021
Akkumulert endte det totale byggevaresalget 5,7 % over 2020. Trebaserte 
produkter har en akkumulert salgsvekst på 10,5 %. Øvrige byggevarer økte 
med 4,9 %, mens betongbaserte produkter har hatt en vekst på 3,3 %. 



Desember 2021 - index

Forklaring:
Salgsindexen pr. måned er sett ift. salg pr januar 2015 som da er index 100.
Stolpene viser hvilken index man har hatt i samme måned.

Om statistikken:
Byggevareindustriens Forening salgsstatistikk er basert på tall innhentet hver måned blant foreningens 
medlemsbedrifter. Den omfatter salg, nominelle priser, til det norske markedet for fakturerte ordrer. 
Indeksen er ikke korrigert for inflasjon, og inneholder både pris og volumendringer. 
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Markedskommentar året 2021
Det innenlandske salget av byggevarer i 2021 endte 5,7 % høyere enn 2020. Den 
samlede omsetningen for utvalget av bedrifter som rapporterer til statistikken var 
11,5 mrd. NOK. 

Salget var litt tregt de 2-3 første månedene, men tok seg opp på forsommeren. 
Juni var den beste salgsmåneden i 2021 sammenlignet med samme måned i 2020. 
Utover høsten roet flatet salget noe ut, men på et relativt bra nivå. 

Statistikken omfatter salg, nominelle priser, til det norske markedet for fakturerte 
ordrer. Indeksen er ikke korrigert for inflasjon, og tallene inneholder både pris og 
volumendringer. 

Det har vært en unormal prisøkning for flere byggevarer i 2021. Dette skyldes bla 
økte råvare- og fraktpriser, samtidig som etterspørselen har vært høy.  Dersom 
man skulle korrigere for inflasjon og prisøkninger, antas det at volumet på 
byggevaresalget har gått noe ned i 2021.
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