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Byggmaterialhandeln gick starkt under sommaren
Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på
jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 7 procent under det tredje kvartalet 2020 jämfört med
samma period 2019. Tillväxten för årets första nio månader landade på 10 procent.
Försäljningsutvecklingen under årets tredje kvartal var stark i hela landet, mätt på jämförbara enheter och
jämfört med samma period föregående år. Tredje kvartalets tillväxt om 7 procent är dock lägre än tillväxten
under första respektive andra kvartalet.
–

Tillväxten har varit stark i byggmaterialhandeln hittills i år. Trä- och inredningsprodukter har gått
starkt under kvartalet, vilket hänger ihop med att många privata projekt har genomförts under
sommaren, säger Monica Björk, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Aktörerna inom byggmaterialhandeln är svagt optimistiska inför det kommande kvartalet. Ett välanvänt ROTavdrag och rekordförsäljningar på bostadsmarknaden väntas hålla de konjunkturella orosmolnen borta ett tag
till.
–

En aktiv bostadsmarknad och en mer optimistisk byggkonjunktur ger positiva signaler till branschen
inför de kommande månaderna. På något längre sikt är arbetsmarknaden och ekonomin avgörande
för att renoveringar och byggprojekt ska påbörjas även under kommande år, säger Monica Björk, VD
för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Via Byggmaterialindex erbjuds branschens parter möjligheten att prenumerera på ett unikt beslutsunderlag
om byggmaterialhandelns utveckling. Prenumerationstjänsten innefattar exklusiv information om hur
branschen utvecklas sett till riket, regioner och produktgrupper. Produktgruppsstatistiken baseras på
branschens detaljerade varugruppsindelning BK04.
Information om prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se
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Fakta om Byggmaterialindex: HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag
av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 2127 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer
Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen
omsätter tillsammans cirka 46 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

