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Faktorprisindex för byggnader, maj 2017:

Den totala byggkostnaden steg med 2,7
procent
Statistiknyhet från SCB 2017-06-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,5 procent mellan april och maj
2017. På årsbasis ökade faktorpriserna med 2,7 procent.

Mellan april och maj 2017 ökade Faktorprisindex med 0,5 procent. Entreprenörens
kostnader steg med 0,6 procent.

Byggmaterial gick upp med 0,1 procent. Störst prisökning bland Byggmaterial i maj hade
el-materiel. Järn och stål, betongvaror, snickerier, golvmaterial, VVS-material samt övrigt
byggmaterial steg medan trävaror sjönk. Övriga byggmaterialgrupper hade oförändrade
priser.

Byggherrens kostnader gick upp med 0,1 procent. Räntan steg återigen, medan
tjänstemannalöner, projektering och allmänna kostnader var oförändrade.

Faktorprisindex steg med 2,7 procent mellan maj 2016 och maj 2017.

Entreprenörens kostnader steg med 2,9 procent, vilket bidrog till att totalindex gick upp
med 2,4 procentenheter.

Stor påverkan på entreprenörens kostnader hade gruppen Transporter, drivmedel och
elkraft som steg med 4,5 procent mellan maj 2016 och maj 2017. Byggmaterial gick upp
med 4,0 procent. Maskiner steg med 2,3 procent. Omkostnader ökade med 2,0 procent.
Löner gick upp med 1,8 procent.

Inom gruppen Byggmaterial ökade armeringsstål mest, med 12,8 procent. Även övriga
byggmaterialgrupper steg.

Byggherrens kostnader gick upp med 1,8 procent på årsbasis.

Utveckling för olika produktionsfaktorer, maj 2016–maj 2017
Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av
Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga
prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Förändringar efter varuslag
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  Maj 2016– 
maj 2015

Maj 2017– 
maj 2016

Armeringsstål +4,6 +12,8

Järn och stål* +2,0 +8,7

Trävaror +0,2 +4,5

Elmaterial +0,6 +4,2

Övrigt byggmaterial** -1,1 +3,9

Betongvaror +1,2 +3,6

Snickerier +6,3 +3,0

VVS-material +0,9 +2,7

Golvmaterial +1,2 +1,9

Vita varor +2,5 +0,7

Material för målning +0,5 +0,2

Summa för byggmaterial +1,6 +4,0

* inkl. armeringsstål ** här ingår bl.a. material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips -
och träbaserade skivor, papp m.m.

Utveckling för olika byggvaror, maj 2016–maj 2017
Faktorprisindex för flerbostadshus exkl. moms

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt
byggmaterial i beräkningen av Faktorprisindex. Staplarnas höjd motsvarar den
genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.
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Mer om statistiken
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