
Beställ rapport
Marknadstrender Bygg Riks+Län+
Anläggning 

Spara på att abonnera på alla tre rapporter! 

Marknadstrender Bygg Riks utgör ryggraden i Industrifaktas konjunkturbevakning 
och analys av den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Den används med för-
del som beslutsunderlag vid viktiga strategiska beslut och som budgetunderlag, 
dessutom får man ett kvitto på var man själv befinner sig i jämförelse med total-
marknaden. Analysen kompletteras med en bildserie för att underlätta vid egna 
marknads- och ekonomimöten. 

Innehåll:

• Husbyggnadsinvesteringar och underhållskostnader per sektor med prognoser. Prognoser 
för innevarande år och två år framåt som revideras varje kvartal. Påbörjade investeringar/
löpande underhåll. Tioåriga tidsserier för att ge överblick.  

• Översikt av totala husbyggnadsinvesteringar och underhållskostnader per län med föränd-
ringar i årstakt. Påbörjade investeringar/löpande underhåll. Tioåriga tidsserier för att ge över-
blick.  

• Översikt av husbyggnadsinesteringar och underhållskostnader per A-region med förändring-
ar i årstakt.  

• Kommentarer till utvecklingen. Sammanfattning av positiva och negativa faktorer.  

• Enkät med 100 stora privata och offentliga fastighetsägare om underhållsvolymer. Visar 
underhållets volymutveckling och inriktning.  

• Efterfrågeutveckling i konsultbranschen. Enkäter med ca 80 byggtekniska konsulter och arki-
tekter ger tidiga signaler om förändringar i orderstocken hos konsultledet.  

• Byggmaterialvärden vid ny- och ombyggnad per sektor.  

• Beräkning av installationsmaterial per sektor med nedbrytning på el, värme/sanitet och venti-
lation.  

• Översikt av byggmaterialvärden per län. (Exkl. installationer). 

• Aktuella byggkostnader. Uppdelning på lätt respektive tung stomme för flerbostadshus, kon-
tor, industrihallar, skolor och vårdbyggnader.  

• Bildserie för egna presentationer.  

• Sammanfattning.  

Att kunna följa husbyggnadsmarknaden på länsnivå är oftast en möjlighet som en-
dast större koncerner och företag har. Med Industrifaktas Marknadstrender Bygg 
Län ges en möjlighet för samtliga aktörer att erhålla en fördjupning ner på länsni-
vå, vilket ger en stabil grund inför beslutsfattande. 

• Husbyggnadsinvesteringar och underhållskostnader per sektor senaste kvartal 
och två år tillbaka på länsnivå. Prognoser för innevarande år och två år framåt, 
som revideras varje kvartal. Påbörjade investeringar/löpande underhåll.
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Redovisade sektorer:

• Småhus, nybyggnad

•  Flerbostadshus, nybyggnad

• Flerbostadshus, ombyggnad

• Industri/lager

• Kontor, handel mm

• Offentliga lokaler

• Byggnadsunderhåll

Med Marknadstrender Bygg Anläggning får man en heltäckande analys av hela 
den svenska bygg, fastighets- och anläggningsmarknaden i en och samma rap-
port. 

Innehåll: 
Prognos för total väg- och anläggningssektor innevarande år och ett år framåt. 

• El- och värmeverk

• Vatten-/reningsverk

• Transport

• Post och tele

• Vägar och gator

• Järnvägar/övrigt 

Rapporter som ingår: 
Bygg Riks: fyra digitala kvartalsrapporter, PowerPointserie och sammanfattning.
Bygg Län: fyra digitala kvartalsrapporter med ca 20 sidor.
Bygg Anläggning: fyra digitala kvartalsrapporter med ca 2 sidor. 

Pris: 9 500 kr/år* exkl. moms (Ord. pris 10 900 kr/år exkl. moms)
Utgivningsfrekvens: 4 utgåvor/år

*Du måste abonnera på Marknadstrender Bygg Riks för att kunna abonnera på Marknadstrender 
Län och Marknadstrender Anläggning. 
Priserna avser 4 utgåvor/år exkl. moms.
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