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Kort om
Byggmaterialindustrierna
• Paraplyorganisation
• Byggmaterialbranscher
• Byggmaterialföretag
• Byggmaterialindustrin omsätter
omkring 190 miljarder och
sysselsätter knappt 60 000 personer
i Sverige

Källa: SCB, Byggföretagen
https://byggforetagen.se/statistik/byggkostnader/

Den totala produktionskostnaden för att bygga ett flerbostadshus
fördelas på markkostnad, byggherrekostnad och byggkostnad, samt
moms

I faktorprisindex (FPI) ingår
byggkostnad (entreprenörens
kostnader, dvs kostnad för
material, arbetslöner, maskiner,
transporter, drivmedel och elkraft)
samt byggherrekostnader

Källa: SCB, Byggföretagen
https://byggforetagen.se/statistik/byggkostnader/

Vad påverkar materialkostnaderna?
- Råvarupriser
- Energipriser
- Efterfrågan och tillgång på den globala marknaden
- Omställning till ett mer hållbart byggande
- Ökade krav på produktinformation
- Ökad efterfrågan på förädlade produkter och kringtjänster
som effektiviserar byggprocessen

Internationell marknad
• Borgar för transparens och konkurrens vad gäller prisbild
• Kräver inköpares medvetenhet med avseende på arbetsvillkor
och produktprestanda
• Den svenska kronans värde påverkar kostnaderna för råmaterial och
insatsvaror liksom färdiga produkter som importeras
• Att materialpriserna påverkas av internationella marknadspriser
har varit extra tydligt under året som gått, där den brist på råvaror
som har uppstått i Europa och resten av världen har lett till
extraordinära prisökningar

Utveckling på den internationella marknaden 2020-2021
•
•
•
•
•

Globala obalanser mellan utbud och efterfrågan
Problem med leveranser av insatsvaror
Brist på containrar
Rekordhöga frakt- och råvarupriser
Stigande energipriser
• Europeiska industribolag har tvingats
begränsa sin verksamhet
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Bredd på staplar: faktorns
viktsandel i procent vid
beräkning av FPI för
flerbostadshus. Staplarnas
höjd motsvarar genomsnittlig
prisutveckling för respektive
produktionsfaktor

Källa: SCB

Bredd på staplar:
byggvarugruppens viktsandel
i procent vid beräkning av FPI
för flerbostadshus. Staplarnas
höjd motsvarar genomsnittlig
prisutveckling för respektive
varugrupp

Bakomliggande orsaker till ökade råvarupriser 2020-2021
•

Störningar i leveranskedjan, bland annat till följd av
containerbrist.

•

Fartyget EverGiven fastnade i Suez-kanalen vilket påverkade
inleveranser av material till Europa negativt.

•

Efterfrågan av vissa materialslag, som t.ex. trä och stål, har
överstigit förväntade nivåer, vilket har lett till bristsituationer
och låga lager.

•

I mitten av februari drabbades Texas av extrem vinterkyla
vilket ledde till produktionsstopp på ca 1 mån för flera
petrokemiska råvarutillverkare som finns där.

•

Den produktionskapacitet för petrokemiska produkter som
normalt finns tillgänglig i Ryssland hade förlagt sitt årliga
underhållsstopp till samma period =>

•

Tillverkarna av den här typen av produkter behövde köpa in
råvara från Kina – och sjöfrakterna hade redan gått upp rejält
till följd av containerbristen.

Diagram från ”Så går
det för skogsindustrin”
nr 3, 2021

Den svenska bostadsmarknaden
•
•

•
•

•
•
•

•

Bostadsinvesteringarna ökade sammantaget med 3 %
under 2020 jämfört med 2019
Hittills i år har investeringarna fortsatt att stiga och
nybyggnationen var under Q2
8 % högre jämfört med Q2 förra året
Investeringar i ombyggnation uppgift till drygt 6 %
högre jämfört med för ett år sedan
Även antalet byggstarter och utfärdade bygglov
indikerar att bostadsinvesteringarna kan komma att öka
under året
Enligt SCB:s statistik har byggandet av både
flerbostadshus och småhus ökat under året
Bostadspriserna har ökat seden april 2020
På längre sikt talar stigande räntor för att
prisutvecklingen och därmed bostadsinvesteringarna
kan komma att bli svagare.
En annan faktor som kan verka återhållande på
bostadsinvesteringarna är ökande byggkostnader i
spåren av stigande råvarupriser och
utbudsbegränsningar
Källa: Skogsindustrierna

Diagram från ”Så går det för
skogsindustrin” nr 3, 2021

Den internationella trävarumarknaden
•

Världsmarknaden för trävaror har gått in i en ny fas efter en
period där marknaden har kämpat för att komma ikapp det
underskott som initialt skapades under inledningen av
pandemin

•

Marknaden har till synes börjat hitta tillbaks till en mer
balanserad tillvaro

•

Under sommaren återvände priserna på den amerikanska
marknaden till nivåerna innan pandemin
Diagram från ”Så går det för

•

Under hösten har priserna börjat stiga i USA igen

•

Den brittiska marknaden har börjat komma ikapp tidigare
underskott och visar tecken på att lugna ner sig, vilket kan
förväntas påverka svenska sågverk

•

Mer stabila priser kan förväntas under hösten, även om det
finns risk för en viss volatilitet innan marknaden hittar en ny
balans

skogsindustrin” nr 3, 2021

Källa: Skogsindustrierna

Den svenska trävarumarknaden
•
•

•

•
•
•

De viktigaste exportmarknaderna för Sverige har varit
Storbritannien och Kontinentaleuropa
För svensk del noteras ett trendskifte där sågverken
återigen har haft möjlighet att bygga upp en buffert i
trävarulagren, från att under pandemin ha kämpat med
att klara leveranserna med nästan tomma lager
Flera av de initiala utbudsproblemen som har skapat
den exceptionella marknadssituationen verkar nu steg
för steg lösa sig
Fortsatta logistikproblem globalt sett kan ge effekter i
närtid
Förväntningar om sjunkande priser gör att köpare
medvetet håller tillbaks
Dessa faktorer förstärker osäkerheten om utvecklingen
i närtid och stärker förväntningarna om risken för mer
volatila tendenser
Källa: Skogsindustrierna

Diagram från ”Så går det för
skogsindustrin” nr 3, 2021

Cement och betong
•
•

•
•

•

•
•

Väldigt osäkert läge
Regeringsbeslut om tillfällig förlängning att bryta ut
kvarvarande mängd inom befintligt tillstånd ännu ej
taget
När beslutet tas kan det överklagas – risk för inibering
Även om det inte överklagas beror framtiden på hur
lång tid det tillfälliga tillståndet kommer att gälla och
hur man kan dämpa riskerna med att fasa in kalksten
från Nordkalk
Tre pågående tillståndsprocesser:
•
Tillfällig förlängning
•
Nytt kortare tillstånd på 3 år (bedöms kunna vara
klart 2023)
•
Nytt långsiktigt tillstånd (bedöms ta 5 år)
Omställning till import kräver stora investeringar i form
av ombyggda logistikkedjor, hamnar, terminaler m.m.
Ökade transporter leder inte bara till ökade kostnader
utan även till ökad klimatpåverkan

Från konsekvensanalys beställd av Regeringen och genomförd av
Ramböll: ”Den enskilt största kostnadsfaktorn bedöms vara
kostnader anpassning av infrastruktur såsom hamnar och silos.
Om det finns behov av detta bedöms kostnaderna uppgå till
åtskilliga miljarder kronor.”

Stål
•

•

För närvarande råder brist på flertalet stålprodukter såsom
grovplåt, hålprofiler, armering, balk, rostfritt, specialstål och även
aluminium.
Orsaken är stor efterfrågan i Europa som inhemska producenter
inte riktig kan fylla, samtidigt som tillgången på importerat
material är begränsad.

•

Även priserna på skrot har ökat på grund av att det har fallit
mindre skrot som följd av konsumtionen minskat under pandemin
vilket har drivit upp priser på skrot som t.ex. armeringsstål till
största del produceras av.

•

I USA väntar man sig att skyddstullarna på 25 procent, som
infördes av Donald Trump för tre år sedan, avskaffas under
november. I så fall blir det mer attraktivt för europeiska verk att
exportera till USA, vilket skulle få till följd att tillgången på stål
minskar här, något som i sin tur kan driva priserna uppåt

•

Leveranstiderna längre än önskat.

September 2021.
Index = 180,8

Stålprisindex
2015=100

OBS Index!

Utmaningar framåt
➢

I händelse av att svensk tillgång på cement drastiskt minskar kommer det att ha en stor påverkan på
byggsektorn då betong ingår i de flesta nybyggnationer

➢

Fortsatt långa leveranstider och höga priser
•

Byggmaterialföretagen ägnar mycket tid åt att säkra leveranser.

•

Svårt att föra vidare de prishöjningar på t.ex. råvaror, energi, transport till kunder.

➢

På kort sikt kan projekt fördröjas och priser kan bli högre.

➢

Den nuvarande situationen bedöms som övergående efterhand som marknaden åter balanseras. Det är
dock svårt att sia om när så kommer att kunna ske då det beror på vad som händer med den globala
efterfrågan.
•

När efterfrågan sjunker eller tillgången på material ökar, kommer priserna att sjunka.

Vad kan man göra?
•

Stärka dialogen med leverantörsled och strategiska samarbetspartners
•

Det säkraste sättet att säkra leveranser är att ha ett långtgående partnerskap med sin leverantör. De kunder/aktörer som opererar på

en spotmarknad riskerar i situationer som denna. Varje producent prioriterar under rådande situation långvariga och nära
samarbetspartners om tillgången till material är knapp
•

När marknaden blir osäker på tillgång görs försök till bunkring. Bunkring förvärrar situationen ytterligare i marknaden, då lager byggs på
platser där material inte används direkt..

•

Undvik att köpa upp egna lager av produkter som påverkas av leveransbrister och/eller tillfälliga extraordinäre prisjusteringar om de är skälig
och väldokumenterade, i väntan på att situationen (förhoppningsvis snart) återgår till en vanlig leveranssituation.

Länkar till mer information
• Container - Varför är det brist på containrar? – CargoCare
• Branschen varnar: Containerbristen kan vara kvar i åratal (di.se)
• SGFS 1 november 2021 (skogsindustrierna.se)
•

https://www.sbi.se/stalprisindex/

• Marknadsanalys maj 2021 - Det fortsätter uppåt | BE Group
• ikem-konjunkturbrev-nov-2021.pdf
• Cementbrist - Svensk Betong
• bilaga-g.-analys-av-mojlighet-till-import-av-kalksten-klinker-och-cement-ramboll.pdf (regeringen.se)
• Alternativ till kalkproduktion i Slite (sgu.se)

