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Omsetningstall for
aktørene i MI-gruppen
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Om statistikken
Statistikken er utarbeidet av Virke på vegne av aktørene som deltar i Virkes Markedsinformasjonsgruppe (MI-gruppen) for byggevarehandelen.
Gruppen omfatter 8 av de største aktørene innenfor byggevarehandelen, og samtlige aktører omsetter varer til både proff- og privatkunder.
Tallene i statistikken er basert på omsetning til sluttbruker eks. MVA og rapporteres kun dersom aktøren kan sies å «ha kontroll på»
omsetningen. Dette er særlig viktig i de tilfeller aktøren melder inn tall på vegne av flere konsepter.
Statistikken er en ren andelsbetraktning, og er ikke utarbeidet etter like-for-like prinsippet.
Den enkelte aktør påvirkes derfor både av den organisk veksten, strukturendringer som for eksempel åpning og nedleggelse av utsalg samt
overtakelse og salg av allerede eksisterende utsalg.
Statistikken viser kun utvikling i omsetning og andeler for gruppens deltakere, og
omsetningsvolumet er derfor ikke utfyllende for byggevaremarkedet bredt. Omsetning hos andre
aktører som tilhører det tradisjonelle byggevaremarkedet, samt byggevareartikler handlet gjennom
ikke-tradisjonelle kanaler (bransjeglidning) må derfor legges til dersom man skal gjøre en
markedsbetraktning for det totale byggevaremarkedet i Norge.
NB: Det kan ikke gjøres direkte sammenligning mellom tallene som fremkommer av denne
rapporten og tall oppgitt av andre aktører utenfor Virkes Markedsinformasjonsgruppe, da det er et
definert sett med kriterier som ligger til grunn for aktørenes innrapportering.
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Omsetningsvekst på 5,5 % for aktørene i MI-gruppen for byggevaremarkedet
Den totale sisteleddsomsetningen for aktørene i Virkes
Markedsinformasjonsgruppe for byggevaremarkedet ble i 2016 på 29,5 mrd.
Dette er en økning på 5,5 prosent sammenlignet med 2015.
2016 var et år preget av endringer. Byggevaremarkedet har tradisjonelt
fremstått som et åpent marked med stor konkurranse og mange tilbydere, i
motsetning til dagligvaremarkedet hvor konsolidering og vertikal integrasjon
har preget konkurransesituasjonen.
- Vi ser nå en trend mot at markedet spisses med færre og sterkere aktører,
sier bransjedirektør Bengt Herning i Virke Byggevare.
Eierskifter, nyetableringer og oppkjøp kombinert med god organisk vekst, har
gitt oss sterkere aktører med mer robuste posisjoner i markedet.
- Det er grunn til å tro at den konsolideringen vi nå ser i markedet vil prege
konkurransesituasjonen også i 2017, fortsetter Herning.
Det pressede boligmarkedet i de større byene, og spesielt i det sentrale
østlandsområdet stimulerer til økte investeringer i nybygg på boligmarkedet.
- Den økte utbyggingen og entreprenørvirksomheten vil kunne gi gode
vekstvilkår for byggevarehandelen i 2017 og i årene fremover. I tillegg til det
økte volumet av nybygg, legges det ned mye penger i oppgradering og
oppussing av bolig- og fritidseiendommer i Norge, samt rehabilitering av
offentlig eide bygg. I sum gir dette gode fundamentale vekstvilkår for både
byggevarehandelen og beslektede bransjer, avslutter Herning.
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Byggmakker handel

Coop
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Gausdal Landhandleri

5 085

6 103
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Kilde: Virke Analyse

For mer informasjon, kontakt:
Bengt Herning, direktør Virke Byggevarehandel, telefon +47 95 26 97 84
Kjetil Vee Moen, bransjeanalytiker Virke, telefon +47 47 70 08 96
Alle tall er oppgitt eks. mva
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Virkes Markedsinformasjonsgruppe
Optimera

Byggmakker Handel

Coop Norge Handel

Løvenskiold Handel

Omsetning:

Antall utsalg:

Omsetning:

Antall utsalg:

Omsetning:

Antall utsalg:

Omsetning:

Antall utsalg:

9.06 mrd

209

6.10 mrd

80

5.09 mrd

121

4.31 mrd

68

Leverer omsetning for
følgende konsepter:






Optimera
Monter
Byggi
Pluss 1
Flisekompaniet 2

Proff:

74%
Privat:

Leverer omsetning for
følgende konsepter:





Byggmakker
Stangeskovene
H. C. Thaugland
Julius Jakhelln

26%

Proff:

63%
Privat:

37%

Carlsen Frizøe Handel

Leverer omsetning for
følgende konsepter:





5%

Coop Obs!
Coop Obs Bygg
Coop Extra Bygg
Coop Byggmix

Omsetningen inkluderer
byggevareomsetning fra de
kjedene i Coop som ikke har
byggevarer som sin primære
omsetning

Neumann Bygg

Proff:

Leverer omsetning for
følgende konsepter:




Proff:

61%

Maxbo
Maxbo Stormarked
Maxbo Proff

Privat:

Privat:

95%

39%

Gausdal Landhandleri

Ski Bygg

Omsetning:

Antall utsalg:

Omsetning:

Antall utsalg:

Omsetning:

Antall utsalg:

Omsetning:

Antall utsalg:

1.78 mrd

26

1.37 mrd

15

1.25 mrd

15

0.57 mrd
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Leverer omsetning for
følgende konsepter:



Carlsen Fritzøe
1-2-TRE
elementproduksjon
Herføll Gruppen



1
2

6

Proff:

73%

Leverer omsetning for
følgende konsepter:



Neumann Bygg
STARK

Proff:

84%

Leverer omsetning for
følgende konsepter:


Gausdal Landhandleri

Proff:

70%

Leverer omsetning for
følgende konsepter:



Ski Bygg
Mobalpa Grini

Proff:

72%

Privat:

Privat:

Privat:

Privat:

27%

16%

30%

28%

kun byggevare-omsetning fra utsalg med kombinasjonsdrift
Inkludert i Optimeras omsetning for aug-des 2016 (0,19 mrd)
Alle tall er oppgitt eks. mva

Salgsinformasjon for
aktørene
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Aktørenes omsetning i 2016
1 251

567

6,0 %
Optimera

1 368
1 787
9 060

Byggmakker handel

Coop

5,0 %

4,0 %

Løvenskiold handel (Maxbo)

4 306

3,0 %
Carlsen Frizøe

Neumann bygg

Gausdal Landhandleri

5 085

6 103

Vekst 2015-2016

5,5 %
2,0 %

1,0 %

Ski Bygg

0,0 %

Kilde: Virke Analyse

Kommentar:
Total sisteleddsomsetning for aktørene i Markedsinformasjonsgruppen for byggevaremarkedet var 29,5 mrd i 2016. Dette er en omsetningsvekst på 5,5%
sammenlignet med året før.
Veksten i omsetningen baserer seg på 6,1% organisk vekst samt en 0,6% reduksjon i omsetningstallet grunnet salg av kjeder/grupperinger tillagt fusjoner og
oppkjøp.
Alle tall er eks. mva
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Andeler av totalomsetningen for MI-gruppen i 2016
1,9 %
Optimera

4,2 %
4,6 %

Byggmakker handel
6,1 %
30,7 %
Coop

Løvenskiold handel (Maxbo)
14,6 %
Carlsen Frizøe

Neumann bygg

17,2 %

Gausdal Landhandleri
20,7 %
Ski Bygg

Kilde: Virke Analyse
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Fordeling mellom proff og privat i 2016
Privatandel 2016
Ski Bygg

28%

72%

Gausdal Landhandleri

30%

70%

Neumann bygg

42%

58%

Proffandel 2016

16%

84%

Proff
Carlsen Frizøe

Privat

Løvenskiold handel

27%
39%

Coop
Byggmakker handel

Kilde: Virke Analyse

Optimera

73%
61%
95%

37%

26%

5%
64%

74%

Kommentar:
Vi ser en tydelig trend i omsetningstallene fra byggevarekjedene på at veksten i markedet først og fremst er et resultat av større omsetning i proff-segmentet.
Kombinasjonen tjeneste/produkt er helt tydelig i vekst, og vi ser en glidning fra at konsumentene kjøper produkter for å bygge selv til at man i større grad
ønsker å benytte seg av aktører i proffmarkedet som leverer et ferdig produkt.
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Annet salg i 2016 (grossistomsetning)

273,3
Optimera

Byggmakker Handel

Løvenskiold Handel

18,1
118,5

28,4

Gausdal Landhandleri

Tall i MNOK

Kilde: Virke Analyse

Kommentar:
Aktørene i byggevaremarkedet selger byggevarer til utsalg de ikke selv kontrollerer, eller som er tilknyttet andre kjeder. Aktørene i MI-gruppen hadde i 2016
en samlet grossistomsetning på 438 MNOK
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Aktørenes omsetningsvekst i 2016
25,0 %

20,0 %

22,8 %

15,0 %

16,7 %

15,9 %

10,0 %
Annet
5,5 %
5,0 %

Endring detaljhandel
Snitt Virke MI-gruppen

3,7 %

2,8 %

0,0 %

1,9 %
-2,5 %
-5,9 %

-5,0 %

-7,0 %

-10,0 %
Gausdal
Landhandleri

Carlsen Frizøe

Optimera

Coop

Byggmakker
handel

Ski Bygg

Neumann bygg

Løvenskiold
handel *

Kilde: Virke Analyse

Kommentar:
Aktørenes veksttall består av både organisk vekst og vekst gjennom fusjoner og oppkjøp. Den samlede organiske veksten for aktørene i 2016 er på 6,1%
mens netto reduksjon av veksttallet grunnet salg av kjeder/grupperinger, fusjoner og oppkjøp utgjør 0,6 prosent av den totale veksten.

* Løvenskiold Handel rapporterer ikke inn omsetning for Malia og Wallendahl for 2016. Disse var inkludert i rapporteringen for 2015. Korrigert for denne endringen er nedgangen i omsetningsvolum på 2,5%
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Aktørenes omsetning per vareutsalg (MNOK)
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Coop Norge Handel
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Kilde: Virke Analyse
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Totalmarkedet for
byggevarehandelen
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Totalomsetningen i 2016
Basert på faktiske tall for medlemmene i MI-gruppen og beregnet omsetning for Andre Byggevareaktører **

Totalomsetning for MI-gruppen: 29,5 mrd

1 251

Totalomsetning for byggevarekjedene* : 45,3 mrd

567
Optimera

Optimera
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Coop

15 744
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Carlsen Frizøe Handel
Neumann Bygg

Neumann bygg

Gausdal Landhandleri

5 085

6 103
Gausdal Landhandleri

Ski Bygg

567

5 085

1 251
1 368
1 787

Ski Bygg

4 306
Andre byggevareaktører **
Kilde: Virke Analyse

* Byggevarekjedene er definert som byggevare generalister, altså tradisjonelle byggevarekjeder med et bredt utvalg av byggevareartikler og trelast.

** Andre byggevareaktører inkluderer beregnet omsetning fra byggevarekjeder som ikke inngår i Virkes MI-gruppe. Omsetningstallene fra 2015 er justert for gjennomsnittlig vekst i 2016 med utgangspunkt i
snittveksten til aktørene i MI-gruppen. Bransjeglidning, netthandel fra byggevarekjeder uten fysiske utsalgssteder, byggevareomsetning fra utsalgssteder som opererer under bredt vareutvalg og rene
frittstående fagkjeder i tilstøtende bransjer er ikke inkludert i aktøroversikten eller omsetningstallene.
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Aktørene som er inkludert i andre byggevareaktører er:
Bauhaus, Bygger’n, Byggfag, Byggeriet, Byggmax, Byggtorget, Byggvell, Snekker’n, XL-BYGG samt noen mindre aktører.

Andeler av totalomsetningen i 2016
Basert på faktiske tall for medlemmene i MI-gruppen og beregnet omsetning for Andre Byggevareaktører **
Totalomsetning for MI-gruppen: 29,5 mrd

4,2 %

Totalomsetning for byggevarekjedene* : 45,3 mrd

1,9 %
Optimera

4,6 %

Optimera

Byggmakker handel

Byggmakker Handel

20,0 %

6,1 %
30,7 %

Coop Norge Handel

Coop

34,8 %
Løvenskiold Handel

Løvenskiold handel (Maxbo)

14,6 %
13,5 %

Carlsen Frizøe Handel

Carlsen Frizøe
Neumann Bygg
Neumann bygg
Gausdal Landhandleri

17,2 %

20,7 %

1,3 %
Gausdal Landhandleri

Ski Bygg

11,2 %

2,8 %

Ski Bygg

9,5 %

3,0 %
3,9 %

Andre byggevareaktører **

Kilde: Virke Analyse
* Byggevarekjedene er definert som byggevare generalister, altså tradisjonelle byggevarekjeder med et bredt utvalg av byggevareartikler og trelast.

** Andre byggevareaktører inkluderer omsetning fra byggevarekjeder som ikke inngår i Virkes MI-gruppe. Omsetningstallene fra 2015 er justert for gjennomsnittlig vekst i 2016 med utgangspunkt i snittveksten
til aktørene i MI-gruppen. Bransjeglidning, netthandel fra byggevarekjeder uten fysiske utsalgssteder, byggevareomsetning fra utsalgssteder som opererer under bredt vareutvalg og rene frittstående fagkjeder
i tilstøtende bransjer er ikke inkludert i aktøroversikten eller omsetningstallene.
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Aktørene som er inkludert i andre byggevareaktører er:
Bauhaus, Bygger’n, Byggfag, Byggeriet, Byggmax, Byggtorget, Byggvell, Snekker’n, XL-BYGG samt noen mindre aktører.

Vedlegg:
Makroøkonomi
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ROT-markedet – Et stort marked i jevn vekst

Kilde: Prognosesenteret

Kommentar:
Det norske markedet for rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT) har hatt en jevn og stabil vekst de siste årene. Markedet forventes ifølge tall fra
Prognosesenteret å øke henholdsvis 1,7 og 2,2 prosent i 2017 og 2018.
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Det bygges stadig flere boliger

Kilde: SSB, Prognosesenteret

Kommentar:
Fra 2014 og frem til i dag har vi sett en kraftig vekst i antallet igangsettelsestillatelser for nye boliger. Det sentrale østlandsområdet vokser mest med 45 prosent
økning i antall igangsettelser fra 2015 til 2016. Innlandet, Vestlandet og Nord-Norge vokser med henholdsvis 18, 13 og 17 prosent i samme periode. På
Sørlandet og i Midt-Norge er det en svak nedgang i antallet igangsettelser, hhv -5 og -2 prosent.
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….men salget av boliger totalt sett går ned

Kilde: SSB, Virke Analyse

Kommentar:
Til tross for økt tilfang av nye boliger i markedet, har boligsalget totalt sett falt fra 2015 til 2016. Nedgangen i salget skyldes en generell nedgang i antallet
brukte boliger som legges ut for salg. Over tid kan et marked hvor det omsettes færre brukte boliger være negativt for ROT-markedet (rehabiliterings-,
ombyggings og tilbyggsmarkedet), og dermed også for byggevaremarkedet.
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