CTRL+SHIFT KLICKA
MARKEDSANALYSE
Grunnlaget for de viktige
beslutningene raskt og enkelt
når du trenger det!
Rett informasjonsgrunnlag før budsjettering, prognose,
planlegging, overvåking, klassifisering av salgsdistrikter,
omorganisering og bearbeiding av markedet basert på
hvordan det ser ut og utvikler seg. Gjør det enklere å vurdere
hvordan fremtiden vil se ut for de forskjellige marked.
- Mulig å spare grafer som bilder (for å lime inn i PPT
eller andre presentasjoner)
- Flere års trender vises umiddelbart. 3, 6 eller 9 års trender kan velges
- Tydlige forklaringer på kildedata og hvordan du skal tolke vår indeks,
trender og barometere

Med vår markedsanalyse kan du bryte ned statistikken til å gjelde for ditt nedslagsfelt. Uavhengig av om
det så gjelder for nybygg av eneboliger i Ås, ombygg av kontor i Kristiansand eller broer og tuneller på
Vestlandet. Tilsvarande gjelder for byggestart- og prosjekteringsindeks, byggevolum og trender, som
enkelt kan hentes frem for det område og den type prosjekt du ønsker å analysere.

Indeks

Byggestart- og prosjekteringsindeksen viser avviket mellom
inneværende og foregående
12-måneders periode. Du får også
tilgang til indekstall som viser
avviket to og tre år lengre tilbake
i tid.
Trenden presenteres i en
oversiktlig graf med et målepunkt
for hver tredje måned. I tillegg får
du tilgang til en mer detaljert graf
som viser målepunkter for hver
måned de siste tre årene.

Byggestartsindeks

Prosjekteringsindeks

• Hvordan er situasjonen her og nå?
Bygges det mer eller mindre enn før?
• Finne medvirkende årsaker til
hvorfor det har gått bra/ dårlig i et
område, salgsdistrikt?
• Sammenlign byggestartsindeksen
med egne/ andre vurderinger for å
kunne danne seg et helhetsbilde av
markedet.

• Ser byggingen ut til å øke eller avta?
• Se fremtidige muligheter eller trusler
i tide.
• Hent frem underlag for å sammenligne med egne prognoser og for å få
et bedre helhetsbilde.

Her vises statistikk basert på den
totale byggekostnaden for
prosjekter der minst en entreprenør
er kontrahert.

Viser statistikk basert på den totale
byggekostnaden for prosjekter der
den første konsulenten er
kontrahert. Antyder potensialet til
den fremtidige byggingen.

Sammenlign de siste tre årene med hverandre. Du kan velge å se grafer basert på måneder, fylker, kategorier eller byggetyper.
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MARKEDSANALYSE

Du kan enkelt få frem og sammenligne
indeks per fylke eller kategori via
knappen ”Vis oversikt”
Under ”Vis detaljert graf” kan du i neste
omgang velge å vise korrelasjonen
mellom byggestart- og prosjekteringsindeks.

Eksempel på ”Vis oversikt” sortert på fylke. Du ser raskt
hvilke fylker som peker seg ut både i positiv og negativ
retning, og som du senere kan fordype deg ytterligere i
analysen av dem.

Du kan også lage profiler og analysere på et dypere
nivå i Norges største database av byggeprosjekter. Velg
kommuner og / eller underkategorier for å få frem indeks
og barometer. Du kan for eksempel få frem indeks for
brobygging i Larvik kommune.
Eller opprett profiler som helt matcher ditt virksomhetsområde om du ikke jobber kun innen fylkesgrensene.
Velg noen kommuner fra ett fylke og noen fra et annet
fylke og få frem rett indeks.
- Skreddersydd byggestatistikk, analyse og beslutningsgrunnlag for akkurat din virksomhet altså!
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