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Byggeomkostninger steg 10% å/å i 3. kvartal –  det højeste 

niveau i 40 år – men ”topper ud” omkring årsskiftet  

 Ifølge Danmarks Statistik steg årsstigningstakten for byggeomkostningerne for 

etageboliger med 10,2% i 3. kvartal. Det er den kraftigste stigning i nyere tid – og 

langt over niveauerne fra perioden før finanskrisen - og vi skal 40 år tilbage i tiden for 

at finde et tidspunkt, hvor byggeomkostningerne steg ligeså hurtigt 

 Det er fortsat inden for materialeomkostningerne, hvor vi ser de kraftigste stigninger - 

14,4%% i 3. kvartal - og selvom årsstigningstakten for arbejdskraftomkostningerne -

2,6% i 3. kvartal - også er svagt stigende, så er niveau væsentlig mere afdæmpet 

 Ovenstående betyder, at det fortsat er stigende materialeomkostninger, som trækker 

de samlede byggeomkostninger op. Både fordi årsstigningstakten for byggematerialer 

stiger markant kraftigere end for arbejdskraft, men også fordi byggematerialer indgår 

med en langt større vægt (2/3) i byggeomkostningsindekset 

 Materialeomkostningerne steg med tocifrede årsstigningstakter for alle faggrupper – 

jord/beton, tømrer, murer, VVS, maler og betonelementer- på nær el-arbejde 

 Kombinationen af en aftagende årsstigningstakt for producentpriserne inden for 

råstofudvinding og metaller samt et økonomisk tilbageslag i bygge- og anlægssektoren 

forventes at føre til en kraftig afdæmpning af prisstigningstakten for 

byggeomkostningerne. Vi venter, at byggeomkostningerne ved udgangen af næste år 

er i omegnen af 0-3 % højere end ved udgangen af 2022  

 Årsagen til at vi ikke har lagt et større prisfald ind for byggeomkostningerne skyldes 

usikkerhed i forhold til prisudviklingen inden for el-og gaspriserne og særligt den 

usikkerhed der knytter sig til prisen på at fylde de europæiske gaslagre op, såfremt 

krigen i Ukraine fortsætter i 2023. Endeligt er der en risiko for, at såkaldte 2. runde 

effekter bidrager til at inflationen og byggeomkostningerne bliver højere end vi aktuelt 

venter i 2023     

 

     

 

Byggeomkostninger (å/å) vægt Q3 - 21 Q4 - 21 Q1 - 22 Q2 - 22 Q3 - 22 Q4 - 22  Q3/Q4 - 23

Arbejdsomkostninger 345 3,2% 2,8% 1,6% 2,2% 2,6% 2 - 3% 1,0 - 2,0%

Materialeomkostninger 655 5,0% 7,9% 10,9% 12,5% 14,4% 11 - 15% 0 -4% 

I alt: 1000 4,4% 5,9% 7,6% 8,8% 10,2% 8 - 11% 0 - 3%

PROGNOSE (å/å)
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