
 

 

Nordens största och mest dynamiska mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen som ger ny kunskap, 

driver och bygger affärer. 

Fakta  
 

Nordbygg arrangeras jämna år i mars/april på Stockholmsmässan och samlar då ca 900 utställande företag och runt 50 000 
besökare. Medarrangörer är Byggmaterialindustrierna, Svensk Ventilation, VVS-Fabrikanternas Råd, Svensk Byggtjänst, 
Glasbranschföreningen samt Energi- och miljötekniska föreningen. Vi samarbetar dessutom med en rad andra ledande 
branschorganisationer i olika projekt kring Nordbygg. 
 

Vision 
 

Nordbygg skall erbjuda en värdefull och angelägen branschmötesplats för intressenter och aktörer i bygg- och 
fastighetsbranschen, genom ett utbud som spänner från diskussioner om byggandets villkor och stadsplanering till produkter 
och tjänster för produktion, underhåll och förvaltning av fastigheter.   
 

Koncept 
 

Nordbygg är en branschmötesplats och mässa tydligt adresserad mot fackpublik. Mässan är indelad i tre huvudområden; 
• Bygg – byggmaterial och byggsystem 
• VVS – värme, vatten, sanitet, kyla, ventilation och fastighetsautomation 
• Verktyg/maskiner – verktyg, maskiner och personlig utrustning. 

 
I nära samarbete med ledande branschföreträdare arrangeras aktiviteter för kunskap, debatt etc. Nordbygg samlar alla ledande 
företag samt branschföreträdare inom samhällsbyggnad. 
 

Framgångsfaktorer 

• Ett djupt innehåll; många och välkända leverantörer inom respektive produktkategori.  
• Vi levererar en mässpublik vars profil mycket väl matchar utställarnas krav och förväntningar. 
• Struktur och kvalité med långsiktighet i mässans utveckling och innehåll samt i vår leverans mot utställare och 

besökare. 
• Allianser och samarbeten med tongivande branschföreningar.  
• Samarbeten med företrädare för nyckelbesökare. 
• Ett starkt upplevt ROI från utställare och besökare. 
• Svenska byggbranschen upplever en långsiktig positiv konjunktur och efterfrågan ökar.  

Före år 2020 behöver Sverige bygga 750 000 nya bostäder.  
 

Utställarprofil 
Inom vart och ett av de tre huvudområdena presenteras ett brett utbud av produkter och tjänster. Inom respektive område är 
merparten av de marknadsledande företagen representerad. För dessa är deltagande på Nordbygg en prioriterad 
marknadsaktivitet. Utländska företag som söker affärskontakter på den nordiska marknaden väljer i hög grad att delta på 
Nordbygg. 
 
 

Besöksprofil 
 

2016 hade Nordbygg närmare 48 000 besökare verksamma inom följande områden: 
 

 Typ av besökare Antal ca. 

 

 Byggmaterial-, System, Produkter, IT support 36% 

 Byggmaskiner, Personlig utrustning, Verktyg  19% 
 Fastighetsautomation 6% 
 Kyl- och Värmepumpar  6% 
 Ventilation 11% 

 VVS 18% 

 Other 4% 
 

 
 



Besökarfördelning  

Hela Sverige är välrepresenterat bland besökarna, 13 % kommer från utlandet.   
Så här var fördelningen 2016:  
  

Storstockholm 38% 
Övriga Sverige 49% 
Nordiska länderna 5% 
Icke-Nordiska länder 8% 

  
På frågan om totalintrycket av Nordbygg ger besökarna betyget fyra på en  
femgradig skala  
 
 
Nordbyggs historia i korthet 
 

 
Nordbygg lanserades under tidigt 80-tal som en utveckling av Nordisk Byggdag. I början var inriktningen främst byggmaterial. 
Under åren har andra mindre fackmässor anslutit till Nordbygg och idag har vi en ledande position inom samtliga 
huvudområden som vi presenterar. 

 
Under 2000-talet har Nordbygg visat en stadig tillväxt och inte nämnvärt påverkats av rådande konjunkturläge. 
Stockholmsmässans anläggning har utnyttjats till sista kvadratmetern, när anläggningen byggdes ut med 10 000 kvm till 
Nordbygg 2010 fylldes även dessa.  
 
I regel bokas 50% av mässytan redan inom tre månader efter genomförd mässa och halvåret innan mässtart har vi kö till de 
flesta områdena. Nordbygg har utvecklats till en angelägen mötesplats för aktörer inom samhällsbyggarsektorn och samarbetar 
på olika vis med de flesta branschorganisationerna. För dessa har Nordbygg blivit en värdefull plattform för kommunikation. 
 
År 2014 tog Nordbygg initiativ till en Samhällsbyggararena i Almedalen. Det är ett årligt evenemang med målet att skapa en 
samlad närvaro och mötesplats för samhällsbyggare under Almedalsveckan på Gotland. 

 

 

 

 


