
Reparationsbyggande
Byggföretagens reparationsbyggande

År 2013 var husbyggnadsföretagens intäkter av
reparationsbyggande 6 miljarder euro
Enligt Statistikcentralen var värdet av entreprenader inom nybyggnad och reparationsbyggande
i husbyggnadsföretagmedminst 5 anställda 14,3miljarder euro år 2013. Av husbyggnadsarbetena
hänförde sig 6,1 miljarder euro till reparationsbyggande. I husbyggnadsbranschen stod företagen
inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet för något över hälften av intäkterna från
huvud- eller underentreprenaderna inom reparationsbyggande.

Husbyggnadsföretagens reparations- och nybyggande 2013

Merparten av rörelseintäkterna för stora företag med inriktning på huvudentreprenader inom egentligt
husbyggande bestod år 2013 av nybyggande av bostadshus och andra byggnader. På motsvarande sätt är
reparationsbyggandets andel av alla entreprenader större hos mindre husbyggnadsföretag och företag med
specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet.

Antalet arbetade timmar för husbyggnadsfackmän inom reparationsbyggande var på samma nivå som året
innan. Fyrtiosju procent av alla arbetade timmar inom husbyggnadsbranschen utfördes år 2013 inom
reparationsbyggande.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 3.10.2014
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Av entreprenaderna inom reparationsbyggande hänförde sig 53 procent till andra reparationer än reparationer
av bostadsbyggnader. De stora byggföretagen koncentrerade sina reparationsentreprenad till reparationer
av andra byggnader än bostadsbyggnader, såsom kontors-, affärs- och industribyggnader samt offentliga
byggnader. Dessa byggnader reparerades för totalt 3,3 miljarder och bostadsbyggnader för 2,9 miljarder
euro.

Statistiken över byggföretagens reparationsbyggande grundar sig på ett urval av byggföretag med minst
5 anställda. Enkäten omfattar ungefär 1 000 företag. Enkäten har förnyats vid offentliggörande av
uppgifterna för år 2012. Uppgifterna för åren 2012 och 2013 är sinsemellan jämförbara.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Husbyggnadsföretagens entreprenader efter näringsgren, mn euro

20132012

5 8265 286Byggande av husNybyggnad

2 3492 285Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

8 1757 571Totalt

2 8772 580Byggande av husReparationsbyggande

3 2473 038Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

6 1255 618Totalt

8 7037 866Byggande av husTotalt

5 5965 323Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

14 30013 189Totalt

Tabellbilaga 2. Husbyggnadsföretagens entreprenader inom reparationsbyggande efter näringsgren
och objekt, mn euro

20132012

2 8772 580ReparationsbyggandeByggande av hus (41)

1 0951 200Bostadsbyggnader

1 7821 380Övriga byggnader

3 2473 038ReparationsbyggandeSpecialiserad bygg- och
anläggningsverksamhet
(43)

1 7701 435Bostadsbyggnader

1 4771 603Övriga byggnader

6 1255 618ReparationsbyggandeTotalt (41 och 43)

2 8652 636Bostadsbyggnader

3 2592 983Övriga byggnader
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