Beskrivning trähusstatistik

Typ av statistik

Marknadsstatistik
monteringsfärdiga
trähus.
Månadsvis
rapportering till
TMF.

Statistik
flerbostadshus av
trä.
Rapporteras två
gånger per år,
februari och
september till TMF.

Andel nybyggda
lägenheter med
stomme av trä.
Publiceras en gång
per år i december
av TMF.
Trähusbarometern
Publiceras två
gånger per år, mars
och september av
TMF.
Trähusbranschen
Publiceras en gång
per år, april/maj.
TMF i siffror
Publiceras två
gånger per år, april
och oktober.

Innehåll

Deltagande företag 2021

Visar den totala orderingången och
leveranser i värde och antal hus fördelat
på styckebyggda och gruppbyggda
småhus, lägenheter i flerbostadshus,
fritidshus, övrigt samt export.

Anebyhusgruppen, (Anebyhus, EkeforsHus
och Kungshus), Attacus Trähus, Bra Hus
från Hedlunds, Derome Husproduktion,
(volymhus och A-hus), Eksjöhus,
Fiskarhedenvillan, Götenehus inklusive
Värsåsvillan, Hjältevadshus, Intressanta
Hus, Norrlands Trähus, OBOS Sverige,
(Myresjöhus och Smålandsvillan),
Skidstahus, Sköna Hus, Svenska
Husgruppen, Svensk Husproduktion, (LBhus, LB senior och Nordiska hus),
Trivselhus, Vallsjö-Hus, Willa Nordic, Villa
Varm, VIDA Building, Vimmerbyhus,
Vårgårda Hus och Älvsbyhus.

Rapporten visar orderingång och
leveranser för flerbostadshus,
studentlägenheter och specialboende
samt prognos 12 månader.
De uppgifter som lämnas ska gälla
tillverkning i egen fabrik. Legotillverkning
rapporteras av det tillverkande företaget
och inte av beställande företag.

BoKlok Byggsystem, Derome
Husproduktion, Derome Plusshus, Eksjö
hus AB, Flexator, Grännäs Trähus,
Götenehus, Husindustrier, Lindbäcks Bygg,
Martinson Byggsystem, Moelven
Byggmodul, Moelven Töreboda, OBOS
Sverige, Södra byggsystem, Svensk
Husproduktion, VIDA Building och Villa
Nordic

Statistiken visar antal nybyggda
(påbörjade) ordinära lägenheter i
flerbostadshus med stomme av trä samt
andelen lägenheter med stomme av trä i
relation till samtliga material. Källa SCB.
Student- och specialboende ingår inte.
Trähusbarometern visar orderingången
och leveranser för småhus och
flerbostadshus av trä. I Trähusbarometern
visas också prognoser för byggandet. Källa
är TMF:s statistik för småhus och
flerbostadshus samt SCB:s statistik.
Visar fakta om trähusbyggandet, t.ex.
bostadsbestånd, påbörjade och
färdigställda lägenheter, upplåtelseformer,
företag och anställda, produktion, export
och import, andel trähus och priser.
Statistiken är inriktad på byggande och
boende och visar uppdaterad, jämförande
statistik och kommentarer om trä- och
möbelbranschens utveckling.

Ändringar
2020/2021

Eksjö hus from
Q3 2020 och
Södra
byggsystem
from 2020

SCB:s statistik,
påbörjade och
färdigställda hus
(Publiceras
4 gånger per år av
SCB)

Påbörjade lägenheter, fördelade på antal
småhus och lägenheter i flerbostadshus
samt färdigställda lägenheter fördelade på
antal småhus och lägenheter i
flerbostadshus. Statistiken är en
totalundersökning som omfattar alla
nybyggda hus oavsett material som fått
bygglov/bygganmälan samt
lägenhetstillskottet i ombyggda
flerbostadshus (fritidshus ingår ej).
Så görs statistiken;
Kommunernas byggnadsnämnder (eller
motsvarande) lämnar uppgifter till SCB om
beviljade bygglov, påbörjade resp.
färdigställda nybyggnader och
ombyggnader. Uppgifterna kompletteras
och rättas med uppgifter från
byggherrarna.

*Definitioner enligt SCB.
Flerbostadshus: är den sammanfattande benämningen på bostadshus med tre eller flera bostadslägenheter inklusive
loftgångshus. Hit räknas sammanbyggda tvåbostadshus och även lokalhus med minst en bostadslägenhet.
Fritidshus; är bostadshus som inte är avsett för permanentboende.
Småhus; är den sammanfattande benämningen på enbostadshus (friliggande eller sammanbyggda till parhus, radhus eller
kedjehus) och friliggande tvåbostadshus.
Färdigställt; anses huset vara när lägenheterna är klara att tas i bruk.
Påbörjat; anses ett byggnadsprojekt vara när de egentliga byggnadsarbetena påbörjats. Vid nybyggnad avses här
grundläggningsarbetena och för ombyggnad när rivnings- eller röjningsarbetena påbörjats.
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