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Total betongproduktion i Sverige* - juni t.om. augusti 

 

Betongindikatorn visar att den totala betongproduktionen i landet växer kraftigt. Sommaren har som vanligt 

inneburit en viss nedgång jämfört med närmast föregående månader under året, men den trendmässiga 

ökning av betongsproduktionen som setts sedan hösten förra året fortsätter och har förstärkts ytterligare 

över sommaren.  

 

 Sammanlagt under de tre sommarmånaderna ligger den uppskattade produktionen 26 % över föregående 

år, och den totala sommarproduktionen är den överlägset högsta som beräknats inom Betongindikatorn 

sedan år 2011. I genomsnitt producerades under sommaren 2016 (juni - augusti) 477 000m3 betong per 

månad i Sverige.  

 

 

 

 

 
1Siffror som redovisas nedan i diagram och tabeller bygger genomgående på den uppdaterade beräkningsmetoden.  
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Betongindikatorn 2016 – jun – jul – augusti  

 

 

Förändring över tid 

Tabellen nedan visar den procentuella förändringen av tillverkad volym (m3) betong i Sverige jämfört med 

samma månad föregående år.* 

 

Kategorin Hus går fortsatt starkt och redovisar för sommaren sammanlagt en ökning på 36 % jämfört med 

samma tremånadersperiod förra året.  Produktionen har i kategori HUS ökat successivt varje sommar de 

senaste åren: från ca 260 000m2 per månad under sommaren 2012 till uppskattade 380 000m2 nu under 

sommaren 2016. Ökningen det senaste året har dock varit betydligt större än tidigare år. För kategorin 

Infrastruktur har utvecklingen de senaste somrarna gått i motsatt riktning, och inneburit en successiv 

minskning av produktionen inom kategorin. Även sommaren 2016 ser vi en svag minskning av produktionen 

jämfört med föregående år på minus 2%, men i långsammare takt än tidigare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Om Betongindikatorn 

Betongindikatorn är Svensk Betongs branschindex, som månadsvis tar temperaturen på byggandet i 

Sverige genom att mäta och redovisa hur mycket betong som producerats för kategorierna Infrastruktur 

respektive Hus jämfört med föregående år. 

 

Betongindikatorn bygger på dagsfärska uppgifter lämnade av medlemsföretagen i Svensk Betong, en 

branschorganisation som representerar både företag som tillverkar betong och företag som tillverkar 

betongprodukter eller monterar dessa produkter. Svensk Betongs 60-tal medlemsföretag finns på ett 

stort antal orter från norr till söder i landet.  

 

* Uppskattad total betongproduktion per månad i Sverige. Diagram och tabeller bygger på månadsvis inrapporterad 
fakta från Svensk Betongs medlemsföretag, som har skalats upp för att motsvara total produktion i Sverige. Diagram 
och tabeller uppdateras kontinuerligt efter senaste data. Fördelningen på kategorierna Hus och Infrastruktur baseras på 
fördelningen hos Svensk Betongs medlemsföretag. Trendlinjen i diagrammet är utjämnad för att bättre beskriva den 
långsiktiga trenden i betongproduktionen.   

HUS 
Volym (m3) 

2015 
Volym (m3) 

2016 
Procentuell 

jämförelse (%) 

Juni 353 000 453 000 28 
Juli 192 000 289 000 50 

Aug 289 000 391 000 34 

INFRASTRUKTUR 
Volym (m3) 

2015 
Volym (m3) 

2016 
Procentuell 

jämförelse (%) 

Juni 126 000 123 000 -2 
Juli 76 000 81 000 7 
Aug 104 000 95 000 -9 
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