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Total produktion i Sverige* 

 

Som för första tertialet 2020 ökar produktionen också under andra tertialet jämfört med samma period 

2019. För andra tertialet landar uppskattat total betongproduktion i Sverige på 2 040 000 kubikmeter. Under 

2018 och fram till våren 2019 var trenden för den totala betongproduktionen i Sverige svagt nedåtgående. 

Under andra halvan av 2019 har trenden vänt uppåt och fortsatt så hittills under 2020. I betongindikatorn för 

2020 ses ingen corona-effekt hittills. Men samtidigt kommer nu allt fler signaler att byggsektorn riskeras att 

påverkas av corona-situationen i början av nästa år då det finns ökad risk för påverkan på projekt och att 

investeringar skjuts på framtiden.  

 

 

 
 

* 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. 
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Förändring över tid 

 

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

samma månad föregående år.* 

 

Betongproduktionen inom kategori Hus var 5 procent högre under andra tertialet 2020 jämfört med samma 

period 2019. I kategori Infrastruktur producerades det 17 procent mer betong under andra tertia år 2020 

jämfört med år 2019. Inom båda kategorierna var det framförallt i juni som produktionen var betydligt högre 

år 2020 jämfört med året innan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* 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. 
 

 

Om Betongindikatorn 

Betongindikatorn är Svensk Betongs branschindex, som 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 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. 

 

HUS 
Volym (m3) 

2019 
Volym (m3) 

2020 
Procentuell 

jämförelse (%) 

Maj 465 000 426 000 -8 
Juni 394 000 478 000 22 
Juli 281 000 254 000 -10 

Augusti 357 000 415 000 16 
Totalt T2 1 497 000 

 
1 573 000 
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INFRASTRUKTUR 
Volym (m3) 

2019 
Volym (m3) 

2020 
Procentuell 

jämförelse (%) 

Maj 146 000 164 000 12 
Juni 134 000 191 000 43 

Juli 108 000 126 000 16 
Augusti 155 000 152 000 -2 
Totalt T2 543 000 

 
633 000 
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