Betongindikatorn 2018 – januari- april
Total betongproduktion i Sverige*
Betongindikatorn för årets fyra första månader visar att den totala produktionen ligger på en fortsatt hög
nivå. Totalt produceras cirka 2 036 000 kubikmeter betong under den här perioden vilket motsvarar en
ökning på 5 procent jämfört med samma period föregående år. Trendlinjen visar nu en planare bana och det
blir intressant att följa trenden framöver utifrån bl.a. de tecken som finns på nedgång inom
bostadsproduktionen. Kommenteras bör att påsken inföll i mars 2018 (2017 i april) samt att mars månad var
ovanligt kall och snörik.

* 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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Betongindikatorn 2018 – januari - april
Förändring över tid*
Tabellen nedan visar den procentuella förändringen av tillverkad volym (m3) betong i Sverige jämfört med
samma månad föregående år.*
Betongproduktionen inom kategorin Hus är ungefär lika stor under första tertialet 2018 som 2017. Under
januari och april producerades mer betong inom kategorin Hus i år medan det producerades mindre betong
inom kategorin i februari och mars. Inom kategori Infrastruktur ses däremot en ökning på 20 procent under
första tertialet 2018 jämfört med 2017. Totalt sett ökade betongproduktionen i Sverige med 5 procent under
årets fyra första månader.
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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.
* 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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