
...betong gör det möjligt

Hållbar värld...
Till dig som vill bygga en
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Listan på användningsområden kan nästan 
göras hur lång som helst. Med betong 
skapar vi byggnader och infrastruktur - 
allt från vägar till väggar. Betong möter 
också framtidens krav på ett mer hållbart 
samhällsbyggande genom det ständiga 
utvecklingsarbete som sker inom cement- 
och betongbranschen. Där vi behöver 
bygga robust och långsiktigt hållbart ur 
ett livscykelperspektiv och där du kan göra 
skillnad – varje dag på jobbet! 

Betong är vår tids mest använda byggmaterial, som gjort för att tänka 
långsiktigt. Den har lagt grunden till hållbar samhällsbyggnad, är en 
del av våra liv och behövs även i framtiden. Även om betong funnits i 
mer än tusen år så utvecklas den fortfarande, snabbare än någonsin.
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Betong är ett naturmaterial som är robust och hållbart. 

Byggnader i betong håller ofta i mer än 100 år, ger goda 

möjligheter till ombyggnation och kräver lite underhåll. Att 

betong tillverkas av naturliga råmaterial som berg, grus, 

cement (bindemedel) och vatten gör också att det kan 

återvinnas till hundra procent.

Betong brinner inte, avger inte rök eller giftiga gaser och 

förhindrar att bränder sprider sig. en stomme och fasad 

med betong ger en god ljudmiljö inomhus då materialet 

isolerar och skyddar, både mot buller utifrån och mot 

störande ljud inifrån huset. Betong tål också fukt, möglar 

inte och bidrar naturligt med många goda egenskaper för en 

bra och hållbar boendemiljö.

Det är inte alla som känner till, men betong har förmåga att 

suga upp koldioxid från omgivningen - precis som träd 

som växer. Dessutom är det ett värmetrögt material som 

kan lagra värme och kyla, vilket sparar energi och begränsar 

klimatpåverkan. Bra för miljön och ekonomin!

Rät t  mat eR ial  på  Rätt  p lats . . . 
äR  ofta  betong

Alla byggnader består av olika material som samverkar. I en 

tid när långsiktig hållbarhet och resurseffektiv materialan-

vändning står i fokus, har vi ett ansvar att nyttja alla våra 

byggmaterials potential till fullo. vi behöver förstå styrkan 

i dess naturliga egenskaper och vi behöver vara innovativa 

för att tänja gränser. Inse att material har olika egenskaper, 

fyller olika funktion och därför inte kan bytas rakt av mot 

varandra. vi brukar säga rätt material på rätt plats!

b eton gen s  kl imatpåVeRkan

Även om betong har många kvaliteter som är viktiga för 

hållbar samhällsbyggnad, så har den betong som använts 

hittills också en betydande klimatpåverkan. Påverkan sker i 

produktionsskedet och beror framförallt på de stora koldioxid-

utsläpp som kommer från tillverkningen av cement, som är 

bindemedel i betong.

Men utvecklingen går idag fortare än någonsin och det är 

inom klimatområdet de stora stegen tas. Det finns redan 

med dagens teknik en stor potential att minska koldioxid-

utsläppen. Betongbranschen är en spännande sektor där det 

finns stora möjligheter för dig som vill bidra i omställningen 

till ett hållbart samhällsbyggande.

Du kanske inte tänker på betong som ett naturligt val av material ur ett hållbarhetsper-
spektiv, men det är precis vad det är. ett beständigt material med lång livslängd som tål 
de tuffaste utmaningar, om det så gäller fukt eller brand, ljudkrav eller energieffektivitet. 
och visste du att betong tar upp koldioxid under hela sin livstid?

betong
är hållbart

RåvaRoR

åteRvinning Betong

tRanspoRtDRift

Co2-
utsläpp

Co2-
utsläpp
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upptag
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upptag

Co2-
utsläpp
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Redan våren 2018 var betongbranschen en av de nio första branscher som lämnade 
över en färdplan till regeringen i samarbete med Fossilfritt Sverige. I den visar vi vår 
ambitiösa målsättning - att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030 
och att all betong som används i Sverige ska vara klimatneutral år 2045.

Redan idag finns betong som bidrar till betydligt mindre 

koldioxidutsläpp än den traditionella betongen – vi kallar den 

klimatförbättrad betong och den har minst 10 % lägre klimat-

påverkan. Minskningen görs genom att byta ut en del av 

cementet mot andra bindemedel som slagg och flygaska. 

Dessa är restprodukter från andra industriella processer så 

betongen är på så sätt också del i ett cirkulärt materialflöde.

Branschen har tagit fram vägledning klimatförbättrad betong. 

I vägledningen beskrivs hur vi redan nu kan halvera betongens 

klimatpåverkan. Det uppnås genom klimatförbättrad betong, 

effektiva konstruktioner som använder mindre mängd betong 

och rätt betong på rätt plats.

Potentialen är stor om alla aktörer i hela värdekedjan inom 

bygg samverkar. vi är ännu i början av en spännande och 

viktig utveckling, där fler och fler projekt arbetar med att 

optimera användningen av betong. Det är vår framtid!

minska klimatpåverkan!
Vi har bestämt oss för att

Betong gjuts på plats eller förtillverkas 
som element i fabrik och betongrecepten 
anpassas efter det specifika projektets 
förutsättningar och krav. vid gjutning på 
plats transporteras den färska betongen i 
roterbilar för att sedan pumpas ut i formen. 
Är betongen förtillverkad transporteras 
de färdiga elementen till byggarbets-
platsen och monteras på plats. 

fabriksbetong 
och prefabricerad 
betong

vår vision och målsättning är att 
all betong i Sverige ska vara klimat-
neutral år 2045 och att det ska 
finnas klimatneutral betong på 
marknaden år 2030. Livscykelper-
spektivet är utgångspunkten för 
utvecklingsarbetet.
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flexibelt, formbart 
och fantasifullt 

Betongens estetiska möjligheter är i princip obegränsade. 
Bara fantasin sätter gränser vilket ger stort utrymme för 
arkitektur och gestaltning. Färg, form, mönster, ytstruktur 
med mera kan varieras och utformas på många olika sätt.
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aR beta  säk eRt  el l eR  inte  all s !              

Inom branschen är säkerhetsfrågorna högt prioriterade. 

Målsättningen är att ha hög säkerhet och nolltolerans för 

olyckor. Det finns riskfyllda arbetsmoment och det är oerhört 

viktigt att vi tillsammans skapar bästa möjliga förutsätt-

ningar för en bra och säker arbetsmiljö. genom att bygga 

upp en bra säkerhetskultur minimeras riskfyllda beteenden 

och skapas ett bra säkerhetsklimat som minskar risken för 

olyckor och ohälsa.

betongpRoduktion ocH 
omsättning i  bRanscHen

totalt omsätter företag verksamma i betong- och 

cementbranschen i Sverige cirka 30 miljarder kronor 

och sysselsätter nästan 9 000 personer. Betongföre-

tagen finns över stora delar av Sverige och bidrar till 

sysselsättning lokalt på många orter i landet.

30
miljarder kronor

äR det  tungt att  jobba med betong?

Att arbeta med betong behöver inte alls vara tungt. Med en 

god arbetsmiljö och rätt förutsättningar kan de flesta arbeta 

med betong. genom systematiskt arbete med att förändra 

attityder och kulturer, attraherar branschen nya medarbetare 

med rätt kompetens oavsett bakgrund.
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i betongbranschen:

Här är några av

jobben

pRojektledaRe

Ser till att alla har rätt förutsättningar att 

göra ett bra jobb i byggprojektet. Att 

projektets kvalité, ekonomi och tidsplan 

håller. Utvecklar projekten, håller kontakt 

med kommun, beställare och arkitekt.

säljaRe

etablerar kontakt med nya kunder. gör 

upp affären, ger råd och stöd till kunder 

om produktval, byggprocess och 

byggsystem. Följer med hela byggprojek-

tet från start till mål.

konstRu ktöR

Driver projekterings- och konstruktionsar-

betet utifrån gällande normer, standarder 

och beställarkrav. Fastlägger och 

dokumenterar krav för projektet avseende 

ritningar, beräkningar, montageanvisningar 

och utförande.

betongaRbetaRe

tillverkar platsgjuten betong på betong-

station eller tillverkar prefabricerad betong 

i fabrik. Betongarbetare som är anställd 

hos byggentreprenör arbetar med att 

bygga form, armera, gjuta och efterbe-

handla betongen på byggarbetsplatsen.

ansVaRi g  dRi ftledaRe

Ansvarar för kvalitetsfrågorna vid 

betongfabriken. Leder, planerar och 

organiserar den dagliga produktionen och 

kvalitetssäkringen av betongen. Har 

kontakt med kunder för att följa upp 

leveranser, materialbeställningar och 

logistikfrågor.

sam oRdnaRe föR kValitet, 
m i ljö oc H aRb etsm i ljö

Ansvarar för att företaget uppfyller de 

krav som ställs externt och internt. 

Utvecklar och administrerar ledningssys-

tem och utför interna revisioner.

cHaufföR

kör ut den färska eller prefabricerade 

betongen till byggarbetsplatsen.

p u m p m ask i n i st

Är den som ser till att betongen pumpas 

ut i formen på byggarbetsplatsen. 

m ontageaRb etaRe

Monterar de prefabricerade betongpro-

dukterna på plats på byggarbetsplatsen.



Besöksadress: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Postadress: Svensk Betong, Box 55684, 102 15 Stockholm

info@svenskbetong.se

svenskbetong.se

betongarhallbart.se
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Besök vår webbplats betongarhallbart.se där vi inbjuder 
till viktig läsning om betongens stora betydelse för ett 
långsiktigt hållbart samhällsbyggande och hur vi kan tänka 
nytt och samverka för minskad klimatpåverkan.

Vill du göra skillnad?
...betong gör det möjligt!


