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Verksamhetssystem
Skandinaviska Byggelement har ett processorienterat verksamhetssystem som stöd i det 
dagliga arbetet. Vårt kvalitets- och miljöarbete ingår som en integrerad del i vårt verk-
samhetssystem och är utformat så att kraven i ISO 9001, ISO 14001, systematiskt 
arbetsmiljöarbete samt Nordcerts krav på produktcertifiering är uppfyllda.

Produktcertifiering mot CE/BBC-märkning

Våra mål
Företaget
Skandinaviska Byggelement vill vara det mest 
attraktiva byggelementföretaget i Norden. 
Det vi producerar ska skapa mervärden för 
våra kunder, leverantörer och oss själva samt 
ge oss god ekonomisk lönsamhet.

Miljön
Vi bedriver ett aktivt arbete att minimera 
miljöbelastningen i vår verksamhet.
Miljömålen formas gemensamt av ledning  
och arbetstagare och inbegriper både direkta 
insatser och mer långsiktiga mål och krav.

Arbetsmiljön
Vi tillämpar ett målstyrt arbetsmiljöarbete.
Policy och mål formuleras utifrån kartlägg-
ning, lagstiftning, ledningens ambition och 
vilja i samverkan med arbetstagare och 
skyddsombud.  

Kvalitén
Vår ambition är att alltid producera en vara 
som håller rätt kvalitet. Våra maskiner och ut-
rustningar kontrolleras fortlöpande med hjälp 
av ett datoriserat underhållssystem.

Våra produkter följer ett omfattande kontroll- 
och provningsprogram som är anpassat till 
nationella och internationella krav.  
Samtliga element kontrolleras enligt instruk-
tion och gäller för varje del genom hela till-
verkningsprocessen.

Verksamhetssystemet och dess tillämpning 
kontrolleras av ackrediterat organ och 
ligger till grund för vår produktcertifiering.

Skandinaviska Byggelement har valt att certifiera 
mot produkt, vilket innebär högre certifieringskrav 
där både tekniska och administrativa kravregler 
omfattas. 

Certifieringen sker mot gällande standarder och 
lagstiftning. 

Godkänd certifiering följs upp fortlöpande genom 
besiktningar av externt revisionsorgan (Nordcert) 
och ger Skandinaviska Byggelement rätt att märka 
samtliga godkända betongelement med BBC eller 
CE-märke.

Kontroll av samtliga produkter sker i tre nivåer:
1.) Egenkontroll  
     (samtliga process- och produktionssteg)
2.) Kontrollprogram: allmänna regler
3.) Kontrollprogram: specifik produkt

Prestandadeklaration

De produkter som är CE-märkta ska från den 1 juli 
2013 ha en prestandadeklaration, för att få säljas 
inom EU.

I prestandadeklarationen anges vad produkten är 
avsedd att användas till och vilken prestanda den 
har när det gäller väsentliga produktegenskaper.

Skandinaviska Byggelement följer dessa krav på 
våra samtliga CE-märkta produkter.


