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CE-märkning och prestandadeklarationer

Snart rullar första HDF-elementen från Hallstahammar

Projekt i Häggviks Strand, Sollentuna

En ny tornkran
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Inge Andersson 
VD, Skandinaviska Byggelement AB

En självklar 
leverantör
Efter en lång och skön sommar står vi nu inför en mycket 

spännande höst.

Vi ska under hösten starta en ny fabrik i Hallstahammar 

och just nu håller vi på med de sista förberedelserna. 

Fabriken ska tillverka håldäck och planen är att första 

bilen rullar ut ur fabriken under november månad. I och 

med detta inleds Skandinaviska Byggelements satsning på 

produkter och stomsystem för Kontor och Industri.

Våra produkter är oftast en viktig del av byggnadens 

bärande egenskaper. Det är därför viktigt att våra element 

håller hög kvalitet och uppfyller högt ställda säkerhetskrav.

I somras kom EU´s nya byggproduktförordning som 

innebär att alla produkter ska vara CE-märkta. 

Jag kan med glädje konstatera att alla Skandinaviska 

Byggelements och Lättklinkerbetongs produkter som är 

möjliga att CE-märka, uppfyller detta krav.

Skandinaviska Byggelement är idag stor inom 

bostadssegmentet och vi vill nu bli stora även inom andra 

segment. Jag är övertygad om att med vår kompetenta 

personal och våra sex effektiva fabriker kommer vi att 

kunna erbjuda marknaden produkter och system som gör 

att vi även fortsättningsvis är en av de ledande aktörerna. 

Nu ser jag fram emot många spännande projekt där vårt 

kunnande om prefabricerade betongelement kommer till 

användning.

Vi är en självklar leverantör till dig som vill bygga effektivt 

och samtidigt är mån om säkerhet och miljö. 

Här är våra fem gjutbanor snart redo för produktion. De är 120 meter långa.

Vi är framtidens byggande.

Från och med 1 juli i år ska bygg-
produkter som säljs inom EU vara 
CE-märkta och ha en prestanda-
deklaration.

I prestandadeklarationen anges vad produkten är avsedd att 

användas till och vilken prestanda den har när det gäller väsentliga 

produktegenskaper. Tillverkaren ansvarar för att uppgifterna i 

prestandadeklarationen och CE märkningen stämmer överens 

med de faktiska egenskaperna. Fortfarande gäller de nationella 

kraven på byggnadsverk, dvs. byggreglerna i varje land avgör 

vilka produktegenskaper som är väsentliga.

Våra produkter är godkända
CE-märket ska finnas väl synligt, läsbart och outplånligt på 

byggprodukten eller på en etikett som är fäst på produkten. 

Alla Skandinaviska Byggelements och Lättklinkerbetongs 

standardprodukter som är möjliga att CE märka, uppfyller nu 

den nya EU förordningen, har prestandadeklaration och är CE 

märkta.

På våra respektive hemsidor kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete 

och vårt verksamhetssystem, www.byggelement.se och 

www.lkb.se.

Krav på märkta 
produkter
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I november sätter 
produktionen av HDF 
igång i vår nya fabrik 
i Hallstahammar. Just 
nu håller vi på med de 
sista förberedelserna.

Lätt betongbjälklag
Håldäck är ett förspänt bjälklag med 

längsgående hål vilket innebär att det 

är ett förhållandevis lätt betongbjälklag. 

Plattan har långa spännvider och passar 

bra för t.ex. industri-, eller affärsbyggnader.

Lars Hellström, platchef i Hallstahammar. 
Kontakta Lars på tfn 0733-84 89 77 eller 
email lars.hellstrom@byggelement.se.

Gjutbanor väntar på att monteras.

Det närmar sig produktionsstart

Här är våra fem gjutbanor snart redo för produktion. De är 120 meter långa.

Bygga upp från början
Platschef i fabriken är Lars Hellström. 

Tidigare jobbade Lars på Strängbetong 

som hallchef. Lars säger: ”Det ska bli 

oerhört roligt och spännande att få 

vara med och bygga upp verksamheten 

i Hallstahammar från början. Med min 

tidigare erfarenhet och långa bakgrund 

inom bygg har jag en stark målsättning 

att vi ska bli framgångsrika och effektiva. 

Det är en bra grund att bygga vidare på.”

Leverans under hösten
Planen är att första bilen med håldäck 

lämnar fabriken under november månad.

Här pågår svetsning i den rörliga änden av gjutbädden.
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Strax norr om sjön Norrviken i 
Sollentuna bygger Skandinaviska 
Bygglement och Lättklinkerbetong 
bostadsrättslägenheter i Häggviks 
Strand till Peab.

Hållbart byggande
Med skalväggar och plattbärlag från Skandinaviska Byggelement 

samt putsväggar, lägenhetsskiljande- och våtrumsväggar 

från Lättklinkerbetong får Peab miljövänliga och hållbara 

bostadsrättslägenheter med låg energiförbrukning och minimalt 

underhåll. 

Bostadsrätter i Häggviks Strand

PROJEKT   
KANOT I S TEN ,  SOL L ENTUNA

Putsväggen ger en fogfri och vacker fasad utan sprickor och 

fuktproblem. Innerskivan av betong behandlas enkelt med 

bredspackling.

 Balkongerna från Skandinaviska Byggelement är stora 

och rymliga och till vissa lägenheter finns det till och med två 

balkonger.

Komplett leverantör - en självklarhet
Skandinaviska Byggelement och Lättklinkerbetong är till-

sammans en stor aktör inom bostadssegmentet. Vi är en självklar 

leverantör till dig som vill få en komplett betongstomme och 

bygga såväl kostnads- som tidseffektivt.

 Alla våra produkter är CE-märkta och innehar prestanda-

deklaration. Läs mer om detta på sid 2.
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FAKTA
Projekt Bostadsrättslägenheter

Kund Peab Sverige AB, Solna

Produkter SBE Plattbärlag (6.500m2)

  Skalvägg (400m2)

  Balkong (800m2)

Produkter LKB Putsvägg, Våtrumsvägg

  Lägenhetsskiljande vägg
Bostadsrätter i Häggviks Strand

Vi projekterar i

Olika etapper byggs i attraktiv läge
Området runt sjön Norrviken byggs i olika etapper. Det blir 

flerbostadshus med 4-7 våningar.

 Första etappen,  Kanotisten, håller på att byggas just nu och 

omfattar 58 lägenheter. För andra etappen, Skridskoåkaren, 

pågår planering för totalt 70 bostadsrättslägenheter. Vi 

beräknar vara klara med våra leveranser i mars 2014.

 Med närheten till såväl cityliv i Stockholm som Arlanda 

flygplats är Häggviks Strand ett attraktivt läge för boende. 
n

Putsväggar från Lättklinkerbetong som står på källarväggar.
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Portalen, Annedal

Nybyggnation av flerbostadshus som består av en byggnad med totalt 71 lägenheter. 

Skandinaviska Byggelement levererar skalvägg, plattbärlag, balkonger och DF-plattor. 

Lättklinkerbetong levererar putsväggar, lägenhetsavskiljande väggar samt innerväggar.

Aktuella projekt
Storängen, Söderköping

Storängen är ett projekt med punkthus 

i fem plan med stora rymliga balkonger. 

Skandinaviska Byggelement levererar 

plattbärlag, skalvägg och balkong.

Villa, Gullholmen

Bjälklaget från Lättklinkerbetong till en villakällare på Gulllholmen i Bohusläns 

ytterskärgård kommer med båt till hamnen från Tuvesvik på Orust. Gullholmen är idag 

Sveriges mest tätbebyggda ö, med 120 åretruntboende och dubbla antalet sommargäster.

Arenastaden, Solna
En ny stadsdel håller på att växa fram i 

Solna. Här blandas boende och kontor 

med shopping och evenemang. Det blir 

en mötesplats för hela världen. Faktum 

är att  en tredjedel av Sveriges befolkning 

kan ta sig till Arenastaden på mindre än 

90 minuter.

 Arenastaden är uppdelade i olika 

projekt. Just nu bygger Skandinaviska 

Byggelement hus 1 i projektet Brf. 

Fribiljetten och hus 2 i projektet Brf. 

Säsongskortet. Under oktober är det dags 

för hus 3 i projektet Brf. Pressläktaren.

 Totalt omfattas projekten av ca 

8.000m2 skalvägg,  12.000m2 plattbärlag 

och 785m2 balkong per hus.

På bilden syns projekten Brf. Fribiljetten till höger 
och Brf. Säsongskortet till vänster. I bakgrunden syns 
Friends Arena.
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Nya på jobbet

Sara Amgård är ny CAD-projektör på 
Lättklinkerbetongs kontor i Ucklum. Sara 
är nyutexaminerad från Byggingenjörs-
programmet på Chalmers. 
Kontakta Sara på: sara@lkb.se.

Adam Larsson är ny CAD-projektör på 
Skandinaviska Byggelements kontor i 
Katrineholm. Adam kommer närmast 
från Flens Byggelement. Kontakta Adam 
på: adam.larsson@byggelement.se

Vi ställer ut 
på mässa 
i Norge

 

På Norges Varemesse i Lilleström, 

utanför Olso i Norge, arrangeras Bygg 

Reis Deg mässan. En fackmässa för bygg, 

bostad och anläggning.

 Lättklinkerbetong ställer ut på 

mässan den 16-20 oktober. Har du 

vägarna förbi, kom och träffa oss i 

monter C03-11.

 Surfa in på www.byggreisdeg.no, där 

det finns mer information om mässan.

Petter Irevall är ny CAD-projektör på 
Skandinaviska Byggelements kontor i 
Norrköping. Petter är nyutexaminerad 
från Byggingengörsprogrammet på 
Linköpings Universitet. Kontakta Petter 
på: petter.irevall@byggelement.se.

En ny tornkran

För att möta den ökade produktionen i 

Lättklinkerbetongs fabrik i Ucklum har vi 

investerat i en ny tornkran.

 Investeringen innebär en ökad 

effektivitet i hanteringen av våra 

produkter och bidrar samtidigt till en 

säkrare arbetsmiljö.

Potain MD 310 B

   • Arbetsradie: 70 meter

   • Maxlast: 12 ton

   • Spetslast: 3 ton

   • Krokhöjd: 30 meter 

Fabriken i Ucklum. Vy över lagergården.
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Finn Fem Fel 13-2

Markera felen och maila lösningen senast 1/11 till info@byggelement.se. Det går också bra att faxa på 040-30 75 95.
Vi drar en vinnare bland alla rätt inkomna lösningar som får en present. Vinnare och lösning presenteras senare på  
www.byggelement.se och www.lkb.se.

Scanna och maila svarskortet till oss på adressen 
info@byggelement.se. Det går också bra att faxa 
på 040-30 75 95.

Dina kontaktuppgifter:

Namn: ____________________________________ 

Företag/Avd: _______________________________ 

Adress: ____________________________________ 

Postnr/Ort: _________________________________ 

Email/Telefon: ______________________________

Svarsformulär:
Jag vill gärna veta mer om:

 Väggar

 Bjälklag

 Balkonger

 Grunder/Värmekällaren

 Helprefab

 ”Vi är framtidens byggande”

 ______________________

 Jag vill bli kontaktad
 för mer information!


