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En självklar
leverantör

På gång i våra
fabriker
Hallstahammar utökar sin produktion
med plattbärlag och D/F-linjer

Bristen på bostäder är idag i fokus. Det är många
aktörer som föreslår kreativa lösningar på bostadsbristen.

Under våren 2015 har Skandinaviska Byggelements fabrik i

Skandinaviska Byggelement märker av det ökade

Hallstahammar utökat produktionen med plattbärlag och D/F-

intresset för bostadsproduktion genom att förfråg-

plattor. Vi har valt att nyttja de stora öppna ytorna i fabriken och

ningarna är många och beläggningen på fabrikerna

har satt in flertalet nya gjutbord som är anpassade för den nya

är hög. För att möta det ökade intresset för våra

produktionen.

produkter och system, ökar vi succesivt produktions-

Med dessa nya linjer får vi nu möjligheten att samlasta platt-

takten i våra fabriker.

bärlag med våra håldäck. Något som är både miljövänligt och
produktionseffektivt.

Vi har ett fortsatt fokus på miljö, arbetsmiljö och
kvalitet. Detta fokus har inneburit att vi får högsta
betyg av Byggvarubedömningen och uppnår EUs
högsta krav på god kvalitet.
Men vi är inte nöjda med detta, utan fortsätter vårt
arbete med ständiga förbättringar för att bli ännu
bättre!
Vi försöker ständigt öka automatiseringsgraden i våra
fabriker för att skapa en bättre arbetsmiljö för våra
medarbetare. Vi väljer aktivt utrustning med bästa

Plattbärlag i Hallstahammar redo för leverans.

möjliga miljöprofil och vi skapar produktionsmetoder som är så skonsamma för miljön som möjligt.

Ökad produktionsvolym av sandwichväggar och massiva väggar i
Hallsberg.

Läs mer om vår ”Gröna tråd i produktionen” på
mittuppslaget i detta nummer.
Avslutningsvis önskar jag alla en riktigt skön
sommar!

Med 8 nya gjutbord för tillverkning av sandwichväggar har Skandinaviska Byggelements fabrik i Hallsberg ökat produktionen.
Med en ökad kapacitet i fabriken kan vi få en effektivare
produktion och förkortade leveranstider.

Projektledare från Malmö besöker Hallsberg.
Inge Andersson
VD, Skandinaviska Byggelement AB
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Möt oss på vägen
Har du tänkt på, när du t.ex sitter i bilen, hur många olika före-

Med märkta lastbilar blir vi mer synliga för dig som kund och

tag du möter på vägen? Lastbilar ute på våra vägar är en vanlig

visar att vi med stolthet transporterar produkter av utmärkt

syn för dig som är ute och kör.

kvalitet.

Sedan i våras har vi ett antal lastbilar från Cliffton som är
märkta med Skandinaviska Byggelements logga.

Håll utkik! Kanske är det vår lastbil du möter nästa gång du
är ute och kör.

LKB levererar
åt Myresjöhus

Vi ställer ut på
mässa i Norge

Med ett ramavtal på ca 20 hus per år kommer Lättklinkerbetong att leverera väggar till Myresjöhus alla kommande
byggprojekt av typen suterränghus.
Myresjöhus har valt Lättklinkerbetong som sin leverantör för att garantera en god kvalitet på produkterna samt en
säkerhet i leverans. Ett utarbetat standardutförande som til�lämpas vid förfrågningar och offert har tagits fram av båda
parterna för att underlätta och effektivisera inköp och leverans. Ramavtalet löper tillsvidare.
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 denna mässa
som äger rum den 14–17 oktober. Har du vägarna förbi, kom
och träffa oss i monter C05–03.

		

Gratis mässbiljett!
Besök oss på www.lkb.se för mer information.
Först till kvarn. Endast så länge lagret räcker.
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FOKUS
M I L J Ö & K VA L I T E T

En grön tråd i produktionen
På våra fabriker runt om i landet
finns ett miljö- och kvalitetstänk i hela
produktionen. Vi arbetar med att minimera vår påverkan på naturen samtidigt som vi lämnar ifrån oss kvalitetssäkrade produkter.

Miljötänk för bättre hälsa

Vår fokus på miljö och kvalitet har gett goda resultat. Det vi

Ett lyft för miljön

Lika viktigt som det är att tänka på vår miljöpåverkan på
naturen är det minst lika viktigt att tänka på våra medarbetare.
Vi strävar efter en bra arbetsmiljö genom en allt mer automatiserad tillverkning. Vi arbetar med att minimera moment
med tunga lyft, bra venatilation som håller en jämn nivå året
runt samt reducera bullernivån. Vi gör kontinuerligt kontroller
i våra fabriker för att uppnå en god arbetsmiljö.

producerar får högsta betyg av Byggvarubedömningen* och

Katrineholmfabrikens senaste tillskott är en truck av modell

våra produkter uppnår EUs högt ställda krav på god kvalitet.

Konecrane SMV 32-1200. Truckens motor uppfyller de senaste

Fabrikerna tar tillvara på alla restprodukter genom återvinning

Europeiska utsläppskraven steg IV. Det innebär att utsläppen av

och sortering och har inga mätbara utsläpp av farliga ämnen i

kväveoxider och partiklar är mycket låga. Motorn är bränsle-

naturen.

effektiv med upptill 5 % mindre förbrukning än sin föregångare,

Genom väl planerad logistik levererar vi våra produkter till

vilket innebär att CO2 utsläppen minskar med lika mycket.

dig som kund med så liten miljöpåverkan som möjligt av chauf-

Inte nog med att denna modellen är framtagen med en miljö-

förer som utbildats i Eco-driving.

anpassad drift. Truckens hytt har även utvecklats med tanke på
ergonomi och arbetsmiljö med fokus på användarvänlighet och
ventilation. Trucken klarar tunga lyft upp till 32 ton.

Tunga lyft blir lätta med ett par knapptryckningar.
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Trucken i Katrineholm är både miljöanpassad och bidrar till en bättre arbetsmiljö i det dagliga arbetet med lastning och tunga lyft.

Hallstahammar tänker på miljön.

CE-certifikat och prestandadeklaration

I Skandinaviska Byggelements fabrik i Hallstahammar har vi

Man kan bygga hus i många olika material. Vi bygger i betong!

skapat en miljö där allt tvättvatten tas till vara i produktionen,

Betong är en produkt som är den överlägset bästa. Den tål

renas, lagras och återanvänds på nytt. På detta sätt värnar vi

fukt, möglar inte och är miljövänlig.

om miljön och är sparsamma med jordens vattenresurser.

Både Skandinaviska Byggelements och Lättklinkerbetongs
produkter håller en hög kvalitet och är CE-certifierade med

Kavlitet och Miljö på hemsidan

tillhörande Prestandadeklarationer.

På Skandinaviska Byggelements (www.byggelement.se) och

Prestandadeklarationen är en sammanställning av en pro-

Lättklinkerbetongs (www.lkb.se) hemsidor arbetar vi med

dukts egenskaper, tillverkare och kontaktuppgifter. Denna

miljö- och kvalitetsfrågor i ett digitalt forum.

sammanställning ligger till gund för att en produkt ska kunna
bli CE-certifierad.

Här lyfter vi fram det arbete som pågår ute i fabrikerna. Vi

En produkt som fått en CE-certifiering uppnår EUs högt

berättar om hur vi jobbar för att förbättra miljön och vad vi

ställda krav på god kvalitet. Certifieringen är ett intyg på att

gör för att ha så liten påverkan på jorden som möjligt.

produkten uppfyller EUs grundläggande hälso-, miljö- och

Vi skriver även om vårt kvalitetsarbete inom produktion

säkerhetskrav.

och slutprodukt.

*Byggvarubedömningen är ett gemensamt system - en standard - för miljöbedömning av byggvaror, framtaget av de största fastighetsägarna och byggherrarna.
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Aktuella projekt
Rosteriet, Stockholm

I stadsdelen Liljeholmen i södra Stockholm, med utsikt över natur- och park-

Svärdet, Tomelilla
Till projektet Svärdet i centrala Tomelilla

område, växer ett nytt exklusivt bostads-

med närhet till fina parkområden leve-

komplex fram. Här kan föreningens

rerar Skandinaviska Byggelement matris-

medlemmar njuta av en oas mitt i stor-

gjutna väggelement i vackert trämönster

stadspulsen med vidsträckta terasser och

samt sandwichväggar och plattbärlag.

pooldäck.
Detta projekt, som består ev ett flerRosteriet som byggs av SSM Bygg &

bostadshus, omfattar 28 lägenheter för-

Fastighets AB består av ett flertal samman-

delade på 4 våningsplan.

länkande huskroppar och omfattar 225
bostadsrättslägenheter.
Här finns allt från mindre enrummare till
större etagelägenheter på upp till 5 rok
utspridda över som mest 12 våningsplan.
Första spadtaget togs i april 2014 och
inflyttning beräknas ske under våren 2016.
Till detta projekt har Skandinaviska
Byggelement levererat hela stommen
bestående av pelare, balkar, massiva
väggar, balkonger, plattbärlag, och skalväggar. Flera av ytterväggarna är matrisgjutna

sandwichväggar

monterade fönster.
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med

färdig-

Jazzäpplet, Trollhättan
Till ett enfamiljshus på två plan med tillhörande garage i Troll-

Att vi levererar samtliga stomdelar innebär att vi står för

hättan har Lättklinkerbetong levererat en komplett betong-

konstruktionsansvaret hela vägen från makadambädden till

stomme. Vi har monterat Termogrund, ytter- och innerväggar

underkant tak. Detta leder sammantaget till att du som kund

samt bjälklag.

sparar tid på byggplatsen och kostnader för konstruktör.

Allégården, Sollentuna
I ett närliggande område till Sollentuna centrum växer nya
bostäder fram. I detta område byggs tre hus som omfattar 105
nya lägenheter. Till dessa levererar Lättklinkerbetong källarytterväggar, ytterväggar ovan mark, innerväggar och våtrumsväggar.
Leveranser för detta projekt sker löpande hela 2015.

Trygga boendet kartläggs
Sedan vi skrev om samarbetet mellan Lättklinkerbetong och JSB
i början av 2012 så har mycket hunnit hända och många bostäder blivit byggda. SABOs Kombohus Bas är nyckelfärdiga och
standardiserade flerbostadshus. De byggs som 2-, 3- eller 4-plans
hus och är mycket energisnåla med ett minimalt underhållsbehov.
Lättklinkerbetong levererar väggelementen, både ytter- och innerväggar. Ytterväggarna är mycket välisolerade sandwichväggar, värmelagrande och ljudisolerande. Innerväggarna, som
är skiljeväggar, och även lägenhetsskiljande väggar är färdiga för
målning.
Kombohus Trygga boendet byggs på ett flertal orter. På Lättklinkerbetongs hemsida (www.lkb.se) finns en karta med förteckning över redan färdigställda hus runt om i landet.
Lättklinkerbetong har i skrivandets stund levererat till över
90 hus och fler är på gång.
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Finn Fem Fel 15-1

MALMÖ
Porto Betalt
Port Payé

Markera felen och maila sedan detta till info@byggelement.se senast 7/8. Vi drar en vinnare bland alla rätt inkomna lösningar
som får en present. Vinnare och lösning presenteras på www.byggelement.se och www.lkb.se.

Svarsformulär:
Jag vill gärna veta mer om:
Väggar
Bjälklag

Scanna och maila svarskortet till oss på adressen
info@byggelement.se.
Fyll i dina kontaktuppgifter:
Namn: ____________________________________

Balkonger
Grunder/Värmekällaren

Företag/Avd: _______________________________

Helprefab

Adress: ____________________________________

”Vi är framtidens byggande”
______________________
Jag vill bli kontaktad
för mer information!

www.byggelement.se • info@byggelement.se

Postnr/Ort: _________________________________
Email/Telefon: ______________________________

www.lkb.se • info@lkb.se

a v s : S K A N D I N AV I S K A B Y G G E L E M E N T • Arenagatan 35 • 215 32 Malmö • www.byggelement.se

