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Byggvarudeklaration – en produkts livscykel
På gång i produktionen
Nytt år – nytt Nyhetsutskick

Projekt Södersjukhuset, Stockholm

Ett nyhetsutskick från

Standardisering
som framgångsfaktor!

Nytt i produktionen

Vad innebär standardisering för dig?

på de nya fabriksdelarna med utmärkt resultat. Den nya

Lättklinkerbetong producerar skarpt i
ny fabrik i Ucklum.
Under året som gått har Lättklinkerbetong byggt ut sin fabrik
och anläggning i Ucklum. I höstas genomfördes slutbesiktningar
anläggningsdelen godkändes för produktion och överlämnades

I en del sammanhang har ordet standardisering ibland en

till

negativ klang. Begreppet förknippas ofta med uttryck som

Lättklinkerbetong. Främst

är

det

våra

väggelement

som produceras från den nya delen av fabriken. Den nya

trist enformighet, brist på flexibilitet och utan utrymme

fabriksdelen är anpassad för en god arbetsmiljö och effektivare

för specifika önskemål och idéer. Ett arbetssätt som går

produktionsflöden med moderna inslag.

stick i stäv mot marknadens krav på unika och exklusiva
produkter.
För vår verksamhet har ordet standardisering en helt annan
innebörd. Vi ser istället begreppet som en förutsättning för
att effektivt kunna tillgodose våra kunders önskemål oavsett
om det är kostnadseffektivt byggande eller konstnärlig
frihet som ligger beställaren varmast om hjärtat.
Att redan i inledningen av ett projekt tillämpa ett
resonemang kring ett standardiserat produktsortiment
och beprövade metoder, frigör både tid och resurser som

Den travershängda glättningsmaskinen i Lättklinkerbetongs nya fabrik bidrar
avsevärt till både en bättre arbetsmiljö och slätare ytor på våra väggelement.

istället kan användas till att lösa just de extra detaljer som
gör slutprodukten unik. Att alla avsnitt i organisationen,
genom en standardisering, är väl förtrogna med avgörande

På Skandinaviska Byggelement innebär produktutveckling noggranna tester
och grundliga kontroller.

principer för en effektiv och lönsam tillverkning är idag
en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för vår
verksamhet.
Vi närmar oss nu slutet på ett ur flera perspektiv fantastiskt

Under förra året gjorde Skandinaviska Byggelement tester på

år. Samtidigt som vi effektivt mött marknadens ständigt

betongen och hur den bättre kunde kontrolleras. Vi utvecklade

stigande efterfrågan på prefabricerade betongelement har

bland annat vår betong med hjälp av en accelerator från BASF

vi även byggt ut vår verksamhet rejält. Tillsammans står vi

för att korta ner härdningstiden. I vår fabrik i Bjästa har vi även

nu väl rustade för att ta oss an 2017.

gått över till att använda flyttillsatsmedel och lufttillsattsmedel
från BASF. Flyttillsatsmedel i betong bidrar till ett minskat vct

Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

eller vattencementtal; förhållandet mellan vatten och cement i
betong, samtidigt som betongen blir lättare att berabeta innan
härdning. Lufttillsatsmedel används i betongtillverkning för att
förhindra sprickbildning vid låga temperaturer.

Andreas Ryrbo
Operativ chef, Lättklinkerbetong AB
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Lär känna produktens livscykel
På Skandinaviska Byggelement tar vi ytterligare ett steg i arbetet med informationen om våra produkter till dig som kund. Genom Byggmaterialindustrierna finns
nu våra Byggvarudeklarationer digitalt.
Byggvarudeklarationerna innehåller aktuell information kring miljöcertifieringssystem, hållbarhetsarbete, innehållsdeklaration, byggskede, bruksskede och mycket mer. En Byggvarudeklaration ger dig som kund och användare information om produktens hela livscykel
sett till produktens miljöpåverkan.
Arbetet kring miljö är en stor del av vårt dagliga arbete. Vi jobbar aktivt med att utveckla såväl vår produktion som våra produkter
för att ytterligare minska den miljöpåverkan vår bransch redan har. Genom att enkelt kunna hämta Byggvarudeklarationer för våra
produkter digitalt kan du som kund lättare ta del av den utveckling och arbete som görs. Som kund kan du direkt se hur våra produkters
livscykel passar in i projektets helhet och i sin tur vilken miljöpåverkan projektet har.
Byggvarudeklarationerna för våra produkter finns att ladda ner via vår hemsida www.byggelement.se och uppdateras kontinuerligt för
att ge dig som kund relevant och korrekt information. För mer information, kontakta oss på Skandinaviska Byggelement.

Referensprojekt

Vågen, Halmstad

Villa Resö, Bohuslän

Skandinaviska Byggelement har leverarat plattbärlag, pelare och

Lättklinkerbetong har levererat och monterat en källare till en

balkonger till ett projekt åt NCC. Projektet Vågen består av två

villa på Resö. Våra källarprodukter är väldigt populära, till både

hus på fem till sju våningar som omsluts av loftgångar på alla

villor och flerbostadshus. Våra källare finns som både källare,

sidor. Loftgångarna består av vågformade balkongplattor som

värmekällare och suterräng. Till projektet på Villa Resö har vi

ger ett mjukt intryck. Dessa loftgång blir inglasade balkonger.

monterat en Värmekällare. Källaren, som består av termogrund

Projektet ligger i Halmstad och byggs som bostadsrättshus. Våra

inkl. golvvärme, LK Väggar och LK Bjälklag, är en mycket snabb-

produkter kombineras i detta projektet med utfackningsväggar.

monterad produkt. Tack vare den industriella framtagningen av

Projektet påbörjades i november 2015 och beräknas stå klart till

källarens betongelement kan en källare av detta slag stå klar

sommaren 2017.

inom fyra dagar.
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God Jul
Gott nytt år
Nytt år – nytt Nyhetsutskick
Med det nya året går vi över till digitala utskick. Har du inte anmält
din e-postadress till oss, se till att göra det nu! Skicka ett mail med dina
kontaktuppgifter till info@byggelement.se.

Ja tack, jag vill få ert Nyhetsutskick på mail.
Namn: ____________________________________

Skicka dina kontaktuppgifter till oss:

Företag/Avd: _______________________________

info@byggelement.se

Adress: ____________________________________

Ange NEWS2017 tillsammans med dina kontaktuppgifter

Postnr/Ort: _________________________________
Email/Telefon: ______________________________

Arenagatan 35 215 32 Malm ö
w w w.b y ggelement.se • info@bygge le m e nt.se • www.lkb.se • info@lkb.se

