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SPECIALISTER PÅ
PLATSGJUTNA
BJÄLKLAG
Med lång erfarenhet och gedigen kunskap
säljer och tillverkar SpanForm AB SWEDECK
formsystem för platsgjutna bjälklag med
stora spännvidder. Bjälklagen används
i större byggnationer. Det så kallade
SWEDECK-systemet är ett form- och
armeringssystem för platsgjutna bjälklag
med spännvidd upp till 18 meter och där
formen är kvarsittande. Detta är en både
unik och etablerad lösning som ger en
kortare byggtid och bättre ekonomi, men
som även ger en omtanke om miljön.

S

panForm, som sedan två år tillbaka
har sitt huvudkontor i Nässjö
säljer och tillverkar produkter
som är avsedda för platsgjutna
bjälklag med långa spännvidder. Produkten
används ofta inom större projekt, främst för
nyproduktion av garage och parkeringshus. Andra vanligt förekommande byggnadstyper är köpcentra, sjukhus, skolor,
kontor, affärsbyggnader, industrier samt nya

bjälklag i befintliga byggnader. Den unika designen
samt snabb installation har
gjort den till en konkurrenskraftig lösning på den större byggnationsmarknaden.
– I många parkeringshus består byggnationen ofta av många pelare men i vår konstruktion använder vi oss av stora spännvidder upp till 18 meter och därmed få bärande

element som pelare, väggar
etc. Låg egenvikt ger mindre
belastning på pelare och
väggar och därmed mindre
belastning på grunden. Detta är
gynnsamt vid flervåningsbyggnader och
vid grundläggning på pålar säger Robert
Moen som är vd och en av majoritetsägarna
i moderbolaget.
SWEDECK-systemet som används i byggnationerna började tillverkas redan i slutet
på 70-talet. Börje Marklund som grundade
SpanForm 1985 tog in systemet i företaget
och marknadsförde det i Sverige och andra
skandinaviska länder. Några år senare
introducerades det även till andra Europeiska länder och idag har systemet funnits
i över fyrtio år och företaget har hittills levererat omkring 2,5 miljoner kvadratmeter
SWEDECK-bjälklag i tolv olika länder.
SpanForms målgrupper består av större
aktörer inom byggbranschen som de
samarbetar med. De jobbar främst mot
konstruktörer som använder och beskriver
produkten i bygghandlingar och konstruktionsförslag.
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Mobile Sörlandsparken i Kristiansand, Norge.

går igenom och när allt är godkänt kan projektet sättas i produktion.
Idag jobbar ett tjugotal anställda på
huvudkontoret i Nässjö och fem betongingenjörer arbetar på Stockholmskontoret i
Älvsjö. På produktionen i Nässjö jobbar två
ur personalen, något som de innan sommaren kommer att utöka.

Tangvall Arena i Sögne, Norge.

Här är några av
projekten som
levereras före
semester 2020.

I ÅR BERÄKNAS FÖRETAGEN omsätta 50 milj-

Begonian i Umeå.

BÖRJE SOM ÄR GRUNDARE till företaget och

även tidigare verkade som vd, är idag kvar i
företaget och jobbar aktivt med försäljning.
Robert lärde känna Börje när han
jobbade som samarbetspartner till SpanForm i Oslo och levererade tätningsprodukter till SWEDECKs produkter.
– Börje tog kontakt med mig för tre år
sedan och det ledde till att jag så småningom tog över företaget.
Under de sista två åren har både kontor
och produktion flyttats mellan olika orter
och idag är alltså huvudkontoret i Nässjö.
Där har de precis blivit klara med maskiner
och utbildningar för att kunna sätta igång
med produktionen.
– Vi har en ganska lång lista med kommande projekt och räknar med att producera många kvadratmeter i Nässjö redan i år.
Först ut är ett projekt i Norge som
innefattar 12 000 kvadratmeter parkering. SWEDECK systemet optimeres och
anpassas för varje projekt. Formhöjd
och centrumsavstånd mellan SWEDECK
armeringsbalkar kan varieras i en mängd
utföranden. Detta ger en konstruktiv frihet

Äldreboendet Kv.
Anoraken i Luleå.

och flexibilitet säger Robert.
Robert och kollegan Johnny Sundhall äger
tillsammans V.E.F.O. Holding, där förutom
SpanForm även Pentec Nordic och NBT ingår.
Även om det är tre fristående företag har
de ändå visst samarbete med varandra.
Saneringsföretaget NBT jobbar med olika
typer av sanering samt ett betongtätningssystem. Pentec Nordic jobbar med innovativa lösningar för alla byggprojekt.
– Vi erbjuder vattentäta lösningar för den
lilla källaren till det stora infrastrukturprojektet.

oner kronor totalt men i företagens treårsplan beräknar man att öka omsättningen till
150 miljoner kronor.
– Med tanke på de projekt och kunder
vi har idag och de jobb som är på väg in,
kommer vi att kunna ha den omsättningen
om tre år. Vi är givetvis ödmjuka för det som
sker i omvärlden men än så länge har vi inte
påverkats.
Under åren har SpanForm haft många
nöjda kunder.
– Vi får ofta höra alla de fördelar som
SWEDECK-systemet erbjuder. Det är
platsgjuten kvalitet och flexibel projektering med tätt bjälklag vid gjutning i kombination med PAL 18. Förutom materialleverans till SWEDECK systemet utför Spanform
AB även det konstruktions- och ritningsunderlag som erfordras för komplett bjälklag avslutar Robert.

SPANFORMS PRODUKTER ger inte bara en

unik konstruktionslösning, utan gör också
att byggföretagen kan använda sig av en
mer miljövänlig lösning. Produkten är en
kvarsittande form och består av naturmaterial, armeringsstål och formplåt och
därmed finns inga återvinningsproblem.
Inga formoljor eller plaster ingår och är ej
nödvändiga.
Inför ett jobb är SpanForm med från
början till slut. De tar fram ritningar och
arbetsbeskrivningar som konstruktörerna
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