
Drivkraft och innovation för hållbar elförsörjning



VI FÖLJER INTE STRÖMMEN  
– VI LEDER DEN
LULE BUILDING SYSTEMS, LBS, är en auktoritet inom Sveriges hållbara energiförsörjning. Vi bidrar till 
framtidens infrastruktur inom distribution och lagring av el. Vi arbetar med kundanpassade elkraftsprojekt 
i tid och enligt överenskommelse, såväl i vindkraftsparker som i kraftstationer, med ansvar för ställverk och 
transformatorer.

VI GILLAR UTMANINGAR. Vår förmåga att ställa om till nya förutsättningar och ändå leverera enligt 
överenskommelse är unik i branschen, vilket ger trygghet för dig som kund. Och du får mer än gärna välja nivån 
på projekteringen i samarbete med oss.

VÅR AFFÄRSIDÉ har utan tvivel varit framgångsrik. Omsättningen för LBS ökade mellan 2018 och 2020 från 
26 milj kr till 184 milj kr. En avgörande faktor bakom utvecklingen är att vi praktiserar vår värdegrund, som vilar på 
fyra pelare: Kvalitet, Lyhördhet, Utvecklingsvilja och Engagemang. 
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VI ÄR MYCKET STOLTA ÖVER UTMÄRKELSEN ÅRETS  
TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND 2020. MOTIVERINGEN:

”Med ett ständigt fokus på kvalitet och nöjda kunder har bolaget under åren arbetat upp en stark 
soliditet. Med modet att agera som ett lokalt företag med övertygelsen på samarbetet i det lokala 
näringslivet och vikten av att ta en ansvarsfull roll i samhället, bygger de en stark bas för framtida 
möjligheter kring förnybar energiproduktion. Bolaget spås en fortsatt kraftig medvind.”
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VI ÄR DÄR VINDARNA BÄR
I TILLKOMSTEN av en vindkraftspark kan vi ansvara för hela processen, men ofta träder vi in efter 
exploatering och markarbeten. Vi utför kabelschakt och genomför förläggning av fiberoptik och 
mellanspänningskabel, vilket tillförsäkrar att elkraften så småningom når användare och därmed kommer 
till nytta. LBS använder egna typgodkända kabelsystem och en egenutvecklad och unik metodik för 
kabelskarvning.

NÄR VINDKRAFTVERKEN väl är på plats med torn och turbiner, ansvarar vi för att anläggningen tas i drift 
och kopplas in på elnätet. Behovsanpassade serviceavtal är en självklarhet för oss, därför erbjuder vi extra 
förmånliga avtal i samband med större projekt. Allt är i linje med ambitionen att erbjuda långsiktiga lösningar.



KVALITET – MILJÖ – ARBETSMILJÖ 
www.mikagruppen.se

Vi hjälper dig att
framtidssäkra
din organisation!

Vi arbetar med alla typer av 
mark- och entreprenadarbeten!

www.stahab.se        070 - 262 88 98
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STÄLLVERK  
MED BÄSTA RESULTAT
VI UTFÖR installation, driftsättning och vid behov demontering av transformatorer, ställverk och 
industrianläggningar primärt i Sverige.

VÅR BREDD innefattar stålarbeten i form av fackverk och portaler samt el-moment som brytare, frånskiljare, 
transformatorer, kabeldragning och jordning. Självklart gör vi en utvärdering av ett eventuellt förbättringsbehov 
inför besiktning, och vi erbjuder också service för bästa resultat. Uppföljning är viktigt för oss, med det givna 
målet att alla parter är nöjda.

SOM I ALLA delar av vår verksamhet har vi säkrat nyckelkompetens i bolaget genom utvalda specialister. 
Vi förlitar oss på en liten och vässad organisation i kombination med en god förmåga att anlita kompetenta 
samarbetspartners och underentreprenörer.
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STÄNDIGA MILJÖ- OCH 
KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR
Som delar av vårt utvecklingsarbete har vi genomgått följande certifieringar:

• ISO 9001 – Ökad kvalitet genom ständiga förbättringar
• ISO 14001 – Integrerat miljöledningssystem
• ISO 45001 – Förbättrad arbetsmiljö

Inom dessa områden pågår ett systematiskt förbättringsarbete, i ett tätt samarbete mellan vår personal och 
våra kunder.

VI ÄR MEDVETNA om vår miljöpåverkan och arbetar systematiskt med bl. a. miljömål. Beslut vägs noga mot 
miljökonsekvenser före genomförande, och miljöfrågor är en självklar del av vår vardag, i stort som smått.

VI UTVÄRDERAR den fysiska och psykosociala arbetsmiljön via riskbedömningar, skyddsronder, 
rapporteringar och samtal på våra anläggningar. Detta för att skapa en så trivsam och säker arbetsplats 
som möjligt.



Vi är ett ansvarsfullt byggföretag som tillhandahåller tjänster av  

hög kvalitet för våra kunder. Kvalitet, tid och pris i kombination för att ge  

bästa resultat i varje projekt vi deltar i. Allt för att våra kunder och  

samarbetspartners ska bli nöjda med slutresultatet.

ECO SCANDINAVIAN CONSTRUCTION AB

+46 72 545 6272  |   info@esconstruction.eu  |   www.esconstruction.eu

JÄMSTÄLLDHET HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Möt Fredrik Eriksson, 27 år, som arbetar som platschef vid LBS. Han har hittat hem, inte bara geografiskt utan i 
högsta grad också jobbmässigt.

KAN DU BERÄTTA LITE OM DIN BAKGRUND?

– Jag har alltid varit intresserad av el på grund av att både morfar och farfar har jobbat inom den branschen 
under hela min uppväxt. Detta gjorde att jag sökte mig till elteknikprogrammet på gymnasiet, och hade turen i 
skolan att få praktik på Goodtech. Under praktiken så fick jag lära mig mer om elkraft, framför allt att arbeta mer 
med högspänningsställverk och att utföra kabelarbeten av grövre varianter. 

VARFÖR SÖKTE DU DIG TILL LBS?

– Kortfattat så började jag jobba åt LBS för att företaget har sina rötter där jag är uppväxt, för att jag gillar deras 
affärsidé och för att jag kommer bra överens med mina kollegor.

HUR AVSPEGLAR SIG FÖRETAGETS KULTUR  
OCH VÄRDEGRUND I PRAKTIKEN?

– Jag tycker att det återspeglar sig bra. Känslan jag får av mina kollegor på LBS är att vi är innovativa och 
resultatdrivna, samtidigt som kvalitet och kund alltid är i fokus. Medarbetare av båda kön är välkomna och vi 
försöker alltid hålla ett gott humör så att arbetstrivseln är på topp!

VAD BETYDER ENGAGEMANG FÖR DIG I DITT ARBETE?

– Engagemang för mig är att anstränga sig för att göra ett bra jobb, att ta ansvar och att försöka hålla humöret 
uppe på både sig själv och andra så att man håller en bra stämning på jobbet. 

”JAG GILLAR 
DERAS 
AFFÄRSIDÉ”



www.sundsvallsbyggarna.se • info@sundsvallsbyggarna.se • 070 236 34 27

TOTALENTREPRENÖR INOM BYGG 
OCH BETONGARBETEN MED HELA 
SVERIGE SOM MARKNAD.

Med erfarenhet från vindkraftsparker och ställverksbyggnationer har vi 
med oss gedigen kunskap samt de krav och utbildningar som krävs för 
att få utföra dessa arbeten. 

Vi utför betongarbeten 
av högsta kvalité

Platsgjutna 
konstruktioner

Montage av 
prefabfundament 

Byggföretagen
Medlem

JAG ÄR STOLT OCH IMPONERAD ÖVER 
DET ENGAGEMANG SOM FINNS PÅ LBS.
Malin Pettersson, HSEQ-koordinator
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