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Genom seklen har S:t Eriks bidragit till 
otaliga märkesbyggnader, ikoniska objekt 
och omtyckta platser över hela Sverige.

Sergels torg, Stockholm. Arkitekt: David Helldén, 1967. Superplattan.
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SVERIGES STEN- OCH 
BETONGLEVERANTÖR 
SEDAN 1888
Karl-Oskar och Kristina hade nyligen utvandrat till Amerika. Telefonen 
var ny och snart skulle det finnas både elektriskt ljus, automobiler och 
flygplan. I världspolitiken klickade händelserna obönhörligt i varandra 
på väg mot ett världskrig 25 år senare, men det var det förstås ingen 
som visste.

Det var 1888, och i Uppsala inledde S:t Eriks Kakelfabrik, så små-
ningom S:t Eriks Lervarufabriker, sin verksamhet. Ungefär samtidigt 
startade Skånska Cementgjuteriet, med tiden en viktig del av S:t Eriks.

I dag är S:t Eriks Sveriges ledande leverantör av plattor, marksten, 
murar, block och VA-system tillverkade i betong eller natursten. Genom 
åren har vi bidragit till otaliga märkesbyggnader, ikoniska objekt och 
omtyckta platser. Från landmärken som Riksdagshuset, Sergels Torg, 
Uppsala Konsert & Kongress och Turning Torso, till centrala platser i 
det offentliga rummet som miljöerna kring nya Karolinska Sjukhuset, 
Täby Torg, gågatan i Piteå och torget i Lycksele.

VEM ÄR HAN? 
Vår symbol föreställer Sankt Erik, Sveriges skyddshelgon, som  

var kung av Sverige på 1150-talet. Han dödades och begravdes i 

Uppsala 1160, där vi drygt 700 år senare startade vår verksamhet. 

I vår logotyp finns han med för att påminna om vår långa historia, 

vår stora erfarenhet och våra gedigna kunskaper.
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Det började i en liten fabrik på Uppsalaslätten. Tre sekel senare finns vi med fabriker över hela Sverige.
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”Vi hjälper dig  
att skapa det  

uttryck du söker.”
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IDÉER OCH KUNSKAPER, 
SAMLADE SEDAN 1888.
DEM TÄNKER VI INTE  
HÅLLA FÖR OSS SJÄLVA.
Den kunskap och erfarenhet som vi samlat på oss under tre sekel vill vi 
ställa i din tjänst, så att du ska kunna fokusera på gestaltningen. Material-
val, kulörer, strukturer, former, läggningsmönster, konstruktionsdetaljer… 
Vi hjälper dig att skapa det uttryck du söker, och att finna en kostnadsbild 
och praktiska lösningar som gör det möjligt för dina idéer att överleva 
projektering och anläggning.

Vi har hundratals produkter i vårt sortiment, från hela VA-system och 
moduler för komplexa trafiklösningar, till vacker natursten, plattor och tak-
pannor, och erbjuder dessutom specialtillverkning av objekt som bara du 
ser för ditt inre. Det betyder att du kan diskutera alla delar av ett projekt 
med en enda partner. Vad det betyder för din effektivitet vet du.

Ta med oss tidigt och genom hela projektet, så kan vi bidra med smarta 
idéer om hur du bäst förverkligar dina visioner och goda råd som sparar 
tid och kostnader.



KTH Arkitektskolan, Stockholm. Arkitekter: Tham & Videgård, 2015. Trappa med infälld belysning, granithällar, gatsten, Sinusplatta.
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HISTORIENS OCH 
FRAMTIDENS MATERIAL
Strävan efter att lösa funktionella behov med god estetik är universell och 
evig. Hällristningar från stenåldern, vikingarnas runstenar, antika tempel 
och arenor, medeltida katedraler – inte helt överraskande är de äldsta och 
bäst bevarade miljöerna av mänsklig hand gjorda av sten och betong. I alla 
antikens sju underverk har plattor, marksten, murar och block av betong 
och natursten en framträdande roll i konstruktion och gestaltning.

I dag, när miljö och hållbarhet är viktigt i alla sammanhang, har våra  
material ytterligare fördelar. Betong innehåller inget som inte kommer från 
naturen, och kan både återanvändas och återvinnas. S:t Eriks skiljer sig  
dessutom från andra tillverkare genom att vi bara använder svenskt grus 
och stenkross som råvara och i över 90 % av produktionen en komposit- 
cement med lägre koldioxidutsläpp – s.k. grön cement.

”Sten och betong har lång livslängd och  
materialen är närapå underhållsfria.”
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Människan är ett visuellt och intuitivt inriktat 
däggdjur. Det betyder att vi har lättare att 
snabbt uppfatta information när den är naturligt 
integrerad i miljön.

I trafikmiljöer används till exempel allt oftare 
markbeläggning i olika material, färger, mönster 
och nivåer för att ge trafikanter och fotgängare 
vägledning i navigeringen. I många av våra sys-
tem ingår taktila stenar med funktion att ge rikt-
nings- och lägesinformation, och markera stopp 
och nivåförändringar.

Andra exempel är gräsarmering som gör grön-

ytor körbara, snubbelfria ränndalsplattor för av- 
ledning av regnvatten och vår prisbelönta Lök- 
rännan för öppna dagvattensystem i hållbara 
miljöer.

För fastighetsägaren är det inte bara de funk-
tionella fördelarna som kan omsättas i reda 
pengar, utan även estetiken. En attraktiv miljö 
lockar mer och möjliggör högre pris, avgift eller 
hyra. Och en trivsam miljö verkar förebyggande 
mot skadegörelse och motiverar användarna att 
hålla rent och snyggt, vilket håller nere kostna-
derna för städning och underhåll.

ESTETIK OCH FUNKTION I SAMSPEL

”Markbeläggning som ger trafikanter och 
fotgängare både skönhet och vägledning 

ökar trivsel och säkerhet.”

Hållplats Skansen, Djurgården, Stockholm. Beställare: Skanska, 2014.  
Superplatta, Superplatta Sinus, hållplatskantstöd (specialprodukt).
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Ser du något framför dig som du inte hittar i vår 
prislista? Då kan vi med stor sannolikhet special-
tillverka det.

Vi har en särskild produktionslinje för objekt 
som egentligen inte finns. Förrän du tänkt ut 
dem, vill säga.

Ibland handlar det om konstverk. En konstnär 
har en idé till gestaltning, ofta för offentlig miljö, 
men inte tillräcklig kunskap om hur den ska för-
verkligas i konstruktion och tillverkning. I andra 

fall handlar det om funktioner som sittbänkar 
med infälld belysning, aktivitetsparker med be-
tongskapelser eller stödmurar med extrema på-
frestningar.

Oavsett, så engagerar vi oss med glädje i så- 
dana förfrågningar. Vi bidrar med konstruktiv 
problemlösning och gör ritningar som kan pro-
duceras direkt.

Hos oss är det bara fantasin som begränsar.

VI GÖR ÄVEN DET SOM INTE FINNS

Temalekplats, Pildammsparken, Malmö. Arkitekt: Elin Einarsson, Malmö stad Gatukontoret, 2014.  
Specialgjutna betongklothalvor i olika storlekar (design: Annika Carlsson).
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”Vi bidrar med konstruktiv  
problemlösning och gör ritningar  

som kan produceras direkt.”



Fontän ”Mother”, Hyllie boulevard, Malmö. Konstnär: Charlotte Gyllenhammar, 2014. Specialgjutna fontänfundament.
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En marksten, en stödmur, en takpanna, en trafikrefug.
Den ska tillverkas. Och den ska ritas in.
Men det är så mycket mer som avgör om den fungerar i en hel entreprenad.
Ritningsarbetet ska gå snabbt och smidigt, föreskrifterna ska bli tydliga 

och korrekta. Nästa led ska kunna jobba effektivt med de produkter och 
system som anvisas. Mängdberäkningen ska landa i en god ekonomi. Leve-
ransen ska ske så att arbetsplatsen flyter. Och även i monteringen finns det 
tid och pengar att tjäna på smarta lösningar.

Det är exempel på frågor som påverkar möjligheten för din vision att bli 
verklighet. Ju mer genomtänkt redan från början, desto mindre risk att nå-
got blir ändrat eller utbytt i en senare fas.

TÄNK INTE PÅ DIN NÄSTA.
DET GÖR VI ÅT DIG

Parkering, Gränby köpstad, Uppsala. Beställare: Atrium Ljungberg, 2015. Maskinlagd Hexasten.
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Till våra produkter erbjuder vi ett stort antal 
tjänster, som tillsammans ger projektanpassade 
helhetslösningar och skapar mervärde.

Ett exempel är att utnyttja oss som kreativt 
bollplank för frågor kring funktion, teknik, ekono-
mi och estetik. Ett annat är framtagning av pro-
duktprover i olika material, färger, ytbehandlingar, 
storlekar, strukturer och andra förädlingsgrader. 
Ett tredje är tillgång till vårt omfattande referens-
bibliotek, med allt från smarta konstruktions-
lösningar till läckra läggningsmönster.

Vi stöttar dig helt enkelt med kunskap och idéer 
om allt som är runt omkring. Från hållfasthets-
beräkningar och kostnadskalkyler, till miljöbe-
lastning och arbetsmiljöpåverkan.

Allt för att du ska kunna koncentrera dig på ge-
staltningen.

Det finns många som kan gjuta plattor och rör 
av betong.

Men inte alla erbjuder helhetslösningar som 
skapar värden i varje led av en entreprenad!

VI TÄNKER GANSKA MYCKET PÅ DIG OCKSÅ





Kockums park, Malmö. Arkitekt: White Arkitekter, 2012. Stödmurar med grafisk betong.
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KTH Arkitektskolan, Stockholm. Arkitekter: Tham & Videgård, 2015. Trappa med infälld belysning, granithällar, gatsten i granit, Sinusplatta.
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Kohlswa herrgård, Kolsva. Projekt ”Sommar med Ernst”, 2013. Vision betongplatta.
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Plantering, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Beställare: JM, 2014. Granitblock, ramsten i granit.
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1.
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1. Bostadsområde, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Beställare: JM, 2014. Gradäng i granit. 
2. Bostadsområde, Hammarby sjöstad, Stockholm. Beställare: JM, 2014. Hällar i granit.

2.
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Parkstråk, Selångersån, centrala Sundsvall. Arkitekt: Sweco. Entreprenör: NCC, 2015.  
Murar, murbeklädnad, kantsten, blocksteg, pollare, bänkar och specialprodukter.
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Privat trädgård, Norrköping. Brilliant, Vision, betong; entréplan, trappa, dekorsten i granit; dekorsten marmor; belysningslist.
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Vi har hundratals produkter i vårt sortiment, från hela VA-system och moduler 
för komplexa trafiklösningar, till vacker natursten, plattor och takpannor för 
hus, trädgård och offentlig miljö, och erbjuder dessutom specialtillverkning av 
objekt som bara du ser för ditt inre. Det betyder att du kan diskutera alla delar 
av ett projekt med en enda partner. Vad det betyder för din effektivitet vet du.

PRODUKTOMRÅDEN
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Natursten
Gatsten, kantsten, hällar, blocksteg, 
mur, beklädnad, stolpar

Sid 50

Utemiljö
Plantering, möbler

Sid 45

Markbeläggning 
Marksten, plattor, stöd

Sid 38

Markkomplettering
Trappor, dekorsten, belysning, utsmyckning, grund, tillbehör

Sid 46

Infra
VA, järnväg, trafik

Sid 48

Tak
Takpannor, tillbehör, taksäkerhet

Sid 44Murar
Blockmurar, stödmurar

Sid 42

Specialprodukter
Vi tillverkar det du vill ha

Sid 52
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Bostadsområde, Frösunda, Stockholm, 2015. Klassikplatta.

Markbeläggning 
Marksten, plattor, stöd
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ETT PUSSEL SOM GÅR ATT LÄGGA PÅ MÅNGA SÄTT 
Det finns otaliga sätt att lägga marksten och plattor för att skapa önskat  
uttryck – från traditionella förband med tusenårig historia, till modern design 
med innovativa uttryck. På tungt belastade ytor har mönsterläggningen 
även en viktig funktion, eftersom styrkan i beläggningen ökar när stenarna är för-
skjutna i förhållande till varandra.
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1. Markbeläggning, Nya Karolinska Solna. Beställare: Skanska, 2014. Kantstöd och hällar i granit, Klassikplatta. 2. Uppsala Konsert & Kongress. 
Beställare: Peab, 2007. Gatsten i olika nyanser. 3. Privat trädgård. Marktegel. 4. Privat trädgård, Uppsala. Ivåg platta, fågelbad och planterings- 
kärl (formgivare: Signe Persson Melin). 5. Bostadsområde, Augustenborg, Malmö. Lökrännan.

190  
FOTBOLLSPLANER

Vår årliga produktion av  
plattor och marksten.

1.
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2.

4.

3.

5.
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1. Påfart, Värmdö, Stockholm. T-stöd med murbeklädnad i granit. 2. Privat trädgård, Stockholm. Murblock Brilliant, trappsteg 
i granit. 3. Privat trädgård, Uppsala. L-stöd med cortenplåt, premiumplatta. 4–5. Mur, Fredsgatan, Stockholm. Murblock och 
krönplatta i granit, Klassikplatta.

Murar
Blockmurar, stödmurar

1.
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1,36 VISBY
…kan vi bygga ringmur  

kring med vår årliga 
produktion av mursten.

2.

3.

4.

5.
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Privat fastighet, Borås. ModoPlus svart. 

Tak
Takpannor, tillbehör, 
taksäkerhet

330 000 000  
LITER REGNVATTEN

…samlar vår årliga produktion 
av takpannor upp varje år.
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Utställningsmiljö Bo01, Malmö. Bergen urna och bänk (design: Berna Brandsæter, 2001).

Utemiljö
Plantering, möbler
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1. Privat trädgård, Norrköping. Trappsteg i granit. 2. Fyrisån, Uppsala. Beställare: Uppsala kommun. Bänk Outline Special 
med infälld belysning (design: Berna Brandsæter). 3. Privat trädgård. Dekorsten, sjösten, Klassikplatta.

Markkomplettering
Trappor, dekorsten, 
belysning, utsmyckning, 
grund, tillbehör

1.
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2.

3.
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1. Järnväg, Malmö. Kabelrännor. 2. E18, Stäket/Rotebro. Lineblock, barriärelement. 3. Täby torg. Beställare: NCC, 2010. Germaxrör.

Infra
VA, järnväg, trafik

2 678
JÄRNVÄGSVAGNAR   
…kan man ställa upp längs  

vår årliga produktion av  
kabelrännor.

1.
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2.

3.
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Parkstråk, Selångersån, Sundsvall. Arkitekter: Sweco/Arken, 2015. Hällar, murar, murbeklädnad, kantsten, 
blocksteg, pollare, bänkar, specialprodukter.

Natursten 
Gatsten, kantsten,  
hällar, blocksteg, mur, 
beklädnad, stolpar

1 000 000 000 
…år gammal är den svenska 
granit som är juvelen i vårt  

naturstenssortiment.
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Granit i olika nyanser: 1. Nolby grå, råkilad. 2. Nolby grå, flammad. 3. Korpilahti, flammad. 4. Korpilahti, 
råkilad. 5. Lugo mörkgrå. 6. Måselykke, flammad. 7. Porto grå, flammad. 8. Porto grå, råkilad.

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.
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Vi gjuter specialprodukter och specialelement i betong för alla ändamål. 
Det är ofta blötgjutna produkter som kan anta nästan vilken form som 
helst. Hör av dig med dina idéer till oss så tar vi ut svängarna tillsam-
mans för att hitta den bästa lösningen!

1. Temalekplats, Kroksbäcksparken, Malmö. Arkitekt: Anders Dahlbäck, 2012. Klätterställning och rutschkana med infälld belysning. 
2. Fontän ”Mother”, Hyllie boulevard, Malmö. Konstnär: Charlotte Gyllenhammar, 2014. Specialgjutna fontänfundament. 3. Puckel-
bollsplan, Kroksbäcksparken, Malmö. Arkitekt: Johan Ferner Ström (Urban Art Solutions), 2009. Specialgjuten sarg.

Specialprodukter
Vi tillverkar det du vill ha

1.
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2.

3.
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Vi har valt ut några av de objekt som vi är mest stolta över, från norr till söder, 
och vill gärna visa dem för dig. Dels för att inspirera dig till ännu bättre 
idéer, dels för att visa vilka underverk vi kan åstadkomma om vi får jobba 
tillsammans.

Vi kallar det för S:t Eriks-gatan. En eriksgata var på medeltiden en resa 
genom Sverige som gjordes av nyvalda kungar, för att bekräftas av land-
skapens lagmän. Vi på S:t Eriks vill också bekräftas – för allt det vi tillverkar 
och bidrar med till miljöer över hela Sverige; för vår kunskap och våra hel-
hetslösningar.

Prata med din säljare, så kan ni gemensamt välja ut ett referensobjekt 
som är relevant för det du håller på med. Att uppleva en färdig miljö på sin 
plats, kan inspirera till nytänkande lösningar på dina kreativa utmaningar!

VÄLKOMMEN ATT FÖLJA 
MED PÅ S:T ERIKS-GATAN!
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Tryckeri: Tellogruppen, Söderköping 2015   Produktion: Falck & Co
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S:t Eriks AB 
Telefon: 0771 - 500 400 
E-post: info@steriks.se 
www.steriks.se

S:t Eriks startade 1888 och är i dag Sveriges ledande leverantör av 
plattor, marksten, murar, block och VA-system i betong och natur-
sten. Över tre sekel har vi byggt upp resurser, sortiment, kunskap och 
erfarenhet som ger dig närmast obegränsade möjligheter att skapa i 
sten och betong.

I vårt breda sortiment hittar du allt du behöver för att visualisera de 
uttryck du söker. Och vi kan hjälpa till med idéer och praktiska lös-
ningar som gör det enkelt och kostnadseffektivt att förverkliga dem.

Det finns många som kan gjuta plattor och rör av betong. Men inte 
alla erbjuder projektanpassade helhetslösningar som ger mervärden!

Temalekplats, Krokbäcksparken, Malmö. Arkitekt: Anders Dahlbäck, 2012.  
Klätterställning och rutschkana med infälld belysning.


