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1500 A4-sider og solid efteruddannelse sikrer 

kvalitetsstål 
 
Simon Boye Jensen tog en rask beslutning tilbage i 2014. Han ville være CE mærket 

leverandør af bygningsstål. Og efter at have taget den påkrævede efteruddannelse og 

opbygget det 1500 siders store kvalitetsstyringssystem, kan hans virksomhed SBJ 

Montage i dag kaldes sig CE mærket. 

 
’Der var mange, der valgte CE mærkningen fra, fordi den både var dyr og tidskrævende’, begynder 

Simon Boye Jensen. ’Men da reglerne er blevet strammet gevaldigt op, var det naturligt for mig at blive 

CE mærket, så jeg kunne fortsætte med at arbejde med bygningskonstruktioner i stål’. 

 

Han forklarer, at de strammere regler betyder, at det udelukkende er CE mærkede leverandører, der må 

levere stål og udføre disse opgaver, men at reglerne fortsat er så nye, at det langt fra er alle, der er 

opmærksomme på dem eller efterlever dem.  

 

SBJ Montage har allerede et par konkrete lokale eksempler, hvor virksomheden har leveret det godkendte 

stål – blandt andet i den nye tilbygning hos SuperBrugsen i Roslev og i mellemgangen ved Jebjerg Skole. 

 

I den kommende tid forventer Simon Boye Jensen, at stadig flere får øjnene op for de nye krav. Det sker 

efterhånden som kunderne bliver opmærksomme på, at deres byggeri ikke er lovligt, hvis bygningsstålet 

ikke er godkendt. Derfor forudser han også, at der kommer flere opgaver til SBJ Montage – opgaver, som 

han vælger at løse i et tæt samarbejde med sine faste lokale samarbejdspartnere. 

Baggrundsinformation om SBJ Montage: 
Virksomheden blev etableret af Simon Boye Jensen lige før finanskrisen. Simon er uddannet klejnsmed 

og varetager en lang række forskellige opgaver rundt om i landet. Foruden arbejdet med stålkonstruktio-

ner arbejder virksomheden blandt andet også med montageopgaver, certifikatsvejsning samt opsætning 

og servicering af sprinteranlæg på ridebaner.  

For yderligere oplysninger: 

Simon Boye Jensen på 22 34 01 47 eller http://www.sbj-montage.dk/. 

 


