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Samverkan ett nyckelord

Jag är ny vd för Strängbetong och har  
tagit över rodret efter Johnny Ståhl som 
gått i pension. Jag är civilingenjör i in-
dustriell ekonomi och har drygt 20 års  
erfarenhet från bygg- och fastighets-
branschen. Närmast kommer jag från KF  
Fastigheter, där jag var affärsområdeschef 
för Projekt och Teknik. Att få leda Sträng-
betong är en utmaning som jag verkligen 
ser fram emot. 

Energi och miljö är två viktiga om-
råden, där vi kan erbjuda moderna och  
flexibla lösningar. Tillsammans med mina 
duktiga medarbetare ska jag verka för 
att vi ska fortsätta att vara en väl ansedd  
stomentreprenör som står redo med fram- 
tidens prefabricerade byggsystem i betong 
för bostäder, kontorsbyggnader och indu-
strihallar. 

Glädjande nog har konjunkturen vänt 
uppåt igen. Det märks bl.a. genom att pla-
nerade byggprojekt nu tas fram ur mal-
påsen och förverkligas. Framförallt har 
bostadsbyggandet tagit fart igen. I detta 
nummer av Smartare Byggande kan du 
läsa om ett av våra bostadsprojekt, Sund- 
holmen i Limhamn. Där används den nya 
samverkansplattan. Det gör byggtiden 
kortare och spar utrymme på byggplatsen.  

För Strängbetong är samverkan inte 
bara en produktegenskap, utan ett förhåll-
ningssätt. I relationen med dig som kund, 
med våra leverantörer och inom företaget 
är samverkan därför A och O.

Rollen som stomentreprenör innebär 
därför att vi alltid, i samverkan med andra, 
ger dig en optimal helhetslösning.

  
Charlotte Bergman 

vd, AB Strängbetong 
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Tysta gatan mitt i stenstan

Samverkansplattor kortar byggtiden

Trivsamt och lugnt i Behrn Center



Ett av husen ligger på Dalagatan. Där går 
mycket tung trafik och bullret ligger mel-
lan 66–80 dB(A). Men nästan allt buller 
utestängs i de 153 lägenheterna i kv. Loka 
Brunn i Stockholm, liksom i affärslokalerna.

Fastigheterna har prefabricerade be-
tongstommar med bärande ytterväggar och 
trapphus samt stora spännvidder.

–Strängbetong kom in tidigt i projek-
tet för att kunna konstruera en stomme som 
matchar ljudklass A, berättar Sören Harald-
sson, projektledare på Anders Bodin Fast-
igheter. Klass A innebär dubbelt så god 
ljudisolering som Boverkets minimikrav 
stipulerar. Strängbetong har lyckats redu-
cera det flanktransmissionsljud som kan 
uppkomma när man har lägenhetsskiljande 
väggar i betong genom att gjuta in en ljud-
fälla i ytterväggarna.  

Hissarnas genomtänkta placering, stom-
ljudsdämpat golv, reducerat tryck i radia-
torerna, tystgående ventilationssystem och 
tilläggsisolering är andra exempel på åtgär-
der som vidtagits för att få Sveriges tystaste 
bostadshus. 

Kontaktperson på Strängbetong: Anders Karjer,  
tel 08-615 8218

Anders Bodin Fastigheter i Stockholm blev först i landet med att 

bygga hyreshus som matchar ljudklass A, den högsta klassen. 

De har också fått Akustiska Sällskapets ljudpris 2009.

Bullrigt på gatan men tyst i husen 
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Rolf Eliasson, Dalagatan 9H:
– Jag hör inte när grannarna spolar 
vatten och heller inget trafikbuller 
från gatan. Och inget ljud tränger 
ut i trapphuset när grannarna 
spelar musik eller har teven på. 
Tystare kan det inte bli. 

Julia Kreuger och dottern Lovisa, Valentins 
Sabbatsgata 12:
– Jag har aldrig bott i en lägenhet så tyst som 
denna. Här utestängs allt ljud, både utifrån och 
från andra lägenheter. Ingen klagar heller när jag 
sjunger. 

Helen Johansson, ägare till Brunkebergs Bageri 
Dalagatan 9:
– Vi börjar baka tidigt på morgonen och har också ett café i 
huset. För oss är det därför viktigt att vi inte stör de boende 
och det är tryggt att veta att vi inte gör det. För ingen har 
klagat. 

Så här säger hyresgästerna:
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I kvarteret Sundholmen på Ön i Limhamn 
bygger de tio hus med vacker havsutsikt. 
Åtagandet är en totalentreprenad med Sund-
projekt AB som beställare.

 – Det blir fem hus i två olika kvarter, be-
rättar Magnus Claesson, platschef på Thage 
Anderssons Byggnads AB. Totalt byggs 153 
lägenheter, tre kommersiella lokaler och ga-
rage. Det ena huset får bostadsrättslägen-
heter. I det andra blir det hyresrätter med 
MKB som hyresvärd. Husen byggs i olika 
höjd med tre till fem våningar. Under 2012 
ska alla hus vara inflyttningsklara. 

Pressad tidplan
Tidplanen är pressad. Så det gäller att byg-
ga rationellt. Traditionella plattbärlag krä-
ver omfattande arbeten med stämp och 
bockryggar* och pågjutning måste göras 
våningsvis, i takt med att stommen byggs 
upp. Det förlänger byggtiden. Thage An-
derssons Byggnads AB använder därför 
samverkansplattor.  De är framtagna som ett 
komplement till håldäck och massiva plat-
tor inom Strängbetongs stomsystem för fler-
bostadshus. 

Den förspända samverkansplattan är 
självbärande och 120 mm tjock. Den kla-
rar spännvidder på upp till åtta meter i bo-
stadshus utan stämp och bockryggar men 
spännvidder på tio meter är möjliga med 
en bockrygg på mitten. Plattan är särskilt 
lämplig då beställaren har önskemål om fri 
dragning av ingjutna installationer, i kombi-
nation med låg konstruktionshöjd. 

Kortare byggtid
– Genom att använda samverkansplattor 
spar vi tid eftersom pågjutning (150 mm) 
kan ske i efterhand, samtidigt som instal-
lationsarbetet underlättas, framhåller Mag-
nus Claesson. Vi slipper också det tunga och 
tidsödande jobbet med stämp och bockryg-
gar. Dessutom får vi en bättre arbetsmiljö, 
frigör ytor på arbetsplatsen och personella 
resurser för andra arbeten. Härtill kommer 
prefabkonceptets generella fördelar som 
korta uttorkningstider och att det, till skill-

Allt fler beställare inser fördelarna med samverkansplattor i bostads-

hus, istället för traditionella plattbärlag. Sådana plattor kan halvera 

tiden för stombyggnaden. Thage Anderssons Byggnads AB i  

Kristianstad har därför valt att använda samverkansplattor och  

prefabstommar i ett stort bostadsprojekt i Limhamn.

nad från vid platsgjutning, inte krävs några 
byggnadsställningar.

*En bockrygg är en på högkant stående planka e.d., 
vilande på formstämp som är ett stöd för gjutformen. 

Kontaktperson på Strängbetong: Magnus Persson, 
tel 0340-66 63 65. 

Om entreprenaden

Strängbetongs stomentreprenad om-

fattar 14  000 kvm samverkansplattor,  

10  000 kvm sandwichväggar och runt 

10  000 kvm bärande innerväggar. Bal-

konger och terrazzotrappor ingår ock-

så. Montagetid: 38 veckor (19 veckor 

per kvarter).

Samverkansplattor ger 
bättre byggekonomi
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Magnus Claesson, platschef 
på Thage Anderssons Bygg-
nads AB, Kristianstad.
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Mottagare:

Avsändare/returadress: 
Strängbetong AB, Box 92145, 120 08 Stockholm

B-Post • Port Payé Sverige

HUVUDKONTOR

Besöksadress: Ljusslingan 4, 

120 31 Stockholm

Postadress: Box  92145,  

120 08 Stockholm

Telefon 08-615 82 00  

Fax 08-615 82 60

Mail: info@strangbetong.se 

Hemsida: www.strangbetong.se

FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Stockholm 08-615 82 00

Herrljunga 0513-176 00

Veddige 0340-66 62 00

Örnsköldsvik 0660-29 59 50

Mölndal 0340-66 62 00

Kungsör 0227-421 00

Norberg 0223-285 00

Örebro 019-21 75 00

Malmö 040-49 63 95
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SMARTARE BYGGANDE
Utgiven av Strängbetong   December 2009 Nr. 4

La
yo

ut
 o

ch
 p

ro
du

kt
io

n:
 D

re
am

fo
rc

e,
 w

w
w

.d
re

am
fo

rc
e.

se

Behrn Center var en utmaning för Strängbetong. Husen 
byggdes nämligen på Rudbecksgatan i centrala Örebro 
med livlig trafik och många människor i rörelse. 

 Nöjda hyresgäster i Behrn Center 

På 30 veckor monterades ett bostadshus på 
16 våningar och 47 hyreslägenheter, med 
ett stort parkeringshus i markplanet, och ett 
12-våningars kontorshus Bjälklagselemen-
ten för parkeringshusen har en spännvidd på 
17 meter.  Det minskade behovet av pelare, 
vilket ger plats för 470 bilar.

Lägenheterna är ljusa och öppna med 
hög standard. De inglasade balkongrummen 
(loggia) bidrar till ljusinflödet och är buller-
dämpande, liksom ytterväggarna.

Tyst och vackert
Lars Rosenberg är en av många nöjda hyres-
gäster i Behrn Center:

– Jag bor på 16:e våningen och trivs ut-
märkt. När fönstren är stängda så hörs ing-
et gatuljud och vi hör väldigt lite ljud från 
grannarna också. Inomhusklimatet är behag-
ligt även sommartid, särskilt om jag öppnar 
balkongdörren och fönstren i sovrummet 
och köket. Huset är också vackert.

Aria Consulting har sina kontorslokaler 
på våning 10 och 11.

– Vi hade många imponerade besöka-
re när vi hade öppet hus vid inflyttningen, 
berättar Albert Ellervik, affärsområdeschef 
på ARIA Consulting. Vi har några enskilda 
rum men de flesta sitter i kontorslandskap 
och den goda ytekonomin har gjort flytten 
till Behrn Center till en bra affär för oss.  
Kontaktperson på Strängbetong: Bengt Thorén,  
019-21 75 13.

Betongens vackra sida
Strängbetongs nya visningsrum i 
Herrljunga är en bred exposé över de 
stilfulla uttryck en fabrikstillverkad 
betongfasad kan få.
Ytskikten sitter på betongelement som är två 
meter höga och en meter breda. Det ger en 
god uppfattning om hur ljuset påverkar färg-
återgivningen hos olika typer av ytor. I vis-

ningsrummet kan man bl.a. beskåda ytskikt 
av terrazzo, tegel, grafisk betong, natursten, 
puts samt matrisgjuten och självrengörande 
betong. Senare kommer arkitekter, beställare 
och andra besökare även att kunna se exem-
pel på trappor med robotslipade terrazzoytor. 

Kontaktperson på Strängbetong:  
Jörgen Larsson, tel 0513-176 79.

Här besöker säljare på Strängbetong visnings-
rummet i Herrljunga. Där visas betongfasadens 
många spännande uttrycksmöjligheter. 

Albert Ellervik sitter 
i kontorshuset och 
lyfter fram den goda 
ytekonomin som en 
stor plusfaktor.

Behrn Center i centrala Örebro består av ett kontorshus på  tolv våningar och ett bostadshus på sexton våningar.

Lars Rosenberg, 
som är bostads-
hyresgäst, trivs 
mycket bra i Behrn 
Center och upp-
skattar att huset är 
så tyst.
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