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Från ax till limpa

I vårnumret av Smartare Byggande berättar 
vi om de två största stomentreprenaderna i 
Strängbetongs historia, köpcentrumet Em-
poria i Malmö och Swedbank Arena i Solna 
(Nationalstadion). Vår stora produktionska-
pacitet och erfarenhet av andra snarlika pro-
jekt bidrog till att vi fi ck dessa jätteentrepre-
nader som tillsammans är värda nästan 800 
miljoner kronor. 

I artiklarna beskriver vi vårt koncept från 
ax till limpa med Emporia och Swedbank 
Arena som exempel. När vi fått entrepre-
naden tar en projektledare över ansvaret 
och konstruktionsarbetet börjar. Med våra 
konstruktörers ritningar som utgångspunkt 
tillverkas sedan stomelementen vid någon 
av våra åtta fabriker och monteras av våra 
egna montageteam. Med vårt “one-stop-
shop-koncept” lyfter vi också av en del av 
beställarens affärsrisk, tack vare vårt gedig-
na konstruktions-, beräknings- och tillverk-
ningskunnande. Då slipper man obehagliga 
överraskningar på byggplatsen. 

Vi kan ofta redan utifrån A-ritningarna 
offerera entreprenaden och budgetpriset har 
som regel hög precision. Men det förutsätter 
att vi kommer in tidigt i projektet. Då kan 
vi också ta fram en kostnadseffektiv stom-
lösning, som även ger låga underhålls- och 
energikostnader. 

På bilden till vänster gjuts en pelare till 
Swedbank Arena  i vår fabrik i Kungsör. 
Totalt tillverkar vi cirka 77 000 kvm betong-
element till arenan.

Johnny Ståhl
vd, Strängbetong AB
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       Inside Strängbetong: från ”ax till limpa”

Vår kompletta organisation, innefattande
projektering, projektledning, tillverkning 
och montage bidrog också, liksom vår erfa-
renhet av andra stora arenabyggen. 

Ordern är värd cirka 300 miljoner kronor 
och en av Strängbetongs största. Totalt om-
fattar den cirka 77 000 kvm prefabricerade 
betongelement. 

–  Projektet började med totalentrepre-
nören Peab kallade till möte hösten 2007, 
berättar Hans Nordgren, säljare hos Sträng-
betong i Kungsör. De ramhandlingar som 
då fanns låg till grund för vårt budgetpris. 
Sweco har konstruerat arenan och Strängbe-
tongs egna konstruktörer har bistått med sin 
expertkunskap när det gäller stomlösningen, 
bl.a. de prefabricerade gradängerna (läktar-
elementen). 

 Peab lät gör fl era studiebesök på liknan-
de arenor utomlands för titta på gradänglös-
ningar. 

–  Men i slutänden valde de vårt bepröva-
de gradängsystem som använts i fl era andra 
svenska arenor, säger Hans Nordgren. 

Vill komma in tidigt
Att komma in tidigt i projekten är en del av 
Strängbetongs affärsidé.

– Då kan vi utifrån A-ritningarna ta fram 
en stomlösning som är optimal tekniskt och 
ekonomiskt, framhåller Hans Nordgren. 
Men vi kan också göra ljud- och energibe-
räkningar. Att ta omvägen via traditionel-
la byggnadskonstruktörer innebär ofta en 
fördyring och en onödig tidsutdräkt. Men 
Swedbank Arena är så speciell konstruk-
tionsmässigt att där krävs det externa kon-
sulter också. 

Stolta medarbetare
Marie Nordqvist är chef för Strängbetongs 
fabrik i Kungsör:

– Vi tillverkar pelare, vanlig balk och gra-
dängbalk, berättar hon. Håldäcksbjälklagen 
produceras i Nykvarn och i Örebro görs alla 
gradänger och innerväggar. Vi har åtta fabri-
ker runt om i Sverige och kan därför klara 
stora åtaganden på kort tid genom att förläg-
ga produktionen till fabriker med ledig ka-
pacitet. 

Kungsörsfabriken har infört styr-, refe-
rens- och arbetsgrupper för produktionen till 
arenan. 

Strängbetongs stora produktionskapacitet fällde avgörande när Peab 
valde stomentreprenör för Swedbank arena  (Nationalarenan) i Solna.

Swedbank Arena en stor utmaning 
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– Därigenom sprids ansvaret och eventu-
ella problem kan lösas i fabriken, istället för 
på montageplatsen, säger Marie Nordqvist. 
Det är viktigt eftersom tidplanen är tajt. Jag 
och andra chefer har också gjort studiebesök 
på montageplatsen i Solna för att fånga upp 
förbättringsförslag. 

Alla medarbetare är stolta över att få vara 
delaktiga i ett prestigeprojekt som Swed-
bank arena. 

– De är väl medvetna om de höga kva-
litetskraven och ser till att de omålade be-
tongytorna får en perfekt fi nish, säger Per 
Eriksson, produktionstekniker i Kungsör. 
Alla vet också vad de olika elementen ska 
användas till. Även det bidrar till en hög 
kvalitet.  

Saknar motstycke i Sverige
–  Förutom stommontage pågår även stom-
projektering av vissa delar av arenan, be-
rättar Sven-Erik Andersson, Strängbetongs 
projektledare för Swedbank Arena. Projek-
teringen görs i 3D i cadsystemet Tekla under 
ledning av Hans Alfredsson. Det här är för-
sta gången jag leder ett arenabygge och stor-
leken är verkligen en utmaning som kittlar.

–  Swedbank Arena saknar motstycke i 
Sverige, säger, Nisse Nilsson, Strängbetongs 
platsansvarige för projektet. Så vi måste tän-
ka nytt och tänka stort. Montagehöjden är 
upp till 50 meter, så stabiliteten är viktig. 
Drygt tre fjärdedelar av stommontaget åter-
står och hittills har allt fungerat bra. För när-
varande har vi två kranar och 22 montörer 
på plats i Solna.

En pelare till Swedbank Aarena tar form i Sträng-
betongs fabrik i Kungsör.

Nationalarenan under uppförande i Solna. Bilden tagen  
16 maj, 2010. Det vi ser är början av den södra läktaren.

En färdiggjuten pelare till samma arena.
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Sven-Erik Andersson (t.v), projektledare för 
Swedbank Arena, Marie Nordqvist, fabrikschef, 
och Hans Nordgren, säljare, har viktiga roller i 
megaprojektet Swedbank Arena .
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–  Stommontaget pågår för fullt, berättar 
Lars Hage, Strängbetongs platsansvarige för 
Emporia. Vecka 22 kommer vi att ha fem 
egna kranar och 45–50 man på plats. Logis-
tiken, som bl.a. innefattar transporter av sto-
ra mänger stomelement, är en utmaning och 
hittills har allt gått bra. 

Vad menar vi då med ”från ax till limpa”? 
Jo, när vi fått entreprenaden tar en projekt-
ledare över ansvaret och konstruktionsarbe-
tet börjar. Utifrån konstruktörernas ritningar 
tillverkas stomelementen sedan vid någon 
av våra åtta fabriker och monteras av våra 
egna montageteam. 

–  Alla projekt börjar med att byggher-
ren har en idé som arkitekten sedan skissar, 
säger Christer Nilsson, ansvarig säljare för 
stomentreprenaden till köpcentrumet Em-
poria i Malmö. Det är Strängbetongs största 
entreprenad någonsin med ett ordervärde på 
nästan 500 miljoner kronor. Steen & Ström 
är beställare. Parallellt med att arkitekten 
tog fram kompletta ritningar tog vi fram en 
offert på entreprenaden med stor precision i 
kalkylen. 

Konstruktörer med bred kunskap
Inför Emporiaprojektet gjorde beställaren 
en noggrann kostnads- och intäktsanalys.

–  Stomkonstruktionen har stor betydelse 
för totalkostnaden eftersom den påverkar ut-
formningen av andra byggnadsdelar, fram-
håller Christer Nilsson. Det är därför viktigt 
att stomkonstruktören har gedigna kunska-
per när det gäller prefabricerade betong-
stommar och kommer in i tidigt i projektet 
för att kunna ta fram en lösning som är kost-
nads- och energieffektiv samt optimal ur 
byggteknisk synvinkel för beställaren.

Det kräver, förutom konstruktionstek-
niska kunskaper, även goda insikter i pro-
duktionsteknik, tillverkning, logistik och 
montage. 

Christer Nilsson, 
säljare på Sträng-

betong och den som 
sålde in stomentre-

prenaden på 
Emporia.

Jan Werdelin, chef 
för Strängbetongs 

fabrik i Veddige,som 
tillverkar 20 000 
stomelement till 

köpcentrumet 
Emporia i Malmö.

–  Strängbetong är tämligen ensamt om 
att ha denna breda kunskap, hävdar Christer 
Nilsson. Den kostnadsbesparing som görs 
genom att vi, i dialog med konsulterna, kan 
ta fram en optimal stomkonstruktion kan 
uppgå till hundratals kronor per kvm. 

Öppenhet och förtroende
Byggtiden är kort och dagen D år 2011, då 
Emporia ska invigas, är helig.

–  Det innebar att stommen måste upp-
handlas innan projekteringen var slutförd, 
säger Christer Nilsson.  Vi prissatte då stom-
men utifrån tidiga A-ritningar och jämför-
de priset med beställarens stomkalkyl. Det 
stämde väl överens, så vi kunde därför börja 
projektering och tillverkning. När vi senare 
mera exakt visste hur byggnaden skulle se 
ut tog vi fram ett avtal med fast pris. 

Hur vill du beskriva säljarens roll?
– Våra säljare, som har god byggteknisk 
kunskap, har en rådgivande och utredande 
roll i projektets tidigaste skede, säger Chris-
ter Nilsson. Det är då viktigt att vi förval-
tar Strängbetongs förtroendekapital genom 
att vara öppna, ärliga och lyhörda i dialo-
gen med beställaren och försöker hitta inci-
tament som gagnar båda parter. 

– Vi producerar för drygt en miljon kro-
nor om dagen till Emporiaprojektet, berättar 
Jan Werdelin, chef för Strängbetongs fabrik 
i Veddige. Totalt ska vi leverera cirka 20 000 
element. Projektet tar ungefär hälften av vår 
tillverkningskapacitet i anspråk. Så det fi nns 
utrymme för nya åtaganden.

Kortfakta om Emporia

Emporia kommer att inrymma runt 300 buti-
ker, ett 30-tal restauranger/kaféer, kontor och 
två parkeringshus. Cirka 3 000 personer kom-
mer att arbeta i det gigantiska köpcentrum-
et. Strängbetongs leverans på totalt 171 000 
kvm innefattar pelare, balk, HDF-bjälklag, tak 
(TT-plattor), trappor, väggelement och stål-
profi ler.

Emporia den största 
limpa vi bakat

”Från ax till limpa” är en bra meta-
for för vårt åtagande mot bestäl-
laren. Vi köper ”ingredienserna” 
men står själva för recepten och 
bakandet av ”limpan” och tar ett 
helhetsansvar från idé till slutmon-
taget av stommen.  Beställaren 
får då en enda kontaktyta och vi 
kan säkerställa kvaliteten i alla led.
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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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Strängbetong ingick i projekteringsorganisationen för 
Emporia redan i december 2007, trots att något formellt 
kontrakt då inte hade undertecknats. Vi kom också in tidigt 
i ett annat megaprojekt, Swedbank Arena i Solna. 

”Det räckte med ett handslag”

–Vi har stort förtroende för Strängbetong, 
så det räckte med ett handslag, framhåller 
Ingvar Nohlin, projektchef på Advansia 
Malmö som svarar för byggledningen av 
Emporia på uppdrag av beställaren Steen & 
Ström. 

–  Tack vare att Strängbetongs totalåtagan-
de (se artikel på sid 3) får jag bättre kontroll 
över logistik, kvalitet och kostnad, fortsät-
ter Ingvar Nohlin. Byggnadskonstruktörer-
na har jobbat i dialog med Strängbetongs 
egna konstruktörer. De har haft stor nytta av 
Strängbetongs kunskap när det gäller att hit-
ta rätt mix av stål, prefabricerad betong och 
platsgjutning. Stommontaget är i full sving 
och maj 2011 är det klart.

Kan åta sig stora entreprenader
–  Strängbetongs stommontage påbörjades i 
april 2010 och pågår fram till semestern,

Ingvar Nohlin är projektchef för Emporia och anlitad av 
beställaren Steen & Ström. Han ledde även prestige-
projektet Turning Torso i Malmö.

Erik Westman, Peabs platschef för Swedbank Arena 
i Solna.

Emporia under uppförande, maj 2010. Swedbank Arena – nationalarenan – maj 2010.

element och gradänger på Strängbetongs 
fabriker och samarbetsklimatet är gott. 

Mer om Emporia

Emporia ska ha en internationell karaktär och 
erbjuda shopping inom varugruppererna mat, 
nöjen och kultur. På en total yta av 93 000 
kvm kommer sammanlagt 220 butiker och 
restauranger att inrymmas.
Läs mer på: www.emporia.nu

Kortfakta om Swedbank Arena

Swedbank Arena blir Nordens största multi-
funktionella arena med en kapacitet på
50  000 åskådare vid fotbollsmatcher och
65  000 åskådare vid konserter/shower. Arenan
invigs 2012. Läs mer på www.arenastaden.se

 2011, berättar Erik Westman, platschef 
för Swedbank Arena på Peab. De stora voly-
merna och montagehöjder upp till 50 meter 
är en utmaning i projektet. 

–  Få andra stomentreprenörer än Sträng-
betong har kapacitet att åta sig projekt av 
denna dignitet, från tidig projektering till 
montage, fortsätter Erik Westman. Dess-
utom har de byggt andra stora arenor, bl.a. 
Swedbank Stadion i Malmö. Våra besikt-
ningsmän och arkitekter har avsynat stom-

 Foto: ©
 A

dvansia A
B

 Foto: ©
 D

ream
force

Foto: ©
 C

laes-G
öran H

anberg

Foto: ©
 B

jörn Lindgren


