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Bashallen en del av varumärket

Bashallar är temat i detta nummer av 
Smartare Byggande. Vi har byggt drygt 
300 sådana och intresset är stort för den 
energisnåla Bashallen. Den kan enkelt 
anpassas till olika behov, exteriört och 
interiört. Många Bashallar används av 
detaljhandeln. Men den passar lika bra för 
logistikföretag, lätt industri eller som sport-
hall, för att nämna några exempel. 

Företrädare för speditionsföretaget UPS, 
Biltema, AJ Produkter och Norrmejerier – 
känt för sin Västerbottensost – berättar i en 
artikel om varför de valt en Bashall från 
Strängbetong. Bl.a. lyfter de fram vikten 
av att ha en byggnad som kommunicerar 
företagets varumärke, t.ex. kvalitet och 
service. Ett bra inomhusklimat är också 
viktigt, eftersom det påverkar arbetsmiljön. 

På en inspirationsafton visade vi ny-
ligen konstverk bestående av ett antal 
nyskapande betongytor, baserade på tex-
tildesignern Line Kramhøfts vackra, natur-
inspirerade motiv. Utställningen, ”Betong 
som förnuft och känsla”, pågår fortfaran-
de. Du är välkommen att se den på vårt 
kontor i Hammarby Sjöstad t.o.m. den 
31 mars. Variationsmöjligheterna är stora, 
både konstnärligt och i våra fabriker.  Så låt 
dig inspireras och utmana oss gärna med en 
nyskapande fasad, kanske för en Bashall...

Charlotte Bergman 
vd, AB Strängbetong 
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Bashallen som varumärkesbärare

Så vacker kan betongen bli



En effektiv angöringshamn för gods är en del av Bashallskonceptets många möjligheter. Här ser vi distribu-
tionsföretaget Brings anläggning i Jönköping.

En vacker symfoni har ett grundtema med variationer. Så är det med 
Bashallen också. Den är ett exempel på ett konceptbyggande med 
stora variationsmöjligheter. Bashallen kan därför skräddarsys för 
verksamheten och bli en del av varumärket. 
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Strängbetong har byggt drygt 300 Bashal-
lar. Här presenterar vi några av dem, där 
den gemensamma nämnaren är företag med 
starka varumärken. 

Norrmejerier i Umeå uppför sin tredje 
Bashall.  

– Den används bl.a. för att lagra den 
goda Västerbottensosten, berättar Eric Järv-
holm, arkitekt på WSP i Umeå som ritat 
byggnaden. All hantering är robotiserad 
och robotarna hänger i en travers. Då är den 
rektangulära Bashallen, som inte har någ-
ra pelare längs fasaderna, perfekt eftersom 
den underlättar hanteringen. 

Taket är ljust för att minska värmeab-
sorptionen från solen. Om det är för varmt 
i lokalen fi nns det risk att ostarna kryper ut 
på egna ben. Den tunga betongstommens 
termodynamik är därför viktig.

– Den bidrar till att hålla temperaturen 
mellan +12 och +14 grader C, framhåller 
Eric Järvholm. Den relativa luftfuktigheten 
måste ligga nära 65 procent. 

Kontorsfasad i vit marmor
Nordic Real Estate Partners (NREP) i 
Stockholm låter uppföra en Bashall i Ved-
desta i Järfälla för speditionsföretaget UPS. 
  – Den är på 8 000 kvm, berättar Rickard
Svensson, delägare i fastighetsbolaget NREP.
6  000 kvm blir en logistikanläggning och
resterande 2  000 m2 kontor. Lagerdelen
får en fasad med ytskikt av svart diabas, 
medan den tilldockade kontorsdelen blir i 
vit marmor. 

Senare ska ytterligare en Bashall uppfö-
ras, där de nämnda färgerna inverteras. 

– Svart och vitt är en bra bakgrund ef-
tersom den sällan stör företagets logotyp, 
säger Rickard Svensson. Då kan hyresgäs-
ten sätta sin prägel på byggnaden, samtidigt 
som vi behåller fl exibiliteten. Bashallen 
möjliggör också en attraktiv hyressättning. 
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Bashallen en del av 
företagets profi lering

Det ökar konkurrenskraften hos våra hyres-
gäster.  

Speglar kvalitetsimagen
Jan Lindberg är byggledare och arkitekt.  
Han äger företaget Charmilla i Borås med 
erfarenhet av ett 30-tal Bashallsprojekt, bl.a. 
NREP:s projekt för UPS. Men också AJ 
Produkters lagerhall och nya huvudkontor på 
totalt 33 000 kvm   i Hyltebruk. AJ Produk-

ter säljer hanteringsutrustning samt kontors-, 
verkstads- och lagerinredning. Byggnadens 
exteriör ska spegla företagets kvalitetsimage. 

– Den har ett utmärkt skyltläge vid mo-
torvägen (E6), berättar Jan Lindberg. Den 
tilldockade kontorsbyggnaden har en snygg, 
Vukoborstad fasad med stora glaspartier, 
medan lagerbyggnaden har ett ytskikt av vit 
marmor. 

– Svart och vitt är en bra bakgrund för våra Bashallar, menar Rickard Svensson på NREP. Den färgkombinationen 
”stör” sällan hyresgästens  logotyp. 
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Jan Lindberg har projekterat ett 30-tal Bashallar 
genom åren och inser därför dess många fördelar.

Hur viktigt är fasaduttrycket och interiören för 
kundens upplevelse av pris och kvalitet? 

– Det är viktigt men det måste fi nnas tan-
ke bakom, menar Jan Lindberg. En kund 
som kommer in i en exklusiv marmorhall 
för att handla lågprisprodukter vänder kan-
ske på klacken. Men betong avskräcker inte; 
de fl esta förknippar den nog med ett stabilt 
och tryggt företag.   

Tolv hallar för Biltema
Strängbetong har byggt tolv Bashallar för 
detaljhandelskedjan Biltema, som bl.a. säl-
jer bilreservdelar och verktyg. Ljusa fasa-
der av betong, stora glaspartier och en cylin-
drisk glasentré profi lerar deras butiker. 

– Våra kunder kan då direkt se var entrén 
är belägen, säger Henrik Arnell, projekt-
ledare på Buffi n Real Estate Sweden, som 
äger Biltemas fastigheter. 

Biltema ska bygga sex nya butiker om 
året några år framåt.

– Bashallens moduluppbyggnad under-
lättar butikslayouten och den tunga stom-
men håller nere energikostnaden, framhåller 
Henrik Arnell. Det är viktigt för att vi ska 
kunna hålla låga priser. Inomhusklimatet är 
behagligt året runt, vilket både kunder och 
personal uppskattar.

En ren och snygg byggnad är viktigt för 
Biltemas image. Fasaderna är därför själv-
rengörande genom en fotokatalytisk pro-
cess, där titandioxid, som aktiveras genom 
solljuset, bryter ner föroreningarna. Smut-
sen sköljs sedan bort av regnvattnet. 

– Vi slipper inte helt ifrån manuell ren-
göring men intervallerna blir längre, menar 
Henrik Arnell.

Rationellt och fl exibelt.
P-O Carlenäs på Strängbetong i Veddige har 
medverkat vid försäljningen av runt en fjär-
dedel av de drygt 300 Bashallar som byggts 
och vet vilken otrolig variationsrikedom 
som kan uppnås med olika fasaduttryck och 
ytskikt. Han vet också att det visuella har 
stor betydelse, för både byggherre och öv-
riga intressenter. Senast medverkade han till 
att AJ Produkters ägare Anders Johansson 
valde en Bashall både för kontorsbyggnaden 
och lagret. 

– Avsikten var att bygga en lagerhall av 
plåt och ett kontor i betong, berättar P-O 
Carlenäs. Efter en visning av Bashallar i Via-
red i Borås och en beskrivning av fördelarna 
med en delad entreprenad, med Jan Lind-
berg som byggledare och arkitekt, tänkte 
Anders Johansson om. Energieffektiviteten, 
den korta byggtiden, det goda inomhuskli-
matet, brandsäkerheten, fl exibiliteten, lägre 
kostnad för grundläggning och den snyg-
ga fasaden var andra argument som vägde 
tungt. 

Insidan är viktig
Även Heurlins Lackering i Varberg har insett 
värdet av en byggnad med stil och profi l.

–  De har fått en mycket representativ
 byggnad med sin Bashall i svart diabas och 
upplever att de oftare har sina kundmöten

i egna lokaler nu än förut, berättar P-O 
Carlenäs.

En ren och stilfull Bashall med låg bul-
lernivå visar också att ett företag hårdsatsar 
och månar om arbetsmiljön. Det underlättar 
rekryteringen för Delex i Forsheda.

–  Trots att bygden har låg arbetslöshet 
så har vi ändå lätt att hitta arbetskraft, säger 
Bengt Forsberg, vd för verkstadsföretaget 
Delex. Till det bidrar en bra arbetsmiljö och 
en byggnad som speglar kvalitet och lång-
siktigt tänkande.

Biltemas varumärke får inte solkas ner, vare sig bildligt eller bokstavligt. De har därför satsat på självrengörande fasader av betong för vissa butiker.
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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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Textilkonstnären Line Kramhøft har utforskat betongens 
estetiska möjligheter och skapat fantasieggande betong-
ytor. Naturen har varit inspirationskälla för mönstren i 
utställningen.

Betong som förnuft 
och känsla

– Vi är väldigt glada över att få låna utställningen och visa den för kunderna, säger Henrik 
Vinell på Strängbetong.  Den är ett fi nt exempel på betongens formbarhet och hur den i mötet 
med olika visioner och färdigheter tar sig nya uttryck.

Alstren ställs ut på Strängbetongs kontor i Hammarby Sjöstad (se ledaren). Besökarna, 
bl.a. arkitekter och beställare, var hänförda. De fi ck också veta att det är fullt möjligt att 
fabrikstillverka fasadelement med Line Kramhøfts mönster som ytskikt.

Gert Lundeberg, 

Cementa:
– Något av dessa 
snygga och stillfulla 
mönster skulle passa 
utmärkt på Stockholms 
nya operahus, när det 
nu byggs. 

Leontina Barreto, 
Origo Arkitekter:
– Väldigt snyggt och 
fantasieggande! Om 
arkitekten har en tidig 
dialog med Sträng-
betong går det säkert 
att tillverka fasadelement 
med dessa fi na mönster 
till en rimlig kostnad.

Åsa Machado, 

Origo Arkitekter:
– Utställningen har 
gett mig många nya 
intryck. Kanske kan 
vi använda något av 
mönstren på den gym-
nasieskola jag ska vara 
med och gestalta? 

Johan Lönn, Bjerking 
Arkitekter:
– Jag jobbar mycket med 
betongstrukturer och 
tycker att Line Kramhøfts 
mönster är inspirerande 
och vackra. Nu gäller 
det att medvetandegöra 
beställarna om de möjlig-
heter som fi nns.

Några exmpel på betongens gränslösa möjligheter.


