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TermoDeck ett klimatsmart val 

I den pågående klimatdebattens kölvatten 
har intresset för energisnåla hus ökat.

Då är kombinationen tung betong-
stomme, TermoDeck och täta fönster ut-
märkt. I detta nyhetsbrev kan du läsa om 
tre byggprojekt, där beställaren insett för-
delarna med den kombinationen. Från att 
tidigare främst ha använts i kontorshus blir 
TermoDeck nu allt vanligare även i bo-
städer. Då kan passivstandarden uppfyl-
las med ett minimum av tillförd energi. 
Sommartid kan lagrad nattkyla användas 
för att få ett behagligt inomhusklimat.

Vi fick också stomentreprenaden för 
arkitekthögskolan i Umeå, där betongen 
exponeras fritt i lokalerna. Den har en ljus 
yta och elementen har fogats samman 
med stor måttnoggrannhet för att visa 
studenterna den prefabricerade betong-
ens gestaltningsmöjligheter. Estetiken är 
viktig även i Atrium Ljungbergs kontors-
fastighet i Sickla. De har därför valt en 
snygg tegelfasad. Men det behövs inga 
murare; fasaden och dess ytskikt kommer 
nämligen färdig från vår Herrljungafabrik. 

Vår erfarenhet av design och konstruk-
tion av moderna multiarenor resulterade 
nyligen i en rekordorder från Peab, värd 
300 miljoner kronor. Peab bygger nämli-
gen Swedbank Arena i Solna, ett prestige-
projekt vi är stolta över att få vara med i.

God Jul & Gott Nytt År!

Johnny Ståhl
vd Strängbetong AB

Trumfkort gav entreprenad

Swedbank Arena ett rekordprojekt

TermoDeck – så fungerar det

Prefab om arkitekten själv får välja!
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Varabostäder bygger 16 hyresrätter med 
Tommy Byggare i Alingsås som entrepre-
nör och Strängbetong som stomleverantör.

–TermoDecket och den tunga stommen 
hjälper oss att uppfylla normen för ett pas-
sivhus, där den installerade effekten får 
uppgå till max 10 watt/m2, säger Jörgen 
Ehn, vd för Varabostäder. För en lägenhet 
på 50 kvm räcker det då med ett värme-
element på 500 Watt. Merkostnaden för att 
bygga ett passivhus kan vi räkna hem ge-
nom lägre driftskostnader. 

45 procent lägre kostnad
– För några år sedan byggde vi ett hyres-
hus med tung stomme men utan Termo-
Deck, berättar Bert Andersson, vd för BA 
Bygg i Eslöv. I det huset är energikost-

naden bara 51 kr/kvm/år, jämfört med ett 
genomsnitt på 92 kr/kvm/år för våra öv-
riga hus. Vårt nya hus med 24 hyresrätter 
byggs både med tung stomme och Termo-
Deck från Strängbetong. Då får vi rimli-
gen ännu lägre energikostnad och också ett 
svalare hus sommartid.

Stängbetong kommer att följa upp en-
ergiförbrukningen, både i Vara- och Eslöv-
projektet. 

Kontaktperson på Strängbetong, Vara:  
Joakim Lindskog, tel 0340-66 62 88.

Kontaktperson på Strängbetong, Eslöv:  
Lars Josefsson, tel 0340-66 62 87. 

TermoDeck ger energisnåla hus
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Nils Yttergård, inköpschef, 
Arenastaden, Peab. 

Swedbank Arena blir Nordens största multifunktionella 
arena med en publikkapacitet på 50 000 åskådare vid fot-
bollsmatcher och 65 000 åskådare vid konserter/show-
er. Arenan kan användas året runt, eftersom den är upp-
värmd och har stängbart tak. Den blir skådeplats för de 
största och mest attraktiva evenemangen i Norden, både 
inom sport och show business. Invigningen är beräknad 
till 2012. 

Peab har också byggt Swedbank Stadion i Malmö. 
Även där var Strängbetong stomentreprenör, liksom vid 
ett flertal andra stora arenabyggen i landet.

–När vi utvärderade offerterna tittade vi bl.a. på priset, 
leverantörens solvens, leveransförmåga och referenser 
från liknande entreprenader, säger Nils Yttergård, in-
köpschef på Peab. Entreprenörens förståelse för uppdra-
gets art var också viktigt. Sammantaget avgjorde dessa 
faktorer valet av stomentreprenör till Strängbetongs för-
del, liksom våra goda erfarenheter från samarbetet när vi 
byggde Swedbank Stadion i Malmö. 

Entreprenaden omfattar läktargradänger, bjälklag, väg- 
gar, pelare och balk. Stommontaget påbörjas i februari 
2010.

Kontaktperson på Strängbetong: Hans Nordgren, tel 0227-421 85.

Swedbank Arena ett rekordprojekt
Den multifunktionella arenan Swedbank Arena i Solna, som byggs av 
Peab, är en av Strängbetongs största stomentreprenader någonsin 
med ett ordervärde på cirka 300 miljoner kronor.

Varabostäder och BA Bygg i Eslöv är två byggherrar som 
insett att den tunga stommen och TermoDecket är en bra 
kombination när man bygger energisnåla hus.
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TermoDeck i genomskärning. Se faktaruta på sid 3.
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Atrium Ljungberg är beställare och äger 
också huset, där deras och Atlas Cop-

cos huvudkontor samt restaurang och konfe-
rensanläggning m.m. ska inrymmas. Bygg-
naden, som ritats av Nyréns arkitektkontor, 
förbinds via en av husets hissar med en gru-
va under jord som Atlas Copco använder för 
att testa borriggar. 

De fabrikstillverade tegelfasaderna på to-
talt 5 900 kvadratmeter har diskreta fogar.

– Strängbetong har tidigare levererat 
stommen till bl.a. Sickla Galleria som vi 
också äger, berättar Viktor Czajkowski, pro-
jektledare på Atrium Ljungberg. Även den 
byggnaden har en snygg, fabrikstillverkad 
tegelfasad. De positiva erfarenheterna från 
Sickla och andra galleriaprojekt bidrog till 
att Strängbetong fick förnyat förtroende. In-
flyttningen sker i mars 2011. Så byggtiden 
är kort. Prefab – som är en kostnadseffektiv 
och miljövänlig byggmetod – var därför ett 
självklart val. Strängbetong har flera fabri-
ker och kan därför leverera stora volymer på 
kort tid och även stommontaget går snabbt.  

TermoDeck ett trumfkort
TermoDecket var trumfkortet i kampen om 
Transportstyrelsens ”gröna” kontorsbygg-
nad i kv. Lyckan i Norrköping som står klar 
våren 2011. Byggnaden, som även ska in-
rymma kontor och butiker, blir totalt på  
36 000 kvm och upptar ett helt kvarter. 
Transportstyrelsen blir hyresgäst och Fast-
ighets AB LE Lundberg ska äga och förval-
ta byggnaden.

Strängbetong har levererat fribärande 
bjälklag från fasad till fasad. Fasaderna är 
av Sandwichtyp, vars ytskikt antingen blir 
slipat eller vukoborstat.* 

– TermoDeck, i kombination med en tung 
 betongstomme, hjälper oss att uppnå Green-
Building-kraven, säger Bo Sundberg på TP 
Group i Norrköping, projektledare för kv 
Lyckan. Det innebär att energiförbrukning-
en ska vara 25 procent mindre än vad som 
anges i Boverkets normer för nybyggnation. 
Kostnaden för att bygga med TermoDeck 
och bergvärme kan vi snabbt räkna hem, 
tack vare lägre energikostnad, jämfört med 

TermoDecket var Strängbetongs trumfkort i kampen om 
stomentreprenaden för Transportstyrelsens ”gröna” kontors-
byggnad i kv Lyckan i Norrköping.  Och de fabrikstillverkade 
tegelfasaderna gav pluspoäng när Atrium Ljungberg valde 
stomentreprenör för sitt kontorshus i Sickla i Nacka kommun. 

Tegelfasad och TermoDeck     
– två vinnarkoncept

TermoDeck ger energisnåla hus

ett traditionellt system med fjärrvärme och 
kylbafflar.

Flexibiliteten är viktig i en kontorsbygg-
nad som måste kunna anpassas till olika hy-
resgästers krav. 

– Tack vare de fria spännvidderna går det 
snabbt att ändra planlösningen, framhåller 
Bo Sundberg. 

Kontaktperson på Strängbetong, Atrium Ljungberg: 
Rickard Johansson, tel 08-615 82 14. 

Kontaktperson på Strängbetong, kv Lyckan: Hans 
Nordgren, tel, 0227-421 85. 

* Vukoborstning innebär att fasadytan borstas, 
så att en fingraderad ballast friläggs. Alla jord-
färger kan väljas för yta och ballast.  

En TermoDeck-byggnad värms upp med tilluft 

som sedan passerar ett kanalsystem i s.k. hål-

bjälklag. Därefter tillförs luften rummet via ett 

utblåsningsdon i taket. Energin i tilluften avges 

till bjälklagen. De kommer då att fungera som 

stora radiatorer, vars tak- och golvytor vintertid 

får en temperatur någon grad över rumsluften. 

Sommartid ligger ytornas temperatur strax un-

der rumsluften. Läs mer: www.strangbetong.se 

Klicka sedan på TermoDeck!

Kortfakta om en TermoDeckbyggnad

Viktor Czajkowski, projekt-
ledare på Atrium Ljungberg
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Atrium Ljungbergs och Atlas Copcos kommande huvudkontor i Sickla, Nacka kommun.

Transportstyrelsen bygger ”grönt” kontor i kv. Lyckan i Norköping.
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Hösten 2010 flyttar studenterna till den nya arkitekt-
högskolan i Umeå.
– Interiören, med dess fina ytfinish, ger dem en god 
uppfattning om den prefabricerade betongens este-
tiska möjligheter, säger skolans rektor, Peter Kjaer. 

Av estetiska skäl är måttnoggrannheten mycket stor 
när det gäller inpassningen av betongelementen och 
TT-kassetterna har därför specialgjutits av Strängbe-
tong. Den vackra trappan med dess svartgråa, infär-
gade betong är integrerad med samlingssalen. 

– I Danmark har man kommit långt när det gäl-
ler att ge fabrikstillverkade betongkomponenter en 
mera expressiv form, säger Peter Kjaer. Det har möj-
liggjorts genom ett tätt samarbete mellan arkitekter 
och ingenjörer, ett upplägg som kan stå modell även 
för Sverige. 

– Endast Strängbetong kunde tillverka den lju-
sa betong vi ville ha, utan tillsatser, berättar Yngve 
Nilsson, v d för Yngve Nilsson AB som byggt sko-

lan med Balticgruppen som beställare. Att skapa den 
rätta färgtonen i efterhand hade inneburit en fördy-
ring.

Arkitekthögskolan i Umeå har till skillnad från 
traditionell, mera tekniskt inriktad arkitektutbildning 
en tydlig konstnärlig profil. Byggnaden har ritats av 
Henning Larsen i Danmark och White arkitekter i 
Umeå. Strängbetong har levererat betongbjälklag, 
väggar och trappor.

Kontaktperson på Strängbetong: Örjan Näslund, 
tel 0660- 29 59 64. 

Prefab om arkitekten 
själv får välja!

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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Peter Kjaer, rektor för den nya 
Arkitekthögskolan i Umeå, är stolt 
över den vackra byggnaden. 

Hösten 2010 flyttar Arkitekthög-
skolan till den nya byggnaden på 
konstnärligt campus i Umeå.
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