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Vi hjälper till att väcka köplusten

Årets första nummer av Smartare Byggande 
har köpcentrum som tema.

– Vi har haft förmånen att få stomen-
treprenaderna till flera köpcentrum de se-
naste åren. Det har givit oss god erfarenhet 
av sådana projekt, där det ställs höga krav 
på interiören som ska väcka köplusten hos 
kunderna. Så det gäller att förena statik 
med estetik. Vi har ett grundkoncept för 
köpcentrum som sedan flexibelt kan anpas-
sas till beställarens behov.

Vi har också kapacitet att tillverka be-
tongelement med de stora spännvidder som 
krävs i en galleria. Vi erbjuder kunden ett 
helhetsåtagande genom att konstruera, till-
verka och montera stommarna i egen regi. 
Det är ett viktigt konkurrensmedel i alla 
entreprenader. I Liljeholmstorgets galleria, 
som du kan läsa om i detta nyhetsbrev, är 
geometrierna också komplexa. Sådana ut-
maningar gillar vi!

Ett köpcentrum måste – liksom de fles-
ta andra byggnader – också ha ett tilltalan-
de yttre. Strängbetongs fasadelement kan 
därför levereras med färdiga ytskikt. Det 
kan t.ex. vara puts, klinker, frilagd stilren 
betong, matrisgjutna reliefer eller fantasi-
eggande grafiska mönster. I en artikel om 
ett bostadsprojekt i Örebro berättar en arki-
tekt om de många uttrycksmöjligheter våra 
fasadlösningar ger honom.  

Johnny Ståhl
vd, Strängbetong AB
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– Ett studiebesök hos Strängbetong förvis-
sade oss om att dom, genom sitt prefabkon-
cept, kunde förena ett rationellt byggande 
med de höga estetiska krav som ställdes, 
säger Alexander Sundberg, projektchef för 
Frölunda Torg hos Diligentia som äger köp-
centrumet. Fasadelementen levererades med 
färdiga ytskikt som är både slitstarka och 
snygga.

Vissa fasader har ett ingjutet ytskikt av te-
gel. Andra har en yta, utsmyckad med grafisk 
betong, där arkitekten inspirerats av tekniken 
bakom Wallenbergstatyn i Göteborg. 

– På avstånd ser vissa betraktare kanske 
blommor eller ringar, menar Alexander Sund-
berg. När de kommer närmare förvandlas 
den grafiska betongens mönster till gungande 
barn eller människor i en ring. 

Stora spännvidder
Strängbetong var med tidigt i projekteringen 
av det nya Frölunda Torg.

– Då kan konsulterna i dialog göra eventu-
ella konstruktionsändringar redan på projek-
teringsstadiet, istället för att vi tvingas göra 

dem på byggplatsen, säger Alexander Sund-
berg. Det innebär ofta stora merkostnader. 

Stommen är en kombination av stål och 
betong och Strängbetongs leverans till de två 
utbyggnaderna omfattar även trappor i ter-
razzo och håldäcksbjälklag med spännvidder 
på upp till 17 meter. Utbyggnaden sker i två 
etapper och innefattar främst ytor för drygt 50 
nya butiker men även parkeringshus. Etapp 
två slutförs i december 2011.

Kontaktperson på Strängbetong: Tommy Börjesson, 
0340-66 62 85, mobil: 070-65 65 989.

Läs mer på: www.frolundatorg.se
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Frölunda Torg
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Rationellt byggande och höga estetiska krav har kännetecknat omdaningen av Frölunda Torg. Arkitekter är White Arkitekter i samarbete med Thorbjörnsson + Edgren Arkitektkontor. 

–Vi är nöjda med Sträng-
betongs insats, framhåller 
Alexander Sundberg. Stom-
montaget gick snabbt och 
störningarna var få. 

Köpcentrumet Frölunda Torg i Göteborg byggs ut och den 
gamla byggnaden från 1966 genomgår en ansiktslyftning. 
Stadsbyggnadskontoret krävde att tillbyggnaderna skulle 
harmoniera med det gamla centrets tegelfasader. 
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Övriga centrumprojekt

Fler centrumprojekt som Strängbetong har eller kommer att leverera till: 

Sollentuna Centrum, Stockholm   |  Gränby Centrum, Uppsala  |  Länna handelscentrum, Länna  |

Vällingby Centrum, Stockholm  |  Åkersberga Centrum  |  Skärholmens Centrum, Stockholm |

Emporia, Malmö (under byggnation)   |  Allum, Partille, Frölunda Torg  |  Göteborg (etapp 1 klar -09, etapp 

2 under byggnation)  |  Samarkand, Växjö (ej påbörjat).
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– Genom Strängbetongs smarta, byggteknis-
ka lösningar kunde vi förena en avancerad 
stomkonstruktion med god byggekonomi, 
säger Johan Berg, projektledare på Forsen 
Projekt AB, anlitad av byggherren Citycon. 
Det handlade bl a om att minska tjocklekar-
na i stommen och reducera mängderna, utan 
att göra avkall på bärigheten. 

Den tuffa tidplanen och det trånga ut-
rymmet gjorde att Forsen valde prefab och 
Johan Berg är mycket nöjd med Strängbe-
tongs insats: 

– Dom har resurser för att kunna åta sig 
ett sådant här jätteprojekt och kan också till-
verka betongelement med de stora spänn-
vidder som krävs i en galleria. Tidplanen 
höll streck, tack vare att Strängbetong varit 
flexibla och t.ex. kunnat ändra planeringen 
av stommontaget när det varit nödvändigt. 
Montagetiden var drygt sex månader. Det är 
snabbt för ett galleriabygge på 29 000 kva-
dratmeter, plus garage. 

Bergrumsgaraget en utmaning 
– Att kunna montera stommen i detta trånga 
utrymme är ett indiskt reptrick, menar Johan 
Berg. 

”Som en vacker kvinna, klädd i vitt.” Så beskriver en 
av kunderna interiören i Liljeholmstorgets nya galleria. 
Bakom den formfulländande skapelsen ligger mycken 
ingenjörsmöda och kreativa arkitekter. 
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Liljeholmstorget

Stommen med dess runda former är geo-
metriskt komplex.

 – Det har ställt höga krav på byggnads-
konstruktören Tyréns ingenjörer och på 
Strängbetongs tillverkningsmetod, framhål-
ler Johan Berg. Vissa pelare är av estetiska 
skäl runda, medan andra har fyrkantig form 
och delar av fasaden har ett stilrent ytskikt 
av terrazzo. 

Interiören ska locka till inköp
– De runda formerna gör att kunderna kan 
se många butiker samtidigt, säger Fredrik 
Elsner, ansvarig arkitekt på wester +els-
ner som ritat gallerians interiör. I ett långt 
och rakt rum med 90-gradiga hörn är över-
blicken mycket sämre. De mjuka, organiska 
strukturerna bidrar också till kundupplevel-
sen och ska locka till inköp. De svängda lin-
jerna återspeglar även människans rörelse-
mönster. Vi byter sällan rörelseriktning i 90 
grader, utan tar ofta ut svängarna. 

Liljeholmstorgets Galleria invigdes hös-
ten 2009 och omfattar cirka 29 000 kvm 
BTA och ett 90-tal butiker. Verksamheterna 
är fördelade på tre plan som står i förbin-
delse med tunnelbana, tvärbana, bussar och 

Lena Billström, kund 
från Liljeholmen:
– En fin och välkomnande gal-
leria med en spännande och 
annorlunda form. Lite Einstein 
och det krökta rummet!

Helene Feldt, kund från Årsta:
– Liljeholmen har blivit mycket 
trevligare sedan gallerian öpp-
nade. Den är ljus och mysig 
och min favoritgalleria. Svårt 
att tänka sig att bottenplanet 
ligger under berget. Det är ju 
så ljust där. 

Jan Slettengren,
 kund från Farsta:
– När det är mycket folk här 
känns det trångt. Men interi-
ören är fin och betongen är 
kurvig som en vacker kvinna, 
klädd i vitt.  

Sulle Nilsson, optiker, 
Synsam:
– En trevlig arbetsplats och en 
snygg galleria som kunderna 
gillar. Men skyltningen kunde 
vara bättre. 

Daniel, servitör, Café 
Momo:
– En jättefin galleria, ljus, 
luftig och trevlig både för 
oss som jobbar här och 
för våra gäster.

Fredrik Andrén, butiksföre-
ståndare, Stjärnurmakarna: 
– Liljeholmstorgets galleria har 
en snygg, snudd på nyska-
pande interiör. Jag har inte 
jobbat i någon galleria tidigare 
men trivs verkligen här. 

Strängbetongs stomentreprenad består av  
pelare, balk och TT-kassetter.
Ytor:  centrumdelen (gallerian): 25 000 kvm, 
berggaraget :15 000 kvm, bostäder: 7 000 kvm

I leveransen ingår också trappor i terrazzo. 

Kortfakta

   Foto inklusive om
slag: ©

 H
ans-Erik N

ygren, C
itycon S

verige och Liljeholm
storget

med bergrumsgaraget som rymmer cirka 
900 bilar. 

Gallerian är en integrerad del i fastig-
hetsägaren Citycons projekt som även inne-
fattar gym, närsjukhus, barnavårdscentral, 
arbetsplatser, boende m.m. 

Kontaktperson på Strängbetong: Anders Lind,  
tel 08-615 82 97, mobil: 070-560 64 34

Tummen upp för gallerian – några röster från kunder och affärsidkare
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Fasaderna – med färdiga ytskikt från Strängbetongs 
fabrik – hjälper arkitekten att ta ner skalan hos de höga 
byggnaderna i ett nytt bostadsområde i Örebro.

Bostäderna byggs i kv.Gasugnen i stadsdelen Almby i Örebro och projektet omfattar fyra 
punkthus med nio våningar vardera. Huskropparna ska sammanlänkas med ett parkerings-
hus och bottenplanet ska inrymma tre mindre butiker.  

– Inför projekteringen tittade jag på bostadshus i Bromma som Strängbetong har byggt, 
berättar Jonas Kjellander, ansvarig arkitekt på Swecos Örebrokontor. Där ger spåren i fasa-
dens yttre betongskiva genom sin detaljrikedom ett elegant intryck.

Stor frihet
Husen i Bromma gav Jonas Kjellander inspiration:

– Istället för att bara kunna använda elementfogarna vid fasadutformningen kan jag nu 
arbeta med olika mönster för att anpassa fasaden till skala, fönstersättning mm. Volymerna 
är stora men mönstren i betongelementen ger husen ett mera vertikalt utseende. De lägre 
huskropparna får en fin spårning i fasaden och mörk kulör, medan de högre får släta, ljusa 
fasadytor och vertikala spår. 

Stomentreprenaden har upphandlats direkt av byggherren, Husman Lokaler i Örebro, och 
omfattar även trappor i terrazzo. Stommontaget påbörjas i augusti 2010 och pågår i 24 veckor. 
 
 

Strängbetongs hemsida har fått ny grafisk 
form och utökat innehåll. 

– Vi har gjort den överskådligare, moder-
nare och mera lättillgänglig för våra kunder, 
berättar Marie Bergman, marknadschef på 
Strängbetong. Hemsidan innehåller också 
fler referensprojekt och mer information om 
våra produkter och tjänster. På sidan med 
kontaktinformation finns inte bara namn 
och telefonnummer, utan även bilder på våra 
medarbetare. 

Hemsidan är en biograf också.
– Filmen handlar om hållbara bostäder, ett 
ämne i tiden som borde intressera många, 
menar Marie Bergman. Våra broschyrer är 
också nya.

– Läs särskilt broschyren om smartare fa-
sader!, uppmanar Marie Bergman. Där finns 
en bred exposé över de ytskikt vi tillverkar; 
allt från frilagd, stilren betong och puts till 
matrisgjutna reliefer och grafiska mönster. 
Bara fantasin sätter gränsen för betongens 
uttrycksmöjligheter och skönheten består i 
hundra år. 

Bostäder, parkeringshus, miljö och bas-
hallar är andra exempel på läsvärda bro-
schyrer. Broschyrerna kan laddas ner från 
vår nya fina hemsida. 

Adress: www.strangbetong.se

Snygga fasader som 
tar ner skalan

Välkommen in på vår nya hemsida!

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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–En fasad med fabrikstillverkade 
ytskikt kan ges många olika ut-
tryck, säger arkitekt Jonas  
Kjellander. Dessa möjligheter 
borde utnyttjas oftare. 

Strängbetongs nya hemsida är fullmatad med information 
om betongens och dess många möjligheter i ett modernt 
och klimatsmart byggande. 

Kontaktperson på Strängbetong: Bengt Thorén, 019-21 75 13, mobil: 0730-37 83 65.
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