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Ett  
samarbete  
som  
sparar tid.

Stålbyggarna på Alwerco är specialiserade på bland 
annat stombärande stålkonstruktioner. Just nu är de 
med och bygger om Thulehuset på Sveavägen 44,  
en av Stockholms största kontorsfastigheter. Tibnor 
levererar bearbetade balkar och detaljer så att Alwer co 
kan påbörja sammanfogning, svets och komplettering 
utan dröjsmål. Genom ett nära samarbete där vi 
är  involverade redan på ett tidigt stadium i ritningar  
och leveransplaner kan vi spara tid åt kunden.

Vad kan vi göra för dig?

tibnor.se
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blir ett intressant år för stålbyggnadsbranschen. Den 1 juli 2014 har 

varit föremål för mycket arbete på SBI under de senaste åren och idag 

är det fortfarande en ständig flod av telefonsamtal som kommer från stora och små företag 

som börjar inse vad det betyder att behöva certifiera sin verksamhet mot SS-EN 1090-1.  

I samtal med stora beställare inser man också att kraven kommer från både myndigheter 

och företag. Kunskapen om certifiering är delvis utbrett men det ser onekligen ut som 

många företag, som har gått igenom processen, kommer att få fördelar efter 1 juli. Infor-

mera dig med material på SBI:s hemsida och påbörja din certifiering!

SBI instiftades 1968 och det sätter onekligen perspektiv på saker och ting. Visst har stålbran-

schen utvecklats! Många idéer och drivkrafter i branschen kommer från materialindustrin 

och det tycks alltid finnas ett svar på problem som uppkommer eller en trend som växer 

fram. Och det kommer i vågor. Idag talar vi mycket om produktivitet och effektivitet. Detta 

är ju inget nytt.  Men det går idag att angripa frågorna på nya sätt, med nya verktyg och i 

nya samarbetsformer. Många lösningar på dagens problem finns redan. Materialtillverkare 

har genom åren identifierat problem och möjligheter i tidiga skeden och det är bland annat i 

samarbeten med entreprenörer som många lösningar förverkligas. Branschen håller tillsam-

mans i många av lösningarna och levererar dessa när efterfrågan finns och kommunikationen 

mellan parterna är tydlig. Då utvecklas branschen. 

Kommunikationen är verkligen central i dagens byggbransch. Vi känner till exempel av de 

ökade miljökraven och de nya och viktiga aktörer är miljöcertifieringssystemen som kommer 

in. Byggbranschens beställare ser fördelar med att miljöcertifiera och det ger förstås makt 

till konsulterna. Många gånger ser vi dock att den vetenskapliga basen för 

beslut om vilka materialval som godkänns och under vilka förutsättningar 

som beslutsunderlag presenteras är rent av dåliga. I detta måste branschen 

samlas för att inte lösningar med stål utkonkurreras av fyrkantiga regler 

och okunskap. En miljöcertifiering av en byggnad är inte statisk, den 

kommer att utvecklas, och då är det viktigt att stålbranschens aktörer 

reagerar och engagerar sig.

Kontakta oss! Låt oss mötas i de nya arenorna. Vi diskuterar miljöfrågor 

och tekniska rapporter på LinkedIn, du finner kommande seminarier 

på Facebook och du kan påverka genom Twitter!

Stålbyggnadsinstitutet
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Kungsträdgårdsgatan 10, 5 tr

Tel 08-661 02 80
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COWI projekterar 
Partille Arena

Partillebo ska för Partille kom-
mun bygga en ny multiarena för 
idrotts- och kulturevenemang 
som ska rymma 4000 sittande 
åskådare. COWI har fått upp-
draget att projektera den nya 
arenan för Skanska.
www.cowi.se

Bygger en våning om dagen
På Luleå tekniska universitet, 

LTU, pågår ett internationellt 
projekt med både universitet 
och företag som deltagare. 
Målet är att skapa en enkel och 
snabb byggmetod för att bygga 
studentbostäder med en hastig-
het av våning per dag.

Mohammad Al-Emrani  
– Årets brobyggare

Det blev Mohammad Al-Em-
rani, forskare på Chalmers, som 
vann det prestigefyllda priset, 
”Årets brobyggare” under kon-
ferensen Brobyggardagen, som 
traditionsenligt gick av stapeln i 

Svenska Mässan i Göteborg och 
som arrangerades av organi-
sationen Brosamverkan.  Enligt 
juryn så är Mohammad ”en 
utomordentligt skicklig fors-
kare och uppskattad pedagog 
som under lång tid ägnat sitt 
forskningsarbete åt att utveckla 
tekniska lösningar för såväl nya 
som befintliga broar”.

Vägledning för val  
av rostfritt stål 
i simbassänger

Utifrån standarden SS-EN 
13451-1 har Euro Inox utarbetat 
en guide för val av rostfritt stål 
i simbassänger. Korrosiviteten 
kring en simbassäng är mycket 
hög och ställer därmed höga 
krav på det material som ska 
användas i anslutning till bas-
sängen. För ytor som är i kon-
takt med det klorerade vattnet 
lämpar sig t.ex. EN 1.4404. Fäst-
element och andra lastbärande 
delar som är oåtkomliga under 
brukarstadiet kräver mer hög 
legerat stål än så.
Ladda ner vägledningen på 
http://www.euro-inox.org/ 

Vinnare utsedda till  
Tekla Global BIM Awards

I kategorin stål blev ett 
renoveringsprojekt i Frank-
rike vinnare, isstadion i Gap av 
Patrick Millet. Projektgruppen 
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 I detta nummer 
finns broar från hela 
världen, du får reda 
på vad en certifiering 
kostar och ett räkne-
exempel från Euroko-
den presenteras. Det 
finns lite matnyttigt 
om stål på Nordbygg 
som går av stapeln 
den 1–4 april. Ett nytt 
miljöavsnitt handlar 
om varför Outokumpu 
har gjort EPD.

Trevlig läsning!
Lars Hamrebjörk

Redaktör

Partille Arena

Snabb byggmetod på LTU.

Mohammad Al-Emrani tar emot 
priset av Matthias Uhlan.
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var tvungen att behålla den 
befintliga trästommen från 
tidigt 70-tal samtidigt som man 
behövde förstärka den för att 
tåla större laster och uppfylla 
aktuella konstruktionskrav mot 
jordbävningar.

Sista lyftet över 
Sundsvallsfjärden

När den nionde och sista 
delen, som består av en 90 
meter lång och 1300 ton tung 
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mittsektion, lyfts på plats sätter 
man punkt för ett spektakulärt 
lyftarbete som pågått sedan 
juni 2013. 

LCA-kurs i Malmø
12. og 13. februar holdt SBI 

og NFS kurs i bærekraftige 
stålbygninger & LCA på St Ger-
trud i Malmø. Helena og Paulo 
fra universitetet i Coimbra i 
Portugal gav kursdeltagerene en 
todagers innføring i Livssyklus-
analyse og bærekraftig design 
og prosjektering. Innføringen 
inkluderte bruk av forskjellige 

Ruukki Hiarc  
– det nya gemensamma 
namnet på Ruukkis  
beläggningar för  
stålfasader

I fortsättningen kommer 
Ruukki att använda produkt-
namnet Hiarc för alla sina 
fasadbeläggningar. Fasadbe-
läggningarna PVDF, PVDF matt 
och PVDF HB kommer hädan-
efter att kallas Hiarc, Hiarc matt 
och Hiarc max. I Hiarc-familjen 
ingår också Hiarc reflect, en be-
läggning som reflekterar solens 
värmestrålning och som lanse-
rades i november 2013. Ruukkis 

Isstadion i Gap LCA-kurs i Malmø.

Sundsvallsbron

CE-handbok

Paul Holmgren

Stålbyggnadsinstitutet vill höja kunskapsnivån om stålet som konstruktions- och byggnadsmaterial genom aktuella seminarier, 
branschevenemang (som Stålbyggnadsdagen), kurser och läromedel. Via egna media, seminarier och artiklar i fackpress informerar 
Stålbyggnadsinstitutet om stålbyggande och relaterade nyheter.

Ingenjör till Stålbyggnadsinstitutet
Som medarbetare på Stålbyggnadsinstitutet (SBI) ingår du i en mindre grupp av 

kompetenta ingenjörer och experter som tillsammans hanterar det dagliga arbetet 

med bl a följande arbetsuppgifter:

• Projektledning av olika utvecklingsprojekt

• Planering och genomförande av seminarier och kurser

• Standardiseringsarbete

• Tekniksupport till medlemsföretagen gällande t ex olika konstruktionsfrågor 

• Deltagande i internationellt arbete

• Skriva artiklar till branschtidningar mm

För att passa för tjänsten tror vi att du är civilingenjör samhällsbyggnad eller mot-

svarande. Du har några års erfarenhet av konstruktionsarbete och har god kännedom 

om hur konstruktionsstål och stålkonstruktioner fungerar i olika situationer. Har du 

erfarenhet av branddimensionering är det ett extra plus. Du har stark initiativförmåga 

och erfarenhet av att självständigt driva projekt framåt. Du är en god skribent och vet 

hur man skriver både tekniska rapporter och andra typer av texter. Du är kunskaps-

törstande och lyhörd med stort tekniskt intresse. Du har förmågan att hantera och 

lösa komplexa frågeställningar och samarbetar gärna med andra.

På Stålbyggnadsinstitutet erbjuds du ett varierat och utvecklande arbete. Du får  

möjligheten att utveckla ditt nätverk inom byggindustrin, både nationellt och  

internationellt. Du kommer att möta de främsta specialisterna inom området och 

beredas alla möjligheter att utveckla din egen teoretiska kompetens. Din arbets - 

plats blir mitt i centrala Stockholm vid Kungsträdgården.

Låter det intressant?  
Välkommen att kontakta Helen Hafström 

på A-Search, 08-643 29 00 eller skicka din 

ansökan till info@asearch.se.  

Intervjuer och urval sker löpande så  

sänd in din ansökan snarast.



din starka infästningspartner

Infästningslösningar har alltid varit vår passion. I år har vi verkligen laddat och fyllt 
på. I vår nya katalog Unite 2014 presenterar vi vårt bredaste infästningssortiment 
för stål/plåt, bygg och ventilation någonsin. 108 sidor av säkra, trygga och 
lönsamma infästningslösningar i en klass för sig. Smart produktvalsguide och 
illustrativa bilder samt mängder av intressanta nyheter. 

Välkommen till vår monter på Nordbygg för ditt eget exemplar och för att 
bekanta dig mer med vårt nya, breddade sortiment. 

Monter C21:57

U-nite Fasteners Technology AB
www.unitefasteners.com 

0522-65 33 90 

Ett företag i Lindabkoncernen din starka infästningspartner

Möt oss och vår nya 
katalog på Nordbygg!
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Hiarc (High-Architectural 
Colour Coatings) har utvecklats 
för fasader till byggnader med 
höga krav på utseende.

Typiska användningsom-
råden för Hiarc-belagt stål är 
sandwichpaneler, beklädnads-
paneler och designprofiler. 
Den nyaste beläggningen i 
Hiarc-sortimentet är Ruukki 
Hiarc reflect, som är den första 
funktionell a fasadbeläggning 
som Ruukki lanserat. 

tar Hiarc halvblank, Hiarc matt 
och Hiarc max, för krävande 
klimatförhållanden, samt Hiarc 
reflect. Alla beläggningar i 
Ruukkis Hiarc-sortiment tillver-
kas i en kromfri process.

Sverige är värd för årets 
Steel Net Forum 

Steel Net Forum, den årliga 
konferensen för den internatio-
nella stålbranschen, kommer 
att hållas den 22-23 maj på 
Grand Hôtel i Stockholm. Temat 
för konferensen är i år New 
Dynamics for Steel Markets in 
Northern Europe.

Ämnen som tas upp på 
årets konferens är bland annat 
konkurrens och lönsamhet inom 
ståldistribution, möjligheter 
för diversifiering inom ståldist-
ribution med järnfria metaller 
och hur framtiden ser ut för 
närdistribution.

SBI:s styrelseledamot 
Mikael Nyquist kommer att 
vara en av huvudtalarna under 
konferensen.

Steel Net Forum arrangeras 
av svenska Stål- och Metallför-
eningen och europeiska Eurome-
tal i samarbete med arrangören 
BraMässor Sverige AB.

Ny produkt från  
ArcelorMittal – Optigal™

Optigal™ är en korrosions-
skyddssystem bestående av 
en zink-aluminium-magnesi-
umlegering. Systemet fungerar 
bra till produkter som tak- och 
fasadpaneler. ArcelorMittal 
har fått systemet certifierat av 
bland annat CSTB och DIBT. 
Systemet överensstämmer 
också med REACH, vilket är en 
EG-förordning som syftartill att 
fasa ut farliga ämnen.
http://industry.arcelormittal.
com/news/december/optigal

Konstruktør 
på Gryllefjordbrua

I Stålbygg nr. 4 stod en 
artikkel om Gryllefjordbrua. Vi 
beklager at ikke konstruktøren 
var nevnt. Det er Rambøll Norge 
som har konstruert brua. 

Red

Ruukki Hiarc

Optigal

Seminarium för 
brokonstruktörer

Seminarium i Stockholm – 10 juni 09:00–17:00  
Plats: Westmanska Palatset – Holländargatan 17

Program

09:00 Kaffe och nygräddat bröd
09:30 Inledning – Peter Collin, LTU/Ramböll
09:45 Det svenska normpaketet för broar –  
 
11:15 Vanliga frågor rörande Eurokod 2 – Bo Westerberg
12:30 Lunch
13:30 Dynamik hos GC-broar – Costin Pacoste
15:00 Kaffe
15:30 Beräkning av spännbetongbroar enligt Eurokod –  
 
16:30 Avslutning samt diskussion kommande ämnen –  
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Kostnad: 2.900 kr exkl. moms för personliga medlemmar i 
IABSE (International Association for Bridge and Structural 
Engineering). 3.900 kr exkl. moms för övriga del tagare. 
Lunch och kaffe ingår i deltagaravgiften. 

Lärare samt grupper om fler än fyra (på en fakturaadress) 
får 10% rabatt.

Anmälan på SBI:s hemsida, begränsat antal platser.  
Ange huruvida du är personlig medlem i IABSE.

Sista anmälningsdag: 2014-06-02.  
Begränsat antal platser. 

Färgpigmentet i Hiarc 
har utformats så att fasaden 
reflekterar solens värmestrål-
ning och på det sättet håller 
byggnaden svalare än med en 
konventionell färgbeläggning. 
Hiarc reflect har god resistens 
mot UV-strålning och annan 
klimatpåverkan. Beläggningen 
bibehåller sin ursprun gliga färg 
och glans utan att blekna och 
håller sig ren.

Hiarc-beläggningarna omfat-
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Ved innflygningen til København Lufthavn  

på Kastrup kan man på høyre side se en  

aluminiumskledd bygning formet som en  

slags blomst. Dette er Den Blå Planet,  

Danmarks nye nasjonale akvarium.  

Akvariet er Nord-Europas største med  

tjue tusen dyr og syv millioner liter vann.

av Lasse Kilvær, Prosjekleder, Norsk Stålforbund

F
ra luften ser man fem armer eller kronblader 
strekke seg i en malstrøm rundt sentrum av 
bygningen. Når man har landet virker den vin-
dusløse fasaden ved havkanten mer abstrakt. Jeg 
får lyst til å se det på nærmere hold, men først 

skal jeg inn til sentrum og møte den ansvarlige arkitekten 
bak signalbygget, Jan Ammundsen. Jan er partner og kon-
kurranseansvarlig ved et av Danmarks mest prestisjetunge 
arkitektkontor, 3XN.  

Konseptet som drivkraft
3XNs lyse lokaler er fulle av detaljrike modeller og plansjer 
fra tidligere prosjekter. Lengst inn jobber et team med en 
ny konkurranse. Jeg møter Jan på en slags hems med utsikt 
over resten av tegnestuen. Han har tatt med plakater og 
bøker og er ivrig til å formidle sin historie.   

– Fortellingen om den blå planet har vært avgjørende for 
prosjektet. Grunnfortellingen kom forut for tegningene og er 
en stor del av hvorfor utbyggeren valgte oss i første omgang. Vi 
begynte med et enkelt diagram som viser mennesker på land 
og fisk i vannet. Mellom menneskene og fiskene går det en pil; 
den pilen er hele målet med prosjektet. Hva er pilen? Hvordan 
kan vi ta de besøkende med ned og vise dem vannets verden? 

STÅLPROJEKT12

Den Blå Planet
Adam Moerk
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Lasse Kilvær

Lasse Kilvær
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Fasaden på Danmarks nye nasjonalakvarium 
reflekteres i bassenget utenfor. De skrålagte 
aluminiumsplatene kan minne om skjellene 
på beboerne innenfor.



STÅLPROJEKT 

Vi brukte mesteparten av konkurranse-tiden på 
å finne den riktige historien. Pilen ble etter hvert 
en virvelstrøm som, billedlig, trekker publikum 
under vann, og det var starten på fortellingen. 
Etterhvert ble den virvelstrømmen også en del 
av planløsningen. 

– Stort sett alle håndverkere som jobber på 
et slikt prosjekt vil spørre seg; hvorfor er det må 
være sånn som dette? Hvorfor er det så krumt? 
Derfor har alle de involverte blitt inkludert i 
hovedhistorien om prosjektet. Vi fortalte in-
geniørene om visjonen vår om et akvarium 
som er en virvelstrøm, for at alle skulle forstå 
hvor vi ville hen og dra samme vei.  Bygnings-
arbeiderne fikk høre om ideen bak designen og 
håndverkerne gikk med virvelstrøm-logoen på 
T-skjortene. Jeg tror det er mye av grunnen til at 
det har vært en fantastisk stemning og lagfølelse 
på byggeplassen hele veien. 

Kakediagram
– Byggherren hadde selv en idé om en planløs-
ning med ett sentrum, og med de forskjellige 
funksjonene, som saltvannsbasseng, tropisk 
regnskog, og så videre, koblet til dette felles-
rommet. Det blir som et kakediagram. Når vi 
kombinerer det med vår virvelstrøm er vi langt 
på vei til planen for det bygget vi har i dag. 
Akvariet er blitt en virvelstrøm og en bølge, 
med et stille sentrum. Så kan man velge sin 
egen vei, noe som også reduserer køer. 

Lag på lag
– Den spesielle formen var en utfordring å 
konstruere. Etter mye prøving og feiling viste 
det seg at det første forslaget om tverrgående 
stålportaler (stålrammer) var den beste og mest 
praktiske å bygge. Disse portalene deler opp 
det komplekse taket i enkeltkrummede snitt, 
som spant i et skipsskrog, og gir avstivning 
med bestemte mellomrom. 

– Det tok ikke så lang tid før vi fant ut at vi 
kunne ikke bruke noe annet enn stål på dette 
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FAKTA 
Eier & Hovedentreprenør:  
Byggefonden Den Blå Planet
Arkitekt: 3XN AS
Ingeniør: MOE  
(Tidl. Moe & Brødsgaard AS)
Stålentreprenør: J. Langkjær Stålbygg

prosjektet. Fundamentet og bassengene er i be-
tong, og støpt betong er mye mindre presist enn 
stål, noe som gjorde overgangene til stålporta-
lene til en utfordring. Stålet er millimeterpresist, 
det er jo en god egenskap med stål. Mellom 
portalene går det ståldragere den korteste veien, 
som gir et kantete utgangspunkt til det runde 
taket. Deretter kommer sementplater, som er 
fleksible nok til å kunne følge kurvene i formen. 
Etter hvert som lagene blir flere og elementene 
mindre, blir kantene rundet av. Hver av flatene 
er kun enkeltkrumme, men fordi de ligger litt 
forskjellig i forhold til hverandre kommer den 
dobbeltkrumme formen frem. Tegningen ble 
modellert i forhold til fleksibiliteten i platene, 
og størrelsen på platene er bestemt av dette, og 
at de skulle kunne løftes på plass. 

– Sementplatene ligger dobbelt og er kledd 
med takpapp for å få det helt tett. Til slutt kom-
mer aluminiumsplatene som et skall utenpå. 
Fasaden er kanskje trippelt tett, kan man si, 
og vi har sett at det ikke kommer mye vann 
gjennom aluminiumslaget og ned på pappen. 
Vi har både ‘belte og bukseseler’, det vil si dob-
bel sikring. 

Håndverk 
– Alle lagene gir også håndverkerne mulighet 
til å rette opp feil i neste lag, hvis det forrige 

ikke var helt presist. I stedet for at feil og 
unøyaktigheter forplanter seg blir de absorbert. 
Dette var mulig fordi vi hadde en landmåler 
som kontinuerlig markerte punkter i forhold 
til 3D modellen, så ble konstruksjonen justert 
deretter. Modellen var fasit, den forandret vi 
ikke på, men samtidig er det en del rom for 
håndverk her. Dermed er for eksempel ikke 
alle seksjonene av taket hundre prosent like, 
noen takleggere legger platene litt strammere 
enn andre. Til syvende og sist blir det øyemål 
som avgjør, sier Jan. 

Bygget testmodell i helskala
3D modellen 3XN laget inneholder veldig 
mye informasjon. All geometri ligger der, i 
en Revit-modell med importerte elementer 
fra Rhinoceros3D og AutoCAD. I ‘Rhino’ 
brukte de også et programtillegg som heter 
Grasshopper for å kunne optimere geometrien 
parametrisk, det vil si med formler, forhold 
og tall, heller enn å tegne og plassere hvert 
enkelt element direkte. Med Grasshopper blir 
det lettere å prøve ut og vurdere mange valg 
raskt. Parametriske programmer kan være 
spesielt hjelpsomt når man tegner ’organiske’, 
uensartede former der målene på hver søyle, 
for eksempel, aldri er like. Ingeniørene tegnet 
som vanlig stålkonstruksjonene i Tekla.

Byggherren 
hadde selv en idé 
om en planløsning 
med ett sentrum, og med 
de forskjellige funksjonene, 
som saltvannsbasseng, tropisk 
regnskog, og så videre, koblet til dette  
fellesrommet. Det blir som et kakediagram.  
Akvariet er blitt en virvelstrøm og en bølge, med et 
stille sentrum. Så kan man velge sin egen vei, noe 
som også reduserer køer. 
 

Ved innflygningen til København Lufthavn  
på Kastrup ligger Den Bå Panet, like ved  
havkanten. 
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– Grashopper fungerte godt med å sikre en 
så enkel geometri som mulig, blant annet med 
så få portaler som mulig. Når 3D modellen var 
ferdig valgte vi å bygge en såkalt ‘mock-up’, 
en helskalamodell på 14 meter, som sto ved 
byggeplassen under hele prosessen. Den ble 
brukt til å prøve ut forskjellige løsninger og 
etter hvert av håndverkerne som en standard 
for hvordan det skulle se ut, så man slapp å 
godkjenne hver enkelt plate. Det var dyrt å 

Kombinasjonen av 
en virvel og et kakediagram 
ble utgangspunktet for 
planløsningen.

Det første forslaget om tverrgående stålportaler viste seg også å være det mest praktiske.  
Portalene deler opp det komplekse taket i enkeltkrummede snitt, som spant i et skipsskrog,  
og gir avstivning med bestemte mellomrom. 

Skisse som viser oppbyggingen av ytterveggene. 
Tegningen ble modellert i forhold til fleksi-
biliteten i platene, og størrelsen på platene er 
bestemt av dette, og at de skulle kunne løftes 
på plass. 
 

Jan Ammundsen, partner og konkurranse- 
ansvarlig 3XN, er ansvarlig arkitekt for  
Den Blå Planet.
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bygge men helt klart verdt investeringen, vi 
unngikk mange problemer i byggefasen takket 
være den fysiske modellen.  

Smalt budsjett og prefabrikasjon
– Budsjettet på dette er høyt, men det er ikke 
sinnsykt høyt. Vi endte opp med en helt vanlig 
kvadratmeterpris på fasaden. At alle platene 
er like, selv om formen er kompleks, og at vi 
har brukt ganske vanlige takbyggerteknikker, 
er en del av grunnen. Vi har brukt teknikker 
som håndverkerne kan fra før, selv om det ser 
ganske spesielt ut. 

– Ingeniørene MOE hadde vi med helt fra 
konkurransen av. Ved deres hjelp og basert på 
de detaljerte 3D modellene kunne vi produ-
sere elementene mer eller mindre «Rett» fra 
tegninger som vi sendte til verkstedet. 

Planer om utvidelse
De åpne portalene ender i gavlvegger ved 
enden av hvert ’kronblad’. Gavlveggene gjør 
det mulig å utvide hvert ’skrog’ utover fra 
kjernen, forteller Jan:  

– Utvidelse i gavlene kan gjøres uten struk-
turelle forandringer på bygget eller forstyrring 
av resten av utstillingen, eller endre karakteren 
på bygget. Man ankommer fortsatt i midten, vi 
bygger bare på i endene. Den fleksible stålkon-
struksjonen gjør dette mulig. Nå er vi faktisk 
allerede i gang med neste fase. Vi skal utvide 
med et område med kaldt vann med pingvi-
ner, enten som Grønland eller Sørpolen, og 
med en varmtvannsmiljø med korallrev. Idéen 
med den Blå Planet er jo at vi har all verdens 
vannmiljøer der.

– Målet om å kunne utvide var avgjørende 
for flere avgjørelser, blant annet valgte teamet 
vekk kobberplater fordi de forandrer seg ved 
korrodering over tid. Hvis utvidelsen kom-
mer etter 10 år vil nybygget dermed skille seg 
klart ut fra det eksisterende. Aluminium kan 
derimot se mer eller mindre likt ut, selv etter 
10 år i bruk. Vi gikk rundt og så på forskjellige 
aluminiumstyper, og også på prosjekter der de 
har blitt brukt på utvidelser. Valget falt på en 
rå-aluminiumsplate med en tynn fettfilm som 
forsvinner etter 1 års tid. Etter et par måneder 
vil de knapt kunne skilles fra plater som er lagt 
for over 10 år siden. 

Publikumssuksess
Etter intervjuet hos 3XN tar jeg igjen metroen 
ut til Kastrup. Et par minutter fra stasjonen 
ligger Den Blå Planet ved fjæra, slik den gjorde 
når jeg så den i morges. Siden den gang har det 
blitt mørkere. Kraftige lyskastere reflekteres i 
den blanke aluminiumsfasaden og forsterker 
fiskeskjell-effekten av de skrå skjøtelinjene 
mellom platene. Formene er dynamiske og 
drivende. Mellom to vannbasseng ligger det 
en vei, som en bro, inn til hovedinngangen, og 
videre inn i virvelens sentrum.  

Siden åpningen i Mars i fjor har Den Blå 
Planet hatt over 1,1 millioner besøkende, dob-
belt så mange som ventet, og det må dermed 
kunne regnes som en publikumssuksess. 

Les mer på internett
www.denblaaplanet.dk

 Det komplekse fasaden ble virkeliggjort ved hjelp av vanlig takbyggerteknikk, komplekse datamodeller, 
og en landmåler.

Her monteres sementplater som er fleksible nok til å kunne følge kurvene i formen. Etter hvert som 
lagene blir flere og elementene mindre, blir kantene rundet av.

Fundamentet og bassengene er i betong, og støpt betong er mye mindre presist enn stål, noe som gjorde 
overgangene til stålportalene til en utfordring.
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Möt oss på NORDBYGG. 
Vi finns i monter C 05:39

Prisbelönt design som förverkligats med hjälp av innovativa 

och kostnadseffektiva byggnadskomponenter som utveck-

lats speciellt för moderna byggnader. PAROC® sandwichele-

ment är obrännbara och lätta i sin konstruktion med mycket 

höga hållfasthetsegenskaper. 

Tele2 Arena i centrala Stockholm är en arena i världsklass 

med en arkitektoniskt helt unik form där fasaden är utfor-

mad som en flätad korg i metall, som sveper in hela arenan.  

PAROC sandwichelement i högsta brandklass tillsammans 

med stenullsisolering ger arenan såväl ett tätt klimatskal som 

en hög brandsäkerhet.

Läs mer om projektet och PAROC Built-On™ på

paroc.se/tele2

med PAROC Built-On™

fasadlösning

PAROC PANEL SYSTEM AB   541 86 Skövde   Tel. 0500 46 90 00  Fax 0500 48 63 03



Stålet har evnen til å strekke 

seg over lange spenn  

med slanke bestanddeler. 

Stål er seigt og slitesterkt. 

Brobygging er en mulighet til 

å utnytte stålets egenskaper  

til det ytterste. Noen av  

verdens mest monumentale 

broer er stålbroer, som Syd-

ney Harbor Bridge i Australia, 

Akashi-Kaikyo broen i Japan 

og Golden Gate Bridge i San 

Francisco. Her har vi samlet 

noen ganske ferske stål-

broer fra forskjellige områder 

av verden, en av dem er ikke 

engang ferdig bygget. Alle 

er nyskapende og noen kan 

kanskje utvide vår idé om 

hva en bro kan være. 

av Lasse Kilvær, Prosjektleder, Norsk Stålforbund
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Verdens Stålbr 
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Lyssettingen av Sølvesborg-broen er en stor del av 
uttrykket. Lyset forandrer seg gjennom døgnet og 
årstidene. 
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Sølvesborgbroen i Blekinge i Sverige er 
en 756 meter lang gang- og sykkel-bro, 
en av Europas lengste i sitt slag. Broen 

skaper en forbindelse over øyer og vann med et 
rikt fugleliv, til det nye bo-området Ljungavi-
ken. Partiet mellom Havsudden i Sölvesborg til 
den lilla øyen Kaninholmen er en buebro med 17 
meter høye buer. Fra Kaninholmen til Ljunga-
viken er broen en bjelkebro. PEAB er totalen-

treprenør på prosjektet og Dissing+Weitling 
architecture har tegnet broen. 

Om natten er broen og landskapet den beve-
ger seg gjennom stemningsfullt lyssatt av Stock-
holmsfirmaet Ljusarkitektur. Utvalgte steder 
langs broen gis betydning gjennom lyssettingen, 
som forandrer seg gjennom døgnet og årstidene. 
De 17 meter høye stålbuene er spesielt synlige der 
de i blålilla lys speiles i vannet i Ljungviken. 

Les mer på Internett
www.ljusarkitektur.com

19
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Sølvesborg-broen Totalentreprenør: PEAB
Design: Ronny Södergren/ Stål & 
Rörmontage AB.
Lysdesign: Ljusarkitektur AB
Rib: Tekmat AB
Underleverandør: Stål- och Rörmontage AB
Lengde: 760
Topphøyde: 17 meter 
Seilehøyde: 2,3 meter
Totalvekt: 700 tonn, hvorav ca 600 
tonn stål
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NEXT architects

et iøyenfallende designet 
er tegnet av NEXT ar-
kitekter, og ble utvalgt 

gjennom en designkonkuranse i 
2013. Broen, som nå er i byggefa-
sen, skal gå i tre spenn. Den forse-
rer to veier og Xiangjiang-elven 
i byen Changsha, hovedstaden i 
Hunan-provinsen i Kina. Formen 
er inspirert av Möbius’ bånd og av 
en knute i tradisjonell kinesisk 
folkekunst. 

Broen blir 185 meter lang og 22 
meter høy. Den er delt i forskjellige 
traséer som skilles og samles igjen 
over broens løp. Fotgjengere kan 
velge sin egen rute, ettersom hvor 
bratt og strabasiøs tur de ønsker 
seg. 

Dragon King Kong Harbor 
Bridge, som broen foreløpig heter, 
er planlagt å være ferdig i August 
i år. 

Les mer på internett
www.nextarchitects.com

Arkitekt: 
NEXT Architects
Byggherre: 
Gale International
Masterplan: 
Kohn Pedersen Fox
Høyde: 
22 meter
Lengde: 
185 meter

Et tidligere utkast ’knytter’ øyen til fastlandet.

Broen forbinder Xiangjiangs bredder med et mellomstopp på en 
øy midt i elven. 

Formen er inspirert av knuter fra kinesisk folkekunst.
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ver et bilkryss i Me-
erhoven, mellom 
Eindhoven og Vel-

doven i Nederland, henger 
det en ny type infrastruktur. 
Hovenring er en sykkel-
rundkjøring/hengebro som 
lar syklister og gående ta seg 
over veien på en elegant måte. 
Prosjektet ble satt igang fordi 
trafikkmengden i området ble 
et problem, og det ble bestemt 
å skille sykkel- og bil-trafikk. 
Den gamle rundkjøringen 
ble omgjort til et mer vanlig 
veikryss utelukkende for mo-
toriserte kjøretøy, mens den 
runde formen ble bevart på 
nivået for gående og syklende.  

Landemerke 
Hovenring fungerer som et 
landemerke for området, som 
vil være en sentrum for tek-
nologi og hjernekraft. Den 
runde broen henger i 24mm 
x 50mm stålkabler fra en sen-
tral 70 meter høy stålkjegle. 

Les mer på internett
www.hovenring.com

Design: IPV Delft
Ingeniør: IPV Delft
Byggherre:  
Gemeente Eindhoven
Høyde: 70 meter
Bredde: 72 meter diameter
Stålmengde:  
1000 tonn i dekket 

Hovenring er et symbol og et landemerke på veien mellom Einhoven og Meld-
hoven. Belysningen lyser opp både sykkelrundkjøringen og veikrysset under. 
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på Casabona som består av slitsade Z-reglar 
med breda kantveck och hård cellplastisolering. 
Skenor och reglar kapas, slitsas och hålas i ett 
särskilt mönster för blindnitning. Lär mer om 
snabba byggmetoder i monter C04:55.

Lindab erbjuder systemlösningar för venti-
lation och inomhusklimat. VAV-lösning Pascal 
är en av fyra inneklimatinnovationer nomine-
rade till Stora Inneklimatpriset 2013 som delas 
ut på Nordbygg. Produktområdena är cirku-
lära kanalsystem och tillbehör, samt tekniska 
ventilationsprodukter och ventilationssystem, 
samt maskinutrustning för tillverkning av 
produkter till cirkulära kanalsystem. Utöver 
detta erbjuder Lindab även programvaror för 
design, beräkning och planering av kompletta 
system för ventilation och inomhusklimat. 
Besök monter A42:20 för att ta del av hela 
sortimentet. 

N O R D BYG G  2 0 1 4

Lars Hamrebjörk, 

SBI

PartAB med sitt industriella produk-
tionssystem för att bygga badrum 
rationellt i fabrik kommer att vara 

ett av de utställande företagen på årets Nord-
byggsmässa. Besök PartAB i monter C07:10 
och se hur en kort byggtid med hög kvalitet 
är möjlig.

Gyproc AB har ett nytt ytterväggssystem, 
THERMOnomic, för att bygga lätta utfack-
ningsväggar med en regelstomme av slitsade 
stålprofiler. Utfackningsväggar av stål påverkas 
inte av fukt och har många andra goda egen-
skaper; stålet är både tåligt och starkt. Detta och 
mycket mer finns att beskåda i monter C16:41 
och C16:49. Mer information finns också på 
sidan 24 i detta nummer av tidningen.

Aquavilla Production AB bygger upp en 
fabrik för tillverkning av stommar i Västervik 
till bl.a. flytande villor. Byggsystemet bygger 

UTSTÄLLANDE MEDLEMMAR  
PÅ NORDBYGG 2014

Aquavilla Produktion C04:55

Ejot & Avdel System AB C20:30

Entreprenörföretagen AB  C20:49

Gyproc AB  C16:41, C16:49

ISOVER  C16:41, C16:49

Kingspan AB  C18:21

Lindab Sverige AB  A42:20

LLENTAB AB C19:04

Nordic Galvanizers  C21:28

PAROC AB  C05:39, VH03:21

PART AB  C07:10

Ruukki Sverige AB C21:41

SSAB C21:55

U-nite Fasteners 

Technology AB  C21:57
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Tack vare slitsningen i stålprofilerna är det möj-
ligt att även bygga ytterväggar med stålprofiler.

– I och med att lättbyggnadstekniken ut-
vecklas höjs kraven på fuktsäkra och energi-
effektiva byggnader. Det ger också en ökad 
efterfrågan på fler och större profildimensioner.

När det gäller tjockleken på reglar och 
skenor inom THERMOnomic-systemet finns 
nu även 1,5 och 2,0 mm, förutom de tidigare 
dimensionerna på 0,7, 1,0 och 1,2 mm. De finns 
i standardbredderna 145, 170, 195 och 245 mm. 
Men nu finns också möjligheten att beställa 
andra varianter mellan 120 och 250 mm. Vi 
har även utvecklat en ny karmregel med fyra 

slitsrader som kan användas vid fönster för 
enklare infästning.

Bättre värmeegenskaper
I THERMOnomicsystemet är reglar och ske-
nor slitsade, vilket minimerar köldbryggan och 
därmed förbättrar värmeisoleringsförmågan. 

– Vi har valt att utöka antalet perforeringar 
från maximalt 8 slitsrader till nu maximalt 10 
slitsade rader för att förbättra U-värde, vilket 
beskriver hur goda isoleringsegenskaper en hel 
byggnadsdel har, säger Michael Amstrup. Det 
gör att THERMOnomic kan uppfylla högt 
ställda isoleringskrav för ett byggnadsprojekt.

L ÄT T BYG G N A D ST E K N I K

Rickard Nilsson, 

Senior Technical Advisor, 

Gyproc

Nya Gyproc THERMOnomic är den an-
dra generationen av ett ytterväggssys-
tem för att bygga lätta utfackningsväg-

gar med en regelstomme av slitsade stålprofiler. 
Stålprofilerna kläs utvändigt med Glasroc H 
Storm Vindskyddsskiva och invändigt med 
Gyproc Gipsskivor. Ytterst monteras en ven-
tilerad klimatskärm som antingen kan bestå 
av stål, trä, tegel eller puts.. 

Utfackningsväggar av stål påverkas inte av 
fukt och har många andra goda egenskaper; 
stålet är både tåligt och starkt. Gyproc gipsskivor 
på stålstomme har länge varit det dominerande 
systemet i Norden när det gäller innerväggar. 
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Med ökat antal profilvarianter och möjlig-
heten att kombinera dessa med olika klassade 
isoleringsmaterial finns det nu fler möjligheter 
att leva upp till gällande energikrav. För att 
kunna beräkna värmegenomgångskoefficien-
ter och U-värden för en given konstruktion 
erbjuder Gyproc sina kunder att ta fram pro-
jektspecifika U-värdeberäkningar. Beroende 
på vald fasadbeklädnad kan u-värden på ned 
till ca . 0,10-0,13 W/m2 K uppnås. 

Isolering av befintliga byggnader
THERMOnomicsystemet passar även för till-
läggsisolering av befintliga byggnader. Stom-

men kan monteras utanpå den befintliga väg-
gen med exempelvis kraftiga stålprofiler som 
förankras i konstruktionen. Därefter färdig-
ställs väggen med isolering, vindskydd och 
önskad klimatskärm. Även nya byggnader 
byggs med den här metoden och vi ser ett 
ökat intresse från marknaden att använda stål 
i denna typ av konstruktioner. 

Stort urval av komponenter 
Gyproc THERMOnomic passar för såväl 
bärande som icke bärande konstruktioner. 
Ytterväggar med slitsade profiler kan antingen 
monteras på byggplatsen eller förtillverkas 

som element. Samtliga profiler kan levereras i 
för ändamålet exakt längdmått, vilket gör det 
möjligt att optimera hela byggprojektet genom 
att det bl.a minimerar spill och kostnader för 
bortforsling av restmaterial. Detta är särskilt 
lönsamt i större projekt .

Utöver stålprofiler och beklädningsskivor 
ingår också ett flertal tillbehörskomponenter 
som tillsammans bildar ett komplett system 
för lätta ytterväggar. 

Gyproc har bl.a utvecklat nya vinkelbeslag 
THV som försetts med hål, placerade med hän-
syn till profilernas slitsar. På så sätt säkerställer 
man att skarvskruvarna alltid placeras korrekt 
och att skarven uppnår optimal styrka. Det 
underlättar också montörens arbete. 

Vi har även utvecklat några enkla beslag 
som gör att man kan skarva en regel på tvärs 
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I kvarteret Frans Suell i Malmö byggs ett nytt 
hus med 35 lägenheter där THERMOnomic 
ytterväggssystem använts.

Skarvbeslag för skarvning av regel till regel.

Exempel på tillbehör och nya beslag.  
Från vänster: infästningsplåt, förstärkningsplåt 
och skarvbeslag.

 Karmregel med 4 st slitsrader och vinkel för 
montage av regel alternativt skena över och 
under fönster.



På utsidan kompletteras ytterväggen med ett 
fasadskikt till exempel träpanel, tegel, stålplåt 
eller cementbaserad skiva. Som utgångspunkt 
ska man alltid välja en klimatskärm som är tät 
så att inte fukt tränger igenom och i värsta fall in 
i konstruktionen. För att säkerställa en fuktsäker 
konstruktion finns till Glasroc H Storm Vind-
skyddsskiva ett tillbehör Glasroc H Sealing Tape. 
Tejpen tätar skarvarna i vindskyddssystemet som 
står emot exponering för vind och vatten i minst 12 
månader. Tillsammans bildar dessa produkter ett 
vind- och vattentätt system som håller under bygg-
nadens livslängd. Systemet är testat och godkänt 
av norska Sintef, som är motsvarigheten till SP.

Statisk bärförmåga
Vi har även tagit fram ett beräkningsprogram 

mot en annan regel. Det innebär att man över 
och under t.ex en fönsteröppning kan montera 
en horisontellt liggande slitsad regel i stället för 
som tidigare en slitsad skena. Det innebär att 
alla profiler omkring öppningen har samma 
bredd, vilket ger en plan yta att montera skivor 
på. Beslaget är genialt i all sin enkelhet, säger 
Michael. 

Gyproc har med denna andra generation av 
THERMOnomicsystemet tagit fram ytterli-
gare tillbehörsprodukter som gör det enkelt och 
säkert att arbeta med systemet. Vi följer varje 
byggprojekt noga och i nära samarbete med 
våra kunder. De synpunkter vi får försöker vi 
omsätta till funktionella lösningar och detaljer. 
Särskilt intressant är det att arbeta med de saker 
som kan underlätta arbetet på byggarbetsplatsen. 
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DEKRA kvalitetssäkrar mot 

SS-EN ISO 3834 och SS-EN 1090

DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. 

DEKRA finns på 32 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 31 000 medarbetare i 50 länder.

 ▶  Vägledning till ISO 3834- och  EN 1090-certifiering 

 ▶  Kvalificering av svetsprocedur

 ▶  Svetsrådgivning

 ▶  Utbildning inom alla områden

 ▶  Certifiering av svetsare  

 ▶  Tekniska beräkningar

 ▶  Oförstörande provning

THERMOnomic är ett ytterväggssystem med stålprofiler som utvändigt kläs med Glasroc H Storm vindskyddsskiva och invändigt med Gyproc Gipsskivor. 
Systemet är perfekt när man önskar en stomme som inte suger åt sig fukt.  

för att beräkna profilernas statiska bärförmåga. 
Beräkningar kan göras dels på profiler som 
utsätts för antingen vindlast eller både vindlast 
och vertikal last. Gyproc Technical Sales & Sup-
port hjälper till med beräkningar i konkreta 
projekt. Ta gärna kontakt med oss i god tid 
innan projektstart, säger Michael Amstrup, 
Business Development Manager. 

Skivbeklädnaden en viktig del av konstruk-
tionen och vid de tillfällen då brandkrav ställs 
är det viktigt att man använder av Gyproc re-
kommenderade skivor som är testade och do-
kumenterade på sådant sätt att kraven uppfylls, 
avslutar Michael Amstrup. 

Läs mer på
www.gyproc.se
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Kontakta oss för en katalog!

Sverige: Norge:

Hollo-Bolt
®

by

www.hollo-bolt.com

Cavity Fixings 2
Typical Applications

Tel: +44 (0) 1274 521444   © Lindapter International 2013   www.lindapter.com

Type FF - Floorfast®

Floor Fixings 5
Type FF - Floorfast®

Tel: +44 (0) 1274 521444   © Lindapter International 2013   www.lindapter.com

Established 1934

Technical Innovation in 
Steelwork Connections

Typ A & B 
Klämplatta

Auktoriserad Leverantör

Stålkonstruktioner Stålexpander
(Godstjocklek 3-86mm)

Däckinfästning Stödinfästning Golvinfästning

Designad för att 
spara dina pengar.
Högpresterande 
borrande fästelement

Contact

Högsta korrosionsbeständighet 
för extraordinära krav

Användningen av fästelement i A4 
kvalitetsstål är en kostnadseffektiv 
lösning. Speciellt för byggnader som 
står inför ökade korrosionskrav.

Nyhet:
A4

Kvalite

SFS intec AB
Division Construction
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
se.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/se
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Camilla Kaplin, 

Manager, Product Safety and 

Environment, Outokumpu 

Från LCA till EPD . En förutsättning för 
att kunna göra en EPD är att man tar 
fram livscykeldata för sina produkter, 

eftersom en EPD bygger på livscykelanalyser 
enligt standardserien ISO 14040. 

Outokumpu deltog redan på 1990 talet i 
stålbranschens pionjärarbete för att ta fram 
livscykeldata för stål. I början användes denna 
information främst för internt arbete i form av 
identifiering av vilka delar av livscykeln som 
har största miljöpåverkan samt även för att 
jämföra våra egna produkter. 

Det blir allt vanligare att se på miljöfrågorna 
utifrån ett produktperspektiv. Då krävs det 
att man kan leverera vetenskapligt förankrad 
och verifierad information om produktens 
miljöprestanda. För Outokumpu som verkar 
på en global marknad är det också viktigt att 
informationen vi tar fram är användbar på 
flera marknader. Därför valde vi att jobba med 
det tyska EPD systemet som har IBU (Institut 
Bauen und Umwelt) som operatör. 

IBU hör till ECO EPD plattformen som 
verkar för harmonisering och för ömsesidigt 
godkännande av olika nationella EPD. Dess-
utom arbetar IBU mot byggbranschen, vilken vi 
såg som vår primära målgrupp. Eftersom IBU 

och armeringsjärn. Där fick vi göra något av 
ett pionjärjobb igen eftersom all livscykeldata 
som hittills tagits fram för rostfritt stål varit 
för band- och plåtprodukter. Sedan 2012 har vi 
EPD som täcker även stång och armeringsjärn. 

Så här säger Sara Randström som jobbar 
med kunder inom affärsområdet långa pro-
dukter:

– Eftersom rostfritt armeringsjärn är en 
del i en hållbar lösning, har våra kunder oftast 
livscykelkostnader och ett grönt tänk i projektet. 
Frågan om vi har en EPD är en av de första 
frågor kunderna ställer.

Outokumpu anser att det är viktigt med 
öppenhet även i miljöfrågor och vi har en lång 
tradition av att inkludera miljöfrågor rörande 
vår produktion i olika slags rapporteringar. Vi 
tycker att det är viktigt att även kunna erbjuda 
kunden produktcentrerad miljöinformation. 
EPD formatet känns bra eftersom det är stan-
dardiserat och verifierat vilket ökar trovär-
digheten. 

Läs mer på
www.outokumpu.com

riktar sig mot byggindustrin bygger EPD på den 
Europeiska standarden EN 15804 ”Hållbarhet 
hos byggnadsverk – Miljödeklarationer – Pro-
duktspecifika regler”. ECO EPD plattformen 
omfattar även andra EPD system som t.ex. det 
svenska Environdec samt EPD Norge.

En EPD skall innehålla miljöinformation 
som är relevant för produkten. Förutom upp-
gifter om produktens koldioxidavtryck, vilket 
ofta efterfrågas av kunder, finns även infor-
mation om andra påverkanskategorier som 
t.ex. försurning och övergödning. Dessutom 
finns produktinformation som tekniska egen-
skaper och användning samt information om 
vad som händer vid livscykelns slut, dvs. när 
byggnaden rivs.

Efterfrågan växer
I början var intresset för Outokumpus EPD 
störst utomlands. Det var främst inom bygg-
projekt där man bestämt sig för att använda 
sig av bedömningssystemet LEED som man 
efterfrågade EPD. 

Idag ser vi ett lite bredare intresse för EPD. 
Våra första EPD gjordes för platta produkter 
(band/plåt), men snart förstod vi att det fanns 
ett behov också för långa produkter som stång 
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C E R T I F I E R I N G

Björn Lindhe, 

Svetsansvarig i Sverige AB

 

et är många företag som oroar 
sig för kostnaden för en certi-
fiering. Det som tyvärr väldigt 
lätt förbises är att själva certi-
fieringskostnaden är det lilla 

i det stora sammanhanget. Kostnader som 
svetsarprövningar, svetsprocedurer, inköp av 
litteratur och standarder kan vara mångdub-
belt i jämförelse med själva certifieringen. 
Det många glömmer bort är fördelarna med 
ett effektivt och väl uppbyggt ledningssystem. 

Exempel på ett smidesföretag
För att enklare illustrera kostnadsmassan har 
ett smidesföretag med 10 personer använts 
som exempel. Företaget har en vd, sex svetsare 
(arbetar både i verkstad samt med montage), en 
allt i allo, en montör samt en administratör. De 
har nu bestämt sig för att certifiera sig enligt 
EN 1090 utförandeklass EXC 2 och samtidigt 
certifieras sig ISO 3834-3 (Kvalitetsstyrning vid 
svetsning enligt normala krav). Företaget har 
för närvarande inga giltiga svetsarprövningar 
enligt EN 287-1, ISO 9606 eller operatörs-
prövningar enligt EN 1418. Totalt finns 10 
stycken svetsmaskiner. Företaget har ingen 
tidigare erfarenhet av svetsprocedurer eller 
egen svetsansvarig. All framtagning av verk-

förekommer. I dagsläget är S355 det vanligaste 
förekommande stålet. Utvecklingen går dock 
mot mer och mer höghållfast material, varav det 
blir lämpligt att lägga prövningen i till exempel 
S420 material. 

Operatörsprövning
Gällande operatörsprövning på mekaniserad 
eller automatiserad svetsutrustning enligt 
EN 1418 krävs separata prövningar för varje 
styrsystem. Inte helt ovanligt förekommande 
är mekaniserade utrustningar inom smides-
företagen, som svetstraktorer och pulverbå-
gesvetsning.

Kostnader
Priset för en svetsarprövning ligger på ca 2 500 
– 7 000 kr/st. Priset är baserat på en övervak-
ningskostnad med rörligt arvode/timme samt 
oförstörande provning (t ex röntgen, ultraljud, 
visuellt) samt förstörande (t ex bockprov eller 
brytprov). Det billigare priset hänvisas till att 
vårt exempelföretag ligger relativt nära det 
företag som övervakar proverna, samt att all 
svetsande personal är väl förtrogen med hur 
en uppsvetsning går till. 

En svetsarprövning är inte bara något som 
krävs enligt standarden, utan det är också ett 

samhetssystem har beslutats att överlämna till 
ett konsultföretag. De har redan köpt SBI:s 
handbok om EN 1090 samt SIS handböcker 
om svetsning (HB 530 och 531). När företagets 
vd ska lägga upp en budget för kostnaden för 
certifiering inför 2014, vill han veta hur stor 
kostnad han måste budgetera för? 

Svetsarprövning 
Ett förtydligande bör göras till denna rubrik. I 
i dagligt tal används idag begreppet svetslicens. 
Den korrekta termen är svetsarprövning. En 
svetsare, som skall avlägga svetsarprövning och 
arbetar både i verkstad och med montage kom-
mer troligen behöva både svetsarprövningar 
på MAG (käl och stumsvets) samt MMA (käl 
och stumsvets). Anledningen till detta är att 
standarden för svetsarprövningar SS-EN 287-1 
ändrades 2011. Tidigare kvalificerade stum-
svets även kälsvets, men nu krävs separata 
prövningar. Det kan vara bra att redan nu 
lägga begreppet ISO 9606-1:2013 på minnet. 
Detta är standarden som har ersatt EN 287-1 
sedan den 25 oktober 2013. 

När svetsarprövningar väl ska läggas måste 
företaget fundera på om dessa skall läggas på 
rör eller plåt. Det är också av vikt att fundera 
igenom vilka sträckgränser på material som 
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bra sätt att säkerställa en svetsares kompetens 
och yrkesskicklighet. 

Svetsprocedurer 
Om ett företag skall certifieras i utförandeklass 
EXC 2 finns ett par procedurer att välja mellan. 
Valmöjligheten här är att företaget antingen 
köper in värden från färdiga procedurer av 
säljande företag på marknaden eller så svetsar  
de upp egna procedurer. Att tänka på för gäl-
lande procedurer:
Vilka tjockleksområden svetsar företaget?
Vilka materialgrupper svetsar företaget?
Vilka svetslägen svetsar företaget?
Vilka foggeometrier svetsar företaget?
Vilka tillsatsamaterial använder företaget?
Vilken skyddsgas används inom företaget? 

En erfarenhet från branschen är att ett före-
tag ofta använder flera olika tillsatsmaterial 

beroende på vem som svetsar. Därför bör 
det göras en utvärdering före uppsvetsning/
anskaffning av procedurer. Normalt krävs 
minst sex stycken procedurer för att klara all 
svetsning i verkstad och montage. Av dessa bör 
det vara tre procedurer för vardera svetsmeto-
den MAG och MMA. Vanligt förekommande 
procedurer är:
Stumfog med giltighet 3–24 mm.
Kälsvets flersträngsförband, ofta uppsvetsat 
på 30 mm tjockt material giltighet 5 mm 
och uppåt.
Kälsvets enkelsträngsförband oftast upp-
svetsat med A-mått 4 mm ger giltighet för 
A-mått 3–6 mm. 

Kostnader
Uppsvetsning och kvalificering av en procedur 
enligt ISO 15614-1 i normala konstruktions-
stål budgeteras till 12 000–25 000 kr/st.  Det 

lägre priset gäller enkelsträng kälsvets på tunt 
material. Det högre priset gäller stumfog i 
grovt material. Priserna inkluderar inte eget 
material och arbete. 

Om värden från en procedur övertas enligt 
ISO 15612 gäller dessa endast för EXC 2. Kost-
naden blir dock betydligt lägre och kan budge-
teras till cirka 5 000 kr/st. Vissa medlemsorgani-
sationer delar med sig av procedurer för 2 500 
kr/st. En nackdel med att köpa in procedurer 
är att företaget internt inte får den lärdom och 
erfarenhet som en egen procedurläggning ger. 

Standarder för produktion
För att klara en certifiering bör följande stan-
darder finnas:
EN 1090-1 – Utförande av stål- och alumini-
umkonstruktioner: bedömning av överens-
stämmelse av bärverksdelars överensstäm-
melse med ställda krav.
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samband med certifiering. Siffrorna har tagits 
fram i samråd med flertalet färdig certifierade 
företag för att få en mer verklighetstrolig upp-
fattning. Observera att angivna kostnaderna ej 
tar hänsyn till löner, internutbildning, intern-
möte och materialkostnader för exempelvis 
svetsarprövningar. Sammanställningen tar 
heller inte i beaktande tiden för implemente-
ring och anpassning av verksamhetssystem som 
det egna företaget måste lägga ner. Branschen 
uppskattar nedlagd egentid till cirka 150– 300 
timmar beroende på företgets storlek.

Summering
I tabellerna kan utläsas att själva certifieringen 
endast står för cirka 12 procent av den totala 
kostnaden. Om företaget istället väljer att hyra 
in tjänsten som svetsansvarig hamnar ändå 
certifieringskostnaden på cirka 15 procent 
av totalkostnaden. Ett förtydligande av detta 
visas i diagrammet. 

Grundfrågan som vi ställde oss i början var 
om denna stora investering är något som kom-
mer stjälpa eller hjälpa de svenska stålbyggarna. 
Uppfattningen från de redan certifierade företag 
som kontaktades i samband med kostnadsana-
lysen är att kostnaden för certifieringen betalar 
sig snabbt eftersom det blir:
En bättre struktur i företaget på flödet av 
material.
Bättre beredning av arbetet före det lämnas 
ut i verkstaden, dvs ökad produktivitet.
Samtliga i personalen vet sina arbetsuppgifter.
Eventuella problem fångas upp på ett tidigare 
stadium i produktionen och åtgärder kan 
snabbare vidtas. 
Företaget får CE-märka sina produkter.
Företaget får sälja och tillverka bärverksdelar 
efter den 1 juli 2014.

Frågan kanske istället ska formuleras om dessa 
krav är något som kommer höja kvalitén på 
den svenska stålbyggnadsmarknaden eller 
påverka näringslivet och sätta de mindre fö-
retagen i en omöjlig situation. 

Läs mer på Internet
www.svetsansvarig.se                       

ansvarig. Vid den senare revisionen kommer 
certifieringsorganet att verifiera den svetsansva-
rigs kompetens genom att ställa en del frågor. 
Den svetsansvarige skall också ha en befatt-
ningsbeskrivning med ansvar och befogenheter 
hämtade från standarden EN 14731. Exempel 
på arbetsuppgifter är:
Förlänga svetsarprövningar.
Ta fram WPS:er och svetsplaner.
Utvärdering av ny utrustning.

Fördelen med att ha en egen utbildad svetsan-
svarig är många. Några exempel är:
Att denne tillser att företagets svetsande 
personal får kontinuerlig fortbildning inom 
svetsning. 
Att vidare utveckla svetsningen på företaget. 
Det är då viktigt att den svetsansvarige får 
ta del av uppdateringar i branschen, som 
exempelvis Elmia svets- och fogningsteknik 
samt facklitteratur.  
Att kunna läsa och tolka standarder på ett 
korrekt sätt.

Certifieringen
När systemet är byggt, svetsansvarig vet sin roll 
på företaget, företaget har giltiga svetsar- och 
operatörsprövningar och all utrustning är vali-
derad är det dags för en internrevision. Denna 
görs smidigast genom att gå igenom punkterna 
i kapitel 6 i EN 1090-1 samt komplettering med 
punkterna i ISO 3834-1 kapitel 6 samt bilaga A. 

Om det då inte dyker upp någon större av-
vikelse är det dags för certifieringsorganen att 
göra en bedömning av utfört arbete. För att 
vara förberett på bästa möjliga sätt bör företaget 
ha arbetat med sitt system och implementerat 
detta under ett par månader före revisionen. 
Revisionen tar normalt 1–2 dagar beroende 
på företagets storlek. Revisionen innebär att 
certifieringsorganet går igenom och kontrollerar 
att företaget lever upp till det som är uppsatt i 
verksamhetssystemet. Kostnaden för revisionen 
är cirka 30 000 kronor och uppåt. 

Sammanställning kostnader
I tabellerna finns en sammanställning av 
budgeterade kostnader som uppkommer i 

EN 1090-2 – Utförande av stål- och alumini-
umkonstruktioner: stålkonstruktioner.
ISO 3834 – Kvalitetskrav för smältsvetsning 
av metalliska material.
ISO 5817 – Svetsning – Smältsvetsförband i 
stål, nickel, titan och deras legeringar – Kva-
litetsnivåer för diskontinuiteter och formav-
vikelser.
EN 287-1 – Svetsarprövning – Smältsvets-
ning: Stål.

Totalt kan ett femtiotal standarder krävas 
inför certifieringen. För att klara kostnaden 
och slippa köpa alla standarder kan SIS E-nav 
användas. För att underlätta har SIS satt ihop 
ett antal olika paket med standarder i E-nav. 
Exempel på sådana paket är ”Svetspaketet” 
(3 500 kr/år) och ”konstruktionspaketet”  
(6 950 kr/år) i tillägg till detta krävs även 1090 
standarderna EN 1090-1 (1 095 kr) och EN 
1090-2 (1 695 kr). 

Verksamhetssystem
Verksamhetssystem, ibland benämnt kvali-
tetssystem, ledningssystem eller FPC-system 
(Factory Production Control), kan antingen 
byggas upp av egen personal eller köpas in.

Att bygga ett system tar allt från 40 timmar till 
flera hundra beroende på förkunskap och omfatt-
ning. Viktigt att påpeka är att systemet skall vara 
en del av företaget. Det skall användas och inte 
bara vara en tavla på väggen efter certifieringen. 
Flera certifierade företag har nämnt att imple-
menteringen av kvalitetssystemen har lett till 
ökad produktivitet i verksamheten. Kostnaden 
för att köpa in ett system kan variera men hamnar 
på någonstans från 50 000 kronor och uppåt.

Validering av svetsutrustning
Vid valideringen av svetsutrustning är det 
många branchföretag som även väljer att 
göra en årlig översyn av svetsutrustningen på 
samma gång. Detta kan antingen göras av en 
extern leverantör eller internt på företaget.  
Om egen validering av utrustningen utförs 
krävs det att en instruktion om hur detta skall 
genomföras samt ett rapportformulär finns.  
Om extern leverantör används för validering kan 
ett budgeterat pris vara cirka 1 500 kr per maskin. 

Svetsansvarigs/koordinatorns kompetens
Det finns tre olika nivåer på svetsansvarig en-
ligt SS-EN 14731. Beroende på bakgrund finns 
det olika sätt att nå en officiell utbildning på:
IWS – 3 års gymnasieskola plåt och svets 
inriktning och 3 års praktisk svetsning
IWT – 4 års tekniskt gymnasium alternativt 
tekniskt basår
IWE – 3 års högskoleingenjörsexamen

Vissa företag väljer att utbilda en egen svets-
ansvarig. Kostnad inklusive lön, boende, re-
sor och traktamente är inte inräknad i ovan 
nämnd kalkyl och bör läggas på med ungefär 
samma belopp för att få en mer rättvisande 
kostnadsberäkning. Eftersom de olika kur-
serna är olika långa kommer även kostnaden 
att variera därefter.

De alternativ företagen har att välja mellan 
är att antingen anställa eller hyra in en svets-

Tabell 1: KURSAVGIFTER

Tabell 2: SAMMANSTÄLLNING KOSTNADER

Utbildningsnivå Utbildningstid enligt  Kursavgift
 IIWs riktlinjer 

IWS – International Welding Specialist 242 h från 60 000 kr
IWS – International Welding Technician 362 h 104 000 kr
IWS – International Welding Engineer 441 h 104 000 kr

Typ av kostnad Kostnad/styck Antal Kostnad Procent av totalsumman
Svetsarprövning 2 500 kr 24 60 000 kr 23 procent
Svetsprocedurer 5 000 kr 6 30 000 kr 12 procent
Standarder se ovan se ovan 13 240 kr 5 procent
Verksamhetssystem 50 000 kr 1  50 000 kr 19 procent
Validering av 
svetsutrustning  1 500 kr 10  15 000 kr 6 procent
Svetsansvarig 
utbildning 60 000 kr 1 60 000 kr 23 procent
Certifieringskostnad 30 000 kr 1 30 000 kr  12 procent

TOTALKOSTNAD   258 240 kr 100 procent
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C E R T I F I E R I N G

Ieva Kisieliute, 

jurist på Boverket

Under det senaste halvåret har vi på Bo-
verket märkt ett ökat flöde av frågor om 
EN 1090-1. Vilket inte är helt oväntat 

med tanke på att samexistensperioden för EN 
1090-1 löper ut den 1 juli 2014 och det är så 
mycket man som tillverkare av lastbärande stål-
konstruktioner måste hinna med tills dess. När 
det gäller EN 1090-1 så finns det några saker 
som varje smidesverkstad borde ha i åtanke. 

Vilka produkter?
Byggproduktförordningen gäller endast bygg-
produkter, som namnet antyder. Med byggpro-
dukter menas enligt förordningen produkter 
eller byggsatser som tillverkas och släpps ut på 
marknaden för att varaktigt ingå i byggnads-
verk, och vars prestanda påverkar byggnads-
verkets prestanda i fråga om de grundläggande 
kraven för byggnadsverk. Bärförmåga, stadga 
och beständighet är viktiga sådana krav på 
byggnadsverk.  (Begreppet ”byggnadsverk” 
täcker både byggnader och andra anläggningar). 

Om en lastbärande stålkonstruktion används 
till något helt annat, t.ex. ingår i en maskin som 
står i en byggnad men som inte har något med 
byggnadens prestanda att göra, så är det inte 
fråga om en byggprodukt enligt byggprodukt-

behandling, så är tillverkaren även ansvarig 
för att legotillverkaren har den nödvändiga 
styrningen av sin tillverkningsprocess (egen 
tillverkningskontroll.) Tillverkaren måste en-
gagera sig i detta och det anmälda organet måste 
för tillverkarens räkning bedöma även ev. lego-
tillverkares styrning av sin tillverkningsprocess 
(tillverkningskontroll).  Däremot kan inte en 
legotillverkare, utan att själv tillhandahålla 
produkter på marknaden under eget namn 
eller varumärke, certifieras av ett anmält organ.

Vilka dokument?
Att tillverkare av bärverksdelar i stål måste 
”certifiera sig” (få ett intyg om ”godkänd” till-
verkningskontroll utfärdat av ett anmält organ) 
är det ingen tvekan om.  Som framgår av EN 
1090-1 är bedömningssystem 2+ tillämpligt 
och då ska tillverkaren själv utföra vissa upp-
gifter medan andra måste skötas av ett anmält 
organ. Under förutsättning att det anmälda 
organet anser att företagets tillverkningskontroll 
är som den ska enligt kraven i byggprodukt-
förordningen och enligt standarden, utfärdar 
organet ett överensstämmelseintyg avseende 
tillverkningskontrollen åt tillverkaren. Det är 
just det som kallas för ”certifiering”.

förordningen. Däremot kan det finnas krav på 
CE-märkning enligt annan unionslagstiftning 
såsom maskindirektivet. 

Vilka företag?
Alla företag som tillhandahåller byggproduk-
ter på marknaden omfattas av kraven enligt 
byggproduktförordningen (dvs. levererar bygg-
produkter för distribution eller användning på 
unionsmarknaden i samband med kommersiell 
verksamhet, antingen mot betalning eller kost-
nadsfritt). När det gäller tillverkare av produk-
ter som omfattas av EN 1090-1 är kraven enligt 
förordningen desamma för samtliga, oavsett 
företagets storlek. Mikroföretag kan alltså inte 
använda sig av några lättnader. 

Endast tillverkaren kan få sin tillverknings-
kontroll bedömd och certifierad av ett anmält 
organ. Tillverkaren definieras i byggprodukt-
förordningen som varje fysisk eller juridisk 
person som tillverkar, eller låter projektera eller 
tillverka, en byggprodukt och saluför denna 
produkt under eget namn eller varumärke. 

Låter en tillverkare andra utföra vissa (eller 
alla) tjänster i tillverkningsprocessen åt sig, s.k. 
legotillverkning, som exempelvis kan bestå i 
kapning, håltagning, svetsning eller rostskydds-
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Ett sådant intyg är en grundförutsättning 
för att överhuvudtaget få komma vidare med 
CE-märkning enligt EN 1090-1. Däremot får 
man absolut inte glömma att byggproduktför-
ordningen kräver att tillverkaren upprättar en 
prestandadeklaration för produkten (som sedan 
ska tillhandahållas tillsammans med produkten). 
Först när man har upprättat en prestandadeklara-
tion så får man CE-märka - inte tvärtom. 

Finns det undantag?
Just när det gäller produkter som omfattas av 
EN 1090-1 så medger de nationella svenska 
byggreglerna inte några undantag från att en 
prestandadeklaration ska upprättas. I de fall 
produkternas väsentliga egenskaper enligt stan-
dardens ZA-bilaga berörs av krav i EKS1 så 
faller undantagen i byggproduktförordningens 
artikel 5 bort redan till följd av de krav vi har 
i Sverige på mottagningskontroll och kända 
produktegenskaper enligt 14 § i avd. A i EKS. 

Vad är tanken med detta?
I dagsläget finns det över 400 harmoniserade 
standarder på byggproduktområdet, och 
det kommer att bli ännu fler harmoniserade 
standarder i framtiden. Det gemensamma för 
samtliga byggprodukter som omfattas av en 
harmoniserad standard är att det ska finnas 
en prestandadeklaration och CE-märkning.  
Spontant kan det kännas märkligt att brand-
varnare, träskruvar, badkar och lastbärande 
stålkonstruktioner ska behandlas under samma 
regelverk. Men det som harmoniseras är just 
metoderna för att bedöma och beskriva pro-
duktegenskaperna, det handlar inte om att 
harmonisera krav på produkterna.  Därför 
finns fem olika system för bedömning och 
fortlöpande kontroll av byggprodukternas 
prestanda. Vilket system som ska användas 
framgår av den relevanta harmoniserade 
standarden, och kraven på inblandning av 
ett anmält organ varierar beroende på vil-
ket system som är tillämpligt. På det sättet 
är regelverket genom kommissionens beslut 
anpassat till ländernas krav på säkerhet m.m. 
hos det färdiga byggnadsverket och respektive 
produktfamiljs betydelse för detta. 

CE-märkningen är inte ett godkännande 
av produkten. Vi har fortfarande nationella 
byggregler där medlemsländerna ställer krav på 

de färdiga byggnadsverken. Men för att kunna 
avgöra om produkterna är lämpliga att använda 
så att byggreglerna ska kunna uppfyllas, behöver 
användaren vissa uppgifter om produkternas 
väsentliga egenskaper. Dessa uppgifter finns i 
prestandadeklarationen och i CE-märkningen.   

Boverkets marknadskontroll
Som marknadskontrollmyndighet har Bover-
ket ansvar för att undersöka om de byggpro-
dukter som finns på svenska marknaden är 
korrekt märkta, och för att agera om de inte är 
det. Skyldigheten att utföra marknadskontroll 
gäller för samtliga medlemsstater och till den 
inre marknaden anslutna länder på samtliga 
produktområden som täcks av harmoniserad 
EU-lagstiftning. Uppgifterna utförs av natio-
nella myndigheter i respektive land, som vid 
behov samarbetar. Medlemsstaterna ska ge 
sina marknadskontrollsmyndigheter de befo-
genheter, resurser och kunskaper som krävs 
för att kunna utföra sina uppgifter på rätt sätt. 

Marknadskontrollen ska säkerställa att pro-
dukter som placeras på den inre marknaden 
uppfyller de krav som ställs på CE-märkning 
och att byggprodukter faktiskt har de uppgivna 
egenskaperna. Marknadskontroll utförs ytterst 
för att kunna tillförsäkra fri rörlighet på den 
inre marknaden.

Hur sker kontrollen?
Marknadskontroll av diverse byggprodukter 
sker i första hand genom dokumentkontroll 
och, när det är lämpligt, genom kontroll av 
vissa på förhand bestämda egenskaper i prov-
ningslaboratorium eller genom annan till-
lämplig bedömningsmetod som framgår av 
den harmoniserade standarden.  Varje land/
myndighet ska upprätta sektorsvisa planer för 
sin marknadskontroll i förväg och ange vilka 
produktgrupper som ska kontrolleras (för Bo-
verkets del t.ex. cement, asfalt, brandvarnare). 
Vidare måste myndigheten utreda spontana 
anmälningar om produkter.

Som tillverkare, importör eller distributör ska 
man, när Boverket begär det, förse Boverket med 
all information och dokumentation som behövs 
för att visa att byggproduktens egenskaper stäm-
mer med prestandadeklarationens uppgifter och 
med andra krav i byggproduktförordningen. 
Boverket kontrollerar alltså att tillverkaren har 

upprättat all nödvändig teknisk dokumentation, 
som ju ligger till grund för prestandadeklaration 
och CE-märkning, men har inte tillsyn över 
de anmälda organen. Det är Swedac som är 
svensk tillsynsmyndighet för anmälda organ och 
Boverket samarbetar med dem. Hos importörer 
och distributörer kontrollerar Boverket också att 
de uppgifter finns, som krävs för spårbarhet av 
produkten och av tillverkaren.  

Vad händer om det finns brister?
Vi informerar tillverkare och andra berörda 
om kommande marknadskontroller genom 
utskick till alla aktörer i den specifika bransch 
vars produkter vi avser kontrollera. Sedan gör 
vi besök hos utvalda enskilda företag.  På det 
sättet hjälper vi dem att rätta upp eventuella fel. 

Om det vid marknadskontrollen visar sig 
att produkten inte har deklarerad prestanda, är 
produkten i bristande överensstämmelse med 
kraven i byggproduktförordningen. Skulle den 
nödvändiga tekniska dokumentationen om 
exempelvis företagets egen tillverkningskontroll 
och i EN 1090-1-fallet det anmälda organets 
kontroll av denna, eller dokumentation om typ-
provning/typbedömning inte vara tillgängliga 
eller ofullständiga, så är det fråga om en formell 
brist i förhållande till kraven i förordningen. 
Motsvarande gäller om prestandadeklarationen 
saknas eller är felaktigt gjord, eller om CE-
märkningen i sig inte stämmer med kraven i 
byggproduktförordningen. 

Om en byggprodukt inte uppfyller de krav 
som gäller enligt byggproduktförordningen el-
ler om Boverket har tillräckliga skäl att anta att 
det förhåller sig så, ska Boverket kräva att den 
berörda ekonomiska aktören korrigerar bristen, 
eller drar tillbaka produkten från marknaden. I 
allvarliga fall kan det bli aktuellt att också kräva 
återkallelse från slutkunder. Boverket beslutar 
om det föreläggande som behövs i det enskilda 
fallet. Besluten går att överklaga hos domstol. 

Läs mer på Internet
 http://www.boverket.se/Bygga--forval-
ta/CE-markning-och-marknadskontroll/

1) Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om tillämpning av europeiska konstruk-
tionsstandarder (eurokoder), BFS 2011:10 
med senare ändringar i serien EKS

Varmförzinkat stål
I ”Praktiska råd vid varmförzinkning” beskrivs kortfattat vad man 
ska tänka på för att uppnå bästa resultat vid varmförzinkning. Boken 
är lättläst och illustrerad med många bilder.

För den som vill veta ännu mer finns ”Handbok i varmförzinkning”,
tillgänglig på både svenska, danska, norska och engelska. Vi skickar 
gärna ett ex av dessa böcker till dig utan kostnad. Behöver du flera ex 
betalar du 50 kr styck + moms och porto.

 - underhållsfritt konstruktionsmaterial                                                                             
 med oöverträffad livslängd! 

info@nordicgalvanizers.com, www.nordicgalvanizers.com
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S V E T S N I N G

Mathias Lundin, 

Svetskommissionen

Nya standarden för  
svetsarprövning  

F
örst kan man konstatera att tidigare 
kvalificeringar aldrig ogiltiggörs i 
och med fastställandet av ny stan-
dard. Man behöver alltså inte göra 
om provning för några gällande 

intyg/kvalificeringar. Det anges att man vid gil-
tighetstidens slut har möjligheten att göra om 
giltigheten enligt ISO 9606-1. Men det anges 
inte att det finns något alternativ till detta. Man 
kan naturligtvis göra vilken överenskommelse 
man vill mellan kontraktslutande parter, t.ex. 
att fortsätta förlänga intyg enligt EN 287-1. 
Men ny prövning ska utförasenligt ISO 9606-1.

Minskade handelshinder
Det är också viktigt att inledningsvis konstatera 
att ISO 9606-1 innehåller nyheter som har sitt 
ursprung i några amerikanska beteckningar och 
detaljer, vilket innebär att det på några ställen 
finns beteckningar som ”sambor” med de vi 
är vana vid. Detta speglar ett av huvudsyftena 
med revisionen av EN 287-1, att göra stan-
darden globalt tillämplig, och därmed minska 
handelshinder. Man ska inte behöva utföra 
prövning mer än en gång för samma sak om 
man t.ex. tillverkar tryckbärande anordningar 
enligt både EN och ASME. Om man kvalifice-

inget hinder att använda senare utgåvor av 
referenserna, t.ex. för provning. Men om ISO 
9606-1 t.ex. tillämpas under myndighetskrav 
kan detta ses som en avvikelse. 

4.3. Symboler och förkortningar
För tillsatsmaterial har en serie beteckningar 
tillkommit för hölje respektive fyllning för 
elektroder som bygger på en amerikansk in-
delning. Dessa ingår parallellt med de gängse 
europeiska beteckningarna i tabell 1 för gil-
tighetsområdet för elektrodhölje. I övrigt har 
tillkommit tre beteckningar: 

fb – för flux backing (pulverrotstöd)
ci – för consumable insert (inläggsmaterial)
gb – för gas backing (gasrotstöd)

Dessutom har man tillfört förklaringar till de 
för oss välkända förkortningarna för MIG, 
MAG och TIG, med anledning av att dessa 
inte är globalt välkända 

5  Väsentliga parametrar och  
giltighetsområde

Här uppenbarar sig den största förändringen 
i standarden jämfört med EN 287-1. Mate-
rialgrupp för grundmaterial har ersatts med 

rar efter ISO 9606-1 behöver man bara fylla i ett 
ASME-formulär för ett svetsarprövningsintyg 
för att vara kvalificerad enligt ASME IX (utan 
ytterligare provning). Åt andra hållet är det lite 
knepigare eftersom det är andra krav avseende 
RT samt bredare giltighetsområden.

Förlängt datum 
I slutskedet av fastställandet av EN ISO 9606-1 
skedde en olycklig förlängning av datumet då 
motsvaranda nationell standard ska dras in 
(s.k. DOW) till 24 månader efter fastställande, 
mot normala 6 månader. För de flesta till-
lämpningar har detta ingen betydelse eftersom 
i princip alla europeiska länder fastställer EN 
ISO 9606-1 som nationell standard omgående. 
Men det kan betyda (oklart!) att uppdateringen 
av daterade referenser i harmoniserade pro-
duktstandarder (PED) kan fördröjas. Detta 
vore mycket olyckligt, men vi som försökt 
påverka detta i gynnsammare riktning har 
gjort och gör vårt bästa.

2. Normativa referenser
Dessa har naturligtvis uppdaterats. Man kan 
notera att de inte är daterade vilket man bör 
hantera med viss försiktighet. I princip finns 
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tillsatsmaterialgrupp som väsentlig parameter 
(beskrivs närmare under 5.8 nedan). Detta är 
förvisso logiskt eftersom smältans egenskaper, 
som svetsaren ska kunna hantera, härstammar 
från tillsatsmaterialet snarare än grundmateria-
let. Grundmaterialet ska anges i protokollet/
intyget, men utan giltighetsområde. Utöver 
detta har nya typer av rotstöd (se 4.3.3) tillförts 
under detaljer om svetsning.

5.2 Svetsmetoder
Här finns den andra stora förändringen jämfört 
med EN 287-1. Bågtyp blir väsentlig genom kra-
vet att provläggning med kortbåge (131, 135 och 
138) kvalificerar för alla andra bågtyper, men inte 
vice versa. Det är förvisso inte helt självklart att 
fastställa om man svetsar med kortbåge eller inte. 
Man kan hävda att man hör det på ljudet eller att 
man kan se det i gängse parameterfönster. Som 
kortbåge menas här en konventionell otvetydig 
kontinuerligt kortslutande båge. Men det finns ett 
flertal maskinfabrikat som med särskild styrning 
namnger olika former av ”modifierad kortbåge”. 
Det är tveksamt om dessa ska omfattas av kravet. 
För denna bedömning krävs naturligtvis sunt 
förnuft. Notera att Sverige inte har stött detta 
tillägg eftersom vi ansett att svetsarens skicklighet 
avseende detta i tillräcklig mån redan avgörs av 
giltigheten för materialtjocklek. Man har även 
lagt till att man även för pulverbågsvetsning får 
byta från trådelektrod (121) till rörelektrod (125) 
och tvärtom utan nytt prov.

5.4 Svetstyp
5.4 b) angående att stumsvets inte täcker käl-
svets och vise versa har kompletterats med en 
hänvisning till en möjlighet att använda ett 
provstycke som kombinerar stum- och kälsvets, 
och som beskrivs i bilaga C i standarden. Man 
bör dock vara vaksam om man väljer denna 
möjlighet, bl.a. om man ska göra en förlängning. 
Avsnittet om kompletterande kälsvetsprov har 
också utvecklats med att tjockleken ska vara 
10 mm ”eller tjockleken, om den är mindre, 
för de stumsvetsprov som kälsvetsprovet ska 
komplettera”.

5.5 Tillsatsmaterialgruppering
Gruppering respektive giltighetsområde för 
tillsatsmaterial, som framgår av tabellerna här 
intill, utgår från standarderna för indelning av 
tillsatsmaterial. För tillsatsmaterial utan indel-
ningsbeteckning enligt standarderna i tabellen 

ska särskild kvalificering ske. Grupperingen 
är unik för denna standard och förekommer 
inte i något annat samanhang för svetsning. 
Notera tabellhuvudet anger ”tillsatsmaterial 
för svetsning av…”, eftersom indelningsstan-
darderna för tillsatsmaterial är benämnda så. 
De innehåller dock inte tillsatsmaterial av 
annan tillsatsmaterialgrupp än de som be-
nämns. T.ex. innehåller indelningsstandarden 
för svetsning av nickel endast nickelelektro-
der. Valet av grundmaterial är alltså fritt och 
utan giltighetsområde, men det anges dock 
att lämpligt material bör väljas från ISO/TR 
15608 grupp 1 till 11.

5.6 Tillsatsmaterialtyp
Giltighetsområdena för typ av hölje respektive 
trådar är oförändrad. Eftersom tabell för giltig-
hetsområde för grundmaterial utgått noteras att 
för svetsning utan tillsatsmaterial med TIG (142) 
och gas (311) är svetsaren kvalificerad endast för 
den grundmaterialgrupp som prövats.

5.8 Svetslägen
För svetslägen noteras dels en förändring i filosofi 
och dels en skärpning av kraven. För det första med-
för den viktiga förändringen av ISO 6947 för svetslä-
gen att gränser för lutning och vridning är olika för 
provläggning (max ±5° i lutning och ±10° i vridning 
från grundläget) respektive produktionssvetsning 
(enligt tabell i ISO 6947). Gränserna för provningslä-
gen är alltså snävare. Det saknar egentligen praktisk 
betydelse eftersom man sällan utför prov annat än 
i grundlägena. Men för produktionsstumsvetsar 
anges gränserna för lutning och vridning för fem 
olika övergripande svetslägen: horisontalläge (PA), 
liggande vertikalläge (PC), underupp (PE) och 
vertikalt (PF, PG), grundlägena inom parentes. 
Det innebär att t.ex. en provläggning i PJ (endast 
provningsläge) täcker svetsning i horisontalläge 
(PA), underupp (PE) och vertikalt ner (PG), alltså de 
tre olika svetslägen på ett rör som definieras av ISO 
6947 vid svetsning nedåt. Alltså samma som tidigare.  
De faktiska förändringarna (skärpning) utgörs 
av följande:

PA täcker inte längre PB
PD täcker inte längre PF
PE täcker inte längre PF (eller PH)
PF, PH och PJ täcker inte längre PC

Notera att den nya figur 2 i standarden be-
skriver svetsning med två olika svetslägen i 
samma provstycke, med PC och PH eller PJ.

8 Omprovning
Svetsarens möjlighet till omprovning har be-
gränsats till ett omprov. Om även detta prov 
underkänns måste svetsaren genomföra yt-
terligare träning/utbildning innan ny pröv-
ning sker.

9 Giltighetstid
Här återfinns ytterligare en större förändring. 
Förnyelse av giltigheten kan ske på tre olika 
sätt. I alla tre fall måste kvalificeringen bekräf-
tas var 6 månad så som tidigare. Observera att 
man när intyget skrivs ut, alltså från början, 
måste välja alternativ och ange detta på inty-
get(!). De tre alternativen är, att:

 utföra en ny svetsarprövning efter 3 år (jäm-
fört med tidigare 2 års giltighet),
 förlänga efter två år enligt tidigare modell, 
eller
 intyget är giltigt under obegränsad tid 
under vissa villkor, kort beskrivna som: 
svetsaren jobbar för samma tillverkare 
– tillverkaren har ett kvalitetssystem som 
”verifierats” enligt ISO 3834-2 eller -3 
– tillverkaren har dokumenterat att svetsa-
ren lagt svetsar av godtagbar kvalitet enligt 
kriterierna i någon produktstandard, t.ex. 
EN 13445, 1090, 12952, 12953, 13480 14222 
etc.

10 Intyg
Här har förtydligats att det kompletterande 
kälsvetsprov som utförs enligt 5.4 e) ska anges 
på de tillhörande stumsvetsintygen. Något 
anmärkningsvärt har man dessutom lagt till att 
de ej väsentliga parametrarna typ av ström och 
polaritet, grundmaterialgrupp och skyddsgas 
ska anges på intyget.

Läs standarden
Avslutningsvis vill jag påpeka att jag i denna 
artikel inte haft möjlighet att beskriva ”allt”. 
Det är viktigt för er som använder denna stan-
dard att själva granska innehållet. Ansvarig 
bakgrundskommitté är AGS 445 Kvalifika-
tionskrav för svetsning, där SS-EN ISO 9606-1 
kommer att diskuteras flitigt framöver. Därför 
finns det också stor möjlighet att uppgifterna 
i denna artikel kommer att kompletteras. 

Läs mer på Internet
www.svets.se/standard
Har tidigare publicerats i Svetsen nr 4/2013

Tabell 1: Giltighetsområdet för elektrodhölje

 Tillsatsmaterial för svetsning av Exempel på indelningsstandarder Giltighetsområde

   FM1 FM2 FM3 FM4 FM5 FM6

FM1 olegerade och finkornstål ISO 2560, 14341, 636, 14171, 17632 X X – – – –

FM2 höghållfasta stål ISO 18275, 16834, 26304, 18276 X X – – – –

FM3 varmhållfasta stål Cr < 3,75% ISO 3580, 21952, 24598, 17634 X X X – – –

FM4 varmhållfasta stål 3,75 < Cr < 12% ISO 3580, 21952, 24598, 17634 X X X X – –

FM5 rostfria och värmebeständiga stål ISO 3581, 14343, 17633 – – – – X –

FM6 nickel och nickellegeringar ISO 14172, 18274 – – – – X X



WPS Online revolutionerar hanteringen av 
WPQR till WPS’er för svetsande företag
 Snabbt och enkelt att använda
 Skapar ordning och reda
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 Tillgängligt var du än befinner dig
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Läs mer på www.forcetechnology.com

WPS Online 
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Tallmätargatan 7
721 34 Västerås
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lastfaktor som krävs för att uppnå kritisk bärförmåga med hänsyn till 
sidoknäckning eller vippning ur planet. Lite förenklat kan man säga att 
den första lastfaktorn styrs av beteendet i planet medan den andra styrs av 
beteendet ur planet. Med hjälp av lastfaktorerna beräknar man sedan ett 
globalt slankhetstal som sedan får ligga till grund för reduktionsfaktorer 
för knäckning och vippning och avslutningsvis interpolerar man fram 
en global reduktionsfaktor för hela systemet. 

Exempel
Ett exempel får illustrera hur det hela går till. En balk enligt figur 1 
består av två olika IPE profiler som svetsats ihop i mitten. Balken har 
en linjelast och en excentrisk axialkraft vars dimensioneringsvärden 
framgår av figuren. En beräkning med FEM Design ger kritiskt 
vippningsmoment M

cr
=107 kNm och kritisk knäcklast för knäckning 

i veka riktningen är N
cr
=393 kN.

I det här exemplet är det dimensionerande snittet i den klenare IPE 
profilen, precis till höger om mittsnittet. I en del fall kan det vara svårt 

KO N ST R U K T I O N

Jan Stenmark, 

Prefabsystem Entreprenad AB

 

 

ela konceptet är ganska nytt och baserar sig på en doktorsav-
handling av Müller C. (2003). “Zum Nachweis ebener Tragwer-
ke aus Stahl gegen seitliches Ausweichen”, PhD Thesis, RWTH 

Aachen, Germany. Jag har bara hittat den på Tyska och den är säkert 
trevlig att läsa om man förstår språket. 

Med allmänna metoden kan man analysera komplexa problem med 
instabilitet både i och ur planet genom att behandla de olika knäckmo-
derna var för sig. Metoden är särskilt lämplig i kombination med Finita 
elementmetoden vilket blir tydligt i exemplet nedan.

Arbetsgång
Först räknar man fram α

ult
 som är den minsta lastfaktorn för att nå den 

elastiska eller plastiska bärförmågan (beroende på tvärsnittsklasser) 
utan inverkan av instabilitet i planet. Däremot måste man ta med andra 
geometriska effekter och imperfektioner i planet, vilket betyder att andra 
ordningens analys måste användas för analys av större strukturer så att 
snittkrafterna blir riktiga. Sedan räknar man fram α

cr
 som är den mista 
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att hitta det dimensionerande snittet, t ex om balken hade haft linjärt 
varierande tvärsnittshöjd så hade man varit tvungen att kontrollera flera 
snitt. Momentet i det dimensionerande snittet är 

Lastfaktorn α
ult

 beräknas som

I vårt exempel har vi N
Rk

=A·f
y
=1631 kN och M

Rk
=W

pl
·f

y
=172 kNm 

vilket ger n=0.049 och m=0.352 vilket ger α
ult

=2.492.
Lastfaktorn α

cr
 erhålls enklast genom att jämföra aktuella snittkrafter i det 

dimensionerande snittet med tillhörande kritiska värden och då ser man att 
vippning inträffar först, vid en lastfaktor som är α

cr
=M

cr
/M

Ed
=1.768 medan 

knäckning inträffar vid betydligt högre lastfaktor och blir därför inte avgö-
rande. Med hjälp av lastfaktorerna kan vi räkna ut det globala slankhetstalet

Med hjälp av slankhetstalet kan vi sedan räkna ut reduktionsfaktorer 
för knäckning och vippning

Kurva b ger χ=0.485 och klass b ger χ
LT

=0.438 som sedan interpoleras 
enligt Svenska val i EKS

Dimensioneringsvillkoret i 6.3.4 lyder χ
op

·
 
α

ult 
>1.0 

och med våra siffror erhålls 
0.444·2.492=1.11 vilket uppfyller dimensioneringsvillkorer

Sammanfattning
Allmänna metoden är en kraftfull men ändå ganska enkel metod att 
kontrollera bärförmågan hos komplexa strukturer. En förutsättning är 
att man behöver ha ett FEM program för att få fram värden på knäck-
last och kritiskt vippningsmoment. Jag har själv provat att kontrollera 
böjvridknäckning av pelare med allmänna metoden och en fördel då 
är att man slipper de krångliga formlerna för böjknäckning som finns 
i bilaga A. Det är också viktigt att hitta dimensionerande snitt vilket 
i detta exempel är självklart men i verkliga situationer kan det vara 
svårt och ofta krävs att man kontrollerar flera olika snitt.

May the force be with you!

På http://www.prefabsystem.se/kunskapsbank/  
finns detta exempel som MathCad Prime dokument för  
nerladdning om ni vill prova med egna siffror. 
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et var 20 deltakere med på studieturen 
fra forskjellige firmaer innen stålkon-
struksjoner.Vi reiste fra Gardermoen 

fredag kveld og ble inkvartert på Apex Wa-
terloo hotel sentralt i Edinburg.

På lørdag formiddag ble vi møtt på hotellet 
av vår lokale guide Julian Ward i skotsk kilt  
for en spasertur gjennom byen til Edinburg 
Parliament.Julian Ward snakket skandinavisk, 
og guidet oss på vårt eget språk. Etter omvisning 
i bygget med sin spesielle arkitektur var det 
felles lunsj på tradisjonell pub. Ettermiddagen 
ble tilbrakt på Glenkinchie Whisky distillery 
med omvisning og smaksprøver.

Stirling Castle
På søndag dro vi på busstur til  Stirling Castle, 
som ligger en times tur nord om Edinburg.Julian 
Ward var entusiastisk guide på hele turen med 
fortellinger om skotsk kultur og historie. På et-
termiddagen hadde vi seminar på hotellet med 
bl.a. orientering om prosjektene på studieturen og 
skotsk kultur ved Julian Ward.Kvelden ble avslut-
tet med felles middag på meget god restaurant.

Firth of Forth broen
Mandag begynte med busstur til den verdensk-
jente Firth of Forth broen og besiktigelse av 

STUDIETUR

Thor Dahl, 

leder, Norsk Forening 

for Stålkonstruksjoner

 

 

 

 

Gruppen foran Firth of Forth broen.
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broen fra 1890 og orientering i besøkssenteret 
for de 3 broene over Forth, hvorav den ene er 
under bygging.Vi returnerte med buss til Edin-
burg og lunsj før vi møtte arkitekt Richard 
Murphy, en kjent arkitekt som har etablert 
et firma med bruk av stål til gjenoppbygging 
av eldre bolighus og kontorbygg av stein.Et-
ter rundtur i byen til flere av hans prosjekter 
inkludert hans eget bolighus ble vi invitert til 
hans kontor for en orientering om hans design 
arbeider og møte med hans medarbeidere.

The Kelpis
Tirsdag startet med ny busstur til Falkirk 
Wheel,som er en særpreget skipsheis kon-

struksjon i stål, som heiser båter mekanisk 
mellom to nivåer i en kanal med en høyde-
forskjell på 25 meter ved hjelp av roterende 
vektarm prinsipp. Deretter besøkte vi the 
Kelpis, som er 2 hestehodeskulpturer i stål 
på 25 meters høyde, som var i sluttfasen av byg-

Xxxxxx  x x x 
xxxxxx xxxxx 
xxxxx xxxxx 
xxxxx xxxxx 
xxx xxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
xxxx 

Falkirk Wheel Ship Lift.

Arkitekt Richard Murphy orienterer. Andy Scott,The Kelpies prosjektleder.

The Kelpis

Firth of Forth broen

Stirling Castle
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gingen..Skulpturene er designet og prosjektert 
av Andy Scott, og ligger rett ved motorveien 
nord for Edinburg.

Deretter tok vi farvel med vår kjære guide 
Julian før turen til flyplassen i Edinburg og 
hjemreise til Norge. 



Byggnadstekniska Byrån är ett expansivt konsultföretag som är verksamt inom byggnads-
konstruktion, byggteknik samt geoteknik och geokonstruktioner. Våra uppdrag spänner 
över hela husbyggnadsområdet och vi har bred erfarenhet inom olika projektkategorier 
och såväl nybyggnad som ombyggnad. 
Vår utökade kompetens med geoteknik och geokonstruktion, innebär att vi behärskar kon-
struktionsprocessen från grund till tak och ger våra kunder en kostnadseffektiv helhets-
lösning från tidig projektering till färdig konstruktion. 

Kv. Nationalarenan 8 
Alldeles intill den nybyggda nationalarenan Friends Arena i Solna  
pågår för närvarande byggnationen av köpcentrumet Mall of Scandinavia. 
Ovanpå köpcentrumet ska fem nya kontorshus på 6-9 våningar byggas. 
Projekteringen sker i tre etapper där hus 1-2 ingår i den första, hus 3-4 i 
den andra och hus 5 i den tredje. Husen i de två första etapperna länkas 
samman genom förbindelsegångar med tre stora ljusgårdar mellan sig.  

-
fabstommen samt att leverera tillverkningsritningar för stål- och betong- 
element.

Stockholm - Jönköping

www.btb.se

 l indab |  v i förenklar byggandet

Utfackningsväggar 
med stålreglar  

Det självklara valet 
för nybyggnation

Besök oss på Nordbygg den 1-4 april på 

Stockholmsmässan i monter A42:20 & 

C20:48. Beställ biljett på www.lindab.se
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När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner  

ska projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att 

åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet. 

Några exempel på detta är följande projekt.

iden ROSMEK ble startet som meka-
nisk verksted for 10 år siden har de 
satset på kompetanseutvikling og ser-

tifisering. Når NS EN 1090-2 ble innført sto 
bedriften ovenfor et valg: ROSMEK valgte å 
fokusere på sveisekompetanse. Nå har bedrif-
ten sertifiserte sveisere og WPQR, og i Vien 
Hong Le har de en sveisekoordinator med 

Utbygger: Sørenga Utvikling KS
Arkitekt: LPO arkitekter
Totalentrepenør: AF Bygg Oslo
RIB: Dr. Techn. Olav Olsen
Stålentreprenør: Rosmek
3. parts kontrollør: QA & Weld Tech

erfaring fra offshorekonstruksjoner. Viens 
lange erfaring kom godt med i arbeidet med 
de tunge rørsøylene på Sørengas byggetrinn 
4, hvor ROSMEK fikk testet sin kompetanse 
som sveisespesialist.

–Vi har gjort masse på Sørenga, men den 
mest spennende oppgaven var på byggetrinn 
4. Der brukte vi all vår sveisekompetanse, sier 

Truls Enghaugen fra ROSMEK og Lars Larsen, IWE fra QA & Weld Tech, under søylene på Sørenga.
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daglig leder Truls Enghaugen. -Egentlig ser 
jeg på dette som en offshorekonstruksjon, selv 
om det følger NS EN 1090-2. Dimensjonene 
er større enn det vi vanligvis har arbeidet med. 
Det var en utfordring. 

Når ROSMEK ble involvert viste det seg 
at denne jobben var noe utenom det vanlige. 
Arkitektene hadde tegnet åtte etasjer med et 
åpent rom på bakkenivå. Bygget hvilte på noen 
eksponerte søyler plassert i vinkel, men detaljene 
var ikke løst. 

–Vi måtte sette oss inn i problemet og fikk 
god støtte blant annet av Jens Arne Gaupseth 
i AF gruppen. Han er en dyktig kompetanse-
person og vi samarbeidet svært godt med ham, 
sier Enghaugen. 

Feiret med Pizza og Champagne
Det ble gjort verkstedtegninger av de store 
rør-søylene, og legeringer med forskjellig 
karboninnhold ble nøye vurdert. Muligheten 
for stress på sveise-skjøtene ble vurdert som 
overhengende. Boltehullene ble boret manuelt 
blant annet for å unngå varmegang i mate-
rialet. I tillegg var kravet til presisjon høyt; 
feilmarginen lå på bare 2 millimeter. Det kan 
høres knapt ut men den dagen søylene skulle 
på plass satt alt perfekt, akkurat som det skulle. 

Sveisearbeid inne i søylene på ROSMEKs verksted
Søylene på Sørenga under oppføring.

Stålsøylene holder seks tunge etasjer oppe.

Når søylene så var på plass var grunnlaget 
lagt for resten av bygget, og det var høy stem-
ning på byggeplassen. -Entreprenøren var så 
fornøyd at han arrangerte en liten fest for oss 
den dagen. Det var en god dag. Søylene tok 
flere tusen timer med arbeid. 

– Vi er et voksende verksted som gjennom 
tung kursing og oppgradering til NS EN 1090-2 

kom oss hit og kunne kaste oss på et sånt pro-
sjekt, og når vi da lander det, er det stort,» sier 
Enghaugen. 

Etter markeringen for overleveringen var 
det den andre delen av ROSMEK som tok 
over, med 019 Metallarbeider som spesialfelt. 
Det er arbeider som ikke nødvendigvis synes 
så godt men det ligger mye arbeid her også. 
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Byggherre:  
Oslo S. Utvikling
Arkitekt: MAD 
Entreprenør:  
Bundebygg
Prosjektleder:  
Vedal Prosjekt
RIB/RIA:  
Multiconsult
Stålentreprenør:  
EMV Construction 
Fasade metall og 
glass: Flex fasader
Trapper og rekkverk: 
Jotne Ankers
Miljørådgiver:  
CIVITAS

en tynneste streken i Oslos Bar-
code er et boligtårn på 15 etasjer 
skviset inn på en 11 meter bred 

tomt. Fra tredje etasje og oppover måler 
bygget bare 7,8 meter i bredden. Alle 
leilighetene er nå solgt. 

Stålarbeidet er levert av EMV Con-
struction for Bundebygg, og Vedal 
Prosjekt har vært prosjektleder. Byg-
gets form er begrenset av den spesielle 
tomta, avstanden til nabobyggene, og 
siktlinjer fra bestemte utkikkspunkter 
i byen bak til fjorden foran. Som de an-

dre byggene i Barcode-rekken er den 
bærende konstruksjonen hovedsaklig i 
stål med plasstøpte etasjeskiller. 

På taket ligger en felles takterasse med 
beplantning og halprivate lommer. Alle 
leilighetene har også mer private bal-
konger. Disse langsgående balkongene 
er beskyttet med skyvbare, perforerte 
aliminiumsspaneler som gir beboerne 
mulighet til å velge hvor åpent de vil ha 
det ut mot nabobygget. Skyvesystemet 
er spesialdesignet for dette prosjektet og 
levert av Flex Fasader. 
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og som følger krav og regler 
i utførelsesstandarden EN 1090-2

Bygg Teknisk Stål AS

Contiga AS

Fiksum Plate & Sveiseverksted

Metacon Industrimek AS

Skanska Norge AS avd Stålfabrikken

Trødersveis AS

Åkrene Mek Verksted AS

BRUK STÅLENTREPRENØRER 
SOM ER

”GODKJENT FOR UTFØRELSE”

www.btstal.no
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JOHNNY VOLLMER, PRODUKTIONSCHEF REGION STOCKHOLM STAD PÅ JM.

DÄRFÖR ÄR VI 
PÅ NORDBYGG.  

Byggherre: AB Invest AS
Arkitekt: Voll Arkitekter AS 
Totalentreprenør: HENT AS
Prosjektering stålkonstruksjoner: 
Høyer Finseth
Stålentreprenør: Contiga

I Trondheim bygges det stort om dagen. Med 
20 etasjer på tilsammen 75 meter blir Lerken-
dal Hotell og Kongressenter Norges tredje 

høyeste bygg og høyest utenfor Oslo. Hotellet 
ligger like ved Lerkendal med utsikt over 
stadion fra noen av rommene.

Ved siden av hotellet ligger kongressen-
teret og kontorene. Kontorlammelene over 
kongressenteret holdes oppe av et bæresystem 
av prefabrikerte betongelementer og fagverks-
dragere i stål, med huldekker som etasjeskiller. 
Fagverksdragerne går hele høyden på tre etasjer 
og er 28 meter lange. Fasaden er i alucobond.

Høye miljøkrav
Det er Scandic som skal drifte hotellet. Det er 
satt spesielt høye miljøkrav til dette bygget, 
både i byggefasen og i bruksfasen etterpå.  
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U-verdiene i vinduer og fasade, som viser 
byggets tetthet, er for eksempel satt like lave 
som de i Entras Powerhouse-renovering på 
Kjørbo, Norges første plusshus. 

Foreløpige tester viser en total U-verdi på 0,2. 
Energiforbruket for hotellet er budsjettert til under 
50kwh per kvadratmeter i året, en tredjedel av 
kravet til energiklasse A. Resten av bygget har 
krav til 125kwh. Enova har støttet prosjektet med 
14 millioner kroner. Kontraktssummen er på 640 
millioner og overtagelse blir 30 juni 2014. 
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”Produktionseffektivisering och bygglogistik  
är inslag på mässan som lockar mycket.”

Över 800 utställare från drygt 30 länder visar upp nya idéer, smarta lösningar 
och spännande nyheter. Tillsammans med hela branschen skapas visioner, affärer 
och värdefulla möten. Registrera dig på nordbygg.se och få din entrébiljett gratis. 

HÄR BYGGS DET:

NOR DE NS STÖR STA BYGG-OCH FASTIG H ETSMÄSSA  1-  4 APR I L 2014

Byggherre: Asker Kommune 
Arkitekt: Link Arkitekter 
Hovedentreprenør: Tronrud Bygg AS 
RiB/konstruktør: Multiconsult 
Stålentreprenør: Metacon

Nesøya Skole skal utvides til en fullverdig 
3-parallell barneskole, med Tronrud 
Bygg som hovedentrepenør og Metacon 

som stålentrepenør. Det eksisterende skolebyg-
get skal rives og erstattes av et nybygg på 11 000 
kvadratmeter. Det nye bygget inkluderer en ny 
idrettshall som erstatter den eksisterende gym-
salen. Idrettshallen vil bli brukt av nærmiljøet 
når den ikke brukes til kroppsøvning. I tillegg 
blir det parkeringskjeller under skolen. 

Det nye skolebygget har et bæresystem ho-
vedsaklig i stål med hulldekker. Bæresystemet 
er noe komplisert, blant annet er hver eneste 
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søyle ulik. Taket blir sannsynligvis et lett-tak. 
Tilsammen vil det brukes 350 tonn stål i kon-
struksjonen. 

Nye Nesøya skole vil ha plass til 588 elever 
og 70 ansatte og åpner i januar 2015. 
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Arkitekt:  
schmidt/hammer/
lassens k/s
Entreprenör: Skanska
Stålkonstruktör: 
Byggkonstruktörerna 
AB i Kalmar
Konstruktör Stål/Btg:  
Prekon i Syd AB
Stålentreprenör:  
Skanska Stomsystem
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almö Live, även kallad KKH, består 
av en konsertdel, en kongressdel 
samt ett hotell. Hotellet består av tre 

huskroppar med en central stomme utgörande 
av betongväggar och en yttre stålstomme bestå-
ende av pelare och balkar i fasaden. Konsert-
delen som innefattar 300 ton stål består av en 
inre ”låda” av betong med dubbla väggar för 
att möta akustikkraven. I konsertdelen sitter 
även stålbalkonger inspända i betongväggarna. 
En stålläktare i flera våningar finns också som 
vilar på ett stålfackverk. Utanför lådan finns 
ett betongbjälklag bestående av håldäck som 
bärs upp av HSQ-balkar. Takvåningen bärs 
upp av våningshöga stålfackverk där D/F-
plattor vilar på överflänsen. På underflänsen 
ligger det D/F-plattor alternativt gallerdurk 
som bildar tågvind.

Utmaning i montaget
Stålet i fasaden på hotellet trycks ihop upp 
till 50–60 mm på högdelen samt ytterligare 
några millimeter då vissa pelare startar på 
stora betongbalkar i botten. Med god kontroll 
på toleranserna och en optimering av pelarnas 
montagehöjd kunde korrigeringar enkelt göras 

med 3, 5 och 8 mm mellanläggsplåtar under 
montagets gång.

Lösningar för att möta akustikkrav
I konsertdelen var akustikkraven styrande. 
Byggnaden har skilda stommar som inte är i 
förbindelse. Stålläktaren fick t.ex. inte vara i 
förbindelse med den underliggande stommen. 
Läktarens stålram bärs upp av två fackverk och 
ett dragstag från taket. Vibrationsberäkningar 
utfördes av SWECO Structures. Stålramar 
finns också inspända i betongen och bildar 
balkongar. Stommen i taket är uppbyggd av 
våningshöga diagonaler med VKR-profiler 
som valt med avseende på dess styvhet. 

Speciella montagelösningar
I kongressen finns våningshöga fackverk på 
3,5 m med spännvidder på 37 meter. Golvet 
består av D/F-plattor som vilar på HSQ-balkar 
som i sin tur är nedpendlade från fackverken. 
Takplåten låg ursprungligen på överflänsen 
men under konstruktionen insågs att takplå-
ten inte klarade av att stabilisera fackverkets 
överram. Lösningen blev därför takåsar av 
HEA-profiler och horisontella kryss i taket. 

Detta motverkade också vippning i balkarna 
vid montaget av bjälklagen då överflänsen blir 
tryckt vid belastning när plattorna monterades 
på underflänsen. När väl betongplattorna var 
monterade fungerar dessa som en styv skiva 
som stabiliserar taket. Ett takfackverk på 25 
ton med spännvidden 27 meter bär, förutom 
taket och vinden, också två bjälklag samt en 
stålläktare.

 Stommen monteras av Skanska Stomsystem 
och idag är hotellet samt konserten monterad. 
Prefabstomme planeras vara färdigmonterad 
i början på maj 2014. Byggnaderna ska vara 
färdiga i slutet av april 2015. 
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Metalcolour Laminated is a material that blends 

seamlessly into a variety of modern environ-

ments and transport facilities since it off ers such 

a wide freedom of choice.

Imagine a material that is as easy to work with as 

regular sheet steel. The only diff erence is that it 

does not require any painting or varnishing.

Metalcolour produces the widest range of pre-

painted and fi lm-laminated sheet steel available 

on the market.

Metalcolour Laminated - the Absolute best of

Scandinavian Design

Metalcolour Paint - when Quality exceeds

Quantity

We make it possible for you to Season the Design.

www.metalcolour.com

Hundreds of Colors.
Quantity of Surfaces.

Millions of Opportunities.

Come and see us at
NORDBYGG 2014

Stand C21:45

 
I samarbejde med Svejsekommissionen, 6.-9. maj 2014, Jönköping

I samarbete med:

I partnerskap med Svenska Automationsgruppen SAG, 6-9 maj 2014, Jönköping

6–9 maj 2014
Elmia, Jönköping
www.elmia.se/svets

Elmia Svets och Fogningsteknik är mässan 
för dig som vill se nyheter och veta vad som 
händer i  branschen. Ingen  annanstans kan 
du så  enkelt se dagens och  morgondagens 
utbud av utrustning och  tillbehör. 
Här  serveras dessutom den senaste 
 forskningen och  framtidens tekniker. 

Välkommen till årets 
 viktigaste mässa.

För registrera dig på nätet.
Använd kod:A100767

FYRA DAGAR 
SVETS. 
6–9 MAJ 2014

KONFERENSPROGRAM

ÖPPNA FÖREDRAG

DEMOVISNINGAR

MÄSSA



HELSINGBORG, NYBRO, KALMAR, VÄRNAMO, 
JÖNKÖPING, GÖTEBORG, LIDKÖPING,  
STORFORS, MOLKOM, KARLSTAD, VÄSTERÅS, 
STOCKHOLM, TIMRÅ, ÖRNSKÖLDSVIK,  
SKELLEFTEÅ, LULEÅ, KIRUNA OCH MOSS.

Stål  
finns 
nära

Det är där vi finns med lager och försäljningskontor. Våra kranbilar täcker 

dessutom större delen av landet flera dagar i veckan, så vi är aldrig långt 

borta. Ring Marie i Stockholm, Thomas i Sundsvall, Peter i Göteborg eller 

någon annan av våra nära stålsäljare.   

Kontaktuppgifter finns på  www.stenastal.se och www.stenastal.no
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På Södra Innovatumområdet i Trollhät-
tans byggs Brf Fotografen som kommer 
att bestå av 32 bostadsrätter, fördelade 

på två åttavånings hus. 
Eftersom man intill arbetsplatsen hade gamla 

anrika industribyggnader tillhands efter NO-
HAB kunde man bygga ytterväggarna där. I 
dessa lokaler sätter man samman ytterväggarna 
som kommer i form av färdigkapade stålreg-
lar från Lindab. Detta är en rationell process 
vilket medför att ingen kapning behövdes på 
byggarbetsplatsen. 

Entreprenören PEAB som har en uttalad 

strategi att projektera sina projekt i BIM valde 
tidigt att projektera även detta projekt i på detta 
sätt. Contekton Arkitekter ritade i AutoDesk 
Revit och Lindab skapade elementritningar 
med Lindab Revit Tools. Lindab kombinerade 
K- och A-modellen så att stålpelarna kom med 
på elementritningar. På så sätt kunde man skapa 
ett helt hus bestående av på bara 20 st. unika 
element.

PEAB valde själva att arbeta med stålreglar 
för att slippa torktider och korta byggtiden. 
Tempot på bygget är högt och de två husen reses 
samtidigt med en ny våning var sjätte dag. 

Arkitekt:  
Contekton 
Arkitekter
Entreprenör: 
Peab
Konstruktör: 
RH Bygg 
Teknik
Stål- 
leverantör: 
Lindab
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STÅLPRODUSENTER
ArcelorMittal Commercial Long Norway AS, 

www.arcelormittal.com, 
Holmenveien 20, 0374 Oslo, 
Tel. 22 83 78 20

Coutinho & Ferrostaal AS, 
www.ferrostaal.com, 
P.O.Box 154, 2027 Kjeller 
Tel. 64 84 42 40 

Dillinger Hütte Norge AS, 
www.dillinger.de,
Akersgt 41, 0158 Oslo, 
Tel. 23 31 83 30

Outokumpu AS, 
www.outokumpu.com, 
Pb.6305 Etterstad, 0604 Oslo, 
Tel.23 24 74 50 

Ruukki Norge A/S, 
www.ruukki.no, 
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo, 
Tel. 22 90 90 00

SSAB Svensk Stål AS, 
www.ssab.se, 
Pb.47, 1313 Vøyenenga, 
Tel. 23 11 85 80

Stalatube OY  
c/o GatewayStainless AS,

www.stalatube.com,  
Pb.317 Bragernes, 
3001 Drammen, 
Tel. 32 82 85 02

ThyssenKrupp Mannex GmbH 
Delegation Office Norway, 

www.tk-mannex.com, 
Pb.6877, Rodeløkka, 
0504 Oslo, 
Tel. 23 17 37 10

TYNNPLATER
Alsvåg Plater AS, 

www.alsvag.no, 
Pb.263, 8401 Sortland, 
Tel. 76 11 00 30

ArcelorMittal Construction Norge AS, 
www.arcelormittal-construction.no, 
Dyrskuevn. 16, 2040 Kløfta, 
Tel. 63 94 14 00

Areco Building AS, 
www.areco.se, 
Postboks 20, 3791 Kragerø, 
Tel. 99 51 00 50

E.A. Smith AS, avd Smith Stål Nord,
www.smith.no, 
Nedre Ila 66, 
7493 Trondheim, 
Tel. 72 59 24 00

E.A. Smith AS, avd Smith Stål Vest,
www.smith.no, 
Idrettsvegen, Straume Næringspark, 5353 
Straume 
Tel. 56 31 05 00

E.A. Smith AS, avd Amith Stål Øst, 
www.smith.no, 
Bentsrudveien 3, 
3080 Holmestrand, 
Tel. 33 37 25 00 

Stene Stål Produkter AS, 
www.stenestaal.no, 
Seljevn. 8, 1362 Rolvsøy, 
Tel. 69 33 60 33

EuroProfil Norge AS, 
www.europrofil-norge.no, 
Aursnes, 6230 Sykkylven, 
Tel. 70 24 64 00

Kingspan Limited, 
www.kingspanpanels.no, 
Grålumsveien 125, 
1712 Grålum, 
Tel. 69 14 44 00 

Paroc AS, 
www.paroc.no, 
Nils Hansensv. 2, 0667 Oslo, 
Tel. 995 30 270

Ruukki Norge AS, 
www.ruukki.no, 
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo, 
Tel. 815 00 464

Tata Steel AS, 
www.tsbsnordic.no, 
Røraskogen 2, 3739 Skien, 
Tel. 35 91 52 00

STÅLGROSSISTER
B GROUP, 

www.bgroup.lt, 
Gelezinio vilko str. 18A, 
LT-08104 Vilnius, Litauen, 
Tel.+370 (5) 2332535

Celsa Steel Service AS, 
norway.celsa-steelservice.com, 
Postboks 59 Grefsen 0409, Oslo, 
Tel. 23 39 38 00

Edgen Murray Norge AS, 
www.edgenmurray.com, 
Elvegaten 15, 
4306 Sandnes, 
Tel.51 60 31 50

Førde Stål AS,
www.fordestaal.no,
Pb. 354, 6802 Førde,
Tel 97 54 30 02

Leif Hübert Stål AS, 
www.hubert.no, 
Pb.1083, 4683 Søgne, 
Tel. 47 81 80 00

Norsk Stål AS, 
www.norskstaal.no, 
Pb.123, 1378 Nesbru, 
Tel. 66 84 28 00

Norsk Stål Tynnplater AS, 
www.tynnplater.com, 
Habornveien 60, 
1630 Gamle Fredrikstad, 
Tel. 69 35 84 00

Ruukki Norge AS, 
www.ruukki.no, 
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo, 
Tel. 22 90 90 00

STÅLENTREPRENØRER OG VERKSTEDER 
ABT Bygg AS, 

www.abt.no, 
Løkkeåsveien 22D, 
3138 Skallestad, 
Tel. 33 35 11 50

AK Mekaniske AS, 
www.akmek.no, 
Rosenborgveien 12, 
1630 Gamle Fredrikstad, 
Tel. 69 10 45 20

ARMEC AS, 
www.armec.no, 
Pb. 60, 2271 Flisa, 
Tel. 62 95 54 00

Askim Entreprenør AS, 
www.askimentreprenor.no, 
Østbuen 2, 1820 Spydeberg, 
Tel. 69 88 02 54

BB-Lakk & Mek as, 
www.bb-lakkogmek.no, 
Postboks 3, 3051 Mjøndalen, 
Tel. 32 23 10 40 

BEKO Industriverksted AS, 
www.bekoind.no, 
Nordstrandveien 57, 
8012 Bodø, 
Tel. 75 58 11 77 

Brackmann & Olsen Mekaniske AS
Bruksgata 29, 
3320 Vestfossen
Tel. 98 42 24 91

BSI Service AS, 
www.bsiservice.no, 
Fleslandsv. 159, 
5258 Blomsterdalen, 
Tel. 55 13 90 80

Bygg Teknisk Stål AS, 
www.btstal.no, 
Pb.173, 1890 Rakkestad, 
Tel. 69 22 70 00 

Christie & Opsahl AS, 
www.christie.no, 
Sofus Jørgensensvei 5, 
6415 Molde, 
Tel. 71 20 31 00

Contiga AS, 
www.contiga.no, 
Pb.207, Økern 0510 Oslo, 
Tel. 23 24 89 00

EMV Construction AS, 
www.emvc.no, 
Ekornveien 11, 2240 Magnor, 
Tel. 62 83 70 11 

Fagstål AS, 
www.fagstaal.no, 
Lillevahrskogen 13, 
3160 Stokke, 
Tel. 33 33 71 40

Fana Stål AS, 
www.fanastaal.no, 
Espehaugen 23, 
5258 Blomsterdalen, 
Tel. 55 91 81 81 

Finneid Sveiseverksted A/S, 
www.finneidsveis.no, 
Finneid Kai, 8210 Fauske, 
Tel.75 60 08 60

Fiskum Plate & Sveiseverksted, 
www.fiskum-sveis.no, 
3322 Darbu, 
Tel.32 75 06 77 Fax.32 75 04 29

Furstål AS, 
www.furstal.no, 
Industriveien 5, 9062 Furuflaten, 
Tel. 77 71 12 00

Gnist Industriservice AS
www.gnist.no, 
Pb 172, 2336 Stange, 
Tel. 951 35 059

Hansen Sveis og Montering AS, 
www.hansensveis.com, 
Strandveien 1-3, 1661 Rolvsøy, 
Tel. 69 94 99 20

HMR Group AS, 
www.hmr.no, 
Prestnesvegen 68, 
5460 Husnes, 
Tel.53 48 21 00

IMTAS Transportmekanikk AS, 
www.imtas.no, 
Pb 500, 8601 Mo i Rana, 
Tel. 751 24 366
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IPOA AS, 
www.ipoa.no, 
Produksjonsveien 21, 1618 Fredrikstad, 
Tel.69 87 82 00

Ivar Bråthen Mekaniske AS, 
 www.braathenmek.no, 
Postboks 113, 2312 Ottestad, 
Tel. 62 57 60 00

Johs. Alsaker EFTF AS, 
www.alsaker-eftf.no, 
Janaflaten 39, 5179 Godvik, 
Tel. 55 50 68 70

Johs Sælen & sønn AS, 
www.selen.no, 
Hegglandsdalvegen, 5201 Os, 
Tel. 56 30 06 47

JoMek Sveis AS, 
www.jomek.no, 
Hellenvn. 12, 2022 Gjerdrum, 
Tlf. 63 93 90 02

Kynningsrud Prefab AS, 
www.kynningsrud.no, 
Pb.13, 1662 Rolvsøy, 
Tel. 69 33 77 00

Langvas AS, 
www.langvas.no,
Breivika industrivei 41, 
6018 Ålesund, 
Tel. 70 15 82 80

LECOR Stålteknik AS, 
www.lecor.se,
Dumpergatan 8, 
442 40 Kungälv, Sverige, 
Tel. +46 303 246670

Litana Norge AS, 
www.litana-group.com,
Vinjeveien 200, 3960 Stathelle, 
Tel. 979 650 81

LLENTAB AS
www.llentab.no
Liavegen 27, 5132 Nyborg
Tel. 91 30 42 82

Lonbakken Mekaniske Verksted AS, 
www.lonbakken.no, 
Liavegen 27, 5132 Nyborg, 
Tel. 91 30 42 82

Lysaker & Thorrud AS, 
www.lystho.com, 
Ryghgt. 6A, 3050 Mjøndalen, 
Tel. 32 23 20 50

Lønnheim Stål AS, 
www.lonnheim.no, 
Nordmørsveien 54, 
6517 Kristiansund N, 
Tel. 71 57 23 00

Maritim Sveiseservice AS, 
www.maritim-sveis.no, 
Postboks 3604, 
9278 Tromsø, 
Tel.776 008 90

Metacon Industrimek AS, 
www.metacon.no, 
Pb.184, 1891 Rakkestad, 
Tel. 69 22 44 11

Nils Løff AS, 
www.nilsloff.no, 
Skrubbmoen 11, 
3619 Skollenborg, 
Tel. 32 76 33 50

Nortech AS, 
www.nortech.no, 
Skotselv Næringspark, 
Pb. 8, 3331 Skotselv, 
Tel. 32 75 67 00 

Næsset Mek. Verksted AS, 
www.naessetmek.no, 
Bergermoen, 
3520 Jevnaker, 
Tel. 61 31 09 11

Ofoten Mek AS, 
www.ofotenmek.no, 
Havnegt. 21, Pb.18, 
8501 Narvik, 
Tel. 76 97 78 10

Overhalla Mek. Verksted AS, 
www.omek-as.no, 
7863 Overhalla, 
Tel.74 28 21 38

Polar Sveis AS, 
Dukveien 69, 
9100 Kvaløysletta, 
Tel. 45 16 88 12

Procut AS, 
www.procut.no, 
6315 Innfjorden, 
Tel. 71 22 60 90 

Rosmek AS, 
www.rosmek.no, 
Pb.114, 1481 Hagan, 
Tel.67 07 09 93 
Fax.67 07 77 00

Ruukki Construction, Finland, 
www.ruukki.com, 
PO-Box 900, 
60101 Seinäjoki, Finland, 
Tel.+ 358 64160 111

Ruukki Construction Norge AS, 
avd. Fredrikstad
www.ruukki.no, 
Krosnesvn. 6, 1621 Gressvik, 
Tel. 69 36 32 50

SIAS AS, 
www.sias-as.no, 
P.B. 284, 3192 Horten, 
Tel.33 03 53 60 

Skanska Stålfabrikken, 
www.skanska.no, 
Øysand, 7224 Melhus, 
Tel. 40 01 36 60

Skar Industriservice AS, 
www.skarindustri.no
Birchs Vei 11, 3530 Røyse, 
Tel. 32 15 82 92

SL Mekaniske AS, 
www.slmekaniske.no, 
Breimyra 11, 4340 Bryne, 
Tel. 51 48 96 00 

Stokke Stål AS, 
www.stokkestaal.no, 
Dalen veien 9, 3160 Stokke, 
Tel. 33 33 58 00

Stålpartner AS, 
Tassebekkveien 350, 
3160 Stokke, 
Tel.404 74 306

Sveen Mekaniske AS,
www.sveenmekaniske.no 
Sylte, 6652 Surna, 
Tel.97 00 50 00

Sveisemekanikk AS, 
www.sveisemekanikk.no
Lillevarskogen 16, 
3160 Stokke, 
Tel. 33 33 80 60   

Trøndersveis AS, 
www.trondersveis.no, 
Solhøgda 5, 7350 Buvika, 
Tel. 918 33 227

Trondheim Stål AS, 
www.trondheimstaal.no, 
Pb.5735, 7437 Trondheim, 
Tel. 73 96 91 91 

Vestby Sveis og Industriservice AS, 
www.vestbysveis.no, 
1550 Hølen, 
Tel. 64 95 45 40

Åkrene Mek. Verksted AS, 
www.aakrene-mek.no, 
Tuenvn. 81, 2000 Lillestrøm, 
Tel. +47 63 88 19 40

Øysand Stål AS, 
www.oysandstal.no, 
Buvika, 7350 Buvika, 
Tel. 72 86 62 10

ENTREPRENØRER
AF Gruppen Norge AS, 

www.afgruppen.no, 
Pb.34 Grefsen 0409 Oslo, 
Tel. 22 89 11 00 

Bjørn Bygg AS
Pb. 6342 Langnes, 
9293 Tromsø,
Tel. 77 66 10 30

Implenia AS, 
www.implenia.no, 
Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo, 
Tel. 22 50 73 00

NCC Construction AS, 
www.ncc.no, 
Pb.93 Sentrum, 0101 Oslo, 
Tel. 22 98 68 00

NLI Contracting AS, 
www.nli.as, 
Bjellandsveien 24, 3172 Vear 
Tel. 40 00 69 69

Norbridge AS, 
www.norbridge.no, 
Kjøpmannsgata 12, 
7500 Stjørdal,
Tel. 954 44 091 

Skanska Norge AS, Konstruksjonsavd, 
www.skanska.no, 
Pb.1175 Sentrum, 0107 Oslo, 
Tel. 40 00 64 00

Ø.M. Fjeld AS, 
www.omfjeld.no, 
Pb.1214, 2206 Kongsvinger, 
Tel. 62 82 14 22

STÅL- OG FASADENTREPRENØRER
Alustål AS

www.alustal.no
PB 164, 1740 Borgenhaugen
Tel. 69 13 69 13

Borg Bygg AS, 
www.borgbygg.no, 
Tomteveien 47, 
1618 Fredrikstad, 
Tel. 69 35 12 70

Bøttger & Co AS, 
Borgestadbakken 2, 3712 Skien, 
Tel. 35 50 39 20 

Elementsystemer AS
www.elementsystemer.no
Karivollveien 90, 
7224 Melhus
Tel. 72 85 39 30

Hevad AS, 
www.hevad.no, 
P.B. 9076, 6023 Ålesund, 
Tel. 93 40 56 16
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IKM Stål & Fasade AS
www.ikm.no/IKM-Staal-og-Fasade.no
PB 1132, 4095 Stavanger
Tel. 957 29 370

Metall Bygg AS
www.metallbygg.no
Dalanevn. 59, 4618 Kristiansand
Tel. 909 86 079

Panelbygg AS
www.panelbygg.no
Knoffsgate 16, 3044 Drammen
Tel. 32 82 78 00 

Scancon AS, 
www.scancon.no, 
K. G. Meldahls vei 3, 1672 Kråkerøy, 
Tel. 99 09 52 27 

Stål- og Landsbruksbygg AS
www.sl-bygg.no
Tjøllingveien 416, 3280 Tjodalyng
Tel. 33 12 72 66

Stålhallen A/S
www.stalhallen.no
Dyrskueveien 42, 2040 Kløfta, 
Tel. 95 88 88 30

Stålteknikk AS, 
www.stalteknikk.no, 
Sandviksveien 30, 
4016 Stavanger, 
Tel. 992 73 00

Talitor AS, 
www.talitor.no, 
Evjeløkka 4, Pb.150, 1662 Rolvsøy, 
Tel.69 33 90 80

RÅDGIVENDE INGENIØRER
Bomek Consulting AS, 

www.bomek-consulting.no, 
Pb 453, 8001 Bodø, 
Tel. 75 54 86 30

BraCon AS, 
www.bracon.no, 
Pb.1139, 2305 Hamar, 
Tel. 97 74 92 29

Brigt Lode Teknologi AS, 
www.britek.no, 
Meisevegen 8, 
4360 Varhaug, 
Tel. 51 43 07 91

COWI AS, 
www.cowi.no, 
Pb. 123, 1601 Fredrikstad, 
Tel. 69 30 40 00 

Degree of Freedom AS, 
www.dofengineers.com, 
c/o Multiconsult AS, 
Pb 265 Skøyen, 0213 Oslo, 
Tel. 975 80 093

Dipl.-Ing. Florian Kosche AS
www.difk.no
Møllergt. 12, 0179 Oslo
Tel. 977 61 614

Hjellnes Consult AS, 
www.hjellnesconsult.no, 
Pb.91 Manglerud, 
0612 Oslo, 
Tel. 22 57 48 00

Høyer Finseth AS, 
www.hoyerfinseth.no, 
Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo, 
Tel. 66 98 73 20

Ingeniørgruppen AS, 
www.ingeniorgruppen.no, 
Postboks 1035, 8602 Mo i Rana, 
Tel. 909 87 359

JHS Engineering AS, 
www.jhs.no, 
Torsvang, 3271 Larvik, 
Tel. 33 14 14 60 

Kværner Jacket Technology Trondheim AS
www.kvaerner.com
PB 1229 Sluppen, 
7462 Trondheim
Tel. 952 00 456

Multiconsult AS, 
www.multiconsult.no, 
Pb. 265 Skøyen, 0213 Oslo, 
Tel. 21 58 50 00

Oddvar Fjeld Engineering, 
Årholsveien 26, 4032 Stavanger, 
Tel. 918 24 038

PROCON Stavanger AS, 
www.procon-stavanger.no, 
Sverdrupsgate 23, 
4007 Stavanger, 
Tel. 51 56 90 90

Reinertsen AS
www.reinertsen.no
Leiv Eiriksson Senter, 
7492 Trondheim
Tel. 815 52 100

Siv. ingeniør Arne Vaslag AS, 
www.av-as.no, 
Karivoldveien 90, 7224 Melhus, 
Tel. 72 87 12 50 

KORROSJONSBESKYTTELSE
Jotun A/S

www.jotun.no
Hystadvn. 167, 3209 Sandefjord
Tel. 33 45 70 00

PROGRAMVARE/IKT 
Delfi Data as, 

www.delficert.com, 
Fjøsangerveien 50, 5059 Bergen, 
Tel. 55 20 96 00

EDR & MEDESO AS, 
www.edr.no, 
Leif Tronstads plass 4, 1337 Sandvika, 
Tel. 67 57 21 00

Industry Supply Norge AS, 
www.metalsupply.no, 
P.B.3013 Elisenberg, 0207 Oslo, 
Tel. +45 99 35 39 87 

Teknisk Data AS, 
www.tda.as, 
Pb. 6655 Etterstad, 0609 Oslo, 
Tel. 22 66 09 80

BRANNSIKRING OG ISOLERING
BrannStopp Norge AS, 

www.brannstopp.no, 
Pb.2104 Stubberød, 3255 Larvik, 
Tel. 33 13 60 60

Firesafe AS, 
www.firesafe.no, 
Pb.6411 Etterstad, 0605 Oslo, 
Tel. 22 72 20 20

BETONGELEMENTPRODUSENTER
Con-Form Oslo AS, 

www.con-form.no, 
Trondheimsveien 184, 0570 Oslo, 
Tel. 46 44 49 00 

Contiga AS, 
www.contiga.no, 
Pb.207, Økern 0510 Oslo, 
Tel. 23 24 89 00

Loe Betongelementer AS, 
www.loe.no, 
Pb.4, 3301 Hokksund, 
Tel. 32 27 40 00 

BYGGING OG VEDLIKEHOLD
StS Gruppen AS, 

www.s-t-s.no, 
Pb. 6085 Postterminalen, 5892 Bergen, 
Tel. 55 20 80 00

GJENVINNING/RESIRKULERING
Autogjenvinning AS, 

www.autogjenvinning.no, 
Lundevegen 15, 2847 Kolbu, 
Tel. 95 01 34 10

Norsk Gjenvinning AS, 
www.norskgjenvinning.no, 
Postboks 567 Skøyen, 0214 Oslo, 
Tel. 09700

FESTEMATERIELL/MASKINER
EJOT Festesystem AS, 

www.ejot.no, 
Postboks 84 Røa, 0701 Oslo, 
Tel. 23 25 30 40

P. Meidell AS
www.meidell.no
Stålfjæra 16 Kalbakken, 0975 Oslo
Tel. 22 20 20 25 

SFS Intec AS, 
www.sfsintec.biz/no, 
Solheimveien 44, 1473 Lørenskog, 
Tel. 67 92 14 40

Tingstad AS, 
www.tingstad.no, 
Breivika Industrivei 4, 6018 Ålesund, 
Tel. 70 17 77 00

INSPEKSJON/DOKUMENTASJON
Cerum AS, 

www.cerum.no, 
Midtregate 14, 8624 Mo i Rana, 
Tel. 75 19 80 80

Inspecta AS
www.inspecta.com
Herbergveien 2, 1710 Sarpsborg
Tel. 69 10 17 10

MSG Technology AS, 
www.msgtechnology.no, 
Moav. 8, 7228 Kvål, 
Tel. 905 600 82

Nordvest Inspeksjon AS, 
www.nordvest.no, 
Lyngja, 6475 Midsund, 
Tel. 71 27 93 00 

Teknologisk Institutt AS, 
www.teknologisk.no, 
Kabelgaten 2, 0580 Oslo, 
Tel. 22 86 50 00 

QA & Weld Tech AS, 
www.QAwelding.no, 
Sarpsborgveien 125, 1640 Råde, 
Tel. 90 88 27 41 

INTERESSEORGANISASJONER
Den norske Stålgruppen 

www.stalforbund.com/stalgruppen.htm
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, 

www.NFSkompentanse.no
Nordic Galvanizers, 

www.zincinfo.se
Stål- og metallgrossistenes Forening, 

Pb. 1369 Vika, 0114 Oslo 
Tel. 23 23 90 90
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NYE MEDLEMMER 
NORSK STÅLFORBUND

Procut AS
Procut AS er et mekanisk 

verksted i Møre og Romsdal som 
leverer dieseltanker, stålkonstruks-
joner til bygg og anlegg, kaiutstyr 
og broer. Firmaet har lang erfaring 
innenfor skipsbygging, bygg og an-
legg, produktutvikling og industri 
generelt og tilbyr gode løsninger 
for kunder innenfor sitt segment.   
www.procut.no
 
JoMek Sveis AS

JoMek Sveis AS er et meka-
nisk verksted som holder til på 
Hellen Næringsområde i Gjer-
drum. Firmaet ble startet i 2000, 
men har over 35-års erfaring i 
bransjen. Arbeidsområdene er 
produksjon av tanker, røropp-
legg, siloer, stålbygg, trapper, 
rekkverk reparasjonsveising og 
andre stålkonstruksjoner. 
www.jomek.no

Lonbakken Mekaniske 
Verksted A/S

Lonbakken Mekaniske 
Verksted har i en årrekke levert 
komplette stålbygg, ståltrapper, 
byggdetaljer og spesialkon-
struksjoner i stål til offentlige og 
private anlegg, slik som kraftverk, 
oljeindustri og byggesektoren. Fir-
maet har et solid og godt skolert 
personale. Kvalitetsrutinene er 
basert på ISO 9002-standard. 
www.lonbakken.no
 

IMTAS AS
IMTAS er en totalleverandør 

innen stålstrukturer og komplet-
te stålbygg. Vi utfører prosjek-
tering, produksjon og montasje. 
I tillegg monterer vi komplette 
bygg av prefab-betongelemen-
ter. www.imtas.no
 
Lysaker & Thorrud AS

L&T ble startet i 1974. I 1985 
flyttet virksomheten til Mjønda-

len. L&T er en totalleverandør av 
landbaserte stålkonstruksjoner. 
Prosjektering og produksjon 
utføres in-house. Dedikerte team 
installerer og utfører vedlikehold 
hos kunden. Dagens virksomhet 
har hovedfokus på vannkraft og 
bygg & anlegg. www.lystho.com

Førde Stål as
Førde Stål as ble stiftet i 

1993 og er en fylkesdekkende 
stålleverandør som holder til på 
Halbrendsøyra i Førde. Spesia-
liteten er kapping og bøying av 
armeringsstål som vha bøyeau-
tomat gjør kapping og bøying av 
armeringsstål raskt og nøyaktig. 
Produksjonen er godkjent av 
Kontrollrådet for betongproduk-
ter. www.fordestaal.no

Bjørn Bygg AS
Bjørn Bygg er et entreprenør-

selskap som er eid av PEAB 
med hovedkontor i Tromsø. 

Tilbyr både bolig-, nærings- 
og offentlige bygg utført som 
hovedentreprise, totalentreprise 
eller i en samarbeidsmodell.  
Bjørn Bygg har allsidig erfaring 
med prosjektgjennomføring av 
forskjellige typer entrepriser. 
www.peab.no/bjornbygg

MEDLEMSNYTT

EPDer ferdigstilt
De 20 miljødeklarasjonene 

for stålprodukter som professor 
Annik Magerholm Fet og to av 
hennes studenter ved NTNU, Mi-
chael Myrvold  Jensen og Adriana 
Guerra har utarbeidet for Norsk 
Stålforbund er nå ferdigstilte og 
kan lastes ned fra EPD-Norge sin 
hjemmeside:  www.epd-norge.no.  
De EPDer som tar for seg miljø-
påvirkninger fra hele livsløpet, fra 
vugge til grav, er utarbeidet på 
basis av miljødata fra europeiske 
stålverk og verkstedene Contiga, 
EMV Construction, Skanska 
Stålfabrikken og AK Mekaniske. 
De omfatter fire hovedprodukter: 
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Oppsveiste platebjelker (f. eks. 
hatteprofiler), varmvalsede åpne 
profiler (H, I, U, L, T og bredflatt-
stål), kaldformede hulprofiler 
og varmformede hulprofiler. Det 
er også utarbeidet tilsvarende 
EPDer med miljødata fra vugge 
til port, inklusiv transport fra 
europeisk stålverk til grossistens 
lager i Norge.   

FPC-kurs samlet 
35 deltakere

4. mars ble det tredje FPC-
kurset avholdt på Felix Konferan-
sesenter i Oslo. Kurset samlet 
35 deltakere fra verkstedindu-
strien. Kurset gav en innføring i de 
viktigste elementene i fabrikkens 

produksjonskontroll, FPC, ihht EN 
1090-1. Forelesere var Kjetil Myhre 
i Norsk Stålforbund, Lars Larsen 
i QA & Weld Tech AS og Anders 
Jideståhl i Svetsansvarig AB.

Nytt EU-støttet prosjekt 
(Barrier Plus)

Norsk Stålforbund er en av 
partnerne i et nytt forsknings-
prosjekt, kalt Barrier Plus, som 
har fått innvilget finansiell støtte 
gjennom EUs 7. rammeprogram. 
Prosjektet har som mål å utvikle 
en en-komponent vannbasert 
maling for korrosjonsbeskyttelse 
av stål som er konkurransedyk-
tig i forhold til to-komponente 
malinger. En en-komponent 
maling har en rekke miljømessige 
fordeler fremfor to-komponente 

malinger og 
løsemid-
delbaserte 
systemer. I 
prosjektet vil 
man bygge på 
nyere forsk-
ning innen 
nanoteknologi 
for å skape 
forbedrede 
filmegenska-
per. Prosjektet 
startet i januar 

i år med et «kick off meeting» 
hos PRA i Hampton, UK. PRA er 
et verdensledende forskningsin-
stitutt innen overflatebehandling 
og leder dette prosjektet som har 
et budsjett på nær 3 mill Euro og 
som går over 3 år.

Nordic Innovation Project
Norsk Stålforbund deltar i et 

nytt nordisk prosjekt for utarbei-
delse av felles nordiske produktka-
tegoriregler (PCR) som underlag 
for miljødeklarasjoner (EPD) av 
byggevarer. Prosjektet ledes av Ari 
Ilomäki, leder av CEN/TC350 Sus-
tainability of Construction Works.

Målet med prosjektet er å 
identifisere produkter/produktom-
råder der det finnes felles nordisk 
interesse for å utvikle nordiske 
produktkategoriregler (PCR) som 
videre kan benyttes for å påvirke 
forventede europeiske standarder 
for produktregler innenfor samme 
område. Arbeidsgruppen som 
Stålforbundet deltar i, arbeider 
bl. a. med et forslag til PCR for 
produkter av konstruksjonsstål.

FPC-kurset avholdt på Felix Konferansesenter i Oslo.

Barrier Plus kick off - møtet.
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Contiga blev redan 2012 certifierade enligt 
SS-EN 1090-1.

Jan Lagerstedt, VD tillsammans med verkstadschef Tomas Jonsson.

 

 

 

 

runden till vad som idag är Contiga 
AB startades 1973 av Rolf Nyström. 
Företaget hette då Norrtälje Svets 

och var en smidesverkstad för bland annat 
legotillverkning av ugnar och byggnadssmide. 

Norrtälje Svets gjorde tidigt succé med ett 
eget stomsystem av bärande stommar, vilket 
1985 bidrog till storordern på stommen till SAS 
nya huvudkontor i Frösundavik. 

Under tidigt 1990-tal började Norrtälje Svets 
att på allvar marknadsföra sig även i Norge och 
1995 var omsättningen jämnt fördelad mel-
lan den svenska och den norska marknaden. 
Stora jobb som utförts i Norge inkluderar bl a 
Gardermoen flygplats och Nya Rikshospitalet. 
En skicklig konkurrent vid den här tiden var 
norska företaget Contiga AS. 

År 1999 förvärvade Contiga AS företaget 
Norrtälje Svets och Contiga AB blev till. För-
värvet resulterade i en helt ny betongelement- 
fabrik i Norrtälje som invigdes 2000. 

År 2005–2007 gjordes en stor utbyggnad 
med ytterligare en ny hall för produktion av 
inner- och ytterväggar i betong. Därmed fick 
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Daglig leder Per Mathisen i Åkrene Mek.s verkstedhall på Tune. 

En viktig del av arbetet i verkstaden utgörs av  
Contigas egen tillverkningen av ingjutningsgods.

Komplettering av en HSQ-balk i Norrtälje.

Contiga AB en unik konkurrensfördel i Mel-
lansverige: att kunna erbjuda egentillverkade 
håldäck, väggelement, pelare och balkar i betong 
och stålkonstruktioner för stommar till hus. 

Contiga är specialiserade på att kombinera 
stålstommar och betongbjälklag i sina byggpro-
jekt. Systemet för projekteringen är unik och 
processen karakteriseras av inarbetade samar-
beten med utvalda konstruktörer.

Contiga koncernen har nyligen köpt del-
ägarskap i det Lettiska stålbyggnadsföretag SIA 
S.B.C. i Riga. Avsikten är att kunna komplet-
tera och erbjuda fler lösningar än man kan i 
Norrtälje.

Stora pågående projekt som Contiga är 
involverade i är bland annat Sjukhuset Nya 
Karolinska i Solna (NKS), Swedbanks nya hu-
vudkontor i Sundbyberg, Project 21 (Mäster 
Samuelsgatan) och OP6 (Vasagatan). 

Lars Hamrebjörk

Läs mer på Internet
www.contiga.se/

a Åkrene Mek ble utskilt fra Åkrene 
Fjærfabrikk og Mek. Verksted A/S i 
1976, var det en liten bedrift på bare to 

eiere og én ansatt. De begynte som mange an-
dre, med lokalt arbeid som trapper, rekkverk, 
gjerder og takstiger. I 1993 overtok de Rustad 
Mek og utvidet ved å fortsette driften deres på 
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Gardermoen til de måtte flytte to år senere. 
Med på kjøpet fikk de flere ansatte, avansert 
maskinpark og nye kunder. Åkrene Mek har 
etterhvert også overtatt en betongmontasje-
bedrift, og Lillestrømsbedriften har blitt en 
betydningsfull aktør innenfor stålkonstuksjon 
på østlandet. I dag har ’Åkrene’ litt over 50 
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faste ansatte fordelt på avdelingen på Dal, hvor den mer avanserte 
produksjonen foregår, og på Tuen, der de i tillegg til produksjon 
også har montasjeavdelingen. Kundene er entreprenører i byg-
gebransjen og noen lokale bedrifter. 

Gir tilbake
At logoen til Åkrene Mek er gul og svart er kanskje ikke tilfeldig. 
Åkrene Mek er kjent som mangeårig draktsponsor for LSK, og 
Per Mathisen går i år av som styreleder i sportsklubben etter 11 år. 

Med en omsettning på nesten 140 millioner går bedriften veldig 
bra. Overskuddet blir delt rundhåndet med de ansatte; Til jul fikk 
alle 15 kr i bonus per time arbeid i 2013. 

– Det er tross alt arbeidet hver enkelt utfører vi tjener penger 
på. Og det er gøy å vise at det går an å være konkurransedyktig i 
Norge, sier Per Mathisen. 

– Vi produserer alt i Norge og når vi kjøper inn noe velger vi 
norske bedrifter. Man må bare ta de riktige valgene. Det går an, og 
hvis vi ikke tar vare på bransjen, varer det ikke lenge før kompetansen 
forsvinner, sier Mathisen. 

Lasse Kilvær

Les mer på internett:
www.aakrene-mek.no

www.hr-maskin.no

::KJERNEBORSPESIALISTEN::

 69 22 70 60

MAGNETBORMASKINER
MOBIL OG FLEKSIBEL BORING I STÅL.

STORT MODELLUTVALG PÅ LAGER,
OGSÅ LAVTBYGDE MODELLER FOR 

BORING I 
H-BJELKER OG PROFILER

PÅ LAGER: Ø11mm - Ø200mm

46
-1

3

KJERNEBOR I FLERE KVALITETER 
FOR DE FLESTE TYPER STÅL

  

  .

   

Lokalene på Tune har vært i bruk siden 1988 og ble utvidet i 1993.  
De er fleksible og slipper inn godt med dagslys.
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Tekniska fasader

Innovativa fasader

Beställ vårt svenska produktprogram och vår europeiska inspirationsbroschyr. Maila kontaktuppgifter till reception@arcelormittal.se så skickar vi!
Vi bistår med kvalificerad rådgivning vid beräkningar och materialval. Ring 054-68 83 00 så får du hjälp att hitta rätt kontakt för just ditt projekt.

Produktprogram 12:1 Arval
ARVAL 
system och produkter

Inspiration för morgondagens arkitektur. Här finner du ett urval av de unika 

produkter som koncernen ArcelorMittal erbjuder. I vårt skandinaviska produkt-

program finner du ännu fler spännande produkter.

Med Arval skapar du byggnader  
som gör din kreativitet rättvisa

Klassiska fasaderUnder varumärket Arval har vi samlat våra bästa lösningar, allt från 
klassiska tak- och väggprofiler till kostnadsbesparande sam-
verkansplåt. Här finns dessutom sandwichpaneler, rr sinusprofiler, 
bärande profiler och kassettsystem. Vår kvalitet och unika profil-
sortiment ger byggnaderna lång livslängd och bidrar därmed till att
skapa miljömässigt hållbara byggnader i återvinningsbart material.

www.arcelormittal.com/arval

Tekniska tak

Globalfloor



Posttidning B
Retur adr: Norsk Stålforbund
Karl Johans gate 8
0154 Oslo
Norge

www.ruukki.se

Jag begär en bättre avkastning och ett högre framtida 
värde på mina fastigheter.
 
Jag vill effektivisera mina byggnadsinvesteringar från dag 
ett genom att sänka driftskostnaderna och återbetalnings-
tiden. Med Ruukkis energieffektiva stålkonstruktioner och 
serviceåtagande kan jag åstadkomma detta.

Läs mera: www.ruukki.se

SIMPLY BECAUSE – MY PROPERTY IS MY LEGACY. 

DET ÄR 
DAGS ATT 
BEGÄRA MER


