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Posttidning B
Retur adr: Norsk Stålforbund
Biskop Gunnerus gate 2, 
0155 Oslo, 
Norge
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l Studio 505
l 3D-print av stål
l  AHO Works studentpris
l  Rustfrie bjelker
l  Ny APP: Buildings LCA

Rustfrie stålbjelker fra Outokumpu

Skogen, Norra länken

AHO WORKS – Studentprisvinner

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) gjennomfører i år Markedstilsyn (proaktiv kontroll) av lastbærende  
stålkonstruksjoner, som omfattes av EN 1090-1. «Les mer på internett: www.en1090.no»
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ArcelorMittal FCE Sweden AB 
Birger Jarlsgatan 41 A
SE-111 45 Stockholm
Sverige
T: + 46 853 48 09 40 - flateurope.sweden@arcelormittal.com 

industry.arcelormittal.com/steelenvelope - steel.envelope@arcelormittal.com

Upptäck vår 
stålkollektion

Granite® Silky Mat
Lackat stål designat för eleganta och kreativa fasader. Elva praktfulla och varma färger i låg glans 
och matt yta, slät eller grövre struktur. Nspired by Nature.

Granite® Impression
Med unika mönster och material ger Nspired by Nature (Snake och Elephant) er fasad elegans 
och karaktär.

Hållbar och formbar. Idealisk för kompositpaneler, profilerade skivor, kassetter, tillbehör/små 
detaljer till stuprännor, solskydd, osv.
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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.

www.arcelormittal.se

B = Brandmotstånd

s = (smoke). Rökavgivelse klassat i s1, s2, s3

d = (drop). Max droppar från smält ytskikt  
klassat som d0, d1, d2

Densitet min. ull: 85 kg/m3 Densitet min. ull: 120 kg/m3

Paneltjocklek 240 mm 300 mm 240 mm 300 mm

U-värde (W/m2K) 0,16 0,13 0,18 0,15

Vikt 0,63/0,50 mm (kg/m2) 29,8 34,9 38,2 45,4

Brandenskaper El 180 A2-s1-d0

NYHET!

Täckande bredd 1000 mm

1003 BM 1003 BMF 1003BF 1003BFF 1003B 1003BFG

NYHET!

Panelegenskaper

D

Typ 1003 B 

B30-s1,d0 ONdaTHErm 
PIr Sandwich paneler från
tjocklek 100 upp til 140 mm
B-s1,d0 klassifisering för alla  
tjocklekar från och med 40 mm

mineralullpaneler 240 och 300 mm

SkYddSklaSS 2
gäller från och med 200 mm
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Interview with Dylan Brady and Dirk Zimmermann 14

Lasse Kilvær, prosjektleder, Norsk Stålforbund

l ARKITEKTUR 
Norra Länken i rostfritt och rosttrögt stål 20

Pål Svensson – Skogen, 

Ann-Margret Fyregård – Ängen ,

Christos Tsoukatos, Smederna Sverige AB

l 3D-DESIGN
Jakten på stålpølsen – del 1 24

Christian Wathne, Sivilingeniør, Sandnes,  Rogaland

l KONSTRUKTION
Use of LTBeamN 26

Constantinos Kyprianou, Steel Construction Institute

l ROSTFRITT STÅL
Rostfri svetsad balk och fyrkantrör för grova konstruktioner 32

Mladen Perkovic, General Manager, PSC Nordic.

Stanley Eklind, Produktchef, PSC Nordic

l STÅL GÖR DET MÖJLIGT 36
Nytt miljøbygg ved innfartsveien til Moss
Lyse boliger på toppen av nye Fornebu Senter
Et miljøbygg med en karakterisk takkonstruksjon
Kraftvärmeverk med ny stålbyggnadsteknik
Bro över Smedstadbäcken
Stål säkrar Partille Arena

l MEDLEMSFÖRETAG 43
med nya medlemmar och medlemsnytt

l MEDLEMSFÖRETAG I FOKUS 
Lonbakken Mek 48

Lasse Kilvær, Norsk Stålforbund

Lecor – en kapacitetsresurs för byggare och stålbyggare! 49
Lars Hamrebjörk, Stålbyggnadsinstitutet 
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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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Vilken väg ska vi välja?

5    

Foto omslagsbilder
Skogen, Norra länken – Mikael Ullén
Medlemsföretag i Fokus – Lars Hamrebjörk
Rostfria stålbalkar – Outokumpu

Miljöfrågan blir större och större. Byggnadsmaterialen mäts mot varandra.  

Stål kommer bra ut. Men vad gör vi för att bli bättre och vilka vägar ska vi 

välja för framtiden?

Stål är ett är ur ett miljöperspektiv hållbart byggnadsmaterial. Det finns inget material som kan återvinnas på 
samma sätt. Stål är 100 % återvinningsbart gång efter gång. En konservburk blir ett armeringsjärn som blir 
en cykel. Än bättre blir det när en balk blir en balk. När vi går från återvinning till återanvändning eller ännu 

bättre när vi förlänger hur vi använder produkterna. 

Stålet har en uppenbar konkurrensfördel när det gäller återanvändande. Vi gör det redan flitigt idag. Men ser dagligen 
hallar som är uppsatta mer eller mindre temporärt. När kommer vi vidare? När byggs första ICA Maxi butiken som 
kan monteras ner och flyttas och åter byggas när dess förutsättningar har förändrats? Jag är övertygad att det går att 
göra med en stomme i stål, panelväggar och ett högprofiltak. En del utveckling, lite tankearbete, lite samarbete med 
installatörer och andra på byggplatsen – men en utmaning. Vem blir först?

En annan av våra viktiga frågor är att vi kommer vidare med att använda högre hållfasthet i vårt stål. Visserligen lig-
ger vi långt framme om man tittar på andra länder i Europa. Men vi borde kunna mer. I Europa går man just nu med 
rask fart över till 355 stål. Något som har varit standard hos oss länge. Detta leder till att priserna på de enkla produk-
terna som 235 stål går upp och blir i princip dyrare än 355-stål. Skulle inte vi i Sverige och Norge kunna tänka oss en 
liknande övergång att byta ut vårt standardmässiga 355 stål till stål med sträckgränsen 460 MPa? Det kan kanske ställa 
lite högre krav på projektering, svetsning, utförande, etc. Men det borde gå ganska lätt och då blir vårt mål än mer 
konkurrenskraftigt. 

Att arbeta med stål med mycket högre hållfasthet behöver vi fortsätta att utveckla. I konstruktioner med gigantiska 
spännvidder eller höga höjder finns det mycket att tjäna på att använda riktigt höghållfasta stål. Men i vårt mer alldag-
liga byggande finns det många fördelar om vi kan höja hållfastheten ett snäpp. Konstruktionerna blir slankare, kon-
struktörerna kommer att bli observanta på nedböjningar, vibrationer och utmattning – lösbara frågor som bara behöver 
adresseras. Grossisterna måste lagerhålla produkterna vilket per automatik borde ske när efter- 
frågan ökar. Kanske måste en del ändras i verkstäderna. Vinsterna blir lägre materialåtgång, färre 
och lättare transporter, lättare montage, mindre kranar. Vi skulle göra ett stort arbete för att minska 
användande av stål, minska miljöbelastningen och öka stålets konkurrenskraft i byggandet.   

Tillsammans kan vi göra mycket för att utveckla stålbyggandet. Det gäller bara att vara på tårna och 
använda de möjligheter vi har. Ta gärna upp frågor om hur stålbyggandet kan förbättras med oss på 
Norskt Stålförbund och Stålbyggnadsinstitutet. 

Johan Löw
vd, Stålbyggnadsinstitutet

Stålbyggnadsinstitutet
Besöksadress: 
Kungsträdgårdsgatan 10
Postadress: Box 1721
111 87 Stockholm
Sverige

Tel: 08-661 02 80
E-post: info@sbi.se
Hemsida: www.sbi.se

ANSVARIG UTGIVARE: Johan Söderqvist, tel 08-661 02 54
CHEFREDAKTÖR: Lars Hamrebjörk, tel 070-630 22 17, lars@sbi.se
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Hittills har fordonsbranschen 
bäst lyckats med att dra nytta 
av och använda höghållfast 
stål med vinningar som t.ex. 
viktminskningar och höjd 
krocksäkerheten. Nu är det 
dags för byggbranschen att 
lära av detta för att höja kon-
kurrenskraften i vårt material 
ytterligare. 

Konstruktivutformning och 
svetsegenskaper var något 
som diskuterades flitigt med 
experterna från SSAB och 
ArcelorMittal. Den konstruktiva 
utformningen blir viktigare då 
ett mer höghållfastmaterial 
används som t.ex. instabillitet, 
nedböjningar och utmattnings-
hållfasthet. Här fick vi exempel 
och råd från både Sweco och 
LTU för hur detta kan hanteras. 
Något som efterfrågades 
var ökad lagerhållningen av 
exempelvis S460-material hos 
grossisterna.

Sammanfattningsvis kan vi 
konstatera att det nu är dags 
att ta nästa steg i materialan-
vändandet och höja blicken 
över stål i S355. 

Björn Åstedt
Läs mer på Internet
Föreläsningarna finns här 
att titta på eller ladda ner: 
http://sbi.se/arkiv/ovriga-
presentationer 

Seminarium om Höghållfast Stål för stålbyggnad

Seminarium om LCA för stålbyggnad
SBI arrangerade den 2 december 2014 ett lunchsemina-
rium om LCA och hållbarhetsbedömningar av byggnader.

Boverket presenterade kommande utredningar om vägar att 
införa miljökrav vid byggandet. Bland annat diskuterades hur 
Byggproduktförordningens tillkommande krav om särskild 
hållbar användning av naturresurser ska implementeras i 
Sverige. Martin Erlandsson, IVL, presenterade verktyget Ana-
vitor och redovisade en studie kring hållbarhetsaspekter vid 
byggandet med slutsatsen att livscykelanalyser bör införas 
som ett första krav inom ett hållbart byggande. Europrofil 
redovisade sitt arbete med att ta fram en Environmental 
Product Declaration (EPD) mot krav på norska marknaden.

Rutger Gyllenram, ordförande i SIS TK-209, visade hur 
standardiseringen inom miljö hänger ihop och slutligen 
presenterades projektet Large Valorisation on Sustainability 
of Steel Structures (LVS3) som resulterat i ett hjälpmedel för 
att beräkna klimatpåverkan för stål- och samverkanskon-
struktioner i enlighet med senaste standarden EN 15804. 
Verktyget finns som program för PC och som app för mobil 
och läsplatta.

Ladda hem alla presentationerna och programvara på 
www.sbi.se.

Fredagen den 6:e februari anordnade SBI ett seminarium 
på temat ökad användning av höghållfast stål. Seminariet 
riktade sig till konstruktörer och stålbyggare som var intres-
serade av att öka sitt kunnande om och tillämpningen av 
höghållfast stål. 

Jonas Olsson, Europrofil Rutger Gyllenram, Kobolde

Sara Elfving, Boverket Martin Erlandsson, IVL

Eva Petursson– SSAB, Eva delade ut plåtbitar med olika höghållfastheter för att deltagarna kunde känna skiljanden. Eva berättade också en hel del om hur 
höghållfast stål används i olika stålkonstruktioner och hur materialet utnyttjas.

Mikael Reinberth – SSAB, Mikael 
berättade om svets- och skruvför-
band med höghållfast stål.

Lars Cederfeldt – Sweco, Lars 
berättade ett antal byggprojekt där 
man utnyttjas höghållfast stål.

Oliver Hechler – ArcelorMittal.  
Oliver berättade om hur man använ-
de höghållfasta stål ute i världen.

Milan Veljkovic – LTU (Luleå tek-
niska universitet), Milan berättade 

om forskning på höghållfast stål.
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ECCS har nylig lansert en ny gratis APP, 
versjon 2.1.0 av Buildings LCA. Program-
met er en videreutvikling av APPen 
Steel LCA, som er utviklet med finansiell 
støtte fra SBI og Norsk Stålforbund. 
Den største nyheten er at man nå kan 
utføre forenklede livsløpsanalyser (LCA) 
på bygningsnivå i tillegg til produktnivå. 
Livsløpsanalyser utføres i henhold til 
EN 15804: 2012 og EN 15978: 2011. 
Programmet beregner også miljødata for 
hver av modulene, fra A til D, i samsvar 
med EN15804: 2012. 

Programmet lar deg velge mellom tre 
ulike omfang av livsløpsanalyser, LCA: 
➤  fra vugge-til-port-analyse (modul A i EN 

15804: 2012)
➤  fra vugge-til-port-analyse + end-of-life 

resirkulering (modul A + D i EN 15804: 
2012)

➤  fra vugge-til-grav-analyse + end-of-life 
resirkulering (alle moduler, fra A til D, i 
EN 15804:2012)

Den nye versjon av APPen har fått et 
helt nytt design og støtter flere språk 
(engelsk, portugisisk, tsjekkisk, estisk, 
fransk, tysk, gresk, ungarsk, litauisk, 
polsk, spansk, slovensk, rumensk, ita-
liensk, nederlandsk, svensk). Databasen 
oppdateres jevnlig med nye produkter og 
leverandører. APPen viser også ståldistri-
butører i nærheten, på et kart. 

Resultatene av livsløpsanalysen (LCA) 
er å finne i resultatdelen. En detaljert 
beregningsrapport genereres automa-
tisk og kan sendes via e-post. I likhet 
med ECCS´s iApp EC3 Steel Member 
Calculator, er foretak velkomne til å gi 
informasjon og data om sine produkter 
for inkludering i ECCS´ produktdatabase. 
Dette gjøres ved å klikke på ”Add your 
company”- knappen.

ECCS ønsker tilbakemeldinger og 
kommentarer slik at programmene kan 
forbedres og utvikles videre, skriv til: 
ECCSapps@steelconstruct.eu

Ny APP for livsløpsanalyse  – Buildings LCA

Ny utgåva av Handbok i Rostskyddsmålning Svetsteknisk ordlista
Det är inte alltid helt lätt att veta vad 
häftsvets, kontroll och kvalitetsnivå heter 
på engelska. I de vanliga ordlistor som 
finns är det sällan man hittar dessa ord. 
Därför har Svetskommissionen tagit fram 
en svetsteknisk ordlista. Svetsteknisk 
ordlista uppdateras successivt och utökas 
med ytterligare termer från bland annat 
IIW:s ordlistor. 

Svetskommissionen gav ut första uppla-
gan av Svetsteknisk ordlista år 1951. Saknar 
du termer, begrepp eller definitioner, eller 
vill bidra till terminologiarbetet kontakta 
Mathias Lundin mathias.lundin@svets.se 
(ange ”Svetsteknisk ordlista” i ämnet). 

http://www.svets.se/kunskapsbanken/
tekniskinfo/svetstekniskordlista

Programvaren er tilgjengelig for 
iOS. Lenker til nedlasting av APPene 
Buildings LCA og EC3 Steel Member 

Calculator, er samlet her: 
www.stalforbund.com/APP.htm
www.sbi.se/programvaror 

Många konstruktioner och detaljer av stål behöver ett kvalificerat korrosionsskydd för att 
klara omgivningens påfrestningar och därigenom uppfylla krav på funktion, säkerhet och 
utseende. Detta skydd åstadkoms vanligen genom rostskyddsmålning, en metod som har 
vidsträckt praktisk tillämpning och stor ekonomisk betydelse. 

Handboken behandlar rostskyddsmålningen från både teoretiska och praktiska utgångs-
punkter. Avsikten har varit att ge en allmän, men ändå i många fall detaljerad, översikt över 

området. Den ska fungera som en inkörsport till regelverk och 
bakomliggande standarder etc. på läsarens eget område. Stor 
betydelse vid omarbetningen har bland annat följande haft:
➤Införandet av nya regler för utförande av stål- och alumini-
umkonstruktioner SS-EN 1090-2.
➤Införandet av CLP-förordningen som anger nytt märk-
ningssystem för farobeteckningar.
➤Nya lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö och 
yttre miljö. 

Handboken säljs och distribueras av Swerea KIMAB 
www.swerea.se 

din starka infästningspartner



Marutex® är redan känd som den säkra rostfria byggplåtsskruven för alla tänkbara 
byggprojekt – med korrosionshärdighet, borrförmåga och kvalitet i en klass för sig. 
Nu har vi gjort valet av Marutex® ännu enklare genom att den nu är CE-märkt och 

har europeiskt tekniskt godkännande av SITAC/EOTA för hela Europa.

Att ligga i framkant och göra bra lösningar ännu bättre har alltid varit 
vår inriktning. CE-märkningen och EOTA-godkännanden gör nu 
också Marutex® till en gränslös produkt.

Marutex® – infästning i en klass för sig. 

U-nite Fasteners Technology AB
www.unitefasteners.com 

0522-65 33 90 

Ett företag i Lindabkoncernen din starka infästningspartner

Säkrare än så här  blir 
inte infästningen!
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Marutex
®

CE-märkt

Korrosionsklass C4

Optimal borrförmåga

Ledande kvalitet

U-nite Fasteners 
Technology AB

SE-UDDEVALLA

12
ETA-12/0504

Marutex®
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Asgeir Haukaas fra Teknologisk Institutt tok for 
seg sveisetekniske krav.

Ny VD på Europrofil
Anders Lindkvist övertog den 15:e januari 
2015, tjänsten som VD för Europrofil AB. 
Anders är 54 år gammal och kommer 
närmast från Presto Brandsäkerhet AB 
där han de senaste 7 åren arbetat som VD 
och koncernchef. Anders tar över tjänsten 
som VD efter Christian Carlsson som har 
sökt sig nya utmaningar. Christian kom-
mer att finnas kvar på företaget under en 
övergångstid. www.europrofil.se

Kurs i sertifisering & CE-merking iht EN 1090-1 og 
fabrikkens produksjonskontroll (FPC)
På kurset, som ble avholdt 11. februar, var 
det 40 deltakere. Kurset gav en innføring 
i kravene til sertifisering og CE-merking 
av stålkonstruksjoner i henhold til NS-EN 
1090-1 samt informasjon om de viktigste 
elementene i fabrikkens produksjonskon-
troll, FPC, tilpasset produksjon i utførelses-
klasse EXC2 og EXC3. Forelesere var Kjetil 
Myhre fra Norsk Stålforbund og Asgeir 
Haukaas fra Teknologisk Institutt (TI). 
Kurset ble tidlig fulltegnet og det er derfor 
satt opp et nytt kurs 30. april. Program og 
påmelding: www.stalforbund.com

Ny VD på Entre- 
prenörföretagen
Entreprenörföretagen, som ägs av 
Plåtslageriernas Riksförbund (PLR), 
har rekryterat Johan Lindström som 
ny vd. Johan är 44 år och har en lång 
och gedigen erfarenhet från olika 
branscher och arbetar i dag som ge-
neralsekreterare för NTF. Johan har en 
civilingenjörsexamen från KTH samt en 
MBA-utbildning från Uppsala Universi-
tet. Johan Lindström tillträder sin tjänst 
den 1 februari 2015 och nuvarande vd 
Thomas Dahlberg fortsätter som senior 
rådgivare fram till förbundskongressen 
den 22 maj 2015, då han går i pension.   
www.entreprenorforetagen.se

Ulegert stål tilsatt bor  
eller krom er nå regist-
rert på markedet i Norge
Å CE-merke ulegerte konstruksjonsstål 
etter NS-EN 10025-2 som er legert 
med bor (over 0,0008%) eller krom 
(over 0,30%) er ikke i samsvar med 
byggevareforordningen. Slike stål kan 
ikke benyttes i bærende konstruksjo-
ner etter Eurokode 3 og NS-EN 1090.

Bakgrunnen for denne uttalelsen er at 
det over en periode i Europa har dukket 
opp stål fra Kina med spesielt bor som 
legeringselement. Disse stålene selges 
på markedet som om de er ihht NS-EN 
10025. Nå er det også registrert at disse 
stålene er kommet til Norge. Det er 
spesielle eksportregler i Kina som fører 
til dette problemet. Det gis eksportra-
batt for legert stål i forhold til ulegert 
stål, og den rabatten er fem ganger så 
høy som kostnadene for å legere med 
bor. Det er nå kommet informasjon om 
at eksportrabatten for bor er opphevet, 
med den konsekvens at det er krom 
som blir benyttet istedenfor bor. Også 
med krom som legeringselement er det 
gunstig eksportrabatt ift ulegert stål

Bortsett fra det ulovlige, at disse 
stålene selges CE-merket, er kanskje det 
mest alvorlige at de sveiseteknisk er mer 
ugunstige enn de som er levert i henhold 
til standardens grenser.

Ved tilsats av bor øker hardheten 
vesentlig ift ulegerte stål. For vanlige 
avkjølingshastigheter ved sveising kan 
hardheten bli godt over 380 HV. Standar-
den for spesifisering og godkjenning av 
sveiseprosedyrer, NS-EN ISO 15614, an-
ser at hardheter over 380 HV gir økt fare 
for herdesprekker. Godkjente sveisepro-
sedyrer som er avlagt med «normale» 
konstruksjonsstål etter NS-EN 10025-2 
vil ikke være gyldige for borlegerte 
«kopier». Bruk av godkjente sveisepro-
sedyrer for et borlegert stål kan i verste 
fall føre til store problemer ved sveising 
med etterfølgende reparasjoner. 

Omtrent det samme gjelder for 
legering med krom. Bare ved å se på 
karbonekvivalenten vil et innhold av 
krom på 0,30% tilsvare virkningen av en 
økning av karbon på 0.06%.

Det er først og fremst opp til brukere 
og de som bestiller stål at det man 
kjøper er ihht regler og standarder som 
gjelder. Men det er også opp til myndig-
hetene og deres representanter å passe 
på markedet og gi pålegg hvis noe er 
utenfor regelverket. Det har skjedd lite 
fra offisielt hold i Europa, men vi får håpe 
at norske myndigheter følger med og tar 
affære hvis dette brer om seg i Norge.

Einar Braathu,  
Materialassistanse E Braathu
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AHO WORKS – STUDENTPRIS
Norsk Stålforbund deler fra i år av 
ut Pris for Fremragende bruk av Stål 
til studentarbeider ved AHO Works-
utstillingen av semesterarbeider fra Ar-
kitekthøyskolen i Oslo. Vinnerne kåres 
av en uavhengig jury oppnevnt av AHO, 
og tildeles diplom og en pengepremie 
fra Norsk Stålforbund. 

Wolfhorse - Den første prisen går til Einar 
Elton, Anders Grinde og Magnus Kvalheim 
for prosjektet Wolfhorse: I samarbeid med 
Håkon Matre Aasarød og Pekka Juhani Ijäs 
har de redesignet et Helsinki-basert mobilt 
galleri. Det nye galleriet er en ny versjon av 
et eksisterende mobilt galleri som har vært 
i bruk i to år og vært åsted for en rekke 
utstillinger og sosiale sammenkomster.

Det nåværende galleriet er en ombygd 
brakke i dårlig forfatning og med galleriets 
økende popularitet møter ikke lenger brak-
ken galleriets behov. Målet for det nye gal-
leriet er å skape en allsidig urban plattform 
som kreative utøvere kan bruke til ulike 
former for utstillinger og events. Fremfor alt 
forsøker galleriet å etablere en sterk arkitek-
tonisk identitet, et møtested og et sted der 
forbipasserende fritt kan gå inn og ut.

Juryens begrunnelse
En forbilledlig presentasjon som har gått 
langt for å sette tilskueren inn i prosjektet. 
Skisser og modeller vokser seg inn i et 
ferdig prosjekt. Sluttresultatet åpner seg 
på en veldig spennende måte, og gir en 
velkjent form - kontaineren – en ny vri. 
Skjørtet løftes, boksen endrer seg – i et 
fint vertikalt uttrykk med overraskelses-
moment. Trapp og rampe forsterker den 
visuelle løsningen – og er rett på sak. 
Prosjektet er romlig interessant. Kontai-
nere brukes på et utall måter, men denne 
varianten har en fin liten vri som utmer-
ker seg. Infrastrukturen for å håndtere 
kontainere er enorm – så mulighetene er 
fantastiske. Prosjektet er gjennomført og 
overbevisende, og har høy kvalitet. 

Vinneren er Einar Elton, Anders Haagaas 
Grinde, og Magnus Kvalheim med prosjek-
tet Wolfhorse;

Nominer ditt prosjekt
Senere i år vil den tradisjonelle Norske 

Arkitektstudenters stålkonstruksjonspris 
deles ut til et studentarbeide fra de siste 2 
årene. Premien er 20 000 kr og en reise til 
Istanbul med nominasjon til den europeis-
ke «Architecture Student Award».  Fristen 
for å nominere arbeid er 2. april 2015. 

Lasse Kilvær, 
Prosjektleder Norsk Stålforbund

Les mer på internett: 
http://www.stalforbund.com/Stalpris/
arkitektstudentpris.htm  

SSAB säljer ett antal delar
SSAB har erhållit Europeiska kommissio-
nens godkännande för att avyttra ett antal 
delar som en del av villkoren som kommis-
sionen ställde upp för att godkänna sam-
gåendet mellan SSAB och Rautaruukki. 

I Sverige:
➤Halmstad Steel Service Center i Sverige 
säljs till Tata Steel i Europa.
I Norge:
➤50 % av aktierna i Norsk Stål Tynnplater 
AS säljs till Tata Steel i Europa som där-
med kommer att äga 100 % av Norsk Stål 
Tynnplater AS. 
➤50 % av aktierna i Norsk Stål AS till Leif 
Hübert AS. De resterande 50 % av aktierna 
i Norsk Stål AS ägs av Tata Steel.
I Finland
➤Nådendal Steel Service Center i Finland 
säljs till Tata Steel i Europa
➤Tibnor Oy i Finland säljs till Ovako AB

För mer informatin: www.ssab.se

Prispremie: 20.000kr og en reise til 
ECCS i Istanbul

Annet hvert år deler Norsk Stålforbund og 
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner ut 
prisen til de siste to årenes beste norske 
studentprosjekt i stål. Prisen har vært delt 
ut siden 2005, og retter seg mot studenter 
ved norske universiteter og høyskoler, 
samt norske arkitektstudenter i utlandet. 
Konkurransebidraget kan være laget av en 
enkeltstudent eller av en studentgruppe 
på inntil to personer. Konkurransebidraget 
kan være en semesteroppgave, et hove-
dprosjekt eller en annen type oppgave. 
Materialet skal være utarbeidet i løpet av 
de siste to år. 

Det vinnende forslaget presenteres på 
Norsk Ståldag. Prisvinneren vil få et diplom 
samt en sjekk på 20.000 kroner. Prisvin-
neren vil også bli nominert til den europe-
iske studentprisen “Architecture Student 
Award” og vil få gratis opphold og reise til 
prisutdelingen i Istanbul, Tyrkia, i oktober 
2015. Prisen som består av et diplom, blir 
tildelt av ECCS (European Convention for 
Constructional Steelwork). 

For nominasjoner ta kontakt på student-
pris@stalforbund.com

Les mer på internett
http://www.stalforbund.com/Stalpris/
arkitektstudentpris.htm

Norske Arkitektstudenters 
Stålkonstruksjonspris 2015
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Studio505 
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T
he Wintergarden façade is a huge 
suspended screen made from 
steel and aluminium in Brisbane, 
Australia. The imagery is part 
abstract patterns, part figurative 

garden. At night it lights up with thousands 
of individually addressable LEDs, showing 
whirling patterns, waves, and movements 
within the metal trees and bushes. 

Wintergarden
– With the Wintergarden, the situation was 
an existing multi-building shopping complex 
in Brisbane’s central business district. It’s a 
large place, important in Brisbane, it’s one 
of the places people meet. It inherited its 
name from the old theatre that stood there 
before. The owners wanted to clad three of 
the street frontages in a new façade as part 
of a renovation to the entire shopping centre. 

–The clients contacted us because they 
weren’t too happy with the proposals they 
had received. They knew our work and the 
client we worked with for the Royal Domain 
Tower Art Façade screen in Melbourne. This 
facade is made up of a series of stainless steel 
sheets, with a laser cut geometric pattern 
consisting of petals folded outwards, giving 
the flat surface depth. They were also aware of 
our work for the Suzhou Science and Cultural 
Arts Centre in China, a double layer water-jet 
cut aluminium screen in which two patterns, 
one geometric and one free-flowing organic, 
enter a dialogue. 

–We had 2 to 3 weeks to come up with a 
new idea. So what should we do? We decided 
to use similar methods on the Wintergarden, 
combining cut aluminium panels with cut 
and folded stainless steel. This time we used 
two layers of waterjet cut aluminium, placed 
on either side of a structural steel grillage, 
and overlaid the outer surface with another 

Dirk Zimmermann from 

Studio505 visited Plåt14 

in Stockholm 2014,  

and will be back to talk 

about the Wintergarden 

façade, and new com-

pleted projects, at Plåt15 

in Malmö. 

av Lasse Kilvær

Interview with Dylan Brady 
and Dirk Zimmermann
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layer of lasercut and folded stainless steel. 
We hung a very lightweight composite metal 
cladding assembly over the series of build-
ings, to amalgamate the carpark, the office, 
and the hotel. 

LED mania
–We proposed adding LED lights into the 
facade to create a low-resolution lighting 
screen that gives a 2nd cultural dimension 
to the façade and public street space. To 
have not a single lighting state but many 
dynamic states of being. The LEDs follow 
the layout of the pentagon pattern in which 
the supporting steelwork and aluminium 
panels are organized. Each of the pentagon 
houses a four-colored RGBW LED. Thus 
each pentagon works as a pixel- they com-
bine to show movement and low resolution 
images in the façade. At night the lighting 
creates a second dimension to the project.

Scale 
–The biggest challenge of the project was 

the scale, but we knew we could get it right. 
You have to be very aware of the size of 
something like this, as we had learned from 
earlier projects. We started with sketches, 
and went on to drawings at 1:400, and cre-
ated a design that worked well. At that point 
people thought it was finished, but making 
something that is 1:400, is very different 
from 1:1. It just couldn’t be enlarged 400 
times and built like that. 

–To test scales and the overall image com-
position, we used photo etchings, which is a 
chemical photographic process. You apply a 
black and white image to a very thin metal 
sheet, leaving the unprinted ‘white’ parts 
exposed. The sheet is exposed to acid and 
disappears where it is white. It’s used to 
make gaskets, etchings, computer boards. 
It’s very detailed. We went on to build a 
1:50 prototype with light shining into it, 
getting a little bit more realistic. This model 
was photographed to explore the voids and 
lights, to see the way it worked on the inside 
as well as the outside.  

Prefabrication 
–We couldn’t do any building on the site, it’s 
too busy. To get it installed quickly, we had 
it prefabricated. The panel size is limited 
by transport, the finished mega-panels for 
installation are 2,4 meters wide and 12 to 18 
meters long. They were assembled in a work-
shop and brought to the site fully wrapped 
up in black plastic. We did the installation 
as quickly as possible and at night not to 
hinder the operation of the shopping mall 
below during the day. All the wrapping was 
removed in one night and so the facade was 
revealed in one go. The integrated lighting 
was run the first time at the grand re-opening 
of the shopping centre. 

Airplane tape
A primary steel frame hanging from a can-
tilevering primary beam, connected to the 
base building, supports every panel. There 
are lateral restraints at every floor level be-
low. Beginning form the inside, first comes 
cladding layer 3 with an abstract pattern. 

EXPLODED PERSPECTIVE OF FACADE CLADDING
Layer 1: Lazer cut Linished Stainless Steel sheet, hand folded
Layer 2: Water jet cut Aluminium Panel, powder coat finish
Layer 3: Perforated Aluminium or Composite Aluminium Panel, powder coat finish 
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Next is the steel support grillage, in the shape 
of pentagons, which supports cladding lay-
ers 2 and 3. Layers 2 and 3 are 4mm thick 
water jet cut solid aluminum sheets powder 
coated with a color map. Attached to the 
outside of layer 2 is cladding Layer 1 with 
natural shapes, which is made from laser cut 
stainless steel with hand folded parts to add 
a three-dimensional dimension.

– In layer 1, to be cost effective, we used 
a 0.5 mm layer of stainless steel, which is too 
thin to span by itself between the grillage sup-
ports  layers, and a supporting substructure of 
aluminium.  However the stainless steel needs 
to be thin for ease of folding. The patterns of 
perforations in the 4mm aluminium support 
sheet (layer 2) were cut with waterjet. The 
crux of the matter is, you can only cut out of 
the sheets a certain amount of material to a 
certain geometry, before you lose structural 
integrity. You have to make sure you still have 
structural plate action. We also had to follow 
the requirements of the internal program. 
The carpark, for instance, needed a 70% open 
facade for natural ventilation, so we were 
guided by that in the areas where the façade 
is placed directly in front of the car park area.

– Layer 1 (stainless steel) and Layer 2 
(solid aluminium sheet) are stuck together 
with double-sided structural tape, which is 
very sticky tape. It may sound a little unsafe, 
but the gluing agent is the same as they use 
in airplanes. The reason for gluing is the 
different thermal coefficient of expansion 
between aluminium and stainless steel. When 
the sun shines on it, the two different materials 
expand differently. If you don’t want a lot of 

joints, you can’t just pop rivet it for all the 
differential movement.

To top it all off, there are large butterflies 
with folded out wings on top of the tree-
shapes of layer 1. 

–The cantilevering butterflies were very 
difficult to engineer, technically, and it was 
hard to  document that it wouldn’t vibrate too 
much. We knew it would work but it can be 
hard to prove it if you work in non-regular 
geometries.

Onwards
After the Wintergarden project, we have 
worked with same client on two more pro-
jects, so they are really happy about what 
we delivered. We are also very proud to 
have received a high commendation, for 
this project, from AR in their emerging 
architecture awards last year. In 2015 we’re 
doing a lot of work here in Australia, but 
also in Singapore, and in Malakka, Malaysia. 
We also have new projects coming up in 
China next year. 

Studio505
Studio505 is a mid-sized architecture 
office operating out of Melbourne, Aus-
tralia. The team have completed large 
scale projects in Australia, China, Sin-
gapore and ongoing works in Malaysia. 
The founders, Dylan Brady and Dirk Zim-
mermann, met working on the massive 
Federation Square project. They have 
continued to push boundaries in their 
designs, often in steel and other metals , 
and often with outrageous façades. 

At night the facade lights up with thousands
of individually addressable LEDs, showing
whirling patterns, waves, and movements
within the metal trees and bushes.
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Norra länken ligger till stor del i tunnlar, och i detta tunnelsystem, delar sig vägen  

på sex platser. Varje plats ges en egen identitet, så att man kan orientera sig,  

samtidigt som de bildar en sammanhängande serie av upplevelser som ska kännas 

spännande såväl för tillfälliga resenärer som för pendlare. Flera av dessa identiteter 

har en tydlig prägel av stål. 

av Pål Svensson – Skogen, 
Ann-Margret Fyregård – Ängen ,
Christos Tsoukatos, Smederna Sverige AB

Norra Länken
i rostfritt och rosttrögt stål 
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I 
arbetet med Norra Länken sökte vi ett tema 
för samtliga platser. Förutom att lösa trafik-
situationen i Norra Stockholm, skall man 
öka tillgängligheten till de stora naturom-
rådena som bildar Nationalstadsparken, 

genom att föra ned trafiken i tunnlar. Därför 
sökte vi motiv från typisk Stockholmsnatur, 
som också kom att skildra de fyra årstiderna. 
Ängen anspelar på våren, med Bellman som 
sjunger ”Fjäriln vingad ....”, Vassen är en bild 
av Mälarens och Östersjöns många vikar på 
sommaren, Skogen är de stora bestånd av gi-
gantiska ekar på Djurgården och i Hagapark-
en, nu i höstens röda färger, Vinterns vita vid-
der med ett snö klot täckt av rimfrost, samt 
Vatten som är Stockholms signum. Stål, järn 
och smidesarbete har använts i tre av platserna: 
Ängens fjärilar, Vinterns stora snö klot samt 
Skogens stora siluett av en ek.  

Skogens stora ek  
i cortén-stål
Cortén-eken är ett porträtt av en befintlig 
ek som står vid Kräftriket. Från ett foto 
gjorde jag en teckning av grenverket, som 

sedan förstorades så att vi fick en bild, 8 m 
hög och 16 m bred, stor så att den kunde 
breda ut sig över de tre körbanorna och hög 
nog att lämna fritt rum för trafiken under. 
Jag ville ha ett tvådimensionellt träd, dels så 
det bildas en port som man kör under, dels 
så att man inte försöker att efterlikna ett 
naturligt träd. När man kör nattetid med 
helljus ser man tydligt att trädstammarna 
verkar platta, en effekt av att strålkastarna 
belyser stammarna rakt framifrån och ger 
ingen känsla av volym.

Skärmaskin utrustad med CNC-styrning
Trädet tillverkades av Smederna, som skar 
ut formerna efter en digital ritning. Mate-
rialet är cortén-stål, som med sin rostiga 
matta yta påminner om naturens och sko-
gens färger. Att använda en plåt med en 
ansenlig tjocklek var svårhanterligt, såväl 
hantverksmässigt som kostnadsmässigt, 
så för att ge den tunna plåten en känsla 
av volym svetsade vi på en sarg runt hela 
grenverket. Trädet upplevs som en 12 cm 
tjock massiv skiva, med en monumentalitet 
och kraftfullhet. En stor kostnad för en liten 
men nog så viktig detalj!

Tillsammans med uppdelade foton av skog 
längs tunnelväggarna och det gul-röda ljuset 
i tunneltaket skapar trädet en bild av lövskog, 
objektet placerad centralt i tunnelrummet är 
verkligen iögonfallande och den konstnärliga 
gestaltningen har blivit mycket populär hos 
betraktarna, pendlare på väg till eller från 
arbetet och andra på tillfällig genomresa.

Ängens fjärilar  
i rostfritt stål
Den konstnärlig gestaltning till Norra länk-
en jag fick frågan om hade ledorden: Vår - 
Äng – Fjäril´n vingad. Jag lät mig inspireras 
av Hagaparken, Gustav lll:s paviljong och 
Bellman. 

Förslaget jag lämnade var att naturen 
kommer in i tunneln via en nisch på vänstra 
tunnelväggen, där föds en fjäril som flyger 
in över körbanan, virvlar vidare upp mot 
tunneltaket och den mötande trafiken, för 
att sedan virvla ut i den högra tunneln som 
mynnar ut mot Hagaparken. På högra tun-
nelväggen möts trafikanterna av en ”luta” 
bredvid texten ”Fjäril´n vingad”.

Ängens fjärilar i avfarten mot Hagaparken är tillverkade av rostfritt stål efter en konstnärlig gestaltning av 
Ann-Margret Tyregård. Stora bilden här intill visar Skogens stora ek vid en av de andra avfarterna, den är tillverkas i 
cortén-stål av Smederna som i bilden här nedan monterar stålkonstruktionen.
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Slitstarka material
Tidigt valde jag rostfritt-stål och betong som ”mina” material, 
redan innan jag var helt klar över hur gestaltningen skulle ta 
sig ut. All information jag fick om det hårda klimatet och den 
stora påfrestningen som tunnlarna utsätts för, gör självfallet 
att materialen måste vara slitstarka. Planeringen är dessutom 
en hållbarhet på 40-50 år med stora vinddrag när långtradare 
och annan tung trafik passerar dygnet runt samt regel-
bundna tryckluftstvättar för att avlägsna smuts och damm. 
Jag började med att bygga en modell av tunneln i skala 1:50. 
Fjärilarna var då små och hanterliga i tunna stålnät. Utifrån 
modellen skapades en animation där man kunde se hur det 
tog sig ut när en tänkt bilist körde genom tunneln. Sweco 
gjorde därefter konstruktionsritningar av fjärilar och hela 
den konstnärliga gestaltningen.

Olika slutbehandling
När det blev klart att Smederna skulle stå för tillverknings- 
och monteringsarbetet började vi tillsammans att leta efter 
nät i olika grovlek och struktur. Fjärilsvingarna är välvda och 
böjda i olika variationer och vinklar vilket gjorde att många 
nät inte klarade en sådan hantering. Småningom återstod 
några nät som fungerade för tillverkning och montering och 
som samtidigt stämde med min strävan att få fjärilarna att 
kännas lätta och ”flygande” trots att konstruktionen väger 
en hel del och att den största av fjärilarna mäter ca 5x5 meter. 
En av smederna på Smederna Sverige AB har tillverkat alla 
fjärilarna utifrån nya fjärilsmodeller som jag gjorde i skala 
1:10 samt ritningar i skala 1:1. Monteringsarbetet var krävande 
med stora tunga stag till varje fjäril och grova bultar upp i 
tunneltaken. Vi valde olika slutbehandling av stålet så att vissa 
fjärilar är högblanka och andra mer matta. Även strängarna 
på lutan är i stål samt bokstäverna i texten ”Fjäriln vingad”. 
Fjärilskropparna får sina olika färger genom det filtrerade ljuset. 

Smederna skapar  
Stockholmsnatur
Hela projektet Norra länken som består bl.a. av Skogen och 
Ängen har varit unikt i företagets historia. Vi är vana med att 
samarbeta med konstruktörer och arkitekter men i detta pro-
jekt har vi dessutom samarbetat med konstnärer och scenograf. 
Samarbete och lyhördhet har naturligtvis varit lösenordet 
för att ro hem det hela, och det har fungerat utmärkt, ända 
från beställaren genom hela kedjan, ner till de montörer som 
vred till de sista millimetrarna på konstverken så att önskat 
resultat uppnåddes. Fjärilarna som numera hänger och sitter 
i tunnlarna på Norra Länken bosatte sig i magen hos oss på 
golvet ett tag, men ersattes sedermera till en konstruktiv glädje 
i takt med konstverkens framväxt. Tillverknings arbeten har 
spänt ända från rent smedjobb till vår teknikavdelning som 
handhar de maskinella processerna som har varit nödvändiga 
med utformningen av träd grenar och bokstäver. Materialet 
har varit syrafast rostfritt och rosttrögt stål och kommer därför 
att finnas glädjande nog kvar i många år som offentlig konst.

Läs mer på Internet
www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/ 
E20-norra-lanken/Om_projektet/Form_och_funktion/

Här tillverkar Smederna i sin verkstad i Tumba stålstommen i Cortén till trädet 
till avfarten Skogen.

Konstnären Ann-Margret 
Fyregård och Christos 
Tsoukatos från Smederna 
synar här upphängningen 
av fjärilarna vid trafik-
plats Ängen.

Ann-Margret Fyregård, 
PeGe Hillinge och Pål 
Svensson.

De stora fjärilarna som hänger i taket vid avfarten Ängen tillverkas här i rostfritt 
stål av en av smederna i Tumba
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Christian Wathne
Sivilingeniør 

Sandnes,  Rogaland

3 D - D E S I G N

Jakten på stålpølsen – del 1

Vi går 20 år tilbake i tid. Stålforeningens medlemmer 

hygget seg på sin årlige høstsamling, denne gangen 

i flott chambre séparée format. Gjestene i naborommet 

var fra pølsemaker Leiv Vidar og utpå kvelden kom de 

to selskapene i snakk med hverandre. Det tok ikke 

lang tid før ideen om stålpølsen, inspirert av 

pølsen Falukorv, ble født.

Realiseringen av stålpølsen skulle vise 
seg å ta tid. Det skulle ta så lenge som 
20 år før man fikk det endelige og 

perfekte resultatet. I løpet av disse årene har 
det vært flere forsøk på å bygge prototypen av 
stålpølsen, uten hell. Under Stålforeningens 
studieturer i Europa, den arabiske verden og 
USA har fremstillingen av stålpølsen vært 
et ivrig tema i bussen og rundt middags-
bordet. Under turen til Amsterdam i 2014 
knakk man koden, og ideen ble ytterligere 
styrket etter et besøk ved «3D Print Canal 
house», hvor et hus i full skala 3D-printes i 
polymer. En ny og fascinerende teknologi, 
som var lite kjent for Stålforeningens med-
lemmer, ble sett på som en veldig lovende 
fremstillingsmetode. Fra tidligere var man 
kjent med 3D-printing i polymer, men ikke 
i metall. Vi var henrykte! Stålpølsen måtte 
fremstilles ved hjelp av 3D-printing! 

3D-printing er en metode som fremstil-
ler fysiske modeller av virtuelle objekter. 
Den fysiske modellen “bygges” opp lag 
for lag hvor alt er styrt av printerens pro-
gramvare. Fagterminologien for printing 
i 3D er additiv tilvirkning (eng. additive 
manufacturing). En egen standard for ter-
minologi med betegnelsen F2792-12A ble 

første gang utarbeidet i 2009 av ASTM 
(American Society for Testing and Mate-
rials) Committee F42. 

Forberedelsen
Etter studieturen til Amsterdam ble utfor-
dringen om fremstilling av stålpølsen tatt, 
og planleggingsarbeidet begynte. Kontakt 
med forhandler av industrielle 3D-printere, 
ProNor, ble opprettet og tidsrammer ble 
etablert. Stålforeningens temakveld mot 
slutten av året skulle være realiserings-
dagen. 

Mot slutten av oktober kom beskjeden 
fra ProNor; vi fikk tilgang til en metal-
printer i Frankrike. Dette var en industri-
printer som printer deler for flyindustrien. 
Tilgjengelig material var Titan (TiAI64V) 
til 45,21 NOK/cm3 og Rustfritt AISI 316 
L til 5,67 NOK/cm3.  Vi valgte å gå for 
sistnevnte. Materialegenskapene for la-
sersintret 316 L var 50 % høyere enn ved 
tradisjonelt fremstilt 316 L (flytegrense var 
på 595 MPa, bruddgrense 693 MPa, kilde: 
ProNor). Et knutepunkt/node, en ROV 
klo og en 3D-modell av en Falukorv på en 
pidestall – Stålpølsen - ble sendt via epost. 
Da var det bare å vente i spenning.

Metallprinting og miljøet i Norge
Metallprinting bygger på lasersintringsprin-
sippet. Sintring er en prosess der pulver 
av metallisk materiale herdes til fast stoff 
ved oppvarming, til temperaturer hvor 
partiklene begynner å reagere og vokse 
sammen. Temperaturen er likevel under 
smeltepunktet for det gjeldende materialet. 
Denne oppvarmingen utføres av en av en 
kraftig laser.

Metallprinting er enda på et jomfruelig 
stadium i Norge. I miljøer som NTNU og 
Sintef (Sintef Raufoss Manufacturing As) 
utvikles en ny additiv tilvirkningsprosess ved 
navnet Metal Printing Process (MPP)*. Det 
gjennomføres også doktorstudier på NTNU, 
universiteter og høgskoler innenfor temaet 
additiv tilvirkning. 

Metallprinting globalt
På verdensbasis er additiv tilvirkning en 
anvendt teknologi som et supplement til 
tradisjonell tilvirkningsteknologi, som for 
eksempel ved produksjonen av flydeler, bil-
deler, medisin, mat, moteklær og smykker. 

Additiv tilvirkning forbindes ofte med høy 
fremstillingshastighet av fysiske objekter med 
mange forskjellige materialtyper. Her nevnes 
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Nedturen og oppturen
10.desember ble Temakvelden avholdt med 
ca 50 påmeldte. Kl 14.00 dagen før kom be-
skjeden; metallprinteren i Frankrike var ikke 
tilgjengelig. Drømmen om stålpølsen var 
i fare. Her var det ingen tid å miste. Etter 
tips fra ProNor tok vi kontakt med Tronrud 
Engineering, som hadde en metallprinter 
på Østlandet.  De fikk tilsendt inndata av 
stålpølsen, og 8 timer senere stod den klar til 
presentasjon under Temakvelden. Den ble 
produsert i titan, som var det eneste tilgjenge-
lige materialet, og glassblåst for anledningen.

«Stålpølsen» eller «Titanpølsen» er blitt 
et symbol for kunnskap, nysgjerrighet, stand-
haftighet, humor og innovasjon. 

Det bemerkes at Stålforeningens tidligere 
sekretær Karl C. Boine, var meget opptatt av å 
utvikle stålpølsen til stålets fremme gjennom 
mange år. Karl døde i 2014, og etableringen 
av stålpølsen i dagens 3D-printete utgave 
dedikeres derfor til hans minne. 

*)Kilde: http://www.sintef.no/Publikasjons-
sok/Publikasjon/Download/?pubId=SIN-
TEF+S4627, (besøkt 22.1.15)

blant annet materialer som betong (contour 
crafiting), polymer, keramikk, sand (printing 
av sandstøpeformer), organisk materiale og 
næringsmidler. Additiv tilvirkning gir en stor 
formfrihet som ingeniører, arkitekter og desig-
nere bare tidligere har drømt om. Et beskrivende 
uttrykk for denne tilvirkningsmetoden; «If a 
picture is worth more than 1000 words, a phy-
sical model is worth more than 1000 pictures».

Metallprinting offshore
Metallprinting som fremstillingsmetode 
krever en del kunnskap. Når en virtuell 
geometri fremstilles ved hjelp av 3D skan-
ning eller 3D modellering må inndata til me-
tallprinteren bestemmes. God planlegging 
er knyttet til valg av egnet geometri, riktig 
filtyper, toleranser, veggtykkelse, overfla-

tekvalitet, støttestruktur for geometriover-
heng, pulverutløpshull og etterbehandling. 
Disse parameterne vil være med på å avgjø-
re kostnaden på det ferdige produktet, og 
metallprinting blir sett på som en kostbar 
fremstillingsprosess. Ved metallprinting 
oppstår en viss andel anisotropi i høyderet-
ningen. Spenninger må etterbehandles med 
spenningsgløding for å hindre sprekkdan-
nelser. Printerkammerets typiske dimensjon 
er vanligvis 250x250x250 mm, men det finnes 
i dag metallprintere med 400x400x400 mm 
printerkammer. Et print kan bestå av flere 
fysiske modeller, som må orienteres så effek-
tivt som mulig inne i printerkammeret for å 
utnytte printerkammerets volum maksimalt. 

Det danske shippingselskapet Maersk ser på 
muligheten med å benytte additiv tilvirkning 
i metall for fremstilling av reservedeler til sine 
over 500 kontainerfartøy. Et fartøy kan frakte 
opp mot 2500 offshorekontainere. Beslutnin-
gen baseres på at kostnaden er høyere ved å 
transportere deler fra land og ut til fartøyet, 
enn å faktisk ha printer om bord.  Maersk har 
allerede installert flere industriprintere (3D) som 
fremstiller plastmodeller i ABS (Legomateriale) 
om bord på sine fartøy. (Kilde: http://www.ma-
erskpostdigital.com/i/340436/6, besøkt 22.01.15)

Fjerning av pulver. 

Inspirert av falukorv.

Støttestruktur i titan (vertikale striper).
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Constantinos Kyprianou, 
Steel Construction Institute

KO N S T R U K T I O N

Use of LTBeamN

Calculating N cr and M cr by hand for use in Eurocode design can be challenging  

for anything but the simple cases. LTBeamN, a free software tool, can readily  

calculate these values, including complex situations such as tapered beams  

and unusual restraint arrangements.

LTBeamN was developed by CTICM and is a considerable upgrade 
to its predecessor LTBeam. The latest version has improved in-
terfaces, improved graphics and the capability to analyse complex 

scenarios, including tapered members. The ‘N’ indicates that the scope 
of the latest version includes the effect of axial compression.

Buckling resistance
Under pure compression, EN 1993-1-1 requires the elastic critical 
force Ncr to be calculated. Although this is straightforward for 
flexural buckling, it is not straightforward for torsional or torsional-
flexural buckling, especially if the section is not bi-symmetric, or has 
intermediate restraints to one flange. In these situations, LTBeamN 
can provide a convenient solution.

For unrestrained beams, the Eurocode requires that the elastic 
critical moment M

cr
 is determined. Although closed expressions may 

be used to calculate M
cr
 for orthodox cases, the calculation becomes 

effectively impossible without software for more complex scenarios.

Using LTBeamN
The aim of this article is to describe some of the most important features 
of LTBeamN and to demonstrate the verification of some standard cases.  

Users can define almost any common open section, either by choo-
sing it from a pre-defined catalogue, or by defining dimensions for a 
common forms of cross sections, or by section properties for unort-
hodox sections. The program restricts sections to mono-symmetric. 

Member definition
Users can vary the depth of the section along its length, in order to 
allow the analysis of haunched and tapered sections, and assemble 
members from different upper and lower sections. Figure 1 shows 
a member with a haunched section at one end and a tapered section 
at the other, demonstrating the versatility of the software.

Restraints
LTBeamN allows flexibility when defining restraints, in terms of posi-
tion in both dimensions. Restraints can be defined at any position in the 
web, at the flange or above the flange. Users can define the behaviour 
for each restraint with four different degrees of freedom. To create a 
lateral restraint, the lateral displacement is set to “fixed”. For torsional 
restraints, the degree of freedom “θ” (which is twisting) is additionally 
set to “fixed”. Some effort needs to be invested in appreciating the opp-
ortunities for unorthodox restraint conditions, such as spring supports.

Figure 1: Member 
with a haunched and 
tapered section
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Applied actions
LTBeamN has a number of different ways to define applied actions. 
Firstly, “External Loading” may be used to define point loads and 
distributed loads along the length and the depth of the member. Self 
weight may be included as an option. Alternatively, the “Internal 
Loading” option may be used to define the bending moment diagram 
and axial load directly.

Special features
LTBeamN has the facility to calculate solutions for up to 10 buckling 
modes, as illustrated in Figure 2, which is educational, even if not 
directly used in design, since in design the first buckling mode with 
the lowest value of N

cr
 and M

cr
 is of most interest. 

Analysis results
LTBeamN provides numerical results and a graphical output. The 
visual representation of the buckled form can be particularly useful 
when checking that the buckled form recognises the restraint con-
ditions anticipated by the user. As with all software, it is beneficial 
to have an expectation of the results and buckled form before using 
the program.   

The results may be filtered by ‘blocking’ to provide the values 
for M

cr
 or N

cr
 in isolation. For M

cr
 alone, the option “N Blocked” is 

selected, and vice versa if N
cr
 is required. The combined effect of M

cr
 

and N
cr
 can be calculated if required. 

Verification
In this article, the use of LTbeamN is compared to a series of standard 
situations, using a 610 × 305 × 179 universal beam.

Elastic critical force for flexural buckling
The elastic critical flexural buckling force can be calculated using 
Euler’s equation:

Using LTBeamN, a compressive forces is applied at either end of 
the section. Torsional restraints are modelled at each end of the sec-
tion, at the shear centre. As shown by Figure 3, N

cr
 from LTBeamN 

Figure 2: Various 
buckling modes

Figure 3: N
cr,E

 from 
LTBeamN

N EI
Lcr,E
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s 26-31 LT BEAM 150217_optim.indd   27 2015-03-02   10:05



28 NR 1  •  2015  •  NYHETER OM STÅLBYGGNADKONSTRUKTION

Therefore:

In LTBeamN, three intermediate lateral restraints at equal distances 
along the length acting 400.1mm vertically from the shear centre were 
introduced, as shown in Figure 4. The calculated elastic critical force 
is 21861 kN. The buckled form is shown in Figure 5.

If a continuous restraint is modelled at 400.1 mm below the 
shear centre (as an alternative to three discreet restraints), N

cr 
= 

21861 kN, as previous. This demonstrates that in this case, the 
effect of the intermediate restraints is equivalent to a continuous 
restraint.

was calculated as -19285 kN. The difference is not significant and is 
due to the slight difference between the section properties given in 
the software library. The negative sign simply reflects the convention 
used in modelling.

Elastic critical force for torsional buckling
The equation presented in BS EN 1993-1-1 Annex BB.3.3.1 eva-
luates the elastic critical torsional buckling force of an I-section 
between torsional restraints with intermediate lateral restraints to 
the tension flange:

a   is the distance between the centroid of the member and the 
centroid of a restraining member, such as purlins. In this example, 
the restraining member is taken as 180 mm deep.

Figure 4: N
cr,T

 
from LTBeamN  
- intermediate 
restraints to one 
flange

Figure 5: N
cr,T

 
from LTBeamN – 
buckled form
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Complex situations
Although the verifications presented here are all for common cases, 
where closed solutions are available, software is almost essential in 
unorthodox cases. Figure 7 shows:
•A haunched section, tapering in elevation and width
•An intermediate restraint to one flange only
• Point loads, varying distributed loads and bending moments applied 

(the distributed load is applied as a destabilising load, above the flange)

In this (admittedly obscure) situation, software is the only feasible 
approach. M

cr
 can be calculated and the buckled form examined, 

Figure 8.

Conclusion
LTBeamN facilitates the efficient calculation of N

cr
 and M

cr
, being 

particularly useful in complex situations not covered by standard 
expressions. Some effort must be expended in becoming familiar 
with the tool and understanding all the options available. Before 
using the software, some expectation of the result is important, not 
to verify the inner workings of the software, but to ensure the data 
has been input correctly.  

Läs mer på Internet
LTBeamN - Available from https://www.cticm.com

Elastic critical moment, Mcr

For an unrestrained beam with a uniform bending moment diagram, 
C

1
 = 1 and M

cr
 is given by:

With a uniform moment, modelled with an equal moment at each 
end of the member, LTBeamN calculates M

cr
 as 6176 kNm. The dif-

ference in values is insignificant. 

Tension flange restraint
For simple cases of tension flange restraint, closed expressions are 
available. Assuming continuous lateral restraint along the tension 
flange, M

cr,T
  for a uniform bending moment diagram is given by:

A continuous restraint may be modelled in LTBeamN. In this case 
the restraint is at 400.1 mm from the shear centre. The results from 
LTBeamN are shown in Figure 6.

The calculated value of M
cr
 is 6331.7 kNm; the difference is small 

enough to be ignored and probably follows from the use of rounded 
values in the closed expression and the slightly different section pro-
perties used in the software library.

Figure 6: Con-
tinuous restraint 
outside the tension 
flange

Figure 7. Unorthodox member, restraints and loading

Figure 8. Buckled 
form of an unorthodox 
member
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R O S T F R I T T S T Å L

Rostfri svetsad balk 
och fyrkantrör för grova 
konstruktioner

Rostfri svetsad balk och fyrkantrör i grövre dimensioner ingår nu som en produkt  

i Outokumpus produktprogram. Outokumpu PSC Nordic i Degerfors har utvecklat 

mekaniserad svetsning som ett produktben vid sidan av de mer traditionella  

PSC-produkterna som Plasma- och Vattenskärning samt Bockning.

Rostfria svetsade balkar tillverkas i 
dimensioner från IPE 100 och uppåt 
till exempelvis HEB 1000. Förutom 

standarddimensioner tillverkas balkar helt 
enligt kundens önskemål. Det förekom-
mer att kunden efterfrågar osymmetriska 
balkar, även koniska balkar kan tillverkas 
och balkar med olika hål och urtag. 

Materialtjocklekar från 5 och upp till 40 
mm används i produktionen av balken. Max 
höjd på balken är 1150 mm och max bredd 350 
mm i den mekaniseradeproduktionslinjen. 
Max längd på balkar i ett stycke utan svets-
skarv är 13 meter. Med manuella ingrepp kan 
dessa dimensioner utökas ytterligare.

Fyrkantrör
Grova svetsade fyrkantrör tillverkas utifrån 
kallformade U-profiler som svetsas samman 

till fyrkantrör. Upp till 12 mm tjocklek sker 
svetsningen med Plasmabågsvetsning och i 
ännu grövre material med ytterligare en eller 
flera strängar med Pulverbågsvetsning ovan-
på den första plasmasvetsen. Produktionsap-
paraten är inriktad mot grövre dimensioner 
men man börjar redan vid dimensioner från 
100x100x5 mm. Max längd utan längdskarv-
ning är också här 13 meter. Vår styrka är i 
det grövre dimensionsområdet. 

Svetsmetoder
De svetsmetoder som Outokumpu i Deger-
fors använder i sin mekaniserade svetsning är 
Plasmabågsvetsning (PAW) samt Pulverbåg-
svetsning (SAW). Dessa svetsmetoder är väl 
lämpade för svetsning av grövre dimensioner 
och för svetsning av alla rostfria stålsorter 
som tillverkas inom Outokumpu i Degerfors.  

PSC Nordic har utvecklat en unik process 
för att snabbt och effektivt fixera delarna i 
rätt position inför den avslutande svetsning-
en. Den effektiva punktsvetsningsmaskinen 
är en viktig del i att Outokumpu nu är högst 
konkurrenskraftiga i det här segmentet av 
rostfri grövre balktillverkning.

Stora och små kvantiteter
Alla balkar och fyrkantrör tillverkas mot 
order. För att säkersälla snabba leveranser 
utnyttjas Outokumpus lager både hos de 
egna verken och ute på de enskilda Plate 
Service centren (PSC). Mindre kvantiteter 
levereras normalt med ca 3 veckors leverans-
tid förutsatt att material finns tillgängligt 
på lager. 

Större kvantiteter och projekt levereras 
enligt överenskommelse från fall till fall. För-
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typen av produkt. Geografiskt hittar vi våra 
kunder både i Norden, Europa samt i Asien. 
Processindustri och Offshore är också stora 
användare. 

utsatt att utgångsmaterial finns tillgängligt är 
minsta kvantiteten en enstaka balk eller rör. 
Man har hela bredden av enstaka balk och 
rör till poster på flera hundra ton.

Marknad
Balkar och fyrkantrör används inom en 
mängd olika branscher. Husbyggnationer 
och broar är en stor förbrukare av den här 

Rostfri svetsad balk i upp till 13 m längd till-
verkas hos PSC Nordic i Degerfors.

Montagearbete med grova svetsade fyrkantrör och profiler från Outokumpu i Degerfors pågår av Qatar Foundations huvudkontor i Doha, Qatar.

Fyrkantrör i höghållfast duplext rostfritt stål till Qatar Foundations huvudkontor i Qatar.  
Cirka 170 ton material i upp till 12 m längd levererades.

s 32-34 rostfria balkar 150224_optim.indd   33 2015-03-02   10:21



NR 1 •  2015 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

Med ett nät av säljbolag och agen-
ter över hela världen når vi kunder 
även på längre destinationer. Vi är 
flexibla när projekten kommer tätt 
inpå varandra och det är viktigt att 
mitt i ett pågående stort projekt också 
kunna tillgodose den lilla kunden 
med det mindre behovet.

Certifiering och standarder
Outokumpu PSC Nordic är certi-
fierade enligt ISO 3834-2 samt EN 
1090. Detta medför att allt material 
kan erhållas CE godkänt. Vissa kun-
der har hög kunskap och väl kända 
krav med spårbarhet av materialet 
och provningar mm medan andra 
inte riktigt vet vilka krav man ska 
ställa. En vanlig standard som kun-
den önskar är enligt ISO 3834-4 och 
ISO 5817:2007 Klass C. Kraven på 
CE godkänt material har ökat och 
därför var det viktigt för oss att även 
PSC, Plate Service Center, bli god-
kända enligt EN 1090.

Stålsorter
Hela produktprogrammet av rost-
fria och duplexa stålsorter finns 
tillgängligt för tillverkning av de 
här produkterna. De höghållfasta 
duplexa rostfria stålen har många 
fördelar då den höga hållfastheten 

möjliggör viktbesparingar och en 
hög korrosionsbeständigheten trots 
att legeringsinnehållet är lägre än 
de traditionella austenitiska stålen. 

Med en mix av ferrit med hög håll-
fasthet och austenit med hög seghet får 
vi med duplexerna ett stål med både 
hög hållfasthet, god seghet och mycket 
goda korrosions egenskaper. Det lägre 
legeringsinnehållet ger också en mycket 
prisstabil produkt när Nickelpriserna 
pendlar upp och ner beroende på till-
gång och efterfrågan på markanden.

Vision
Outokumpus vision ”Vi tror på en 
värld som vara för evigt” är grun-
den för att investera i rostfria kon-
struktioner. Många applikationer 
beräknas för att hålla i många år 
och då är rostfritt ett material med 
minimalt underhåll och medföljande 
driftsstörningar. 

Sett över en livscykel är det ofta 
det mest lönsamma alternativet. Med 
minskat behov av underhåll är det ett 
i högsta grad miljövänligt alternativ. 
När designen så småningom tjänat 
ut så återanvänds material för nytill-
verkning av nytt material. 

Läs mer på Internet
www.outokumpu.com/psc-group
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 Rostfri svetsad Tröskelbalk till Trollhätte kanal.

Säkerhets-

klassade fasad-

paneler från

Lindab

Stoppa tjuven!

Lindabs patenterade system med inbyggd armering 

är mycket svårt för oönskade besökare att ta sig  

igenom. Använder du dessa paneler på fasaden,  

ökar det mekaniska skyddet och det tar lång tid för  

gärningsmannen att bryta sig in. Dessutom kommer  

inbrottsförsöket att orsaka buller. Vi är de enda på  

marknaden som erbjuder dessa inbrottsskyddade och  

säkerhetsklassade fasadpaneler för byggnader. Utan att  

göra avkall på form eller prestanda. Lindab-panelerna 

har exakt samma prestanda vad gäller ljud, täthet och  

utseende som våra ”vanliga” paneler. Men de uppfyller  

dessutom kraven i skyddsklass 2 enligt Svensk Stöld- 

skyddsförenings Föreskrift SSF 200. Lindabs säkerhets- 

klassade paneler - När du behöver en trygg lösning.

 l indab |  v i förenklar byggandet

stalbyggnad-2015-01-185x130-stoppa-tjuven.indd   1 2015-02-23   10:28:15

s 32-34 rostfria balkar 150224_optim.indd   34 2015-03-02   10:21



Sverige: +46 303 24 30 80 / info@pretec.se / www.pretec.se   Norge: +47 69 10 24 60

Hollo-Bolt®

by

HIGH 
CLAMPING 

FORCE

HIGH 
CLAMPING 

FORCE

•  Orginalet for expanderande 

   stålbult till konstruktionsstål

•  Nya Hollo-Bolt (HCF) för högre 

   klämkraft

•  Enkel att installera, behöver 

   endast kunna komma åt från 

   ena sidan

•  För konstruktionsrör och andra 

   ihåliga profiler

•  Finns varmförzinkad och 

   syrafast utförande

Kontakta oss för en katalog!

Auktoriserad Leverantör

Stålkonstruktioner Stålexpander
(Godstjocklek 3-86mm)

Däckinfästning Stödinfästning GolvinfästningDäckinfästning StödinfästningStålkonstruktioner GolvinfästningStålexpander

DEKRA - experter på svets

DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. 
DEKRA finns på 28 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 32 000 medarbetare i 50 länder.

 ▶  Vägledning till ISO 3834- och EN 1090-certifiering 
 ▶  Kvalificering av svetsprocedur
 ▶  Svetsrådgivning
 ▶  Materialteknik

 ▶  Certifiering av svetsare  
 ▶  Processoptimering
 ▶  Oförstörande provning
 ▶  Utbildning inom alla områden

Varmförzinkat stål
Genom att välja en varmförzinkare som är medlem i bransch-
organisationen Nordic  Galvanizers  säkerställer du som an-
vändare att din produkt är varmförziknad med kvalité och miljö-
medvetenhet i fokus. Du kan även snabbt få hjälp och svar på 
frågor som rör produkten, antingen från din varmförzinkare eller 
Nordic Galvanizers informationskontor. Hos oss kan du även 
beställa litteratur om varmförzinkning eller boka ett personligt 
informationsmöte till din arbetsplats.

 - underhållsfritt konstruktionsmaterial                                                                               
 med oöverträffad livslängd! 

info@nordicgalvanizers.com, www.nordicgalvanizers.com 
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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.

Stål gör det möjligt
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Byggherre: EVR 
Entreprenør & RIB: SOAS Construction
Arkitekt: Link Arkitektur 
Stålentreprenør: SOAS Construction

37
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Bygget er  
konstruert  
med et hoved-
bæresystem i  
stål og sam- 
virkedekker 
av profilerte 
stålplater og 
plass-støpt 
betong.

SOAS  
Construction  
har prosjek-
tert og levert 
næringsbygget 
som nå er under 
oppføring på 
Tykkemyr  
i Moss. 

Nytt miljøbygg ved  
innfartsveien til Moss

EVR (Elektro, Ventilasjon og Rør) oppfører et moderne, energiklasse A næringsbygg 
rett ved innfartsveien til Moss. Det er LINK Arkitektur i Fredrikstad som har teg-
net signalbygget med en spektakulær oppdelt fasade, bestående av fire kvadratiske 

bygg på 20x20m med tre mellombygg. Kontorbygget skal huse flere store bedrifter. Første 
del av bygget er allerede tatt i bruk, mens del to som nå er under oppføring er planlagt 
ferdigstilt til høsten 2015.

Energieffektivt bygg
EVR som har energiøkonomisering som ett av sine spesialfelt, har som mål at bygget skal bli 
et av landets mest energieffektive. Det er boret 19 energibrønner 170 meter ned i grunnen 
som sørger for nedkjøling av bygget sommerstid og oppvarming om vinteren. 

Stål i hovedbæring og dekker
Bygget som er på 7.800 kvadratmeter, er tre etasjer høyt og konstruert med et hovedbære-
system i stål, levert og montert av SOAS Construction AS. Etasjeskillere er utført som 
samvirkedekker av profilerte stålplater og plass-støpt betong. ❏
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Nye Hegg Skole blir et passivhus 
som skal energimerkes A og 
BREEAM-klassifiseres. Det er en 

3 parallell barneskole med flerbrukshall og 
kultursal. Selve bygget er et bæresystem med 
søyler og bjelker i stål, og gulv i huldekker. 
Byggearbeidene startet sent høsten 2013 og 
er ment å være ferdig til åpning skolestart 
høsten 2015.

– Bygget er nærmest kvadratisk i plan. 
Undervisningsrommene og flerbrukshallen 
ligger som en slange rundt atriet, som man 
kommer inn i gjennom en spalte i bygget. I 
atriet er det et frittstående bygg med bibliotek 
og møterom, kledd i askespiler. Taket svever 
litt og holdes oppe av denne ‘stammen’ i vårt 
kunnskapens tre, forteller Thomas Gevelt 
Løvdahl i L2 arkitekter. 

– Det grønne taket er dekket med et gan-

Byggherre: Lier kommune 
Totalentreprenør: OKK Entreprenør (NCC)
Arkitekt: L2 Arkitekter 
Landskapsarkitekt: Gullikk Gulliksen 
RIB: Andreas Solberg
Stålentreprenør: Contiga

Et miljøbygg med en karakterisk takkonstruksjon

Byggherre: KLP Eiendom
Totalentreprenør: Skanska
Arkitekt: AMB
Landskapsarkitekt: Bjørbekk og Lindheim
RIB: Rambøll 
Stålentreprenør: Contiga

På toppen av Nye Fornebu senter ligger 
det fire frittstående blokker, med hag-
er og lekeplass.  –Bygget har tre klare 

elementer. Nederst og under bakkenivå er 
det to etasjer med parkering, vist via granitt 
som et symbol på det naturlige og omgiv-
elsene. Deretter kommer kjøpesenter og 
kontorlokaler kledd i tre, for å symbolisere 
miljøet. På toppen av kjøpesenteret plasserte 
vi fire lameller med boliger, som fire fingre 
med takhager mellom, forklarer Bernd fra 
AMB arkitekter. Boliglamellene er bevisst 
utkragede og kledd i glass og metall, de 
samme materialene som fly, som et nikk 

mot den gamle hovedflyplassen. De store 
utkragingene måtte understøttes med søyler. 
-Vi brukte skråstilte søyler for å skape en 
spenning, og for at plasseringen skulle se til-
feldig ut. De mange søylene bidrar til å skape 
inntrykket av en søyleskog.. Boliglamellene 
er uavhengig av rastene og frigjort fra sys-
temet under med et helt nytt bæresystem 
på 500mm hulldekke og 300 påstøp. Det 
eneste som går oppover i systemet er vertikal 
kommunikasjon som heissjakter, som også 
gir nødvendig vindavstivning.

Produksjonen av de store skråsøylene fun-
gerte egentlig bra, forteller Elisabeth Røn-

ning, prosjektleder i Contiga. Vinklene var 
det mest utfordrende. Vi prefabrikerer alt 
vi lager.  Tilslutningsdetaljer kom ferdig, og 
overflatebehandling kom ferdig bortsett fra 
toppstrøket. Så vi kunne bare bolte fast og 
sveise i bånn. Utfordringen kom tidligere, det 
gjaldt plasseringen. Vi detaljprosjekterte stål 
og bjelker, og lagde løsninger så vi fikk det 
montert sammen. Starten var litt mer avansert 
enn det det er når man har rette søyler. De 
to bæresystemene gjorde også at vi måtte ha 
bæring som tar vare på kreftene i boligene, og 
fordele de ned i bæringene i senteret. Men det 
ble innmari stilig! ❏

Lyse boliger på toppen av nye Fornebu Senter

ske lett og tynt lag jord og sedum som til 
sammen veier rundt 40 kilo per kvadratmeter.
Taket er TRP plater på ståldragere. For å få til 
spennviddene i salene er det brukt stålfagverk 
der. Fagverksdragerne knekker opp og ned, 
det gir en spennende geometri og form.

– Taket består av en rekke saltak satt inntil 
hverandre. Mønene på disse saltakene bor-
tover er vridd 45 grader i forhold til planen, 
det er det som gir uttrykket i fasaden. Du får 
en gesims som går opp og ned, et møte mellom 
to geometrier som også gir den sagtann-aktige 
fasadeformen. 

– Fasaden er teglforblendet. Den lyse, 
gule teglsteinen er dratt med fra den ut-
vendige fasaden, inn i atriet, for å gi følels-
en av et slags klimatisert uterom. Det gir 
en følelse av kontinuitet. I atriet er det et 
overlys som følger taket, som gir en følelse 
av letthet. Det er veldig flott hvordan ly-
set vasker ned teglveggen innenfra, man 
skjønner ikke helt hvor lyset kommer fra. 
Som arkitekt er det spennende å bruke lys 
til å forme rommene. 

– Samarbeidet med RIB Andreas Sol-
berg og OKK har vært fantastisk, avslutter 
Løvdahl. Det har vært en del utfordringer, 
og dette ville ikke vært mulig uten dem. ❏
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Vår kunskap
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fogytorna!
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Vi arbetar med svetstillsyn

Varmforzinking
 

 

Kvalitet Transport
Faste sjåfører og biler med kranDen raskeste, beste og billigste rustbeskyttelsen

Kontakt-telefon: 40 00 36 86

Management System
Certificate

To certify conformity with  //  Godkjent overensstemmelse med
the Management System Requirements of  //  Styringssystemkravene i henhold til

NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004

awarded  //  tildelt

Borgeskogen 71, 3160 Stokke

Manufacturing/supplying following products/services:
for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Surface treatment of metals

Overflatebehandling av metaller

Certificate No  // Sertifikat nr.: 
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First issued //  Utstedt første gang: 2012-03-19

Valid until  //  Gyldig til: 2015-03-19
Issued  //  Utstedt: 2012-03-19

Audit: Annual  //  Oppfølging: Årlig

Managing Director  //  Daglig leder Technical Manager  // Teknisk leder
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I Nybro byggs under 2015 ett nytt kraft-
värmeverk med en 23 MW panna baserad 
på förbränning av avfall i en fluidiserande 

bädd. Ångan används för produktion av 
elkraft i en 6 MW ångturbin Värme an-
vänds dels i det kommunala fjärrvärmenätet, 
dels i ett industriellt hetvattenät. Driftsät-
tning av anläggningen sker tidigt år 2016. 
Kraftvärmeverket uppförs med en stomme 
av varmförzinkat stål med socklar av be-
tongelement samt fasad med sandwichele-
ment av stålplåt. Personaldelen har en fasad 
av keramik, s k skärmtegel. Pannhuset är 
32 meter högt och stålstommen består av ca 
550 ton stål fördelad på 3 sammanhängande 
huskroppar med olika höjd. I överbyggnad-
sentreprenaden ingår även ett antal platsg-
jutna betongbjälklag på stålbalkar.

Stålab uppför en komplett överbyggnad 
med inlyft av komponenter till kraftvärmev-
erket. Till överbyggnaden monterar Stålab bla 
väggelement och takplåt samt hela stålstom-
men. Integra Engineering har projekterat 
stålstommen, alla plattformar, trappor och 
merparten av maskinstativ i Tekla Structures 
och levererat CNC-filerna till Ranaverket 
som tillverkat takbalkarna och Lecor som 
tillverkat övriga stålstomkomponenter i sin 
moderna produktionsanläggning i Kungälv. 
Lecor har bland annat tillverkat 32 meter 
långa pelare kompletta med ytbehandling 
och borrning för skruvning av montaget. De 
färdiga stålpelarna har sedan transporterat till 
Nybro där Stålab sker monteringen. Samtliga 
stålkomponenter är CE-märkta och certifi-
erade enligt EN 1090-1. ❏
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Beställare: Nybro Energi AB
Totalprojektör: Calambio Engineering AB
Arkitekt: Calambio Engineering / 
Lennart Molin
Byggkonstruktör: Integra Engineering AB
Stomentreprenör: Stålab i Trollhättan AB
Ståltillverkare: Lecor / Ranaverken
Fasadelement: Ruukki Constructionw

Kraftvärmeverk med ny stålbyggnadsteknik

Det nya 
Kraftvärmev-
erket i Tran-
storp i Nybro 
kommer att 
tas i drift 
2016.

Stålstommen har 
projekteras av 
Integra i Tekla 
Structures och 
levereras sedan som 
CNC-filer till Le-
cor och Ranaverket 
för tillverkning.

Tennce Carlsson och Pär Dryselius visar ett 
antal av stålpelarna som tillverkas i Lecors 
anläggning.

De 32 m långa stålpelarna på väg till Nybro.
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En av de övergripande idéerna i 
Vallastaden i Linköping är mång-
falden som ska genomsyra den nya 

stadsdelen på alla nivåer. Detta bäddar 
för en bro som är ett objekt i sig självt. 
Den försöker inte smälta in eller anpassa 
sig till övriga broar, eller övrig bebyg-
gelse i området utan tillåts sticka ut i både 
materialval, färg och form. Samtidigt är 
målsättningen att bron ska vara ”enkel”, 
men i ordets mest positiva bemärkelse, 
den ska alltså inte ta hela å-rummet i 
anspråk genom överdrivet stora gester. 

Bron utförs i ett spann med total längd 
ca 21,5 meter och en brobanebredd på 
ca 4 meter. Den bärande balken utgörs 
av en stållåda med varierande sektion, 
vars största höjd är vid landfästena och 
den lägsta mitt över bäcken. Den slutna 
lådans triangulära ytor bildar en slank, 
fasettformad volym som reflekterar både 
dagsljus och konstbelysning i olika riktnin-
gar och samtidigt bidrar till att förstärka 
den övergripande formen. För att bron ska 
kännas som ett samlat objekt, samtidigt 
som den ska kännas lätt, är räcket gjort i 
perforerad plåt. 

Att få alla de speciella kraven på bron 
att integreras på ett bra sätt utan att göra 
den svårtillverkad var något som konstruk-
tören Sting lades en hel del tid på under kon-
struktionsarbetet. I detta arbete innefattas 
alltifrån att fundera på över brons ojämna 
värmeutvidgning på grund av den tilltänk-

Bro över Smedstadbäcken

Stål säkrar 
Partille Arena

Beställare: Partillebo AB
Arkitekt: Tengbomgruppen, Malmö
Konstruktör: COWI
Entreprenör: Skanska
Stålentreprenör: UPB

Partille kommun satsar på en ny multi-
arena för idrott och kultur. Den stora 
A-hallen som har en bruttoarea av 

17 000 m2 och rymmer över 4000 sittande 
åskådare kommer att användas för elitidrott, 
musik och kulturevenemang samt skolelevers 
idrottslektioner. Arenan byggs strax öster om 
Partille centrum i direkt närhet till motorväg 
E20. Mellan byggnadens fasad och vägkant är 
det endast 30 meter. Med anledning av att E20 
är en transportled för trafik med farligt gods 
har omfattande riskanalyser föregått planerin-
gen av arenan. Utöver skydd mot brand och 
gasutsläpp ska byggnaden även dimension-
eras för tryckvåg från en eventuell explosion. 
Yttertaket består av samverkanselement från 
norska Lett-tak som är förstärkta för att motstå 
trycken från explosion. Tackfackverken spän-
ner 53meter över arenan och är utformade i 
bågform med sammanhållande dragband. 
Tackfackverken som tillverkas av UPB i 
Lettland består i huvudsak av KKR-profiler 
sammansvetsade till enheter som transporteras 
i delar och sammanfogas med skruvförband på 
byggarbetsplatsen innan de lyfts på plats. Ytter-
taket kommer att beklädas med bandtäckning 
av aluminium och rostfri plåt.

Prefabricerade betong och stålkonstruk-
tioner har detaljprojekterats av UPB i nära 
samarbete med COWI som utöver system-

handlingsprojekteringen även utfört explo-
sionsanalyser av stommen. Dessa har gjorts 
med transient, dynamisk FEM-beräkning där 
tryckvågen rullas över byggnaden och respon-
sen uttrycks i krafter och moment. 

Projekteringen sker med Tekla, där UPB 
detaljprojekterar stål samt prefabricerad betong 
i en och samma modell. Stålstommen består 
totalt av ca 700 ton stål, tillverkat och monterat 
av UPB. COWI har som huvudkonstruktör 
i projektet bistått Skanska i samordning av 

Beställare: Linköpings kommun
Arkitekt: &Rundquist
Konstruktör: STING
Stålentreprenör: Br. Jansson /  
Nissavarvet

stomprojekteringen samt kontrollerat och sam-
verkat i gränssnitten mellan stomleverantör 
och övriga parter i projektet. ❏
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ta spillvärmen från fjärrvärmerören till att 
minimera framtida korrosionsproblem. En 
annan utmaning var en så banal sak som 
att de många hålen i räckesplåten (ca 21700 
st) gjorde modellen tungarbetad. Man valde 
därför rostfritt stål 1.4301 eftersom räck-
ena inte går att måla med fullt färgskikt. 
Bröderna Jansson har tillverkat den 24 
ton tunga stålbron färdig i verkstaden i 
Halmstad och sedan transporterat den till 
Linköping och monterat bron på rätt plats. 
Stålbron är gjord i S355J2+N och målad med 
320µm täckfärg av metallictyp. ❏
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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.cnfinternational.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.no, 
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 Direct AS, 
www.areco.se, 
Pb 20, 3770 Kragerø, 
Tel. 35 69 40 50

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

Lindab AS, 
www.lindab.no,
Stålfjæra 10, 0903 Oslo, 
Tel. 22 80 39 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, 
22 90 90 00

Tata Steel Norway Byggsystemer, 
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, 
Pb59 Grefsen 0409, Oslo, 
Tel.23 39 38 00

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, 
Postboks 34, 5341 Straume, 
Tel. 56 31 05 00

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

Edgen Murray Norge AS, 
www.edgenmurray.com, 
Industrivegen 1, 4344 Bryne, 
Tel. 51 77 90 10

Førde Stål AS, 
www.fordestaal.no, 
Pb 354, 6802 Førde, 
Tel. 975 43 002 

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 

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

STÅLENTREPRENØRER / 
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

Bakkesmia AS, 
bakkesmia@tussa.com
Follestaddal, 6156 Ørsta, 
Tel. 900 77 610 

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

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

Boss Bygg og Industrimontasje AS, 
www.bossbygg.no, 
Bosmyrkollen 2, 4620 Kristiansand, 
Tel. 91 67 49 20

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

Brødrene Midthaug AS, 
www.midthaug.no, 
6453 Kleive, 
Tel. 71 20 15 00

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

Bygg Con AS, 
www.bygg-con.no, 
Pinavegen 22, 7800 Namsos, 
Tel. 74 22 61 50

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

Børø Stål AS , 
www.borostaal.no, 
Myrholtet 230, 5142 Fyllingsdalen, 
Tel. 90 77 19 71

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

Edvind Hansen AS, 
www.edvindhansen.no, 
Pb 2063-PIB, 2811 Hunndalen, 
Tel. 61 14 00 80

Einar & Kaares Mekaniske A/S, 
www.ekmekaniske.no, 
Lindebergveien 1, 2016 Frogner, 
Tel. 63 86 86 60

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

EuroWeld AS, 
www.euroweld.no, 
Haraldsvei 9, Pb. 420, 1471 Lørenskog, 
Tel. 91 69 89 97

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 

Fana Stålservice AS, 
fanastaalsmed@gmail.com, 
Rødshella 20, 5244 Fana, 
Tel. 922 44 506

Feyling Mekaniske Verksted AS, 
www.feyling-mek.no, 
Emsevegen 128, 2770 Jaren, 
Tel. 61 32 83 67

Finneid Sveiseverksted A/S, 
www.finneidsveis.no, 
Finneid Kai, 8210 Fauske, 
Tel. 75 60 08 60
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Finnsnes Mekaniske AS, 
www.fimek.no, 
Finnfjord næringsområde, 
9300 Finnsnes, 
Tel. 77 84 78 50

Fiskum Plate & Sveiseverksted AS, 
www.fiskum-sveis.no, 
Kongsbergveien 791, 3322 Fiskum, 
Tel. 920 84 156

Frank Smed AS, 
www.franksmed.no, 
Vassleia, 7340 Oppdal, 
Tel. 72 42 21 91

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

GBS Produkter AS, 
www.gbsprodukter.no, 
Holmengata 24, 1394 Nesbru, 
Tel. 66 77 80 20

Glør AS, 
lars.erling.eriksen@glor.as, 
Myra 11, 8610 Mo I Rana, 
Tel. 75 12 14 30

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

Harasjøen Mekaniske AS, 
www.haramek.no, 
Harasjøen Næringspark, 
2330 Vallset, 
Tel. 62 58 53 00 

Harstad Stålmontasje Drift AS, 
rola-bre@online.no
Pb 2073 Kanebogen,  9497 Harstad, 
Tel. 91 33 48 07

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

IMO Sveiseindustri, 
www.imosveis.no, 
Pb 15, 8604 Mo i Rana, 
Tel. 480 25 070

IMTAS Transportmekanikk AS, 
www.imtas.no, 
Pb 500, 8601 Mo i Rana, 
Tel. 751 24 366

IPOA AS, 
www.ipoa.no, 
Produksjonsveien 21, 
1618 Fredrikstad, 
Tel.69 87 82 00

Ivar Bråthen Mekaniske AS, 
www.braathenmek.no, 
Gubberudvegen 132, 
2312 Ottestad, 
Tel. 62 57 60 00

Jens Jensen AS, 
www.jens-jensen.no, 
Pb 2008, 9507 Alta, 
Tel. 78 45 69 50

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

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

Kontinental Maskinservice AS, 
www.kontinental.no, 
Lohnelia 49, 4640 Søgne, 
Tel. 38 05 04 22

Kynningsrud Prefab AS, 
www.kynningsrud.no, 
Vallehellene 3, 1662 Rolvsøy, 
Tel. 69 30 97 97

Lafopa Industrier AS, 
www.lafopa.no, 
Brenneveien 5, 7650 Verdal, 
Tel. 740 73 150

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

LECOR Stålteknik AB, 
www.lecor.se, 
Dumpergatan 8, 
S-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, 
Grenseveien 86 A, 0663 Oslo, 
Tel. 977 07 300 
(Bergen Tel. 55 39 26 00)

Lonbakken Mekaniske Verksted AS, 
www.lonbakken.no, 
Skansen 20, 2670 Otta, 
Tlf. 61 23 55 70

LSI Welding AS, 
dag@lsiwelding.no, 
Kjerraten 15 Holmen, 3013 Drammen, 
Tel. 94 01 09 73

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, 
Pb 3604, 9278 Tromsø, 
Tel. 776 008 90

MCE AS, 
www.mce.no, 
Tongane, 5590 Etne, 
Tel. 53 77 12 70

Meko AS, 
www.meko.no, 
Pb 246, 5342 Straume, 
Tel. 56 33 01 10

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

Miljøstål AS, 
www.miljostal.no, 
Steinbergveien 8, 
3050 Mjøndalen, 
Tel. 32 23 60 50

MOMEK Group AS, 
www.momek.no, 
Pb 523, 8601 Mo i Rana, 
Tel. 75 13 69 99

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

Norax AS, 
www.norax.no, 
Elfengveien 1, 2500 Tynset, 
Tel. 62 48 28 00

Norbye Industriservice AS 
www.nis.as, 
Øyjordnesveien 28, 9310 Sørreisa, 
Tel. 975 36 869

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

Oppland Stål AS, 
www.opplandstaal.no, 
Ottadalsvegen 1630, 
2682 Lalm, 
Tel. 61 23 93 30

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

Rustfri Eksperten AS, 
www.rustfrieksperten.no, 
Hornebergveien 13,
7038 Trondheim, 
Tel. 73 50 99 90

Ruukki Construction Oy, 
www.ruukki.com, 
Pb 900, 60101 Seinäjoki, Finland, 
Tel.+ 358 20 59 11

Røkenes AS, 
www.rokenes.no, 
Knottveien 11, 9514 Alta, 
Tel. 78 44 50 08

Rør-welding AS, 
www.vktv.no, 
Venusvegen 13B, 7652 Verdal, 
Tel. 74 04 01 25

Safe Exit AS, 
www.safeexit.no, 
Bergliveien 9, 3712 Skien, 
Tel. 952 06 353

SB Produksjon AS, 
www.sbproduksjon.no, 
Øran Vest, 6300 Åndalsnes, 
Tel. 71 22 44 70

s 43-46 norska medlemmar 150212.indd   44 2015-03-02   13:33



NR 1 •  2015 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD   45

M
EDLEM

M
AR

SIAS AS, 
www.sias-as.no, 
Pb 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, 
Åsaveien 93, 3531 Krokkleiva, 
Tel. 32 15 82 92 

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

Soas Construction AS, 
www.soas.no, 
Hernesmoen Vest, 2116 Sander, 
Tel. 915 99 993

Stamas Productions AS, 
productions.stamas.no, 
Bedriftsvegen 33, 4353 Klepp Stasjon, 
Tel. 51 97 89 20

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

Stålbyggeren AS, 
www.stalbyggeren.no, 
Stongvegen 170, 
4270 Åkrehamn, 
Tel. 52 81 54 00 

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

Sveis & Maskinteknikk AS, 
www.smtas.no, 
Strandgata 50, 8400 Sortland, 
Tel. 76 11 18 00

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

Syljuåsen AS, 
www.syljuaasen.no,
Kallerudlia 15, 2816 Gjøvik, 
Tel. 61 14 50 80

Søgne Stål AS, 
Nesan 37, 4532 Øyslebø, 
Tel. 38 28 84 29

Sørmaskinering AS, 
www.sormaskinering.no, 
Østre Lohnelier 2, 4640 Søgne, 
Tel. 38 16 66 91

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

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

UNI STÅL AS, 
Tassebekkveien 350, 
3160 Stokke, 
Tel.404 74 306

Vevle Mek. Verkstad AS, 
www.vevlemek.no, 
Rymledalen, 5282 Lonevåg, 
Tel. 56 39 26 75

Vikan Sveis AS, 
www.vikansveis.no, 
Pb 17, 8058 Tverlandet, 
Tel. 75 51 51 00

VM sveis og montering AS, 
www.mossmontering.no, 
Pb 2194 Høyden 1521 Moss, 
Tel. 69 23 53 53

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

Øiseth Montasje AS, 
tomont@online.no, 
Kongleveien 5, 2214 Kongsvinger, 
Tel. 400 84 557

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

STÅL- OG FASADEENTREPRENØRER
Alustål, 

www.alustal.no, 
Vestengveien 40A, 1725 Sarpsborg, 
Tel. 69 13 69 13

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

Bøttger & Co AS, 
Pb 2518, 3702 Skien  

Hevad AS, 
www.hevad.no, 
Pb 9076, 6023 Ålesund, 
Tel.93 40 56 16

IKM Stål & Fasade AS, 
www.ikm.no/IKM-Staal-og-Fasade, 
Sandvikveien 30, 
4016 Stavanger, 
Tel. 51 82 64 64

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

Nordiske Stålbygg AS, 
Østre Rosten 76, 7075 Tiller, 
Tel. 72 85 39 30

O.B.Wiik AS, 
www.obwiik.no, 
Industriveien 13, 
2020 Skedsmokorset, 
Tel. 64 83 55 00

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 Landbruksbygg 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.staalteknikk.no, 
Sandviksveien 30, 4016 Stavanger, 
Tel. 992 73 000

ENTREPRENØRER
AF Gruppen Norge AS, 

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

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

Bjørn Bygg AS, 
www.bjorn.no, 
Pb 6342 Langnes, 9293 Tromsø, 
Tel. 77 66 10 30 

Consto AS, 
www.consto.no, 
Postboks 6154, 9291 Tromsø, 
Tel. 975 92 901

HENT AS, 
www.hent.no, 
Vestre Rosten 79, 7075 Tiller, 
Tel. 72 90 17 00

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, 
Bjellandveien 24, 3172 Vear, 
Tel. 40 00 69 69 

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

Skanska Norge AS,  
Konstruksjonsavdelingen, 

www.skanska.no, 
Pb.1175 Sentrum, 0107 Oslo, 
Tel. 40 00 64 00

Talitor Construction, 
www.talitor.no, 
Pb 93, Evjeløkka 4A, 1662 Rolvsøy, 
Tel. 69 33 90 80

Veidekke Entreprenør AS, 
www.veidekke.no, 
Pb 505 Skøyen, 0214 Oslo, 
Tel. 21 05 50 00 

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

RÅDGIVENDE INGENIØRER
Bomek Consulting AS, 

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

BraCon AS, 
www.bracon.no, 
Pb 368, 2303 Hamar, 
Tel. 995 18 000

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
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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, 
Pb 1035, 8602 Mo i Rana, 
Tel. 909 87 359

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

Prefab Design AS, 
www.prefabdesign.no, 
Gamle Forusveien 14A, 4031 Stavanger, 
Tel. 916 64 944

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 

Ruukki Construction Norge AS 
avd. Fredrikstad, 

www.ruukki.no, 
Kråkerøyveien 2B, 1671 Kråkerøy, 
Tel. 69 36 32 50 

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

PROGRAMVARE / IKT 
Theta Development as, 

www.thetadev.no, 
Pb 30 Laksevåg, 5847 Bergen, 
Tel. 99 44 34 71

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

Industry Supply Norge AS, 
www.metalsupply.no, 
Pb.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

Joma Trading Norway AS, 
www.jomatrading.no, 
Tomteveien 55, 1618-Fredrikstad, 
Tel. 69 34 64 00

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 

Kynningsrud Prefab AS, 
www.kynningsrud.no, 
Vallehellene 3, 1662 Rolvsøy, 
Tel. 69 30 97 97

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

FESTEMATERIELL / MASKINER
Beijer AS, 

www.beijeras.no, 
Pb 9513, 3038 Drammen, 
Tel. 32 20 24 00

Dokka Fasteners AS, 
www.dokkafasteners.com, 
Rosteinv. 7, 2870 Dokka, 
Tel. 61 11 30 30 

EJOT Festesystem AS, 
www.ejot.no, 
Pb 84 Røa, 0701 Oslo, 
Tel. 23 25 30 40

Nord-Lock AS, 
www.nord-lock.com, 
Torvet 1, 3110 Tønsberg, 
Tel. 977 99 226

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
AAA Certification AB, 

www.a3cert.com, 
Göteborgsvägen 16H, 441 43 Alingsås, Sverige,
Tel. +46 322 642 600

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

FeC AS, 
www.fec.as, 
Leknesvegen 246, 5915 Hjelmås, 
Tel. 926 03 289

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 

Svetsansvarig i Sverige AB,
www.svetsansvarig.se,
Gravanäsvägen 11, 342 93 Hjortsberga, Sverige,
Tel. +46 721 60 57 00

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

MALING
Jotun A/S, 

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

Zinga Norway AS, 
www.zinganorway.no, 
Tjuvholmen Allè 3, 0252 Oslo, 
Tel. 23 89 10 35

VARMFORSINKING 
Brødr. Berntsen AS, 

www.bberntsen.no, 
Hensmov. 43, 3516 Hønefoss, 
Tel. 32 10 97 70 

NOT Varmforzinking AS, 
www.not-varmforzinking.no, 
Jernbanevegen 21, 4365 Nærbø, 
Tel. 982 96 251

Duozink AS, 
www.duozink.no, 
Borgeskogen 71, 3160 Stokke, 
Tel. 400 03 686 

Duozink Selbak AS, 
www.duozink.no, 
Løenv. 4, 1653 Sellebakk, 
Tel. 400 03 686

FerroZink Trondheim AS, 
www.ferrozink.no, 
Industriveien 51, 7080 Heimdal, 
Tel. 72 89 62 00

Galvano Tia AS, 
www.galvano.no, 
Pb 143, 8201 Fauske, Tel. 75 60 11 00

Molde Zink AS, 
www.moldezink.no, 
Baklivegen 13, 6450 Hjelset, 
Tel. 71 20 29 10 

Vestsink AS, 
www.vestsink.no, 
Gurskøy, 6080 Gurskøy, 
Tel. 70 08 03 60

Vik Ørsta AS, Avd Vik, 
www.vikorsta.no, 
6893 Vik i Sogn, Tel. 57 69 86 50 

Vik Ørsta AS, Avd Ørsta, 
www.vikorsta.no, 
Strandg. 59, 6150 Ørsta,  Tel. 70 04 70 00

Zinken AS, 
www.zinken.no, 
Idrettsv. 138, 5353 Straume, 
Tel. 406 20 200 

GJENVINNING/RESIRKULERING
Norsk Gjenvinning AS, 

www.norskgjenvinning.no, 
Pb 567 Skøyen, 0214 Oslo, 
Tel. 09700

ORGANISASJONER/UTDANNING
Den norske Stålgruppen, 

www.stalforbund.com/stalgruppen.htm
Høgskolen i Gjøvik, 

www.hig.no 
Industrigruppen Stål og Fasade (IGS),

www.igsf.no
Nordic Galvanizers, 

www.zincinfo.se 
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, 

www.NFSkompetanse.com 
Stål- og metallgrossistenes Forening, 

Pb. 1369 Vika, 0114 Oslo, 
Tel. 23 23 90 90
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NYE MEDLEMMER 
NORSK STÅLFORBUND
STÅLVERKSTEDER
●  Bygg Con AS,  

www.bygg-con.no
●  Fana Stålservice AS,  

fanastaalsmed@gmail.com
●  Glør AS,  

www.glor.as
●  Kontinental Maskinservice AS,  

www.kontinental.no
●  LSI Welding AS,  

www.lsiwelding.no
●  Rør-Welding AS,  

www.vktv.no
●  Soas Construction AS,  

www.soas.no

ENTREPRENØRER
●  Consto AS,  

www.consto.no

RÅDGIVENDE INGENIØRER
●  Prefab Design AS,  

www.prefabdesign.no

BRANNSIKRING OG  
ISOLERING
●  Joma Trading Norway AS,  

www.jomatrading.no

FESTEMATERIELL 
●  Nord-Lock AS,  

www.nord-lock.com

INSPEKSJON 
●  FeC AS,  

www.fec.as.no

En ny arkitekturpris lanseres 
i år. Det er Industrigruppen 
Stål og Fasade (IGS) som 
står bak den nyopprettede 
prisen. Prisen skal tilde-
les et arkitektfirma for et 
prosjekt som kjennetegnes 
ved fremragende arkitekto-
nisk bruk av tynnplater og 
sandwichelementer av stål i 
fasader. Prisen som vil bli delt 
ut årlig, tildeles det vinnende 
arkitektfirma i form av en 
sjekk på 25.000 kroner samt 
et diplom. Prispengene må 
benyttes til å fremme bruk av 
tynnplater i stålarkitekturen. 

– Vi har opprettet prisen 
for å øke bevisstheten rundt 
fordelene ved tynnplater og 
sandwichpaneler, forteller 
Knut Helle, formann i IGS. 
Prisen deles ut til et prosjekt 
som har kvaliteter hva angår 
estetikk, funksjon, teknikk, 
miljø og økonomi. Prosjektet 
skal være ferdigstilt i løpet av 
siste kalenderår. Prisen vil bli 
overrakt vinneren på Norsk 
Ståldag i Oslo i november.

Det står enhver fritt til å 
fremme forslag. Forslag skal 
følges av tilstrekkelig underlag 

i form av tegninger, fotografier 
og beskrivelser til å kunne 
bedømme prosjektet. Frist for 
å foreslå kandidater er 1. juni 
2015. Du kan laste ned statut-
tene fra IGS sin hjemmeside: 
www.igsf.no. 

IGS
Industrigruppen Stål og 
Fasade ble stiftet i 1978, 
med hovedmål å fremme 
faglig utvikling, kunnskap, og 
anvendelse av bygningspla-
ter og sandwichelementer i 
stål i byggebransjen. I dag er 
IGS et av Norsk Stålforbunds 
basismedlemmer. 
Les mer på internett
http://www.igsf.no/

Begrensninger i  
EXC-sertifiseringen
 I og med at de fleste stål-
bygg er i utførelsesklasse 
EXC2 så må de som spesifi-
serer og bestiller stålarbeider 
være oppmerksomme på de 
begrensninger som ligger i 
sveiseverkstedenes sertifise-
ring. Det er mange verkste-
der som er sertifisert i EXC2 
men som ikke kan tilvirke og 
CE-merke stål til alle EXC2-
klassifiserte bygg. Det er spe-
sielt begrensninger knyttet 
til sveisekompetansen som 
bestemmer hvilke stålsorter 
og dimensjoner man har lov 
å tilvirke. For eksempel kan 
foretak som har en Sveiseko-
ordinator med kompetan-
senivå B (grunnleggende) 
levere konstruksjonsstål 
begrenset oppad til S355 og 
med max godstykkelse lik 
25 mm (endeplater 50 mm). 
Denne informasjon er angitt 
i foretakets sertifikat ihht 
EN 1090-1. Begrensningene 
framkommer av kravnivåene 
til teknisk kompetanse for 
sveisekoordinatorer i tabell 
14 for konstruksjonsstål og i 
tabell 15 for rustfrie stål i EN 
1090-2.

IGS’ arkitekturpris – ny pris  
for fremragende bruk av stål i fasader

Knut Helle, formann i IGS. 
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Reidar Lonbakken

Bjørn Lonbakken
Sertifisering EN1090 i juni 2014.Fra venstre: Per Nordgaard (Nordcert), 
Per Olav Helden, Rune P. Bakken og Jon Nyborg.

Medlemsföretag i fokus
Stålbyggnadsbranschen i både Sverige och Norge bärs upp av många kompetenta 

stålbyggnadsföretag som med kompetent personal och kvalitetssäkrade processer 

förser byggbranschen med stålkonstruktioner av olika slag. Under denna vinjett  

presenterar vi ett par av dessa i varje nummer av tidningen.

Fra Otta i Gudbrandsdalen  

har Lonbakken Mek. 

Verksted levert mangt i 

stål i 68 år.

Lonbakken Mek

Tusenkunsteren Reidar Lonbakken 
har siden han var barn laget ting for 
hånd, som da han og en kamerat 

bygde hjemmelagde børser og støpte egne 
kuler på tampen av krigen. I 1957 startet 
Reidar eget mekanisk verksted i en kjeller 
på Otta. De første åra arbeidet de blant annet 
med tilhengere til traktorer, vaskemaskin 
for melkespann, og ferister. 

Opp gjennom årene har Lonbakken Mek. 
stadig vært på søken etter nye produkter. 
Det har vært prøving og feiling, men også 
store suksesser. I 1974 fikk de sin første jobb 
for oljeindustrien, da de produserte bølge-

s 48-50 medlemsfo�retag i fokus 150224_optim.indd   48 2015-03-02   14:05



49MEDLEMSFÖRETAG I  FOKUSNR 1 •  2015 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

Hovedproduktet siden starten i 1957 har  
vært feristproduksjon, - og som fortsatt er  
en betydelig del av omsetningen.

När den nya Holmenkollenbacken  
byggdes så levererade Lecor 1100 ton stål  
och är också medlem i Norska Stålforbundet 
och aktiv i Norge.

Nio nya stålbroar till T-banan i Hässelby  
monterades på 11 dagar av Lecor.

Medlemsföretag i fokus

➤

Pär Dryselius, Marknadschef, och VD Tennce Carlsson, ute på Lecors moderna produktionsenhet där 
medarbetare svetsar på de 32 m långa stålbroarna till Kraftvärmeverket i Nybro.

LECOR Stålteknik AB grundades 1965 
som ett mindre service och rörföre-
tag i Stenungsund men utvecklades 

under 70 och 80-talet mer som ett rent stål-
byggnadsföretag och flyttade till Rollsbo i 
Kungälv 1978. Sedan 2010 är Lecor en del av 
BE Group och är nu lokaliserat i en modern 
produktionsenhet på 6700m2 i Kungälv.  
Lecor är ett mindre företag med fokus på 

kvalitet och har alltid satsat på kunskap 
och teknik. Idag är verksamheten till 50 % 
inriktad på stålbroar och 50 % på bygg- och 
industriprojekt. Den nya moderna produk-
tionsenheten innebär att fokus börjar gå 
mot att även erbjuda färdiga prefabricerade 
stålleveranser till byggprojekt där man är en 
kapacitetsresurs för byggsmederna och ger 
möjlighet även för mindre stålföretag att 
leverera och montera stål till större bygg-
projekt. Man kan leverera CE-märkta stål-
byggnadskomponenter till stålmontörer som 
inte har egen CE-tillverkning. 

Lecor – en kapacitetsresurs för 
byggare och stålbyggare!
Lecor fyller 50 år under 2015 och firar med att skärpa sin 

kvalitetscertifiering och intensifiera sina aktiviteter att le-

verera högkvalitativa och CE-märkta stålbyggnadskom-

ponenter till mindre stålbyggnadsmontörer.

bryterlokk til en platform på Frigg-feltet. 
Etterhvert ble det også lekeapparater, rek-
kverk, gangbruer og stålbygg. 

Opp og nedturer
I 1984 tok Bjørn Lombakken over som 
leder av bedriften, og blant annet med 
produksjon av brurekkverk steg omsett-
ningen kraftig. Trapper, trappetårn og  ta-
koverbygg var også en del av produskjonen 
på 80-tallet. Til tross for stor omsetning 
gikk bedriften konkurs i 1991, men med 
pågangsmot og støtte fra ordføreren fikk 
Ottadølene driften igang igjen året etter. 
Siden den gang har verkstedet levert tøm-
merlenser til Tanzania, trapper og rek-
kverk til Gardemoen, syrefast utstyr til 
Snøhvit-utbyggingen, og stålarbeider til 
Norsk Villreinsenter på Tverrfjellet. 

Bred produksjon
I dag leverer Lonbakken Mek. Verksted kom-
plette stålbygg, ståltrapper, byggdetaljer og 
spesialkonstruksjoner i stål til offentlige og 
private anlegg. Kundene spenner fra kraftverk 
og oljeindustri til byggesektoren. Bedriften 
er sertifisert i henhold til ISO 3834-2 og EN 
1090-1. Etter 58 år arbeider Reidar Lonbakken 
fortsatt i bedriften han startet, som sønnen 
Bjørn nå leder. -I tillegg til bygg til stål og 
anlegg, produserer vi i Lonbakken fortsatt 
feristene som har vært norgesledende i over 
60 år, forteller Håvard Lonbakken.  ❑

Lasse Kilvær
Les mer på internett:: 
www.lonbakken.no
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➤ Certifikat och Kvalitet 
Redan i juni 2013 certifierades Lecor för 
SS-EN 1090-1 för samtliga utförandeklas-
ser; EXC 1, EXC 2, EXC 3 och EXC 4 och 
levererar CE-märkning för samtliga stål-
konstruktioner och komponenter man le-
vererar. Man är även certifierad för SS-EN 
ISO 3834 för kvalitetssäkring av svetsning. 
Lecor arbetar i enlighet med ISO 9000 och 
SBS Nordcert regelverk för stålbyggnation 
klass D och vid broarbeten enligt Svensk 
bronorm BRO 2004. Lecor passar på att fira 
50-årsjubileet genom att kvalitetscertifiera 
sig enligt ISI 14001 och 18000.

Produktion 
I november 2011 invigde Lecor den nya 
produktionsanläggningen som är special-
anpassad för företagets nya verksamhet. 
De 6700 kvadratmeterna inryms även en 
kontorsdel – modernt designat för att un-
derstryka funktionen av stålproduktion. Ett 
stort sammanträdesrum svävar över entrén 
och exponerar materialet vi är specialister 
på. Produktionshallen har en uppsättning 
av automatiserade maskiner som ger nya 
möjligheter, samtidigt som de underlättar 
och effektiviserar arbetet med att producera 
avancerade stålkonstruktioner och stålstom-
mar.  I Sverige har det funnits ett stort behov 
av att med hjälp av ökad automatisering 
kunna producera mer kostnadseffektiva 
stålkonstruktioner. 

Det är just det Lecor nu har i Kungälv, 
med massor av erfarenhet och kompetens 
samlat i den moderna produktionsanlägg-
ningen. Produktionen sker i en automati-
serad anläggning där råbalk går in i ena 
ändan av lokalen och kommer ut kapad, 
borrad och gasskuren i den andra. I en an-
nan del av anläggningen skärs plåt i stora 
format, borras och märks. I en tredje en-
het borras, stansas och klipps detaljer av 
plattstål. Styrningen av hela processen är 
digitaliserad och de flesta maskinerna är 
sammankopplade via automatiska trans-
portörer. Hanteringstiden minskar, spill-
kostnaden sänks dramatiskt och processen 
är väldigt effektiv. För produktionen an-
vänds ett modernt MPS-system integrerat 
med 3D-verkyget Tekla Structure, vilket 
minskar den manuella hanteringen.

Den 1 november 2011 invigdes Lecors nya produktionsanläggning på 6700 kvm med en stor  
moonteringshall och ett modernt designad kontorsdel samt ett stort sammanträdesrum svävande  
över entrén.

Produktionshallen har en uppsättning av automatiserade maskiner från Voortman som ger nya 
möjligheter att kunna producera mer kostnadseffektiva stålkonstruktioner.

Lecors  
effektiva och 
automati- 
serade 
produktions-
anläggning 
där en 
råbalk går in 
i ena ändan 
av lokalen 
och kommer 
ut kapad, 
borrad och 
gasskuren i 
den andra.

Projekt
Lecor har genom åren byggt flera prestige-
projekt och vann t ex Stålbyggnadspriset 
2013 med Tullhusbron och ECCS Steel 
Design Award 2011 med Holmenkollen. 
Andra projekt är ”nya” Gamla Ullevi och 
Daneviksbron där Lecos kompetens har gett 
goda resultat. Senare projekt är nya brosek-
tioner till T-banan i Hässelby. Under elva 
dagar under sommaren 2014 plockade Lecor 

ner nio gamla brosektioner och monterade 
nya stålbrosektioner. I Nybro byggs ett nytt 
Kraftvärmeverk just nu och där levererar 
Lecor 32 m höga och CE-märkta stålpelare 
till stålmontören Stålab. ❑

Lars Hamrebjörk

Läs mer på Internet
Youtube-film:
http://youtu.be/8qwppA-hxoE
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ArcelorMittal FCE Sweden AB 
Birger Jarlsgatan 41 A
SE-111 45 Stockholm
Sverige
T: + 46 853 48 09 40 - flateurope.sweden@arcelormittal.com 

industry.arcelormittal.com/steelenvelope - steel.envelope@arcelormittal.com

Upptäck vår 
stålkollektion

Granite® Silky Mat
Lackat stål designat för eleganta och kreativa fasader. Elva praktfulla och varma färger i låg glans 
och matt yta, slät eller grövre struktur. Nspired by Nature.

Granite® Impression
Med unika mönster och material ger Nspired by Nature (Snake och Elephant) er fasad elegans 
och karaktär.

Hållbar och formbar. Idealisk för kompositpaneler, profilerade skivor, kassetter, tillbehör/små 
detaljer till stuprännor, solskydd, osv.
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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.

www.arcelormittal.se

B = Brandmotstånd

s = (smoke). Rökavgivelse klassat i s1, s2, s3

d = (drop). Max droppar från smält ytskikt  
klassat som d0, d1, d2

Densitet min. ull: 85 kg/m3 Densitet min. ull: 120 kg/m3

Paneltjocklek 240 mm 300 mm 240 mm 300 mm

U-värde (W/m2K) 0,16 0,13 0,18 0,15

Vikt 0,63/0,50 mm (kg/m2) 29,8 34,9 38,2 45,4

Brandenskaper El 180 A2-s1-d0

NYHET!

Täckande bredd 1000 mm

1003 BM 1003 BMF 1003BF 1003BFF 1003B 1003BFG

NYHET!

Panelegenskaper

D

Typ 1003 B 

B30-s1,d0 ONdaTHErm 
PIr Sandwich paneler från
tjocklek 100 upp til 140 mm
B-s1,d0 klassifisering för alla  
tjocklekar från och med 40 mm

mineralullpaneler 240 och 300 mm

SkYddSklaSS 2
gäller från och med 200 mm
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Posttidning B
Retur adr: Norsk Stålforbund
Biskop Gunnerus gate 2, 
0155 Oslo, 
Norge
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l Studio 505
l 3D-print av stål
l  AHO Works studentpris
l  Rustfrie bjelker
l  Ny APP: Buildings LCA

Rustfrie stålbjelker fra Outokumpu

Skogen, Norra länken

AHO WORKS – Studentprisvinner

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) gjennomfører i år Markedstilsyn (proaktiv kontroll) av lastbærende  
stålkonstruksjoner, som omfattes av EN 1090-1. «Les mer på internett: www.en1090.no»
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