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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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Juvelen i den cirkulära ekonomin

5

Norska omslaget: Stor bild: Hundven-Clements-Photography, liten bild tv: Lasse Kilvær, th: Frank Hanswijk

Svenska omslaget: Stor bild: Lars Hamrebjörk, liten bild tv: Hundven-Clements-Photography, th: Frank Hanswijk

Ett nytt stålbyggnadsår har inletts. Stål fortsätter forma framtiden tack vare entusiastiska arkitekter, konstruk-
törer och stålbyggare. Även om det är hyfsad fart på byggmarknaden och framtidstron god bland stålbyg-
garna så oroas vi av den ökade utländska konkurrensen, det låga intresset för branschen bland ungdomar och 

den svaga imagen hos materialet och dess möjligheter.
Inga små utmaningar att hantera. Vad kan då SBI göra för att stödja företagen under 2016? Styrelsen uppdrog 

åt institutet att fokusera på standardiseringsfrågor, stålets image, miljö och hållbarhet, fortbildning och certifiering 
av allt fler företag och dess medarbetare, bokproduktion samt fortsatt nätverksbyggande. SBI kommer att stärka 
sin roll som kompetenscentrum för hållbart byggande. Ökad synlighet och kunskapsuppbyggnad hos makthavare, 
opinionsbildare, studenter och arkitekter är angelägna aktiviteter under de närmaste åren. 

Vi tillsammans, i och kring branschen, får aldrig glömma vilket fantastiskt material vi arbetar med.  Alla ser inte 
det vi ser, vi måste ständigt berätta om stålets förtjänster som material och hur stålet bidrar till att bygga det hållbara 
samhället. I mångas öron utslitna ord men vi måste fylla dem med innehåll. Stål platsar i alla sammanhang där 
minsta möjliga miljöbelastning och bästa möjliga material i varje applikation eftersträvas.

Cirkulär ekonomi 
Den cirkulära ekonomin går ut på att hushålla med samhällets resurser och här är stålet dess juvel. Stål har lång 
livslängd och ingår sedan länge i ett effektivt kretslopp. Stål har den utmärkta egenskapen att det kan återvinnas ett 
oändligt antal gånger utan att man behöver göra avkall på kvaliteten. 

Ibland drabbas byggmarknaden av enögda politiker som fokuserar på ett material vars användning ska frälsa 
välden. Utvecklingen av byggmaterial går fort och ideologiska snubbeltrådar riskera bara att hindra utvecklingen 
av befintliga och nya material. Ett effektivt resursutnyttjande kräver att alla byggmaterial får möjlighet att utvecklas 
på lika villkor.

Ökad resurseffektivitet är en helt central aspekt i byggandet av den hållbara ekonomin. Men vad resurseffekti-
vitet betyder i praktiken är långt ifrån okomplicerat. Trots att det går åt mycket energi att tillverka stål är nämligen 
ökad stålanvändning – och framförallt utvecklingen av nya avancerade stål – ett viktigt led i att öka resurseffekti-
viteten i samhället.

Fokus ligger på att produkterna ska bidra till ett hållbart resursutnyttjande, att de ska vara uthålliga och åter-
vinningsbara material och möjliggöra framtidens miljöteknik. Stål är världens i särklass mest använda metalliska 
konstruktionsmaterial och svenska stålföretag levererar specialiserade produkter som i användningsfasen innebär 
t.ex. längre livslängd, starkare konstruktioner och lättare transporter.

Miljönytta leder till samhällsnytta 
Forskningsprogrammet Stålkretsloppet visar att det är genom innovationer och inte med restriktioner som miljöfrågan 
kan lösas. Ur rapporten framgår att stålindustrin bidrar till miljönytta genom de material och produkter som forskas 
fram för att minimera utsläpp och maximera nytta för varje råvara som används. ”Kort sagt kan svensk stålindustri 
skapa mer miljönytta genom att öka sin produktion och förse världen med än lättare och starkare material. Material 
som orkar mer, håller längre och är 100 procent återvinningsbara kan ersätta enklare material med kortare livslängd 
och större utsläpp, både i tillverkningen och i användningen av produkterna. I den här rapporten visar vi hur olika 
produkter där höghållfast stål ersätter konventionellt stål, eller andra material och sparar resurser på olika sätt.”

Byggindustrin är en av de sektorer som använder störst mängd stål. Användning av höghållfasta stål i byggnader 
gör det möjligt att minska mängden stål vilket medför minskad miljöbelastning eftersom en mindre mängd material 
behöver tillverkas och transporteras.

Ett bra exempel på detta, inte okänt bland denna tidnings läsare, är det höghållfasta stål i taket på Friends Arena 
i Solna som gjorde att vikten kunde minskas med 13 procent, vilket medförde att de totala utsläppen av växthusgaser 
minskade med 900 ton koldioxidekvivalenter.

Andra faktorer som sannolikt resulterat i minskad miljöbelastning, men som är svåra att mäta var t.ex. enklare 
hantering av de lättare konstruktionsdelarna, mindre svetsarbete tack vare tunnare godstjocklekar och lättare stag-
ning vid montering. Även kostnaden för konstruktionen minskade. 

Stål är starkt. En av många egenskaper som lämpar sig för bostadsbyggande i stål. Det ger möjligheter och arki-
tektonisk frihet. Med hjälp av stål kan man skapa attraktiva byggmoduler som är styva vilket ger möjligheter för sto-
ra öppna ytor. Konstruktionerna blir lätta, våningshöjder och bjälklagstjocklekar kan hållas till ett minimum. Man 
får plats med ett stort antal lägenheter på en begränsad yta. Det leder till ett effektivt och samhällsnyttigt byggande.

Peter Salomon, 
ordförande, Stålbyggnadsinstitutet

Stålbyggnadsinstitutet
Besöksadress: 

Kungsträdgårdsgatan 10

Postadress: Box 1721
111 87 Stockholm
Sverige
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SBI:s frivilliga certifiering av konstruktörer 
syftar till att säkerställa tillräckliga kunskaper 
och färdigheter hos konstruktörer samt ge 
arbetsgivare och beställare av konsulttjäns-
ter en säkerhet i att arbetet blir professionellt 
utfört och med god ekonomi. Grunden i cer-
tifieringen är kursen SBP-N som arrangeras 
en gång per år av SBI. Planerad kursstart 
2016 är i september, håll ögonen öppna för 
mer information på www.sbi.se 

Som fristående certifieringsorgan utför 
Nordcert personcertifieringen av stålbygg-
nadskonstruktörer och en aktuell lista med 
CSK finns också här. http://sbi.se/csk/
certifierade-stalbyggnadskonstruktorer-csk

Certifierade stålbyggnadskonstruktörer – CSK

Tekn. Dr. Hans Petursson

Stålbyggnad på NordBygg 2016

Ny version av Eurokoden för Rostfritt stål

Ny daglig leder ved  
AK Mekaniske AS

Fabian Helge er 
ansatt som ny daglig 
leder i AK Mekaniske 
AS. Fabian kommer 
fra Ruukki Construc-
tion Norge AS avd. 
Fredrikstad, som 
han ledet. Fabian 
Helge er ingeniør 

fra Chalmers i Gøteborg og har variert 
praksis fra entreprenør- og bygningsbran-
sjen i Sverige som Norge. Helge Fabian 
avløser Frede Sørbøe som daglig leder. 
Frede Sørbøe vil fortsette i AK Mekaniske 
med fokus på salg og markedsføring av 
stålbygg overfor entreprenørbransjen. For 
mer informasjon, se www.akmek.no. 

 

Ny chef för Tibnor  
i Sverige och Danmark

Den 1 februari 2016 
axlade Monika Gu-
tén rollen som Tib-
nors chef i Sverige 
och Danmark. Hon 
lämnar SSABs kon-
cernledning för att 
istället ingå i Tibnors 
divisionsledning och 

Tibnors svenska företagsledning. 

Ny VD på Tata Steel
I början av året 
tillträdde den nye leda-
ren för Sverige, Norge 
och Danmark Det är 
Niklas Hagerklint har 
utsetts till Nordisk VD 
i Sverige, Norge och 
Danmark för Tata Steel 
Building Systems.  

– Min uppgift är att öka marknadsandelarna 
för Tata Steel inom Byggindustrin, säger Niklas 

Axhag, Frank, ELU Konsult AB
Aziz, Ari, COWI AB
Bartos, Egil, Ramböll Sverige AB
Bu, Rune, Apply Emtunga AB
Cederfeldt, Lars, Sweco Structures AB
Charkas, Mahmoud,  

AB Västanfors Industrier
Dobo, Alexander, Sweco Structures AB
Gabrielsson, Jonas, Sweco Structures AB
Hammer, Allan, Prodevelopment AB
Hedmark, Per, Sweco Structures AB
Holm, Lars, WSP Sverige AB
Håkansson, Bengt, WSP Sverige AB
Jonsson, Bo, 
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB

Kruse, Hanna, Konkret Rådgivande  
Ingenjörer i Sthlm

Lagerås, Anders,  
Integra Engineering AB

Landebring, Håkan, Sweco Civil AB
Larsson, Andreas, COWI AB
Lavén, Fredrik, Structor Eskilstuna AB
Lennartsson, Tobias, EAB AB
Lundin, Alrik,  

Byggnadstekniska Byrån
Persson, Jörgen, WSP Sverige AB
Stenmark, Jan, Prefabsystem AB
Storm, Tomas, Ramböll Sverige
Ström, Johan, COWI AB
Åstedt, Björn, Stålbyggnadsinstitutet

Den 30 oktober 2015 disputerade Hans Petursson vid LTU i ämnet Stålbyggnad. Design 
of Steel Piles for Integral Abutment Bridges / Dimensionering av stålpålar i broar med 
integrerade landfästen, med Professor Peter Collin, LTU som handledare och Professor 
Emeritus Ian May, Heriot Watt University, Edinburgh, som opponent.

Syftet med avhandlingen är att förbättra metoden för att dimensionera stålpålar i broar med 
integrerade landfästen. Hans arbete har bland annat inkluderat dimensionering av och mät-
ningar på bro över Leduån, samt försök i labbet med pålar som utsatts för lågcykelutmattning.

Flera av Stålbyggnadsinstitutets medlems-
företag finns närvarande på årets stora 
byggfackmässa – Nordbygg den 5–8 april. 
Över 800 utställare visar sina produkter 
och tjänster i kombination med ett välfyllt 
seminarieprogram. 
Utställande medlemmar på Nordbygg 2016
ArcelorMittal Construction C19:31
Consultec – monter C03:12
Ejot & Avdel – monter C20:38
Entreprenörföretagen – monter C20:49
Gyproc – monter C08:51

Kingspan – monter C18:21
Lindab – monter C20:44
Nordic Galvanizers – monter C21:28
Part Construction – monter C07:10
Plannja – monter C21:49
Ruukki – monter C21:49
SSAB – monter C21:49
Strusoft – monter C01:09
Swebolt – monter B17:40
U-nite Fasteners – monter C21:57
Würth – monter B08:11

SIS och Norsk Standard har nyligen publice-
rat uppdaterade tilläggsregler för dimen-
sionering av rostfritt stål i Eurokod 3 del 1-4 
(SS-EN 1993-1-4:2006/A1:2015 respektive 
NS-EN 1993-1-4:2006/A1:2015). Denna 
utgåva innehåller viktiga ändringar och tillägg 
för att effektivisera användningen av dessa 
stål. Bland annat har ett flertal nya höghåll-
fasta austenit-ferritiska (duplexa) rostfria 

stålsorter inkluderats i standarden tillsam-
mans med en metod för att välja lämplig stål-
kvalitet för exponering i en viss omgivande 
miljö. Denna materialvalsmetod har baserats 
på fältprovningar och utvärderingar från olika 
platser i Europa. Dessutom har kriterierna 
för aktuell tvärsnittsklass av tryckta element 
gjorts mindre konservativa och liknar nu mer 
reglerna för vanligt konstruktionsstål.

Mohammad al Emrani, CTH, Ian May, Costin Pacoste, KTH/ELU, Hans Petursson, Niels Gimsing, DTU, 
Peter Collin.
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SBI årsmöte
28 april
STÅL SOM FRAMTIDENS 
MATERIAL FÖR ETT  
KLIMATSMART  
BYGGANDE

För alla medlemmar anord-
nar SBI ett seminarierum 
om framtidens bostadsbyg-
gande i stål. Diskussionerna 
kommer vara kring lätt-
byggnad, modulbyggande, 
stom- och bjälklagslösningar 
och nya arkitektoniska 
utmaningar.

Program
12:00 Lunch
13:00 Årsmöte
14:30 Seminarium
18:00 Middag

Plats: 
Jernkontorets lokaler på 
Kungsträdgårdsgatan 10 
i Stockholm

Anmäl dig på: 
www.sbi.se

Årsmøte i NFS og Norsk Stålforbund 
Torsdag 21. april avholder Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) og Norsk Stålforbund 
sine årsmøter på Felix Konferansesenter i Oslo. Etter møtene blir det bespisning og seminar 
med bl. a. status om sertifsering og CE-merking samt presentasjon av en ny Veileder for kom-
munene som tar for seg hva de skal kontrollere på byggeplassen. 
Program og påmelding: www.stalforbund.no

Midroc Alucrom 
etablerar sig i 
Finland

Alucrom har nu verksamhet i 3 länder (Sverige, Finland & Polen), 
där man utför kvalificerad ytbehandling både i fält och på sina 19 
ytbehandlingsanläggningar. Samtliga arbetar enligt våra certifie-
rade verksamhetssystem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & 
EN 1090-1.  www.alucrom.se

Brukar du montera tjocka sandwichpaneler? Då ska du ta en titt på vårt sortiment av 
panelskruv. Där hittar du skruvar för att fästa in paneler ända upp till 300 mm tjocklek 
och för alla typer av underlag - lättbalk, stålbalk, trä eller betong. Delar av sortimentet 
finns också som Marutex-skruv - den rostfria byggplåt skruven med korrosionshärdig-
het, borr förmåga och kvalitet i en klass för sig.
Läs mer om våra produkter eller beställ vår katalog på www.unitefasteners.com

För dig som
tänker lite längre.



NR 1 •  2016 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD 9

Ruukki® emotion 
– fasadsystem som ger 
fasader nya dimensioner

Ruukki utökar sitt produktsortiment inom 
fasader med systemet Ruukki emotion. 
Systemet består av perforerad bekläd-
nad med konstruktion och integrerad 
bakgrundsbelysning. Ruukki emotion ger 
byggnader arkitektoniskt mångsidiga och 
diversifierade fasader.

– Ruukki emotion ger byggnadsfasader 
nya dimensioner. Dess perforeringar ger 
fasaden ett tydligt djup. Det stora utbudet 
av perforeringsalternativ gör det möjligt att 
utforma mycket mångsidiga fasader, från 
helperforering till fritt utformade design-
lösningar. I kombination med vanlig vit 
bakgrundsbelysning eller programmerade 
färger ger Ruukki emotion fasaderna puls 
och liv, förklarar Pasi Turpeenniemi, pro-
duktutvecklingschef för Ruukkis fasader. 
www1.ruukki.se/
Bygg/Ruukki-fasadsystem

Infästning i stål där  
åtkomligheten är begränsad

ECCS APPer er nå tilpasset 
Androide mobiltelefoner og nettbrett

BoxBoltÒ är en testad och godkänd skruvexpander som 
ger en säker montering i hålprofiler eller där åtkomst till 
baksidan är begränsad eller inte tillgänglig. Detta utan att 
det krävs borrning eller svetsning på plats, vilket sparar 
både arbetstid och kostnader. Den är speciellt lämplig för 
situationer där montering endast är möjlig från en sida, 
och ger en säker installation varje gång, under förutsätt-
ning att monteringsanvisningarna följs.    www.wurth.se

De første APPer som ble utviklet var tilpas-
set iPhone og iPad, men nå har alle tre AP-
Pene blitt tilpasset Androide mobiltelefoner 
og nettbrett. Den første APPen som ble 
utviklet var «EC3 steel member calcula-
tor». Den inneholder profiltabeller og 
dimensjonering av stålbjelker og stålsøyler 
ihht Eurokode 3-1-1. Den andre APPen, kalt 
«Buildings LCA», beregner miljøpåvirkning-
er fra produksjon av en stålkomponent, en 
bygningsdel eller av hele bygningen.

Den tredje og siste APPen som er 
publisert er kalt “EC3 steel connections 
calculator». Den beregner kapasiteter av 

mekaniske forbindelser som bolter, skruer 
og nagler, i henhold til Eurokode 3-1-8. Den 
inneholder også en database over meka-
niske festemidler og leverandører. 

Norsk Stålforbund i samarbeid med 
Stålbyggnadsinstitutet (SBI) og det 
Portugisiske stålforbundet CMM har 
finansiert utviklingen av ECCS APPer. Det 
er mulig for Norske og Svenske leveran-
dører å annonsere i APPene samt å bli 
oppført i APPens leverandørkart.

APPene kan lastes ned fra:  
www.stalforbund.no/ressurser/apper
http://sbi.se/programvaror/appar

Unifast
Självborrande skruv för montering av 
sandwichpanel. Finns för infästning i 
lättbalk, stålbalk, trä eller betong.
Längder upp till 360 mm.
Grövre gänga under skallen för säker 
tätning mot ytterplåten.
Sexkantsskalle och ledad 
 tätningsbricka med EPDM- gummi.

U-nite Fasteners Technology AB
www.unitefasteners.com

0522-65 33 90

Ett företag i Lindabkoncernen

Besök oss 
på Nordbygg
monter C21:41
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Bård Breivik
Kunsteren Bård Breivik er død, 67 år gammel.  

Breivik behersket mange håndverk, men er mest kjent som 
skulptør. Han ble internasjonalt kjent etter å ha stilt ut på 
Guggenheim-museet i New York i 1982, og var professor i skulptur 
ved Kunstakademiet i Stockholm fra 1982 til 1985. Han arbeidet i 
mange materialer og var lenge interessert i håndverkstradisjoner. 
Før sin død arbeidet han med å ferdigstille de nye stålsøylene for 
Torgalmenningen i Bergen. 

Bård Breivik har samarbeidet med arkitektkontoret Snøhetta 
i mange år. Blant annet har Lillehammer Kunstmuseums nye 
tilbygg fått en skinnende fasade i rustfritt stål, formgitt av Breivik. 

AHO Works – Prize for innovation in use of steel

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ECCS Steel Bridge Awards
– Nominer ditt prosjekt!
Den Europeiske stålforeningen ECCS deler hvert annet år ut 
Steel Bridge Awards for å stimulere til kreativ og frem-ragen-
de bruk av stål i konstruksjonen av broer.

Vi inviterer nå våre medlemmer til å nominere sine  
prosjekter gjennom SBI og Norsk Stålforbund. Nomina- 
sjoner mottas fra 1. Mars til 27. Mai 2016. Vinnerne blir valgt  
av ECCS’ internasjonale jury, og presentert i Stockholm  
den 14. November 2016. 

Ny internasjonal pris
For første gang i år, er internasjonale deltakerne også  
invitert til å sende inn sine bidrag, til en spesiell International 
Bridge Award. For internasjonale prosjekter er det ECCS 
Architecture og Awards Committee som er ansvarlige for 
nominasjoner.

Kontakt 
Norske/internasjonale nominasjoner:  
Lasse@stalforbund.com, +47 47949427
Svenske nominasjoner: lars@sbi.se, 070-6302217

Les mer på internett: http://steelconstruct.com 

Last semester’s winners of the AHO Works: Prize for innovation 
in use of steel are «Team Goldfish»; Karen Maria Eiken-Engelgård, 
Karlis Jaunromans and Harri Kaplan. The prize is awarded for a 
nomadic pavillion, a part of the course Performative Envelopes. 
 
Jury Citation: 
The project shows how four individual variations of one design 
system result in very different images of the combination bet-
ween steel, glass and textile membrane. Here the architectures 
rests lightly on a delicate forest of slender steel columns and ap-
pears near weightless. Its raised mass enables the terrain and the 
surrounding fauna to participate in the production of space.

Akrobaten bro i Oslo vant prisen for beste sykkel- og gang-bro i 2012. 
Foto: Kjetil Myhre

A representation of the winning project, a pavillion in steel, glass and textile.

AHO Works is a bi-annual presentation of student work at The Oslo School 
of Architecture and Design

Lillehammer Kunstmuseums nye tilbygg har fått en skinnende fasade i 
rustfritt stål, formgitt av den avdøde kunstneren Bård Breivik.
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UNStudio has recently completed a 19 year long project with a transfer hub in Arnhem, Holland.  

We talked to BenVan Berkel about materials, diagrams, and that single column.   

by Lasse Kilvær

Arnhem Central 
Transfer Station
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Ben van Berkel is the founder and 
principal architect of UNStudio, a 
central dutch architectural practice 

that has utilized experimental geometries 
and diagrams in their projects. 

– The project began 19 years ago, with 
an invitation to do infrastructure work for 
the city. There was a tunnel planned to the 
inner city, and we should make a bridge for 
comfortable movement. We discovered many 
problems in the plans. The goal was for the 
station to work as a city renovation, and to 
be integrated into the city. 

Did it become a much larger project that what 
was intended? 

– In Holland there is an impression that the 
development of the train station lasted so long, 
but I think it was quite OK, because there were 
so many projects. We built a carpark four stories 
into the ground, for a thousand cars, two totally 
new bus stations, the tunnel, and two office 
buildings. Initially we were only asked for a 
masterplan; a renovation with no new design, 
only a tunnel, and another office building. But in 
the end, overall maybe 12 projects were finished 
before the central part of the building. It was an 
enormous amount of work. 

Single column volume 
The station, column free and with its flowing 
and structurally ambiguous central form, is 
recognizable as an UNStudio design. The idea 
of the column-free wrapped building, which has 
developed in the Mobius House (1993–1998) and 
the NMR facility (1997–2000), among others, 
seems to be at play here, but in a much larger 
scale, and in a shape closer to your early diagrams 
and pavilions. How did you begin with the design 
of the Arnhem Central Transfer Station?

– The column was related to an ambition 
we had about what the spaces could do. It’s not 
a station now, it’s more of a transfer hub. Our 
ambition was to look at all that was necessary 
to organize the hub; where would people wait, 
where would they come from, how would they 
see things, and if they came from the bus station, 
would they have a visual connection of where to 
go? For that reason we didn’t want a hall with 
many columns. We wanted one column to do 
the all of the jobs, all the work of all the other 
columns. With this mushroom-like structure, 
we were able to make a column free space, 
where people, wherever they come from, will 
see where to walk to, and that is literally what is 
happening.  In the beginning, everybody thinks 
‘wow, this spectacular curvilinear architecture’, 
but for me, it is more important what this archi-
tecture can do! What it stimulates in wayfinding 
and embracing public qualities. This project is 
about more than this one column. The column 
is important because it is the most efficient con-
structive, mathematical element that we brought 
into the design process, but it is not a sculpture 
that stands on its own. 

Realization and Structure
As far as I have understood, this central eye-
catching column-floor-walkway-roof, is in steel, 
but was initially intended to be in concrete (as 
comparable parts have been in earlier, smal-
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ler projects). How did the change of material 
come about, and has it affected the structural 
functioning of the building? 

– The reason it came in was simply related 
to the advantages we could have in steel. I had 
experience from the Erasmus Bridge, and 
some other infrastructure projects, whereby 
we discovered that in steel we could make a 
much more slender structure, and especially 
the roofline. We also got a lighter project, 
but the main reason was that we could build 
it much quicker. Concrete is beautiful, but 
slow. And you need more volume, and that 
made the client nervous. 

I understand that there was a shipbuilder in-
volved in this project. 

– Correct! We knew these shipbuilders, 
which have been in the building industry for 
many years already, with enormous experien-
ce and quality. The have the ambition and 
capacity for perfection. We like it so much, 
that we decided to work with them. 

How have you cooperated with the other spe-
cialists involved, and especially Arup? 

– It’s always difficult to talk about the 
role of the engineers in a project that is so 

The central column twists and 
curls through the main hall. 
Different vantage points brings 
out contrasting perspectives of the 
amourphous sculpture, but van 
Berkel  says he is more interested 
in what it can do; –We wanted 
one column to do all the work.
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Image from the ship-
builders workshop in 
Holland: the large steel 
sections were produced 
off-site and shipped 
partly by boat.

”With this 
mushroom-like  
structure, we were able 
to make a column free 
space, where people, 
wherever they come 
from, will see where 
to walk to, and that is 
literally what  
is happening.”
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complex. It doesn’t come across so clearly in 
the publicity lately, but there were a lot of 
engineers involved. Arup was involved, and 
played a very important role in the middle 
part of the development of the project. They 
tested certain things that we invented for the 
project, such as the v-walls, coming from 
the car park up through the bus station and 
to the offices on top. Each programmatic 
aspect had a different column system, so we 
had to invent a new constructive system to 
carry all of these different programs. They 
were also involved in the roof structure, but 
the contractor was in the lead in the engine-
ering work for the public transport terminal. 
In the end, they did the engineering work 
and the calculations in connection with the 
complexity of the geometry, and the weight 
of the material. They did a lot of studies for 
the segmentation of the steel work; imagine 
25 different big pieces of steel, built off-site, 
and brought to site partly by ship, partly by 
road. All that had to be engineered. 

How do you see the design of the Arnhem  
Central Transfer Station in connection with 
your body of work?

– What is nice about this project is that I had 
tested many ideas of this project in previous pro-
jects, such as The Graz Music Theater, the twist 
in the Mercedes Benz Museum; and the VilLA 
NM also has a twist in the middle. I was highly 
interested in transformative geometries, and I 
think this is probably the most important con-
clusion, or highlight, in this research, that may 
have started already with the Mobius House. 

You started UNStudio with Caroline Bos over 
27 years ago, with a clear vision of a network 
based collaborative practice. How does that 
work, and how has it changed over the time? 

– The network is still there, but we have 

had to rethink the organization now and 
then – it is so important to keep on updating 
yourself, and to keep the organization fresh 
and innovative, and to bring young blood into 
the company. That is related to how we now 
work with in-house knowledge communities. 
Parametric design is important, it is often 
connected to complexities of geometry, and 
other values you play with in architecture, but 
it’s not the most important part. To feed and 
to enrich a more interesting and intelligent 
architecture, you need to bring in more in-
tense ideas and knowledge. That is what we 
do with these knowledge communities that 
we have in the office right now. We work 
with new types of strategies and ideas about 
typologies, for instance. That has changed a 
lot of the ideas around how we are organized. 

Diagram and time  
You have said that the computer based diagram-
ing of time has been influential in rethinking 
the concept of a train station. Can you explain 
how the process of diagramming works, and 
how it affects the design of the Arnhem Central? 

– In the development of the project, we 
worked on four diagrams. They were the 
diagram of the Klein bottle, about volume, 
and the V-walls, but also the idea of a land-
scape with cuts in it. We turn diagrams into 

architectural instruments. They are the key 
principals of how we came to the solutions 
of the design.  

How, if at all, has the situation around the 
project changed during the 19 years? Has the 
design changed over time? 

– No, the design has not changed. Cer-
tain parts changed a bit, but if you go back 
to when the design was published, 10–15 
years ago, you can see that the most im-

Above: sectional drawing of the column and 
transfer hub, including the platform covers on 
the right. (© UNStudio) 

Diagrams: the Klein bottle, about volume,  
the V-walls, and a landscape with cuts in it. 
Diagrams are integral to UNStudios design 
process. 

Ben van Berkel is the founder and principal 
architect of UNStudio.
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portant, and the central proportions and 
elements, never changed. We could only 
do it better, and that was a nice part of 
the whole process. We were enriching the 
squares, coming up with material finishes 
and light systems, but the principal of the 
design never changed. 

Materiality and Form 
Your design process seems to start from a so-
mewhat abstract and theoretical perspective, 
and often produces somewhat polished and 
clean forms and finishes. How do you relate to 
materiality in your designs? 

– It’s very important, we even have a de-
partment, in our studio, focusing on new and 
innovative materials, and smart technology, 
such as fiber reinforced concrete, or what can 
be done with light, and material refinement. 
Sometimes we start with a material, and think 
about how it can be implemented in the design 
strategy. We are not so fixed on one or some 
materials, we are very open.  

From the Bunker project to Arnhem, there is a 
change in how steel is expressed. What is your 
relationship to steel especially? 

– As you can see in the bunker project, 
and also in Arnhem, we show a bit of the 
craft of how steel comes together. We show 
a bit of the seams, and don’t smooth out 
the effect of welding too much. I told the 
ship builders to make sure to use the same 
way of building as in a ship, and the same 

finishes, because I’ve always liked that. With 
the bunker, there is a similar kind of idea. 
It is made of steel-aluminum plates, and 
then welded together on site. It was quite 
an unusual project in that sense. I told the 
client not to be afraid if the building looks 

a little like its made out of tin foil, because 
I wanted to show some of the roughness of 
the technology of bringing steel together, 
and that it is not too slick. In the Station, the 
finish makes it appear very robust, which is 
what I was hoping for. 

View towards the main entrance. 

The view from the base of the column towards the illuminating escalator. The plates and finishes 
changes during the course of day. During Stålbygg’s visit, the last finishes were still being completed. 
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Aki Luntamo
BIM-mästare, Sweco
Tekla BIM Awards vinnare 2015

I händerna på en BIM-mästare kan 

arkitektritningar bli till byggbara 3D-modeller 

som utvecklas till verkliga byggnader. 

Detta blir möjligt med Teklas programvara. 
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TILL TRIMBLE. Tillsammans formar vi 

en smartare framtid för byggande. 

Följ utvecklingen.
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Bengt Stewall, 
Midroc Alucrom

M Å L N I N G

Målning av 
stålkonstruktioner 
– förväntad livslängd 
och garantier

När jag rostskyddsmålar en stålkonstruktion, vilken livslängd kan jag förvänta  

mig och hur skall jag bedöma en målad yta vid en garantibesiktning?

SS-EN-ISO 12944 som gavs ut 1998 var 
den första internationella gemensam-
ma ytbehandlingsstandarden, som 

gjorde det enkelt att diskutera ytbehandling 
mellan olika nationer. Innan denna standard 
lanserades fanns enbart nationella standar-
der, där vi i Sverige hänvisade till BSK (Bo-
verkets Handbok om Stålkonstruktioner). 
ISO 12944 består av 8 delar som bland annat 
behandlar klassificering av miljön, konstruk-
tiv design & förbehandling. Del 5 behandlar 
färgsystem i olika korrosivitetsklasser. Del 
5 uppdaterades senast år 2007 (ISO 12944-
5:2007). Sedan 1999 hänvisade man i BSK 
till färgsystemen i ISO 12944-5 med vissa 
nationella tillägg, då ändrade man samtidigt 
dåtidens begrepp ”miljöklass” (BSK 94) till 
dagens ”korrosivitetsklass”.

SS-EN 1090-2
I standarden SS-EN 1090-2, utförande av 
stål- och aluminiumkonstruktioner – del 2, 
stålkonstruktioner, hänvisar man fullt ut till 

den internationella ytbehandlingsstandarden 
ISO 12944 när det gäller förbehandling och 
målning av stålkonstruktioner. I Stålbygg-
nadsinstitutets ”Handbok för tillämpning 
av SS-EN 1090-2” har man behållit de na-
tionella tillägg som fanns införda i BSK 07. 
Alla målningssystem med beteckningen ”A” 
är hämtade direkt från ISO 12944-5, medan 
målningssystem med beteckningen ”N” är 
nationella tillägg som inte finns beskrivna i 
ISO 12944-5. Exempel på nationella tillägg 
är exempelvis ytbehandlingssystem med 
enbart varmförzinkning, system med ter-
misk sprutning (sprutförzinkning) och något 
enstaka målningssystem med zinkfosfatering 
& pulverlack.

Korrosivitetsklasser
I dessa standarder klassificerar man miljön 
i olika ”korrosivitetsklasser” som beskri-
ver hur aggressiv miljön är där stålkon-
struktionen skall placeras. Från korrosi-
vitetsklass C1 som beskriver uppvärmda 

utrymmen med torr luft till korrosivitets-
klass C5-M (marin) som beskriver kust- 
och offshoreområden med stor mängd 
salt i luften. Dessutom beskriver man tre 
korrosivitetsklasser för stålkonstruktioner 
som skall placeras i jord eller vatten. Dessa 
har beteckningen Im 1–3 (Immersion). 
En ny korrosivitetsklass är under införande. 
Denna kommer ha beteckningen CX (ex-
trem) och kommer att beskriva miljöer där 
korrosivitetsklass C5-M inte anses tillräcklig, 
exempel på miljöer är delar av vägtunnlar 
eller tropiskt klimat med stor andel salt i 
luften.

Hållbarhetsklasser
För respektive målningssystem i ISO 12944-
5 och i EN 1090-2 finns en hållbarhetsklass. 
Denna beskriver den förväntade livslängden 
på det valda målningssystemet och skall 
inte förväxlas med någon typ av garantitid.

  Hållbarhetsklasserna benämns som låg 
(2–5 år), medel (5–15 år) och hög (>15 år). 
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  Hållbarheten avser tiden tills den ytbe-
handlade ytan har brutits ned till Ri 3 
enligt ISO 4628-3.

Ri 3 eller Ri 4?
Varför man har valt Ri 3 som nivå på hållbarhe-
ten är för att det nu finns möjlighet att genom-
föra ett enklare underhåll av den ytbehandlade 
ytan genom att spara en del av det befintliga 
målningsysstemet och göra punktinsatser utan 
att behöva blästra rent hela stålytan. Genom att 
underhållsmåla ytorna när nedbrytningen av 
färgskiktet har nått rostgrad Ri 3 kan man för-
länga målningssystemets livslängd ytterligare 
ett antal år och minimera underhållsinsatsen. 
Skulle ytan istället ha nått rostgrad Ri 4, finns 
ingen möjlighet att spara något av det befint-
liga målningssystemet, utan hela ytan måste 
blästras ren från rost och gammal färg och ett 
helt nytt färgsystem måste appliceras.

Garantier för målade stålytor
Det är väsentligt att beställaren anger vilka 
garantier som gäller för ytbehandlingen. 
Det räcker inte att beskriva ”2- eller 5 års 
garanti”, då detta inte säger något om hur 
ytbehandlingen förväntas se ut vid en even-
tuell garantibesiktning. En kunnig beställare 
sätter upp garantivärden för ytbehandlingen i 
förfrågningsunderlaget. Dessa garantivärden 
kan bestå av rostgrad (ISO 4628-3), blåsbild-
ningsgrad (ISO 4628-2), sprickbildningsgrad 
(ISO 4628-4) och flagningsgrad (ISO 4628-5). 

Oftast används enbart rostgrad som garanti-
värde. Där ytorna skall uppfylla rostgrad Ri 
1 vid garantibesiktningen. Detta motsvarar 
0,05 % rostad yta.

Undvik Ri 0
Att som beställare ange Ri 0 som garanti-
värde är inte seriöst, då Ri 0 = 0 % rostad yta. 
Detta innebär att minsta fel som kan bero på 

exempelvis ej avslipat svetssprut (som skall 
vara utfört av stålentreprenören enligt ISO 
8501-3), kan föranleda ett garanti ärende för 
målningsentreprenören. I de fall vi som seriös 
entreprenör får förfrågningar där Ri 0 finns 
beskrivet som garantivärde, brukar vi alltid 
föra en dialog med beställaren eller beställarens 
ombud om vad som avses. Ytan kommer inte 
att se nymålad ut efter exempelvis 2 eller 5 år.

PAROC INTRODUCERAR DEN HORISONTELLA RANDEN FÖR 
KOMMERSIELLA BYGGNADER OCH INDUSTRIBYGGNADER!

Ri 3 enligt ISO 4628-3.



Läs mer om korrosivitetsklasser  
och hållbarhetsklasser:
–  www.alucrom.se/Global/Midroc%20

Alucrom/PDF/Korrosivitetsklasser%20
enligt%20ISO%2012944.pdf

–  www.iso.org/iso/home/store/catalogue_
tc/catalogue_detail.htm?csnumber=22404

–  www.iso.org/iso/catalogue_detail.
htm?csnumber=41862

PAROC.SE/DELIGNLÄS OM DE NYA MÖJLIGHETERNA OCH VINN ETT PRESENTKORT SOM DU KAN 
ANVÄNDA I FINNISH DESIGN SHOPS ONLINEBUTIK! KAMPANJKOD STL106

är ett innovativt sandwichelementsystem som eliminerar 
oönskade lodräta ränder i fasader och även gör att horisontella linjer kan 

fortsätta över skarven. Snabbt, elegant och omedelbart vattentätt!
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En svårighet med garantier på målade 
ytor är också att färgsystemet bryts ned olika 
snabbt på en konstruktion som utsätts för 
olika påfrestningar. Detta innebär att man 
vid en garantibesiktning kan finna exempel 
på ytor som uppfyller både Ri 0, Ri 1 och Ri 
2 på samma konstruktion. Detta ställer höga 
kompetenskrav på de personer som genomför 
garantibesiktningen. 

Ri 4 enligt ISO 4628-3. Ri 1 enligt ISO 4628-3.

Tabell 1 – Rostgrad och yta enligt ISO 4628-3

 Rostad yta % 
Ri 0 0 
Ri 1 0,05 
Ri 2 0,5 
Ri 3 1 
Ri 4 8 
Ri 5 40/50 



greencoatsteel.com

Nordiskt kvalitetsstål 
för alla klimat och  
en grönare livsstil

GreenCoat är nordiskt kvalitetsstål, anpassat för alla typer av klimat och yttre 
påfrestningar som regn, hög luftfuktighet, stark sol, is och snö. GreenCoat erbjuder 
en grönare livsstil och är utvecklat specifikt för bygg- och komponentindustrin. 
GreenCoat ligger i teknikens framkant och flera av GreenCoats produkter har en 
färgbelagd yta baserad på vegetabiliska oljor, istället för traditionellt använda  
fossila oljor. Dessutom är flera av produkterna kromatfria.
 GreenCoat tillhör en av de mest högpresenterande och miljövänliga bygg- 
materialen på marknaden, med ett stort urval av färger och exklusiva ytbehandlingar  
för användning året runt.

För såväl innovativa  
tak, regnvattensystem,  
fasader som inomhusbruk  
– byt till GreenCoat!

Besök oss på Nordbygg  
Älvsjö den 5–8 april. Monter C21:49.



23SVETSNINGNR 1 •  2016 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

Patrik Pettersson, 
Svetsansvarig/ 

svetskoordinator 

Imtech Sverige

SV E T S N I N G

Vad bör man tänka på  
vid svetsning i samband 
med stålbyggnadsprojekt?

Det finns många diskussioner och meningarna är delade om vad som  

en svetsare bör kunna/känna till i samband med svetsning av stålbyggnadsprojekt. 

Här kommer mina synpunkter utifrån min bakgrund som svetsare/industrirörmontör 

och vidareutbildning inom metallurgi/materialvetenskap/svetsteknologi till  

svetsingenjör, IWE och svetskonstruktör, IWSD-C.

Vad som är allra viktigast är att svet-
saren har ett helhetsperspektiv och 
en allmän kunskap om många delar 

inom svetsteknologin (bl.a. kvalitet, material 
och processer). En självklarhet är naturligtvis 
att svetsaren ska kunna svetsa. Alla svets-
förband i bärande stålkonstruktioner enligt 
EKS10/ Eurokod 3, SS-EN 1090-2 förutsätts 
bli utförda av svetsare med dokumenterad 
kompetens. Det kan definieras som att per-
sonen har ett svetsarprövningsintyg enligt 
EN 287-1 eller SS-EN ISO 9606. 

Svetsarprövningsintyg
Detta intyg bevisar att personen har klarat 
kraven vid ett speciellt tillfälle, perfekta för-
hållanden utan större stress och i en bekväm 

arbetsställning. Det är enormt stor skillnad 
att sedan utföra jobbet under mycket besvär-
liga förhållanden. Några exempel på sådana 
tillfällen är vid kyla, vid hög temperatur, i 
trånga utrymmen, i konstiga ställningar, 
under stress, under höga kvalitetskrav eller 
vid trötthet. Det räcker därför oftast inte 
med svetsarprövningsintyg utan det krävs 
också ett arbetsplatsprov. Detta prov visar 
om svetsaren ”kan” svetsa på riktigt och 
inte bara har ett certifikat. Det gör skillnad 
och är avgörande för att undvika kvalitets-
brister, förseningar och förluster i projektet 
som ett resultat. Det ställs idag stora krav 
på alla inom projekten. Sättet att uppnå 
fullgoda resultat är att ställa stora krav på 
personerna som utför svetsarbetet. Ett sätt 

att lyckas är att utbilda sig till Internationell 
svetsare, IW där svetsaren bevisligen har lagt 
flera olika provläggningar för intyg och har 
dokumenterad teoriundervisning.

Svetskoordinatorn har stort ansvar
Den svetsansvariga personen på företaget ska 
säkerställa att svetsaren har de rätta kunska-
perna för uppdraget. Det innebär att vi måste 
förvissa oss om detta. Vi måste också se till att 
informationen verkligen når fram, samt säker-
ställa att svetsaren verkligen förstår. Vi är alla 
olika individer. Vårt inlärande skiljer sig åt 
mycket och här krävs fingertoppskänsla av den 
svetsansvariga personen. Vi måste vara lyhörda 
för vad som krävs vid respektive fall.  När något 
går fel i projekt är det viktigt att inte skylla på 



NR 1 •  2016  •  NYHETER OM STÅLBYGGNAD24 SVETSNING

varandra, utan istället lära av varandra och inse 
att vi är ett team. Det är totalt oviktigt vem som 
har gjort vad, utan det är bara resultatet som är 
viktigt. Vi ska under tiden arbeta säkert i en bra 
arbetsmiljö med nöjda kunder som resultat.

Några viktiga saker att tänka på inför projekten
  Varje Stålbyggnadsprojekt startas med en ge-
nomgång för att ge alla en helhetsbild, samt 
öka förståelsen och känslan för delaktighet 
i projektet. De delar man bör ta upp är t.ex.
  Kontraktsgenomgång (svets) 
  Underleverantörer

  Svetsarprövningsintyg
  Tillsyn vid svetsning –  alla delar delega-
tionsansvar
  Produktionsutrustning och underhåll
  Svetsplan med tillhörande WPQR och 
WPS:er, arbetsinstruktioner, dokumentation, 
förvaring och hantering av tillsatsmaterial

  Kontroll före, under och efter svetsning, kalibre-
ring och validering av kringutrustning, identifie-
ring, spårbarhet, kvalitetsrapporter och provning
  Kvalitetssäkring vid svetsning enligt SS-EN 
3834 och vid tillverkning, montering och 
kontroll, CE-märkning enligt EN 1090-1-2

  Kan svetsaren läsa ritningar och använder 
vi rätt revision?

  Vad gäller vid säkert arbete på hög höjd, 
travers, skylift, säkra lyft?

  Vad ska du tänka på gällande arbetsmiljön, 
t.ex. punktutsug och friskluftmask?

De rätta förutsättningarna måste ges
Det är helt orimligt att ställa krav på svetsaren 
att hen ska veta vad som är godkända/icke 
godkända diskontinuiteter, formavvikelser, om 
man inte vet vilken kvalitetsnivå som krävs vid 
start av svetsningen. Svetsarna ska ha tillgång 

Ansök enkelt om certifi kat var och 
när du vill 
Nu lanserar vi webbportalen welDBase som snabbt 
ger dig överblick över företagets certifi kat
- Ansök om nya certifi kat
- Se i vilka projekt certifi katen används
- Få påminnelser om förlängning 

Besök oss under Elmia Svets & Fogningsteknik, 10-13 maj. 
Kom till monter C01:11 och få en demo av welDBase.

DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher 
via oberoende besiktning, provning och certifi ering. Vi fi nns 
på 28 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom 
teknisk kontroll med 34 500 medarbetare i 58 länder. 
www.dekra-industrial.se

En svetsare 
ska kunna:

  Svetsa med någon/några vanligen förekommande svetsmetoder som t.ex. MIG (131), MAG 
med trådelektrod (135), MIG med rörelektrod (136), pulverbågssvetsning (121),  MMA (111), 
Tig (141), och metallbågssvetsning med rörelektrod utan gasskydd (114)
  Utföra visuell kontroll av svetsförband (svetsarna ska ha egna exemplar av standarderna 
SS-EN 5817, SS-EN 6520, SS-EN 2553, SS-EN ISO 17637)
  Läsa och svetsa enligt en WPS (SS-EN 15609-1).
  Säkerställa vid svetsning i utomhusmiljö att svetsstället är skyddat för vind, fukt och kyla, 
samt att elektroder förvaras på ett lämpligt sätt. Elektroder bör förvaras och hanteras enligt 
elektrodtillverkarens anvisningar. Vakuumförpackade elektroder är speciellt lämpliga för 
svetsning på byggplats.
  Veta vad det gäller vid kvalitetsnivåerna EXC-1, EXC-2, EXC-3 och EXC-4- nivåerna enligt EN 
1090-2 och vilken svetskvalitet gäller enligt SS-EN 5817 för respektive nivå.

En svetsare ska ha 
viss kännedom om:
1.  Varför krävs förhöjd arbetstempera-

tur och vad är viktigt i samband vid 
svetsning av rostfritt mot olegerat stål 
(Schaefflerdiagram)?

2.  Hur svetsas gamla stål?
3.  Hur påverkar gasen utmattningshåll-

fastheten och avsvalningshastigheten?
4.  Hur svetsegenspänningar påverkar 

konstruktionen, samt hur grundmate-
rialet påverkas av värme.

5.  Hur påverkas vi av ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001?

6.  Hur hänger svetsning och ekonomi ihop?

DET STÄLLS STORA KRAV GÄLLANDE TEORETISKT OCH PRAKTISKT KUNNANDE PÅ SVETSARNA



till de standarder som krävs för att veta exakt 
vad som gäller. Det är naturligtvis viktigt att 
svetsaren ska kunna hantera den mätutrust-
ning, typ a-måttsmätare, skjutmått och mät-
lupp, som behövs för VT-kontrollen. Vid cirka 
90 % av alla diskontinuiteter/ formavvikelser 
kan upptäckas vid denna kontrollmetod.

Konstruktörens och svetsingenjörens roll 
enligt 1090-2
Det är viktigt att fastställa vad det är för 
laster på konstruktionen och var lasterna är 
som allra störst, för att sedan sätta fokus på 

Behöver du fördjupade
kunskaper inom montage?
Läs MontageledarN.
Utbildning i Göteborg vecka 16.

svetsansvarig.se
Vi arbetar med svetstillsyn

Elmia Svets 

10-13 maj!

n

Svets 

 maj!

Om vi har dynamiska laster kan följande arbetsgång 
vid konstruktionsarbetet av stålkonstruktionen användas:
1.  Vad är konstruktionens funktion och storlek?
2.  Vilka typer av laster har vi, lastbärande, icke lastbärande eller båda delarna?
3.  Handboksmässiga överslagsberäkningar och preliminärt val av material
4.  Detaljanalysà utförande av FE-analyser
5.  Vilken typ av svetsfog ska användas? Stumsvets eller kälsvets och var i svetsen kommer de 

kritiska punkterna att vara. Vilka FAT-värden innebär det valet?
6.  Anpassning för ekonomiska resurser, kvalitet och arbetsmiljö
7.  Hur är åtkomligheten på plats? Kommer svetsare åt vid manuell svetsning? Kan kontroller, 

provning och inspektioner utföras?
8.  Vilka typer av analyser ska göras (notch-, nominella-  eller brottmekanikmetoden)?
9.  Kritiska punkter ska granskas så att de är inom godkänt gränsvärde.

Vid statiska laster ska vi  
kontrollera följande:
1.  Plasticitet: Är spänningarna större än 

vad som är tillåtet? Är förlängningen 
inom tolerans? 

2.  Kan sprickor uppstå? Kontrollera om 
materialet är duktilt eller sprött. 

3.  Kan buckling uppstå? Viktiga parametrar 
är E-modulen, geometrin, tjockleksför-
hållande, avvikelser i svetsningen och 
restspänningar. 
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STATISKA OCH DYNAMISKA LASTER

Safe Control Materialteknik AB  Tillgängligheten 1, 417 01 Göteborg  Tel 031-65 64 70  info@safecontrol.se  www.safecontrol.se

Vi utför förstörande provning av svetsprocedurer samt kontrollerar termiskt skurna ytor 
enligt EN 1090. I vårt kompletta laboratorium utför vi mekanisk provning  
och skadeundersökningar, men också utredningar och analyser av  
metalliska material, byggmaterial, mark- och vattenprov.

Hur mycket kan vi göra för dig?

Vi både förstör och förstår
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rätt saker vid svetsningen. Vi ska ha kontroll 
på om konstruktionen är utsatt för statisk 
last, dynamiska laster eller är obelastade. Ha 
i åtanke att svetsning per automatik bygger 
in restspänningar som påverkar lastfallet.

Kvalitetsstyrning med EXC-nivåer
I dagsläget är svetsningen styrd av EXC-
nivåerna 1-4 i EN 1090-2 som pekar på SS-
EN 5817 för kvalitetsnivåer, diskontinuiteter 
och formavvikelser vid svetsning. Vid EXC-
nivå 4 ställs högre krav gällande smältdike, 
rotdike, inre porer, fasta inneslutningar och 
kantförskjutning jämfört med kvalitetsnivå 
B i SS-EN 5817. Efter beräkningar skall rätt 
a-mått för stålkonstruktioner med kälsvets 
tas fram. Vid stumsvets bedöms kvalitet efter 
EXC-nivåerna. Det är konstruktören som 
tar fram EXC-nivåerna i samarbete med 
svetskonstruktören.

Kan vi utveckla sättet att dimensionera?
I framtiden kommer vi att arbeta mer mot 
”design for purpose of welded structures”, 
vilket innebär att vi kan sätta krav utifrån de 

påverkande krafterna i svetsen och detaljstyra 
varje svetsskarv i ritningen. För att konstruera 
och tillverka optimerade stålkonstruktioner 
med hänsyn till utmattning måste vi ha rätt 
krav på rätt ställe. För att bedöma en utmatt-
ningsbelastad konstruktion är det nödvändigt 
att veta var lasterna går (bild 3 och bild 4). 
Med ”weld for purpose” blir utformningen 
av svetsen beroende av de krafter som verkar 
på konstruktionen. Det är svårt att få både 
god inträngning och perfekta övergångar. De 
vanligaste feltyperna vid svetsningen är för 
litet a-mått och skarpa övergångar, som oftast 
beror på spalt mellan plåtarna. För att uppnå 
samma a-mått måste svetsningen utföras lång-
sammare i en fog med spalt jämfört med en 
utan, vilket innebär högre kostnader. Kan vi 
istället processäkra och godta för små a-mått 
(med bibehållet spaltinträngning, s-mått) kan 
vi öka svetshastigheterna. 

Hur påverkar a-mått och i-mått?
a-måttet har en mycket liten inverkan på 
utmattningshållfastheten. Inträngning och 
fattningskanten har däremot stor inverkan. 

26 SVETSNING

Konstruktören och  
svetskonstruktören ska  
samarbeta och diskutera:

  Materialsorterna skall avgöras.
  Kvalitetssystem enligt SS-EN 3834, 
1090-1-2 och ritningshantering.

  En svetsplan ska göras innan jobbet 
startar.
  WPS och tillhörande WPQR (15610, 
15611, 15612, 15613 eller 15614),  
lämplig svetsmetod 
  Hur ska svetsavslut undvikas i hörnen 
av en detalj?
  Ska vi ha 287-1 eller 9606-1 intyg?
  Hur delas arbetet med tillsyn upp 
enligt SS-EN ISO 14731?
  Kantförskjutningen får vara  
h= max 15 % av den tunnaste  
godstjockleken.
  Visuell kontroll av svetsförband  
ska ske till 100 %.
  Om svetsen är oåtkomlig efter  
svetsningen skall den kontrolleras 
innan den blir oåtkomlig.
  Kompletterande oförstörande  
provning 0–10% (Skriftlig doku-
mentation).
  Oförstörande provning skall  
ske tidigast efter: Alt 1: 8 timmar,  
sträckenergin mindre än 3 KJ/mm.   
Alt 2: 16 timmar, sträckenergin mer  
än 3 KJ/mm.
  Det ska göras en fullständig  
kvalitets-dokumentation.
  Skall tillfälliga anslutningar göras  
är det inte tillåtet med skärning  
och mejsling. 
  Märken som har uppstått på  
materialet skall avlägsnas till gällande 
ytkrav.
  Varje detalj ska vara märkt med sin 
sort enligt rutin.
  Kontrollera kraven vad gäller hårdhet  
på fria kanters hårdhet och undvik  
svetssprut.
  A-måttet är det som definieras som  
höjden i den största likbenta triangel  
som kan inskrivas mellan fogytorna  
och toppytan.
  När inte a-mått är angivet skall  
a-mått 4 tillämpas.
  Vid materialtemp kallare än  
5 grader kan förvärmning behövas, 
som tumregel.
  Du ska använda tillsatsmaterial  
som är CE-märkta. www.svets/ 
elektrodportalen
  Ta med värmeskåp till byggarbets- 
platsen.

TILLSAMMANS KAN VI  
GÖRA STOR SKILLNAD
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inom bärverk. Vår kunskap leder till hållbart och 

beständigt byggande.

 
 

stålkonstruktioner
& svetsning 

www.nordcert.se | 08-34 92 70

Ackred. nr 1821
ISO/IEC 17065

 
EN 1090-1 

1505

DOBEL®  

LAMINATED METAL
A Perfect Match 

Metalcolours unika tillverkningsprocess gör det  

möjligt att använda samma laminat till både dörr- 

blad, karmar och profiler, vilket eliminerar risken  

för skillnader på ytornas färg, glans och struktur. 

Dessutom levereras DOBEL® Laminated Metal  

med den bästa service- och kvalitetsgarantin  

marknaden kan erbjuda.
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Metalcolour Sverige AB
Emaljervägen 7
SE-372 30 Ronneby
Phone: +46 457 781 00
info@metalcolour.com

Metalcolour A/S
Agrovej 6
DK-4800 Nykøbing F.
Phone: +45 5484 9070
info@metalcolour.com

Metalcolour Asia Pte Ltd
17 Tuas Avenue 4
SG-639368 Singapore
Phone: +65 9030 5157
info@metalcolur.com www.metalcolour.com
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Smältdike påverkar den lokala svetsgeome-
trin och denna avvikelse påverkar spännings-
nivån mångdubbelt. Detta ger högre spänning 
som leder till snabbare spricktillväxt. Här 
har fattningskant en avgörande effekt (bild 
1). Vi bör ha fokus på i-mått (bild 2) istället 
för a-mått. I automatiserade processer kan 
man tillgodoräkna spaltinträngningen och 
minska a-måttet. Beroende på belastningsfall 
kan upptill det dubbla spaltinträngningen 
tillgodoräknas det vill säga 1 mm inträngning 
motsvarar 2 mm a-mått. Ekonomiskt betyder 
minskat a-mått både snabbare produktionstid 
och minskat tillsatsmaterial.

Bra och dåligt?
Vad är bra svetskvalitet och vad är dålig 
svetskvalitet? För att bedöma en utmatt-
ningsbelastad konstruktion är det nödvän-
digt att veta var lasterna går (bild 3 och bild 4).

Höga krav och bra kunskaper  
ger högre kvalitet
Att vi har höga krav både från myndigheter, 
lagar, regler, standarder och sist men inte 
minst från kunderna är mycket positivt. 
Detta gör att vi alla är på tå och det leder till 
utveckling i rätt riktning. Vi ska göra kvali-
tetssäkrade stålbyggnader utan arbetsplatso-
lyckor och otrevliga konsekvenser i största 
allmänhet. SS-EN 1090-2 är en bra standard 
för att uppnå kraven. Bild 1-4: Bilderna är 
tagna från Weld On Sweden (Bertil Lavas 
och Erik Åstrand). 
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info@nordicgalvanizers.com, www.nordicgalvanizers.com 

Varmförzinkar du bärverksdelar? - Vänd dig till en Approved Galvanizer! 

 Approved Galvanizer har tagits fram av branschorganisationen Nordic Gal-
vanizers tillsammans med kundrepresentanter och branschorganisationen 

-
-

kontakta oss!

-

Verklig 
spänning 

!"#$%&'()*+&,)(
-*..(#+/0"1&,1(

Bild 3: Här är det rotsidan som är kritisk. 
Lösningen är större inträngning.

Bild 1: Smältdike  
påverkar spänningsnivån 
mångdubbelt.

Bild 4: Här är det fattningskanterna som är de kritiska punkterna.  
Lösningen är jämn övergång (större radie).

Bild 2: Sätt fokus på  
i-mått istället för  
a-mått.

Critical demand

Less important
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  AFTER WORK ... 
TORSDAG 14 APRIL, kl 15–ca 18

TORSDAG 12 MAJ, kl 16–ca 18

PLATS: KUNGSTRÄDGÅRDSGATAN 10, STOCKHOLM
PRIS: 250 KR FÖR MEDLEMMAR I SBI, 500 KR FÖR ÖVRIGA

Vi bjuder på lite enklare förtäring efter presentationerna.

INFORMATION OCH ANMÄLAN!  

www.sbi.se

En eftermiddag med fördjupad information 
om skruvar, skruvförband och deras verk-
ningssätt. Föreläser gör experten Björn 
Malmqvist från Nordic Fastening Group.

Den nya versionen av SBI Steel Connection skapar nya 
möjligheter att utnyttja FEM-Design. StruSoft kommer  
att berätta och visa alla nya möjligheter.

SBI kommer framöver att andra torsdagen i månaden  
arrangera en intressant After Work från ca kl 16.  

Håll utkik på www.sbi.se!

... med SKRUV

... med FEM

Vi tillverkar stålkonstruktioner och svetsad
balk till prefab och byggindustrin i Sverige.

www.fsmide.se

2016 SVETSAS 
BRANSCHEN 
SAMMAN. IGEN.

@elmiasvets

Elmia Svets och Fogningsteknik är mässan för dig som 

vill se nyheter och veta vad som händer i  branschen. 

Ingen  annanstans kan du så  enkelt se dagens och 

 morgondagens utbud av utrustning och  tillbehör. 

Här  serveras dessutom den senaste forskningen och 

 framtidens tekniker. 

6

I partnerskap med Svenska Automationsgruppen SAG, 10-13 maj 2016, Jönköping

10–13 maj 2016

Elmia, Jönköping

www.elmia.se/svets

Förregistrera

dig för fri entré.

Använd kod:

A101017 

Arrangeras parallellt med:

• Effektiv svetsning inom 

   stålbyggnad

  Onsdag 10.00-11.30

• Är svetsade konstruktioner 

   i höghållfast framtiden?

  Tisdag 13.30-15.00

• Kvalitetssäkring och certifi ering, 

   EN1090 - vad gäller?

  Onsdag 13.30-15.00

Urval av 
programpunkter!

29
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Annikki Hirn, 
Nordic Galvanizers

Björn Uppfeldt, 
MVR

Douglas Wallding, 
Nordcert

VA R M F Ö R Z I N K N I N G

Approved Galvanizer 
– ett enkelt sätt att köpa in varmförzinkning 
av bärverksdelar i stål

Enligt Boverket, SWEDAC och internationell standardisering inom området  

CE-märkning av byggprodukter, är det idag inte möjligt att certifiera delprocesser 

separat för EN 1090-1 i en produktionskedja. Det är tillverkaren som är ansvarig  

för produkten inklusive eventuella underleverantörers arbete och är den som  

CE-märker produkten, ingen annan.

För att underlätta för tillverkaren och 
skapa förutsättningar för varmför-
zinkningsföretag att konkurrera 

på lika villkor har branschorganisationen 
Nordic Galvanizers tagit initiativ till frivil-
lig certifiering, Approved Galvanizer. Vid 
certifieringen verifieras varmförzinkarnas 
genomförande och att relevanta krav i EN 
1090-systemet är uppfyllda. Approved Gal-
vanizer är en certifiering som visar att varm-
förzinkaren har tillräcklig kompetens och 
kontroll över de moment i EN 1090-systemet 
som berör varmförzinkning.

Syftet är att erbjuda ett anpassat regelverk 
för branschen som på bästa sätt gör det enkelt 
och tryggt för tillverkare av stålkonstruktioner 
att välja varmförzinkning som korrosionsskydd. 

Genom att välja en Approved Galvanizer så 
säkerställs att kvaliteten och systematiken vid 
varmförzinkningen är på rätt nivå för bärverks-
delar som ska CE-märkas av tillverkaren. 

Certifieringen
Approved Galvanizer innebär att varmför-
zinkaren har genomgått en frivillig tredje-
partscertifiering av Nordcert som är anpas-
sad för varmförzinkningsbranschen och 
visar att man uppfyller certifieringsreglerna 
och standarderna:

  EN ISO 1461, Beläggningar bildade genom 
varmförzinkning på järn- och stålföremål 
- Specifikationer och provningsmetoder.

  EN ISO 14713-2, Zinkbeläggningar - Re-
kommendationer för korrosionsskydd av 

järn och stål i konstruktioner, Del 2: Varm-
förzinkning.

  EN 1090-2 (relevanta delar), Utförande av 
stål- och aluminiumkonstruktioner- Del 
2: stålkonstruktioner.

Så här går certifieringen till rent praktiskt
Företaget tar fram ett anpassat system för 
sin verksamhet innehållande de rutiner som 
krävs enligt certifieringsreglerna. Certifie-
ringsprocessen startar genom att kontakta 
Nordcert, som gör ett avtal med varmförzin-
karen, och utför dokument/systemgransk-
ning. Sedan besöks varmförzinkaren där 
processen gås igenom, från mottagning av 
produkt genom ytbehandlingsprocessen till 
färdigt ytskikt. Nordcert verifierar där att 
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Besök oss på Nordbygg!
Vi på Lindab vill väldigt gärna träffa dig på Nordbygg 

för att visa vad vi har på gång. I vår ventilationsmonter 

kommer vi att presentera lösningar för förenklat byggande 

och en mängd spännande nyheter. Även vår byggmonter 

bjuder på nyheter som är väl värda ett besök. Gå in på 

www.lindab.se för att beställa din kostnadsfria biljett, sen 

ses vi i våra montrar. Varmt välkommen!

Besök oss på Nordbygg den 5-8 april på  

Stockholmsmässan i monter A39:20 & C20:44.  

Beställ din biljett nu på www.lindab.se

VI SES PÅ
NORDBYGG!
Beställ din biljett 

på lindab.se

Ventilationsmonter: A39:20
Byggmonter: C20:44

 l indab  |   v i förenklar byggandet

Postadress: Box 190 17, SE 152 25 Södertälje
Besök:Oxelgrensvägen 7-9

Tel. 08-550 399 80  Fax 08-550 351 69
www.varmzink.se  e-post: info@varmzink.se
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varmförzinkaren har ett kvalitetssystem 
med rätt förutsättningar för att producera 
rätt varmförzinkningsskydd. Det som gås 
igenom vid certifiering är bl.a.

  Information och kommunikation mellan 
kund och varmförzinkare för att säkerstäl-
la att varmförzinkare har relevanta upp-
gifter om stålmaterialet samt att säkerhet, 
såsom dräneringshål m.m. är beaktade.

  Att det finns kompetens och rutin avseende 
kallformade produkter.
  Kontroll av processparametrar.
  Rutiner för kontroll och provning av varm-
förzinkade produkter avseende utseende, 
skikttjocklek och sprickor. Att kontroll 
finns dokumenterat.
  Kontroll av mätutrustning.
  Rutiner för spårbarhet.
  Kompetenskrav.
  Hantering av kontrolldokument.
  Att varmförzinkaren kan leverera rätt 
dokument och intyg.  

Om företaget sedan tidigare har en godkänd 
certifiering enligt det tyska certifieringssystemet 
DASt (Dast Richtlinie 022) så kan certifierings-
besöket på plats minimeras. När revisionen är 
utförd får varmförzinkaren en rapport. Om det 
krävs justeringar eller komplettering så sänder 
varmförzinkaren korrigerande åtgärder till 
Nordcert som går igenom dessa. Efter godkänd 
certifiering får varmförzinkaren ett certifikat 
och märket vilket då ger rätt att använda märket 
Approved Galvanizer:

Fördelar
Fördelar med Approved Galvanizer:

  Varmförzinkaren bevisar att man uppfyl-
ler relevanta standarder såsom EN ISO 
1461 samt aktuella delar av EN 1090-2 
och EN ISO 14713-2.

  Ett känt varumärke etableras, ”Approved 
Galvanizer” som gör det enkelt att beställa 
varmförzinkat genom att beställa med 
detta märke.

  Genomförandet med implementeringen 
och certifieringen stärker företagets proces-
ser och rutiner samt företagets kompetens.
  Genom certifieringen visar varmförzin-
karen att kraven kan uppfyllas.
  Ska leda till nöjdare kunder och färre 
reklamationer.
  Göra nordiska varmförzinkare mer att-
raktiva som leverantörer i Norden jämfört 
med leverantörer från lågkostnadsländer.

  Samarbetet med kunderna, bl.a. genom 
branschföreningen MVR, Nordic Galvani-
zer skapar kontakter som kommer att gynna 
varmförzinkningsverksamheten i Norden.
  Branschen kan påverka och utveckla re-
gelverket själv.

Certifierade företag
Företag som idag är certifierade och god-
kända och därmed har rätt att använda 
märket Approved Galvanizer:

  JIWE Varmförzinkning AB, anläggning 
i Eskilstuna, Sverige

  JIWE Varmförzinkning AB, anläggning 
i Sölvesborg, Sverige

  Prozink AB, anläggning i Aneby, Sverige
  Södertälje Varmförzinkning, anläggning 
i Södertälje, Sverige
  Vadstena Varmförzinkning, anläggning 
i Vadstena, Sverige

  DuoZink AS, anläggning i Stokke, Norge
  DuoZink AS, anläggning i Sellebakk, 
Norge
  NOT Varmforsinkning AS, anläggning 
i Næbø, Norge

  Dansk Overflade Teknik A/S, anläggning 
i Brande (Fasterholt), Danmark

  Dansk Overflade Teknik A/S, anläggning 
i Ferritslev, Danmark

  Dansk Overflade Teknik A/S, anläggning 
i Køge, Danmark
  CM Jernvarer Odense A/S, anläggning i 
Odense, Danmark

  Nordvestjysk Galvanizering A/S, anlägg-
ning i Holstebro, Danmark
  Caverion Industria Oy, anläggning i Yli-
vieska, Finland 

Approved Galvanizer
Approved Galvanizer är ett frivilligt 
certifieringssystem som har tagits 
fram av en certifieringskommitté som 
består av branschorganisationen Nordic 
Galvanizers, kundrepresentanter till 
varmförzinkning, branschorganisationen 
Mekaniska Verkstäders Riksförbund 
(MVR) samt certifieringsorganet Nord-
cert. Approved Galvanizers certifierings-
kommitté har utarbetat ett regelverk 
som bl.a. beskriver kraven för att bli 
godkänd varmförzinkare ”Approved 
Galvanizer”. Kommittén har valt att kalla 
systemet för Approved Galvanizer så att 
det blir samma grundkrav och namn på 
systemet samt gemensamt märke i alla 
de nordiska länderna.



Vi gör
jobbet
åt dig!

En kontakt och vi bearbetar 

samt levererar godset enligt 

era önskemål.

Certifierad enligt Approved Galvanizer 

(ISO 1461, ISO 14713-2, 1090-2 

relevanta delar) samt DASt Richtlinie 

022. Kvalitetssäkrat enligt ISO 9001 

samt miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Läs mer på zink.se

VARMFÖRZINKNING  |  MÅLNING  |  AQUACOAT  |  LOGISTIK

Tel +46 771 422 423

SOLUTIONS
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Monica Björk, 
VD Byggmaterialindustrierna och 

kanslichef, BVD-föreningen

M I L J Ö

Ny digital sökbar byggvaru-
deklaration – eBVD 2015

Nu finns den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015 på plats.  

Föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD-föreningen, som ägs av hela sektorn  

har nu uppdaterat innehållet och skapat ett helt nytt digitalt format som kan hantera 

nuvarande och kommande krav på miljöinformation för byggvaror.

Parallellt har Byggmaterialindustri-
erna och Svenska Miljöinstitutet 
IVL tillsammans skapat ett digitalt 

inmatningsverktyg och en samlad databas 
med olika funktioner för tillverkare som 
underlättar att registrera, administrera och 
lagra sina Byggvarudeklarationer. Verktyget 
kommer även att underlätta för användare 
som kan söka deklarationer som PDFer helt 
fritt från en samlad plats, www.byggmate-
rialindustrierna.se. 

Vad är en Byggvarudeklaration?
En Byggvarudeklaration är en frivillig mall 
(egendeklaration) för hur tillverkare ska 
informera om en produkts miljöaspekter i 
olika skeden av dess livscykel. Mallen för de-
klarationen är utarbetad av hela byggsektorn 
genom Föreningen för Byggvarudeklaratio-

ner. Ett fyrtiotal företag, organisationer och 
myndigheter deltog under 2015 i utarbetan-
det av den nya deklarationen. Informatio-
nen används av beställare för att prioritera 
val av varor ur miljösynpunkt samt för att 
underlätta dokumentation av inbyggda va-
ror till efterföljande drift och förvaltning. 
Byggvarudeklarationer har funnits i Sverige 
i över 20 år och togs från starten fram av 
Kretsloppsrådet (nedlagt 2012).

eBVD 2015 jämfört med BVD3?
Den nya eBVD 2015 skiljer sig en del jäm-
fört med den tidigare versionen BVD3 men 
kommer fortsatt ha fokus på information 
om det kemiska innehållet. Redovisningen 
grundar sig både på lagkrav och mark-
nadskrav. Exempel på information som är 
lagkrav är t ex att ange om varan har ett 

säkerhetsdatablad, att uppge om ämnen 
på kandidatförteckning finns i produkten 
som regleras i REACH-lagstiftningen och 
ange om det finns en klassificering av varan 
enligt CLP-förordningen (klassificering och 
märkning av produkter). Ett marknadskrav 
är att deklarera allt innehåll i produkten ner 
till 2 %. Vid klassificerade ämnen ska mer 
detaljerad information anges.

Information till certifieringssystemen och 
europeiska Miljödeklarationer (EPD)
Nytt i eBVD 2015 är att information om 
byggprodukter kopplat till certifierings-
systemen för byggnader, LEED, Breeam 
och Miljöbyggnad kommer att inkluderas. 
Det kan handla om till exempel kemiskt 
innehåll och emissioner från byggmaterial. 
Nytt är också att företag anger om produkten 
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är CE-märkt, det vill säga om det finns en 
prestandadeklaration. Man kommer också 
att kunna ange om man tagit fram en EPD 
– Environmental Product Declaration, dvs. 
en tredjepartsgranskad miljödeklaration som 
sammanfattar miljöpåverkan hos en produkt 
som är baserad på livscykeldata enligt den 
europeiska standarden EN 15804. Man anger i 
själva deklarationen slutsatsen av sin livscykel-
analys för sju olika områden såsom t ex klimat-
påverkan, ozonnedbrytning och försurning.

Sociala aspekter är också nytt
Sociala aspekter är också nytt i eBVD. Där 
anger företag om de har uppförandekod eller 

riktlinjer för att hantera CSR-frågor (Cor-
porate Social Responsibility). Det kan vara 
FNs principer om mänskliga rättigheter eller 
Global Compact, ILOs kärnkonventioner el-
ler att man följer ISO standard 26 000. Som 
tillverkare förväntas man ha koll på minst 
ett steg tillbaka i leverantörskedjan och det 
innefattar krav på närmaste underleverantör 
på att de t ex har tillfredställande löner, god 
arbetsmiljö och inte har barnarbete.

Digital registrering med funktionalitet
En annan och helt ny ordning är att regist-
reringen från och med nu kommer att ske 
genom ett verktyg direkt på nätet. Verktyget 

innehåller många funktioner för att under-
lätta för tillverkare både att registrera sina 
deklarationer men också att administrera 
och spara dem. En avgift kommer att tas 
ut för att registrera eBVDer som varierar 
beroende på antalet eBVDer, omsättning 
samt om företaget är medlemmar i Bygg-
materialindustrierna. 

Lätt att söka Byggvarudeklarationer
För användare av Byggvarudeklarationer 
går det nu lätt att söka eBVDer på en samlad 
plats. Eftersom alla versioner sparas kom-
mer även äldre Byggvarudeklarationer att 
bli tillgängliga.

Deklarationen kommer som tidigare att 
finnas i både svensk och engelsk version. 

Läs mer på Internet
www.byggvarudeklarationer.se
www.byggmaterialindustrierna.se
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KO N S T R U K T I O N

Ändrade 
konstruktionsregler, 
EKS 10

Den 1 januari i år (2016) trädde Boverkets ändrade konstruktionsregler, EKS 10, ikraft. 

Eurokoderna utgör tillsammans med EKS ett system som är de svenska reglerna för 

verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet. I EKS görs Sveriges nationella 

val till eurokoderna. De nationella valen baseras exempelvis på olika förutsättningar 

avseende geologi, klimat, levnadssätt och säkerhetsnivå. Valen har införts successivt 

i EKS. I EKS 10 införlivades ytterligare fem eurokoddelar. Tre av dessa innehåller regler 

om stål, det gäller master, skorstenar samt pålar och spont.

Övriga ändringar i reglerna hand-
lar bland annat om lättnader i 
brandskydd för så kallade Br2-bygg-

nader (bl.a. hallbyggnader i ett plan), förtydli-
gande av krav på trapphus som enda utrym-
ningsväg, nya tydligare kartor för klimatlaster 
samt regler om olyckslast. Vissa lättnader har 
införts avseende krav på minimiarmering, vil-
ka skruvsorter som får användas i förspända 
skruvförband samt val av stålsort. Dessutom 
har partialkoefficienter för tryck vinkelrätt 
fiberriktningen för träkonstruktioner samt 
partialkoefficienter för pålars bärförmåga 
ändrats. Reglerna har kompletterats och 
förtydligats vad gäller ändring av befintliga 
byggnader samt dimensioneringskontroll, 
mottagningskontroll och utförandekontroll. 
Ett nytt viktigt krav som införts är en regel 
om konstruktionsdokumentation.

AVDELNING A  
– ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER

Den största förändringen i EKS 10 gäller av-
delning A. Där samlas nu samtliga övergri-
pande krav på byggnadsverks bärförmåga, 

stadga och beständighet. Delar om säker-
hetsklasser har flyttats hit från avdelning 
B. Även bilagan om säkerhetsklasser har 
flyttats hit. Avdelningen har också struktu-
rerats om så att reglerna kommer i en mer 
logisk ordning.

Kontroll
De största ändringarna i sak handlar om 
kontroll. Begreppen grundkontroll och 
tilläggskontroll har tagits bort. Anled-
ningen är att dessa begrepp inte finns i 
eurokodsystemet. Det har dessutom varit 
oklart vad som utgör grundkontroll och 
vad som utgör tilläggskontroll. Tre oli-
ka typer av kontroll ska dock alltid göras 
för konstruktioner i säkerhetsklass 2 eller 
3. Dessa kontrollera avser dimensione-
ringskontroll, mottagningskontroll samt 
utförandekontroll.

En förutsättning för att partialkoefficient-
metoden ska kunna tillämpas är att allvarliga 
fel undviks. Detta kan endast uppnås genom 
olika kontroller. De kontroller som görs ska 
tydligt dokumenteras. Det bör framgå vad 
som har kontrollerats, när kontrollen gjor-
des, av vem kontrollen har gjorts, utfallet av 

kontrollen och åtgärder för att avhjälpa de 
brister som eventuellt upptäckts.

Omfattningen av de olika kontrollerna 
bör stå i proportion till konsekvenserna av 
en kollaps. Det betyder att konstruktioner 
i säkerhetsklass 3 kontrolleras i större om-
fattning jämfört med konstruktioner i lägre 
säkerhetsklass. Dessutom ska sådant som är 
svårt att utföra och sådant som är svårt eller 
kostsamt att rätta till i efterhand kontrolleras 
i högre utsträckning.

Konstruktionsdokumentation
Ett nytt krav som införts är en regel om 
konstruktionsdokumentation. I konstruk-
tionsdokumentationen ska uppgifter om 
förutsättningar för dimensionering och ut-
förande anges. Den beskriver den bärande 
konstruktionens verkningssätt, val av expo-
neringsklasser val av korrosivitetsklasser, val 
av laster, lastkombinationer, säkerhetsklas-
ser, livslängd etc. Omfattningen av doku-
mentet bör anpassas efter byggnadsverkets 
komplexitet.

Konstruktionsdokumentationen ska ut-
göras av ett särskilt dokument. Syftet med 
dokumentet är att underlätta förvaltningen 

Björn Mattsson, 
Boverket
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av byggnaden. Den kan också användas 
vid det tekniska samrådet (i de delar som 
är klara vid den tidpunkten) för att bygg-
nadsinspektörer och andra aktörer i bygg-
processen ska kunna få en övergripande 
bild av den bärande konstruktionen och de 
laster den dimensionerats för. Dokumentet 
ska kunna läsas och förstås övergripande 
av en lekman.

AVDELNING C  – LASTER

Klimatlastkartor
I EKS 10 har nya klimatlastkartor förts in. 
På kartorna framgår kommungränserna. 
Det är därför inte längre nödvändigt att 
ha särskilda tabeller som anger vilken last 
som gäller i en viss kommun. De bottagna 
tabellerna var dessutom otydliga i de fall där 
en kommun hade flera olika snölaster. I t.ex. 
Strömsunds kommun finns fem snözoner. 
Det framgår nu tydligare var gränsen mellan 
dessa zoner går. 

Förutom kartorna i EKS, som är de 
som gäller rent juridiskt, finns även kar-
tor på Boverkets webb. Dessa kartor kan 

ändras i skala så att man tydligare kan 
se var gränserna för olika laster går. På 
kartorna finns också centralorten i varje 
kommun utmärkt och namngiven. Det är 
viktigt att tänka på att dessa klimatlaster 
baseras på sannolikhet. Det är den last som 
i genomsnitt återkommer en gång per 50 år 
som anges på kartorna. Nära en lastgräns 
kan det vara lämpligt att konstruktören/
byggherren väljer en högre last för att ta 
höjd för de osäkerheter som är förknippade 
med dessa laster.

Snölast
För snölast på sadeltak har i EKS 10 den 
lastmodell (formfaktor) som fanns i tidigare 
regelverk åter införts. Det beror på att det 
inte finns något vetenskapligt stöd för euro-
kodens lastmodell. Något det finns för den 
tidigare lastmodellen genom de mätningar 
som Statens institut för byggforskning gjorde 
på 1960- och 70-talet. Den nya modellen 
för formfaktor har dock modifierats något 
jämfört med den i tidigare regelverk. Även 
formfaktorn för bågtak har ändrats till det 
i eurokoden rekommenderade maximala 
värdet 2,0. 

Vindlast
När det gäller vindlast har regeln om hastig-
hetstrycket för inverkan av topografi förtyd-
ligats. Det vill säga när markförhållandena 
gör att vindhastigheten ökar. För byggna-
der i en sluttning eller på ett backkrön kan 
hastighetstrycket bli avsevärt högre jämfört 
med det i allmänhet dimensionerande has-
tighetstrycket. För att göra det tydligare 
har i uttrycket för hastighetstryck den så 
kallade topografifaktorn, c0 införts. Om 
man behöver ta hänsyn till den eller inte 
framgår av regler i eurokoden för vindlast, 
SS-EN 1991-1-4.

Olyckslast
Regler om olyckslast har förtydligats. Det 
gäller särskilt för betongkonstruktioner där 
det finns regler om sammanhållande arme-
ring både i SS-EN 1992-1-1, och i SS-EN 
1991-1-7, olyckslast. Delar av branschen har 
uppfattat det som att man kunde välja att 
följa antingen reglerna i SS-EN 1992-1-1 
eller i SS-EN 1991-1-7. Reglerna i EN 1991-
1-7 gäller dock alla byggnader som måste 
dimensioneras för olyckslast. Reglerna i be-
tongdelen gäller för betongkonstruktioner 

Snölast Vindlast
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oavsett om dessa måste dimensioneras för 
olyckslast eller inte. Om en betongbyggnad 
måste dimensioneras för olyckslast ska den 
därför uppfylla krav i båda eurokoddelarna. 
Om kraven i SS-EN 1991-1-7 ger högre 
dimensionerande krafter för sammanhåll-
ningen måste också dessa krav uppfyllas. För 
lättare konstruktioner kan det vara svårt att 
ta upp stora koncentrerade laster. I reglerna 
förtydligas därför att kraften kan förde-
las på en sträcka i stället. Ett minimivärde 
på 25 kN/m ges i det allmänna rådet till 
föreskriften.

Vidare ställs krav på att byggnader ska 
klassificeras enligt tabell A.1 i bilaga A i 
SS-EN 1991-1-7. Detta ska göras för att 
bestämma behovet av nödvändiga åtgärder 
för robusthet i olika typer av byggnader.

Odefinierad olyckslast
Pelare och balkar ska dimensioneras för 
minst 100 kN/m när dessa utgör en vä-
sentlig bärverksdel. Anledningen är att 
det många gånger finns anslutande bygg-
nadsdelar som kan föra över last till dessa 
bärverksdelar. Dessutom kan vid en explo-
sion byggnadsdelar eller inredning slungas 
in i dem.

En annan viktig ändring som gjorts 
gäller sekundärbärverk i yttertakskon-
struktioner. För att säkerställa att skadan 
vid en lokal kollaps av åsar eller fribäran-
de takplåtar inte blir för stor är det viktigt 

att oskadade delar även efter kollapsen 
har tillräcklig bärförmåga. Till exempel 
kan bärverk med gerberskarvar förlora 
sin bärförmåga om någon del kollapsar. 
Man ska därför anta en kollaps i ett fack 
mellan två takstolar. Utsträckningen av 
den antagna kollapsen ska vara halva 
takfallets längd, dock maximalt 10 meter. 
Om det intilliggande sekundärbärverket 
fortfarande har tillräcklig bärförmåga 
kan man använda vald statisk modell 
för bärverket. 

AVDELNING E,  
– STÅLKONSTRUKTIONER

De viktigaste ändringarna i regler för stål-
konstruktioner som gjorts i EKS 10, föru-
tom att tre nya eurokoddelar har införlivats, 
handlar om krav på slagseghet, omfattningen 
av kontroll av svetsar genom oförstörande 
provning och krav på skruvar till förspända 
förband.

Slagseghet
I EKS 9 ställs krav på att material i hållfast-
hetsklass S355 alltid ska vara slagseghets-
provat vid minus 20 ºC med minst 27 Joule 
slagenergi. Detta krav har tagits bort. I stället 
hänvisas till tabell 2.1 i SS-EN 1993-1-10 
för val av lämplig stålsort med avseende på 
behov av slagseghet.

Kontroll av svetsar
Enligt SS-EN 1090-2 ska en viss andel av 
svetsarna kontrolleras genom oförstörande 
provning. Omfattningen beror dels på utföran-
deklass, dels på svetsens utnyttjandegrad, U. 
Om de första 10 procenten av den totala kon-
trollen som ska göras enligt EN 1090-2 inte 
uppvisar några brister kan omfattningen av 
den fortsatta kontrollen halveras enligt en ny 
regel i EKS 10. Om man upptäcker brister i den 
fortsatta kontrollen gäller för resterande svetsar 
kontroll enligt den ursprungliga omfattningen. 
Den visuella avsyningen som anges i SS-EN 
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Övergångsperiod
EKS 10 började gälla den 1 januari 
2016. Övergångsperioden är ett år. Det 
innebär t.ex. att äldre bestämmelser får 
tillämpas på arbeten som kräver bygg-
lov och ansökan om bygglov kommer in 
till kommunen före den 1 januari 2017. 
Det är viktigt att veta att det inte går att 
tillämpa flera bestämmelser i samma ob-
jekt. Antingen använder man EKS 10 i 
sin helhet eller också använder man EKS 
9 i sin helhet.

Mer information
EKS 10 finns på Boverkets hemsida, dessu-
tom finns en konsekvensutredning där alla 
ändringar beskrivs med motiv och konse-
kvenser. Boverket har även gett ut en vägled-
ning till EKS på PBL Kunskapsbanken som 
nås via Boverkets hemsida. Vägledningen för 
EKS kompletteras och utvecklas efterhand. 
Boverket arbetar även med en handbok om 
olyckslaster. Den kommer att publiceras 
senare under året. Dessutom kommer Bo-
verket att hålla ett antal seminarier om de 
ändrade reglerna i EKS 10. Dessa kommer 
att hållas under våren och försommaren. Följ 
utvecklingen på Boverkets hemsida för mer 
information om detta. 

Läs mer på Internet
www.boverket.se

1090-2 ska göras i den omfattning som där 
anges. Undantag från omfattning av kontroll 
av svetsar enligt EN 1090-2 gäller endast den 
oförstörande provningen.

Skruvar till förband
I EKS 10 förtydligas att skruv, mutter och 
bricka ska komma från samma tillverkare 
och ha försålts som en enhet om inte annat 
anges i respektive produktstandard. I det 
allmänna rådet till föreskriften hänvisas till 
SS-EN 14399-1 som är den harmoniserade 
byggproduktstandarden för förspända skru-

var och till SS-EN 15048-1 för icke förspända 
skruvar. I dessa standarder anges att man ska 
använda CE-märkta skruvsatser. Som kon-
struktör bör man ange att skruvsatser inte får 
blandas och att dessa ska vara CE-märkta.

Vidare har kravet på att skruv och mut-
ter till förspända förband ska ha sådana 
egenskaper att mutter och gänga är starkare 
än skruven tagits bort. Man kan själv välja 
lämplig skruvtyp bland dem som omfattas av 
standardserien SS-EN 14399. Anledningen 
till denna ändring är att det är mycket tydli-
gare reglerat hur skruvar och skruvförband 
ska utföras för att få önskad klämkraft.

OMFATTNING OCH 
ÖVERGÅNGSPERIOD

Omfattning
Den 1 juli 2013 övergick föreskriftsrätten för 
järnvägar och vägar från Boverket respekti-
ve Trafikverket till Transportstyrelsen. De 
nya bestämmelserna i EKS 10 gäller därför 
byggnadsverk som inte är järnvägar, tun-
nelbanor, spårvägar, vägar och gator samt 
anordningar som hör till dessa. 

För järnvägar med tillhörande anord-
ningar gäller EKS 9 och för bilvägar med 
tillhörande anordningar gäller Trafikverkets 
regler, fram tills dess att Transportstyrelsen 
tagit fram egna regler för dessa byggnads-
verk och anordningar.

EN 1090-1 
 ISO 3834
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FULL AUTOMATISERT STÅLBEARBEIDING

ØK PRODUKTIVITETEN, FÆRRE OPERATØRER OG LAVERE KOSTNADER

BORING SAGING

PLASMAROBOT

(T) 47 46 32 38  |  WWW.PABACHKE.NO(T) 033 27 62 00 | WWW.RICHARDSTEEN.SE

FORHANDLER I SVERIGE FORHANDLER I NORGE

STENE STÅL PRODUKTER AS
Seljeveien 8  I 1661 Rolvsøy  I  Tlf: 69 35 59 00  I  stenestal@stenestal.no

stenestal.no
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Det lille alternativet 

med STORT lager og 
FLEKSIBLE løsninger

Vi er erfarne, og vi er sultne. Hver dag jobber vi for 
å tilby et sortiment og en servicegrad som gjør oss til 
den mest ettertraktede leverandøren i markedet.
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Kjetil Myhre, 
Daglig leder,

Norsk Stålforbund

M O N TA S J E

Ny veileder for kommunene 
(og ansvarlige foretak) 
– hva skal kontrolleres  
på byggeplassen?

Direktoratet for Byggkvalitet publiserte i november 2015 en Veileder for  

kommuner (og ansvarlige foretak) med informasjon om kravene til prefabrikkerte 

stålkonstruksjoner fra prosjektering til montering, i henhold til EN 1090-1 og EN 1090-2.

Vi tar her for oss sentrale deler i vei-
lederen. 
Veilederen beskriver:

  Prefabrikkerte stålkonstruksjoner ihht 
EN 1090-1 og EN 1090-2
  Prosessen fra prosjektering til montering
  Krav om produktdokumentasjon (CE-
merking og ytelseserklæring)
  Krav om sertifisering av et Teknisk Kon-
trollorgan

  Hvilke egenskaper/ytelser som skal angis 
i ytelseserklæringen

  Hva kommunene bør kontrollere på byg-
geplassen

Dette inkluderer hva kommunene bør være 
oppmerksomme på ved tilsyn av levering av 
prefabrikkerte stålkonstruksjoner til byg-
geplassen (EN 1090-1 og EN 1090-2) og 
montering på byggeplassen (EN 1090-2).

Montering, kommunens ansvar
Direktoratet for Byggkvalitet skal føre tilsyn 
og bidra til at bedrifter som leverer prefa-
brikkerte stålkonstruksjoner har nødvendig 
sertifisering på plass. Montering på bygge-
plassen derimot, er kommunenes ansvar, 
og er vel så viktig som fabrikasjonen. Det 
er strenge krav til dokumentasjon, utførelse 
og kompetanse til de som monterer. Det er 
kommunenes oppgave å sjekke at denne 
dokumentasjonen foreligger. Både kontroll 
av produktdokumentasjon og dokumen-
tasjon av montering på byggeplassen skal 
foreligge i tiltaket. 

Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?
Prefabrikkerte stålkonstruksjoner er alle 
lastbærende stålkonstruksjoner, både en-
keltkomponenter og byggesett. En enkelt-
komponent kan f. eks. være en stålsøyle. 

Et byggesett består av flere komponenter. 
Standardene NS-EN 1090-1 og -2 gjelder i 
utgangspunktet for alle stålkonstruksjoner 
med bærende funksjoner. Den europeiske 
standardiseringsorganisasjonen (CEN) 
har utarbeidet en liste av produkter som 
ikke skal CE-merkes mot NS-EN 1090-1.  
(En oversatt liste kan lastes ned fra www.
en1090.no, red)

NS-EN 1090-1 og NS-EN 1090-2
Levering av prefabrikkerte stålkonstruks-
joner til byggeplass skal dokumenteres et-
ter den harmoniserte utførelsesstandarden 
NS-EN 1090-1 som beskriver hvordan stål-
verkstedene skal dokumentere ytelsene til 
stålkonstruksjonene. De tekniske kravene 
til utførelse, både i verksted og under mon-
tering på byggeplass, er beskrevet i NS-EN 
1090-2. Det vil si at foretak som er ansvarlig 



den normale produksjonen er tilvirkning 
av prefabrikkerte stålkonstruksjoner. Hvis 
produsenten blir bedt om å lage en ståldør 
og dette ikke er en del av hans normale 
produksjon, vil dette ikke være en serie-
produksjon. 

Mistanke om ulovlig omsetning 
Dersom man har mistanke om omsetning 
av prefabrikkerte stålkonstruksjoner uten 
dokumentasjon (CE-merking og ytelse-
serklæring), bør dette meldes til Direk-
toratet for Byggkvalitet: www.dibk.no/
byggevareinfo.

Montering på byggeplassen
Montering er viktig, særlig i forhold til svei-
sing, fordi sveising kan påvirke egenskapene 
til stålkonstruksjonene. Dette er grunnen til 
at sveising krever kontinuerlig kontroll og 
bruk av sveiseprosedyrer. Direktoratet har sett 
flere tilfeller der bedrifter, for å unngå krav 
om CE-merking, legger ned stålverkstedet 
og flytter virksomheten til byggeplass. Mange 
av disse bedriftene gjør dette fordi de ikke 
oppfyller kravene til utførelse og prosedyrer/
dokumentasjon etter NS-EN 1090-2. Dette 
kan være kritisk, og det er derfor viktig at 
kommunen sjekker at bedriften har: 

  Produksjonsunderlag inkl. monteringsplan 
og Sikker-Jobb-Analyse (SJA)

  Kontrollplan (inkludert Non Destructive 
Testing, NDT)

  Prosedyre for avviksbehandling
  Kvalitetsplan
  Dokumentasjon på sveisekoordinators 
kompetanse

  Sveisesertifikater (for sveisepersonell)
  Godkjente sveiseprosedyrer (også for 
heftsveising)

  Sveiseplan (og eventuelt sveiselogg)

Veilederen er publisert her:  
www.byggevareinfo.no og www.stalforbund.no 

NR 1 •  2016  •  NYHETER OM STÅLBYGGNAD42 MONTASJE

for monteringen skal bevise at de har pro-
sedyrer og kompetanse for utførelse etter 
NS-EN 1090-2.

Fra prosjektering til montering 
Prefabrikkerte stålkonstruksjoner skal produ-
seres i verksted og monteres på byggeplass i 
samsvar med kravene i prosjekteringsgrunnla-
get og produksjonsunderlaget. Oversikt fra 
prosjektering til montering på byggeplass:

  Ansvarlig prosjekterende utarbeider et 
prosjekteringsgrunnlag
  Ansvarlige prosjekterende utarbeider et 
produksjonsunderlag

  FPC-sertifisert stålverksted produserer et-
ter prosjekteringsgrunnlaget og produks-
jonsunderlaget, CE-merker og utsteder 
ytelseserklæring
  Ansvarlig monteringsforetak skal ha do-
kumentasjon for montering 

Utførelsesklasser
Ansvarlige prosjekterende må velge utfø-
relsesklassen (EXC) som beskrevet i Tillegg 
C i NS-EN 1993-1-1 ut fra type byggverk, 
type laster og mulige konsekvenser ved feil. 
Valg av utførelsesklasser er en klassifisering 
av hele konstruksjonen, deler av den eller 
en detalj. Det finnes 4 klasser. Det settes 
ulike krav til utførelse og dokumentasjon, 
avhengig av hvilken utførelsesklasse som er 
valgt. EXC1 har de mildeste kravene mens 
EXC4 har de strengeste kravene.

Produksjonsunderlaget
I tillegg til prosjekteringsgrunnlaget skal 
prosjekterende også utarbeide et produks-
jonsunderlag. Produksjonsunderlaget skal 
inneholde utførelsesklasse(r) og alle nødven-
dige opplysninger om de tekniske kravene 
for tilvirkning og montering i henhold til 
NS-EN 1090-2. Den skal derfor være til-
gjengelig under montering på byggeplass. 

Lovpålagt sertifisering 
Stålverkstedet som tilvirker stålkonstruks-
jonene må ha et FPC-sertifikat ihht NS-EN 
1090-1. FPC står for ”Fabric Production 
Control” (produksjonskontroll i fabrikk). 
Uten denne lovpålagte sertifiseringen kan 
verkstedene ikke levere og CE-merke stål-
konstruksjoner ihht NS-EN 1090-1.

Det er viktig å kontrollere at stålverkstedet 
som tilvirker stålkonstruksjonene er FPC-
sertifisert for den utførelsesklassen som er 
som er spesifisert i prosjektet.

CE-merking og ytelseserklæring
Prefabrikkerte stålkonstruksjoner som le-
veres til byggeplass må være CE-merket. 
Merket skal vises på komponenten, em-
ballasjen eller på medfølgende etikett eller 
transportdokument. Stålverkstedene må 
også utarbeide en ytelseserklæring som er 
tilgjengelig ved levering. Både CE-merkingen 
og ytelseserklæringen gir opplysninger om 
stålverkstedet, sertifiseringsorganet og stål-
konstruksjonens ytelser. Ytelseserklæringen 
skal være på norsk, svensk eller dansk, og skal 
være tilgjengelig for kommunene ved tilsyn. 

Eksempel på egenskaper i  
ytelseserklæringen:

  Geometriske toleranser: NS-EN 1090-2 
  Sveisbarhet: Stål S235J0 i samsvar med 
EN 10025-2
  Slagseighet (bruddseighet): 27 J ved 0 
grader 
  Brannpåvirkning: Materialklasse A1
  Frigjøring av kadmium og radioaktiv 
stråling: NPD*

  Bestandighet: Overflatebehandling i sam-
svar med NS-EN 1090-2, rengjøringsgrad 
P3. Overflate malt i samsvar med NS-EN-
ISO 12944-5

  Bæreevne: Prosjektert i samsvar med NS-
EN 1993-1, se prosjekteringsgrunnlag og 
konstruksjonsberegninger

  Utmattingsstyrke: NPD* (dersom utmat-
ting ikke er dimensjonerende)

  Brannmotstand: R30 (30 minutters brann-
motstandstid)
  Deformasjon: NPD*

*NPD: No Performance Determined 
(ingen ytelse bestemt)
De seks første egenskapene skal alltid være 
med.

Det er viktig å kontrollere at det er samsvar 
mellom produktdokumentasjonen (CE-
merking og ytelseserklæring) og produks-
jonsunderlaget.

Serieproduksjon eller ikke?
Ofte vil stålverksteder som ikke har blitt 
sertifisert hevde at de ikke driver med serie-
produksjon, og at de dermed er unntatt krav 
om CE-merking og sertifisering. Argumen-
tasjonen går ofte på at stålkonstruksjonene 
er skreddersydde for det enkelte prosjekt, 
og at det da ikke er krav om CE-merking. 
Dette stemmer ikke. Selv om produserte 
stålkomponenter generelt er skreddersydde 
eller enkeltkomponenter, regnes det som 
serieproduksjon. Grunnen til dette er at 



Gemini - CNC-maskineringssystem
for plater

Dette er en av de raskeste og mest teknisk
avanserte maskinene til profilskjæring, boring,
skråskjæring, bearbeiding og konturmerking av
deler fra inntil 3,6 m brede og 5–305 mm tykke
plater – i bare ett system.
Kan produsere komplekst bearbeidede flate
deler raskere og mer økonomisk enn ved bruk
av langt dyrere separate skjæreoperasjoner og
arbeidsintensive maskineringssentre – men med
en nøyaktighet som er like god eller bedre.
Nå med doble 
skråskjærehoder, 
doble borspindler 
og opptil tre 
skjærebrennere 
som ekstrautstyr.

Så snart en bjelke er fastspent i stilling, kan boring,
fresing og konturmerking foretas samtidig på alle
sider av bjelken uten noen ytterligere innblanding
fra operatørens side.
Hver borspindel kan beveges raskt og uavhengig
med et hjelpeaksevindu på 250 mm, noe som
tillater fresing av hakk, åpninger, lommer, spalter,
forsenkinger, konturmerking, boringer og
gjengeskjæringer på opptil 250 mm 
diameter.

En kontaktløs laser er bygd inn i den vertikale
klemmen for å etablere den fysiske plasseringen
på stegoverflaten. Et system med trådløs
fjernkontroll eliminerer opptil 30 % av 
operatørens bevegelser.
Er som standard utstyrt med automatisk 
verktøyskifter med seks posisjoner, noe som
ikke bare gjør det lettere å oppfylle krav til
ulike hullstørrelser, men også er ideelt til for
eksempel konturmerking, forsenking, 
fresing av bolthull og 
gjengeskjæring.

Setter nye 
standarder på sitt felt

FICEPs maskiner og systemer til prosessering av stålbjelker og -
plater er blitt brukt til å produsere konstruksjonsstålet til noen av
de mest ikoniske bygningene og idrettsstadionene i verden. Overalt
hvor høyere produktivitet, lavere produksjonskostnader og større

nøyaktighet er målene, er FICEPs høytytende CNC-maskiner for
konstruksjonsstål- og produksjonsbedrifter i en helt egen klasse. 
Å se maskinene i aksjon vil overbevise deg – det er bare å be om en
demonstrasjon.

meidell er forhandler for FICEP i Norge   For mer informasjon  -
Me dell Tlf:  +47 905 41 749 e-post:  morten.dahlberg@meidell.no    www.meidell.no
FICEP Tlf: +44 1924 223 530 e-post:  info@ficep.co.uk www.ficep.co.uk TENK PRODUKTIVITET

Endeavour - CNC-boring-, fres- og
konturmerking for bjelker

Excalibur 12 - CNC-spindelbor for
bjelker

Bli med på
Studiereise til
Milano/FICEP

18-20 Mai 2016
Arr: Stålforbundet
og P. Meidell AS 



TREDJEPART SVEISEBEVITNELSE  
OG TESTING AV SVEISEPROSEDYRER
Vi er akkreditert av Norsk Akkreditering iht. NS-EN ISO/IEC 17025 og  
tilbyr upartisk tredjepartsassistanse. 
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Transport
Management System
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the Management System Requirements of  //  Styringssystemkravene i henhold til

NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
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Surface treatment of metals
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Verket 4  
– med fokus  
på stål
Vinneren av IGS’ Arkitekturpris 2015  
presenterer her vinnerprosjektet. Verket 4 vil 
også vil bli presentert ved Plåt 16 i mars. 

Damsgårdsundet er et sentralt område 
ved havnen i Bergen som gjennom-
går en stor transformasjon fra in-

dustripark til et av Bergens mest spennende 
nabolag. Verket 4 er ett av 3 delprosjekt 
LINK vant i en arkitektkonkurranse i 2006. 
Tomten er en del av et stort transformasjon-
sområde sentralt i Bergen hvor industri nå 
endres til et moderne bolig og næringsom-
råde. På tomten lå det et jernstøperi fra ca 
1890, ett av disse byggene er bevart og har gitt 
mye av inspirasjonen til flere av byggene på 
tomten. Totalt utgjør området ca 32.000m2. 

– I 2014 ferdigstilte vi ”Støperiet” som er 
naboprosjektet. I det byggeriet lot vi oss in-
spirere av de fantastiske stålkonstruksjonene 
som var i de gamle byggene og lot nybygget 
«vokse» ut av den gamle industrihallen med 
synlig bærende stål. 

I ”Verket 4” har vi ønsket å vise stålma-
terialet på en annen måte, og har søkt et in-
dustrielt og rått utrykk i materialer, form og 
detaljering. Det rustene stålet som står som 

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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VERKET 4 / FOTO: HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY / WWW.LINKARKITEKTUR.COM

Byggherre: Profier AS
Arkitekt: LINK arkitektur AS, adv. Bergen
Totalentreprenør: LAB Entreprenør AS
Rådgivende ingeniører RIB: Rambøll AS
Produktleverandør stålplater: Norsk stål
Tømrer / montasjefirma stål: Åsane Byggmesterforretning AS
Utmerkelser: IGS stålpris 2015
Type stål: Cor-Ten fasadeplater
Mengde stål: 2 650 m2. 47,8 tonn (19 kg pr plate)
Dimensjon stål: 1025x595. Montert stående med 1/3 forskyvning, 
25 mm overlapp, prefabrikerte hull og synlige lakkerte skruer i samme 
farge som stålet.

skiver og beskytter mot de lette områdene med polykarbonat(sinusplater) 
som slipper lyset inn og deler opp bygningsmassen. Fasadens vinkler 
skaper dynamikk og fargespill, vær og lys gir forskjellige fargesjatteringer 
over tid og lar bygget ”leve” med omgivelsene.

Cor-Ten stålet ble tilpasset i forhold til størrelse og fasong 
til fasadene og montert stående med vertikal overlapp og syn-
lige skruer. Forandringsprosessen startet umiddelbart etter mon-
tering og har nå fått sitt utrykk, kun mindre endringer er ventet. 
Vi har ønsket å formidle stedets historie gjennom form, utrykk og materialer, 
noe vi føler vi har lykkes med, og som vi er veldig glad for å få bekreftet 
ved å motta IGS prisen 2015 fra Industrigruppen Stål & Fasade.  

Det eksisterende bygget har blitt strippet til skjelettet
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Skanska bygger om  
stålbygg på Majorstua i Oslo

På Majorstua i Oslo foregår en fulls-
tendig rehabilitering av et gammelt 
kontorbygg. Det eksisterende bygget 

skal renskes til råbygg og deles i to. Det ene 
blir nye kontorer, mens den andre lamel-
len er omregulert til boliger. Prosjektet har 
som ambisjon å oppnå miljøklassifiseringen 
BREEAM ’Very Good’. Kontrakten har en 
verdi på ca. 450 millioner kroner. 

Originalt har Sørkedalsveien 8 vært hov-
edkontor for Statoil Fuel and Retail. Bygget 
ble oppført på slutten av 80-tallet og var på 
totalt 17.200m2. Når bygget står klart etter re-
habiliteringen, vil det være med to nye etasjer, 
og utvidelse av gulvarealet i alle etasjer mot 
syd og nord, bortsett fra underetasjen som i 
hovedsak er en felles parkeringskjeller. Til 
sammen vil de to lamellene ha et gulvareal 
på nesten 27.000 m2. 

I utgangspunktet er bygget dimensjon-
ert for en økning på tre etasjer, men det har 
likevel vært behov for å forsterke eksister-
ende konstruksjoner for de nye etasjene i 
henhold til gjeldende dimensjonering og 
forskriftskrav. 

–Det mest kompliserte er at de to byggene 
i dag er knyttet sammen i et felles globalt 
avstivningssystem i midtpartiet, hvor byggene 
skal deles i to lameller. Nå skal hvert bygg sta-
biliseres for seg, foreller Tommy Simenstad, 
prosjektleder fra Skanska. 

–Vi tar ut nye sjakter, med trapp, heis, 
og fagverk. Noen dekker må vi sikre for tors-
jon, ved å legge bøyler i huldekkene, som svei-
ses. I visse arealer må det gjøres midlertidige 
stemplinger inntil de nye konstruksjonene 
er på plass. Når nye fagverk er på plass i 
sjaktene, må kreftene overføres horisontalt 
til huldekkene. Når alle nye avstivende 
sjakter er etablert, fjerner vi midtpartiet av 
byggene. Byggene er da fristilt fra hverandre 
med unntak av en felles kjelleretasje. Til 
sammen blir det ca. 520 tonn nytt stål, og 
78 stålkjernepeler. I tillegg kommer en del 
komplekse betongbærevegger i kjelleren. 

Christopher Karlsson fra Skanska viste 
Nyheter om Stålbygg rundt på byggeplass, og 
forklarte om utfordringene ved rehabilitering. 

–Det er en komplisert og interessant pros-

Totalentreprenør: Skanska
Byggherre: Stor-Oslo Eiendom
Arkitekt: Nyark
RIB: Ramböll
Stål og prefab: UPB
Rivning: Øst-Riv

Nye trapper og heissjakter blir installert.  
Trappesjakten er i stål for å oppnå mykhet i  
forhold til jordskjelv.

Christopher Karlsson, Skanska, forteller om den 
nøye planlagte rehabiliteringsprosessen. 

ess. Vi har fått noen overraskelser, som at mye 
av det eksisterende stålet ikke var primet, og 
hadde derfor en del overflatekorrosjon. På 
grunn av dette avviket har vi måttet rense 
overflatene og legge ny primer på en stor del 
av stålkonstruksjonen. Heldigvis har det vist 
seg kun å handle om overflatekorrosjon. Byg-
geplassen er også ganske trang, så vi bruker 
taket som lagringsplass for materialer som 
skal inn. Stålet er såpass tungt at RIBen har 
foretatt en beregning av hvor mye stål vi kan 
legge på samme sted. 

–Det er byggets bæresystem, med stål og 
huldekker, som gjør en fullstendig rehabi-
litering mulig. De to bygningskroppene er 
i utgangspunktet tilnærmet like, men de 
store, åpne flatene gir fleksibilitet i forhold 
til å kunne bygges om til nye leiligheter og 
næringslokaler.

Byggearbeidene ble påbegynt i august 2015. 
Kontorbygget skal etter planen stå ferdig i 
slutten av 2016, og boligbygget vil bli ferdigstilt 
sommeren 2017. 
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Projektet Uarda 6 är ett av kontors-
byggnaderna som Fabege bygger i 
Arenastaden. Uarda 6 byggs i nivå 

Guld enligt klassificeringen Miljöbyggnad 
och har en intressant stålstomme med fasader 
i glas och stålregelsystem.

Uarda 6 med en lokalyta på 18 000 kvm 
är utformad som bokstaven H och kon-
torslokalerna är organiserade i åtta plan kring 
två ljusgårdar. Huvudentrén mot Evene-
mangsgatan är tydlig och väl annonserad. Som 
besökare möts man av en varm känsla som 
förmedlas genom de genomtänkta materialen 

En elegant stålstomme från Contiga  
bakom ljusgårdens glasfasad mot gatan.
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Beställare: Fabege
Arkitekt: T+E Arkitekter, Torbjörn Edgren
Entreprenör: Peab
Konstruktör: ELU
Stomkonstruktör: BTB,Byggnads- 
tekniska Byrån
Stålentreprenör: Contiga

Uarda 6 – miljömässigt guldhus

Stombyggnation i det nya Stockholm
 www.contiga.se

och den känsla av sjudande liv som kommer 
från verksamheterna på entréplanet och de 
övre öppna våningsplanen. Byggnaden har 
en geometri som underlättar kommunikation 
mellan de olika delarna och våningsplanen. 

För att ge byggnaden en slank och lätt 
karaktär har vi valt en pelardäcklösning 
med stålpelare och betongbjälklag av pre-
fabricerade håldäckselement. Stålstommen 
fungerar bäst med den öppenhet och luftighet 
vi eftersträvar i framförallt gavelfasaderna. 
Den slanka stommen ger oss även en stor fri-
het att anpassa verksamheten på våningsplan-
erna. Utmaningar i projekteringsfasen har 
varit de utkragande fasaderna mot norr och 
söder som sträcker sig från plan 1 till 7, utan 
pelare till markplan. Fasaderna i dessa två 
väderstreck utgörs av en prefabricerad Struc-
tural Glazing-fasad med mycket små toler-
anser i glasfogarna, vilket ställde höga krav 
på minimal nedböjning av bjälklagskanten. 
Ytterväggarna i de andra väderstrecken byggs 
av stålregelstomme från Lindab.
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De två inglasade ljusgårdarna får olika 
karaktär – den nordliga vänder sig mot den 
livliga Evenemangsgatan och har en tydlig 
entrékaraktär. Här känns pulsen från Are-
nastaden och alla människor som passerar. 
Den södra ljusgården vänder sig mot den 
lummiga parken och får genom sitt söderläge 
och sin storlek en ljusare och lugnare karaktär. 
Den vackra trappan löper som en serpentin 
genom rummet och uppmuntrar till att gå i 
den istället för att ta hissarna.

Materialen exteriört väljs med tanke på 
energieffektivitet, hållbarhet och ur ett livs-
cykel perspektiv. Interiört har materialen 
och ljusföringen ett drag av ”skandinavisk 
modernism” med en tonvikt på naturliga ma-
terial som sten och ljusa träslag. Byggnaden 
utförs i nivå ”guld” enligt klassificeringen 
Miljöbyggnad.

BTB har varit konstruktör och Contiga 
har varit entreprenör till stommen på ca 930 
ton stål, 21 000 m2 håldäck och 4 000 m2 pre-
fabricerade betongväggar. Primärt består stål-
stommen av VKR pelare och HSQ balkar. Vid 
byggnadens kortsidor är en sekundärstomme 
projekterad för att begränsa deformationer 
mellan våningsplanen för att minimera rörels-
er i glasfasaden. Hela stommen är projekterad 
i Tekla Structures. Stabilitetsdimensionering 
har utförts i FEM-Design. För länkbjälk-
lagen i ljusgården har en dynamisk analys 
med hänsyn till stegrespons gjorts i Robot 
Structural analysis. 

Ytterväggarna byggs av  
stållättreglar från Lindab.
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Beställare: Uppsalahem / JM
Arkitekt: Metod Arkitekter 
Entreprenör: Byggpartner
Konstruktör: Ramböll / Connector
Stålentreprenör: Connector 

Samverkansbalkar till Åpromenaden
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Åpromenaden i Uppsala omfattar ny-
byggnad av 4 flerbostadshus inne-
fattande 279 lägenheter. Husen kom-

mer bestå av mellan 6–8 våningar och utförs i 
två etapper av Uppsalahem och JM med fyra 
huskroppar med mellanliggande parkerings-
garage/gårdsbjälklag om ca 4400m². 

Connector bygger stommen till park-
eringsgarage/gårdsbjälkag som en total-
entreprenad åt Byggpartner. Stommen för 
parkeringsgaraget består av betongpelare 
med ovanliggande samverkansbalkar av CSB 
(Connector samverkansbalk) samt hdf-bjälk-
lag med upplag på CSB samt omkringlig-
gande väggar. CSB är en mycket effektiv och 
beprövad samverkansbalk av högvärdigt stål. 
Den fungerar utmärkt tillsammans med alla 
typer av betongbjälklag, HDF, samverkans-
plåt, plattbärlag eller formade platsgjutna 
valv. Kan monteras som underliggande balk 
med upplag på balk eller som infälld balk i 
bjälklaget, används främst vid plattbärlag. 

Balken klarar föreskrivna brandklasser 
R30-R90 utan extra brandskydd. CSB har 
mycket låg stålvikt vilket gör den mycket 
enkel att hantera för montörer samt att den är 
utmärkt vid t.ex. ombyggnationer där det kan 
vara snålt med utrymmen för lyftanordningar. 
Connector är certifierade enligt SS-EN 1090 
samt SS-EN 3834-2.  
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Modulerna byggs med stålstomme 
från VSAB och blir tillslut HSB Living Lab 
för studentboende och forskning.

Modulerna byggs färdiga av Swedish Modules  
och blir transporterade till Chalmers.

Det unika projektet HSB Living Lab 
håller just nu på att färdigställas på 
Chalmers område. Att HSB valt att 

bygga huset i moduler och är en del den i 
forskning som Chalmers genomför om fram-
tidens bostadslösningar. Forskningen ska pågå 
under tio år och därefter ska huset monteras 
ner och flyttas till en annan plats. Något som 
är möjligt tack vare en stabil stålkonstruktion.

Byggnaden är prefabricerad med volyme-
lement med över- och underliggande bjälklag 
av C-profiler. Med 8 VKR-pelare som hörn och 
mellanpelare blir det en stomme till modulerna 
som tillverkas av VSAB. Design och koncept 
är framtaget av Tengbom arkitekter. Swedish 
Modules tar sedan vid och bygger modulerna 
färdiga med väggar med stålreglar, kök, toaletter 
och fönster. Till och med de 2 000 sensorer-
na som forskarna ska ha att mäta de boendes 
beteende och vanor är redan installerat. Det är 
bara fasaden som ska på i efterhand och delvis 
vara utbytbara. Det kommer också vara en 
testarena på entréplanet.

Experimenthus med moduler i stål
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Beställare: HSB
Arkitekt: Tengbom Arkitekter
Entreprenör: Swedish Modules / Peab
Konstruktör: Peab / Swedish Modules 
/ Tengbom
Stålentreprenör: VSAB

Varje stålmodul (12 x 4 x 4 m) väger i 
genomsnitt 20 ton och transporterades ner 
på specialbyggda lastbilar två åt gången från 
Emtunga till Göteborg. Under nio dagar lyftes 
modulerna på plats och de 44 moduler monter-
as till ett hus i fyra våningar med 29 lägenheter, 
alla utrustade med mätstationer för forskning. 
40 studenter skall leva i en föränderlig byggnad 
där väggar, fasader och inredning utvecklas 
efterhand som forskningen fortskrider.

Du kan läsa mer om, och följa Living Lab 
på www.hsblivinglab.com eller vimeo.com/
album/3802896 

STÅLBYGGNADSDAGEN
2016TORSDAG 27 OKTOBER, 

KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM

FÖR MER INFORMATION  www.sbi.se

BOKA IN ÅRETS BEGIVENHET I DIN KALENDER! 

 INSPIRATION  MARKNAD&TEKNIK   EXPERTERNAS TIPS&RÅD
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STÅLPRODUSENTER
ArcelorMittal Commercial 
Long Norway AS, 

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

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

SSAB EUROPE OY
C/o SSAB Svensk Stål AS,
www.ssab.se,
Pb.47, 1313 Vøyenenga,
Tel. 23 11 85 80

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

TYNNPLATER
Alsvåg Plater AS, 

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

ArcelorMittal Construction Norge AS
www.arcelormittal-construction.no
Tærudgata 3, 2004 Lillestrøm
Tel. 63 94 14 00

Areco Profiles AS
www.arecoprofiles.no
Pb. 20, 3791 Kragerø
Tel. 35 69 40 50

Europrofil AS
www.europrofil.no
Naustvegen 12, 
6230 Sykkylven
Tlf: 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 Building Components AS,
www.ruukki.no, 
Postboks 140 Furuset,
1001 OSLO

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, 
Energivegen 1, 4056 Tananger, 
Tel. 51 69 52 00

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

Stene Stål Produkter AS, 
www.stenestal.no, 
Seljevn. 8, 1661 Rolvsøy, 
Tel. 69 35 59 00

Tibnor AS
www.tibnor.no
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo
Tel. 22 90 90 00

STÅLENTREPRENØRER / VERKSTEDER 
ABT Bygg AS, 

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

Agder industri og Hydraulikk AS,
www.agderindustri.com, 
Lumbervn 51C, 4620 Kr.sand,
Tel. 47 86 84 39

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

A. Kvam AS
www.alfkvam.no 
Industribygg 1, 6657 Rindal
Tel. 71 66 42 00

ALFA Stålentreprise AS, 
www.alfa-stal.no, 
Dølevegen 110, 5541 Kolnes, 
Tel. 48 03 90 51

Alliance Service as, 
www.allianceservice.no, 
Pb. 243, 4291 Kopervik, 
Tel. 992 95 777

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

Askim Mekaniske Verksted AS, 
www.amv.no, 
Sagveien 13, 1814 Askim, 
Tel. 69 844 150

Baastad Mekaniske AS, 
www.baastadmek.no, 
Veibyveien 26, 1866 Båstad, 
Tel. 934 27 987

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

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

Byggmetall AS, 
www.byggmetall.no, 
Kraftlaget, 7250 Melandsjø, 
Tel. 48 22 23 32

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

Con-Serv AS, 
www.con-serv.no, 
Østerskogen 36, 4879 Grimstad, 
Tel. 93 000 696

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

Finnsnes Mekaniske AS
www.fimek.no
Ferroveien 85, 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
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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

HA-MEK AS, 
www.hamek-as.no, 
Stangevegen 111, 4017 Stavanger, 
Tel. 466 23 576

Hansen Sveis og Montering AS, 
www.hansen-sveis.no, 
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

Hiltula AS, 
www.hiltula.no, 
Grønøra Vest, 7300 Orkanger, 
Tel. 72 47 97 90

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

JBM Products AS, 
www.jbm-products.no, 
Pb 523, 4357 Klepp Stasjon, 
Tel.41 54 00 54

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

Jondal Stål AS, 
www.jondalstaal.no, 
Postboks 13, 5629 Jondal, 
Tel. 53 67 50 50

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 ir Ko,
C/o Litana Norge AS,
www.litana-group.com,
Vinjeveien 200, 3967 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

MA Totalbygg AS, 
lasse@matotalbygg.no, 
Oscars gate 81, 0256 Oslo, 
Tel. 95 19 00 34

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

OPS Mekanisk AS, 
www.opsas.no, 
Buråsen 20, 4636 Kristiansand, 
Tel. 99 47 33 13

Orkla Stålkonsult AS, 
www.orklastal.no, 
Furumoen 11, 7300 Orkanger, 
Tel. 975 22 190

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

PRETEC AS, 
www.pretec.no, 
Pb 102, 1740 Borgenhaugen, 
Tel: 69 10 24 60

PRO CON AS, 
truls_toivo@hotmail.com, 
Brennmoen Industriområde, 
9050 Storsteinnes, 
Tel. 461 89 552

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

Røra Mek. Verksted AS, 
www.roramek.no, 
Sundsøya, 7670 Inderøy, 
Tel. 74 15 44 78

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

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 
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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

Stjern Stål AS
www.stjern-entreprenor.no 
Sjøvegen 10, 7170 Åfjord
Tel. 72 53 06 00

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

Stålbygg AS
www.staalbygg.fredrikstad.no
Sørkilen 2, 1621 Gressvik
Tel. 951 80 197

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

Torsnes Industriservice AS, 
www.torsnesservice.no, 
Thorsøvn. 187, 1634 Gamle Fredrikstad, 
Tel. 91 58 77 95 

Tratec Koab AS, 
www.koab.no, 
Pb 64, 4795 Birkeland, 
Tel. 416 80 128

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

Uthaug Industri & Skipsservice AS, 
www.uthaugindustri.no, 
Hårberg, 7130 Brekstad, 
Tel.905 23 226

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.vmgruppen.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, 
www.bottger.no, 
Pb 2518 Kjørbekk, 3702 Skien, 
Tel. 35 52 54 70  

EA Bygg & Betong AS, 
www.eabygg.no, 
Leirskogvegen 735, 2930 Bagn, 
Tel. 970 84 290 

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 & Fasade AS,
www.stalfasade.no,
Sandvikveien 30, 4016 Stavanger,
Tel. 51 82 64 64

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

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

Mesta AS, 
www.mesta.no, 
Pb 253, 1326 Lysaker, 
Tel. 05 200

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

NLI Contracting AS, 
www.nli.no, 
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
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

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

Høyer Finseth as, 
www.hoyerfinseth.no, 
Engebrets vei 5, 0275 Oslo, 
Tel. 23 27 80 00

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

North West Solutions AS, 
www.nwsolutions.no, 
Rensvikholmen, 6521 Frei, 
Tel. 918 34 238

Oddvar Fjeld AS,
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 

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

Technip Norge AS
www.technip.com 
Kjørboveien 14 & 16, 1337 Sandvika
Tel. 67 58 85 00 

PROGRAMVARE / IKT 
Theta Development as, 

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

EDRMedeso AS,  
www.edrmedeso.com, 
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 

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.A. Bachke AS, 
www.pabachke.no, 
Stanseveien 13, 0975 Oslo, 
Tel. 21 06 19 60 

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

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 

Safe Control Materialteknik AB, 
www.safecontrol.se, 
Tillgängligheten 1, 417 01 Göteborg, Sverige, 
Tel. +46 (0)31-65 64 70

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
Joma Trading Norway AS, 

www.jomatrading.no, 
Tomteveien 55, 1618-Fredrikstad, 
Tel. 69 34 64 00 

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

Universitetet i Agder, 
www.uia.no, 
Pb 509, 4898 Grimstad, 
Tel. 37 23 30 00
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Bransjen har etterspurt 
kvalifiseringskurs for 
personell med ansvar for 
sveising av armering siden 
ISO 17660 kom som Norsk 
Standard i januar 2007. Chr. 
Thams Ressurs tilbyr nå 
kurs som vil gi nødvendig 
kvalifisering av sveisekoor-
dinatorer. Norsk Sveisetek-
nisk Forbund har godkjent 
kurset, og utsteder diplom 
ved bestått kurs.

Mer info og påmelding 
på hjemmesida: www.
thamsressurs.no, ev. kontakt 
Bjørnar Værnes, tlf. 926 81 
727, bjornar.varnes@stfk.no

Norsk Offshoredag avhol-
des onsdag 25.mai på Ra-
disson Scandinavia Hotell, 
Oslo. Årets konferanse tar 
sikte på å gi en helhetlig 
oversikt av offshorebransjen 
med fokus på utfordringene 
i dag og videre framover:
–  Status og framtid for 

Norsk olje og Gassvirk-
somhet

–  OIjeprisen, hva skjer nå i 
et internasjonalt perpektiv

–  OKEA, nytt oljeselskap på 
sokkelen

–  Wintershall, planer for 
norsk sokkel

–  Havbruk med offshoretek-
nologi

–  Miljøaspekter ved utbyg-
ging i Barentsregionen

–  Nytt tungløftefartøy for 
store  offshore instal-
lasjoner

–  Exploration, nyutvikling og 
grundervirksomhet

–  Johan Sverdrup prosjek-
tet, status fase 1 og planer 
fase 2,

–  Zidane prosjektet
–  Johan Castberg prosjektet
Program/påmelding: www.
NFSkompetanse.no

Nytt sveisekoordinatorkurs  
tilpasset sveising av armering

Norsk Offshoredag 2016NFS sekretariat er flyttet til Norsk Stålforbund
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) har valgt å flytte sitt 
sekretariat fra Tekna til Norsk Stålforbund fra og med januar i år. 
Det vil blant annet si at alle påmeldinger til foreningens arrang-
ementer nå blir registrert og behandlet av Norsk Stålforbund. 

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, som ble stiftet høsten 
1986, har i dag rundt 400 personmedlemmer og firmamedlem-
mer. Hovedaktiviteten er arrangementer som kurs innen bereg-

ningsregler og standarder, faglige temakvelder, 
studieturer og konferanser. Foreningen dekker 
faglige temaer innen offshore og landbaserte 
stålkonstruksjoner. Foreningens største ar-
rangementer er de årlige konferansene Norsk 
Offshoredag og Norsk Ståldag. NFS har hjem-
meside:  www.NFSkompetanse.no

NYE MEDLEMMER 
NORSK STÅLFORBUND

STÅLENTREPRENØRER / 
VERKSTEDER 

ALFA Stålentreprise AS,  
www.alfa-stal.no
Baastad Mekaniske AS,  
www.baastadmek.no
Jondal Stål AS,  
www.jondalstaal.no
OPS Mekanisk AS,  
www.opsas.no
PRETEC AS,  
www.pretec.no
Røra Mek. Verksted AS,  
www.roramek.no
Torsnes Industriservice AS,  
www.torsnesservice.no, 

STÅL- OG FASADE- 
ENTREPRENØRER 

EA Bygg & Betong AS,  
www.eabygg.no

FESTEMATERIELL /  
MASKINER

P.A. Bachke AS,  
www.pabachke.no

INSPEKSJON /  
DOKUMENTASJON

Safe Control  
Materialteknik AB,  
www.safecontrol.se
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The Dream Team / Eierne av IPOA, fra 
venstre: Ketil Armann Hansen, Per Ove 
Blakkestad Andersen, Marius Kurzok, Judith 
Østermark Ådalen og Reidar Lindberg. 

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.

IPOA AS har fem engasjerte, ansatte eiere, som på  

kort tid har vokst seg store og blitt en betydelig  

leverandør av stålkonstruksjoner. 

The Dream Team ekspanderer

Fordelen med fem eiere er at vi jobber 
meget godt sammen, som et team som 
drar i fellesskap, sier daglig leder Per 

Ove Blakkestad Andersen til Stålbygg. For 
meg så høres det ut som et «Dream Team». 
Jeg ble mektig imponert over hva de har opp-
nådd så langt.

IPOA har nylig utvidet med oppkjøp 
av Frech Mek. Sveiseverksted AS i Halden. 
Frech Mek. Sveiseverksted er spesialister på å 
levere «skreddersydde» trapper og rekkverk 
til industri og kontorer. Virksomheten har 
en omsetning på rundt ti millioner kroner og 
har 10 ansatte. 

– Vi får en stor fordel og synergieffekt 
ved oppkjøpet av Frech Mek. Sveiseverksted, 
sier Per Ove.

Produksjon
IPOA, som ble etablert i 2011, holder til i 
Produksjonsveien 21 i Fredrikstad og har 
i dag 40 ansatte. Produksjonen av stålkon-
struksjoner foregår i et 1500 kvm verksted, 
med en separat avdeling for sprøytemaling. 
Bedriften leverer stålkonstruksjoner til bygg 
og industri, som underleverandør til større 
entreprenører, og utfører alt fra prosjekte-
ring til produksjon og montasje.

Oppdrag
Typiske oppdrag er konstruksjoner til la-
ger-, verksted- og landbrukshaller, samt 
bæresystemer til kontorbygg – alt fra enkle 
til store, komplekse bygg. IPOA AS leve-
rer og monterer stålkonstruksjoner over 
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hele landet. Bedriften er sertifisert for fa-
brikasjon av stålkonstruksjoner i henhold 
til NS EN1090-1 i EXC 2.

Sterk vekst
IPOA hadde i fjor 33 ansatte, og omsatte for 
rundt 52 millioner kroner. Det ble levert ca. 
2.000 tonn stålkonstruksjoner til 100 prosjekter. 

– Målet har vært å øke omsetning med 10 
millioner kroner i året, forteller Per Ove. Det 
har vi klart hittil, men dette skal nå økes. Vi 
vil primært drive med bærende stålkonstruks-
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Pågående montasje av stålkonstruksjon for 
Stamsaas bilutsalg og verksteder på Rolvsøy i 
Fredrikstad.

Produktchef Johan Andersson framför en leveransfärdig skeppning av högprofil som har tillverkats i 
verkstadshallen i bakgrunden.

Johan visar här en av de moderna produktions-
linjerna som bland annat tillverkar stålreglar 
till ytterväggssystem.
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joner men hvis kunden ønsker det kan vi ta 
med levering og montering av hulldekker 
o.l. men ikke vegger og tak.

Prosjektering 
Ingeniørene i prosjekteringsavdelingen 
har god kompetanse og mange års erfaring 
innen prosjektering av stålkonstruksjoner. 
De benytter Tekla Structures som 3D-
tegneverktøy og Focus, Halber og Crane 
Girder som beregningsverktøy, som gir en 
god oversikt og informasjonsflyt, fra design 
til byggeplass. IPOA er også sertifisert for 
prosjektering av stålkonstruksjoner i EXC 2.

Montasje 
Montasjeavdelingen består av flere montas-
jelag som har mange års erfaring. 

– Dette, kombinert med et godt innarbeidet 
kvalitetssystem, gir en trygg og effektiv mon-
tasje med fokus på kvalitet og HMS, sier Per 
Ove. Montørene har god kompetanse innen 
montering av stålkonstruksjoner samt betong-
elementer som hulldekker og betongbjelker.

Prosjekter
– Vi har nylig montert stålstammen til et 
fiskemottak i Kjøllefjord, en hallbygning på 
ca. 60 tonn stål, og vi holder nå på å ferdig-
montere Brennes Auto i Sarpsborg, forteller 
Per Ove. Her har det medgått ca. 100 tonn 
stål samt hulldekker fra Contiga. Og så har 
vi nylig startet prosjektering av XXL og 
Jula forretningsbygg i Lyngdal, totalt ca. 
130 tonn, sier Per Ove, som kan fortelle at 
ordrebøkene ikke har vært så fulle noen 
gang på denne tiden av året.

Kjetil Myhre
Läs mer på Internet
www.ipoa.no

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar 

produkter och systemlösningar för förenklat byggande 

och bättre inomhusklimat.

Lindab  
– ett byggkomponentföretag
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Lindabs historia sträcker sig över 50 
år tillbaka i tiden, då en liten tunn-
plåtsverkstad startades i Lidhult 1956. 

Verksamheten flyttade senare till Grevie 
på Bjärehalvön där Lindab registrerades 
som företag år 1959. Lindab har sedan dess 
expanderat världen över med representation 
på mer än 150 platser i ett 30-tal länder. Idag 
har Lindab ungefär 5000 anställda varav ca 
250 finns i Förslöv.

Produktutveckling
Plåtprofiler mot byggsektorn har hela tiden 
varit en bas i Lindabs verksamhet och bil-
dar nu produktområdet Byggkomponenter. 
Genom köpet från Plannja 2012 fick man 
även in tillverkning av sandwichpaneler i 
verksamheten. I början av 2000-talet köpte 
Lindab Butler Europe och Astron som båda 
bygger hallar och bildar nu produktområdet 
Building Systems. Det tredje produktområ-
det är Ventilation.

Produktområden
Lindabs produkter levereras via egna filialer 
ut till kunder inom byggsektorn och venti-
lationsbranschen. Produktområde Lindab 
Byggpartner säljer dessutom produkter och 
system direkt mot olika projekt och bygg-
företag. Inom det området har man även 

en del konstruktionsarbete med ritning, 
mängdberäkning mm för att leverera till 
exempel kompletta ytterväggssystem till 
byggprojekt. Lindabs erbjudande innefattar 
allt från sinnrika system för tak, väggar och 
bjälklag till speciellt utformade detaljer. Man 
säljer även kompletta byggnader, Lindab-
hallen, med stålstomme, sandwichelement, 
takplåt mm. Lindabhallen gör det möjligt 
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Ett exempel på vad man kan göra med Fasad-
kassett Art. Här han arkitekter och beställare ta 
ut svängarna på sina fasadväggar. 

Johan visar upp hur en yttervägg i lättreglar är uppbyggd i Lindabs visningslokal där Lindabs 
produkter presenteras.

Lindab erbjuder även konstruktionshjälp med ritning, mängdberäkning m.m. Här visar Linn  
Tufvesson hur LindabRevit Tools kan förenkla arbetet med 3D-projektering av lättbyggnadssystem.

att konstruera och bygga stormarknader, 
idrottsarenor eller lager på ett snabbt och 
kostnadseffektivt sätt.

Tillverkningen i Förslöv
Tillverkningen av Lindabs produkterna sker 
i Förslöv där man har sex verkstadshallar 
med produktionslinjer för olika produkter. 
Alla maskiner har modern och avancerad 
utrustning med 3D-styrning. Flera av pro-
duktionslinjerna är automatiserade med 
robotar.

BIM i Lättbyggnad
Lindab Byggkomponenter har i flera års tid 
arbetat aktivt med att ta fram och vidareut-
veckla programvaror som skall underlätta 
och effektivisera arbetet inom beräkning, 
specning och CAD. Programpaketen som 
finns tillgängliga är marknadens mest kom-
pletta inom lättbyggnad. LindabADTTools 
är en tilläggsapplikation till AutoCAD 
Architecture som förenklar arbetet för dig 
som vill 3D-projektera lättbyggnad. Linda-
bRevitTools är en programvara för stålre-
gelväggar till Autodesk Revit plattformen. 
Programvaran innehåller en fullständig 
verktygspalett för att hantera stålregelväg-
gar av Lindabs produkter. Stålreglar till 
ytter- och innerväggar kan enkelt mäng-
das för ett helt projekt och även delas upp i 
lämpliga leveranspaket. LindabRevitTools 
möjliggör en förkortad tid och avsevärd 
förenkling av arbetet vid 3D-projektering 
av lättbyggnadssystem i stål samtidigt som 
arbetet på arbetsplatsen kan effektiviseras. 

Webbappar
Lindab har en mängd olika webbappar för 
att göra olika uträkningar direkt i din webb-
läsare. Allt för att underlätta i din vardag och 
gör den så enkel som möjligt. Lindab Wall 
Selector är ett verktyg som kan användas när 
du söker efter en mellanvägg med vissa krav 

när det gäller ljud, brand, vägghöjd etc. Med 
Lindab Art Designer kan man enkelt se hur 
man kan skapa helt unika fasadlösningar 
med Lindabs fasadkassetter. Du designar 
själv hur du vill att din fasad ska se ut.

CE-märkning och Byggvarudeklarationer
Samtliga av Lindabs produkter är CE-märk-
ta där deklarationerna kan laddas ned via 
Lindabs webbplats. Där kan du också hämta 

alla byggvarudeklarationer för miljöbedöm-
ningen av byggvarorna till projekten.  

Lars Hamrebjörk

Läs mer på Internet
www.lindab.se
www.lindab.com/se/pro/ladda-ner/
webbapplikationer
www.linkedin.com/company/lindab-sverige
www.facebook.com/LindabSverige
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ArcelorMittal är världens största 
stålkoncern. Vi ligger i framkant i 
forskning och utveckling och an-

vänder moderna och miljöanpassade tillverknings-
processer och är självklart certifierade inom såväl 
hälsa och säkerhet som kvalitet och miljö. 

Innovativa tak, golv och fasader är ett 
resultat av vår omfattande forskning. Vi har 
utvecklat en mängd sinnrika produkter för att 
du ska kunna skapa byggnader lika unika som 
dina drömmar. 

Tekniska tak används t.ex. i sportarenor, 
konserthallar och simhallar. De klarar såväl 
värmekomfort som brandsäkerhet och fukt- 
och ljudisolering. Vårt innovativa kondensskydd 
binder fukten samtidigt som den transporteras 
ned mot takfoten. 

Tak och fasader för all arkitektur

Traditionella tak är samlingsnamnet för en 
stor bredd av yttertaksprofiler och tillbehör.  
Det finns flera beläggningar och kulörer som 
gör att taken lätt kan anpassas efter den 
aktuella miljön.

Välkommen att kontakta oss!
Är du arkitekt, konstruktör eller bara intresserad av spännande 
arkitektur och innovativa lösningar? Våra erfarna och kvalificerade 
medarbetare ger gärna råd om materialval och tekniska lös-
ningar i framkant. Tveka inte att slå en signal på 054-68 83 00.

Beställ vårt svenska produktprogram och vår  
europeiska inspirationsbroschyr. Maila kontaktuppgifter 
till reception@arcelormittal.se så skickar vi! 

Täckande bredd 1000 mm

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

D

Typ 1003 B 

NYHET!NYHET!
B30-s1,d0 ONDATHERM 
PIR Sandwich paneler 
från tjocklek 100 
upp till 140 mm

från och med 40 mm
B = Brandmotstånd
s = (smoke). Rökavgivelse klassat i s1, s2, s3
d = (drop). Max droppar från smält ytskikt klassat 

som d0, d1, d2

Mineralullpaneler 
240 och 300 mm

SKYDDSKLASS 2

Panelegenskaper 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

Brandegenskaper El 180 A2-s1-d0
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.
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360-GRADERSLÖSNINGAR GER DEN KRAFT DU BEHÖVER

COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 

360-graderslösningar. Vi hanterar utmaningar från olika angreppspunkter och skapar fungerande helhetslösningar för våra kunder.

VI PROJEKTERAR  
STÅL FÖR FRAMTIDEN
Byggnadskonstruktion är nyckeln för att möta både 

funktionella och estetiska visioner när broar och 

byggnader ska utformas. Stålkonstruktion är en  

viktig del. 

Vi gör stål möjligt i så väl spektakulära som rationella 

former oavsett om det handlar om ett fastighetsprojekt, 

ett industriprojekt eller ett broprojekt.

Läs mer på www.cowi.se


