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trappebygg i New York 

Heatherwick Studio

M E D L E M S B L A D  N O R S K  S TÅ L F O R B U N D

 N
Y

H
E

T
E

R
 O

M

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.

STÅL ÄR MATERIALET 
SOM GÖR DET MÖJLIGT 
 Möjligt att bygga snabbt, lätt, långt, högt, stort och effektivt.
Men inte minst göra det möjligt att bygga just de där 
byggnadsverken alla lägger märke till.

Vi på COWI är med i de tidiga skedena, när stommen utreds 
och designas. Vi projekterar med de mest effektiva verktygen 
och optimerar och visualiserar. Vi drivs till att utforma våra 
stålkonstruktionerna så effektiva som möjligt och följer upp 
och medverkar vid upphandling, produktion och montage.  

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



Låt inte teknik och material begränsa dina kreativa idéer. 
ArcelorMittal Projekts program av byggplåt och paneler 

erbjuder innovativa lösningar för tak och fasader.  
Hos oss finns något  för varje önskemål. 

SINUS 51 Perforerad

Tel. Karlstad: +46 (0)54 688 300 
Tel. Sveg: +46 (0)680 554 00 
www.arcelormittalprojekt.se

ArcelorMittal Construction Sverige AB
Västanvindsgatan 13
S-652 21 Karlstad, Sweden

Få din nästa projektidé på arcelormittalprojekt.se

Låt de goda idéerna  
bli till verklighet

KONTORARENA LOGISTIK HANDELSCENTER
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www.arecoprofiles.se 
Tillverkar och distribuerar Nordens bredaste sortiment av tak- och fasadprofiler med tillbehör.

TP200 HÖGPROFIL 
Marknadens 
starkaste
• Spännvidder upp till 14 m
• Hög bärighet
• Korrosionsklass C3
• Utmärkt täckbredd 854 mm
• Plåttjocklek 0,70 till 1,50 mm
• Alu-zink, Svart RAL9005, Vit RAL9002

Besök oss i vår  
monter C21:49

10-13 april 2018

Areco-Profiles_SBI-Nr01-2018_Helsida.indd   1 2018-02-14   14:42:41



NR 1 •  2018 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

 

LEDARE 5

NYHETER I STÅLBYGGNADSBRANSCHEN 6

l ARKITEKTUR 
Vessel – Heatherwick Studios har tegnet en trapp for trappens skyld 14

Heatherwick Studio. 

l HÅLLBART STÅLBYGGANDE
Stålbyggnadsinstitutets kampanj 
– Stål bygger en hållbar framtid 18

Peter Salomon, Ordförande i SBI

l ARKITEKTUR
Stålworkshop på Bergen Arkitekthøgskole 20

Lasse Kilvær, prosjektleder, Norsk Stålforbund

l ARKITEKTUR
AHO WORKS – Studentpris til Jonathan Storheil Værnes 22

Lasse Kilvær, prosjektleder, Norsk Stålforbund

l BRAND
Sandwichelementer og brannsikkerhet 24

Anne Steen-Hansen, Forskningsleder RISE Fire Research AS

l SVETSNING
Ökad risk för bindfel med gasmetallbågsvetsning? Del 1 av 2 28

Ulla Zetterberg Anehorn, Dekra Industrial AB

Claes Morin, Dekra Industrial AB

l MEDLEMSFÖRETAG I FOKUS
RosMek AS – med ny bor- og fresmaskin fra Ficep 33

l STÅL GÖR DET MÖJLIGT 36

l MEDLEMSFÖRETAG 43
med nya medlemmar och medlemsnytt

l KONSTRUKTION I FOKUS 
Utmattning av vägbroar – en utvärdering av Eurokodens säkerhetsformat 48

John Leander, docent i brobyggnad, forskare och lärare, avd för Bro- och stålbyggnad, KTH

INNEHÅLL  NR 1  2018

 3



Läget under 
kontroll?

Tibnor är en mötesplats för den nordiska industrin. 
Hos oss sammanstrålar kunskaper och erfarenheter 
från såväl oss som våra kunder. Vi ser varje ”nu” som 
en erfarenhet som höjer kvalitén i ”nästa gång”.  
Som en modern distributör av stål och metaller förstår 
vi att vår roll sträcker sig längre än själva leveransen. 
Vi är en del av den nordiska industrins konkurrenskraft.
 
Från Tibnor får du allt material och alla tjänster  
du behöver i stål och metaller, snabbt och pålitligt. 
Stålbalk, stålrör, aluminium, rostfritt, bearbetat som 
du behöver det från våra steel service centers i 
 Köping, Eskilstuna och Lanna. SSABs produkter är  
en styrka för oss som dotterbolag, men vi har också 
ett nära samarbete med andra leverantörer.
 
Kontakta oss på 0771-48 40 10. Vi gör skillnad.

tibnor.se
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Godt nytt stål-år!

Stål som byggemateriale har styrket seg gjennom året. Det muligjør en 
raskere byggeperiode, og forenkler mange prosesser på travle byggeplasser. 
Utfordringene med trange byggeplasser, bilforbud i sentrumsnære områder osv. 

er alle gode argument for å velge stål fremfor f.eks betong.

De offentlige bevilgningene til Infrastruktur har i 2017 bidratt til igangsetting av mange 
store prosjekter. I Stavangerregionen bygges det mer enn 55 km med tunneler, og i tillegg 
kommer store kaianlegg og bruer som skal bygges. Året vi nå har påbegynt vil bli travelt 
for anleggsbransjen!

Betong og tre benyttes i mange konstruksjoner, og prosjektene har det til felles at de 
vanligvis bygges i kombinasjon med stål for å nå nødvendig bæreevne. Det er viktig at 
materialer velges med hensyn på sikkerhet (motstandsevne og stabilitet) og funksjon. 
Bygninger hvor dette er hensyntatt, resulterer oftest med ulike materialer som benyttes 
der de egner seg best.   

Cor-Ten, også kjent som rusttregt stål,  har de siste årene økt i popularitet både i 
offentlige bygg, næringsbygg og boligbygg. Viktig parameter å huske på er at Cor-Ten  
må eksponeres for vekslende temperatur og miljø for å danne det ønskede rustlaget.  
Ved feil bruk vil Cor-Ten korrodere som vanlig stål, f.eks i kontakt med veisalt.  
Vi kjenner  til dette fra noen av de større veistrekningene i Oslo-regionen.

Nylig lanserte SSAB, LKAB og Vattenfall et initiativ for å løse karbondioksidproblemet 
i den svenske stålindustrien. For første gang på 1000 år ser vi muligheten av å gjøre 
et teknikkskifte! Ved å erstatte dagens ovnprosess som bruker kull og koks, med en 
prosess basert på hydrogengass, er målet å utvikle en prosess som avgir vann i stedet for 
karbondioksid. Initiativet har fått støtte fra Energistyrelsen, inkludert finansiering til et 
fireårig forskningsprosjekt. I 2045 skal dette etter planen være gjennomført. HYBRIT, 
som er navnet på initiativet, har allerede nå gitt klarsignal til å planlegge og prosjektere 
et pilotanlegg for fossilfritt stål i Luleå. Dette er helt unikt i verden!

Lykke til med 2018!

  5

Hans Erik Pedersen
SSAB, og styreformann i Norsk Stålforbund
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SBI var partner till Arkitektur-
galan 2017 och hälsade de över 
1000 arkitekterna välkomna till 
Cirkus med den återbrukbara 
stålentrén Fyrkantsröra.

Som en del i projektet ”Stål bygger 
en hållbar framtid” deltog SBI som 
partner under dagen och spred 
kunskap och information om stål 
som ett hållbart byggmaterial till alla 
deltagarna. Ett initiativ som belyser 
stålets miljöfördelar, gestaltningsfri-
het och framtida möjligheter. För att 
förverkliga idén skapades ett samar-
bete med arkitektbyrån &Rundquist 
och smidesföretaget Smederna. 
Resultatet blev stålentrén Fyrkants-
röra av arkitekten Hanna Karasalo.

Fyrkantsröran
&Rundquist blev ombett av SBI att 
rita en stålentré till Arkitekturgalan. 
Tidplanen var pressad och för att 
lösa uppgiften inom det korta tids-
spannet utlystes en intern skisstäv-
ling på kontoret. I tävlingsprogram-
met angavs att entrén skulle kunna 
byggas av standardprodukter och 
att förslaget skulle behandla entrén 
både rumsligt och ljusföringsmäs-
sigt.

– I mitt förslag, vilket blev utvalt 
att genomföras, tog jag fasta på den 
standardprodukt jag ser som typisk 
för stålbyggnad – fyrkantsröret. 
Genom att använda rör av tre olika 
dimensioner och längder skapa-
des skärmväggar med ett intrikat 
mönster och en tydlig materiell 
närvaro i stålets råa yta. Rörens olika 
dimensioner och längder släpper 
igenom det varma ljuset från strål-
kastare vid skärmväggarnas utsidor, 
i olika mängd. Galagästerna rör sig 
över röda mattan i ett varierande 
ljus- och skuggspel, berättar Hanna 
Karasalo. 

Ursprungsförslaget bearbetades 
i samråd med Andreas Åkerblom på 
Smederna, för att entrén skulle hin-
na bli färdig i tid – rördimensionerna 

Arkitekturgalan 2017 

Björn Åstedt, vd i SBI, berättar om verksamheten 
och stålets fördelar under Arkitektgalan.

Moderator Jenny Strömstedt berömmer en av Naim 
Josefis stålklänningar med stål från Voestalpine 
Precision Strip i Munkfors.

Påsar med balkar i lak-
rits hade en strykande 
åtgång under galan.

ökades och antalet rör minskades. 
Efter många timmars sågning och 
svetsning hos Smederna stod den så 
färdig på Arkitekturgalans morgon. 
Det var kul att se den komma till 
användning!
Läs mer på Internet
www.byggahallbart.se

Arkitekt: 
Hanna Karasalo, &Rundquist
Tillverkare och montage: 
Smederna AB
Beställare: 
Stålbyggnadsinstitutet
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Konferansen Norsk Havbruksdag 
ble arrangert for andre gang den 
22.november 2017 med gledelig 
stor deltakelse på 125 personer, 
som var et vesentlig høyere antall 
enn i 2016 da den ble arrangert 
første gang.

Hensikten med Norsk Havbruks-
dag er å sette fokus på den raskt 
voksende havbruksbransjen i Norge. 
Konseptene for havbruk offshore er 
generelt store flytende stålkonstruk-
sjoner, som teknisk sett blir utsatt 
for de samme belastninger som kon-
struksjoner til olje og gassindustrien. 
Erfaringer fra offshore-industrien kan 
derfor brukes i utvikling av konstruk-
sjoner til havbruk offshore. Det vil 
også kreve omfattende marine ope-
rasjoner for å kunne transportere og 
installere havbrukskonstruksjonene 
der de skal operere.

Norsk Havbruksdag 2017 ble 
som i 2016 åpnet av fiskeriminister 
Per Sandberg. Årlig verdi på laks fra 
havbruk er nå 91 milliarder kroner, 
og målene for bransjen er ambisiøse. 
Bransjens mål er å nå en eksport-
verdi på 500 milliarder innen 2030. 
Per Sandberg ga en god oversikt over 
satsningen som foregår i bransjen og 
utfordringer den har. Grunnen til må-
lene som settes at verdens behov for 
mat vil øke stort fram mot 2050. Lars 
Sørum fra DNVGL fortalte at kun 2% 
av verdens mat kommer fra havet. 
I 2016 var fordelingen av fisk fra 
havbruk og normalt fiske ca 50/50 
prosent. I 2030 er dette forholdet 

forventet nå øke til 70/30 prosent i 
favør av havbruk. Kvalitetssikring av 
mat fra sjøen og fisk fra havbruk er et 
stort fokusområde nå, som omfatter 
fiskevelferd, foring etc. i havmerder.   

Havbruksbransjen er for tiden inne 
i en fase med utvikling av standarder, 
regelverk og tekniske reguleringer. 
Dette er et område hvor aktører som 
DNV GL og Sintef er sterkt engasjert 
sammen med Fiskeridirektoratet og 
Sjøfartsdirektoratet. Frode Kamsvåg 
og Tore Sildnes fra DNV GL informerte 
om prosessen, og fortalte at relasjo-
ner til offshore regelverk blir benyttet 
i arbeidet. Klassifiseringsregler for 
Offshore Fish farms ble utgitt av DNV-
GL i 2017. Norsk Standard NS 9415 er 
den gjeldende standarden for bransjen 
som er under kontinuerlig utvikling. 
Havbruksbransjen blir regulert via 
konsesjoner. Pr. nå har 5 aktører fått 
tilsagn, mens et 20-talls er i sluttfasen 
for å få konsesjon. Et 100 talls søk-
nader er til behandling. Tonje Vangen 
fra Arbeidstilsynet orienterte om 
regelverk for helse, miljø og sikkerhet 
for arbeid på Offshore Havbruk. Kjemi-
kaler i driften, som kan gi helseskader 
skal sikres med Sikkerhetsdatablader 
etc. på alle innretninger.

Flere typer konsepter ble gjen-
nomgått mht. bruk i forskjellige 
farvann hvor aktuelle bølgehøyder 
var sentrale parametere, normalt 
varierende fra Hs = 5 til 7 meter. 
Forskjellige løsninger for å unngå 
«lusebeltet» ble vist med bl.a. 
heve/senke anordninger for note-
ne mm.

Ocean Farm 1 er den første som 
er ferdig bygget og installert. Den er 
bygget i Kina og transport på løfte-
skip til Norge for installasjon i Froha-
vet i 2017. Det er store dimensjoner 
på linje med Goliat-plattformen og 
vekt på 7.000 tonn. Den er dekket av 
egen artikkel i dette bladet. 

Konsepter for større bølgehøyder 
og bunnfaste merder ble vist fram.
l Salaks har sammen med NSK 
utviklet en triangulær havbrukskon-
struksjon på 170 x 150 meter og vekt 
på 7.000 tonn stål.
l Aibel’s havbruksplaner baserer seg 
Viewpoint Seafarm med bruk av en 
eksisterende flytende oljeplattform og 
oppdrettsmerder påhengt hver side.
l Aker Solutions har utviklet en 
sirkulær fagverksbasert havbruks-
konstruksjon med anker liner i nylon 
og dobbel not. Den er beregnet for 
Hs = 15 meter bølgehøyde og 100 
meter havdyp. 
l Aqualine har utviklet fleksible fly-
tende merder som testet opp til Hs 
= 9 meter bølgehøyde, som er røm-
ningssikre i offshore sjøtilstander.  
l Force Technology har utviklet  
2 anlegg basert på flytende betong- 
elementer for innenskjærs lokasjon 
på Andalsvågen og Hamnsundet. 

Neste Havbruksdag avholdes  
22. november 2018 hvor Fiskeri- 
minister Per Sandberg vil åpne  
konferansen for 3.gang. 

Thor Dahl
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS), Leder

Stor interesse for Havbruksdagen

Ny administrerende direktør i Norsk Stål
Med virkning fra 1. februar 2018 tiltrer Peter Thyssen 
(47) som ny administrerende direktør for Norsk Stål 
AS. Hans kontorsted vil være i Søgne. 

Peter har siden 1. august 2017 ledet forbedrings-
prosjektet «Fremtidens salg» som nå går over i en 
ny fase. Før han kom til Norsk Stål har Peter tidligere 
blant annet vært administrerende direktør i NEG 
Gruppen og Mandals AS. 

Nåværende administrerende direktør, Tom H. Larsen går etter eget 
ønske over i en nyopprettet stilling som salgs- og markedsdirektør og 
inngår i ledergruppen.

Ny VD för Knauf Danogips
Carl-Johan 
Klinge har 
blivit utsett 
till VD för 
Knauf Da-
nogips GmbH 
i Sverige. Han 
efterträder 

Magnus Olofsson, som efter 7 år 
på Knauf har valt att gå vidare 
mot nya utmaningar.

Konferansen ble åpnet av Fiskeriminis-
ter Per Sandberg.



Vi tillverkar stålkonstruktioner, 
svetsad balk & HSQ

Vi är certifierade enl. SS-EN 1090-1, EXC 1-4, SS EN ISO 3834-2 
och får därmed CE-märka våra produkter

www.fsmide.se
08-774 08 30

Kampanjerbjudande för kurser i Tekla Structures

Boka kurs till 20% rabatt

Just nu bokar du våra kurser med 20% rabatt.

Erbjudandet gäller alla befi ntliga kurstillfällen du 
hittar på vår hemsida som hålls i Västerås under 
hela 2018. Begränsat antal platser!

Du måste göra din bokning 12 februari - 31 mars. 

Se kursutbudet på www.tekla.com/se

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

U-nite Fasteners 
Technology AB

SE-UDDEVALLA
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ETA-12/0504

Marutex®
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Tirsdag 29.mai 2018  
– Radisson Blu Scandi-
navia Hotell, Oslo.

Norsk Offshoredag er 
en heldags konferanse i 
regi av NFS som første 
gang ble arrangert i 2002. 
Konferansen har siden 
blitt arrangert årlig, og 
blir i 2018 arrangert for 
17. gang. Konferansen 
henvender seg til alle som 
arbeider innen olje/gass 
og energisektoren. Norsk 
Offshoredag 2018 vil være 
en konferansedag spek-
ket med oppdatert fakta, 
kunnskap og trender 
som vil gi deg en helhet-
lig innsikt i grunnlaget 
for den norske offshore 
industrien. 

Konferansen vil bli 
åpnet av Olje- og Energi-
minister Terje Søviknes, 
som vil gi en generell 
status for Olje- og gas-
sindustrien i Norge. Videre 
vil leder i Oljedirektoratet, 
Bente Nyland, holde 
innlegg om hva som skjer på den 
norske kontinentalsokkelen i 2018.

Det foregår store forskings-
prosjekter på offshore vind og 
fornybar energi, som vil bli dekket 
av innlegg fra Sintef Ocean. Kvær-
ner vil holde innlegg om Vallhall 
flanke prosjektet og generelt 
ubemannede plattformer basert 
på flytende og bunnfaste løsninger 
vil gjennomgått av Aibel. En status 
pågående store prosjektene Johan 
Sverdrup og Aasta Hansteen vil 
bli dekket med innlegg fra Statoil 
samt en orientering for utbyg-
gingen av Wisting feltet, som vil bli 
holdt av OMV. 

Innlegg om effektivisering av 
sveiseprosesser i fabrikasjon vha. 
robotisering vil bli gitt av Kværner. 
Bruk av digitale verktøy og meto-
der i  prosjektgjennomføring og 
effektivisering av arbeidsprosesser 
vil bli belyst med innlegg fra engi-
neeringsbedriftene Aker Solutions 
og Aibel. Statens Vegvesen vil 
presentere planer for bruk av TLP-
teknologi på bro over Sulafjorden.

Etter konferansen inviteres du 
til mingling og nettverksbygging i 
Skybaren i 21. etasje, hvor det ser-
veres sommertapas med drikke til. 
Program og påmelding
www.norskoffshoredag.no

Terje Søviknes åpner Norsk Offshoredag 2018CIR-utmärkelse  
till Peter Collin 

Peter Collin, marknadschef för Bro 
på Ramboll och professor i konstruk-
tionsteknik på LTU, har emottagit ut-
märkelsen Internationellt certifikat. 
Utmärkelsen utfärdas av Svenska 
gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 
(CIR) och delas årligen ut på CIR-
dagen till personer som med sina 
akademiska meriter och arbetslivs-
erfarenhet visat sig ha förmåga att 
fungera väl i internationella projekt 
inom byggsektorn.

− Som samhällsrådgivare är det 
viktigt för oss på Ramboll att vara 
i fronten för de olika discipliner 
vi arbetar med. De hitintills sex 
EU-projekt inom broar vi engagerat 
oss i på Ramboll och de europeiska 
workshops inom broområdet som vi 
brukar arrangera är ett par pussel-
bitar i det arbetet, säger Peter Collin 
och fortsätter:

− Det är ett fint erkännande av 
mitt arbete att Svenska gruppen 
inom CIR ger mig denna utmärkelse.

Costin Pacoste  
är Årets Brobyggare
På Brobyggardagen delades Årets 
Brobyggare till Costin Pacoste, 
forsknings- och utvecklingschef på 
ELU Konsult AB samt adjungerad 
professor på KTH. 

Juryns motivering lyder: Med sin 
yrkesskicklighet och sitt ödmjuka 
sätt utvecklar och tillämpar årets 
brobyggare avancerade beräkningar 
för analys och dimensionering av 
broar. Det är en person som, som få, 
har en förmåga att identifiera och 
lösa mycket avancerade problem på 
ett praktiskt sätt.

Årets pristagare är en brobyggare 
mellan branschen och akademin 

som verkar för att höja kompetensen 
hos brokonstruktörer. Förmåga att 
presentera forsknings- och utveck-
lingsresultat så att de direkt kan till-
lämpas vid praktisk dimensionering 
av broar, eller huskonstruktioner, är 
enastående.

Årets brobyggare är dessutom en 
utmärkt förebild för studenter och 
kollegor i branschen, och synliggör 
brobyggnadskonsten på ett före-
dömligt sätt.

Svara på remissen  
till kommande EKS 11!
Fram till 30 april går det att svara 
på Boverkets remiss till kommande 
EKS 11. De huvudsakliga anledning-
arna till föreslagna ändringarna  
är att:
l   partialkoefficienter till lastkom-

bination 6.10 (statisk jämvikt) 
och lastkombination 6.10a 
(dominerande permanent last) 
ändras så att dessa lastkombi-
nationer ger önskad säkerhet 
mot brott,

l   regler om brandskydd av Br0-
byggnader saknas i EKS, och

l   reglerna om olyckslast i SS-EN 
1991-1-7 är otydliga och svåra  
att tillämpa.

Scanna QR-koden 
för att komma till 
remissen: 



Terje Søviknes åpner Norsk Offshoredag 2018
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EUROMETAL – Regional Meeting Nordics 31. mai

Nail It System™ – framtidens 
sammanfogningsteknik för ytterväggsstål

Nytt miljösmart 
lättviktsmaterial

En serie av mycket lätta och miljös-
marta material som kallas Hybrix™ 
utvecklas och tillverkas av Lamera 
AB. Materialet är av sandwichtyp med 
yta av metall och används till bland 
annat fasader, innertak och skärmtak. 
Hybrix™ väger ca 50 procent mindre 
än motsvarande konventionell plåt 
men har samma hållfasthet. Det är 
formbart och ytan kan vara allt från 
anodiserad aluminium till titanzink, 
rostfritt stål och kolstål. Nyligen 
levererades Hybrix™ till fasadpaneler 
för ett Peab-projekt på Kvarnholmen i 
Nacka. Se mer på www.lamera.se
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Stålreglar används alltmer som bärande kon-
struktionselement i ytterväggar. Fördelarna är 
flera. Traditionellt sammanfogas stålreglar med 
självborrande skruv – ett både tidsödande och 
tungt arbete för montören. Tack vare lång erfaren-
het och systematisk forskning har Knauf utvecklat 
ett helt nytt sammanfogningssystem som elimi-
nerar svåra och tunga moment med skruvning 

och ger en bättre lastförflyttning från 
regelverk till bjälklag. Ett nytt produkt-
system – ett nytt sätt att arbeta. 
Se filmen – Knauf Nail It System™

Forum Stålbyggnad 2018
Ett drygt fem-
tiotal Stålbyg-
gare samlades 
i Stockholm 1-2 
februari för att 
tillsammans 
lyssna och dis-
kutera aktuella 
regelverksför-
ändringar och 
andra relevanta 
ämnen för det 
dagliga arbetet 
som stålbyg-
gare. Mårten 
Lindström 
från More10 
inledde med att 
presentera hur 
övergången från 
nationella regler till gemensamma 
europeiska tekniska regelverk 
har påverkat byggkostnaderna. 
Därefter följde Ove Lagerqvist från 
ProDevelopment med en genom-
gång av kommande förändringar i 
EN 1090-serien 

Dagen avslutades med ett an-
tal föredrag med inriktning på tips 
& råd i det dagliga arbetet. Hur 
hanterar man felaktiga föreskrifter 
från konstruktören, vad behöver 
ni göra för att varmförzinkningen 
ska bli bra och vad vill egentligen 
kontrollanten se och höra?

DOT och JIWE samlar 
familjen med ny och 
tydligare profil   
Dansk Overflade Teknik, till vardags 
mest känt som DOT, presenterar 
en helt ny visuell identitet med 
såväl en ny och modern logo som 
en namnändring. Som en del av ett 
omfattande positioneringsarbete 
avtäcker DOT nu en ny profil som 
ska samla DOT-familjen under en 
och JIWE Varmförzinkning under 
en gemensam identitet. Resultatet 
är en total ansiktslyftning av före-
tagets visuella identitet och logo. 
DOT är mitt uppe i en spännande 
förändringsprocess och den har 
på många sätt lett fram till de nya 
åtgärderna. Ny webbplats:  
www.dot-nordic.com/se

Läsarundersökning
Redaktionen gjorde efter nr 1-2017 
en läsarundersökning av tidningen 
Stålbyggnad/Stålbygg i Sverige och 
Norge. Det var huvudsakligen kon-
struktörer, arkitekter och stålbyggare 
som svarade på våra frågor.
De allra flesta gav tidningen ett högt 
betyg när det gäller layout, innehålls-
val, kunskapsinnehåll och läsvärde. De 
flesta läste därför varje nummer och 
sparade dessutom varje tidning för 
att kunna hämta kunskap senare igen. 
Läsarna hittar alltid något intressant 
och nyttigt bland varje nummer. De 
allra ville dessutom fortsätta få en 
tryckt tidning och inte gå över till en 
webbtidning, men gärna i kombina-
tion med information på webben. Re-
daktionen fick också flera förslag på 
vad mer vi kan ha med i kommande 
nummer.

Svaren i läsarundersökningen 
visar att tidningen uppskattas och 
ger oss inspiration att fortsätta göra 
en bra och intressant tidning till våra 
läsare.

Mårten Lindström, 
More10.

Konferansen, som har tittelen Nordic 
Steel Distribution: Improving the 
Value Chain of Steel, avholdes 31. 
mai 2018 på Holmenkollen Park Hotel, 
Oslo. Det blir en velkomstmiddag kvel-
den før på hotellet. Konferansen ble 
i fjor avholdt i København og samlet 
rundt 80 deltakere. Årets konferanse 
har følgende temaer:
–  Key note speakers: 

Construction on- and offshore, 
Fossil-free Steel Production

– Economic Trends in Nordics: 
The Nordic Macro-Economics
Status of the Reverse Charge VAT 
Project in Finland

– Steel Market Trends in Nordics:
Plate Market Perspectives in  
EU and Nordics
Development in Flat Carbon  
Markets

–  Trends in Steel using Sectors in 
Nordics in construction sector

–  Nordic Multi-product & Proximity 
Distribution:
Bringing Added Value to Steel

–  Nordic SSC improving the Value 
Chain of Steel

–  Stainless Steel, Service and Pro-
duct Specialization:
Chances and risks

– Panel discussion: 
Optimization of Steel Supply Chains, 
digitalization and trade policy

Arrangør er EUROMETAL  
i samarbeid med Stål- 
og Metallgrossistenes  
Forening.

Program og påmelding: 
www.stalforbund.no

VI ÄR DIN KOMPLETTA STÅLBYGGSLEVERANTÖR

www.pretec.no | www.pretec.se
linkedin.com/company/pretec-as

linkedin.com/company/pretec-sverige
facebook.com/pretec

facebook.com/pretecsverige

Vi har utvecklat vår verkstad med egenproduktion samt med utrustning 
för att kunna klara av att vara en komplett tillverkare av fästelement. För 
oss på Pretec är det viktigt att vara lyhörda inför våra kunders behov 
och vi satsar därför stort på att kunna kundanpassa och tillgodose 
specialbeställningar med kort leveranstid.

Let’s connect!

PBKL, PKL och 
PJL för ingjutning.

Gängstänger

Vi lagerför från M3 till 
M64 - alla kvaliteter 
och ytbehandlingar.

SB-bult

Samprovad bult 
och mutter enligt 
EN-15048-1.

150x50 T=12.
180x60 T=20.

Väggstöd

2,1-3,2 m.
3,0 - 5,0 m.

Mekaniska och kemiska 
infästningar - RAWL

Expander, betongskruv 
och ankarmassa.

Dragstagssystem 
- ASDO

M12 - M160, 
FZV, A4.
M12 - M160, 

SB-bult

Samprovad bult 

Dragstagssystem 
- PDS (Originalet)

M16 - M30, 
8.8, FZV.

Rullgängning | Invändig gängning | Bockning
Skärgängning | Klämning | Stansning | Svetsning

Auktoriserad
Lindapterleverantör

Stålmontage - stålexpander 
och klämplattor.

Svetsplåtar

Stålkilar
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Vessel
Heatherwick Studios har tegnet
en trapp for trappens skyld

Related
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➤

Vi ble bedt om å designe et midtpunkt 
for et uvanlig nytt område i New 
York, forteller Thomas Heather-

wick, designer og grunnlegger av Heath-
erwick Studio. 

– I en by full av iøynefallende struktu-
rer, var vår første tanke at det ikke bare 
skulle være noe å se på. I stedet ønsket vi 
å lage noe som alle kunne bruke, berøre, 
forholde seg til. Vi ble inspirert av bilder vi 
hadde sett av indiske trappebrønner, laget av 
hundrevis av trapper som går ned i bakken. 
Så kom en ide fram til å bruke trapper som 
bygningselementer. 

– Da jeg var student, ble jeg forelsket i 
et gammelt kassert tretrapp utenfor en lo-
kal byggeplass. Det fanget fantasien min og 
jeg elsket det var en blandet typologi, møbel 
og infrastruktur på samme tid. Du kan klatre 
opp trapper, hoppe på dem, danse på dem, 
bli sliten på dem og sette deg på dem. Man-
ge år senere kom det plutselig en mulighet 
til å lage en ny type landemerke for Hud-
son Yards. Vi lurte på om det kunne bygges 
av bare trappetrinn og repos. Målet ble å 
løfte folk opp, gjøre dem mer synlig, og la 
dem nyte en ny utsikt og nye perspektiver på 
hverandre. Tanken er at den vil fungere som 

en ny, gratis scene for byen og danne et nytt 
offentlig samlingssted for New Yorkere og 
besøkende.   

Vessel er, som for eksempel Operaen i Bjørvi-
ka, et interaktivt offentlig landemerke, laget 
for å bli klatret på og utforsket. Til forskjell 
fra Operaen har ikke New Yorks nye gigant 
noen annen funksjon enn nettopp det. Bestå-
ende av 154 sammenkoblete trapper, med til 
sammen nesten 2500 individuelle trinn, og 80 
repos, løfter konstruksjonen publikum opptil 
16 etasjer over bakken, og gir et utall mulighe-
ter for å gå i ring og mosjonere. Totalt vil Ves-

Vessel består av 154 sammenkoblete trapper  
og 80 repos. Det gir til sammen nesten 2500 
individuelle trinn å tråkke i.  
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➤ sel by på flere kilometer med gangvei som stiger 
opp over parken. Besøkende kan også ta en 
buet heis til toppen. Konstruksjonen består av 
en bærende, malt stålramme, med en undersi-
de dekket av en polert kobberfarget overflate i 
stål. Modulene har blitt fabrikkert i Monfalco-
ne, i Italia. Konstruksjonen veier til sammen 
600 tonn, og prislappen kommer på mellom 
en og to milliarder norske kroner..

Den dramatiske utformingen skaper en scene for 
lokale innbyggere og besøkende fra hele 
verden; et geometrisk gitter av kryssende 
trapper, som kan minne om en bikube. -Med 
en form som stiger fra en base på 15 meter 
i diameter som utvider seg til 45 meter på 
toppen, sitter konstruksjonen på en liten 
rumpe, uttalte Heatherwick. –Grunnen 
til det, er å overlate så mye som mulig av 
torget rundt til annet bruk. Vi ser på Vessel 
som en del av det torget. Den er veldig stor, 
men også sammensatt av 80 mellomrom 
i menneskelig skala. Når det regner, vil 
det være et sted å holde seg tørr. Og New 
Yorkere har en ting med trening, så jeg ser 
det også som et svært stort treningsstativ. 
Heatherwick ser Vessel som et motsvar til 
de typiske plaza-skulpturene foran 50, 60, 
og 70-tallets skyskrapere. Den skal inngå i 
en sammenheng og kunne brukes, det skal 
være en utvidelse av det offentlige rommet, 
og ikke bare være til pynt. Jeg føler at New 
York har vært banebrytende for ulike typer 
offentlig uterom helt av nødvendighet, fordi 
byen opprinnelig var planlagt med én enorm 
offentlig plass. Tettheten var så stor at det 
har vært en trang til plass. The High Line 
var et slags sjokk i sin ydmykhet, og likevel i 
hvor radikal den var. Det har ingen funksjon, 
det er egentlig ikke en rute fra ett sted til et 
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annet, men den handler om menneskelig 
erfaring, på en måte som egget oss til å tro 
at kanskje vi kunne lage en annen form for 
offentlig plass for byen. Årsaken til at The 
High Line er spesiell, er at hvis de samme 
vekstene var på bakken, ville det ikke ha 
mening. At det er løftet opp, betyr at ditt 
perspektiv på mennesker og verden rundt 

er endret og annerledes enn det vanlige per-
spektivet ditt.

– Som en av de mest komplekse og ambisi-
øse stålbygg noen sinne, er dette en enestående 
mulighet til å se et fremtidig landemerke 
reise seg i New York, sier Heatherwick, be-
skjedent. n

Text: Heatherwick Studio

Heatherwick beskriver Vessel som et motsvar  
til de typiske plaza-skulpturene foran 50, 60,  
og 70-tallets skyskrapere. Som dem, er den  
betalt av utbyggeren av området. 



På den ledande branschmässan serveras 
du nyheter och utforskar morgondagens tekniker, 
utrustning och tillbehör. Här är helt enkelt allt samlat 
som har med svetsning och fogning att göra. Det är 
här du stärker din konkurrenskraft.

Tillsammans med fem parallella produktionsmässor  
är Elmia Svets och Fogningsteknik en plattform 
för framtidens industri. Och affären är i fokus.

I samarbete med Svetskommissionen.

HÄR SVETSAS  
BRANSCHEN  
SAMMAN. IGEN.

Jönköping  
15-18 maj 2018
Produktionsmässorna.se

ENTRÉ TILL ALLA 
MÄSSOR MED  
EN BILJETT!
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Peter Salomon, 
Ordförande i SBI

H Å L L BA R T S T Å L BYG G A N D E

Stålbyggnadsinstitutets kampanj

Stål bygger 
en hållbar framtid
Under 2016 beslöt Stålbyggnadsinstitutets styrelse att sjösätta en treårig kommu-

nikationskampanj för att åstadkomma en positionsförflyttning av stålbyggandet  

mot ökad synlighet, och därmed öka både efterfrågan på stål som byggmaterial  

och kunskapen om materialet. Dessutom förutsågs nya affärsmöjligheter samt  

förbättrad konkurrenskraft för institutets intressenter.

Positionen för stålbyggandet i offent-
ligheten är blygsam och lämnar få 
avtryck bland politiker och myndig-

heter. Träbyggandet är på frammarsch och 
det råder tyvärr osäkerhet om stålet hör 
hemma inom det hållbara byggandet. Därav 
tveksamheter att välja stål från beställare 
och arkitekter. 

Undersökning
Stålbyggnadsinstitutet (SBI) inledde arbetet 
med att göra en nollmätning bland arkitekter 
och våra intressenter för att utröna stålets sta-
tus som byggnadsmaterial. Arkitekterna har 
bedömts som huvudmålgrupp när det gäller 
inflytande över materialval och gestaltning. 
Intressenter vill se ökad marknadsföring av 
materialet för att stärka dess attraktionskraft. 
Nollmätningen genomfördes av Demoskop 
sensommaren 2016 och gav en mängd svar 
på hur de båda målgrupperna tänker och 
resonerar. Ett bra underlag för att planera 
kampanjens mål och aktiviteter. 

Arkitekterna ansåg att stålbyggarna kunde 
stärka sin konkurrenskraft genom högre 
kvalité, produktutveckling i allmänhet och 
ökad miljöhänsyn i synnerhet, med mark-
nadsföring och kunskapshöjande insatser. 

Arkitekterna uppskattar styrkan hos stålet 
liksom spännvidden och återvinningspo-
tentialen. Tillgång till rätt arbetskraft, hår-
dare internationell konkurrens och bristande 
marknadsföring av stålet som byggmaterial 
var utmaningar i intressenternas värld.

De viktigaste övergripande målen i kam-
panjen gäller arkitekterna, att de i ökad om-
fattning ska uppfatta stålet som ett attraktivt 
byggnadsmaterial med betydande miljöför-
delar och insikten om stålets potential när det 
gäller gestaltningsfrihet. Efter att ha formu-
lerat  detaljmål och budskap genomfördes ett 
antal kampanjaktiviteter under 2017 i syfte att 
profilera branschen och stålet som material. 

Webbplats – byggahallbart.se
Bas för aktiviteterna blev projektets webb-
plats byggahallbart.se tillsammans med SBI:s 
plattformar i digitala medier. På webbplatsen 
presenteras aktiviteter och argument som 

SBI:s stålentré Fyrkantsröra vid Arkitekturgalan.

Italienske stjärnarkitekten Massimiliano Fuksas 
under Stålbyggnadsdagen.
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Stålbyggnadsdag i Malmö får SBI nya möjlig-
heter att kampanja fysiskt i landets södra delar.

SBI tar hjälp av PR- och idébyrån ”Far 
from standard” i kommunikationsprojektet 
och det finansieras av SBI:s kapital med stöd 
av frivilliga bidrag från intressenterna. 

Kampanjen visade sig samtidigt passa in i 
branschens kanske största utmaning hittills, 
att förhålla sig till FN:s 17 globala hållbarhets-
mål. Helt i linje med vår vision – ”Stål byg-
ger en hållbar framtid”.  Hur väl branschen 
lyckas uppfylla hållbarhetsmålen kommer 
att påverka företagens konkurrenskraft och 
långsiktiga lönsamhet. Stål ska ur ett hållbar-
hetsperspektiv tillhöra de främsta valen när 
marknaden väljer byggmaterial. n

Läs mer på Internet: 
www.byggahallbart.se

Nio visionära exempel på hur man kan använda stål. Filmerna visas på byggahallbart.se och YouTube.

»Arkitekterna 
uppskattar 

styrkan  
hos stålet 

liksom spänn-
vidden och 

återvinnings-
potentialen«

belyser stålets miljöfördelar, gestaltningsfri-
het och framtida möjligheter.

De klassiska aktiviteterna Stålbyggnads-
dagen, Silverbalken och Stålbyggnadspriset 
blandades med nya kampanjaktiviteter som 
medverkan i Arkitekturgalan, filmer på nya 
webbplatsen, att vända sig till nya målgrupper 
och särskilda arkitekturspår under Stålbygg-
nadsdagen. 

Förra årets Stålbyggnadsdag som tillika 
var den 50:e blev inte minst tack vare jubi-
leumsinramningen extra framgångsrik med 
många nya besökare – intressenter, arkitekter 
och närstående branschfolk. Spännande före-
läsningar med världsledande företag och ar-
kitekter. Stålbyggnadspriset fick en ny inram-
ning och breddning. Det hela ledde till ökad 
marknadsföring och rapportering i medierna.

Vid Arkitekturgalan – årets viktigaste 
händelse för arkitektbranschen med 1 200 

deltagare – var SBI en av huvudsponsorerna 
och fick därmed lyfta fram en stålbyggnad på 
scenen. Dessutom en specialdesignad stålen-
tré, monter och marknadsföring. Bland de 
tjugo sponsorerna gavs SBI högsta betyget 
”värdefullaste sponsor” av deltagarna – helt 
osannolika 67 procent.

Under andra halvåret lanserades tre fil-
mer med sammanlagt nio visionära exempel 
på hur stål kan användas under temat Vad 
bygger vi med framtidens stål? Nio inspire-
rande stålkonstruktioner visar stålets roll i det 
hållbara samhällsbyggandet. Filmerna visar 
banbrytande konstruktioner som räddar liv, 
renar luft, sparar energi, låter fasader andas 
och är lätta att återbruka.

Nästa mål
Under 2018 fokuserar kampanjen fortsatt på 
arkitekterna som huvudmålgrupp. Vid årets 

Under 2016–17 bidrog följande intressenter 
med särskilt stöd till kampanjen.

Plattformen i kampanjen är webbplatsen byggahallbart.se med SBI:s vision  
”Stål bygger en hållbar framtid”.
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2017-utgaven av Stålworkshop på Bergen  

Arkitekthøgskole (16–20 oktober 2017) handlet  

om fremkommelighet og tilgjengelighet. 

av Lasse Kilvær, prosjektleder, 
Norsk Stålforbund

Møtet mellom krav om 
universell utforming 
og de gamle byg-

gene skolen består av er langt 
fra knirkefri, men det kan også 
by på interessante muligheter 
for formgiving. Skreddersyd-
de, stedstilpassede løsninger 
kan utvide brukbarhet, senke 
terskler, og skape arkitektoniske 
øyeblikk i samme grep. 

Uka begynte med introduks-
jon av oppgave og materialer, 
og innføring i arbeid på metall-
verkstedet. Deretter fulgte en 
gjennomgang av skolen for å 
identifisere og velge problemer 
studentene ville løse. De fem 
gruppene fabrikkerte bade-
rekkverk, containerstige, BAS 
skilt, hjørnerampe, og en trapp 
til rampe transformer.

Norsk Stålforbund har tidli-
gere samarbeidet med skolen om 
å bygge opp og utstyre stålverk-
stedet deres. Dette var tredje stål-
workshop på BAS, og som i fjor 
var Henrik Westgaard uvurder-
lig verkstedmester. Vilde Kjærs-
dalen og Espen Folgerø var med 
som lærere. Og, akkurat som sist, 
leverte Tibnor stålet. Takk til alle 
som var med. n

Stålworkshop på 
Bergen Arkitekthøgskole

Baderekkverket etter noen måneder.

Endelig BAS skilt.

Studenter under fabrikasjon av BAS skiltet.

Spesiell utfor-
ming: trapp 
som kan bli  
en (svært 
bratt) rampe. 

Container- 
badestige  
i stål. 

Stål, kaffekopp, og sikkerhetsutstyr. 

Baderekkverket ble lakkert med 
Bengalack, men skulle nok hatt 
flere strøk.  



EXCALIBUR 
Automatic CNC monospindle drilling line

The Excalibur is the latest development in this family of CNC drills 
where the drilling unit positions along a support table while the part 
to be processed remains stationary. 
The line is equipped with complementary axes that enable scribing 
and milling  operations.
Thanks to its exclusive features, the Excalibur is an exceptionally 
versatile and brilliant solution for small and mid-size companies.

ENDEAVOUR
Automatic CNC multispindle drilling line

GEMINI
Gantry automatic CNC drilling and thermal 
cutting system for plates

Gemini is the complete plate working solution for fabricators and 
manufacturers of all sizes. 
It handles from light to heavy plate for thermal cutting, scribing, 
milling, drilling, tapping, bevelling and more, all on one system with 
unprecedented accuracy. This achieves the lowest cost due to its 
minimal floor space, low capital investment and productivity. 

Postboks 181 Kalbakken
N-0903 Oslo
Norway
Tel. + 47 22 20 20 25
E-mail: post@meidell.no • www.meidell.no

ABC-
123

Terminalvägen 13
861 36 Timrå 
Sweden
Tel. +46 (0) 60 573310 
E-mail: office@iberobot.se • www.iberobot.se

Endeavour is a new three spindle drilling line for the processing of beams 
and shaped rolled sections with small and large dimensions. With the 
new innovations and the modular structure it is a significant step forward 
in beams processing. Endeavour is compact, essential, linear and very 
high tech with its new direct drive motors. The power of the motor and 
the speed of positioning together with the new rack and pinion driving 
cinematics give a feeling of silence and speed under control never felt 
before. The complementary axes, available on each of the three drilling 
spindle, allow faster positioning as well as milling operations, which can 
occure simultaneously with drilling and scribing as all heads can work 
independently. Endeavour drill lines can be combined with band saws and 
cutting robot. 
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Norsk Stålforbund deler ut Pris for Innovativ bruk av Stål til studentarbeider  

ved AHO Works-utstillingen av semesterarbeider ved Arkitektur- og desgnhøg-

skolen i Oslo. Vinnerne kåres av en uavhengig jury oppnevnt av AHO, og tildeles 

5 000 kroner i prispenger fra Norsk Stålforbund. Prisen for arbeid gjort sist  

høstsemester gikk til  Jonathan Storheil Værnes for Tectonic Excersises. 

av Lasse Kilvær, prosjektleder, 
Norsk Stålforbund

300 m2 bolig i stål
Oppgaven som ble gitt fra kurset var en 
bolig for fire personer, maksimalt 300 m2, 
på en tomt på 25 x 25 meter. Boligen skulle 
bestå av 90 % stål, og tomten var omgitt av 
murer som er 7,5 meter høye, som også var 
maksimal byggegrense. Prosjektet bruker 
solide søyler i stål som strukturelt og rom-
dannende prinsipp. Søylene er satt skrått i 
alle retninger for å sikre stabilitet, og for å 
unngå å måtte bruke veggelementer for å 
ta horisontalkreftene i bygget. Dette gjør 
det mulig å lage en bolig som er helt åpen. 
Innvendig er soverom og stue inndelt med 
gardiner i finmasket stål-mesh, som kan 
trekkes for når dette er ønskelig. 

Møbler, kjøkken og baderomsmoduler er 
laget i stål, ved hjelp av valsing, støping og 
sveising. Rasteret av stålbjelker på 16 mm i 
tak og gulv sørger for stivhet, og er tilpasset 
søylenes retning og posisjon. Boligen er hevet 
3,6 meter over bakken, og man ankommer 
ved å gå under bygget og opp en spiraltrapp 
mot nord. n

Juryens begrunnelse 
The student shows a very high level of architec-
tural design and proffesionalism from concept to 
detail. His project has a very strong arcitectonic 
quality and uses steel to create an unconven-
tional sloping column construsction resulting 
in a rich and interesting spatial exeperience.  

Les mer på internett:
www.stalforbund.no/utmerkelser/
norske-arkitektstudenters-stalpris

AHO WORKS 
– Studentpris til Jonathan Storheil Værnes



Varmforzinking - Kvalitet - Transport
Den raskeste, beste og 

billigste rustbeskyttelsen. 
Faste sjåfører og biler med kran.

Med varmforzinkings- 
anlegg i Østfold og 

Vestfold dekker vi hele 
det sentrale Østlandet

Tlf.: 40 00 36 86 • E-post: post@duozink.no
www.duozink.no
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Norsk Ståldag 2018 

Norsk Ståldag 2018 avholdes den 1. november i nyoppussede Grand Hotel i Oslo. 
I år feirer vi også Norsk Stålforbunds 25 års jubileum. 
For oppdatert informasjon og påmelding, besøk www.norskstaldag.no
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Anne Steen-Hansen, 
Forskningsleder 

RISE Fire Research AS

B R A N D

Sandwichelementer  
og brannsikkerhet

Det blir ofte stilt spørsmål ved om sandwichelementer gir tilstrekkelig 

brannsikkerhet i ulike typer anvendelser. I denne artikkelen beskriver  

vi de branntekniske utfordringene, og hvilke krav de norske bygge- 

reglene stiller til sandwichelementer slik at brannsikkerheten skal  

være på et akseptabelt nivå.

Med sandwichelementer mener vi 
selvbærende paneler som er satt 
sammen av en kjerne av isola-

sjonsmateriale med kledning på hver side. 
Produktstandarden NS-EN 14509:2013 
Selvbærende sandwich-element med kjer-
ne av isolasjon og ytterhud av metallplater. 
Fabrikkfremstilte produkter. Spesifikasjoner 
angir hvilke testmetoder som skal anvendes 
for å dokumentere egenskapene til slike 
produkter, også med hensyn til brann. 
Isolasjonen kan være basert på ulike typer 
materialer, og det finnes sandwichelementer 
med ubrennbar og med brennbar isolasjon.  

Branntekniske utfordringer  
med sandwichelementer
Brennbar isolasjon har alltid vært et vanske-
lig tema i forbindelse med brannsikkerhet i 
bygninger, og kan også være en utfordring 
når det gjelder bruk av sandwichelemen-
ter. I de norske byggeforskriftene har man 
tradisjonelt skilt mellom ubrennbar- eller 
begrenset brennbar isolasjon på den ene 
siden, og brennbar isolasjon på den andre. 
Disse betegnelsene er basert på standardi-
sert brannteknisk prøving og klassifisering 
av materialene, og er angitt i veiledningen 

til byggeforskriften. Et typisk eksempel på 
ubrennbar- eller begrenset brennbar isola-
sjon er mineralull, mens isolasjon av ulike 
typer plast, cellulose og andre bio-baserte 
materialer er eksempler på brennbar isola-
sjon. Det er stor variasjon i hvordan ulike 
typer brennbar isolasjon vil oppføre seg når 
de blir utsatt for brann. Noen produkter er 
lette å antenne og avgir mye varme og røyk 
når de brenner, mens andre kan føre til en 
mer moderat brannutvikling. 

En utfordring er at enkelte løsninger 
med sandwichelementer med brennbar 
isolasjon kan være sårbare hvis de blir ut-
satt for brannpåvirkning. For eksempel 
vil skader på kledningen kunne føre til 
at den brennbare isolasjonen blir ekspo-
nert for flammer i en brann, og at isola-
sjonen dermed kan gi uakseptable bidrag 
til brannutviklingen med hensyn til varme 
eller røyk eller begge deler. Det samme 
vil være tilfellet om elementene ikke er 
montert på riktig måte, slik at isolasjonen 
ikke er fullstendig tildekket og beskyttet 
mot branneksponering. 

Det kan også være utfordringer knyttet 
til stabiliteten når en bygning med sand-
wichelementer utsettes for en brann.  Det 

finnes eksempler på at sandwichelementer 
har falt ned under brann og dermed satt 
innsatspersonell i fare under brannslokkin-
gen. I denne artikkelen ser vi i hovedsak 
på problemstillinger knyttet til bidrag til 
brannutvikling i form av varme og røyk.

To typer brannteknisk prøving og  
klassifisering av byggeprodukter
Vi deler brannteknisk prøving av byg-
geprodukter opp i to ulike kategorier: 
Prøving av produkters egenskaper ved 
brannpåvirkning (eng. reaction to fire) 
og prøving av bygningsdelers brannmot- 
stand (eng. fire resistance). I den først- 
nevnte kategorien dokumenteres egenska-
per som er viktige for den tidlige fasen av 
en brannutvikling: antennelighet, varme-
utvikling, flammespredning, brennende 
dråper og røykproduksjon. Hensikten er 
å dokumentere at et produkt ikke vil gi 
uakseptable bidrag til brannutviklingen, 
for eksempel ved å avgi mye varme og 
røyk. Om et byggeprodukt bidrar vesentlig 
til brannutviklingen, kan et lite branntil-
løp fort kan bli til en stor og uhåndterlig 
brann og gjøre rømning og redning van-
skelig. Ved prøving av brannmotstand 
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er poenget å dokumentere hvor godt en 
byggevare vil kunne bidra til å begrense 
brannspredningen i et bygg når brannen er 
fullt utviklet, ved for eksempel å forhindre 
brannspredning fra en branncelle til en 
annen. Det anvendes ulike betegnelser for 
klassifisering av egenskaper ved brannpå-
virkning og for brannmotstand, og disse er 
beskrevet i egne klassifiseringsstandarder 
som brukes innenfor EU/EØS-området. 
For sandwichpaneler kan det være rele-
vant å dokumentere egenskapene gjennom 
begge typer brannprøving. 

Produktstandarden NS-EN 14509:2013 
angir hvilke testmetoder som skal anvendes 
for å dokumentere brannegenskapene. For 
dokumentasjon av egenskaper ved brann-
påvirkning, er det to tester som skal utføres. 
I testen i henhold til NS-EN ISO 11925-2 
eksponeres produktet med en liten flam-
me for å dokumentere antennelighet og 
dannelse av brennende dråper. I den andre 
testen, NS-EN 13823, dokumenteres var-
meavgivelse, flammespredning, dannelse 
av brennende dråper og røykproduksjon 
ved eksponering for en brenner på 30 kW, 
som tilsvarer en fylt papirkurv i brann. Til 
sammen danner de to testene grunnlaget for 

klassifisering i det europeiske systemet som 
er beskrevet i standarden NS-EN 13501-1. 
En klassifisering B-s1,d0 betyr at produktet 
har oppnådd de best oppnåelige resultatene 
for brennbare produkter med hensyn til 
antennelighet og flammespredning (bok-
staven B), s1 angir lav røykproduksjon og 
d0 betyr at det ikke ble avgitt brennende 
dråper i løpet av testen.

Krav i byggeforskriften
I Norge har vi, i likhet med mange andre 
land, et såkalt funksjonsbasert byggere-
gelverk. Byggteknisk forskrift (TEK17) 
angir krav til funksjoner som byggverk 
og produkter til byggverk skal oppfylle. 
Disse funksjonskravene er fortolket i vei-
ledningen til forskriften, som beskriver 
hvordan kravene kan oppfylles ved såkalte 
preaksepterte ytelser. Slike ytelser kan for 
eksempel være hvilken brannklassifisering 
et spesifikt byggeprodukt må ha for å gi 
tilfredsstillende sikkerhetsnivå. 

Dagens regelverk skiller imidlertid 
ikke på bruk av brennbar isolasjon basert 
på en gradering av egenskaper knyttet til 
produksjon av varme og røyk i brann. I vei-
ledningen til TEK17 sies det at ubrennbar 

eller begrenset brennbar isolasjon vil gi den 
brannteknisk sikreste og mest robuste ut-
førelsen.Ubrennbar og begrenset brennbar 
isolasjon er i denne sammenhengen definert 
som produkter som tilfredsstiller klasse 
A2-s1,d0 eller bedre. Denne klassifiserin-
gen må dokumenteres ved to ulike tester: 
NS-EN ISO 1182 (ubrennbarhetstesten), 
og NS-EN ISO 1716 (forbrenningsvarme). 
Materialer med et organisk innhold over 
noen få prosent vil ikke tilfredsstille kri-
teriene til disse testene. Det er imidlertid 
mulig å anvende brennbar isolasjon om 
løsningene er i henhold til de preaksepterte 
ytelsene som er gitt under veiledningen 
til § 11–9. Isolasjonen må anvendes slik 
at den ikke bidrar til brannspredning, og 
dette kan eksempelvis gjøres ved at isola-
sjonen tildekkes, mures eller støpes inn. 
Sandwichelementer er spesifikt nevnt flere 
steder i veiledningsteksten. For eksempel 
er det spesifikt angitt at sandwichelementer 
med brennbar isolasjon må være beskyttet 
av brannbeskyttende kledning mot røm-

Storskala brannforsøk av sandwichelementer i 
forbindelse med kontrollert nedbrenning av et 
hus i Trondheim. 
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ningsveier. Sandwichpaneler med brennbar 
isolasjon er kun tillatt i bygninger i risiko-
klasse 1 til 4 i brannklasse 1, og i industri- og 
lagerbygninger i brannklasse 2 hvis man 
prosjekterer i henhold til de preaksepterte 
ytelsene i veiledningen. .

Er sandwichelementer brannsikre?
I forbindelse med den tragiske brannen i 
høyblokken Grenfell Tower i London i juni 
2017, har det versert ulike beskrivelser av 
materialene som var involvert, også at det 
var brukt sandwichpaneler.  På grunnlag 
av informasjon fra kilder vi anser som på-
litelige, kan vi slå fast at kledningen ikke 
besto av selvbærende sandwichpaneler. Den 
raske brannspredningen i fasaden skyldtes 
mest sannsynlig en uheldig  kombinasjon 
av materialer i fasadesystemet i tillegg til 
monteringen med et hulrom mellom fasa-
deplater og isolasjon. 

Når det gjelder sandwichpaneler, er 
det generelle svaret at brannsikkerheten 
avhenger av hvordan elementene er brukt. 
Som vi har beskrevet i denne artikkelen, så 
finnes det et system for dokumentasjon av 
brannsikkerhet innenfor EU/EØS-området 
som Norge er pålagt å følge. Den norske 
byggeforskriften stiller funksjonskrav slik 
at brannsikkerheten skal være på et aksep-
tabelt nivå, også når det gjelder bruk av 
brennbar isolasjon generelt og sandwic-
helementer spesielt. 

Det er imidlertid ikke sikkert at det 
eksisterende systemet for branntesting og 
klassifisering vil gi tilstrekkelig sikkerhet i 
alle brukssituasjoner for sandwichpaneler, 
og for alle brannscenarier som kan være 
relevante. De to testene som brukes for 
klassifisering er i relativt liten skala, og 
reflekterer et generelt sikkerhetsnivå for 
alle typer byggevarer. Det blir argumentert 
for at sandwichpaneler burde brannprøves 
i større skala, slik at testen blir mer realis-
tisk. For eksempel kan metallkledningen 
deformeres i brannen og skjøter mellom 
elementene kan åpnes slik at brennbar iso-
lasjon blir eksponert for brannen, og dette 
vil ikke bli avdekket i et mindre testopp-
sett. Det kan også være behov for å teste 
med større branneksponering enn 30 kW. 
Om sandwichelementer blir utsatt for et 
brennende kjøretøy eller brann i materiale 
i et lager – der varmeavgivelsen fort kan 
bli i størrelsesorden flere megawatt – kan 
resultatene bli ganske annerledes enn i den 
klassifiserende testen. I prosjekteringsfasen 
er det derfor viktig å vurdere hvilke brann-
påkjenninger sandwichelementene kan bli 
eksponert for. Det er viktig å huske på at 
veiledningen til TEK17 angir ytelser som 
skal føre til at et minimumsnivå av brann-
sikkerhet er oppnådd. Det er ingenting i 
veien for å øke brannsikkerheten ved å 
velge produkter med bedre ytelse.

Fordi enkelte typer sandwichelementer 

Brannteknisk prøving av sandwichelement i 
henhold til NS-EN 13823 (SBI-testen).

kan være sårbare med hensyn til antennelse 
av den brennbare isolasjonen, krever an-
vendelse av slike produkter kompetanse 
hos aktørene, både de som prosjekterer 
bygninger, de som utfører byggingen, og de 
som har ansvaret for drift og vedlikehold 
av bygget. Da er sannsynligheten størst for 
at den endelige utførelsen er tilstrekkelig 
brannsikker. n
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TAG DIN PRODUKTION TILL NYA HÖJDER!
• Övervaka hela produktionsprocessen från kontoret
• Full kontroll på varje process och aktivitet
• Omedelbar återrapport på allt som är klart
• Import av produktionsdata endast en gång
• Automatiskt val av bästa flöde för maximalt utnyttjande av kapacitet
• Full automatisering - två operatörer kör hela linjen

VOORTMAN AUTOMATISERAD STÅLBEARBETNING
SÅGNING | BORRNING | COPING | MÄRKNING | KAPNING | YTBEHANDLING | PROGRAMVARA

DEALER NORWAY | WWW.PABACHKE.NO

DEALER SWEDEN | WWW.RICHARDSTEEN.SE
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Ulla Zetterberg Anehorn, 
Dekra Industrial AB

Claes Morin, 
CM Materials Consulting AB

SV E T S N I N G

Ökad risk för bindfel med
gasmetallbågsvetsning?
Del 1 av 2

Svetsområdet är ett område som både ger en känsla av nyfikenhet och nyck- 

fullhet blandad med en stor skopa respekt utifrån att det är lätt att göra eller tänka  

för begränsat. Någon kanske tänker att man skulle skriva ”tänka fel” men ordet fel  

passar inte i svetsvärlden. Tänka för begränsat är oftast det man gör när något  

har blivit mindre bra inom området svets. Dessa två artiklar kommer handla om  

gasmetallbågsvetsningens begränsningar och hur viktigt det är att tänka  

360 grader runt den applikationen som ska svetsas.

När man arbetar på ett kontrollföre-
tag konfronteras man med de olika 
svetsmetodernas begränsningar. De 

utredningar och provningar vi utför visar 
hur lätt det är att inte se metodernas be-
gränsningar. Gasmetallbågsvetsning är en 
metod vi ändrat användningssätt av, i idag 
använder vi metoden allt oftare vid montage 
med begränsad åtkomlighet. Tidigare så 
använde vi metallbågsvetsning (MMA) och 
gasvolframsvetsning (TIG) vid montage. 
Dessa metoder är kostnadskrävande men 
bistår med en mindre risk för bindfel el-
ler ofullständig inträngning i en svetsad 
konstruktion.

Del nummer två kommer att handla om 
användning av gasmetallbågsvetsning vid ett 
montage. Innan vi tittar vidare på det fallet 
så bör vi fördjupa oss i gasmetallbågsvets-
ningens beteende för att förstå hur bindfel 
och ofullständig inträngning kan uppstå.

MIG/MAG-svetsning är en produktiv 
process som är väldigt flexibel, kan svetsa 
olika material i olika lägen och med fördel 
mekaniseras. Den används till nästan all 
form av tillverkning och har också börjat 
användas för montage-svetsning.

Elektroden kan antingen vara trådelek-

trod eller rörelektrod. Rörelektrod är fylld 
med antingen metallpulver eller slaggbil-
dande flux. Den metallpulverfyllda rörelek-
troden möjliggör ännu högre produktivitet 
och högre svetsparametrar som ström och 
spänning. Den slaggbildande rörelektroden 
ger en bra kontroll över smältan för att un-
derlätta lägessvetsar.

De parametrar som påverkar MIG/
MAG-svetsningens process är spänning, 
ström, framföringshastighet, trådmat-
ningshastighet, elektroddiameter, typ av 
elektrod, gasskydd, gasflöde, utstickslängd 
och pistolvinkel. Det som också påverkar 
kvaliteten är fogberedning, rengöring, drag 
i lokalen och orenheter i tillsatsmaterial, gas 
och grundmaterial

Bindfel
Bindfel är en allvarlig svetsdiskontinuitet. 
Bindfel definieras som att förbindning sak-
nas mellan svetsgodset och grundmaterialet 
eller mellan angränsande skikt i svetsgodset, 
det vill säga att grundmaterialet eller före-
gående sträng inte har blivit uppsmällt av 
ljusbågen och tillsatsmaterialet har lagt sig 
på ett fast material utan att bilda intermetal-
liska bindningar. Det finns fyra olika sorters 

bindfel; bindfel mot fogyta, bindfel mellan 
strängar, bindfel i roten och mikrobindfel.

Mikrostrukturen hos bindfel har fyra 
olika distinkta utseenden; en jämn gräns 
där svetsgodset har lagt sig på fogytan, ett 
med ett tunt oxidlager i bindfelet, ett med 
ickemetalliska inneslutningar och ett där 
materialet har dragit isär bindfelet och ett 
tomrum bildats. 

Bindfel är farliga eftersom den bärande 
arean minskas och spänningar ökar. Dess-
utom blir det en anvisning vid ändarna av 
bindfelet med en på-följande spänningskon-
centration vilket höjer risken för utmatt-
ningsbrott avsevärt.

 
Orsaker till bindfel
Grundorsaken för att bindfel bildas är att 
ljusbågen inte smälter upp materialet. Varför 
det sker har med åtkomst och svetsparame-
trar att göra. 

En väsentlig parameter som ofta förbi-
ses är åtkomsten vid svetsning. Denna har 
en stor betydelse för svetsfogens kvalitet. 
Åtkomsten beror på fogens utformning, 
svetsens läge och närliggande objekt, som 
rör och väggar. Dessutom är åtkomsten olik-
a för olika metoder, där MMA har en bra 
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åtkomst medan MAG och TIG med sina 
gaskåpor har svårt att komma ner i djupa 
och snäva fogar.

Vid för djupa och för snäva fogar har spe-
ciellt MAG men också TIG svårt att komma 
ner. Det leder till för långa elektrodutstick 
vilket ger sämre inträngning och kan leda 
till bindfel.

Förhindrad åtkomst av till exempel en 
vägg eller ett rör kan leda till dålig vinkel 
på svetspistolen vilket leder till att ljusbågen 
får en felaktig vinkel mot grundmaterialet 
eller fogytan.

Svetsparametrar
Förutom åtkomst så har svetsparametrarna 
en stor betydelse för uppkomsten av bindfel. 
Utöver elektrodusticket så påverkar ström, 
spänning, trådmatningshastighet och svets-
hastighet risken för bindfel.
●  För låg ström och spänning ger en för kall 

process där grundmaterialet inte smälts 
upp.

●  För hög svetshastighet ger inte ljusbågen 
tillräckligt med tid att smälta upp grund-
materialet.

●  För hög trådmatningshastighet relativt 
svetshastigheten ger ett stort smältbad som 
kan rinna före ljusbågen och hindrar att 
grund-material smälts upp.

Riskerna höjs när det finns syre som oxi-
derar materialet. Eftersom de flesta metal-
loxiderna som kan bildas, FexOx, MnxOx, 
SiOx, AlxOx och TiOx, har en låg värme-
ledningsförmåga så agerar oxiderna som 
isolatorer mellan grundmaterialet och den 
smälta metallen vilket ytterligare förhindrar 
att grundmaterialet/svetsgodset smälts upp.

Ljusbågsteknik
Här kommer en genomgång av svetsmaski-
nens reglering av ljusbågen och ljusbågstek-
nik där ljusbågens beteenden genomlyses. 

Vid bågsvetsning så flödar en ljusbåge 
mellan en elektrod och ett arbetsstycke med 
en temperatur på 5000–21000 K. Den möjlig-
görs genom att det finns en potential mellan 
elektroden och arbetsstycket samt en hög 
ström. Ljusbågen består av joniserad gas, så 
kallad plasma. Plasmat leder ström betydligt 
bättre än luft och det är därför svetsning kan 
utföras med en så låg spänning. I jämförelse 
så behövs det 1000 volt/mm med luft som 
medium. Elektroden kan ha en positiv eller 
negativ pol, det vill säga anod eller katod. Vid 
MIG/MAG-svetsning och MMA-svetsning är 
det vanligast med en positiv elektrod medan ➤

Exempel på olika typer av bindfel.

»MIG/MAG-svetsning är  
en produktiv process som  
är väldigt flexibel, kan svetsa 
olika material i olika lägen och 
med fördel mekaniseras.«
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vid TIG-svetsning så har man en negativ 
elektrod vid svetsning av stål.

I ljusbågen så rör sig elektroner från 
katoden mot anoden och joner i motsatt 
håll. Högst värme utvecklas vid anoden där 
elektroner i hög hastighet bombarderar ytan. 
Elektronerna emitteras från katodfläckar 
som vandrar runt på ytan av katoderna. Det 
är lokala punkter som har fått en mycket hö-
gre temperatur än omkringliggande material 
och därför har lättare att emittera elektroner 
än den resterande ytan av katoden. 

Reglering av ljusbågen
Beroende på vilken metod som svetsmaski-
nen är till för finns det olika karakteristiker 
som pro-cessen kan styras med; flack och fal-
lande karakteristik. Karakteristiken används 
för att stabilisera processen mot variationer 
i spänning, ström och båglängd.

MIG/MAG har en konstant spänning, det 
som kallas flack karakteristik. Det innebär i 
praktiken att spänning är den styrande para-
metern för processen till skillnad från MMA 
och TIG som har en fallande karakteristik 

där strömmen är den styrande parametern. 
Maskinerna kan styra detta väldigt snabbt, 
runt en tiondels sekund för att ställa om den 
styrande parametern.

Ombåglängden plötsligt blir längre, till ex-
empel i en MAG-process, reagerar svetsmaski-
nen med att sänka strömmen så att elektrodens 
avsmältningshastighet minskar och på så sätt 
regleras båglängden till ursprungslängden. 
Tvärtom ifall båglängden blir kortare, då ökas 
strömmen så att avsmältningshastigheten ökar 
– man får en bibehållen båglängd. 

➤

10° 45°

1 2 3

54

45°

10°

10°

Nödvändig fog-
vinkel för att säkra 
åtkomligheten vid 
ett flersträngs-
förband.

Vill du veta mer om varmförzinkning - det underhållsfria korrosionsskyddet 
med oöverträffad livslängd?

 

Är du konstruktör, inköpare eller av annan anledning 
intresserad av att veta hur varmförzinkning skyddar 
stål, betydelsen av stålval eller hur konstruktionerna 
ska vara utformade för bästa resultat vid varmförzink-
ning? Kontakta oss vid frågor, eller varför inte boka 
ett specialanpassat informationmöte på ert företag! 

info@nordicgalvanizers.com
www.nordicgalvanizers.com
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tydelse för vilken riktning som ljusbågen 
får. Vid högre ström vill ljusbågen hellre 
följa elektrodens riktning än minsta möjliga 
avstånd till arbetsstycket. Detta kan vid 
fel elektrodvinkel medföra att ena sidan 
av fogen får otillräcklig uppvärmning och 
risken för bindfel ökar. Om elektroden går 
parallellt nära ena fogytan kan ljusbågen 
ibland krypa upp längs fogytan eller elek-
troden. Detta resulterar i att den andra 
fogytan inte blir uppsmällt och risken för 
bindfel ökar.

 
Ljusbågens beteende
Den ljusbåge som kommer att diskuteras 
här är den ljusbåge som uppkommer vid 
MIG/MAG-svetsning och med spraybåge. 
Informationen bygger bland annat på en in-
tervju med professor emeritus Klas Weman, 
forskare på Institutionen för svetsteknologi, 
KTH, och som arbetat på Esab.

Eftersom ljusbågen består av laddade 
partiklar kommer den att påverkas av 
magnetism. Men eftersom det också är 
stora strömmar som flödar igenom ljus-

bågen så har ljusbågen även ett eget mag-
netfält. Det finns tillfällen då ljusbågen 
vill fästa sig till en specifik sida av fogen. 
Det beror på att magnetfältet som går 
runt ljusbågen hellre vill gå igenom ett 
metalliskt material än luft. Detta gör att 
ljusbågen drar sig till grundmaterialet. 
Om det dessutom är en temperaturskill-
nad mellan fogytorna så vill ljusbågen 
dra sig till den varmare sidan där elek-
tronerna har lättare att emittera.

Elektrodens riktning kan också ha be- ➤

Ljusbågen kan i 
vissa fall krypa upp 
längs fogytan eller 
elektroden.

10 mm

330 A280 A240 AStröm

Utsticks-
längd

För lång För kortKorrekt

15-20 mm30 mm

Gasmetallbågsvetsning har flack 
karakteristik vilket gör att bågspän-
ningen blir nästan konstand oavsett 
ström.  Men strömmen påverkas 
direkt av elektrodutsticket.

AAA Certification AB
Göteborgsv. 16H, 441 43 Alingsås

0322-64 26 00  •  www.a3cert.com

Ditt certifieringsorgan för

EN 1090-1 
och ISO 3834
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Ljusbågens geometri
Ljusbågens geometri beror på ström, spän-
ning, gasskydd och elektroddiameter. Om 
diametern på elektroden är stor relativt till 
strömmen så kommer ljusbågen få en rak 
cylindrisk form med ett långsamt flöde av 
den joniserade gasen. Med högre ström och 
mindre diameter får ljusbågen en mer ko-
nisk form. Dessa resulterande magnetiska 
krafter, som är parallella mot strömmens 
riktning, accelererar (trycker) ner plasmat. 
Detta ger en bättre inträngning än den raka 
cylindriska ljusbågen. Detta magnetiska 
fenomen kallas pinch effect. Ljusbågen 
snörps av vilket ger en jet-effekt som suger 
in gas i plasmat.

Längden och bredden på ljusbågen be-
ror till största del på spänningen. Ju högre 
spänning desto längre och bredare ljusbåge 
fås. Men skyddsgasen har också en effekt på 
hur ljusbågen ser ut. Argon ger en bredare 
ljusbåge som möjliggör spraybåge. Koldi-
oxiden ger än smalare ljusbåge eftersom när 
molekylerna dissocieras krävs det energi och 
då drar ljusbågen ihop sig. 

Elektrodutstick
Elektrodusticket definieras som längden 
mellan kontaktmunstycket och grund-
materialet. Utsticks-längden har en stor 
inverkan på svetsprocessens kvalitet efter-
som ju längre elektroden är desto varmare 

blir den av den ohmska uppvärmningen. 
Det leder till att elektroden och ljusbågen 
får en mer instabil karaktär. En annan 
effekt är att avsmältningen av elektroden 
går fortare vilket innebär att strömmen 
kommer minska. 

Detta kan leda till att om utstickslängden 
ökar kommer antingen inträngningen och 
värmen minska, eller att trådmatningen 
ökar för att korrigera upp strömmen. Detta 
leder till ett stort smältbad med relativ låg 
värme och det finns risk att smältan flyter 
före ljusbågen, vilket leder till bindfel. n

Artikeln publicerades även i 
Svetsen, nr 3-2016

➤

Den vänstra ljus-
bågen är den koniska 
ljusbågen som erhålls 
vid hög ström och 
liten diameter på 
elektroden. Den högra 
är den cylindriska.

Vi bidrar till att förverkliga stora som små projekt runt om i samhället.  
Varje dag levererar vi stora mängder anpassat stål och plåt, som blir viktiga delar  

i komplexa infrastrukturlösningar och husbyggen samt inom den tillverkande industrin.  
Vi jobbar nära våra kunder och sätter oss in i deras värld för att förstå deras utmaningar.

Det är så vi gör mer möjligt för våra kunder, både i dag och i morgon.

Gör mer möjligt.

L Ä S  O M  H U R  V I  K A N  G Ö R A  M E R  M Ö J L I G T  F Ö R 
D I T T  F Ö R E T A G  P Å  S T E N A S T A L . S E
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Daglig leder Truls Enghaugen foran den nye 
bor og fresemaskinen fra Ficep.

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 dessa i tidningen.

RosMek AS med beliggenhet på Hagan rett utenfor Oslo er en industriell  

produsent av stål- og aluminiumskonstruksjoner. Virkeområdet baserer seg på 

prosjektleveranser innen konstruktivt, bærende stål og metallarbeider til store og 

små byggprosjekter. For å øke sin konkurransedyktighet mot bygg- og anleggs-

bransjen installerte de i fjor en Ficep Excalibur 1201DE, en avansert CNC bor og 

fresemaskin med automatisk verktøyskiftesystem med 6 verktøy levert av Meidell.

RosMek AS – med ny bor- og fresemaskin fra Ficep

➤

RosMek er en stålentreprenør med et 
bredt kompetansespekter. Konstruk-
tivt, bærende stål og metallarbeider 

til store og små byggprosjekter er noe vi 
satser tungt på. Videre leverer vi både trap-
per, rekkverk og andre metallkonstruksjo-
ner etter forespørsel, forteller daglig leder i 
bedriften, Truls Enghaugen.

For å være sterkest mulig i konkurranse 
med de andre leverandørene må vi konstant 
fokusere på en mest mulig effektiv drift. Le-
anproduksjon, kvalitet i alle ledd og lavest 
mulig kostnader er nøkkelområder vi har 
høyt fokus på. Høyt produksjonsvolum gir 
lavere pris for våre kunder, og det gjør oss 
mer konkurransedyktige.

Vi så at våre sveisere tidligere brukte mye 
tid til boring og merking av H- bjelker, og 
jeg vil anslå at vi med den nye maskinen fra 
Ficep gjør 3 til 4 ganger så mye arbeid på 
samme tid som tidligere, forklarer Enghaugen 
entusiastisk.

Med sin nye Excalibur 1201DE har RosMek senket produksjonstiden og kostnadene markant.

og alle har lang erfaring. RosMek AS er serti-
fisert og godkjent for leveranse etter gjeldende 
toleranseklasser EXC1, EXC2, EXC3. Videre 
har vi en godkjent IWT Nasjonal Sveisekoor-
dinator ihht. NS-EN 1090-2, er sertifisert med 
Godkjent mekanisk stålverksted og har Sentral 
godkjenning, forteller Enghaugen videre.

Vi har i mer enn 30 år jobbet med sveising 
og bearbeiding av blant annet rustfritt og 

Exalibur maskinen blir programmert, og 
konstruksjon og arbeidsoppgavene legges inn 
av operatøren på kontoret. Mulige feilkilder er 
kraftig redusert siden det ikke er noen fysiske 
tegninger som kan misforståes. Maskinen 
huller og merker helt presist, og sveiseren 
kan brukes til det han er opplært til, nettopp å 
utføre kvalitetssveising, forklarer Enghaugen.

Våre medarbeidere er alle høyt kvalifiserte 
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Salg av stål til stålbyggere

ERFARNE OG SULTNE
Hver dag jobber vi for å tilby et sortiment og en servicegrad som gjør

oss til den mest ettertraktede leverandøren i markedet. 

STENE STÅL PRODUKTER AS
Seljeveien 8 
1661 Rolvsøy, Norway

+47 69 35 59 00
 stenestal@stenestal.no
 www.stenestal.no
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syrefast stål. Nå følte vi at tiden var moden 
for å spisse oss mot bygg- og anleggsbran-
sjen, og bli en enda sterkere leverandør. For 
å øke produksjonskapasiteten valgte vi derfor 
Exalibur modellen fra Ficep, og vi ser at vi 
gjorde et godt valg. Maskinen har økt pro-
duksjonskapasiteten kraftig, og maskinen 
har vært enkel å lære bruke. Opplæringen 
vi har fått fra Meidell har vært svært god, og 
vi blir stadig bedre til å utnytte alle mulig-
hetene maskinen har, forteller Enghaugen 
og ser bekreftende på Morten Dahlberg fra 
P. Meidell AS, forhandler av Ficep i Norge.

P. Meidell AS har levert metallbearbeidende 
maskiner, utstyr og tilhørende tjenester til 
mekanisk industri i Norge i mer enn 125 
år. Slik vi ser det setter Ficep standarden 
for produktivitet og reduserte produksjon-
skostnader ved bearbeiding og foredling av 

➤

bjelker, tynnplater og vinkler til stålkon-
struksjoner. Ficep har utviklet maskiner som 
maksimerer produktiviteten, sparer tid og 
reduserer kostnadene i alle ledd av produks-
jonen. Ficep er verdens ledende produsent 
av automatisk stålbearbeidingsutstyr og 
programvare for mekanisk industri, og når 
metalldeler som skal bearbeides kjøres gjen-
nom systemet styrer det medfølgende CNC 
programmet alle de ulike operasjonene. Av-
hengig av type maskin så styres alt fra saging, 
skjæring, boring, merking og punching av 

CNC programmet, og alt behandles auto-
matisk. Operatøren trenger ikke å gjøre 
noe som helst. CNC- systemet sørger så for 
at alle faser av produksjonen i maskinen er 
optimal med tanke på maksimal effektivitet. 
Før jobben igangsettes analyserer systemet 
for et best mulig resultat, og så er det bare å 
sette i gang, avslutter Dahlberg. n

Kilde: Maskinregisteret.no
Läs mer på Internet
www.rosmek.no
www.meidell.no

Rosmek er sertifisert for EXC1-3. Videre har 
bedriften godkjent internasjonal sveisekoordina-
tor, IWT, og Sentral godkjenning.

Truls Enghaugen viser eksempler på at alle ferdige stålkomponenter er CE-merket.
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Enkla og komplexa Stålkonstruktioner
til offentlig og privat byggverksamhet.
Försäljning och konstruktion. Projektledning, tillverkning och montering.

Give Stålspær levererar stål till projekt över hela Skandinavien från vår fabrik i Danmark. Det 
handlar om både enkla stålkonstruktioner med en okomplicerad designprocess och komplexa 
konstruktioner med stora dimensioner och komplicerad montering. Det är därför vi säger 
”solid agreements - right solutions”. 
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När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner  

ska projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att 

åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet. 

Några exempel på detta är följande projekt.

Stål gör det möjligt
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l  tårn- og spredesadler
l  brukasse (avstivningsbærer)
l  avfuktingsanlegg
l  heis i tårn
l  diverse utstyr, lager, buffer, dempere, bru-

fuge, trapper og leidere mm.

Totalt går det med ca. 12.000 tonn stål for å 
bygge Hålogalandsbrua.

Produsert flere steder
De ulike delene til brua er produsert for-
skjellige steder i verden: 
l  Brukasser – Kina
l  Kabelfester – Kina
l  Hengestenger er produsert i Sveits og 

festene i Tyrkia.
l  Hengestangfester er produsert i Vietnam 
l  Bærekabler – Japan/Kina

Bærekablene består av 40 delkabler som 
igjen er bygd opp av 127 stålwire som er 
5,96 mm tykke. Stålwire er levert fra Japan 
og delkablene er produsert i Kina i ferdige 
lengder med kabelhoder i hver ende. Med 
denne løsningen ble montasjetiden betydelig 
redusert, og værvinduer kunne utnyttes be-
dre, noe som er en stor fordel i Nord-Norge.

Startet monteringen av stål høsten 2015
Den første monteringen av stål var i gang 
sent høsten 2015, da entreprenøren startet 
med arbeidet innvendige i spredekamrene. 
I løpet av våren 2016 var de i full gang med 

Rett utenfor Narvik i Nordland har det reist 
seg et monumentalt byggverk som er synlig 
fra lang avstand. E6 Hålogalandsbrua blir 
Norges nest lengste hengebru når den åpner 
for trafikk sommeren 2018.

av Tomas Rolland, Statens Vegvesen

Uansett hva man sammenligner med 
i dette landet så er byggingen av 
Hålogalandsbrua et stort prosjekt, 

og da vegprosjektet tok til i 2012 var det 
Nord-Norges aller største vegprosjekt. Når 
den står ferdig vil Hålogalandsbrua gjøre E6 
18 kilometer kortere, og reisetiden til og fra 
Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Trom-
sø reduseres med 15–20 minutter. I tillegg 
leder vi trafikken bort fra det som i dag er 
en rasutsatt og ulykkesbelastet strekning.

Mer enn bare bru
I skyggen av brubyggingen er det lett «å 
glemme» at slike store bruprosjekt ofte 
inneholder flere store delprosjekter. Totalt 
omfatter prosjektet: 
l  Hålogalandsbrua 1533 meter 
l  Bygging av 1,4 kilometer veg på Nar-

vik-siden
l  Ornestunnelen på 270 meter på Narvik-siden
l  Bygging av 3,5 kilometer veg på Øyjord
l  Storlikolltunnelen på 330 meter på Øyjord
l  Trældaltunnelen på 1,1 kilometer

Trældaltunnelen ligger på dagens E6/E10 og 

ble åpnet for trafikk høsten 2015. De resteren-
de delsprosjektene er ferdige, men er en del 
av tilførselsvegene til Hålogalandsbrua og 
åpner derfor for trafikk samtidig med brua. 

Brukontrakten hovedsakelig delt i to
Byggingen av Hålogalandsbrua er hovedsa-
kelig delt i to kontrakter, en for betong og en 
for stål. I tillegg er det en mindre entreprise 
for elektroarbeidene, som utføres av entre-
prenørselskapet Aventi. Betongkontrakten 
ble startet opp sommeren 2013, og det er 
entreprenøren NCC har stått for arbeidet. 
Denne delkontrakten inneholder:
l  Viadukt Karistranda 250 meter
l  Viadukt Øyjord 148 meter
l  To brutårn
l  Sprede- og forankringskammer på begge 

sider
l  Øyjord bru 135 meter

Betongarbeidet var i all hovedsak ferdig 
i april 2016, og det gjenstår bare mindre 
avsluttende arbeid før åpning.

Stålarbeidet
Stålkontrakten ble undertegnet høsten 2013 
og det var det kinesiske entreprenørselskapet 
Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) som 
sammen med den serbiske entreprenøren 
VNG doo fikk kontrakten. Kontrakten om-
fatter produksjon, levering og montering av:
l  bærekabler med hengestenger og fester 

med tilhørende rigg

E6 Hålogalandsbrua

Total brulengde: 1533 meter
Hovedspenn: 1145 meter
Høyder brutårn: 179,1 og 
173,5 meter.

Den ene av to hovedkabler. 
Hovedkabel er bygd opp av  
40 x 127 ståltråder ø 5,96 mm.
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å montere stål på brutårnene, og gangbrua 
som er spent opp mellom tårnene ble ferdig 
høsten 2016. Denne gangbrua fungerer som 
en arbeidsplattform for alt arbeidet som 
foregår mellom tårnene, som for eksempel 
strekking av bærekabler, montering av bru-
kasser også videre.

Bærekablene
Hålogalandsbrua har to bærekabler, som 
hver består av 40 delkabler. Arbeidet med 
å strekke delkablene over fjorden startet i 

begynnelsen av januar 2017, og dette arbeidet 
tok drøye to måneder. Med alle delkablene 
på plass, startet jobben med å kompaktere 
delkablene til en sirkulær form ved hjelp 
av en hydraulisk presse. På bærekablene ble 
det deretter festet kabelklemmer som også 
er fester for hengestengene. Hengestengene 
ble montert i løpet av sommeren/høsten 2017, 
og deretter var det klart for monteringen 
av brudekket.

Brudekket

Brudekket ble produsert ved China Railway 
Shanhaiguan Bridge Group Co. (CRSBG) sin 
fabrikk i Kina som er en underleverandør til 
hovedentreprenøren SRBG. Leveransen bestod 
av totalt 30 seksjoner på 40 meter hver. Alle 
seksjonene ble fraktet med båt fra Kina til 
Norge, og entreprenøren startet monteringen 
av brudekket 2. september. Det ble brukt en 
stor mobil sjøkran til å heise seksjonene på 
plass, og den 6. oktober var alle de 30 seksjo-
nene hengt opp.

Gjenstår fortsatt mye arbeid
Selv om brua nå på avstand har tatt sin en-
delige form, gjenstår det mye arbeid før brua 
kan åpnes for trafikk. Entreprenøren har 
startet arbeidet med å sveise sammen alle 
brukassene, og det er underleverandøren 
Davai som står for dette. Sveisingen er et 
omfattende arbeid som kommer til å gå 
gjennom hele vinteren, og det er snakk om 
mange kilometer med sveising. Når sveisin-
gen er fullført skal alle sveiseskjøtene males 
på nytt, slik at de er beskyttet mot korrosjon.

Bærekablene skal beskyttes
Nå som brukassene er ferdig hengt opp kan 
også arbeidet med bærekablene gjøres helt 
ferdig. Entreprenøren har startet arbeidet 
med å vikle en myk galvanisert tråd rundt 
bærekablene, slik at de holder formen. Utenpå 
der skal det deretter legges en armert tape 
til beskyttelse mot vær og vind. Og selv om 
ståltrådene i kablene ligger tett, er det fortsatt 
ca. 17 prosent hulrom i bærekabelen. Her 
skal det kontinuerlig blåses tørr luft fra et 
avfuktingsanlegg gjennom kablene, slik at 
de sikres mot korrosjon.

Og ”litt” andre ting
I tillegg skal det utføres en del avsluttende 
betongarbeid, alle elektroinstallasjoner skal 
på plass, det skal monteres en heis i begge 
brutårnene og tårntoppene skal kles inn med 
et «tårnhus». Og til slutt skal det legges asfalt 
på brua. Brua skal etter planen åpnes for 
trafikk i løpet av sommeren 2018. n

Stålkasse og viadukt. Tårntopp med sadel for hovedkabler.

➤

Byggherre:  Statens Vegvesen
Rådgivende ingeniør: Cowi i samarbeid 
med NGI og Johs. Holt
Stålentreprenør: Sichuan Road and 
Bridge Group

Fakta om bærekablene
l 2 stk. hovedkabler
l Bygd opp av 40 x 127 ståltråder ø 5,96 mm
l Totalt 18.300 km ståltråd
l Diameter 47,5 cm – ferdig kompaktert 
og viklet
l Hver hovedkabel veier 2000 tonn 

Fakta om brudekket
l 30 seksjoner – 27 stk. på 40 meter, 2 stk. 
på 19 meter og en seksjon på 23 meter
l 27 seksjoner har en vekt på 250 tonn 
pr. stk., mens 3 seksjoner har en vekt på 
160 tonn 
l Totalvekten på brudekket er ca. 7230 tonn 
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Byggeleder Jon Anders Hefte 
(til venstre) og prosjektleder 
Karl Morten Undal i Bane 
NOR, på plass vest for Hal-
lingskeid. 

Norge får i disse dager sin fjerde innbyg-
de skøytebane. Skøytebanen i Kristi-
ansund er dekket av en stålhall på ca 

12 500 m2, levert av firmaet Best-Hall i Kelviå. 
Selskapet Atlanten Kunstisbane AS bestilte i 
desember 2016 en hall med to curlingbaner, 
en ishockeybane, en 400-meters skøytebane, 
samt en seksjon for kunstløp og skøyter for 
publikum. Hallen er 187 meter lang og 73 
meter bred og er planlagt å være klar tidlig i 
2018. Hallen er Norges første dukkledde hall 
for skøyeteløp. På grunn av den trange tomten 
er hallen avrundet i begge ender.

Prosjektet har blitt fremskyndet på grunn 
av endringene i klimaet. Den siste skikkelige 
vinterperioden i Kristiansund var i 2008–2009, 
da vinteren varte til midten av mars. Etter 
dette har vintrene blitt stadig mildere fra år 

Byggherre:  Atlanten Kunstisbane AS
Delentreprise overbygg: Best-Hall OY 
Stålentreprenør: Best-Hall OY
Arkitekt: Norconsult 
RIB: COWI 

Atlanten Kunstishall

➤

til år. Dette, i kombinasjon med den store 
mengden nedbør, har komplisert forholdene 
og forkortet skøytesesongen. Derfor besluttet 
Atlanten Kunstisbane AS å bygge inn sin nye 
bane, som ble fullført i 2008.

Støttestrukturen i hallen består av et 
rammeverk sveiset sammen av S420MH / 
S355J2H strukturrør i Best-Halls eget verk-
sted. Elementene er montert på byggeplassen 
med skruefeste.Til tross for den stramme 
tidsplanen var de fleste av de nødvendige 
strukturelle rørene bestilt direkte fra rullingen 
i egnede deler slik at materialmengden ble 
minimert. Stålkonstruksjonens kritiske deler 
ble testet på fabrikken. På den måten kan man 
garantere at delene passer sammen og er riktig 
dimensjonert. Hallen er dimensjonert for 30 
m / s vindlast og 2,5 kN / m2 snøbelastning.

Takket være den glatte overflaten som pul-
verlakkeringen skaper, reduseres friksjonen 
mellom PVC-stoffet og rammen, noe som 
reduserer slitasje. Pulverbelegget gir ramme-
ne en utmerket korrosjonsbeskyttelse, som 
om nødvendig oppnår klasse C5. Selskapet 
anser dette for å være en viktig komponent 
av god kvalitet. n

Riikka Rekilä, Best-Hall Oy, 
Oversettelse og bearbeidelse ved Norsk Stålforbund

I 2017 bygde Bane NOR 120 meter nytt snøoverbygg på 
høyfjellet like vest for Hallingskeid. -Brannen på Hal-
lingskeid i 2011 var en utløsende faktor til å bygge i stål 

og nytt bygg i stål ble ferdigstilt i 2013, forklarer Karl 
Morten Undal, prosjektleder for snøoverbygg. -I 2015 kom 
vi virkelig i gang med å bygge i stål. I 2016 og 2017 har vi 
tatt ned gamle konstruksjoner i tre, som måtte byttes ut, 
og satt opp stålbygg. 

Det er også planer for nye stålbygg i år. Bergensbanen og 
Flåmsbana skal få til sammen 250 meter nye snøoverbygg, 
og i disse dager forhandler Bane NOR med aktuelle leveran-
dører. Planen er å signere kontrakt i månedsskiftet februar/
mars. Prosjektet består i å rive gamle trebygg og sette opp 
nye i stål. På Bergensbanen fortsetter arbeidet med 180 nye 
meter i Tjoadalen, som ligger vest for fjorårets bygg. Øverst 
på Flåmsbana er det planlagt et 65 meter langt bygg på Leitet 
ved Myrdal.

Ny standardmodell i stål
De siste årene har Bane NOR utviklet en standardmodell 
i stål og brukt erfaringene til å bygge mer effektivt og der-
med senke kostnadene per meter bygg. Det er helt spesielle 
forhold på høyfjellet, med vanskelig tilkomst, ingen bilvei, 
og svært kort sesong, pluss at togtrafikken skal forstyrres 
minst mulig av arbeidet. Stålet som skal brukes i bygget 
fraktes inn med skinnegående lastetraktor og monteres på 
stedet. Stålmoduler er laget i størrelser som muliggjør bruk 
av helikopter også ved behov. n

Se mer på internett: www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsar-
kiv/2017/bergensbanen-far-nytt-staltak-til-vinteren/ 

Ståloverbygg langs jernbanelinjer ved Hallingskeid

Byggherre: Bane NOR 
Entreprenør: Mesta 
Stålentreprenør: Ikon 
Norge AS 
RIB: Multiconsult 
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Ovan ser du påbyggnaden på den gamla stål- 
stommen i T29 och till vänster ser du montaget  
av den helt nybyggda T30.

längre ner. Den nya stommen på två våningar 
är en skelettstomme där pelare, balk och sta-
biliserande kryss är i stål. Balkarna är främst 
HSQ men även H-balkar för avvxälingar och 
UPE balkar i bjälklagskanter. Samtliga pelare 
och kryss är VKR profiler. Bjälklaget utgörs 
av håldäck. Knutpunkterna är gjorda i svets 
och skruvförband. Påbyggnaden stabiliseras 
av skvivverkan i bjälklaget tillsammans med 
kryss. Tillbyggnaden har inga väggar i varken 
hiss eller trapp. 

Urban Escape – Ombyggnad och påbyggnad i city

Byggherren AMF Fastigheter stads-
utvecklar kvarteret Trollhättan vid 
Brunkebergstorg och skapar Urban 

Escape, Stockholms nya citykvarter. Fem 
hus, fyra gator, två torg och en galleria mitt 
i city fylls nu med nytt liv i form av kontor, 
hotell, butiker, restauranger, caféer, barer 
och mötesplatser. Projektet omfattar en total 
ombyggnation och tillbyggnad av fyra fastig-
heter. Den femte fastigheten, Trollhättan 30, 
har demonterats till gatuplan och därefter 
har en helt nybyggd fastighet uppförts i 
hörnet Regeringsgatan/Hamngatan. Dess-
utom sker ytterligare en nybyggnation av 
ett bostadshus innehållande 32 lägenheter 
på Regeringsgatan 21.

Trollhättan 29
Den befintliga stommen till T29 är en från 
början gedigen stålkonstruktion med väl 
genomarbetade detaljer, både vad gäller 
knutpunkter mellan balkar och pelare och 
andra detaljer. T ex har materialanvänd-
ningen för vissa av de svetsade balkarna 
optimerats genom att variera tjocklek 
på liv- och flänsplåtar mellan upplag, 
anpassat efter tvärkrafter och moment i 
olika snitt. Även de befintliga stålpelar-
nas dimensioner är anpassade till laster i 
olika lägen, det är därför en stor variation 
av pelartvärsnitt att ta hänsyn till, vilket 
förutom för beräkningar även påverkar 
samordningen med arkitekten vid projek-
tering av nya vägglinjer. Trots detta så har 
vi inte behövt göra stora förstärkningar av 

stålet. Vi förstärker några pelare i lägen 
där lasterna är särskilt stora. I övrigt görs 
lokala förstärkningar av stålbalkar vid hål 
för rör och kanaler, samt stålkomplette-
ringar där bjälklagsytor byggs om för nya 
trappor, flyttade schakt och där tidigare 
öppningar i bjälklag byggs igen.

Den nya stommen ställs i kärnan på be-
fintliga stålpelare, medan nya pelare i fasad-
linjerna går ner innanför fasadelement av 
betong, till stålkonstruktioner i våningarna 

➤
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I en del av T29 har man skapat en öppen yta på ett plan genom att ha två ”hängade” pelare i en 1 m 
hög HSQ-balk som bar HSQ-balkarna under.

Beställare: AMF fastigheter
Arkitekt:  
T29 – Reflex Arkitekter
T30 – Lundgaard & Tranberg / Ahrbom 
& Partner
Entreprenör: 
T29 – Zengun
T30 – Skanska
Konstruktör: 
T29 – Tyréns / BTB
T30 – Konkret / Hillstatik
Stålentreprenör: Contiga

Utmärkande för tillbyggnaden är att det 
finns 4 höga stålbalkar med stora spännvid-
der som växlar av 2 pelare i våningen under. 
En annan utmaning i projekteringen var 
anslutningar mot befintligt då några över-
raskningar kom fram när taket var helt rivet 
i anslutningspunkterna. 

Trollhättan 30 
Projekt T30 är en kombinerad butiks- och 
kontorsbyggnad som även blir en del av 
Gallerian. Som hyresgäst får du dessutom 

tillgång till vårt taklandskap – en ny, grön 
stadsmiljö med 360 graders utsikt. Befintligt 
hus har rivits och ersätts nu av en helt ny 
byggnad. Här ryms kontor, butiker, restau-
ranger och gym. Huset får en oregelbunden 
fasad med indragna och utskjutande fasad-
partier i glas. En 2+11 plan hög ny byggnad 
byggs med stålstomme på 2200 ton och bjäl-
klag med 37 500 kvm HDF. Kontorshuset 
ska motsvara högt ställda hållbarhetskrav 
och certifieras enligt miljöcertifieringssys-
temet LEED, på nivå Platinum. n ➤

Vi överträffar alla gränser för att komma nära dig
Snabb och fri leverans överallt i Sverige
EN 1090 / ISO 9001 / ISO 14001 Certificeret

Skandinaviens största center  
för stålplåt, balkprofiler  
och halvfabrikat

Kontakta vårt försäljningskontor i Sverige
sverige@euro-steel.dk
Tlf. +46 73 508 65 83

Lundagervej 31 · 8722 Hedensted
Tlf. +45 75 89 01 66
Fax +45 75 89 07 34
mail@euro-steel.dk
www.euro-steel.eu

Nyhet!
 Svenskt försäljningskontor
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En ca 20 år gammal träbro över E4 
vid Södertälje var redan uttjänt och 
behövdes renoveras.  Med tanke på 

ommålnings och trafikavstängningskostna-
der samt den stora underhållskostnaden för 
trä och målade kolstålsbroar valde man det 
betydligt billigare och miljövänliga rostfria 
alternativet. Det rostfria utförandet gör att 
den därmed blir i princip helt underhållsfri 
och med en teknisk livslängd på minst 100 
år vilket gör att LCC blir väldigt lågt.

Bron är tillverkad i rostfritt Duplex stål 

ifrån Avesta/Degerfors och designad, kon-
struerad, tillverkad och monterad av Stål 
& Rörmontage i Sölvesborg. Centerlöf & 
Holmberg i Malmö är ansvariga för håll-
fasthetsberäkningarna.

Bron levererades i tre sektioner (24,5 m + 
2x18 m) på lastbil från Sölvesborg. Två sektioner 
bultades ihop till en 36 m lång sektion som sedan 
lyftes på plats över det avstängda södra körfäl-
tet den andra natten. Den andra 24,5 m långa 
sektionen lyfter på plats på det norra körfältet 
första natten. Demontaget av den befintliga 

träbron över E 4:an utfördes under två nätter 
innan montaget på de nya broarna. Den totala 
längden är 60,5 meter, brobanebredden är 3,5 
meter och totalvikten är ca 60 ton. 

Stål & Rörmontage har patenterat och mön-
sterskyddat designen och uppbyggnaden av 
brokonceptet Miljöbron. n

Träbro byts ut efter 20 år mot rostfri stålbro

Beställare: Södertälje Kommun
Stålentreprenör: Stål & Rörmontage

➤

STÅLBYGGNADSDAGEN 2018
torsdag 25 oktober på MalmöMässan

SAVE 
THE DATE
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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 Svensk Stål AS, 
www.ssab.com, 
Pb 437, 1327 Lysaker, 
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
Astrup AS, 

www.astrup.no, 
Haavard Martinsens vei 34, 
0978 Oslo, 
Tel. 22 79 15 00

best armering as, 
www.best-armering-as.com, 
Rådhusgata 35, 3015 Drammen, 
Tel.: 32 25 49/10

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 

Huth & Wien Engineering AS
www.hwe.no
1740 Borgenhaugen
Tel. 69 10 21 20

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

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

Alsaker Stål AS, 
www.alsakerstal.no, 
Janaflaten 39, 5179 Godvik, 
Tel. 55 50 68 70

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

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

Bomekan AS, 
Industriveien 5, 3090 Hof, 
Tel. 32 75 95 88

Boss Industri og Mek. Verksted AS, 
www.bossindustri.no, 
Bosmyrkollen 2, 4620 Kristiansand, 
Tel. 38 00 09 00

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

Byemark Stål AS, 
www.byemark.no, 
Storgata 22, 1890 Rakkestad, 
Tel. 69 22 27 86

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

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

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

Delprodukt AS, 
www.delprodukt.no, 
Moavegen 8, 7228 Kvål, 
Tel. 72 85 75 75

Din Smed AS, 
he-lerk@online.no, 
Pb 3035 Ganddal, 4392 Sandnes, 
Tel. 41 27 66 06 

DM Stål AS, 
www.dmstaal.no, 
Øybergveien 59, 7224 Melhus, 
Tel. 72 87 96 96

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

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

Frank Smed AS, 
www.franksmed.no, 
Vikavegen 137, 7340 Oppdal, 
Tel. 72 42 21 91

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

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

Gjeraldstveit Mekaniske AS, 
www.gjeraldstveit.no, 
Brynaskogen 9, 5705 Voss, 
Tel. 990 46 769

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

Hammerfest Industriservice AS, 
www.hisas.no, 
Meridiangata 40, 9600 Hammerfest, 
Tel. 78 40 73 00

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

Industrisveis AS
www.industrisveis.no
Versvikvegen 9, 3937 Porsgrunn
Tel. 35 93 24 80

Invisible Connections AS, 
www.invisibleconnections.no, 
Øran Vest, 6300 Åndalsnes, 
Tel. 71 22 44 70

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 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

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 Stålbygg AS,
www.lonnheim.no, 
PB 2141 Løkkemyra, 6502 Kristiansund N, 
Tel. 913 98 966

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

Mar-Kem AS, 
www.mar-kem.no, 
Holmestrandsvn. 106, 3036 Drammen, 
Tel. 32 81 94 70

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

Mekanor AS, 
www.mekanor.no, 
Håmmålsfjellveien 27, 
2550 Os i Østerdalen, 
Tel. 62 49 76 60

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

Møre Stål AS, 
www.mørestål.com, 
Breivika industrivei 41, 6018 Ålesund, 
Tel. 70 15 82 80

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

Nordic Steel AS, 
www.nordicsteel.no, 
Orstadvegen 128A, 4353 Klepp Stasjon, 
Tel. 46 90 00 00

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

OK Vedlikehold AS, 
www.okvas.no, 
Kristvika Næringspark, 6530 Averøy, 
Tel. 71 51 53 56

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

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

R.S Stål AS
www.rsstaal.no
Austråttveien 213, 7140 Opphaug
Tel. 469 33 096

Ruukki Construction Oy, 
www.ruukki.no, 
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

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

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

Skar Industriservice AS, 
www.skarindustri.no, 
Åsaveien 93, 3531 Krokkleiva, 
Tel. 32 15 82 92 

Skipnes Mek. Verksted AS, 
www.skipnesmek.no, 
Skipnes, 6697 Vihals, 
Tel. 71 64 56 41

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

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 
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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

Sveiseservice AS, 
www.sveiseservice.no, 
Arabergveien 2, 4055 Sola, 
Tel. 47 60 48 00

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

Ti Industrier Hønefoss AS,
www.ti-industrier.no, 
Verkstedveien 20, 
3516 Hønefoss, 
Tel. 32 11 44 90

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

Vinje Industri AS, 
www.vinjeindustri.no, 
Skibåsen 10A, 
4636 Kristiansand, 
Tel. 38 03 88 00

Vitec AS, 
www.vitec.as, 
Industriv.12, 7652 Verdal, 
Tel. 454 84 600

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
ALFA Stålentreprise AS, 

www.alfa-stal.no, 
Raglamyrvegen 15, 5536 Haugesund, 
Tel. 48 03 90 51

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 

KOBI Ålesund AS, 
www.kobialesund.no, 
Hatlevika 120, 6016 Ålesund, 
Tel. 90 65 49 59

Lie Blikk AS, 
www.lieblikk.no, 
Kvålveien 13, 4323 Sandnes, 
Tel. 46 94 00 00

Nordiske Stålbygg AS, 
Øysandvegen 139, 7024 Melhus, 
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 

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

Flaget AS, 
www.flagetas.no, 
Industriveien 22, 3300 Hokksund, 
Tel. 907 54 305

Fronta Bygg AS, 
www.frontagruppen.no, 
Pb 1314, 5406 Stord, 
Tel. 53 41 68 00 

Hallgruppen AS, 
www.hallgruppen.no, 
Ask 32, 2022 Gjerdrum, 
Tel. 40 00 50 77

Helgesen Tekniske-bygg AS, 
www.htb.no, 
Valestrand, 
5281 Valestrandsfossen, 
Tel. 56 19 34 00

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

Kynningsrud Fundamentering AS, 
www.kynningsrud.no, 
Postboks 13, 1662 Rolvsøy, 
Tel. 69 30 97 97

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

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

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 

Vinje Industri AS, 
www.vinjeindustri.no, 
Skibåsen 10A, 4636 Kristiansand, 
Tel. 38 03 88 00

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

RÅDGIVENDE INGENIØRER
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

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

Kværner Jacket Technology 
Trondheim AS, 

www.kvaerner.com, 
Pb 1229 Sluppen, 7462 Trondheim, 
Tel. 952 00 456 

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

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

PASSER AS, 
www.passer.no, 
Bjellandveien 24, 3172 Vear, 
Tel. 98 88 94 16 

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
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Pro-Consult AS, 
www.pro-consult.as, 
Ringtunveien 5, 1712 Grålum, 
Tel. 990 95 238

Rambøll Norge AS, 
www.ramboll.no, 
Hoffsveien 4, 0275 Oslo, 
Tel. 22 51 80 00

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

Stål-Consult AS, 
www.stal-consult.no, 
Vesterveien 15B,  
4613 Kristiansand S, 
Tel. 38 10 30 00

Sweco Norge AS, 
www.sweco.no, 
Drammensveien 260, 
0212  Oslo, 
Tel. 67 12 80 00

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

WSP Engineering AS,  
www.hoyerfinseth.no, 
Engebrets vei 5, 0275 Oslo, 
Tel. 23 27 80 00

PROGRAMVARE / IKT 
EDRMedeso AS,  

www.edrmedeso.com, 
Leif Tronstads plass 4, 
1337 Sandvika, 
Tel. 67 57 21 00

Nordiske Medier AS, 
www.nordiskemedier.no, 
Martin Linges vei 25, 
1364 Fornebu, 
Tel. 98 69 89 59

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

BRANNSIKRING OG ISOLERING
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

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

HR Maskin AS, 
www.hr-maskin.no, 
Sagveien 8, 1890 Rakkestad, 
Tel. 69 22 70 60

iTec AS
www.itec.as
Torvet 13110 Tønsberg
Tel. 977 99 226

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

TBM AS, 
www.tbmaskin.no, 
Svelvikveien 61, 3039 Drammen, 
Tel 48 23 49 77

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

HSP Inspection AS, 
www.hspinspection.no, 
Statsminister Torps vei 1a, 
1738 Borgenhaugen, 
Tel. 69 87 99 88 

Ikm Inspection AS, 
www.ikm.no, 
Holmejordet 21A, 3267 Larvik, 
Tel. 33 13 24 50

Kiwa Inspecta AS, 
www.inspecta.com, 
Granheimveien 12, 1580 Rygge
Tel. 69 10 17 10

Mar-Kem AS, 
www.mar-kem.no, 
Holmestrandsvn. 106, 
3036 Drammen, 
Tel. 32 81 94 70 

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 

Quality Welding AS, 
www.qualitywelding.no, 
Skibåsen 9, 4636 Kristiansand S, 
Tel. 91 99 88 88

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

Tikkurila Norge AS
www.tikkurila.com
Stanseveien 25c, 0976 Oslo
Tel. 95 03 33 56

Zinga Norway AS, 
www.zinganorway.no, 
Tjuvholmen Allè 3, 
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NOT Varmforzinking AS, 
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www.galvano.no, 
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Tel. 75 60 11 00

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

Pro-Consult AS, 
www.pro-consult.as, 
Ringtunveien 5, 1712 Grålum, 
Tel. 990 95 238

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, 
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Tel. 70 04 70 00
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www.zinken.no, 
Idrettsv. 138, 
5353 Straume, 
Tel. 406 20 200 
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www.igsf.no

Nordic Galvanizers, 
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Norsk Stålforbund presenterte sin DIP15 
rapport, «Ombruk av stålbygg og tilknyt-
tede materialer», på DOGA den 31. januar i 
år. Rapporten er utviklet av Norsk Stålfor-
bund og industridesigner Eva Widenoja, 
med støtte fra medlemmer, Anne Sigrid 
Nordby, Einar Braathu, og Andrew Holt, 
samt utenlandske kolleger. Prosjektet er 
den gjennomført som en del av Designdre-
vet Innovasjonsprogram (DIP), med støtte 
fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

Målsettingen med prosjektet har vært 
å tilrettelegge ombruk av stålkonstruksjo-
ner, og avdekke brukerbehov i de viktigste 
delene av verdikjeden, som grunnlag for 
attraktive, kommersielle muligheter. De 
største hindringene er løst og veien ligger 
nå åpen for å gjøre dette i praksis. Norsk 
Stålforbund jobber nå med oppfølging og 
videreføringsprosjekter, som var en del av 
diskusjonen som fulgte. 

Lansering av  
DIP-rapporten

Nye medlemmer  
i Norsk Stålforbund
Stålentreprenører / verksteder
● R.S Stål AS, 
www.rsstaal.no
Stålgrossister
● Huth & Wien Engineering AS
www.hwe.no 
Maling
● Tikkurila Norge AS
www.tikkurila.com

I en foreløpig avgjørelse fra EU-
domstolen står det at innstøpings-
gods som skal festes i betong faller 
innenfor omfanget av EN 1090-1 
dersom de har en strukturell funks-
jon, i den forstand at deres fjerning 
fra en konstruksjon umiddelbart vil 
redusere motstandsevnen.

Det var forvaltningsdomstolen i 
Helsinki som bad EU-domstolen om en 
fortolkning av omfanget av EN 1090-1: 
2009 + A1: 2011. Bakgrunnen var at 
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes, 
Finland) i 2014 forbød foretaket Anstar 
Oy å CE-merke og Ytelseserklære fire 
produktgrupper* som alle omfatter 
innstøpingsgods av stål. Beslutningen 
ble tatt gjennom tolkningen av at 

produkttypene ikke 
omfattes av Mandat 120 
(som ligger til gunn for 

EN 1090-1). Nå har altså EU-domstolen 
kommet til motsatte konklusjon, at 
produktene er dekket av omfanget av 
EN 1090-1 og skal CE-merkes og Ytel-
seserklæres, når de har en bærende 
funksjon i byggverket.
Lenke til dommen i sin helhet:  
www.stalforbund.no

* Produktgrupper 1–4:
1. Opphengingssystemer brukt til 
å feste fasadepaneler eller mur-
steinstøtter til byggets konstruksjon 
2. Betongankere, festeplater og stan-
dard ståldetaljer, avstivnings-fester 
3. Søylefot og veggfester 
4. Balkong-fester

Dette kurset omhandler kravene til 
prefabrikkert stål, fra prosjektering 
til montering. Det vil bli hovedfo-
kus på hva kontrollører må være 
oppmerksomme på ifm leverte 
stålkonstruksjoner og montering 
på byggeplass iht EN 1090 del 1 og 
2. Kurset avholdes 8. mai. 
Program: www.stalforbund.no

Lastbærende innstøpingsgods skal CE-merkes

Hva skal kontrolleres 
på byggeplass?

EUROPEAN STEEL BRIDGE 
AWARDS 2018

EUROPEAN STEEL BRIDGE 
AWARDS 2018

ECCS har gleden av å invitere Norsk Stålforbunds medlemmer 
til å sende inn sine bidrag til European Steel Bridges Awards 2018, 
som vil deles ut under en seremoni i Praha 11. september 2018. 
ECCS International Jury vil velge prosjektene som skal tildeles. 

Prosjektet skal vara ferdigstilt mellom 31.05.2015 og 31.05.2018 
Siste dato for innlevering: 15. mai 2018  

Kontakt: lasse@stalforbund.com
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KONSTRUKTION i fokus

Utmattning av vägbroar 
– en utvärdering av Eurokodens säkerhetsformat

Det finns många kluriga konstruktionsfrågor som då och då väcker funderingar  

hos stålkonstruktörer både i Sverige och i Norge. Under denna vinjett har vi bett  

en expert förklara en intressant konstruktionsfråga till intresserade konstruktörer.

För stål- och samverkansbroar är det ofta risken för utmattning som avgör den  

förväntade livslängden. Vid dimensionering av nya broar antas en fast livslängd och 

den framtida trafiken beaktas med en förenklad lastmodell. Eurokodens lastmodell 

och det tillhörande säkerhetsformatet har utvärderats i ett nyligen avslutat forsknings-

projekt på KTH och en sammanfattning presenteras i denna artikel. Resultatet visar på 

en inkonsekvent säkerhetsnivå mellan olika brotyper och resultatsektioner.

Vägbroar utsätts för laster av en stor variation av fordon, 
från lätta personbilar till tunga godstransporter. Det leder 
till varierande spänningsnivåer i en bro och ett stort antal 

lastcykler under dess livslängd. Den verkliga lastresponsen är okänd 
vid tidpunkten för dimensionering av en ny bro varför en lämplig 
lastmodell måste antas. Valet av lastmodell är dock specificerat i de 
gällande föreskrifterna. Sedan införandet av Eurokoden anges att 
utmattningsverifiering av vägbroar bör utföras för utmattnings-
lastmodell 3 (ULM 3) tillsammans med trafikdata för broläget 
(SS-EN 1993-2). Denna verifieringsmodell kallas i dagligt tal för 
lambda-metoden då den inbegriper ett antal lambda-faktorer. 

Eurokodens modell har ifrågasatts i Sverige såväl som inter-
nationellt. I jämförelse med tidigare svenska föreskrifter bestäms 
idag konstruktionens slutliga dimensioner oftare av utmattning och 
erfordrar större dimensioner än förväntat. Det väcker två frågor; är 
Eurokodens modell omotiverat konservativ? Och uppfyller inte broar 
dimensionerade enligt tidigare föreskrifter dagens krav på säkerhet?

Genom BBT1)  har Trafikverket finansierat en förstudie angå-
ende kalibrering av Eurokodens modell för utmattningsverifiering 
som genomförts på avdelningen för bro- och stålbyggnad på KTH. 
Som en fortsättning på den förstudien har en preliminär kalibrering 
genomförts och presenterats som en vetenskaplig artikel i tidskriften 
Journal of Constructional Steel Research. Artikeln kan nås via länken 
https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2017.11.010. En sammanfattning av den 
artikeln ges i de följande avsnitten.

Studien bygger på en sannolikhetsbaserad utvärdering av Euro-
kodens modell där resultat från trafikmätningar har utnyttjats för 
att bestämma en brottsannolikhet och ett tillhörande säkerhetsindex. 
Därigenom har modellens säkerhetsnivå uppskattats och jämförts 
mot de grundläggande kraven på bärförmåga i Boverkets konstruk-
tionsregler (EKS 10).

Eurokodens modell
ULM 3 utgörs av ett enda fordon med fyra axlar enligt Fig. 1.  
Tyngden av varje axel är 120 kN fördelat mellan två hjultryck. 

Figur 1. Utmattningslastmodell 3 (ULM 3).

Fordonet i figuren ska beaktas i en teoretisk beräkning för att 
bestämma en största spänningsvidd, skillnaden mellan den största 
och minsta spänningen av en fordonspassage, i de kritiska snitten på 
bron. Även antalet lastcykler måste bestämmas vilket görs utifrån 
en trafikkategori och antal fordon med en bruttovikt över 100 kN, 
benämnd Nobs i SS-EN 1991-2. Trafikkategorin ska väljas baserat 
på ÅDT tung trafik (årsmedeldygnstrafiken för fordon med brutt-
ovikt över 35 kN). 

För själva verifieringen med avseende på utmattning måste den 
beräknade spänningsvidden korrigeras för att motsvara den betyd-
ligt mer komplexa verkliga lastresponsen. Det korrigerade värdet 
benämns den skadeekvivalenta spänningsvidden, ΔσE2, och beräknas 
genom att multiplicera den ursprungliga spänningsvidden med fyra 
lambda-faktorer. Därefter kan verifieringen göras som

där vänsterledet utgör lasteffekten som ska vara mindre än kapa-

1,2 m 6,0 m 1,2 m

2×120 kN 2×120 kN
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citeten i högerledet. Variabeln ΔσC avser utmattningshållfastheten 
och γFf och γMf är partialkoefficienter med avseende på lasten 
respektive kapaciteten. Detaljer om hur parametrarna i modellen 
ska bestämmas hittas i Eurokoden och i Trafikverkets publikation 
Krav Brobyggande. 

Modellens parametrar validerades inför införandet i Eurokoden 
mot trafikmätningar från Auxerre i Frankrike längs motorvägen A6 
mellan Paris och Lyon. Enligt bakgrundsdokumenten gjordes vali-
deringen enligt deterministiska principer, någon sannolikhetsbaserad 
utvärdering finns inte redovisad.

Sannolikhetsbaserad modell
En bros verkliga bärförmåga är behäftad med stora osäkerheter, på 
lastsidan såväl som på kapacitetssidan. I föreskrifternas metoder 
hanteras det med karakteristiska värden för materialparametrar 
och laster, tillsammans med partialkoefficienter i verifieringen. 
En mer realistisk uppskattning av bärförmågan uppnås med en 
sannolikhetsbaserad kontroll, där varje enskild osäkerhet kan 
beaktas genom statistiska fördelningar och inkluderas i en slutlig 
utvärdering av brottsannolikheten. En gränsfunktion behöver då 
definieras som för utmattning kan baseras på Palmgren-Miners 
delskadehypotes

med g  (x, n) som en gränsfunktion som beror av de stokastiska varia-
blerna i vektorn x och av det aktuella antalet cykler n. Bärförmågan 
representeras av δ som är delskadan vid brott, och summatermen 
är delskadan av lasteffekten. En gränsfunktion mindre eller lika 
med noll definierar ett brottillstånd och en brottsannolikhet kan 
definieras som 

d.v.s. sannolikheten att gränsfunktionen är mindre eller lika med 
noll.

I modellen som användes för denna studie beaktades totalt 37 
stokastiska variabler, där 30 av dem representerade bruttovikten för 
olika fordonstyper. De övriga representerade modell-osäkerhetsfak-
torer och materialparametrar. Den läsare som är intresserad av en 
mer rigorös matematisk beskrivning av modellen hänvisas till den 
ovan refererade artikeln. 

Trafikmätningar
Lasteffekten för den sannolikhetsbaserade modellen baserades på 
trafikmätningar som Vägverket (sedermera Trafikverket) gjorde 
under åren 2005 till 2009. Med hjälp av ett BWIM-system (Brid-
ge-Weigh-In-Motion) gjordes mätningar på olika platser i Sverige 
som resulterade i en databas bestående av totalt 804 957 fordon 
klassificerade i 30 olika fordonsklasser, alla med en bruttovikt större 
än 35 kN. I den sannolikhetsbaserade modellen beaktades varje 
fordonsklass med fasta mått på axelavstånden men med bruttovikten 
representerad av en stokastisk variabel. I Fig. 2 visas exempel på tre 
av de totalt 30 fordonsklasserna. 

Figur 2. Axelavstånd och lastfördelning för tre av de total 30 fordonsklas-
serna som beaktades.

Kalibrering
För en kalibrering måste Eurokodens verifieringsmodell ekv. (1) 
kopplas mot den sannolikhetsbaserade utvärderingen ekv. (3). 
Tillvägagångssättet visas schematiskt i Fig. 3. 

Som det första steget i kalibreringen måste grundläggande indata 
anges, så som brotyp och brons geometriska egenskaper. Därefter kan 
en verifiering enligt Eurokodens modell genomföras med trafikdata för 
broläget (Nobs och Qm1 i Fig. 3), vilket resulterar i en tvärsnittsdimen-
sion som precis uppfyller kriteriet. För den tvärsnittsdimensionen kan 
sedan en sannolikhetsbaserad utvärdering göras och brottsannolikheten 
uppskattas. Det tillhörande säkerhetsindexet kan sedan jämföras mot 
ett målvärde, som i sin tur kan medföra att en uppdatering av den 
ursprungliga verifieringsmodellen erfordras.

Figur 3. Flödesschema för kalibrering av Eurokodens verifieringsformat. ➤
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John Leander
Docent i brobyggnad, arbetar som forskare och lärare vid avdelningen för Bro- och stål-
byggnad vid KTH. Forskningen är inriktad mot sannolikhetsbaserade metoder för tillstånds-
bedömning av befintliga konstruktioner i allmänhet men i synnerhet mot utmattning av 
stålbroar. Det övergripande målet är att förlänga den teoretiska livslängden för befintliga 
stålbroar. Forskningen innefattar bl.a. tillståndsbedömning genom mätning, brottmekaniska 
modeller för utmattning, sannolikhetsbaserad tillförlitlighetsanalys och underhållsplanering. 
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➤ Resultat
Tillvägagångssättet enligt Fig. 3 har applicerats på totalt 112 resul-
tatsektioner från nio brotyper i ett till sex spann och med varierande 
spannlängder. Inledningsvis gjordes en utvärdering av tillförlitlig-
heten för Eurokodens befintliga modell. Resultatet visas i Fig. 4 
som ringar för fältsektioner och kryss för stödsektioner. Abskissan i 
figuren visar influenslinjens kritiska längd enligt definitionen i EN 
1993-2. Ordinatan visar uppskattat säkerhetsindex som bestämdes 
genom Monte Carlo-simulering. Det är tydligt i figuren att resultatet 
visar på en stor spridning, från ett säkerhetsindex av 0,86 till 4,9.

Figur 4. Säkerhetsindex för Eurokodens befintliga verifieringsmodell som 
funktion av influenslinjens kritiska längd.

En analys av resultatet visade att spridningen i säkerhetsindex 
huvudsakligen beror på inverkan av den kritiska längden och be-
skrivningen av trafikintensiteten. Dessa beaktas genom faktorerna 
λ1 respektive λ2 i Eurokoden. En kalibrering enligt Fig. 3 av dessa 
två faktorer resulterade i ett uttryck för λ1 som gäller i fältsektioner 
enligt följande:

För stödsektioner blev motsvarande uttryck

Båda uttrycken beror av den kritiska längden av influenslinjen i 
meter enligt definitionen i EN 1993-2. Trafikintensiteten beaktas 
genom λ2 som baserat på kalibreringen kan beräknas som 

och beror av ÅDT tung trafik på vägsträckan.
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Kalibreringen gjordes mot ett målvärde av β = 3,1 för en refer-
ensperiod av 100 år vilket motsvarar en brottsannolikhet av 10–3. 
De härledda uttrycken för λ1 och λ2 och övriga parametrar enligt 
Eurokodens modell gav säkerhetsindexen som visas i Fig. 5. Det är 
tydligt att säkerhetsnivån är mer enhetlig än i Fig. 4 och att värdena 
ligger närmare målvärdet 3,1. Figuren visar också att spridningen 
är något större för stödsnitten än för fältsnitten vilket beror på 
definitionen av den kritiska längden. Även denna parameter bör 
ses över i en mer omfattande kalibrering. 

Figur 5. Säkerhetsindex för den uppdaterade verifieringsmodellen.

Diskussion
Studien har visat att Eurokodens befintliga verifieringsformat ger en 
varierande säkerhetsnivå beroende på resultatsektion och trafikinten-
sitet. Säkerhetsindexet är så lågt som 0,86 för ett av snitten i studien.

Den preliminära kalibreringen visar att det går att nå en mer 
enhetlig säkerhetsnivå genom andra uttryck för faktorerna λ1 och 
λ2. Dessa parametrar är också möjliga att ansätta värden för i den 
nationella bilagan till Eurokoden vilket medger att modellen kan 
anpassas mot svenska förhållanden.

För att validera den föreslagna uppdateringen och nå en än mer 
konsekvent säkerhetsnivå bör en mer omfattande kalibrering utföras. 
Förslagsvis med riktade mätningar där trafikintensitet kan kopplas 
mot lasteffekten i en bro.

Frågan är vem som ska ta initiativ till och finansiera en mer 
ingående kalibrering? Såväl trafikanter och broägare som stålen-
treprenörer bör ha ett intresse av att säkerhetsnivån ligger nära ett 
accepterat målvärde. En konsekvent säkerhetsnivå borgar för en 
säker konstruktion samtidigt som materialförbrukning och därmed 
kostnaderna kan optimeras. n
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tion avseende Byggnadsverk för Transportsek-
torn (BBT).



Låt inte teknik och material begränsa dina kreativa idéer. 
ArcelorMittal Projekts program av byggplåt och paneler 

erbjuder innovativa lösningar för tak och fasader.  
Hos oss finns något  för varje önskemål. 

SINUS 51 Perforerad

Tel. Karlstad: +46 (0)54 688 300 
Tel. Sveg: +46 (0)680 554 00 
www.arcelormittalprojekt.se

ArcelorMittal Construction Sverige AB
Västanvindsgatan 13
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www.arecoprofiles.se 
Tillverkar och distribuerar Nordens bredaste sortiment av tak- och fasadprofiler med tillbehör.

TP200 HÖGPROFIL 
Marknadens 
starkaste
• Spännvidder upp till 14 m
• Hög bärighet
• Korrosionsklass C3
• Utmärkt täckbredd 854 mm
• Plåttjocklek 0,70 till 1,50 mm
• Alu-zink, Svart RAL9005, Vit RAL9002

Besök oss i vår  
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10-13 april 2018

Areco-Profiles_SBI-Nr01-2018_Helsida.indd   1 2018-02-14   14:42:41



Posttidning B
Retur adr: Norsk Stålforbund
Møllergata 8, 
0179 Oslo, 
Norge

N
Y

H
E

T
E

R
 O

M
 S

TÅ
LB

Y
G

G
N

A
D

 • N
R

 1
 • 2

01
8

NR 1 • 2018

VESSEL
trappebygg i New York 

Heatherwick Studio

M E D L E M S B L A D  N O R S K  S TÅ L F O R B U N D

 N
Y

H
E

T
E

R
 O

M

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.

STÅL ÄR MATERIALET 
SOM GÖR DET MÖJLIGT 
 Möjligt att bygga snabbt, lätt, långt, högt, stort och effektivt.
Men inte minst göra det möjligt att bygga just de där 
byggnadsverken alla lägger märke till.

Vi på COWI är med i de tidiga skedena, när stommen utreds 
och designas. Vi projekterar med de mest effektiva verktygen 
och optimerar och visualiserar. Vi drivs till att utforma våra 
stålkonstruktionerna så effektiva som möjligt och följer upp 
och medverkar vid upphandling, produktion och montage.  

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




