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SKIHALLEN SNØ LØRENSKOG

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 stålkonstruktioner 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

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.  



SSAB Weathering & COR-TEN®

Upplev arkitektens rostiga favorit
SSAB Weathering är höghållfasta korrosionsbeständiga stål och COR-TEN®-sorter. 

Här kan du få svar på dina frågor om  
rosttröga stål och Cor-Ten® från SSAB.
Tech support 0243 729 29 
techsupport@ssab.com

www.ssab.com

• Bredaste utbudet på marknaden.

• Snäva toleranser.

• Utmärkta egenskaper för formning,  
bearbetning och svetsning.

• Förbättrar din verkstadseffektivitet.

• Utmärkta kallformningsegenskaper.

• 355–960 MPa sträckgräns.

• Minimerar den totala livscykelkostnaden  
med låga eller obefintliga underhålls- 
kostnader.

• Möjligt att beställa små kvantiteter.

• En av få leverantörer av COR-TEN® i Europa.

• Teknisk support utan kostnad.

Nästa generations 
högpresterande paneler
ArcelorMittal Construction fokuserar på att förbättra byggnaders 
prestanda och samtidigt minska det ekologiska fotavtrycket.  
Våra produkter erbjuds med garantier på upp till 40 år. 

• Förbättrad termisk prestanda
för ökad värmeisolering

• Hållbar beläggning
för minskat ekologiskt fotavtryck

• Optimal lufttäthet
för förbättrad komfort i byggnaden
och minskad energianvändning

Vi kan effektivt minska paneltjockleken 
från 140 mm till 120 mm med 
samma värmeeffektivitet. För varje 
2 000 m² paneler använder vi 1,6 
ton mindre skum och 50 kg mindre 
stål (från beslag, skruvar, m.m.), 
vilket också medför effektiviserad 
transportkostnad.

Genom att byta från rena 
zinkbeläggningar till ZMevolution®, 
minskar koldioxidutsläppen med 46% från 
galvaniseringsprocessen av ett kg stål. 
För en enda byggarbetsplats motsvarar 
detta 13000 fordon som förflyttar sig 
13000 km per år vardera.

-46%
Minskat koldioxidutsläpp  

från galvaniseringsprocessen 
av ett kg stål

+15%
Ökning av termisk 

prestanda 

+25%
Ökning av

energiprestanda

Tlf: +47 63 94 14 00
MMaaiill::  ppoosstt@@aarrcceelloorrmmiittttaall..ccoomm 
www.arcelormittalprosjekt.no

ArcelorMittal Construction Norge AS 
Tærudgata 1
2004 Lillestrøm, Norway

Läs mer om våra produkter på arcelormittalprosjekt.no
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Din stålkonstruktör 

Kiruna Stadshus belönades med Merits Award
 vid European Steel Design Awards 2019.

WSP:s stålkonstruktörer gjorde det möjligt att förverkliga arkitektens
 visioner och kundens önskemål. En cirkulär byggnad med en stor 

öppen entréhall med svävande inhängda lokaler. 

En väl avvägd balans mellan arkitektur, funktion, produktion, tid och 
ekonomi resulterar i ett framgångsrikt projekt. Vi tar ansvar och skapar 

trygghet för dig som kund i ditt fastighets-  eller industriprojekt.

wsp.com
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LEDARE  NR 1  2020
Mycket nytt på gång  
från Boverket

Den senaste tiden har Boverket fått flera nya och intressanta upp-
drag från Regeringen som troligen kommer att påverka stora de-
lar av det framtida byggandet i Sverige. Vi har valt att engagera 

oss i två av uppdragen.

Möjligheternas byggregler
I Regeringsbeslutet från juni 2019 går det att läsa att Boverkets uppdrag 
är att se över Boverkets byggregler (BBR) och tillämpningsreglerna för 
eurokoderna (EKS) ”i syfte att skapa ett förenklat och konsekvent reger-
verk, med en, så långt det är möjligt, genomgående likriktad struktur och 
detaljeringsgrad”. Det man i förlängningen hoppas på är att göra det bil-
ligare att bygga, öka innovationsgraden och att konkurrensen ska öka. 
Viktiga byggstenar för att nå dit tänker sig Boverket bland annat är:
»  allmänna råd tas bort från byggreglerna
»  hänvisningar till standarder i byggreglerna tas bort
»  byggreglerna har funktionskrav, inte några detaljregler
»  rollfördelningen mellan aktörerna tydliggörs
»  standarder och branschpraxis används vid tillämpningen av kraven

Jag tror de flesta är överens om att BBR och EKS behöver en grundlig 
genomgång. Vad denna genomgång kommer att mynna ut i är svårt 
att sia om. Vi hoppas på fortsatta konstruktiva samtal och att kunna 
fortsätta hjälpa till med Möjligheternas byggregler.

Klimatdeklarationer
I detta Regeringsbeslut, även det från juni 2019, framgår det att Bover-
ket får i uppdrag att ”inleda ett förberedande arbete för att underlätta infö-
randet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av 
byggnader”. Uppdraget består av följande delar:
»  Utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna 

användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader ur ett 
livscykelperspektiv.

»  Utveckla ett klimatdeklarationsregister som kan användas när kravet 
på klimatdeklaration för byggnader träder ikraft.

»  Utveckla informations- och vägledningsunderlag.
»  Ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen  

för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimat- 
påverkan.

Lagen ska träda i kraft 1 januari 2022 och gälla den som söker bygglov 
därefter. Klimatdeklarationens omfattning, i detta första steg, ska vara 
byggskedet (materialproduktion samt byggfas). 
I nästa steg (ca år 2030) vill Boverket inför gränsvärden samt ta med 
fler delar i en byggnads livscykel. Här har Boverket en mycket viktig 
uppgift, att verkar för att byggnadens hela livscykel tas med, dvs in-
kludera materialens återanvändnings- och återvinningspotential. Allt 
annat skulle gå emot utvecklingen av den cirkulära ekonomin. 

Många aktörer kommer att beröras av utfallen från Boverkets pågå-
ende arbeten. Om du eller din organisation har möjlighet, engagera er 
gärna ni också. Det är nu det finns möjlighet att påverka!

Läs mer på:  
www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/mojligheternas-byggregler/  
www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/klimatdeklaration/  
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Björn Åstedt,
vd, Stålbyggnadsinstitutet

Möjligheternas 
byggregler:

Klimat- 
deklarationer:



NR 1 •  2020 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

NYTT
&NOTERAT

6  

NYTT
&NOTERAT

Norsk Stålforbund deler ut Pris 
for Innovativ bruk av Stål til stu-
dentarbeider ved AHO Works-ut-
stillingen av semesterarbeider ved 
Arkitektur- og designhøgskolen 
i Oslo. Vinnerne kåres av en uav-
hengig jury oppnevnt av AHO, og 
tildeles 5.000 kroner i prispenger 
fra Norsk Stålforbund. Prisen for 
arbeid gjort sist høstsemester 
gikk til Frida McIntosh for prosjek-
tet A Wolf’s Territory, Coexistence: 
An Animal Sanctuary - Studio 
positions. 

Juryens begrunnelse: The project 
discusses the relation between 
men and wolf and touches upon 
fundamental questions about 
territory, the forest as a scary envi-
ronment, and the phenomenon of 
fear, as well as into contemporary 
political questions. The material 
is beautifully presented through 
drawings and models, which 
explore the psychology of exposing 
ourselves to nature and confron-
ting fear. The architecture results 
in four well-designed spaces, in 

the middle of the forest, that can 
open towards or close off nature, 
through enormous doors.

The jury was interested in the 
strong conceptual approach of the 
project and in the duality of artistic 
installation and architectural 
construction. If not fully solved, the 
proposed architecture depends on 
steel that makes it constructively 
possible as well as suggesting a 
shimmering / shiny steel-facade, 
and thereby exploring and challen-
ging an innovative use of steel.”

Nominér ditt prosjekt
Neste år vil den tradisjonelle Nor-
ske Arkitektstudenters Stålpris 
deles ut til et norsk studentar-
beide fra de siste 2 årene, dvs 
arbeider fra 15. april 2019 til 15 
april 2021. Premien er 20 000 
kroner og en reise til Brussel med 
nominasjon til den europeiske 
ECCS Student Award. Les mer på 
internett: 
www.stalforbund.no/
utmerkelser

AHO WORKS – studentpris til Frida McIntosh Ny VD på Hybrit 
Development

Testa dina stålkonstruktionskunskaper!
Här kan du prova dina kunskaper om stålbyggande med SBIs StålQuiz! 
Svara på två korta konstruktionsfrågor och gå sedan in på sid 55 för att 
se svaret.

1. Vilken längdutvidgningskoefficient har konstruktionsstål?

A –  Ca 12*10-7 °C-1. För ett 10m långt element vid 20°  
temperaturändring uppstår en längdändring av 0,24 mm.

B –  Ca 12*10-6 °C-1. För ett 10m långt element vid 20°  
temperaturändring uppstår en längdändring av 2,4 mm.

C –  Ca 24*10-6 °C-1. För ett 10m långt element vid 20°  
temperaturändring uppstår en längdändring av 4,8 mm.

2. Vad bestäms med ett Charpy V-prov?

A – Seghet 

B – Hårdhet

C – Utmattningsbenägenhet 

Eva Vitell är ny VD för Hybrit Deve-
lopment AB sedan 1 februari. Hon 
kommer att driva utvecklingsarbetet i 
en intensiv period, utveckla organisa-
tionen och säkerställa att den ambi-
tiösa tidplanen för HYBRIT möts. Eva 
Vitell kommer närmast från Vattenfall 
Eldistribution där hon har ansvarat 
för Kund och Marknad.

– Evas gedigna erfarenhet av 
och förmåga att kombinera teknisk 
utveckling, affärsutveckling, eko-
nomisk och miljömässig hållbarhet 
kommer att bidra starkt till HYBRITs 
framgång, säger Martin Pei, CTO för 
SSAB och ordförande för Hybrit.

Ny vd för WSP i Sverige 

Sedan årsskiftet är Håkan Daniels-
son ny vd för WSP i Sverige. Håkan 
har varit inom WSPs ledning i sex 
år. Först som affärsområdeschef 
för den byggprojekterande verk-
samheten och därefter som chef för 
affärsområdet ”Systems” med 800 
installationskonsulter.

Borga utser 
en ny koncernchef 

Mats Gärdfors har en lång kar-
riär inom Carrier bakom sig. Han 
har också varit vice vd i Logstor, 
försäljningschef i Lindab Ventilation 
och har innehaft olika internationella 
roller inom Saint Gobain.

Borgakoncernen har under de se-
naste fem åren och ökat omsättning-
en mer än 60 procent under samma 
period. Borga grundades 1973 och 
har idag försäljning på 11 marknader i 
Europa. Företaget levererar material-
paket och kompletta hallbyggnader 
med en hög andel produkter från 
egen tillverkning och utveckling.

ETT BÄTTRE ERBJUDANDE  
 

FÖR BEARBETNING AV 
BALK, STÅNG & RÖR

Kortare ledtider, snävare toleranser, ökad leveranssäkerhet och 
ett utökat tekniskt erbjudande. En ny automatiserad produktions-
linje ska göra BE Groups kunder mer konkurrenskraftiga. 

Utöver automatiserade materialflöden består den nya linjen av 
tre integrerade produktionsceller: en för blästring och målning; 
en för borrning, gängning, fräsning, kapning och märkning samt 
en för enbart kapning och märkning. I den nya anläggningen 
tillförs därmed nya tjänster i vårt erbjudande. Bland annat  
fogberedning, näs- eller spetskap, fräsning av avlånga hål samt 
märkning och måttsättning med ritsning och inkjet-målning. 

Kontakta våra säljare för information om nyheterna i vårt 
erbjudande. Nordens modernaste anläggning för bearbetning 
av långa stålprodukter tas i full drift under våren 2020. 

Certifierad  
enligt  
EN 1090-1

www.begroup.se

BE_Group_Nyheter_om_Stålbyggnad_Nr_1_2020_utfall_ALT.indd   1 2020-02-17   11:36:05
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TORSDAGEN DEN 22 OKTOBER 
STOCKHOLMS MÄSSAN, ÄLVSJÖ

www.stalbyggnadsdagen.se

SAVE 
THE DATE

SBI SBD save the date 2020 185x130 v1.indd   1 20-02-17   14:53

HeidelbergCement kjøper Kynningsrud Prefab

Norges største lager for offshore-produkter

Byggematerialkonsernet Heidel-
bergCement kjøper prefabentre-
prenøren Kynningsrud Prefab med 
virksomhetene i Norge og Sverige. 
Dette forsterker HeidelbergCement 
sin posisjon i Vest-Sverige, samtidig 
som Kynningsrud Prefab får en eier 
som sikrer en trygg og god utvikling 
av virksomheten, skriver selskapene 
i en pressemelding.

Kynningsrud Prefab produserer 
og monterer betongelementer til 
bygninger. Selskapet er en prefaben-
treprenør i Vest-Sverige og Sør-
Norge, med produksjon i Uddevalla 

og Fredrikstad. Salget av Kynnings-
rud Prefab skjer som en følge av et 
generasjonsskifte i Kynningsrudkon-
sernet, står det i meldingen.

Norsk Stål har 
investert 60 
millioner kroner 
i Norges største 
lager for offshore-
produkter. Det 
nye anlegget rett 
utenfor Stavanger 
vil hovedsakelig 
betjene kunder 
innen olje, gass og 
maritim industri. 
Lokalet består av 
hele 5500 M² til 
kontor og lager/produksjon, skriver 
selskapet i en pressemelding.

Tirsdag 1. oktober ble lysene 
slukket for siste gang på Forus i Sta-
vanger. De 20 ansatte hadde dagene 
før gjort en iherdig innsats for å flytte 
inn i de nye, flotte lokalene våre i 

Kverneland Næringspark. I tillegg til 
våre nye lokaler på Kverneland, har 
vi en egen avdeling som betjener 
bygg og anleggs-industrien i samme 
område. I tillegg til salg av armering 
og tilbehør, tilbys tjenester som kapp 
og bøy, står det i meldingen. 

Ny rammeavtale for 
medlemsforetak
I kraft av sin funksjon- og medlems-
masse er Norsk Stålforbund i posisjon 
til å fremforhandle særlige gode 
betingelser for sine medlemmer. Nå 
har en ny rammeavtale blitt fremfor-
handlet. Det gjelder kjøp av strøm 
gjennom ENEAS. Per i dag har 34 med-
lemsforetak leveranse gjennom denne 
ordningen. Fra før av har Stålforbundet 
rammeavtaler med Pareto og Riecon 
for hhv forsikringsformidling og energi-
revisjon og rådgivning. Kontaktinfo: 
ENEAS: Kyrre Lind-Isaksen,  
Mob: 934 67 554,  
kyrre.lind-isaksen@eneas.no
Pareto: Thomas Solli, Mob: 99 60 84 01,  
thomas.solli@pareto.no
Riecon: Ingeborg Hegland, 
Mob: 47 70 07 47, ingeborg@riecon.no

Plåtpriset 2020
Det 10:e Plåtpriset tilldelades White 
arkitekter och Nya akutvårdsbygg-
naden vid Danderyds sjukhus. Läs 
motivering på www.plat20.se/
platpriset-2020/
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din starka infästningspartner

Studiereise til Barcelona
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, i samarbeid med 
Norsk Stålforbund, arrangerte en meget spennende 
studiereise til Barcelona 3. – 7. oktober. Reisen startet 
torsdag kveld, med fly til Barcelona. Det var 22 oppstem-
te deltakere med på turen. Dagen etter, fredag, besøkte 
vi stålverket til Celsa, i utkanten av byen. Det var først en 
presentasjon av Celsa Group, deres anlegg og produkter. 
Deretter var det en omvisning av smelte- og valseverket. 
Besøket ble avsluttet med en lunsj hos Celsa.

På ettermiddagen reiste vi tilbake til Barcelona der vi ble 
møtt av en arkitekt fra BAW-Barcelona Architecture Walks, 
som tok oss med på en byvandring i bydelen La Poblenou. 
Temaet var Barcelona & The Future City. På kvelden var det 
middag på Restaurant Barceloneta nede i havnen. 

På lørdag var det buss til vingården Torres med vinsma-
king. På vei tilbake til Barcelona inntok vi lunsj på La Casa 
del Conill. Og på ettermiddagen var det besøk til Antoni 
Gaudí sine berømte bygninger Casa Batilló og Casa Milà. 

Det var kun en felles aktivitet på søndag, fotballkampen 
mellom Barcelona FC og Sevilla FC på Camp Nou. Det 
var en meget god underholdende kamp der Lionel Messi 
scoret sitt første seriemål for sesongen da han sendte et 
frispark rett i mål og fastsatte sluttresultatet til 4–0. 

Vår spanske søsterforening ASCEM avholdt mandag 
et faglig seminar med følgende interessante program:  
»  Innovation in sandwich wall elements. v/Albert Puig, 

HUURRE.
»  New calculation methods for steel. v/Héctor Figueres, 

CONSTRUSOFT.
»  Trends and market in Spain. Relevant projects. v/

Jordi Romanyà, CEO of SCS Structural Solutions and 
President of ASCEM.

Etter en herlig spansk lunsj gikk turen til flyplassen og 
hjemreise. Studieturen til Barcelona gav mye kunnskap, 
inntrykk og gode minner. Vel møtt igjen til neste års 
studiereise! Kjetil Myhre

Deltakerne, iført verneutstyr, klar for besøk av Celsa´s stål-
verk i Barcelona.

Fra kontrollrommet for smelteverket der skrapstål blir til 
nytt stål.
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Ny produktions-
linje effektiviserar 
byggprocessen

Stadsmiljöpriset 2019

Hon leder jakten på ny 
generation stålbroar

KTH Innovation Challenge 
Going Climate Neutral

Arecos nya produktionslinje, 
TP131 gör det möjligt att 
effektivisera byggproces-
ser genom att förbereda 
produkten efter kundernas önskemål.

– Med TP131 kan vi utföra flera moment redan i fabriken 
som tidigare har gjorts ute på byggarbetsplatser efter leve-
rans, säger Maid Kulasin, försäljningschef på Areco Profiles. 

Areco:s nya produktionslinje, TP131, ersätter den tidi-
gare linjen TP128. Den nya linjen kommer att producera 
bärande trapetsprofilerad plåt med en utökad täckbredd 
på 945 mm. Genom ett effektivare utnyttjande av råma-
terialet, samtidigt som profilen är bland de starkaste på 
marknaden, kan Areco:s kunder sänka sina materialkost-
nader utan att kompromissa med kvaliteten. Produk-
tionslinjen gör det också möjligt att förse produkten med 
dräneringshål och märka c/c-avståndet för överlappen 
redan i fabriken, vilket gör att detta inte behöver utföras 
manuellt efter att produkten är levererad. 

I Sverige finns 1 400 stålbroar av olika ty-
per – hälften har passerat 60-årsstrecket. 
Det är en anledning till att metallforsk-
ningsinstitutet Swerim inlett ett treårigt forskningsprojekt 
– Sunlight – med målet att hitta brokonstruktioner som 
belastar miljön mindre än dagens lösningar. Med ekono-
miskt stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas 
knyter projektledaren Pia Borg vid Swerim ett brett spann 
av projektdeltagare. Bland de medverkande finns Stålbygg-
nadsinstitutet och företag med specialkompetens inom 
stål, svetsning och brokonstruktion samt Chalmers. Ambi-
tionen är att ta fram brokoncept med lättare stålbalkar och 
innovativt utformade korrugerade liv. 

– Att vi korrugerar gör att vi kan gå ner i tjocklek på stålet. 
Den ökade hållfastheten gör också att behovet av så kall-
lade avstyvningar som stöttar balken försvinner, då går det 
fortare att producera. Att stålet i vårt koncept dessutom är 
rostfritt gör att underhållsarbetet i princip blir obefintligt när 
inte längre rostskyddsmålning behövs, säger Pia Borg.

Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris delas i år 
mellan Folke Bernadottes bro på Djurgården och till den 
nya bron mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Det är sätt att 
knyta band mellan stadsdelar samtidigt som man skapar 
uppskattade byggnadsverk som underlättar människors 
liv i staden. Broarna skapar nya relationer genom att 
starkare koppla ihop delar av staden och bidra till ökad 
rörelse mellan stadsdelar. Läs mer om Folke Bernadot-
tes bro här: www.stalbyggnad.se/stalbroar/folke-
bernadottes-bro-invigd-och-oppnad/

DRI är reducerade järnmalms- 
pellets som kan användas 
som skrot säger Peter  
Samuelsson.

Med FerroSilva, ett 
koncept vilket använder 
förgasad biomassa som 
reduktionsgas för att 
erbjuda svensk stålindu-
stri en fossilfri lösning på 
en framtida brist på rent 
skrot, vann Rutger Gyl-
lenram och Peter Samu-
elsson, KTH Innovations 
Challenge ”Going climate 
neutral”.

Många skrotbaserade 
stålföretag planerar idag 
för en framtida brist på 
rent skrot när alltfler 
masugnsbaserade verk 
går över till skrotbaserad 
produktion i Sverige och 
Europa i övrigt. För att klara kvalitetskraven kan man till 
exempel bli tvungna att importera dyrt tackjärn vilket 
ger avsevärt högre utsläpp av växthusgaser än skrot. 
Järnsvamp producerad med naturgas har lägre utsläpp 
av koldioxid än tackjärn, men finns inte i obegränsade 
mängder.

Att biomassa inte heller finns i obegränsade mängder 
är ett argument som ofta förs fram vilket naturligtvis är 
riktigt. Dock är tillväxten i den svenska skogen betydligt 
större än det totala uttaget av råvaror för skogs- och 
energiindustrin. Som jämförelse kan nämnas att det 
går att tillverka hela Sveriges behov av järn och ändå 
bara förbruka 10% av den skogliga biomassa som idag 
används för energiändamål. 

Att FerroSilva dyker upp först nu bygger på de fram-
steg som har gjorts inom förgasning av biomassa. Det 
finns idag ett flertal olika typer av processer används 
i industriell skala, eller som är långt framskridna i sin 
utveckling. Framtidens fossilfria metallurgiska landskap 
kommer innehålla ett flertal tekniska lösningar, storska-
liga och småskaliga, fossilbaserade med koldioxidlagring 
(CCS), vätgasbaserade, biobaserade och biobaserade 
med CCS. Vi måste acceptera en stegvis nedtrappning 
av CO

2 utsläppen. Ett alexanderhugg som i ett slag löser 
världens problem tror inte pristagarna på. En strategi 
som bygger på små och snabba steg kombinerat med 
palett av alternativa lösningar är mer realistiskt. Det 
viktiga är att börja gå!

Det finns ett flertal olika processer för framställning 
av järnsvamp, dvs. reduktion av järnmalm till järn i fast 
fas. I fallet FerroSilva kommer en gasbaserad reduktions-
process att användas, där järnmalmspellets reduceras 
i en kontinuerlig process med syngas från förgasad 
biomassa. Processen består av två delar; dels ett för-
gasningssteg där biomassa förgasas till CO och H2, som 
sedan matas in i en schaktugn där gasen reagerar ned 
syret i järnmalmen vilket resulterar i en porös produkt av 
rent järn, så kallad järnsvamp.

Idag strävar alla producenter av byggmaterial att 
förbättra miljöprofilen på sina produkter och berättar om 
detta. Stål har fantastiska egenskaper, som att konstruk-
tioner kan demonteras och återanvändas och slutligen 
återvinnas till nytt stål. Det räcker dock inte. Vi måste 
finna vägar att framställa stål ur malm med lägre utsläpp 
av växthusgaser än idag. För stålbyggare innebär således 
den här utvecklingen, som representeras av FerroSilva, 
att stål behåller eller stärker sin konkurrenskraft som ett 
hållbart byggmaterial med hjälp av idag befintliga råvaror 
och processer.

En av vinnarna är 
Rundquist Arkitekter för 
Folke Bernadottes Bro.
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Den 24 oktober arrangerade Eurokodutbildingar årets semi-
narium för brokonstruktörer i Stockholm. Det var 60 delta-
gare som lyssnade på intressanta föredrag om:
•  FE-modellering av broar, Costin Pacoste ELU/KTH
•  Påkörnings- och explosionslaster, Morgan Johansson, Nor-

consult
• Nya Slussen, Dan Svensson, ELU
•  Hur beakta miljön som brokonstruktör? Stefan Uppenberg, WSP

Den 6 februari 
arrangerade 
MVR årets 
branschdag 
Forum Stål-
byggnad. Flera 
intressanta 
föredrag för 
företagsledare 
och anställda på Sveriges stålbygg-
nadsverkstäder. Bland annat berättade 
Jan Nyman, Skanska, Vad avgör valet 
av stålentreprenör. Rutger Gyllenram, 
Kobolde & Partners, höll ett intressant 
föredrag om Framtidens miljökrav.

Forum Stålbyggnad Broseminarium

Andreas Elofsson
Din bakgrund och utbildning?
Byggingenjör från Karlstads universi-
tet. Mellan 2006-16 jobbade jag som 
byggkonstruktör och uppdragsledare 
på Flygfältsbyrån, numera COWI. Från 
2016 jobbar jag som konstruktions- 
och kvalitetschef på Ranaverken. Jag är även medlem i 
SIS tekniska kommitté för stålkonstruktioner TK188. 

Vad har utbildningen och kursdagarna gett dig?
Det har gett mig en bra uppfräschning av sådant man 
förträngt från studietiden. Det har även gett mig en bra 
inblick om kunskapsnivån hos övriga stålkonstruktörer. 
Jag slås av att många är relativt dåligt pålästa på EN 
1090-2 och de krav som ställs där.

Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?
Nu kan vi på ett ännu mer trovärdigt sätt marknadsföra 
Ranaverken som en av de ledande stålentreprenörerna i 
Sverige. Vi är i dagsläget 8 ingenjörer som är specialise-
rade på stålkonstruktioner med en unik kunskap av hela 
kedjan från projektering till tillverkning och montage. Det 
är en kompetens som en ingenjör på ett konsultbolag har 
svårt att tillgodogöra sig.

Har du något annat positivt att tillägga om Certifie-
ringen av Stålkonstruktörer?
Det är väldigt bra att man håller dessa fortbildande 
utbildningar, oavsett om ingenjörerna certifierar sig eller 
inte. Det är visserligen bra att ha ett bevis på att det finns 
ett gäng konstruktörer med hög stålkompetens runt om i 
landet. Men det är minst lika bra att bara gå utbildningen. 
Det höjer kompetensen i hela branschen. Sen var det så-
klart väldigt kul att träffa alla föreläsare och deltagare. n

Henrik Gustafsson
Din bakgrund och utbildning?
Jag tog examen som byggingenjör från 
Örebro Universitet 2011 och har däref-
ter arbetat som konstruktör på Örebro 
Byggstatik. Jag har jobbat med många 
olika typer av projekt men det var runt 
2014 som jag började specialisera mig på stålbyggnads-
projektering.

Vad har utbildningen och kursdagarna gett dig?
Jag har fått en utökad kompetens och trygghet i min roll 
som handläggande stålkonstruktör. Utbildningen gav 
en bra bredd, men även mer ingående fördjupning inom 
olika delar av stålprojektering. Inlämningsuppgifterna 
gav även en bättre förmåga att läsa, tolka och hantera 
standarderna.

Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?
Jag hoppas att det kan leda till fler komplicerade projekt 
där man får använda hela sin kompetens och samarbeta 
med andra konstruktörer i spännande projekt.

Har du något annat positivt att tillägga om Certifie-
ringen av Stålkonstruktörer?
Kurstillfällena gav även utrymme för att diskutera och 
nätverka med andra stålprojektörer. n

Nya Certifierade Stålbyggnadskonstruktörer (CSK)

Certifiering av Stålbyggnadskonstruktörer
Kurspaket om 3 x 2 dagar i Stockholm, sep–dec.
Ta chansen och ligg steget före konkurrenterna!

Kursdagar 2020
22–23 september: Projektering
11–12 november: Hallbyggnader 
9–10 december: Flervåningsbyggnader
Anmälan samt mer info: www.sbi.se 
eller scanna QR-koden

Ny webbplats för rostfritt stål 
International Stainless Steel Forum (ISSF) har uppdaterat sin webbplats. 
Webbplatsen har fem fokusområden som informerar om rostfritt stål, deras 
hållbarhet, applikationer, statistik och utbildning. I området Utbildning hittar 
du kunskap om materialet Rostfritt stål. www.worldstainless.org

Här kan du se samtliga Certifierade  
Stålkonstruktörer:

www.sbi.se/certifierade 
-stalbyggnadskonstruktorer-csk/
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Stålkonstruktioner 
av kvalitet

LECOR Stålteknik AB är lokaliserat i en modern produktionsenhet i Kungälv. Vi arbetar med alla 
typer av stålkonstruktioner och utöver broar och industristommar erbjuder vi även leveransfärdiga 
prefabricerade stålkonstruktioner för byggprojekt. Vi är en kapacitetsresurs för byggsmederna och 

ger möjlighet även för mindre stålföretag att leverera och montera stål till större byggprojekt.

Lecor.se
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Norsk Havbruksdag ble arrangert 
for 4.år på rad 21.november 2019 
Siden starten i 2016 har interessen 
for konferansen vært stor. Konfe-
ransen har som intensjon å gi et 
helhetlig bilde av Havbruksnæring-
en med fokus på teknisk utvikling 
og konstruksjonskonsepter.

Åpningsinnlegget var planlagt med 
Fiskeriminister Harald Tom Nesvik, 
som måtte melde forfall. Roy Angelvik 
fra Fiskeridepartementet holdt inn-
legg i hans fravær.

Han påpekte at ressurser fra olje/
gass over til havbruksnæringen har 
vært en hovedintensjon pga konsepte-
ne har store likhetstrekk med olje/gass 
plattformer til havs. Bærekraftighet 
med miljøhensyn er et viktig område 
som blir stadig viktigere. Fra 2017 har 
et «trafikklys-system» blitt etablert 
og ment til å stimulere til teknologiut-
viklingen og   kapasitetsøkning i norsk 
laks og ørret produksjon. Kysten er delt 
inn i 13 områder, hvor miljøindikatorer 
(rød, gul, grønn) regulerer kapasite. 
Et juridisk rammeverk for Havbruks-
næringen har kommet på plass

Konkurransedyktige konsepter 
er under utvikling. Pr. nå er det 104 
søknader hvorav 79 tillatelser er tildelt 
til 15 prosjekter.Satsing på data og 
digitalisering vil gi effektivisering og 
bedre fiskehelse. Et samhandlings-
prosjekt Offentlig/Privat Samarbeid 
(OPS) startet 6.juni 2019.

Fiskeridirektoratet hadde en gjen-
nomgang av hovedaktivitetene. 
Nytek forskriften danner grunnlag for 
bransjen, og er under revisjon vedr 
følgende områder:
» Ny teknologi
» Årsak til rømninger
» Praktiske erfaringer fra drift
» Revisjon av standarden
» Virkeområde og Funksjonskrav
» Mindre detaljstyring
» Færre henvisninger til NS9415
»  Krav om uavhengighet mellom 

utførelse og prosjektrende 
Hovedintensjonen er forutsigbar 
forvaltning, åpenhet,innsikt og mer 
offentlighet. Det er etablert egne 
«Direktoratets Nettsider», som gir info 
for veien videre under mottoet «Livet i 
havet-vårt felles ansvar»

Arne Hjeltnes, velkjent fra TV og 
annet, holdt et engasjerende foredrag 
om Norsk sjømat ute i verden basert 
på sin egen arbeidserfaring fra Østen 
på dette området for 30 år siden. 

Norsk laks ble introdusert i Japan 
for bruk i sushi for 30 år siden, startet 
med noen få tonn og eksport av laks 
utgjør i dag 90 000 tonn per år. .

Bård Watne Tveiten fra Sintef 
rapporterte om stor økning i modell 
testing i havlaboratoriet for hav-

brukskonstruksjoner, og at det er 
mindre testing for olje/gass næringen. 
Fullskala testing er for tiden ønskelig 
blant flere aktører, men det er kost-
bart. Kombinasjonen av nummeriske 
analyser og prototype testing blir 
løsningen i praksis. 

Aleks Karlsen fra DNVGL holdt 
foredrag om posisjoneringssystemer 
for havbrukskonstruksjoner. Forsy-
ningsfartøyer til havbruk baseres på 
Dynamic Positioning system (DP) 
med Thrusters (Azimuth og Tunnel) 
og main propellers. Det er 3 viktige 
elementer å hensynta: DP Technology, 
People og Process  Operation

Eldar Lien presenterte Searas 
sitt konsept,som baserer seg på et 
landbasert system med vannbehand-
ling i aquadukter med ringvolum i 
sirkulære tanker. Dette system med 
navn SeaRAS gir et kompakt og 
fleksibelt design med god sirkulasjon 
og vannkvalitet. 

Måsøval Fiskeoppdrett AS har 
utviklet en halvt nedsenkbar semisub, 
Aqua Semi, med 70 m diameter, 
høyde 40 m og dypgang på 25 m. Det 
er et sirkulært konsept med 4000 
tonn stål som består av 6-20 mm 
tykke hudplater, skipsprofiler i stivere, 
girdere og steelgitter på spiler i bun-
nen. Den er under bygging og planlagt 
utsetting av fisken er i 2022. 

Kåre Olav Krogenes fra Novasea/
Viewpoint presenterte flyter kon-
septet Spidercage. Dette er testet 
hos Marin i Holland og Viewpoints 
filosofi er basert på bruk av offshore 
teknologi. Merden har et ytterskall 
med 100 m ytre diameter og indre 
merd diameter 70 m med et Heave 
kompenserende system imellom. 
Et SubC3d system skal måle «alt» 
som foregår inne i merden. Kobling til 
offshore vindmøller vil kunne være en 
mulighet for å redusere CO2 nivået. 

Aker Solutions har utviklet en 
havmerd (Arctic Offshore Farming) 
planlagt for operasjoner i arktiske 
farvann og store bølgehøyder. Den er 
utviklet ifra konsept i 2016 til prosjekt 
og modelltesting i 2018. Konseptet 

består av en flytende ringformet semi 
med et 16-kantet skrogform, øvre og 
nedre ringpontong og ytre diameter 
75 meter. Et dobbelt nettsystem med 
et ytre og indre nett er designet for 
oppdrett av fisk med et «fiskevolum 
på 120 000 m3.Den vil normalt være 
ubemannet. Havmerden er under byg-
ging i 2019, og planlagt innstallasjon 
utenfor Tromsø og «first fish» i 2020.    

Aquatraz havbrukskonsept fra 
Midt-Norsk Havbruk AS ble første 
gang presentert av Alf Reidar Sand-
stad i 2019. Aquatraz 1 ble bygget ved 
Fosen Verft, og ble satt ut til opp-
drettsproduksjon i oktober 2018 med 
180000 laks på 1,5 kilo. Aquatraz 2 er 
en videreutvikling i regi av Midt-Norsk 
Havbruk, som skal være hjem til un-
derkant av 200 000 fisk. Midt-Norsk 
Havbruk jobber videre med neste 
generasjon av Aquatraz, Aquantum 
Leap. Byggingen av Aquatraz 3 og 4 
foregår på Yard Fosen.

Nordlaks Oppdrett AS sitt konsept 
Havfarm 2 ble presentert av Lars 
Fredrik Martinussen. Havfarm 2 er 
et flyttbart havbrukskonsept, og en 
videreutvikling av Havfarm 1, som er 
en permanent installasjon. Havfarm 1 
bygges i Kina på Yantai verftet, og skal 
være ferdig bygget i 2020. Havfarm 1 
er en 300meter lang merd konstruks-
jon med «skipsform» som består av 
30 000 tonn stål. Den skal lokaliseres 
ved Ytre Hadseløya i Nord-Norge. Hav-
farm 2 vil også være 300 meter lang, 
og skal etter planen først lokaliseres 
ved Hamarøy i Ofoten..

Erik Holm fra Olav Olsen AS pre-
senterte konseptet Stadionbasseng. 
Navnet Stadionbasseng kommer av 
at merden har en avlang avrundet 
form med hjørner som ligner på et 
stadion.   Det er et flytende gjen-
nomstrømmingsanlegg i betong, 
som bygges i dokk med en element 
byggemetode. 

En ny havbruksdag er planlagt 19.no-
vember 2020 med fokus på videre 
utvikling av havbruksnæringen.

Thor Dahl

Norsk Havbruksdag 21. november

Arctic Offshore Farming 
Semisubmersible. Ved 
Kristoffer Kjellså Jakobsen, 
Aker Solutions. 

400 meter lang Havfarm 1. Ved Lars Fredrik Martinus-
sen, Nordlaks Oppdrett AS.
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Möt morgondagens trender och innovationer  
på Sveriges ledande branschmässa. Här hittar du ett  
brett utbud av allt som rör svets och fogningsteknik.
 
Elmia Svets och Fogningsteknik arrangeras 
tillsammans med fem parallella mässor under det 
gemensamma namnet Elmia Produktionsmässor.

12–15 maj 2020
Produktionsmässorna.se
Jönköping  

ENTRÉ TILL ALLA 
MÄSSOR MED  
EN BILJETT!

VI ÄR SVETS



Vi erbjuder sällsynt service genom lokal närvaro 
och ett komplett sortiment av stålprodukter.  

Du hittar våra försäljningskontor på www.stenastal.se 

Välkommen till Stena Stål!

STÅL PÅ HEMMAPLAN

CE-merkede ståklammer fra 
Lindapter ble brukt for å koble tak- 
og veggpaneler til stålrammen i 
“The Circular Building”.

Prosjektet er et bygg som er designet 
og bygget av Arup i England. Kon-
septet skal vise at målsetningen om 
sirkulær økonomi er oppnåelig 
gjennom å konstruere et bygg 
som kan monteres, demon-
teres og gjenbrukes et annet
sted. Løsningen fra Lindapter 
ga ingeniørene en løsning for 
rask og effektiv montering 
og demontering uten skader
på komponentene.

Kontakt Pretec for ditt neste 
bærekraftige prosjekt.

®

Autorisert 
leverandør av

www.pretec.se │ www.pretec.no

B
ild

er p
ro

jekt: ©
A

rup

Null avfall -
null unnskyldninger



NR 1 •  2020 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD ARKITEKTUR  •  17

Steel Race Reuse 2020 – 72 timmar är som namnet antyder, en tempotävling 

med fokus på cirkulärt tänkande, men också en tävling med förväntningar på stor 

kreativitet och nya perspektiv. Vinnande bidrag kommer att tillverkas och uppföras, 

för att fungera som en mötesplats vid Stockholms Konserthus där Arkitekturgalan 

2020 hålls den 10 mars. 

➤

Mötesplats vid Arkitekturgalan 
– Steel Race Reuse 2020

Vid fjolårets Arkitekturgala testa-
de vi för första gången formatet 
72-timmarstävling – det blev en 

succé! Tävlingen lämpar sig väl för att 
undersöka en avgränsad fråga, som här 
hållbarhet i materialet stål. Extra roligt 
är att det vinnande förslaget byggs direkt  
efter avslutad tävling i samband med  
Arkitekturgalan och vi hoppas att det 
väcker nyfikenhet kring hur 
arkitekturen skapar håll-
bara värden, säger Sveriges 
Arkitekters tf förbunds-
direktör, landskapsarki-
tekt LAR/MSA Elisa-
bet Elfström.

Tävlingen öppna-
de klockan 17:00 den 
17 januari och däref-
ter hade deltagarna 
72 timmar på sig att 
formge och lämna 
in sina bidrag. Det 
kom in 45 projekt 
som juryn har gått 
igenom och utsett en 
vinnare och ytterligare 
pristagare. Tävlingsled-
are från Sveriges Arki-
tekter var Tove Wallsten. n

Läs mer på Internet
www.byggahallbart.se/
steelracereuse 

Tävlingens jury består av:
Björn Åstedt, vd Stålbyggnadsinstitutet
Bo-Gert Lundgren, Stålbyggnadsteknik B-G Lundgren
Robert Schmitz, White, representant Sveriges Arkitekter
Annelise De Jong, IVL Svenska Miljöinstitutet
Béatrice Agrell, Kvarteret konstruktörerna

Juryns uttalande
Det var en mycket spännande uppgift juryn ställdes inför med att börja 
gallra och sortera bland de 45 inskickade tävlingsbidragen. Vi kunde snabbt 

konstatera att det skulle bli en tuff uppgift eftersom vi hittade många 
intressanta bidrag som uppvisade vitt skilda kvalitéer. Mångfalden var 
stor med inskickade bidrag från, gissningsvis, arkitektstudenter, arkitekter 
mitt i karriären och äldre arkitekter. Samtliga bidrag presenterades 
anonymiserade för juryn.

Det var kul att se uppfinningsrikedomen bland bidragen och 
på det sätt de tävlande hade tagit sig an tävlingens uppgift. Vi var 
fullt medvetna om att tävlingskonceptet är tufft med tanke på 
den korta tid de tävlande hade till sitt förfogande. Feedback efter 
tävlingen har bland annat varit att den korta tiden, 72 timmar, 

också var befriande. Man hade helt enkelt inte möjlighet att 
”överarbeta” förslaget inom den givna tiden. 

Tävlingsuppgiften var att ta fram ett förslag till en mötesplats 
i stål med tydlig koppling till återbruk samt att på ett nyfiket 
och inspirerande sätt, ta vara på och lyfta fram stålets egenskaper 
och utnyttja den gestaltningsfrihet som stålet erbjuder. Bidraget 
skulle också utformas med god hänsyn till platsen det ska stå på. 
Hanteringen och idéerna kring återbrukat/återvunnet material 
samt återbruket/ återvinningen av materialet efter galan, var av 

största vikt.
Juryns sammansättning var skräddarsydd för uppgiften och vi 

hade stor nytta av varandras kompetenser. Avslutningsvis vill vi tillägga 
att det var riktigt kul att gemensamt bedöma alla inskickade bidrag 
och nu ser vi framemot att se det vinnande bidraget i verkligheten.
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Vinnare – I Snitt

Konserthusets bastanta kolonnad i 
natursten är en vacker gestaltning 
av det klassiska tektoniska temat 

”bära/bäras”. Paviljongen ”I snitt” är en 
modern tolkning av detta tema. Formen 
hämtas från Ivar Tengboms klassiska kon-
serthusfasad men är modernt omtolkad till 
en lätt och smäcker konstruktion i stål. En 
minimalistisk och materialeffektiv struktur 
skapas där varje byggdel både bär och blir 
buren. Ingen del står på egen hand och ingen 
del kan utgå.

Strukturen utgörs av fem stående, rumsbil-
dande skivor samt två liggande rader av totalt 
åtta skivor som binder samman och låser 
konstruktionen. Genom att bara använda 
ett material – 10 mm tjocka stålskivor som 
snittas och hakas i varandra – synliggörs hur 
stålet på egen hand klarar att utgöra en hel 
konstruktion. Inga skruvar eller andra kom-
pletterande delar behövs. 

De obehandlade stålskivornas varierande 
ytor fångar himlens färger soliga dagar men 
knyter också an till rosten i jorden. Pavil-
jongens stående skivor kan på egen hand 
ses som taktila tavlor som förbipasserande 
kan se, känna och lukta på. Då alla skivor är 

riktade åt olika håll bryts ljuset vackert på 
olika sätt. Mellan skivorna skapas små halv-
privata platser där människor kan mötas. 
Paviljongen har ingen fram- eller baksida.

Under hela designprocessen har återbruk 
varit av största vikt. Paviljongen tillver-
kas av endast ett material: nio obehandla-
de stålplåtar med standarddimensionerna 
10x2500x1250 mm. Dessa snittas på verk-
stad så att tre olika moduler skapas. Då nio 
hela stålplåtar används blir spillet närmast 
obefintligt. Strukturen är enkel och byg-
ger på repetition av de tre komponenterna. 
När alla delar är på plats är konstruktionen 
sammanflätad och stabil genom att skivorna 
vrids runt sin egen axel.

Paviljongen är gjord för att lätt kunna pac-
kas samman och användas på andra platser. 
Den kan till exempel innehålla utställningar 
eller tillfälliga mässor. Med tiden får stålet en 
fin patina som betonar att stål är ett naturligt 
material. När ridån går ner och paviljongen 
gjort sin sista föreställning kan den enkelt 
packas samman och returneras till verkstaden 
där den kan användas i nya former. Bortsett 
från de mindre snitten är plåtarna i sitt urspr-
ungliga skick. n� Ludvig Hofsten

Juryns Motivering: 
Ett snillrikt förslag! Genom användning av 
endast plana plåtar, som med utskurna snitt 
hakar i och låser varandra, skapas en innovativ 
konstruktion med ett självlåsande system, fri 
från skruv och svets.

Den tydliga strukturen samspelar väl med 
torget och erbjuder ett antal mötesplatser, i 
kombination med en tydlig informationspunkt. 
Den visar på stålets möjligheter och blir en 
naturlig samlingsplats framför konserthuset.

Efter Arkitekturgalan kan plåtarna enkelt 
tas ned och sättas upp igen, eller bearbetas och 
återbrukas i andra 
projekt. Förslaget 
”I Snitt” är 
genomtänkt, 
väl presenterat 
och övertygar 
en enhällig jury 
med sin eleganta 
enkelhet!

Arkitekt: 
Ludvig Hofsten, 
Tengbom Malmö
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Tillverkning montage
Vinnarprojektet tillverkas och monteras av Smederna, stålma-
terialet levereras av SSAB/Tibnor. Vinnarprojektet kommer 
att lyftas på plats på Hötorget framför entrén till Konserthuset 
lagom för att ta emot deltagarna till Arkitekturgalan.

Andra plats – Låt oss leka

Med ”Låt oss leka” ville vi skapa en lekfull mötesplats mitt i 
staden. Inspirationen kom från ett av kontorets studiebesök 
då vi alla samlades på en lång kompisgunga. Lekfullheten 

och rörelsen därifrån ville vi ta med oss i tävlingen, förenat med 
utforskandet av stål som material. 

Bidraget är tänkt som en interaktiv mötesplats där besökarens när-
varo ändrar konstruktionens lutning. Tre moduler erbjuder väderskydd 
och sittplatser samtidigt som de bjuder in till lek för stora och små. 

Besökarna kan uppleva stålets styrka och formbarhet. Tack vare 
dess hållfasthet kan en tunn konstruktion åstadkommas. Samtidigt har 
stålet en tyngd som blir en taktil upplevelse i det föränderliga rummet. 

Formen är inspirerad av torgets vågmönster och konserthusets 
proportioner. Här finns också en anspelning på lekstugan, huset, taket. 
I underkant är golvet krökt vilket ger egenskapen av en gunga eller 
gungstol. En platt vy framifrån kontrasteras med en livlig vy från 
sidan, konserthusets stramhet möter gungans lekfullhet. n

Juryns Motivering: 
Ett lekfullt bidrag, som utforskar materialets möjligheter och där kon-
traster – mellan stålets tyngd och rörelsens lätthet – överraskar och väcker 
nyfikenhet. En rad mindre rum, som gungar då de används, lockar till 
tillfälliga möten och samtal. Efter avslutad Arkitekturgala flyttas instal-
lationerna ”låt oss leka” en och en, eller tillsammans, eller återbrukas 
som plåtmaterial.

Arkitekter: 
Origo arkitekter; Alina Donsbach, Mia Modig, Henrik Wesling,.

Från vänster: Mia Modig, 
Alina Donsbach och Henrik 
Westling.
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Mer information om samtliga bidrag finns på: www.byggahallbart.se/samtliga-tavlingsbidrag-i-steel-race-reuse-72-h/

Ett moln på väg uppåt mot skyn 
precis som Orfeusgruppen och 
konserthusets höga pelare. Ett 

svävande virrvarr likt vår tids signaler 
från omvärlden. Strån av stål likt hö 
och halm – en flört med torgets namn 
och historia. En mötesplats för andrum 
i bruset för en tankfull paus eller för att 
möta upp vänner och nya kontakter.

Vi vill visa upp stålets potential 
– hur det kan vara starkt även i 
nätta dimensioner. Men också hur 
det raka hårda stålet kan skapa nå-
got lätt och svävande. I strukturen 
hänger ett bord med en grop för 
värmande eld. Elden som central 
del vid stålets framställning. Elden 
sedan urminnes tid en samlande 
kraft i samhället med förmåga 
att bjuda in och förena. Lågornas 
varma sken reflekteras i blanka, 
rostfria stålrören och förstärker 
kopplingen till det gyllenfärgade 
höet. 

Så många som möjligt av kon-
struktionens rör och delar plockas 
av spillmaterial från byggplatser 
och dyl. Längder och tjocklek på 
rören får med fördel variera. Efter 
Arkitekturgalan monteras mötes-
platsen isär och kan uppföras på 
annan plats för att skapa nya rum 
för sammankomster. n

Den främsta utgångspunkten 
för vårt tävlingsförslag ”Fyr-
båken” var att skapa en mötes-

plats. Där man kan stanna till en stund, 
sitta ner och kanske börja ett samtal 
med en annan människa. Till skenet 
av en varm öppen eld. Vi sökte tidigt 
i processen ett mjukt och omfamnan-
de formspråk och la fokus på att hitta 
en befintlig form och en produkt att 
återanvända som lyfte vår idé. Om-
vandlingen av produkten skulle heller 
inte kosta i kilowattimmar. Hållbar-
hetsaspekten blev på så sätt avgörande 
för vår gestaltning. Mötesplatsen går att 
bygga med små ingrepp av återvunna 
pipelines och ger därmed objektet ett 
nytt liv, elegans och en ny funktion. Vår 
tävlingsgrupp exemplifierar samarbete 
över kompetensgränser. Tre personer, 
kompetenser och viljor. En visuali-
serare, en landskapsarkitekt och en 
byggnadsarkitekt som kompletterade 
varandra. Vi hade en inkluderande 
process där allas åsikter var lika värda 
– och vi hade kul på vägen. Vi tog hjälp 
av en referensgrupp där mer erfarna 
kollegor kom med nya infallsvinklar 
och goda råd. n

➤

Hedersomnämnande – Fyrbåken

Tredje plats – Höstack

Juryns Motivering: 
Förslaget visar på stålets lätthet och 
möjlighet till att arbeta med smäckra 
rörkonstruktioner på ett oväntat och 
inspirerande sätt. En volym skapat av 
många rör, som ett moln eller fågelnäs-
te, bildar tak över ett långsmalt bord 
kring vilket man enkelt kan samlas, 
runt eld eller annan aktivitet.

Arkitekter: 
Rex Arkitektbyrå i Stockholm. Från vänster: Elin Andersson, 
Fredrik Widigs, Aghyad Alkassime, Sanne Frost, Johanna Tuulse 
och sittandes i mitten Olle Rex.

Juryns Motivering: 
Förslaget Fyrbåken har lagt extra vikt 
vid återbruksaspekten i materialet och 
är det enda bidraget som återanvänder 
och omvandlar en befintlig stålpro-
dukt – här uttjänta rör från offshore 
– i en ny kontext. Juryn vill därför ge 
förslaget ett hedersomnämnande och 
hoppas kunna se det utvecklas – kan-
ske som framtida rast- och grillplats i 
naturområden?

Arkitekter: 
Nyréns tävlingsteam har varit;  
Veronica Feltre, arkitekt, Tobias  
Phersson, landskapsarkitekt, Molok  
Hyded, visualiserare.
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Intressanta material-

kombinationer bakom 

en corténfasad.

av Lars Hamrebjörk

Trikåfabriken är en kontorsbyggnad 
som ligger i de gamla industri-
kvarteren i Hammarby Sjöstad 

som är under stor förändring. Trikåfa-
briken och dess grannfastigheter har en 
utpräglad industrikaraktär, vilket tagits 
tillvara på i utvecklandet av fastighe-
ten. Den ursprungliga tegelbyggnaden 
från 1929 har fått en påbyggnation med 
trästomme i fem våningar. I uppdraget 
ingick en total renovering invändigt av 
hela kvarteret. Efter rivning kvarstod 
enbart den gamla betongstommen med 
tegelfasad. Visionen för ombyggnaden 
av den gamla textilfabriken har varit 
att bevara kvaliteterna i den industriella 
epokens arkitektur och samtidigt skapa 
kontorsmiljöer med industrikänsla för 
2 000-talets informationssamhälle. Med 
nutida krav på funktion, design och 
inte minst hållbarhet. Lösningen blev 
att knyta ihop fyra huskroppar med en 
bruttoarea på totalt 25 000 kvadratmeter 
kring en central ljusgård. Samt lägga till 
en påbyggnad med stomme i massivt trä.

Atriet som sträcker sig från botten-
plan och ända upp till taket ger en vacker 
karaktär och binder ihop de olika hus-
kropparna på ett fint sätt. Kvarterets in-
ternkommunikationer samlade kring en 
huvudtrappa med hissar i det nya atriet. 
Trapporna är helt byggda i stål, klädda 
med trä. För maximal flexibilitet har loft-
gångar lagts till på varje våningsplan med 
utblickar över det nya torgliknande rum-
met. Loftgångar har en bärande konstruk-
tion av stål som hänger i dragstänger i stål 
från limträbalkar i taket. Loftgångarnas 
räcken består av 466 olika kassetter med 
perforerad plåt. Alla stålkonstruktioner 
till loftgångarna, kassetterna och trappor-
na ute i atriet är tillverkade och monterade 
av Smederna. De har även levererat alla 
förstärkningar i stål till den gamla betong-
konstruktionen som behövdes förstärkas 
till den nya trästommen till påbyggnaden. 
På den bakre byggnadskroppen finns en 
påbyggnad i två våningar med stålstomme 
och sandwichfasader. Även den byggd av 
Smederna.

Fasaden i påbyggnaden har fått ett ma-
terial med lika stark karaktär som teglet, 
men som inte härmar det, cortén. Även 
taket på påbyggnaden är byggt med cor-
ténplåt. Plåten till både fasad och tak har 
monterats av Plåtkompaniet Norling. n

Trikåfabriken i Stockholm

Arkitekt: Tengbom 
Byggherre: Fabege
Konstruktör: Tyréns
Byggentreprenör: Arcona 
Stålentreprenör: Smederna
Plåtentreprenör: Plåtkompaniet Norling Fremtiden

tiltes
Ruukki® Primo former fremtiden for fasadekledning i premiumsegmentet.
Med vårt nye fasadesystem bidrar Ruukki til nytenking for levende  
fasader i et urbant miljø. Det å designe bygninger er ikke i like stor  
grad definert av begrensninger, men snarere av muligheter.

ruukki.no/primo
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Lørenskog har en praktisk beliggenhet langs motorveien E6 fra Oslo mot Gardermoen. 

E6 er en av de travleste i landet og har god forbindelse fra Oslo til flyplassen. Lørenskog 

er også et slags kryss med hovedveier som kommer fra Sverige, like nord for Oslo.  

Den første attraksjonen i byutviklingsområdet var byggingen av verdens største innen-

dørs skianlegg. Konseptet er unikt, også i internasjonal sammenheng.

Tekst: Mika Jäsperlä, Ruukki Building System

Skihallen SNØ Lørenskog
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Helårsarenaen SNØ er en del av 
Snøporten som er eierselskapet bak 
utviklingen av området og prosjek-

tet med investorene Selvaag (40 procent), 
Canica, Oslo Pensjonsforsikring, Malling, 
Baumann, og Lørenskog Kommunale Pen-
sjonskasse. Betonmast Romerike, som ble 
valgt som hovedentreprenør, tok kontakt 
med Ruukki i 2015 av deres tekniske sjef. De 
introduserte oss for konseptet som de ønsket 
å diskutere med oss. Vi mottok materiale 
med foreløpige skisser av prosjektet, samt 
nøkkeltall som man kan basere bygningens 
stålstamme og andre konstruksjonene på.

Designarbeidet
Den offisielle anbudsforespørsel kom fra 
Betonmast i 2016 og ytterligere to ganger 
i 2017. Bestillingen på skihallens stålkon-
struksjoner og selvbærende takplater kom i 
november 2017. Ruukkis levering inkluderte 
prosjektering, produksjon og installasjon av 
stålkonstruksjonen og bærende korrugerte 

takplater. Løsninger i stålkonstruksjoner 
som ble brukt til å utføre bygningen, designet 
av arkitekten (Roger Hampton, Halvorsen & 
Reine AS), var helt basert på løsningene som 
var utviklet av Ruukki under anbudsfasene.

Den stramme tidsplanen betydde at 
designarbeidet startet umiddelbart da in-
stallasjonen på stedet var planlagt å starte 
i mai 2018. Vi valgte SS-Teracon Oy fra 
Tammerfors Finland som vår konsulent og 
prosjekteringspartner. Valget var basert på at 
de hadde den nødvendige kompetansen for 
å prosjektere denne komplekse bygningen 
i henhold til planen som vi hadde utviklet 
sammen med kunden under den langvarige 
anbudsprosessen. Prosjektleding og prosjek-

Bygningen tilpasser seg terrenget og  
ser spesielt bra ut for forbipasserende. 
SNØ er vinterglede hver dag om du 
liker langrenn, snowboard, alpint, 
freeski eller noe i mellom, året rundt 
og bare 15 min unna Oslo. 
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teringsleding ble administrert fra Ruukki’s 
Peräseinäjoki–kontor i Finland, og møtene i 
Norge og via Skype ble hovedsakelig håndtert 
av Ruukki, med SS-Teracon som hadde fokus 
på selve designarbeidet.

Koordinering og samarbeid
I praksis, for et prosjekt av denne størrelsen, 
var 6 måneder for å starte installasjonen 
en utfordring som måtte løses. Den største 
utfordringen i begynnelsen av prosjektet 
var spesifikt utformingen av geometri og 
endelige løsninger i hovedstamme, siden 
alle andre designområder måtte tas med i 
utformingen av stålstammen. Arkitekten 

Byggherre: Vinterparken AS
Arkitekt: Halvorsen & Reine
RIB stål: Ruukki Bilding System / SS-Teracon
Totalentreprenør: BetonmastHæhre Romerike
Stålentreprenør varm sone: Contiga
Stålentreprenør kald sone: Ruukki Building System
Fasadeelementer: Kingspan
Takplater: Ruukki Building Components

➤

3D modell var i bruk med BIM informasjon under montasje 
av stamme. Flere dronebilder ble tatt under utførelsen.  
Det var enkelt å følge og jamføre hvordan vel planlagt 
montering var utført på byggeplass.
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definerte de estetiske grensene og formålet 
for bygningen. I praksis startet planleggin-
gen samtidig, så det var mye koordinering, 
spesielt innen VVS og anlegg, for eksem-
pel skiheiser osv. Strukturbelastninger og 
reserveringer for anlegg spilte en betydelig 
rolle, og i bakgrunnen jobbet vi hardt for 
å løse kundens krav til bygget. Etter hvert 
som prosjektet skred  fremover fortsatte 
både prosjekteringen og produksjonen av 
stålkonstruksjonene, samt monteringen som 
planlagt. Dette var en konkret demonstra-
sjon av hva som ble oppnådd gjennom et 
tidlig og effektivt samarbeid med kunden 
og andre aktører i prosjektet.

Skibakke og løyper
Helårsarenaen SNØ har at snødekket areal 
på 36 000 m2, noe som tilsvarer omtrent fem 
fotballbaner. Skibakken er 500 meter lang 
og 90 meter bred på det bredeste, med en 
høydeforskjell på omtrent 80 meter. Skibak-
ken er utstyrt med en stolheis og to skiheiser. 
Stolheisen alene har en kapasitet på 2400 
mennesker i timen. Fra taket i den nedre 
delen av skiløypa vil det være montert en 
langrennsløype som er 1 kilometer lang og 5 
meter bred. Løypa henger fra takkonstruk-
sjonene over bakken. Langrennsløypene 
består av 120 elementer og veier omtrent 
400 tonn. I tillegg til vekten på snøen er 

skitraseen designet for opptil 400 brukere 
og tåler vekten til en 6 tonns skimaskin. 
Hele stålstammen veier omtrent 2200 tonn.

Prosjektets kompleksitet økte med formen 
på bygningen som måtte følge terrengprofilen. 
Bygningen måtte ta hensyn til landskapsbe-
grensninger og blande seg med terrenget. 
Boligeiendommer i området måtte ikke hin-
dres av utsikt. Alpinbakken inne i Helårsa-
renaen SNØ var også designet slik at stor del 
av berget ble sprengt bort for å gi en riktig 
bakkeprofil. n

Les mer på internett
www.snooslo.no

Montering av stamme begynte i mai 2018 fra toppen av bakken og samtidigt fra midten i to seksjoner. Ikke hver dag får man montere stål på ganske bratt 
grunn istedet for flat mark. En godt planlagt montering i samarbeid med prosjektering og montasjeledelse var nøkkelen til suksessen i prosjektet.
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Lasse Kilvær, 
prosjektleder ‘Forsvarlig ombruk av byggevarer’, 

Partner i Resirqel AS

O M B R U K  AV S T Å L

Forsvarlig ombruk  
av byggevarer

Hva skal til for å gjennomføre ombruk av byggevarer i dag? Det er tema  

for en ny rapport, som fremhever stålkomponenters gode ombrukspotensiale.

Ombruk av byggevarer er på vei til å 
bli en realitet i norsk byggebransje, 
slik det har vært i alle tider- bortsett 

fra en relativt kort periode de siste fem tiårene. 
Det vil si, ombruk har sannsynligvis foregått 
på privatmarkedet, og i et gråsonemarked der 
man ikke spør om dokumentasjon, CE-mer-
king, eller teknisk godkjenning. I det store 
profesjonelle markedet, derimot, har ombruk 
blitt oversett, med den konsekvensen at da-
gens stadig mer omfattende lover, regler og 
forskrifter, i tillegg til entrepsriseutforminger, 
forsikringsordninger, og designprosesser, har 
blitt utviklet helt uten å gi plass til de bygge-
varene som allerede er produsert og har vært 
i bruk. Dermed er terskelen for å ta i bruk 
brukte produkter blitt stadig høyere. Samtidig 
fører dagens praksis til enorme utslipp av 
klimagasser, en utarming av ikke-fornybare 
råvarer og inngrep i natur og naturmangfold, 
noe stadig flere forstår ikke kan fortsette. 
Ombruk tilbyr et alternativ med lave utslipp, 
bevaring av råvarer, og flere lokale jobber til 

norske bedrifter. Men hvordan kommer vi 
oss tilbake dit?  

Hva er ombruk?
Ombruk er å bruke brukte byggevarer 
som byggevarer, om igjen. Det kan være 
til samme formål som opprinnelig, til en 
annen funksjon, og med eller uten bearbei-
ding. Ombruk inkluderer også demontering 
og flytting av hele bygg, bæresystemer, og 
lignende. 

Ombruk inkluderer ikke rehabilitering, 
destruktiv gjenbruk eller gjenvinning. 

Stor interesse
Tidlig i fjor utlyste Direktoratet for bygg-
kvalitet (DiBK) en anbudskonkurranse for 
en litteraturstudie og rapport, med fokus på 
hvordan ombruk av byggevarer kan gjøres i 
dag, og hva som eventuelt må endres i ram-
mevilkår og regelverk for å lette forutsetnin-
gene for ombruk- uten å svekke sikkerheten 
og kvaliteten. Team Resirqel vant anbudet 

foran langt større aktører, og leverte i løpet 
av 2019 en rapport i to deler, som undersøker 
hvorvidt og hvordan forsvarlig ombruk av 
byggevarer kan gjennomføres i Norge i dag. 
Rapporten ble presentert på en fullsatt sal i 
Litteraturhuset den 4. desember 2019, under 
Norske Arkitekters Landsforbunds fro-
kostmøte Brød og Miljø; Industriell ombruk 
av byggevarer.

Rapporten, som er på 123 sider, med en 
litteraturstudie på 51 sider, konkluderer 
med at forsvarlig ombruk er mulig, og 
noen byggevarer peker seg ut som spesielt 
gode kandidater. Byggevarer som monteres 
med mekaniske koblinger har størst po-
tensiale, dermed har byggeteknikken også 
påvirkning på ombrukbarheten. Skrudde 
stålkonstruksjoner, murstensvegger med 

Lenke til  
rapporten

I Norge rives det mange tusen bygg hvert år. Under 1% av de brukte byggevarene ombrukes. 
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kalkmørtel, prefabrikkerte betongelementer, 
og massivtre elementer og limtredragere har 
et stort potensiale. I tillegg er det nødven-
dig at byggevarene ikke inneholder store 
konsentrasjoner med miljøgifter, at teknisk 
levetid er lang, og at tekniske krav ikke har 
endret seg for mye de siste årene. Vinduer 
som er produsert mellom ca 1965 og 1990 er 
for eksempel gjerne fulle av PCB og klor-
parafiner, på vei til å nå enden av teknisk 
levetid, og i tillegg er U-verdien, det vil si 
isolasjonsevnen, for dårlig. De er heller ikke 
bygget for å kunne oppgraderes. 

Stål i tet 
I de fleste tilfeller er det nødvendig å utar-
beide prosedyrer for redokumentasjon for 
hver enkelt byggevare. Her har stålkom-
ponenter, sammen med mursten i tegl, et 
forsprang. Stålbransjen i Nord-Europa er i 
ferd med å utvikle prosedyrer og systemer 
for ombruk av bærende stålkonstruksjoner. 
En generell oppfattning er at problemstil-
lingen rundt CE-merking blir ansett som 
løst gjennom gjeldende regelverk – men at 
det er en mangel på gjennomførte forbil-
deprosjekter. 

➤ Funn fra rapporten: 
» Stål kan ombrukes i dag, innenfor gjel-

dende regelverk. 
» Det må først lages en plan rundt demonte-

ringen, som bør gjennomføres av et mon-
tasjefirma. 

» Lokal mellomlagring er kostnadsdrivende. 
Kan løses ved at aktører i byggebransjen, 
eller andre med tilgang på ledige tomter, 
slik som kommunen eller staten, gjør disse 
tilgjengelige.

» Egenskaper må dokumenteres, der det 
ikke finnes dokumentasjon. Det vil etter 
hvert komme flere prosedyrer for dette.

» Sertifiserte stålverksted må utføre eventuell 
bearbeiding.

» CE-merking er mulig innenfor dagens 
regelverk, hvis og når det er påkrevet.

Ombruk av stål er en lavthengende frukt, 
som kan gi store utslippskutt. Nå trenger vi 
miljøvennlige byggematerialer, og de aller 
mest miljøvennlige varene er de som allerede 
finnes, og kan tas i bruk på nytt. n

Läs mer på Internet
www.resirqel.no

Skrudde stålkonstruksjoner er spesielt egnet til ombruk. Denne stålhallen er ikke tegnet med tanke på demontering, men bærekonstruksjonen kunne like 
gjerne vært det. 

TEAM RESIRQEL
Team Resirqel besto av Lasse Kilvær, 
Olav W. Sunde, og Martin S. Eid, fra 
Resirqel AS, Henning Fjeldheim fra 
Skanska ASA, og Ole Rydningen fra 
Studio Oslo Landskap AS

Resirqel AS har flere års erfaring 
med praktisk ombruk av byggevarer, 
inkludert demontering, håndtering, og 
kvalitetssikring for lokalt ombruk og 
videresalg til eksterne kunder. Firmaet 
arbeider parallelt med regelverk og 
standardisering på oppdrag for 
myndighetene, og er involvert som om-
bruksrådgiver i flere større prosjekter. 
Resirqel er en tverrfaglig bedrift med 
arkitekt- og byggmester kompetanse, 
som vi benytter i utforming og opp-
føring av nye bygg med overskudds-  
og ombruksmaterialer. 

Zinkinfo

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 varmförzinkning? Kontakta oss vid frågor, eller 
varför inte boka ett specialanpassat informationsmöte på ert företag! Det går även 
bra att beställa vår uppdaterade Handbok i Varmförzinkning eller ladda ned den från 
vår hemsida, där den finns som pdf på både svenska och engelska.

info@nordicgalvanizers.com
www.nordicgalvanizers.com

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.

VALIANT
Automatic CNC drilling, drilling and band sawing, drilling 

and robotic coping line for profiles

TIPO G
Automatic CNC drilling, milling and thermal 
cutting system for large plates

The TIPO G is the new solution for drilling, milling and thermal 
cutting of large plates up to 3100 mm width, equipped with lateral 
grippers for plate handling and an automatic unloading system for 
finished parts. The new TIPO G can be configured with up to two 
high speed drilling units, each of them equipped with an automatic 
tool changer holding up to 24 positions per head.
Thanks to the special auxiliary axis, the TIPO G allows to keep 
the plates in position while carrying out all the operations required 
within the working area of the axis, which can be up to a maximum 
of 400 mm, assuring a very high precision. 
Beside the drilling heads, the TIPO G can be equipped with 
hydraulic numbering, a maximum of two plasma torches (straight 
and/or bevel) and a maximum of two oxy-fuel torches.

Stålfjæra 16
N-0975 Oslo
Norway
Tel. + 47 22 20 20 25
E-mail: post@meidell.no 
www.meidell.no

Terminalvägen 15
861 36 Timrå 
Sweden
Tel. +46 (0) 60 573310 
E-mail: office@iberobot.se  
www.iberobot.se

The brand new Valiant is equipped with numerous innovations compared 
to previous models, like an advanced pincher clamping system and a new 
hold down system with two independent cylinders that allows the best 
processing of the beam head and end. Another advantage is the enhanced 
auxiliary axis with 300 mm stroke on each independent drilling unit, which 
permits a wide variety of operations including special milling features and 
“rat holes” being made simultaneously on all sides without moving the 
beam. Valiant can be configured with an automatic tool-changer holding 
up to 14 positions per head: a significant increase of tools availability 
that allows completing all necessary operations on the beam without any 
operator intervention (drilling, milling, four side scribing, threading, etc.).
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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

Varmforzinking - Kvalitet - Transport
Den raskeste, beste og 

billigste rustbeskyttelsen. 
Faste sjåfører og biler med kran.

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

Med	  varmforzinkingsanlegg i	  Østfold	  og	  
Vestfold	  dekker	  vi	  hele	  det	  sentrale	  Østlandet

Med	  varmforzinkingsanlegg	  i	  Østfold	  og	  
Vestfold	  dekker	  vi	  hele	  det	  sentrale	  Østlandet

Sertifisert
Varmforzinkingsanlegg
Sentralt på Østlandet
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➤

Bjørnar Værnes, 
Faglig leder for  sveisekoordinator-

utdanningen ved Chr. Thams ressurs

SV E I S N I N G

Skal vi vente til et bygg 
kollapser før sveising blir 
tatt på alvor?
Norge, som er et høykostland, burde ha samarbeidet i mye større grad om å bli 

best på sveising, ikke bli best på å kle inn sveisefeilene. Mange tidligere deltagere 

på sveisekoordinatorutdanning ringer meg og forteller at arbeidsdagen har blitt 

vanskeligere etter at de har fått kunnskap om kvalitetssikring av sveis.

Utdanningen har gitt dem ny kunn-
skap om sveising og sveisetekniske 
standarder. I de fleste tilfeller har de 

blitt sendt på utdanning av sin arbeidsgiver. 
Arbeidsgivere bruker penger på dette fordi de 
må tilfredsstille et myndighetskrav, et sertifise-
ringsorgan har avdekt at kunnskapen mangler, 
eller at kunden har avdekket at de ikke har 
tilstrekkelig påkrevd kompetanse. Dette vil si 
at det er tvang som gjør at bedriftene sender 
ansatte på utdanningen. Kravene som står i 
kontrakter og standarder er ofte ikke nok for 
at sveisetekniske standarder blir etterfulgt.

Sveising er definert som en spesiell prosess, 
det har derfor blitt laget mange sveisetekniske 
standarder. Det er laget egne standarder for 
kvalitetssikring av sveis og standarder som 
beskriver ansvar og oppgaver for sveiseko-
ordinatorer.

Mange kvalitetsfeil innen sveis
Jeg har stilt meg spørsmålet: Hva er det som 
gjør at tidligere deltagere synes arbeidsda-
gene har blitt vanskeligere når de har fått 
ny kunnskap om sveis?

De som kontakter meg, forteller mer. Ofte 
begrunner de sitt ubehag med at arbeidsgive-
ren ikke tar sveising på alvor, og arbeidsgiver 
formidler med ord og handlinger at sveisefa-
get ikke er så viktig. Sveisekoordinatorer for-
teller at de avdekker og rapporterer skriftlig 
og muntlig om kvalitetsfeil på kvalitetsfeil, 
men at det de avdekker blir oversett. Kon-
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struksjon på konstruksjon og bygg på bygg 
blir levert med mange kvalitetsfeil, forteller 
de. Noen spør om hva skjer om et bygg kol-
lapser. Hvilket ansvar har sveisekoordinatorer 
da?  Jeg må bare si som sant er, at i slike alvor-
lige tilfeller er det domstolene som avgjør, 
spesielt når mennesker blir skadet eller drept.

Mange tror at kvalitetsfeil innen sveis bare 
er synlige sveisefeil som man kan se på over-
flaten etter at sveiseren har gjort seg ferdig. 
Kvalitetsfeil kan også være mye annet, som 
f.eks. at: 
»  verkstedet ikke har tilstrekkelig sveise-

kompetanse,
»  sveiserne ikke har riktig sveisesertifikat, 
»  sveisene er ikke utført etter en kvalifisert 

sveiseprosedyre, 
»  feil type sveisefuge er blitt brukt, 
»  det ikke er utført tilstrekkelig sveisein-

speksjon, 
»  det ikke er utført tilstrekkelig NDT-

omfang,
»  det er ikke utført 100 % visuell inspeksjon,
»  visuellkontrollør har ikke tilstrekkelig 

kunnskap,
»  sveising er satt bort til en underleverandør 

som ikke er kvalifisert,
»  det har blitt brukt feil materialkvalitet,
»  det er brukt feil sveisetilsett,
vdet er brukt feil dekkgass,
»  etc. 

Tidligere deltagere forteller også at bygg 
med synlige sveisefeil blir godkjent og over-

➤

levert kunden, som stoler på at arbeidet er 
utført tilfredsstillende. Det som ofte skjer 
er at sveisefeil som er avdekte og rapportert, 
blir innkledd og glemt. Noen ganger er dette 
styrt av byggeledelsen. Noen forteller at det 
er bygg de ikke ønsker å gå inn i, etter å ha 
blitt kjent med kvaliteten på sveisearbeidet.

Når man spør blant ledere i bransjene 
selv, om det er behov for mere kvalifisert 
sveisekompetanse, får vi ofte til svar at de har 
lang erfaring med sveising og de har god og 
tilstrekkelig kompetanse på det. Jeg undres 
da på om de kjenner til, kan tolke og bruke 
standarder som NS-EN ISO 3834, NS-EN 

ISO 5817, NS-EN ISO 14731, NS-EN ISO 
15609, NS-EN ISO 15614, NS-EN ISO 17660, 
NS-EN 1011, NS-EN ISO 13916, NS-EN 
ISO 5817, for bare å nevne noen få. 

Kan sveisekoordinatorer det de skal?
-om fagområder utdanningene er innom, 
som varmetilførsel, pincheffekt, plasmajet, 
nøkkelhullsveising, høyfrekventsveising, 
varmeledning i dekkgasser, dekkgassens 
påvirkning på sveisekvaliteten, t8/5, forskjel-
len på NS-EN ISO 3834-2 og NS-EN ISO 
3834-3, kravene til innholdet i en sveiseplan, 
hindre hydrogensprekk, omslagskurve, svei-

KONTAKT  | 0511-34 77 11  |  www.borga.se

NORDENS NYASTE 
HÖGPROFIL TR 136
•  Extremt stark profil för hela Norden 
•  136 mm höjd, 930 mm täckbredd
•  Snabba leveranser från Skara
•  Kompletta materialpaket

Det vi inte utbildar i 
behöver du inte kunna.
Vi ses i monter A07:38 på Svets- & Fognings-
tekniksmässan på Elmia den 12–15/5.

svetsakademin.se
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seinspeksjon, oppblanding, lysbuens katode-
fall, anodefall og buesøylen, kvasistatisk 
belastning, strømtetthet, omsk oppvarming 
av tilsettmaterialet og dens betydning, seig-
ringer, Shaefflerdiagram, spenningsfordeling 
over sveisen, restspenninger, varmsprekk og 
kaldsprekk, siging, 475o sprøhet, kravene til 
sveising på shop-primere, hvorfor er det krav 
til heftsveiser, m.m.? Det kan være avgjø-
rende om man har tilstrekkelig kunnskaper 
om hele eller er deler av dette, for at sveisen 
skal få tilfredsstillende kvalitet.

Det er mulig å prøve å argumentere seg 
bort fra at disse er viktig, det er også mulig 
å si at man kan alt fra før, men de som gjen-
nomfører utdanningene synes stort sett at 
læringskurven er bratt.

I NS-EN ISO 17660 tillegg B, står det 
blant annet at man kan være ansvarlig svei-
sekoordinator med «fabrikasjonserfaring». 
Noen tolker det som at med en del års erfaring 
med sveising, så er man kvalifisert.  Bransjene 
har sågar betraktet denne tolkingen som en 
«gladmelding» da den ble belyst for noen år 
siden. Nei, det kan ikke være så enkelt, og 
det er slettes ikke så enkelt!

Konstruktørene har i dag hjelpemidler slik 
at dimensjonene som brukes i stålkonstruks-
joner blir tynnere og slankere. Stålkvalitetene 
blir høyere og høyere. Slankere stål gjør at 
sveisene blir mindre, men de må ha omtrent 
samme styrken. Dette fører til at det må set-
tes større og større krav til kvaliteten på hver 

sveis jo slankere stålet blir. «Sveising som var 
godt nok i går, blir ikke godt nok i morgen.» 

Har byggebransjen sluppet for lett unna?
Høyfaste stål har andre sveisetekniske ut-
fordringer. Er bransjen klar for det? Mange 
ledere tror at prosessen rundt kvalitetssikring 
er kostnadsdrivende og at den vil føre til at 
produktet blir dyrere å produsere. Men blir 
gjennomføringsprosess gjort riktig, vil man 
kunne nyte en kostnadsbesparelse.  Det er 
ofte bare mangel på kunnskap om kvalitets-
sikring som gjør at dette kan oppfattes som 
kostnadsdrivende, og da blir det skummelt. 

Ofte er ledere i bransjen uten formell 
utdanning. Hva har det å si, når bedriften 
skal vurdere om det skal sendes ansatte på 
utdanning? Hvordan blir de med ny kunn-
skap behandlet når de kommer tilbake? Det 
settes ofte personer nesten uten kunnskap om 
sveisetekniske standarder i sveisekoordinator-
rollen. Av det som tidligere deltagere har 
fortalt er det ledere, ofte helt uten sveisekunn-
skaper, som prioriterer hvem som skal være 
nøkkelpersoner i bedriften, og da kommer 
sveisefaget svært dårlig ut.

Jeg har stilt meg spørsmålet: Hvorfor ut-
dannes flere sveisekoordinatorer i Sverige 
enn i Norge? Svenskene har ikke særlig mye 
sveising etter Norsok? Frem til år 2011 ble 
omtrent alle sveisekoordinatorer i Norge 
utdannet for olje- og gassbransjen. Det ble 
omtrent ikke utdannet sveisekoordinatorer 

for den landbaserte byggebransjen og indu-
strien før år 2011. Det var ikke attraktivt nok. 
Kan det ha noe å si for hvordan sveising blir 
oppfattet i byggebransjen helt frem til i dag? 
Har byggebransjen sluppet for lett unna, for 
lenge? Kanskje har sveising kommet i en 
ond sirkel?

Sveisefaget blir sviktet
Etter å ha deltatt på noen møter med Inter-
national Institute of Welding (IIW), som 
samler sveisebransjene i verden, ser jeg at 
byggebransjen og sveisebransjen i Norge er 
svært forsiktig med å delta og engasjere seg. 
Jeg ble svært overrasket da jeg observerte det 
på IIW-møte i Melbourne, Australia i 2016. 
Sverige stilte med 21 deltagere og Norge 
stilte med tre deltagere. På IIW-møte i Bra-
tislava, Slovakia i 2019, var det samme situ-
asjonen. Norge stilte med to deltagere mens 
Sverige og andre land stilte med flere titalls 
deltagere. IIW-møte er et stort arrangement 
med et vidt spekter av fag og grupper innen 
sveisemetoder, sveisefag, automatisering, 
effektivisering, utdanning, etc. 

Når jeg erfarer alt dette, blir jeg usikker 
på om vi i Norge er for «tilbakelent», noe 
som fører til at sveisefaget blir sviktet. Rett 
skal være rett, det er noen som har prøvd og 
som fortsatt prøver å få til riktig sveisekvalitet 
på plass, men det virker som at noen av disse 
også har resignert noe. Skal vi vente helt til 
at et bygg kollapser? n

STRUCTURAL PC SOFTWAREwww.struprog.se

Läs mer på abus-kransystem.se

Vikten av det viktigaste
Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder 
helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och 
utbildning av din personal. 
Låt oss ta hand om det viktigaste så att du kan lägga energi på annat.

Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.
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Lars Bäck, 
ELU

Dan Svensson, 
ELU

Victor Vestman, 
Ramboll

S T Å L B R OA R

Slussenbron 
– en avancerad stålkonstruktion 
med ett speciellt montage
I mitten av mars om vädret tillåter anländer överbygganden till Slussens nya huvud-

bro på båt till Stockholm, och därefter kommer den nya Slussenbron att sänkas ner 

på plats. Bron kommer sedan att vara klar i augusti och invigs 23 augusti 2020 och  

kommer att öppnas för allmänheten under hösten.

Huvudbron utgör en av de mer vitala 
delarna i den nya anläggningen som 
nu håller på att växa fram i näset mel-

lan Gamla Stan och Södermalm. Bron är 45 m 
bred och 140 m lång och har en yta lika stor som 
en fotbollsplan och en total stålvikt runt 3400 
ton. Den innehåller 8 körfält samt separerade 
gång- och cykelbanor på ömse sidor. Två av 
körfälten i mitten utgör den ramp som ansluter 
ner mot Stadsgårdsleden och som genom sin 
lutning har gett upphov till den unika formen 
för överbygganden. Brons tvärsnittshöjd är 
cirka sju meter vid Södermalmsidan och bara 
närmare en meter hög på Gamla Stan-sidan. 
Brons geometri har ett speciellt utseende med 
lutande sidor som varierar längs med bron 
och innebär att varje tvärsnitt är unikt längs 
med hela bron. Bron utförs i fyra spann med 
spännvidderna 42 m + 58 m + 30 m + 9 m.

De båda landfästena är integrerade kon-
struktioner som är en del av tunnel- och hus-
konstruktionerna på Södermalm respektive i 
Gamla Stan. De två centrala mellanstöden, som 
bär upp merparten av brons vikt, är placerade 
mitt i de båda avbördningskanaler som åter-
finns norr och söder om den nya slusskanalen. 
Endast en kort bit utanför det norra landfästet 
finns ytterligare en rad med fyra pelare. Dessa 
har tillkommit för att klara den fria höjden 
över cykelbanan på kajen och för att den arki-
tektoniska visionen är att brons överbyggnad 
ska avslutas meden solid mur i Gamla Stan i 
samma linje som angränsande murar. Samtliga 
stöd för huvudbron är grundlagda på borrade 
stålrörspålar f323 med 30–50 meters längd. Flytandes på sina pontoner, förs bron över det nedsänkta lastdäcket på fartyget Zhen Hua 33.

Bron lyfts av två traverskranar med kapacitet 2 000 ton vardera för att placeras på två specialbyggda pontoner.
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Bron lastad på transportfartyget ståendes på sina pontoner via temporära stöd.

Bron lyfts ut och sänks på två pontoner väntan-
des i docka vid verkstaden.

Illustrationsplan över området strax före huvud-
brons överbyggnad på sina pontoner skjuts in på 
sin plats. Överbyggnad och pontoner i brunrosa. 

Fartyget Zhen Hua 33 med sin brolast ankrar 
vid ankomst upp på strömmen mellan de två 
moringarna.

Det södra landfästet är en del av tunnel-
konstruktionen för Katarinavägens passage 
över Stadsgårdsleden och utgör i undre plan 
på Södermalm entrén från kajplan till tunnel-
banan och den handelsplats som uppförs inom 
projektet. Landfästet har brofogar och anslu-
tande körfält från huvudbron i två våningar. 

▲

▲
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De två centrala mellanstöden utgörs av 
56 meter breda skivstöd med två pelare på 
varje stöd. Pelarnas placering i tvärled är 
anpassade till bredden för överbyggnadens 
plana undersida. Stöden är grundlagda på 
drygt 50 stålrörpålar 7 meter under Saltsjöns 
vattenyta. Skivstöden är byggda i torrhet 
inom en tät spont. Pelarna har fått en speciell 
form eftersom de har anpassats till de geo-
metriska förutsättningarna. Pelartopparna 
har en kvadratisk form för att ge plats åt 
huvudbrons stora brolager medan pelarnas 
tvärsnitt i botten har anpassats till skivstödets 
begränsade tjocklek och därmed har erhållit 
en rektangulär form. Eftersom pelarna utgör 
en del av fasadlinjen till restaurangen och cafét 
under bron gjuts dessa i en vit betong med 
extra hårda estetiska krav på ytans jämnhet, 
enligt riktlinjer från projektets arkitekter.

Norra landfästet och den norra pelarraden 
är byggda på en gemensam grundläggning i 
vattnet till stor del öster om befintlig kajlinje. 
Landfästet är integrerat i den omgärdande 
däckskajen med teknikutrymmen för diverse 
funktioner. Bland annat en avloppspump-
station, avsättningsmagasin för dagvatten, 
soprum för intilliggande restaurang, mark-
värmecentral samt elcentral. För att förstärka 
den arkitektoniska visionen att bron landar i 
en solid mur på Gamla Stan kläs landfästets 
alla synliga väggar med granit.

Bron är uppbyggd helt i stål, och farba-
nan är utformad som ett ortotropt däck med 
tätskikt och beläggning direkt på stålfarba-
nan. Bron har ett flertal längsgående liv för 
att kunna fördela krafterna från den breda 
farbanan, då det i konstruktionen inte ingår 
något stabiliserande betongdäck. I tvärled har 
bron tvärskott och tvärförband med ett cen-
trumavstånd på omkring 3,5 meter. Vid brons 
lägre delar har tvärskott som består av hela 
plåtar använts. Vid brons högre tvärsnittsdelar 
har istället tvärförband utformats som ramar 
mellan livplåtarna med undantag intill stöd 
och där ramptaket börjar och hela tvärskott 
har använts. Indelningen av tvärskott och 
liv har inte enbart bestämts utifrån ett bä-
righetsperspektiv utan även med hänsyn till 
den tänkta tillverkningsmetoden. 

Redan från projektets start diskuterades 
indelningen av bron i sektioner, eller tillverk-
ningsenheter. Detta för att kunna vara öppna 
för verkstäders olika tillverkningsmetoder. 
Det innebar b.la. att varje brosektioner skulle 
vara möjligt att transportera på de vanliga 
vägnäten, vilket innebär begränsningar i höjd, 
bredd, längd och vikt. Samtidigt skulle bron 
inte ha allt för mycket korsande svetsar ur ett 
estetiskt perspektiv. 

Tidigt i projekteringen diskuterades 
brosegmentens indelning och den mest 
fördelaktiga arbetsordningen, samt vilka 
begränsningar som man då stod inför. Be-
gränsningarna var bland annat tillträde för 
verkstadsarbetarna då tvärsnittshöjderna var 
mycket begränsade för brosegmenten när-
mast det norra landfästet. Bron är uppdelad 
i åtta segment i längdled (numrerade 1 till 
8) och dessa segment är i sin tur uppdelade 
i ytterligare åtta sektioner (A till H). Sedan 

tillkommer några brosegment då rampen ner 
mot Stadsgårdsleden har utformats med ett 
tak, vilket totalt ger drygt 70 brosegment. 

Olika transportalternativ för att kunna 
montera bron var också en fråga som dis-
kuterades tidigt. De bästa möjligheterna för 
montaget var att bron skulle vara i ett helt 
stycke och transporterad via Saltsjön. Det 
innebar mindre svetsarbeten på plats och att 
en stor del av målningsarbetet kunde utföras 
på verkstadsplatsen. Eftersom avbördnings-
kanalerna inte skulle vara övertäckta vid 
tiden för montaget av huvudbron var det 
bästa alternativet att flotta in bron liggan-
des på pontoner. Den valda transport- och 
montagemetoden innebär att bron lyfts till 
två pontoner vid verkstadskajen. Pontonerna 
bogseras sedan ut till transportfartyget vars 
djup kan varieras och sänka ner fartygsdäcket 

➤

under vattenytan. Pontonerna bogseras in 
över fartyget och säkras mot fartygsdäcket. 
Sedan tömdes det tillförda vattnet i ballast-
tankarna ut och bron började sin närmare 7 
veckor långa färd till Stockholm och Stads-
gårdskajen. Väl på plats i Stockholm sänks 
fartyget ner och pontonerna och bron kan 
bogseras in för montaget.

Ramboll har i nära samarbete med Skanska 
projekterat bron som kommer att spela en 
central roll i den nya Slussen som fortsatt viktig 
kommunikationsknutpunkt och mötesplats. 
Arbetet med bron har tagit de inblandade 
närmare fem år och omfattat utformning, 
beräkningar, verkstadshandlingar och övrig 
projektering inklusive transport och montage. 
Skanska har haft det övergripande ansvaret och 
jobbat tätt ihop med Ramboll för att komplet-
tera varandras kunskapsdelar. I princip har 

Huvudbrons grundläggning i mitten av bilden. Södra landfästet till vänster i bild och norra landfäs-
tet till höger. Ytan under bron är den ursprungliga bottenprofilen

Huvudbron stålöverbyggnad på plats på underbyggnaden. Under bron finns lågbroar samt slusska-
nalen. Ytan i mörkgrönt utgör den nya botten.

Komplett broanläggning med beläggning, belysning, ledverk, lågbroar och slusskanal.
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varje plåtbit i bron diskuteras hur den ska 
svetsas ihop med de andra plåtar. Vilken typ 
av svets som ska användas. I vilken ordning 
plåtarna ska svetsas för att det ska bli bra för 
verkstan. Allt för att det ska bli effektivt och 
gå att bygga utan att man stöter på bekymmer. 

ELU har sedan 2004 varit involverat i 
projektet. Först som konstruktörer och geo-
tekniker i framtagandet av program- och 
systemhandling men sedan 2013 är ELU 
generalkonsult och har uppdraget av Stock-
holm stad att ta fram bygghandlingar för i 
princip alla delar inom delområde Land och 
Vatten. Och självklart har de för Stadens räk-
ning granskat de ritningar/beräkningar som 
Ramboll tagit fram. ELU har också biträtt 
staden som konstruktivt stöd miljödomsan-
sökan, MKB-arbete samt i ansökan enligt 
kulturminneslagen. n

Bron samt underbyggnader i elevation. 
Bilden Illustrerar tydligt brons ändring i 
geometri samt dess stödlägen. Här illustreras 
också den komplexa helheten med underbygg-
nationer, kanaler samt landfästen.

Teklafigur som visar bron i genomskärning 
ovanifrån. Genomskärningen är tagen så att 
brons länsgående livplåtar (lila färg), tvärskott 
(gul färg) samt underfläns är synliga. I figuren 
syns också den ramp som är integrerad i bron 
som leder trafiken till och från Stadsgårdsleden. 
Figur: Ramboll genom Tomas Bergströ 

Figuren visar två tvärsnitt i bron som tydligt illustrerar den stora skillnaden i höjd mellan brons 
ändar. I det övre tvärsnittet syns också rampens tvärsnitt och det tak som döljer den sista delen av 
rampen innan bron går mot landfästet på Södermalmssidan.

LÄS MER PÅ INTERNET
Läs mer om tillverkningen av stålkon-

struktionen och transporten från Kina i nr 
4-2019 av Stålbyggnad. 

www.stalbyggnad.se/ 
stalbroar/slussens-nya-huvudbro/

Så lyfts Slussenbron på plats: 
www.instagram.com/ 

p/B73b7ROJZw3/

Produktionen i Kina:
 www.youtube.com/watch?v=

bi9peMoZO3A&feature=youtu.be
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och Lagunen i Norge samt Nordens största 
köpcentrum Mall of Scandinavia i Stock-
holm. En stor mängd stora kontorsbyggnader 
och industribyggnader i båda länderna. En 
mängd broar över älvarna i Halland såväl som 
i Norrland. Idag byggs det dessutom mycket 
hallbyggnader, såväl mindre som större.

Egen tillverkning av stålkonstruktioner
Tillverkningen sker i fyra verkstäder. Ylivieska 
där man tillverkar stora svetsade profiler med 
plåt från SSABs stålverk i Brahestad bara några 
mil från Ylivieska. Man har fyra automatiska 
svetslinjer där en tar upp till 4 meter höga pro-
filer. I Peräseinäjoki tillverkar man fackverk 
av rörprofiler från SSABs stålverk i närheten. 
I Oborniki (Polen) tillverkas pelare och balkar 
av varmvalsade profiler från stålverk i Mellan-
europa. I Gargždai (Litauen) tillverkas huvud-
sakligen lättare profiler till hallbyggnader. Att 
tillverka stålkomponenterna i verkstäder som 
ligger nära de stålverk som tillverkar stålet är en 
klimatanpassning av stålbyggandet. Alla projekt 
projekteras i Tekla kopplat till ett affärssystem 
där man kan följa de olika komponenterna i 
projekten. Till ett projekt kan det komma delar 
från alla fyra verkstäderna och då är det viktigt 
att man kan följa flödet av produkter. Ruukki 
har också varit i framkanten när det gäller att 
använda höghållfast stål, bland annat används 
höghållfast stål (S550) i delar av rörfackverken. 
Ungefär 20 procent av stålet i Peräseinäjoki är 
mer höghållfast.

Ett nytt steg är nu på gång
Tyska Donges har nu lagt ett bud på Ruukki 
Building Systems och konkurrensverkets 
godkännande väntas under våren 2020. n

Lars Hamrebjörk
Läs mer på Internet
www.ruukki.com/building-systems

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

stålbyggnadsföretag som med kompetent personal och kvalitetssäkrade processer 

förser byggbranschen med stålkonstruktioner av olika slag. Under denna vinjett  

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

Ruukki Building Systems är ett av ledande stomentreprenadföretagen i Norden 

med cirka 500 anställda som har sina rötter i Sverige och Finland. Idag är Ruukki 

Building Systems ett eget aktiebolag inom SSAB koncernen. Lång erfarenhet och 

specialkompetens inom projektering, tillverkning och montage av stålkonstruktioner 

är grundstenarna till dagens framgång.

Ruukki Building Systems – från liten till stor

År 1972 grundade en entreprenör bosatt 
i Stockholm tillsammans med några 
vänner från hemorten Peräseinäjoki i 

finska Österbotten företaget Nordisk rör- och 
industriservice, PPTH. Man startade en liten 
verkstad bakom en bensinstation i Peräseinäjo-
ki där det fanns duktiga svetsare som behövde 
sysselsättning. Verksamheten började med 
montage av rör och stål samt andra servicearbe-
ten till framförallt gruv- och pappersindustrin 
i Sverige. Under åren 1972–1985 var det mest 
industriprojekt, rörarbeten och industriservice 
i Sverige, Finland, Mellanöstern och Ryssland. 
När man 1985 kunde se att kontorsbyggandet 
med stålstommar i Sverige ökade kraftigt gick 
man in även i det segmentet, först i Sverige och 
lite senare även i Norge.

1990 sammanförde finska stålbolaget Ra-
utaruukki sin verkstadsenhet i Ylivieska med 
PPTH och blev delägare då tillsammans med 
dåvarande huvudägare YIT. Då hade man 
tre stora verkstäder i Finland. Peräseinäjoki 
där man tillverkade stålkonstruktioner till 
kontorshus, affärshus och hallbyggnader. 
Alavus där man tillverkade huvudsakligen 
stålkonstruktioner till industribyggnader 
och Ylivieska där man tillverkade broar och 
tunga stålkonstruktioner till bygg- och off-
shoreindustrin. Medlem i SBI blev man 1993, 
samma år man öppnade försäljningskontoret 
i Stockholm.

2006 övertog Rautaruukki hela ägan-
det och infogade verksamheten i Ruukki 
Construction. Man byggde upp en växande 
verksamhet med fabriker i Baltikum, Ryss-
land och Rumänien. Verksamheten vidare-
utvecklades från att vara en stålentreprenör 
till en stomentreprenör. När sedan SSAB 
köpte stålbolaget Rautaruukki 2014 fortsatte 
stomentreprenadverksamheten oförändrat 
under namnet Ruukki Construction fram 

till sommaren 2019 då man omvandlade 
Ruukki Building Systems till ett eget bolag 
inom SSAB koncernen.

Entreprenadverksamhet med fokus på stål
Ruukki Building Systems har idag en pro-
jektverksamhet som specialiserat sig på de-
sign, tillverkning och installation av stom-, 
vägg- och takkonstruktioner till byggnader 
samt brokonstruktioner med produktions-
anläggningar i Peräseinäjoki och Ylivieska 
(Finland), Gargždai (Litauen) och Oborniki 
(Polen). Ungefär 35 % av marknaden är i 
Sverige, 25 % i Finland, 15 % Norge och 25 
% i Polen/Tjeckien och Litauen. 

Man tar hand om hela kedjan från pro-
jektering till tillverkning och montage och 
är ofta med tillsammans med kunden i tidiga 
skeden av projekten för att utveckla lösningar 
anpassade till industriell tillverkning samt ef-
fektivt och säkert montage. Verksamheten 
är uppdelat i fyra affärsområden med olika 
team med projektledare som är specialiserade 
mot olika typprojekt. Flervåningsbyggnader, 
Industriprojekt, Hallbyggnader och Broar. 
Man har sammanlagt cirka 100 egna montörer 
och montageledare som är specialiserade på 
”stålmässigt” krävande projekt och dessutom 
använder man underentreprenörer. Man har 
en egen konstruktionsavdelning och närmare 
40 konstruktörer lokaliserade i kontor i Fin-
land, Tjeckien och Litauen. Man har också 
nära samarbete med flera konsultföretag.

Sverige och Norge – långvariga marknader
Genom åren har RBS medverkat i en rad stora 
kända byggprojekt i Sverige och Norge. Ex-
empelvis stora sportanläggningar som Globen 
och Friends Arena. Flygplatsbyggnader såväl 
till Stockholm Arlanda som till Gardermoen 
och Flesland i Bergen. Köpcentra Byporten 
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Fackverkstillverkning i fabriken i Peräseinäjoki.

Tillverkning av svetsade balkar och broar i fabriken i Ylivieska. 

Fackverk färdiga för leverans till projekt Life City i Stockholm.

Hannu Sepponen, ansvarig för Ruukki Buil-
ding Systems konstruktionsavdelning i Norden.

Från vänster: Tero Aho, ansvarig för fabriken 
i Peräseinäjoki, Michael Porko, ansvarig för 
Marketing och Pre Sales samt Risto Haapa-
niemi, ansvarig för Industribyggande i Sverige 
och Norge
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Företaget J3M startade som ett konsult-
bolag 2011 med fokus på projektering 
av stålkonstruktioner. Fem år senare 

tog man nästa steg för att dra nytta av den 
kompetens och erfarenhet man skaffat sig 
och blev ett stålbyggnadsentreprenörsföretag. 
Med hjärtat i projekteringen jobbar man med 
flera samarbetspartners som stålverkstäder och 
andra för att leverera den bästa lösningen till 
beställaren. J3M är inte rädda för att testa nya 
vägar för att hitta den bästa, mest effektiva och 
självklara lösningen för ett byggprojekt. Man 
skapar förutsättningarna för bästa resultat – 
utan att kompromissa med kvalitet. 

Tre olika koncept
J3M har delat upp sitt koncept i tre olika vari-
anter. I paketet Small utför man projektering 
av stålbyggnader där certifierade stålbyggnads-
konstruktörer konstruerar och dimensionerar 
stålstommen. Som projektledare för stålbygg-
nadsprojekt tar man ett helhetsansvar och ser 
till att allt är genomtänkt innan beställning av 
material och montering. 

Med Medium-paketet får man en komplett 

leverans av J3M-projekterat 
material, från stomme till 
bleck, med bästa möjliga kvali-
tet. Med fingertoppskänsla och 
specialistkompetens projekte-
rar man vad beställaren behö-
ver och anpassar leveransen 
efter förväntningar och öns-
kemål. Beställaren har sedan 
möjlighet att montera i egen 
regi eller köpa in montaget 
från valfritt montageföretag. 

Med Large får kunden ett 
komplett genomfört projekt. 
Väljer man detta paket utför J3M, förutom pro-
jektering och materialleverans, även montering 
av stålbyggnaden. När projektet är färdigprojek-
terat lämnas det över till den egna montageavdel-
ningen som har erfarenhet, rätt utbildning samt 
maskiner och utrustning anpassad för att leverera 
ett komplett stålbyggnadsprojekt. 

Smålandsstenar
J3M finns i Smålandsstenar och har 35 an-
ställda med 10 på projekteringsavdelningen 

varav en certifierad stålbyggnadskonstruktör 
och snart ytterligare två certifierade. Man 
har tre montageteam med hela Sverige som 
arbetsområde. Under 2019 hade man en om-
sättning på cirka 150 miljoner och levererar 
ungefär 30–40 projekt under ett år. J3M är 
ett bolag i stark utveckling. n

Lars Hamrebjörk

Läs mer på Internet: 
www.j3m.se

Genom evolution har J3M utvecklats från 

kunskapsbaserad stålbyggnadsprojektör  

till att vara helhetsleverantör av stålkonstruk-

tioner. J3M vill bidra till att förändra och för-

bättra byggbranschen och ser förändring 

som en möjlighet att utvecklas.

J3M – Built on knowledge

J3M är sina anställda, ett team med samma mål – Att utmana och forma branschen med våra ambitioner. Hör av dig och följ med!

Projekteringsavdelningen är hjärtat i vår verksamhet och till-
gänglig för dig som kund genom hela projektet.

Till Motor Halland i Halmstad beställdes J3Ms Large-paket 
vilket innebär att J3M har levererat helheten för stomme och 
väggar. Detta inkluderar stålstomme, takplåt, HDF bjälklag, 
betongsocklar och väggelement. Ett stort projekt och en komplex 
byggnad som kräver strukturerad planering och effektivt tempo.

➤
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Tibnor er Nordens største 

stålleverandør. De har 

nettopp etablert et helt 

nytt sentrallager for det 

norske markedet på  

Eidsvoll Verk, seks mil 

nord for Oslo. Der fikk de 

nylig installert en helt ny 

saglinje fra den italienske 

sagprodusenten Ficep.

Ficep saglinje t i l  Tibnor

Ved den nye saglinjen, fra venstre: Finn Kamås, logistikkdirektør hos Tibnor og Morten Dahlberg 
fra P. Meidell.

Tibnors nye sentrallager består av et temperert 
lagerbygg på 21.000 kvm, samt 29.000 kvadrat-
meter uteareal.

Den nye saglinjen fra Ficep er levert av P. Meidell AS.

Ficep-sagen er utstyrt med blant annet hydrauliske 
horisontale og vertikale holdeklemmer som maksi-
merer stabiliteten på profiler under behandling.

Tibnor reduserer antall lagre i Norge 
fra fem til ett. Med det nye sentral-
lageret på Eidsvoll tilbyr Tibnor et 

enda bredere produktsortiment og høyere 
leveringskvalitet enn tidligere. Et nytt au-
tomatlager effektiviserer plukket tilknyttet 
rundt 60 prosent av ordremengden.

Tibnors nye sentrallager består av et 
temperert lagerbygg på 21.000 kvm, samt 
29.000 kvadratmeter uteareal. Daglig sender 
Tibnor ut mellom 300 og 400 tonn, fordelt 
på rundt 15 til 20 tonn per bil. Siden mye av 
stålet som leveres både kappes og primes er 
saglinjene plassert tett opptil Tibnor sine to 
slyngrenseanlegg. På den måten reduseres 
interntransporten til et minimum.

Pris og kvalitet viktig
– Da vi valgte å bygge et helt nytt sentral-
lager, valgte vi samtidig å flytte fem saglinjer 
fra tidligere lokasjoner inn i det nye bygget. 
I tillegg til disse fem saglinjene, ønsket vi 
også en helt ny linje, forteller Finn Kamås, 
logistikkdirektør hos Tibnor. Valget ble en 
ny italiensk Ficep som ble levert av Meidell.

– Da vi skulle velge en leverandør til vår 
nye saglinje så var det mange vurderinger som 
skulle gjøres. Vi har et bredt kundespekter, 
men hovedsakelig leverer vi til mekanisk 
industri. Det er fortsatt mye produksjon i 
Norge. Alt fra små gjenstander som bestikk 
og møbelbeslag, til skip, bygg og anlegg. Selv 
om vi i Tibnor ikke satser tungt på olje- og 
gassindustrien, så har vi likevel et lagerpro-
gram for dette, siden mange av kundene 
våre også har et ben innenfor denne bransjen 
forklarer Kamås, og fortsetter:

– Det vi la vekt på ved valg av ny sag var 
en kombinasjon av pris og kvalitet, samt gode 
tekniske løsninger. Sagen må være hurtig og 
nøyaktig, noe vi er avhengige av som leve-
randør av maskinsagtjenester til blant annet 
byggeindustrien.

Fornøyd med sagleverandøren
Saglinjen Tibnor valgte har modellnavnet 
Katana, og det er den nyeste Ficep-utvikling-

en innen automatiske båndsager. Den sager 
svært raskt og leverer topp kvalitet. Sagen 
er utstyrt med blant annet hydrauliske ho-
risontale og vertikale holdeklemmer som 
maksimerer stabiliteten på profiler under 
behandling. Sagen er i stand til å skjære opp 
til 60 grader gjærede kutt i begge retninger, 
og konstruksjonen gjør det enkelt og hurtig 
å skifte sagblader, samt utføre vedlikehold 
og rengjøring.

– Før vi bestemte oss for kjøp besøkte 
vi fabrikken til Ficep i Italia og vi dro på 

flere befaringer hos andre som hadde kjøpt 
tilsvarende saglinjer. Hos disse fikk vi bekr-
eftet kvaliteten. Vi har i mange år handlet 
av Meidell og vi er svært godt fornøyd med 
de som leverandør. De er vår valgte servi-
cepartner på sager og vi gleder oss over det 
gode samarbeidet, avslutter Finn Kamås. n

Tekst og bilder: Maskinregisteret

Läs mer på Internet
www.tibnor.no
www.meidell.no
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Beställare: Platzer
Arkitekt: White
Entreprenör: Peab
Konstruktör: VBK
Stålkonstruktör: BTB
Stålentreprenör: Ruukki 
Building Systems
Fasadentreprenör: UPB

Gårda Vesta – höghus med stålstomme  
och fasad i cortenstål

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

Med sina två torn blir Gårda Vesta land-
märket och den norra utposten i det 
nya resliga Gårda, stadsdelen som bytt 

skepnad från förra seklets fabriksmiljöer till 
framtidens kreativa kontorskluster. Gårda Vesta 
är tänkt som en tydligt markerad avslutning av 
stadsdelen Gårda i norr, med två höga hus som 
matchar Gothia Towers i söder. Läget invid E6 
tas tillvara med anslående byggnader som agerar 
både ”skyltfönster” och skyddande barriär mot 
trafiken på leden. De bägge tornen (25 respektive 
14 våningar) och den sammankopplande lågdelen 
bildar tillsammans en ensemble byggnader med 
tydligt uttryck och karaktär.

Den kanske största attraktionen i projektet är 
den vidsträckta grönskande terrassen på våning 
8, som breder ut sig mellan de två tornen med 
möjlighet till en fikapaus med sol på näsan, after 
work med kollegorna eller rentav att flytta ut job-

bet till en arbetsplats under bar himmel. Torget är 
också entrén till kontor och andra verksamheter i 
Gårda Vesta.

Även utseendemässigt sticker Gårda Vesta ut i 
sitt rustika uttryck. Med inspiration från platsens 
historia valde arkitekterna cortenstål som är både 
hållfast och underhållsfritt - det rostar vackert men 
långsamt och med bibehållen styrka. En särskild 
kvalitet är cortenets förmåga att skifta utseende över 
tid. Det åldras med värdighet. På de nya kontorshu-
sen får stålet sällskap med stora mängder glas i en 
fasad som signalerar associationen till forna tiders 
fabriksmiljöer på Gårda. Det nya lyfter på kepsen 
för det gamla. Just känslan av gedigna material har 
varit en bärande idé genom arkitektarbetet med 
Gårda Vesta, där byggets olika komponenter lyfts 
fram och exponeras. Även interiört återfinns cor-
tenstålet i form av en trappa i den stora ljusgården, 
och de två glidformsgjutna trapphusen får behålla 
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Pilotanläggningen 
i Hybrit-projektet

SSAB:s, LKAB:s och Vattenfallsgemensamma 
initiativ HYBRIT för att ersätta kokskol 
med fossilfri energi och vätgas har utvecklats 

stadigt sedan sommaren 2018. En viktig del i HY-
BRIT-konceptet är den unika pilotanläggningen 
som nu byggs vid SSAB:s anläggning i Svartön. 
I pilotanläggningen kommer man att producera 
vätgas och testa om direkt reduktion av järnmalm 
(DRI) med väte. Den huvudsakliga energikällan 
för HYBRIT-konceptet är fossilfri elektricitet från 
Vattenfall. Detta används främst för storskalig 
vätgasproduktion via elektrolys av vatten och för 
att driva ljusbågsugnen. Att ersätta kol med el och 
väte i HYBRIT-processen kommer att kräva cirka 
15 TWh per år, vilket motsvarar cirka en tiondel 
av den svenska årliga elproduktionen.

Pilotanläggningen byggs med en stålstomme 
från Ruukki Building Systems med Sweco som 
konstruktör. Stomkonstruktionen består av pe-

➤

Beställare: Hybrit Development 
Byggkonstruktör: Sweco
Stålentreprenör: Ruukki Building Systems
Fasadelement: Ruukki Construction

TILLSAMMANS GER VI JÄRNET!

Specialister på smide och större stålkonstruktioner. Vi är alla en del av Blixtljuset.se

sin levande yta med tydliga spår 
av brädor.

Stomkonstruktionen består av 
en glidformgjuten betongkärna 
med trapphus och hissar. Kring 
dessa byggs en stålstomme med 
stålpelare och stålbalkar samt 
betongbjälklagselement. Hu-
vudentreprenören Peab står 
för betongkärnan och Ruukki 
Building Systems levererar och monterar 
prefabstommen med cirka 1300 ton stål. 
Två- och trevåningshöga fyrkantiga och 
runda samverkanspelare av fyrkantspro-
filer och WQ-balkar. 

Ruukki Building Systems monterar 
även håldäck och övriga prefabbetonge-
lement. Fasaderna består av fasadelement 

med corténstål från SSAB på utsidan. Fasa-
delementen levereras och monteras av UPB.

Vid redaktionens besök i slutet av ja-
nuari var stommen på den ena huset uppe 
i topp på 14 våningar och det andra var på 
15 våningar, men ska upp till 25 våningar 
fram till maj. Byggnaden är klar till hösten 
2020 och inflyttningen börjar 2021. n
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lare och balkar av H/I-profiler och diagonaler med KKR-profiler, 
samt takfackverk av KKR-profiler. En stor del av profilerna kommer 
från SSABs stålverk som ligger nära Ruukkis verkstäder i Finland 
där stomkomponenterna görs klara för montage. Därigenom minskas 
transporterna maximalt från ståltillverkning till det slutliga montaget 
vilket innebär en klimatanpassad stomkonstruktion av pilotanläggningen.

Fasaden byggs av 9 200 m2 stålpaneler från Ruukki Construction. 
Panelerna är ytbehandlade med GreenCoat Hairc BT, en ny produkt 
som Ruukki kommer att lansera år 2020. På taket finns 2 700 m2 
bärande takplåt och takplåt från Ruukki Construction.

Pilotanläggningen kommer att invigas på sensommaren 2020 och 
provtillverkningen kommer att köra i gång under hösten. År 2024 ska 
man vara färdiga med utvecklingssteget i pilotskalan. n

BÄSTA YTMATERIALET 
TILL SÄKERHETSDÖRRAR?
DOBEL® FILM LAMINATED METAL 

Trygga dörrar kan också vara snygga. Metalcolours unika 
tillverkningsprocess gör det möjligt att använda samma 
laminat till både dörrblad, karmar och pro� ler vilket 
garanterar samma färg, glans och struktur på alla ytor. 

Med DOBEL® Film Laminated Metal får du ett väl 
beprövat material från en � exibel och pålitlig leverantör. 
Som bonus får du också en bättre service- och kvalitets-
garanti än någon annan aktör på marknaden kan erbjuda.

Kontakta oss så berättar vi mera.
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Metalcolour Sverige AB
Emaljervägen 7
SE-372 30 Ronneby
Phone: +46 457 781 00
info@metalcolour.com

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

Metalcolour Asia Pte Ltd
17 Tuas Avenue 4
SG-639368 Singapore
Phone: +65 6898 2535
info@metalcolur.com metalcolour.com

Vi ställer ut på Nordbygg 21-24 april! 
Besök oss i monter C20:51. Vi är ny� kna 
på er och er verksamhet och att hitta
möjligheter för framtida samarbete. 

pnr3902-annons-halv-stålbyggnad#3-nordbygg-14feb-mc-infor.indd   1pnr3902-annons-halv-stålbyggnad#3-nordbygg-14feb-mc-infor.indd   1 2020-02-10   11:472020-02-10   11:47
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Solenergitak på Parkeringshus

Beställare: Regionfastigheter Örebro
Entreprenör: NCC
Arkitekt: KLARA arkitekter
Konstruktör: Tyréns
Stålkonstruktör: Ruukki Building Systems
Stålentreprenör: Ruukki Building Systems
Solceller: Swede Energy Power Solutions AB
Fasadentreprenör: Westins Fönsterteknik

Vissa parkeringshus har byggts utan 
tak på den översta våningen. Detta 
var fallet med garaget tillhörande 

Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ. För 
att kunna komplettera parkeringshuset med 
en solcellsanläggning och hålla sig inom 
tillåtna byggnadshöjd och ändå behålla an-
talets P-platser valdes en speciell lösning. En 
stålpergola byggdes på översta planet på vil-
ken man kunde placera solcellanläggningen 
på. En fackverkskonstruktion, tillverkad 
och monterad av Ruukki Building Systems, 
kompletterad av ett sekundärt bärverk så att 
panelerna kan lutas upp mot solen med ca 20 
grader vinkel. Mellan varje panelrad är det 
öppet så att besökaren kan åskåda himlen. 
Kraftiga fackverksbalkar har använts för 
att motstå den vindpåverkan som kan upp-

stå på 9:e våningen. USÖ:s parkeringshus 
har inneburit vissa utmaningen gällande 
konstruktionen och beräkningarna. Van-
ligtvis vid solcellsinstallationer finns det 
ett tak under panelerna vilket förhindrar 
att vinden kommer underifrån utan endast 
uppifrån och från sidan. Normalt så bygger 
man inte en så stor konstruktion endast för 
solcellerna utan man utgår från befintli-
ga konstruktioner, eller tak, när man ska 
montera solceller. Stålpelarna består av 3,5 
m långa RHS-profiler på 300x300. Primär-
fackverket av RHS-profiler är 10 m långa 
och väger 650 kg/st. Sekundärfackverket, 
också av RHS, är 17 m långa och väger 600 
kg/st. Hela P-huset består av en öppen fasad 
med glas och sträckmetall sned ställda till 
varandra. n

Telefon 0151-51 80 40  |  vytab.se

Vi tillverkar trappor, räcken och ramper som passar 
hemma eller på jobbet. Inomhus eller utomhus, för 
service eller utrymning, enkelt eller avancerat.

Ta nästa steg med Vytab
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Modellera, tillverka och montera stålkonstruktioner 
snabbare och med högre kvalitet. 

TEKLA STRUCTURES är en kraftfull och flexibel programvara för 
konstruktörer och tillverkare av stålkonstruktioner. Du kan skapa en 
detaljerad, byggbar 3D-modell av vilken stålkonstruktion som helst, 
från industri- och affärsbyggnader till stadion och höghus. 

Läs mer på: tek.la/stalbyggare

Tekla Structures
3D programvara för konstruktörer 
och tillverkare av stålkonstruktioner
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Sonja Henie ishall

Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Entreprenør: Håndverkskompaniet 
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter 
RIB: Rambøll
Stålentreprenør: Hansen Sveis & Montering

Prosjektet er lokalisert ved 
siden av Frogner stadion. 
Sonja Henie ishall skal bi-

dra til å forbedre kapasiteten på 
idrettsanlegg i Oslo, og gi Oslo 
vest et tilbud som ikke finnes i 
dag. Hallen skal være et anlegg 
for kunstløp, kjelkehockey/ishoc-
key, kortbane og andre isidretter. 
I tillegg får hallen et eget styrke-
rom, kontorer og møterom.

Det er tatt arkitektoniske 
grep for å integrere den nye 
hallen i landskapet på en god 
måte. Hallen er utformet med 
et grønt, buet tak, som fungerer 
som en overgang mellom par-
kens to nivåer. Hallen består av 
plasstøpte betongvegger med 
takkonstruksjon av buede stål-
fagverk som spenner over hal-
len og lette takelementer som 
dekkes med grønt mosebelegg. 
Hallen følger landskapsformen 
i den eksisterende vollen. Ytter-
veggene består hovedsakelig av 
glass og granitt, og skaper en fin 
kontakt mellom aktiviteten som 
skjer inne og ute.

Hallen har et bruttoareal på 
rundt 4 600 kvadratmeter, og får 
tribuneplasser for rundt 300 per-
soner. Når det gjelder miljøkrav 

så er hallen prosjektert som et 
energivennlig passivhus og blir 
oppført på en fossilfri anleggs-
plass. Bygget er planlagt ferdig 
skal høsten 2020 etter ca. 2 års 
byggetid.

Det er montert 9 stk stålfag-
verk á 10 tonn, med en lengde 
på 35 meter og høyde på ca. 1,5 
meter, bestående av rør i stålsort 
S355J2H. Buens lengde er ca 38 
meter. Over- og undergurt har 
en diameter på 323,9 mm. De 
er valset/buet med flere radiuser 
(en parametrisk generert form). 
Buen er delt i 3 deler. Del 1 ble 
montert på et tårn og målt inn. 
Del 2 og 3 ble så koblet sammen 
på bakken og løftet samlet og 
koblet på i høyden med bolter. 
I og med at buen er veldig lang 
og slank var den også følsom for 
løft. Den kompliserte formen stil-
te derfor høye krav til riktig og 
presis utførelse. n
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Hvam Nordre➤

Byggherre: Hvam Nordre AS  
c/o Rimfeldt Eiendom
Totalentreprenør: Ø.M. Fjeld
Arkitekt: Astrup og Hellern
RIB stål: Soltech (nå Stabil)
Stålentreprenør: Åkrene Mek. Verksted

METALSERVICES AS 
Stålkonstruksjoner direkte fra polsk og ukrainsk produsenter 

Kontakt oss for en uforpliktende prat 
 

        92549054              jan.pszczolinski@metal-services.no 

På Hvam næringspark ved Olavsgård i 
Skedsmo, nord for Oslo, har det vært 
stor byggeaktivitet siste året. De nye 

næringsbyggene vil bli godt synlige for de 
rundt 80.000 bilene som hver dag passerer på 
E6. Prosjektet består av to bygg hvor Lease 
Plan skal ha det største som opprinnelig var 
på i underkant av 8 000 m2, men det tilkom 
en underetasje med parkering på ca. 3 900 
m2. Det andre bygget er et utleiebygg til flere, 
bant annet NAF, og har et areal på ca. 3 000 
m2. Byggene består av lastbærende stålkon-
struksjoner (ca 340 tonn), prefab hulldekker 
i etasjeskillere, selvbærende stålplatetak og 
fasader av sandwichelementer og glass.

Åkrene Mek. Verksted AS har vært stå-
lentreprenør for Ø.M. Fjeld og har hatt med 
seg Soltech AS (nå Stabil AS) som RIB på 
stål, Spenncon AS på leveranse og montasje 
av prefab betong og Romerike Profilteknikk 
AS med TRP platetak og Paroc sandwiche-
lementer i fasader. Åkrenes kontrakt med 
Ø.M. Fjeld endte opp på ca. 28 mill. eks. mva. 
inklusive prefab betong, TRP takplater og 
Paroc sandwichfasader. n
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STÅLPRODUSENTER
ArcelorMittal Commercial Long Norway AS, 

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

Celsa Armeringsstål AS, 
www.celsaarmeringsstaal.com, 
Postboks 500, 8601 Mo i Rana, 
Tel. 47 70 33 33

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

Borga Stål AS,
 www.borga.no 
Holteveien 5, 1400 Ski 
Tel. 69 67 60 28

Europrofil AS,
www.europrofil.no
Naustvegen 12, 6230 Sykkylven
Tlf: 70 24 64 00

Kingspan AS, 
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

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

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

Hebra AS, 
www.hebra.no,
 Vardheivegen 66, 4340 Bryne, 
Tel. 51 88 98 00

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 

Bastal AS, 
www.bastal.no, 
Øyrane 12, 6800 Førde, 
Tel. 957 33 333

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

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

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

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, 
www.fana-service.no
Rødshella 20, 5244 Fana, 
Tel. 93 25 26 46

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

Fimek AS,
jack@fimek.no
Øyjordnesveien 79, 9310 Sørreisa
Tel. 415 88 441

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

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

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

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

Haukås Vimek AS, 
www.vimek.as, 
Frakkagjerdveien 207,  
5563 Førresfjorden, 
Tel. 52 77 40 22  

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

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

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

Kamstål AS, 
www.kamstal.no, 
Gamle Forusveien 11, 4031 Stavanger, 
Tel. 480 88 444

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

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, 
www.lsiwelding.no, 
Røllesveien 1, 3074 Sande,
 Tel. 33 77 72 80

Lumarine Teknologi AS, 
www.lumarine.no, 
Tømmervåg, 6590 Tustna, 
Tel. 959 28 163

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

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

Montasjeservice AS,
www.montasjeservice.com
Dølstuløkka 1, 
3470 Slemmestad
Tel. 31 29 77 90

Møre Stål AS, 
www.mørestål.com, 
Breivika industrivei 41, 
6018 Ålesund, 
Tel. 922 80 131

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

Nitek AS, 
www.jens-jensen.no, 
Pb 2008, 9507 Alta, 
Tel. 78 45 69 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.overhallamekaniske.no, 
Kornsilovegen 22, 
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 Ind.område, 
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 

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

Smitek AS, 
www.smitek.no, 
Kveldsrovegen 15, 2859 Kapp, 
Tel. 99 64 11 79

Spilde Mek Verksted AS, 
www.spilde-mek.no, 
Sagveien 2, 1890 Rakkestad, 
Tel. 69 22 66 90

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

Stryvo Stryn AS,
www.stryvo.no
Vipevegen 8, 6783 Stryn
Tel. 57 87 28 00

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

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

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

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

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

Velle Utvikling AS,
www.velle.no
Kaigata 3, 3112 Tønsberg
Tel. 33 35 90 00

Vest Stål & Fasade AS, 
www.veststal.no, 
Helgelandsvegen 27, 
5585 Sandeid, 
Tel. 4884 9191

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

Borg Bygg AS, 
www.borgbygg.no, 
Tomteveien 47, 1
618 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 

GBS Construction AS, 
Holmengata 24, 1394 Nesbru, 
Tel. 66 77 80 20

Hevad AS,
post@hevad.no
Hatlahaugen 2, 6016 Ålesund
Tel. 920 777 09

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

Metal Services AS,
Fjellstubben 14, 4820 Froland, 
Tel. 925 49 054

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

Stålteknikk AS, 
www.staalteknikk.no, 
Robotvegen 10, 4340 Bryne
Tel. 992 73 000

Tromsø Stålindustri AS,
v.johnsen@tromso-stalindustri.no
Stakkevollveien 41, 9010 Tromsø
Tel. 932 18 900

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, 
Karoline Eggens vei 3, 2016 Frogner, 
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 50

MainTech AS,
www.maintech.no
Granåsvegen 15A, 7069 Trondheim
Tel. 73 95 67 50

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 

Norske Bæresystemer AS, 
www.norbs.no, 
Vækerøveien 3, 0281 Oslo, 
Tel. 951 20 083 

Skanska Norge AS, 
Konstruksjonsavdelingen, 

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

Statnett,
www.statnett.no
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo
Tel. 23 90 30 00

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

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

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

RÅDGIVENDE INGENIØRER
Concrete Structures,

 www.concretestructures.no,
Pb. 74, 1325 Lysaker, 
Tel. 959 49 658

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

Degree of Freedom AS, 
www.dofengineers.com, 
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
Tel. 411 76 756

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

Industrivisualisering AS,
www.invis.no
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Tel. 975 49 580

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

Leiknes AS, 
www.leiknes.as, 
Storgata 17, 9300 Finnsnes, 
Tel. 77 87 07 50

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

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

Procon Rådgivende Ingeniører 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

Zenit Engineering , 
www.zenit.no, 
Pb 276, 5480 Husnes, 
Tel. 4003 1250

ÅF Engineering AS,
www.afconsult.com
Postboks 1264, 7462 Trondheim
Tel. 24 10 10 10 

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 

Spenncon AS,
www.spenncon.no
Pb.508 Sentrum, 3504 Hønefoss
Tel. 67 57 39 00

FESTEMATERIELL / MASKINER
Clemco Norge AS,

www.clemco.no
Postboks 104 Tveita, 0617 Oslo
Tel. 23 12 51 20

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
Hegdalveien 80, 3261 Larvik, 
Tel. 95 800 700

LM Dahl Ingeniørfirma AS,
www.lmdahl.no, 
Hovedgårdsveien 9, 1397 Nesøya, 
Tel. 66 98 25 95

Norspray AS, 
www.norspray.no, 
Maskinveien 10, 4033 Stavanger, 
Tel. 51 22 07 00

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

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

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

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

KRANBANER
Konecranes AS,

www.konecranes.no
PB 168 Vollebekk, 0520 Oslo
Tel. 22 07 97 00

INSPEKSJON / DOKUMENTASJON
AAA Certification AB, 

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

HSP Inspection AS, 
www.hspinspection.no, 
Statsminister Torps vei 1a, 
1738 Borgenhaugen, 
Tel. 91 77 38 60 

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

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

Kontroll & NDT AS,
www.kndt.no
Ribe, 4770 Høvåg
Tel. 91 59 58 68

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

Weld IT AS,
www.weldit.no
Postboks 65, 5347 Ågotnes
Tel. 56 33 61 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

VARMFORSINKING 
Brødr. Berntsen AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORGANISASJONER/UTDANNING
Chr. Thams Ressurs, 

www.thamsressurs.no, 
Orkdal vgs Follo, 7300 Orkanger, 
Tel. 926 81 727

Den norske Stålgruppen, 
www.stalforbund.com/stalgruppen.htm

Høgskolen i Gjøvik, 
www.hig.no 

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

Nordic Galvanizers, 
www.zincinfo.se 

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, 
www.NFSkompetanse.com 

Stål- og metallgrossistenes Forening, 
Møllergata 8, 0179 Oslo, 
Tel. 41 02 15 98

Universitetet i Agder, 
www.uia.no, 
Pb 509, 4898 Grimstad, 
Tel. 37 23 30 00



  55NR 1 •  2020 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

M
EDLEM

SNYTT
Norsk Stålforbund flyttet 1. mars fra Møllerga-
ta 8 til Stortorvet 10, like i nærheten, sentralt 
plassert ved Stortorvet og Domkirken. 

Kontoret ligger i ærverdige Glassmagasinet 
med inngang fra Møllergata. Inngangsparti og 
trapper er under oppussing og blir ferdigstilt til 
sommeren. Kontoret er tilknyttet et moderne 
kontorfellesskap med felles møteplasser, møte-
rom, kjøkken og kantine. 

Den nye adressen er 
Stortorvet 10, 0155 Oslo.

Som mange av våre medlemmer har 
observert er det nå et stadig økende 
krav til å utarbeide EPDer for alle typer 
produkter, også stålprodukter. En EPD 
(Environmental Product Declaration) er 
et kortfattet verifisert dokument med 
informasjon om produkters miljøpresta-
sjon gjennom hele livssyklusen.

Det er ressurskrevende, både økono-
misk og på andre måter å utvikle en EPD. 
Våre tidligere EPDer var generelle/gene-
riske. Men vi ser at stadig flere etterspør 
prosjektspesifikke EPDer.

LCA.no har, på oppdrag fra Norsk 
Stålforbund, utviklet en EPD-generator 
for utarbeiding av både generiske og pro-
sjektspesifikke EPD’er for stålprodukter. 

Dette fungerer slik at alle grunnlagsdata 
er registrert (enten generiske miljødata 
eller stålverkets egne miljødata) og at 
man kun supplerer med data fra egen 
tilvirkning og montering. EPD-genera-
toren har ingen begrensning på antall 

EPD’er som utarbeides. 
Medlemsforetak i Norsk 
Stålforbund kan få 
tilgang til EPD-genera-
toren. Det påløper en 
engangsavgift samt en 
månedlig vedlikeholds-
avgift.

EPD-generatoren 
kan tas i bruk når 
bedriftene har meldt 

seg inn i ordningen og gjennomgått et 
pålagt oppstartskurs. Det første kurset 
ble avholdt 21. januar med 23 deltakere 
fra følgende foretak: Nils Løff, Norsk Stål, 
Kamstål, Skanska Stålfabrikken, Contiga, 
Nortech og E.A. Smith.

Medlemsforetak har anskaffet EPD-generator

Nye medlemmer 
i Norsk Stålforbund
Stålentreprenører

●   LSI Welding AS,  
www.lsiwelding.no,

Rådgivende ingeniører

●  Zenit Engineering,  
www.zenit.no, 

●  Concrete Structures,  
www.concretestructures.no,

Nytt kontor
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KONSTRUKTION i fokus

Är det hållbart  
med pelare i S960?

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.

I nuvarande EN 1993-1-12 återfinns en tilläggsregel till tabell 6.2 i EN 1993-1-1  

som säger att ”reglerna för S460 är också tillämpbara för stålsorter högre än S460 

och upp till S700”. Denna regel ska tolkas som att de knäckningskurvor som enligt 

EN 1993-1-12, tabell 6.2, bör tillämpas för S460 även kan tillämpas för pelare i högre 

hållfastheter. Denna regel kommer att implementeras i den nya EN 1993-1-1.

Sedan några år tillbaka håller en ny generation av hela eu-
rokodfamiljen på att värkas fram i olika kommittéer och 
arbetsgrupper inom CEN/TC250. Det kommer dock att ta till 

bortåt 2022 eller 2023 innan de blir offentliga eftersom planen är att 
alla delar, från Eurokod 0 till Eurokod 9, ska publiceras samtidigt.

Den nuvarande Eurokod 3, EN 1993 – Dimensionering av stålkon-
struktioner, omfattar 20 enskilda delar. Innehållet i alla dessa delar ses 
över i samband med revideringsarbetet. Dessutom tas någon del bort, 
några delar slås ihop och några nya delar tillkommer. Det finns säkert 
orsak att återkomma till konsekvenserna av detta revideringsarbete 
längre fram. Denna artikel fokuserar dock på dimensioneringsregler-
na för konstruktioner i höghållfast stål, och särskilt bärförmågan för 
böjknäckning av pelare i höghållfast stål. 

För flera år sedan beslöt den kommitté, CEN/TC250/SC3, som 
ansvarar för Eurokod 3 att i nästa generation av eurokoderna kommer 
EN 1993-1-1, och därmed även övriga delar av EN 1993, att omfatta 
stål upp till och med S700. Detta åstadkoms genom att de regler som 
finns i den nuvarande EN 1993-1-12, Tilläggsregler för stålsorter upp till 
S700, förs över till de övriga delarna av Eurokod 3 i samband med den 
pågående revideringen.

I samband med att SC3 tog detta beslut beslöt man även att EN 
1993-1-12 ska tas bort. Ett långt och envist lobbyarbete från i huvud-
sak Sverige, Finland och Storbritannien har dock lett till SC3 har 
backat i denna fråga och istället beslutat att EN 1993-1-12 ska finnas 
kvar och göras om till att omfatta tilläggsregler för stålsorter upp till 
S960. Arbetet med att ta fram en ny EN 1993-1-12 med en förändrad 
omfattning har påbörjats parallellt med revideringen av de övriga 
delarna och ambitionen är att denna del ska vara klar och kunna 
publiceras samtidigt som övriga delar av Eurokod 3.

Sverige spelade en viktig roll i utvecklingen av den ursprungliga 
SS-EN 1993-1-12 genom framlidne professor Bernt Johansson som var 
ordförande för den arbetsgrupp inom SC3, WG12, som tog fram EN 
1993-1-12. Sverige har även en betydande roll i utvecklingen av den nya 
EN 1993-1-12 genom att författarna till denna artikel är ordförande 
för, respektive ledamot i den nuvarande arbetsgruppen WG12. Denna 

arbetsgrupp identifierade tidigt en översyn av dimensioneringsreglerna 
för böjknäckning av tryckta komponenter i höghållfast stål som ett 
viktigt delmoment i utvecklingen av den nya EN 1993-1-12 som ska 
ge tilläggsregler för stålsorter från S700 till S960.

Behovet av mer kunskap om bärförmågan för böjknäckning för 
komponenter i höghållfast stål motiverade initieringen av ett forsk-
ningsprojekt vid Stålbyggnad, LTU, som kommer att redovisas i form 
av en doktorsavhandling under våren 2020 och som kommer att utgöra 
underlag för fastställande av reglerna för böjknäckning i den nya EN 
1993-1-12. Projektet har finansierats av det europeiska forskningsprojek-
tet Aeolus4Future, SBUF och Stålbyggnadsinstitutet. SSAB har bidragit 
med höghållfast stål till provkroppar och WPS-er för svetsning medan 
Stålsmide i Luleå AB har bidragit med tillverkning av provkropparna. 
Här ges en kort beskrivning av de nuvarande dimensioneringsreglerna 
för böjknäckning i EN 1993-1-1 och EN 1993-1-12 och en samman-
fattning av de slutsatser projektet har resulterat i.

Regler för bärförmåga för böjknäckning i nuvarande EN 1993-1-1
De nuvarande dimensioneringsreglerna för böjknäckning i EN 1993-
1-1 är resultatet av ett stort omfattande inom ECCS under 1970-talet. 
Försöksresultat sammanställdes och utvärderades, vilket ledde till 
den beräkningsmodell vi tillämpar idag med knäckningskurvorna 
a0 till d i tabell 6.2 i EN 1993-1-1 som speglar egenspänningarnas 
inverkan på bärförmågan för böjknäckning.

När dimensioneringsreglerna i EN 1993-1-1 utvecklades låg den 
stora majoriteten av det experimentella underlag man hade tillgång 
till i intervallet S235 – S275, och det fanns inga försök på pelare med 
hållfastheter över S460. Detta gjorde att knäckningskurvorna i EN 
1993-1-1 reflekterar hur egenspänningarna påverkar bärförmågan 
för böjknäckning för pelare tillverkade av stål i hållfastheter långt 
ifrån vad som idag betraktas som höghållfast stål.

Vi vet dock nu, genom mätningar av egenspänningar i olika typer 
av stålkomponenter, att egenspänningarnas storlek relativt materialets 
hållfasthet, ofta uttryckt som sR/fy, inte är konstant. För en svetsad 
profil i S355 kanske det maximala värdet för sR/fy kan närma sig 1,0, 
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medan mätningar av egenspänningar i en svetsad profil i S700 ger sR/fy 
i storleksordningen 0,6 eller något liknande. Detta har betydelse för 
bärförmågan för böjknäckning, och det avspeglas i att man i tabell 6.2 
i EN 1993-1-1 anger en annan, högre knäckningskurva för valsade 
tvärsnitt och VKR-rör i S460 än i S235 – S420.

Regler för bärförmåga vid böjknäckning i nuvarande EN 1993-1-12
I nuvarande EN 1993-1-12 återfinns en tilläggsregel till tabell 6.2 i 
EN 1993-1-1 som säger att ”reglerna för S460 är också tillämpbara 
för stålsorter högre än S460 och upp till S700”. Denna regel ska 
tolkas som att de knäckningskurvor som enligt EN 1993-1-12, tabell 
6.2, bör tillämpas för S460 även kan tillämpas för pelare i högre 
hållfastheter. Denna regel kommer att implementeras i den nya EN 
1993-1-1, vilket i praktiken innebär att för valsade profiler och för 
varmformade rör i S460 – S700 kan man välja knäckningskurva 
a0 istället för a vid beräkning av bärförmågan för böjknäckning.

Den bakomliggande orsaken till denna regel är att det har bedömts 
finnas tillräckliga belägg för att kunna anta att egenspänningarna från 
valsning inte har lika stor inverkan på bärförmågan för denna typ av 
pelare om de tillverkade av stål i högre hållfastheter. Man skulle kunna 
förmoda att man kan tillämpa ett liknande resonemang för svetsade 
pelare. Tabell 6.2 i EN 1993-1-1 visar dock att så inte är fallet. För svets-
ade pelare liksom för kallformade rör gäller samma knäckningskurva, 
oberoende av stålsort, vilket sannolikt beror på att det vid tiden för 
utvecklingen av nuvarande EN 1993-1-1 och EN 1993-1-12 inte fanns 
tillräckliga empiriska belägg för att kunna anta något annat.

Bärförmåga för böjknäckning för pelare i S700 - S960
Olika aspekter av bärförmågan för bärande konstruktioner i höghållfast 
stål har under senare år väckt ett ökat intresse hos forskare runtom i 
världen. När det gäller bärförmågan för böjknäckning har dock denna 
forskning i huvudsak fokuserat på varm- och kallformade fyrkantrör 
samt svetsade lådtvärsnitt, för vilket det finns ett relativt stort experi-
mentellt underlag som kan utgöra grund för utvärdering av dimensi-
oneringsregler för böjknäckning för stålsorter i spannet S690 till S960.

Varmvalsade I-profiler i höghållfast stål finns inte, och det är magert 
med publicerade studier om svetsade pelare i höghållfast stål med 
I-tvärsnitt belastade med normalkraft. Så vitt känt finns det endast 
publicerat resultat från två försök med svetsade pelare i S960 med 
I-tvärsnitt belastade med böjknäckning i vek riktning, och bägge dessa 
pelare hade en slankhet, l, som var högre än det slankhetsintervall, l 
= 0,4 – 1,2, som är relevant att studera i detta sammanhang eftersom 
det är i detta intervall som egenspänningarna kan antas ha inverkan 
på bärförmågan för böjknäckning.

För att bredda underlaget för utveckling av dimensioneringsregler 
för böjknäckning för stålsorter i spannet S700 till S960 inriktades den 
experimentella delen av forskningsprojektet vid LTU på provning av 
elva svetsade pelare i S960 med I-tvärsnitt belastade med böjknäckning 
i vek riktning. För jämförelse provades även fyra svetsade pelare i S355 
med I-tvärsnitt med samma tvärsnittsutformning och/eller slankhet 
(l) som provkropparna i S960. Därutöver användes en provkropp i 
S960 för mätning av egenspänningar med strimlemetoden.

I den kommande doktorsavhandlingen ges en detaljerad redovis-
ning av de genomförda provningarna vid LTU samt provningar utför-
da av andra liksom analyserna av hur väl olika bärförmågemodeller kan 
förutsäga bärförmågan för böjknäckning för normalkraftsbelastade 
komponenter i höghållfast stål. ➤

Gabriel Sabau, LTU/SSAB
Doktorand vid LTU som senare 
i vår disputerar med avhandlin-
gen Flexural Buckling of High-
Strength Steel Columns.

Ove Lagerqvist, LTU/SSAB
Professor inom stålbyggnad 
vid LTU och även Gabriels 
handledare.

Figur 1: Diagram från ECCS utvärdering av dimensioneringsregler för 
böjknäckning

Figur 2: Försöksuppställning och provning av böjknäckning i vek riktning.
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Den som önskar en detaljerad 
redovisning av forskningspro-
jektets genomförande och dess 
slutsatser får ge sig till tåls till 
doktorsavhandlingen är pu-
blicerad. Här nöjer vi oss med 
att konstatera att av de olika 
bärförmågemodeller som stude-
rats är det inte den modell som 
tillämpas i EN 1993-1-1 som 
stämmer bäst i jämförelse med 
tillgängliga försöksresultat, men 
av politiska skäl är det sannolikt 
mycket svårt att få acceptans för 
en annan bärförmågemodell i nya 
EN 1993-1-12 än den som finns i 
EN 1993-1-1.

En statistisk utvärdering 
av bärförmågemodellen i EN 
1993-1-1 gentemot de provnin-
gar som utförts vid LTU och de 
försöksresultat med provkroppar 
i S690 – S960 som publicerats av 
andra leder dock till slutsatsen 
att bärförmågemodellen kan 
tillämpas för stålsorter upp till 
S960 och att följande ändringar 
bör göras i nuvarande tabell 6.2 
i EN 1993-1-1.

Pelare i S960  
– kan det vara hållbart?
Många konstruktörer och 
byggare frågar sig säkert vil-
ken praktisk nytta man kan ha 
av den studie som redovisas i 
denna artikel eller, för den de-
len, av en ny eurokod som ger 
tilläggsregler för stålsorter från 
S700 till S960. Bärande kompo-
nenter tillverkade i t ex S960 
blir sannolikt dyrare per kg än 
motsvarande komponenter i 
S355 och de kräver sannolikt 
större noggrannhet vid tillverk-
ningen, t ex vid svetsning. Det 
är också så att man inte alltid 
har nytta av en högre hållfast-
het, t ex när nedböjningar eller 
utmattning är avgörande.

Det kan dock finnas fördelar 
med att tillämpa höghållfast stål för normalkraftsbelastade kompo-
nenter som t ex pelare, och dessa fördelar blir alltmer uttalade i takt 
med ett ökat fokus på begränsningar av utsläpp av koldioxid. Stål 
tillverkat i en malmbaserad process ger ca 3 kg koldioxidutsläpp per 
kg färdigt stål. Resultaten från denna studie visar att man för bärför-
mågan för böjknäckning kan tillgodoräkna sig nästan hela ökningen i 
hållfasthet från S355 till S960. Detta ger stora besparingar i den mängd 
stål, eller koldioxid om man så vill, som krävs för att klara en given 

KONSTRUKTION i fokus
Är det hållbart med stålpelare i S960?

belastning vid en given knäcklängd, t ex för en våningshög pelare i en 
kontorsbyggnad. Pelare i höghållfast stål är alltså inte bara hållbara, 
de bidrar även till ett mer hållbart byggande. n 

Läs mer på Internet.
Skanna QR-koden:

Föreslagen ändring av tabell 6.2 i EN 1993-1-1
 Nuvarande tabell 6.2 Föreslagen ändring 
 i EN 1993-1-1 för stålsorter > S460 för S690 – S960 
 
Svetsade I- och lådtvärsnitt,  Knäckningskurva c Knäckningskurva a
oberoende av knäckriktning

Kallformade fyrkantrör Knäckningskurva c Knäckningskurva a

Figur 3: Jämförelse mellan experimentell bärförmåga för böjknäckning för provkroppar i S690 – S960 och bär-
förmåga enligt EN 1993-1-1, kurva a.

Figur 4: Bärförmåga relativt tvärsnitt för svetsade pelare med I-tvärsnitt i S960 och S355.

Samma globala slankhet, l Samma längd



SSAB Weathering & COR-TEN®

Upplev arkitektens rostiga favorit
SSAB Weathering är höghållfasta korrosionsbeständiga stål och COR-TEN®-sorter. 

Här kan du få svar på dina frågor om  
rosttröga stål och Cor-Ten® från SSAB.
Tech support 0243 729 29 
techsupport@ssab.com

www.ssab.com

• Bredaste utbudet på marknaden.

• Snäva toleranser.

• Utmärkta egenskaper för formning,  
bearbetning och svetsning.

• Förbättrar din verkstadseffektivitet.

• Utmärkta kallformningsegenskaper.

• 355–960 MPa sträckgräns.

• Minimerar den totala livscykelkostnaden  
med låga eller obefintliga underhålls- 
kostnader.

• Möjligt att beställa små kvantiteter.

• En av få leverantörer av COR-TEN® i Europa.

• Teknisk support utan kostnad.

Nästa generations 
högpresterande paneler
ArcelorMittal Construction fokuserar på att förbättra byggnaders 
prestanda och samtidigt minska det ekologiska fotavtrycket.  
Våra produkter erbjuds med garantier på upp till 40 år. 

• Förbättrad termisk prestanda
för ökad värmeisolering

• Hållbar beläggning
för minskat ekologiskt fotavtryck

• Optimal lufttäthet
för förbättrad komfort i byggnaden
och minskad energianvändning

Vi kan effektivt minska paneltjockleken 
från 140 mm till 120 mm med 
samma värmeeffektivitet. För varje 
2 000 m² paneler använder vi 1,6 
ton mindre skum och 50 kg mindre 
stål (från beslag, skruvar, m.m.), 
vilket också medför effektiviserad 
transportkostnad.

Genom att byta från rena 
zinkbeläggningar till ZMevolution®, 
minskar koldioxidutsläppen med 46% från 
galvaniseringsprocessen av ett kg stål. 
För en enda byggarbetsplats motsvarar 
detta 13000 fordon som förflyttar sig 
13000 km per år vardera.

-46%
Minskat koldioxidutsläpp  

från galvaniseringsprocessen 
av ett kg stål

+15%
Ökning av termisk 

prestanda 

+25%
Ökning av

energiprestanda

Tlf: +47 63 94 14 00
MMaaiill::  ppoosstt@@aarrcceelloorrmmiittttaall..ccoomm 
www.arcelormittalprosjekt.no

ArcelorMittal Construction Norge AS 
Tærudgata 1
2004 Lillestrøm, Norway

Läs mer om våra produkter på arcelormittalprosjekt.no



Avsender/Retur:  
Nyheter om Stålbygg
C/O Norsk Stålforbund, Stortorvet 10, 
0155 Oslo
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SKIHALLEN SNØ LØRENSKOG

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 stålkonstruktioner 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

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.  


