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 Stålpriser 2013
  Tele2 Arena 
 Steel LCA – App
  Samvirkekonstruksjoner
 Forbindelser

Tullhusbron, Norrköping 
– vinner av 
Stålbyggnadspriset 2013

Mall of Scandinavia

Profilbygget

Finalist Norsk Stålkonstruksjonpris: Trollstigplatået i Geiranger

Finalist Norsk Stålkonstruksjonpris: DNB-huset: Vestbygget 

Finalist Norsk Stålkonstruksjonpris: Statoils nye regionkontor



STÅL I ETT STÖRRE SAMMANHANG

Friends Arena, Sveriges nya Nationalarena i Solna. Designad kraftledningsstolpe i Åre. Ett nytt pelletsverk  i  Kiruna. Alla är de 

expempel på hur stålkonstruktioner används i alla typer av projekt. Det kan handla om alltifrån stora industriprojekt, med 

1000-tals ton stål, till husprojekt med  spekta kulära stålstrukturer där arkitektens design ställer höga krav. Sweco har hög 

teknisk  kompetens i materialet stål och stor förmåga att optimera användningen. Allt arbete utförs i 3D, från beräknings-

analyser  till produktionsmodell för tillverkningsunderlag till verkstad. 

Vad kan vi göra för dig? Läs mer om våra konsulttjänster på www.sweco.se
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Välkomponerat Mycket ska stämma vid tillverkning av synkronise-
ringsringar till lastbilsväxellådor. Perfekta Industrier 
i Arvika levererar en kvarts miljon ringar om året. 
�Företaget samarbetar med Tibnor för att säkra 
behovet av ämnes rör till ringarna. Toleranserna 
är ytterst snäva och materialet måste hålla måttet.  
Rören produceras efter Perfektas specifikationer 
och levereras i produktionsanpassade ämneslängder. 
Tibnor har kompetens och förmåga att tillsammans 
med kund och leverantör sätta samman bra lösningar. 
�Detta har varit avgörande för att få fram ämnesrör 
med rätt egenskaper och kvalitet. Det lönar sig att 
samarbeta.

Vad kan vi göra för dig?

tibnor.se
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Norsk Stålforbund har, siden 2006, samarbeidet med SBI om utgivelsen av tids-
skriftet «Nyheter om Stålbyggnad». Tidsskriftet er fra og med i år døpt om til 
”Nyheter om Stålbygg” for utgivelse i Norge og med egne norske medlemssider.  
Et norsk navn på tidsskriftet har lenge vært ønsket av våre medlemmer for å 
gjøre det mer attraktivt i det norske markedet. Tidsskriftet er samtidig blitt Norsk 
Stålforbunds offisielle medlemsblad. Etter at første nummer ble utgitt i år, med ny 
norsk tittel, har vi mottatt mange positive reaksjoner og tilbakemeldinger.  At den 
nye «norske» versjonen har blitt tatt godt imot av våre lesere er veldig gledelig 
og viser at omleggingen var et viktig skritt i riktig retning for videre utvikling av 
bladet.
 
Tidsskriftet er finansiert av annonseinntekter, men det har dessverre vært for få 
norske annonsører til å dekke alle kostnader som omfatter det norske marke-
det. Dette har også vært en viktig årsak til at vi nå har laget en «norsk» versjon 
av bladet. Vi håper og tror at dette vil bidra til at vi får flere norske annonsører. 
Tidsskriftet har i flere år vært en viktig inspirasjonskilde og kunnskapsformidler 
av stål som byggemateriale. Bladet når ut til en bred krets i byggesektorens ulike 
fagmiljøer og gir på den måten stor oppmerksomhet om stål som bygningsmate-
riale hos bestillere, arkitekter, konstruktører og entreprenører. Bladet er også høyt 
verdsatt blant stålbransjens egne bedrifter som en viktig kanal for å formidle sitt 
budskap, sin kompetanse og sine produkter.
 
Det er nå litt over et år til at man må CE-merke sine stålprodukter. Men status per 
i dag er at det er svært få som er sertifisert i henhold til EN 1090-1 som gir rett til 
CE-merking. Dette er svært bekymringsfullt. Den 1. juli i år vil ny europeisk bygge-
vareforordning erstatte dagens byggevaredirektiv. Reglene skal sikre at egenskaper 
til byggevarer skal deklareres likt og forhindre tekniske handelshindringer i EØS-
området. CE-merking blir obligatorisk der det finnes en harmonisert produktstan-
dard. For stålkonstruksjoner så er datoen for CE-merking ihht den harmoniserte 
standarden EN 1090-1 satt til 1. juli 2014. CE-merkingen vil omfatte 
alt fra bærende takplater, veggrigler, takåser til fagverk, søyler og 
bjelker for bygninger, bruer, tårn og master. CE-merking omfatter all 
tilvirkning som endrer de deklarerte egenskapene, og vil derfor også 
omfatte ståldistributører og deres servicesentra inkludert de som 
bøyer eller varmforsinker stål. En sertifisering er et bevis på at 
man har et system for produksjonskontroll for å sikre at de tek-
niske kravene i utførelsesstandarden blir oppfylt. Dette sikrer 
rettferdig konkurranse mellom de seriøse aktørene.
 
Det har i det siste vært mye i media om momssvindel ifm salg av 
armeringsstål. Det er også mistanke om at momssvindel omfatter 
prefabrikkert stål. I Polen har det vært foretatt flere arrestasjo-
ner. Det store omfanget har resultert i at Polen har foreslått nye 
regler, fra 1. juli i år, som skal sette en stopper for momssvinde-
len. Men man frykter at bakmennene nå flytter til et annet land 
og at virksomheten fortsetter som før. Vi samarbeider nå med 
stålforeningen i Sverige om å kartlegge omfanget av momssvin-
delen fra de baltiske landene og Polen og hvilke tiltak som skal 
iverksettes. Et viktig budskap til innkjøpere er at dersom man har 
mistanke om eller burde vite at produktene er ulovlig omsatt så 
løper man en stor risiko for å bli tiltalt for heleri og man risikerer 
store bøter og straffer.

Kjetil Myhre
Daglig leder, Norsk Stålforbund
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Design of Steel 
Structures

Stålbyggnadsinstitutet ord-
nade i april två kurser baserade
på Eurokoden och på två nya 
läroböcker från ECCS. ”Design 
of Steel Structures” med prof. 
Luis Da Silva som föreläsare 
och ”Fire design of Steel” 
med prof. Paolo Vila Real som 
föreläsare. Båda läroböckerna 
går att beställa från SBI på 
www.sbi.se.

Stålforbundet søker 
ny medarbeider 

Norsk Stålforbund har de 
siste årene fått mange nye 
medlemmer og økt aktivitet. 
Det er derfor at det nå søkes 

etter en ny medarbeider. Det 
søkes etter en initiativrik, 
selvstendig, serviceorientert 
medarbeider med stort enga-
sjement og med gode samar-
beids- og kommunikasjonse-
vner. Stillingen medfører en 
bred kontakt med alle deler 
av stålbransjen. Fullstendig 
stillingsannonse kan sees her: 
www.stalforbund.com

Hilde Fløgstad  
ny leder for Contiga sin 
produksjonsvirksomhet

I april begynte Hilde 
Fløgstad som fabrikksjef i 
Contiga AS med ansvar for alle 
Contiga’s fabrikker i Norge. 
Alle fabrikkene er sertifisert og 
leverer CE-merkede produkter. 

Fabrikkenes produkter blir i 
hovedsak benyttet i Contiga’s 
komplette leveranser innen 
prefabrikkerte bæresystemer.

Hilde er utdannet innen lo-
gistikk og forsyningsledelse og 
tok sin mastergrad på Cran-
field University i England. Etter 
endt utdannelse har karrieren 
handlet mest om logistikk 
og produksjon, og kommer 
direkte til Contiga fra stil-
lingen som fabrikksjef for Mills 
fabrikker i Fredrikstad.

Kåre Solberg begynner 
som prosjektutvikler i 
Contiga AS

Kåre Solberg har 30 års 
erfaring som eier og leder av 
Finseth rådgivende ingeniør. 
Han har i 30 år jobbet tett mot 
Contiga, og har hatt ansvaret 
for prosjektering av utallige 
prosjekter med bæresystem i 
prefabrikkert stål og betong. 
Kåre Solberg har også lang erfa-
ring som RIB og blir benyttet av 
mange entreprenører, arkitekter 
og byggherrer i utviklingsfasen 
og har også ofte hatt ansvaret å 
utføre prosjekteringsoppdraget. 
Kåre er en av bransjens desidert 
beste byggeteknikkere og vil 
bidra sterkt til at vi fortsatt kan 
tilby Contigas kunder de smar-
teste og mest kostnadseffektive 
løsninger. 
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 I detta nummer 
fokuserar vi på Stål-
byggnadspriset och 
Norsk Stålpris som 
båda har till syfte att 
lyfta fokus mot stål 
som uttrycksmedel i 
arkitekturen. Utöver 
detta så presenterar 
vi en intressant iPad-
App för LCA. Svets-
ning är ju en central 
del av stålbyggandet 
och vi lyfter på den 
frågan i två artiklar. 
Sist men inte minst 
så aktualiserar vi 
kompetenshöjningen 
hos stålkonstruktörer 
genom en artikel om 
Certifierade stålkon-
struktörer.
 
Trevlig läsning!

Lars Hamrebjörk
Redaktör

Paulo Vila Real  föreläser om brand och stål i Stockholm. Kursen 
hölls också i Oslo.
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Egil Bartos, 
Sweco Structure

Per Hedmark, 
Sweco Structure

Tobias Lennartsson,
EAB

Tre nya certifierade 
stålbyggnadskonstruk-
törer är nu examine-
rade och godkända.

Det är Egil Bartos och  
Per Hedmark, Sweco Struc-
tures samt Tobias Lennarts-
son, EAB. Certifieringen 
skall säkerställa tillräckliga 
kunskaper och färdigheter 
hos konstruktörer och ge 
arbetsgivare och beställare 
av konsulttjänster en säker-
het i att arbetet blir profes-
sionellt utfört och med god 
ekonomi. Mer om vilka krav 
som måste uppfyllas för en 
certifiering kan du läsa om 
på:

Tre certifierade
Stålbyggnads-
konstruktörer

Materialdagen
Den 21 mars arrangerades 

den första Materialdagen på 
Stockholmsmässan i samar-
bete med Materialbiblioteket. 
Över 100 arkitekter, designers 
och andra hade samlats för 
att lyssna på föredrag om 
och känna på olika material. 
Stålbyggnadsinstitutet var en 
av medarrangörerna och hade 
tillsammans med Entrepre-
nadföretagen tagit fram ett 
”stålprogram”. Lars Ceder-
feldt pratade om hur man 
kan utnyttja höghållfast stål 
och Rutger Gyllenram gav ett 
inspirerande föredrag om stål 
och miljö. Rutger Gyllenram talar inspirerande på Materialdagen.

Beklädnad Plåtprisvinnande 
Tele2Arena.

Plåtpriset 2013 mottogs av Fredrik Källström, arkitekt, och 
Raimo Joss, arkitekt, från White.

Plåt 13 och 
Plåtpriset

Den 7 mars samlades cirka 
300 arkitekter och andra 
intresserade på Lindholmen 
Conference Centre i Göte-
borg, för att låta sig inspire-
ras av gränslösa arkitekter 
och innovatörer så som 
Farshid Moussavi, Oskar 
Zieta och Doris Kim Sung. 
Intressanta projekt i plåt 
presenterades bland annat 
av Andreas Hermansson, 
Hermansson Hiller Lundberg, 
som presenterade Villa L, en 
vilsam och öppen villa med 
robust stålplåtsfasad. Ståls-
tommen gjorde det möjligt 
att hålla smala proportioner 
men ändå ett robust uttryck. 
Tack vare plåtkassetterna 
kunde man få både ett prak-
tiskt montage, hög precision 
och en fasad som kräver 
minimalt underhåll.

Audrius Ambrasas, Audrius 
Ambrasas Architects, visade 
upp ett projekt med mångfa-
cetterat blänk – Swedbank HQ 
i Vilnius – där fasaden kläddes 
med 0,7 mm tjocka rostfria, 
rombformade kassetter. Borst-
ningarna gjordes i fyra olika 
riktningar, vilket förstärker 
effekten och får fasaden att 
skimra likt diamanter.

Som final på dagen fick 
White ta emot PLÅTPRISET 
2013 för Tele2 Arena. Ur 
juryns motivering: ”Genom 
enkelhet och transparens 
framstår den som en självsä-
ker representant för en skan-
dinavisk designfilosofi”. Priset 
mottogs av Fredrik Källström, 
arkitekt och ansvarig för are-
nans gestaltning och Raimo 
Joss, arkitekt och handläggare 
för fasadutformningen.
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I Sverige är mer än 100 företags kva-
litetssystem certifierade för svetsning 
enligt ISO 3834. Det är dock få företag 
jämfört med t.ex. Finland som har 200 
certifierade företag. Tyskland har kom-
mit längst med fler än 700 certifierade 
företag.  

Är ISO 3834 certifiering en framgångs-
faktor, eller klarar man sig utan det?
ISO 3834 är en standard som anger 
kvalitetskrav för tillverkning av svetsade 
produkter och konstruktioner. Den är 
uppdelat i tre nivåer där 3834-4 är den 
enklaste och 3834-2 den mest omfat-
tande.  De flesta företag väljer den 
högsta nivån -2 (omfattande kvali-
tetskrav). Några enstaka väljer nivå -4 
(enkla kvalitetskrav). Nästan ingen väljer 
nivå -3, för steget till den högre nivån -2 
är så liten. 

Ett första besök
– En certifiering startar med att vi skickar 
ut en ansökan till företaget. Förklarar 
Per Händemark, revisor på Force Tech-
nology. Vi planerar in ett första besök 
som handlar om dokumentgranskning 
och tar cirka en dag. Om det är några 
delar i systemet som saknas så får de tid 
att åtgärda det. Det andra certifierings-
besöket sker efter cirka en till två måna-
der senare. Då utförs en mer ingående 
kontroll av kvalitetssystemet med besök 
på verkstaden och samtal med svetsare. 
Vi kollar att de följer de instruktioner 
som finns och att de använder systemet 
på rätt sätt. 

En certifiering är inte särskilt dyr 
Det interna arbetet och krav på nya svets-
procedurer kan däremot kosta pengar. 
Många företag har en god verkstadspraxis 
och 80–90 % av strukturen är redan på 
plats, och det underlättar certifieringen 
avsevärt. Ibland behöver vissa saker för-
bättras, t.ex. hantering och rutiner kring 
tillsatsmaterial. Några företag har redan 
ett ISO 9001 certifierat kvalitetssystem 
och då blir ISO 3834 en del av detta, an-
nars gör man en produkt/processcertifie-
ring av ISO 3834. 

Tips till företag som borde certifiera sig
– Mitt råd är att svetsande företag som 
inte är certifierad enligt ISO 3834 borde 
som en start börja titta på kraven enligt 
3834, utan att för den skull nödvändigtvis 
certifiera sig. Fördelarna med 3834 är att 
det ger tydliga rutiner och säkerställer att 
man uppfyller krav från kunden. De som 
certifierar sig upplever att både ISO 3834 
standarden och certifieringsprocessen ger 
ett bra stöd i deras arbete. 

Ett lönsamt förbättringsarbete
–Vi ser exempel på företag som tar på sig 

uppdrag som senare inte visar sig upp-
fylla kundens krav. Det leder till merkost-
nader i form av leveransförseningar och 
behov av att ta fram nya svetsprocedu-
rer. En certifiering/revision ger företaget 
svart på vitt vad de behöver arbeta med.  

Är certifiering ett måste? 
– Inte alltid, men alla borde börja titta på 
kraven enligt 3834. Det kan spara både 
tid och pengar. Alla kunder kräver inte 
3834 certifiering, men alla kräver kvali-
tet! Många gånger har företaget kanske 
inte ägnat tillräcklig tid för att förstå vad 
som står i standarden, även om de läst 
den eller haft konsulter som hjälp till, 
säger Per Händemark.

Tomas Tränkner, 
FORCE Technology Sweden AB

ttr@force.se 

Så här certifieras 
ett kvalitetssystem  
för svetsning

NYHETER 

Fakta
Anledningen till intresset för ISO 3834 är den ingår i allt fler regelverk. Dessa är 
krav inom byggbranschen (EN 1090), tryckbärande anordningar (PED), Banverket 
(BVS 524.20) och inom kärnkraft. Det finns mer än trettio standarder som kräver 
ISO 3834. Och de som köper svetsade produkter eller svetstjänster kräver oftare 
ISO 3834
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-

av Fredrik Källström, ansvarig arkitekt 
på White för Tele2 Arena

renan ligger i Stockholm, nära 
Globen i ett utvecklingsom-
råde som kallas Söderstaden. 
Just närheten till Globen och 
staden är projektets stora styr-
ka. Platsens förutsättningar 

och tomtens storlek skapar unika förutsätt-
ningar men också utmaningar. För att få plats 
utformades arenan osymmetrisk i nord- sydlig 
riktning. Fasaden ger byggnadskroppen en 
tydlig och sammanhållen form som samspelar 
med Globen. Den möjliggör in- och utblickar 
för att berika staden och besöksupplevelsen. 
Samtidigt skapar fasaden ljusa och öppna foa-
jéer, vilket passar väl in i den övergripande 
visionen att skapa en unik arena där ljus och 
materialitet anknyter till platsen och det skan-
dinaviska.

Fasaden står ut
Funktion och ekonomi har varit en väldigt 
viktig del av framtagandet av fasaden. Det 
gäller såväl skötsel och underhåll av fasader-
nas delar som solavskärmning, integration 
av teknik och funktioner samt montage och 
kassettstorlekar. Just arenans osymmetriska 
geometri var från början en utmaning att pana-
lisera, men där fanns också en stor potential att 
skapa något unikt. För att understryka arenans 
dynamik använde vi möjligheten att använda 
en smalare enhet som skulle möjliggöra en ge-
nomgående panelbredd för hela arenans skal.  
Fasaden kan upplevas inte bara på långt håll 
men också väldigt nära. Därför var det viktigt 
att detaljeringen blev väl omhändertagen. Det 
inre skalet som också är klimatgränsen består 
av glaspartier vid publika delar, och en tät 
Paroc-fasad för de ovanliggande teknikpla-
nen. Vi valde att utforma kassetterna, som 
är av 3mm aluminium i en z-form, för att på 
så vis dölja infästningen men också för att ge 
det yttre skalet en plasticitet och dynamik. 
Fasaden sitter på ett bärverk av primär- och 
sekundärstål. Ovanpå detta ligger infästa dia-
gonalstag och i dessa sitter kassetterna infästa. 
Utgångspunkten i det tillsynes enkla men 
med ett intrikat spel mellan riktningar, liv 
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och skillnader är något som varit viktigt för 
gestaltningen. Hela arenan och fasaden är ritad 
och utvecklad i 3D, för utan datorns hjälp att 
parametrisera hade projektet inte varit möjligt. 

Funktion och flexibilitet
Tele2 Arena har 30 000 sittplatser, och yt-
terligare cirka 2 000 ståplatser för allsvensk 
fotboll. På konserter kan man ta in över 40 000 
gäster. Tele2 Arena blir en av världens mest till-
gängliga arenor, inte minst ur besökarens per-
spektiv. Detta säkerställs genom ett stort antal 
genomtänkta arkitektoniska och byggtekniska 
lösningar, alla med utgångspunkt från visio-
nen om en modern och hållbar arena för alla. 
Det skjutbara taket ger byggnaden en flexibi-
litet som innebär att den blir en hybrid mel-
lan utomhusstadion och inomhusarena. Här 
kan till exempel en fotbollsmatch pågå i regn 
medan åskådarna sitter torrskodda i sina be-
kväma stolar. Taket består av åtta delar som 
sitter ihop i grupper om fyra. Tillsammans 
bildar de två stora takhalvor. Att stänga taket 
tar cirka 20 minuter. Oavsett var man sitter i 
arenan ska man se perfekt. Arkitekterna har 

lagt ett kvalificerat pussel för att få ihop de 
olika sektionerna för att ge varje besökare den 
bästa överblicken. Faktum är att det är en ”Da 
Vinci-liknande” upplevelse när man knäcker 
koden och upptäcker skillnaden mellan den 
norra sidan och den södra (22 rader i norr 
jämfört med 12 rader i söder).  Arenan ser ju 
ut att ha lika många bänkrader ...  

Läs mer på Internet
www.tele2arena.se
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Fakta 
Byggherre:  
Stockholm Globe Arena Fastigheter
Totalentreprenör:  
Peab Sverige
Arkitekt: White
Projektör: WSP
Stålentreprenör tak: Normek

Stålskelettet som fasadplåtarna fästs på. Stålskelettet i sig är i sin tur infäst mot klimatskalet bestående av 
Paroc-element.

Det öppningsbara taket på Tele2 Arena

De stora primärtakfackverken som bär hela takkonstruktionen och sekundärfackverken som bär takplåten.

Le
na

 S
ko

gs
be

rg
, S

G
A

Le
na

 S
ko

gs
be

rg
, S

G
A

Le
na

 S
ko

gs
be

rg
, S

G
A



Marutex ® finns på 
plats i Nationalarenan!

I november 2012 invigdes Friends Arena med 

en härlig fotbollsfest inför femtiotusen åskådare. 

I höstkvällen lyste arenans utsida i de svenska 

färgerna. Fasadkonstruktionen med genom-

brutna aluminiumkassetter på en stål stomme 

och belysning bakom gör det möjligt att ljus-

sätta arenan på ett fantastiskt sätt. 

 Både fasadkassetterna och bärverket bakom 

är sammanfogat av Marutex-skruv från U-nite. 

Marutex är CE-märkt och godkänd i hela 

 Europa enligt de högt ställda kraven i Euro-

peiskt Tekniskt Godkännande (ETA). 

 Den mycket höga korrosions härdigheten 

och Marutex unika borregenskaper gjorde valet 

enkelt för CNC Plåt i Västervik som ansvarade 

för tillverkning och montage av fasadkasset-

terna.

 Vi kan vänta oss fler minnesvärda ögonblick 

i Nationalarenan - och Marutex kommer att 

finnas på plats i många år framåt.

www.unitefasteners.com

INGÅR I LINDAB KONCERNENLäs mer om Marutex och våra andra produkter inom fästteknik på www.unitefasteners.com



Vi bygger 
nya möjligheter

Sveriges modernaste produktion 
av stålstommar och stålkonstruktioner. 

Vår produktionsenhet i Kungälv på 6700 m2, med en uppsättning av automatiserade 
maskiner ger nya möjligheter! Vi erbjuder stor flexibilitet i produktion av 

både stålstommar och mer avancerade stålkonstruktioner.

Du kan läsa mer om vår produktionsenhet på www.lecor.se
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ullhusbron tar fotgängarna och cy-
klisterna från Strömsholmen till den 
norra kajen och har funnits med i 

15

Juryn 2013 består av:

Arkitekt Henrik Rundquist, Rundquist akitekter
Arkitekt Helena Glantz, Urban Design
Tekn lic, Björn Uppfeldt, Projektengagemang
Tekn lic Tomas Alsmarker, Tyréns
Tekn lic Johan Söderqvist, VD SBI
Civ ing Lars Hamrebjörk, Red Tidningen Stålbyggnad

Bland ett stort antal inkomna förslag nominerades sju projekt utifrån hur väl de 
uppfyller prisets kriterier, att vara nydanande i sitt utförande, förena funktion och 
estetik samt förtydliga fördelarna med stål i konstruktion, produktion, ekonomi och 
arkitektur. Till det vinnande bidraget har juryn valt det projekt som bäst uppfyller 
prisets kriterier genom:
–  Sin konsekventa användning av stål för både funktion och arkitektoniskt uttryck 
–  Stålets verkan för både helheten och detaljerna
–  Val av teknisk lösning för att framhäva materialets spänst och bärförmåga

Utöver det vinnande bidraget har juryn valt att lyfta fram tre projekt som tilldelas 
ett Hedersomnämnande för speciellt utmärkande kvaliteter.

VINNARE

stadsplaneringen sedan tidigt 50-tal. Nu 
planerar staden ett nytt bostadsområde i 
Saltängen, vilket aktualiserade planerna 
återigen. 2008 ordnade kommunen en 
arkitekttävling och byggnationen av den 
efterlängtade bron började 2012. Tull-
husbron binder samman innerstaden med 
Saltängen. 

Den 71.6 meter långa bron är kon-
struerad i stål och har en timglasformad 
kropp som smalnar av mot mitten både 
i plan och i sektion. Balkhöjden varierar 
mellan 1.55 m i anfang och endast 0.84 m 
i bromitt, vilket ger en anmärkningsvärt 
slank bro. Den blanka undersidan reflek-
terar vattnet i Strömmen, som haft en 
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Juryns utlåtande är:
I en enda slank form svingar sig 
Tullhusbron från kajkanten i norr 
till den grönskande Strömsholmen i 
söder. Allt igenom stål i både uttryck 
och i konstruktion, format med säker 
hand där arkitektur och konstruk-
tion samspelar med entydighet. Det 
är en uppvisning i detaljlöshetens 
svåra konst. Varje mått, varje vinkel, 
varje möte mellan två plåtar är långt 
drivet i sin förenkling och framhäver 
den hela formens elegans, vilket 
imponerar i ett kommunalt anlägg-
ningsprojekt.

Det enkla döljer också det finur-
liga. Den utmanande tunnheten i det 
synliga språnget på drygt 60 meter 
blir möjligt med de korta nedspända 
sidospannen, dolda i landfästena 
där det ovanliga luftvärmesystemet 
också har sin plats.

Tullhusbron förefaller så självklar. 
Den inordnar sig ödmjukt i sitt sam-
manhang samtidigt som den över-
tygande talar ett eget och samtida 
språk – utan att skrika!

central roll i stadens liv sedan medeltiden. 
Genom att låta balkhöjden ha sin största 
höjd vid kajen och minska successivt mot 
mitten av spannet skapas en symmetrisk 
situation. Brokroppen är hopsvetsad av 
plåtar som sedan har blästrats och målats 
i kulör RAL 9006 Silver metallic. Bron 
transporterades i ett stycke 3 km på Norr-
köpings gator inför montaget, med de teo-
retiska spännvidderna 3.9+63.2+3.9 m. 

Bron vilar vid mellanstöd på kon-
ventionella lager, och brokroppen går 
in 3.9 meter efter ändstöden på Ström-
kajen respektive Strömsholmen. Bron 
hålls här ned med negativa lager under 
en okbalk, vilken via dragstag överför 
dragkraften ned till berg. Detta har varit 
helt avgörande för att klara av den stora 
slankheten, då inspänningen påverkat så-
väl mittmomentet som brons dynamiska 
egenskaper avsevärt. Till detta kommer 
även en svängningsdämpare monterad i 
bron. All belysning sker med LED-lampor 
och är integrerad i broräcket och funda-
ment. Ett inbyggt varmluftssystem gör det 
möjligt att värma bron, vilket underlättar 
snöröjningen på vintern. 

Beställare: Norrköpings kommun 
Arkitekter: Erik Andersson Arkitekt-
byrå, Erik Andersson
Konstruktör: Ramböll,  
Tore Lundmark, Christer Carlsson
Stålentreprenör: Lecor Stålteknik, 
Kjell Hermansson
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Juryns utlåtande är:
Takkonstruktionen i Friends arena 
är ett konstruktivt samspel mellan 
balk och skalverkan. Stålvikten för 
hela taket har kunnat minimeras till 
en imponerande låg nivå genom 
att kombinera höghållfast stål med 
en konstruktivt optimerad balkut-
formning, samt genom att utnyttja 
takkonstruktionens skalverkan. Mot 
himlen, då taket öppnas, upplevs 
som bäst konstruktionens lätthet och 
transparens. Sammantaget kan sägas 
att takkonstruktionen till Friends 
Arena på ett övertygande sätt 
visar hur stål kan bidra till mycket 
kostnads- och produktionseffektiva 
lösningar och en synbar lätthet för 
den här typen av stora anläggningar.

renans tak ger med sin välvda form 
och bärande stålfackverk rymd åt 
arenarummet. De överhöjda hu-

vudbalkarna är upplagda på överramarna 
vilket ger en underram som saknar upp-
lag. Detta ger tillsammans med överhöj-
ningen ett lätt och spänstigt uttryck. Då 
underramen, som är det för åskådarna 
synligaste elementet, slutar mitt i rymden 
ges nästan ett intryck av att balken ”svä-
var”. De fyra huvudbalkarna framhävs 
med en ljusare kulör mot en mörkare se-
kundär takkonstruktion för att framhäva 
konstruktionsprincipen. Takbryggor sär-
skiljs visuellt från bärande stålkonstruk-
tion genom avvikande kulör/material.

Huvudfackverken är triangulära med två 
överramstänger av runda rör i stålkvalitet 
S460 med ytterdiameter 1067mm. Under-
ramstången består av en öppen U- formad 
profil med lutande sidor av stålkvalitet 
S690. Diagonalerna som ansluter mot änd-
upplagen består av dubbla plåtar av stål-
kvalitet S900. Dessa plåtar är utförda helt 
utan svetsade anslutningar för att optimalt 
kunna utnyttja materialets draghållfasthet. 
Genom att använda höghållfast stål har 
genom parallellt utförd studie kunnat kon-
stateras att stålmängden kunnat minskas 
med 565 ton och en kostnadsbesparing på 
20 miljoner kronor uppnåtts.

Konstruktionen kännetecknas av ett 
väl fungerande samspel mellan balk och 
skalverkan, höga stålkvaliteter där dessa 
kan utnyttjas, konsekvent genomförd 
kostnadsoptimering samt resultat av ett 
bra samspel mellan arkitekt, stålkonstruk-
tör, stålentreprenör samt byggentreprenör. 
Sammantaget kan sägas att taket är en 
mycket ekonomisk konstruktion samti-
digt som de arkitektoniska och funktio-
nella målen har uppnåtts. 

Hedersomnämnande 
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Beställare: Arenabolaget i Solna
Arkitekter: Krook & Tjäder / Berg | 
C. F. Møller Architects, Håkan Björk, 
Svante Berg, Adam Wycichowski och 
Markus Alroth
Konstruktör: Sweco Structures,  
Lars Cederfeldt och Lars Hansson
Stålentreprenör, fast tak: Ruukki  
Construction, Risto Haapaniemi,  
Jyrki Saarimaa och Sampo Haapoja
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Beställare: 
Mikael Blomqvist 
Arkitekter: AQ  
Arkitekter,  
Andreas Forsberg
Konstruktör: 
Projektbyggaren 
Teknik Syd
Stålentreprenör: 
Bingers Mekan/ 
Walleverken/ 
Svets & Smide i 
Karlskrona

Juryns utlåtande är:
Studio Furillen möter besökaren som ett slutet rätblock av rostande stål, till synes 
svävande på sin sockel av spegelglas. Byggnaden visar sig dock kunna öppnas som 
en kinesisk ask; stålskivor glider åt sidan och visar en ingång, hela väggpartier fälls 
ner och blir till terrasser. Det till synes solida metallblocket visar sig vara ett skal 
kring en vitmålad interiör där rummen grupperats runt ett två våningar högt atrium 
som öppnar sig mot himmelen. Byggnadens yttre och inre gestaltning litar till stå-
lets karaktär - stram och rostig stålplåt mot vitlackad gallerdurk och vita stålpelare.

tål har en framträdande betydelse 
i Studio Furillen. Redan vid för-
sta anblicken av den roströda 

byggnaden i den gotländska tallskogen 
är det stålet som talar. Stålet anknyter 
till Furillens äldre historia av industri-
ell och militär verksamhet, samtidigt 
som den ger rätt inramning för konst-
närligt skapande i en nutida ateljé. 
Studio Furillens bärande system är en 
kombination av stål och betong. Den bä-
rande stålkonstruktionen är fullt expone-
rad och bidrar verkningsfullt till intrycket 
av en aktiv ateljé en verkstad för kreativi-
tet och konstnärligt skapande. Fasaderna 
mot den invändiga atriumgården är helt 
utförda i glas och stål. Bärverket består av 
HEA-balkar och pelare av VKR-profiler. 
HEA-balkar bär även upp byggnadens 
yttertak vars sekundära bärning är utförd 
av trapetsprofilerad stålplåt. Både stålbal-
karna och den trapetsprofilerade plåtens 
undersida exponeras tydligt och bidrar 
till den industriella karaktären.

Studio Furillens fasader är klädda 
med 1,5 meter breda och 4,5 meter höga 
skivor av 5 mm tjock corténstål. När 
byggnaden är stängd och låst är den helt 
inklädd med det roströda corténstålet. 
På var och en av de fyra fasaderna finns 
en 6 x 4,5 meter stor lucka, som med 
hjälp av hydraulik kan fällas ner och bilda 
en terrass. Luckorna är utförda med ett 
ramverk av stål, på utsidan/undersidan 
klädda med corténstål och på ovansidan 

belagda med gallerdurk av stål. När platt-
formarna fälls ut öppnas huset. Bakom 
varje lucka finns ett femton kvadratmeter 
stort glasparti inramat av fönstersmygar 
med plåtkassetter av förzinkad plåt. 
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Hedersomnämnande 
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Juryns utlåtande är:

Ale stationer är inte ett byggnads-
verk utan flera. Det handlar om 
hur system, repetition och variation 
sammantaget ger kvaliteter som 
inte bara kan uppfattas i det en-
skilda. Stålet är en av pusselbitarna, 
både som ett bärande element i 
de smäckra gångbryggorna och i 
olika beklädnader. Stenmaterial, 
trä och glas är andra pusselbitar 
i detta projekt som visar på hur 
kontrasterna kan användas för att 
framhålla varje materials egenskaper 
starkare och tydligare. Stålet får här 
sin tydliga roll och visar sin självklara 
plats i helheten. I kollektivtrafikens 
vardagsmiljöer lyfter sig detta utöver 
det förväntade med sin skärpa och 
sin medvetna materialhantering.

e fem nya pendeltågsstationerna 
i Ale kommun är lokaliserade i 
anslutning till respektive orts cen-

trum i den trånga sektionen mellan Göta 
Älv och E45. Varje station består av tre 
trapptorn med en tydlig och enkel form. 
Långsidorna består av täta partier med 
ett antal öppningar i fasad för att skapa 
utblickar och möjliggöra kontakt med 
spår och samhälle. I kontrast mot lång-
sidorna står kortsidornas helt uppglasade 
fasader, vilket ger tornen en riktning längs 
väg E45 och järnvägen. Genom glaset 
exponeras trapptornens hela interiör där 
varje station fått sin individuella kulör 
som appellerar till respektive orts prä-
gel. Tornen sammanlänkas av fribärande 
täckta glasade fackverksbroar i stål. Stålet 
genom fackverkskonstruktionen har gett 
smidiga, eleganta och långa spännvidder 
som inte varit möjligt med annat mate-
rial. Broarna byggdes färdiga i fabrik och 
monterades därefter på plats. 

I Gamlestadens station är hela designkon-
ceptet baserat på olika typer av stål; inklädda 
broar, balkar, väderskydd, stålkassetter, per-
forerad stålplåt, sträckmetall etc. 

Beställare: Västtrafik, Stefan Ekman 
Arkitekter: Frenning&Sjögren Arkitektkontor, Pelle Frenning
Konstruktör: Ramböll, Annica Lind
Stålentreprenör: Lecor Stålteknik, Kjell Hermansson

Hedersomnämnande 
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Beställare: Malmö Gatukontor
Arkitekter: Lokal XXX Arkitekter, 
Esbjörn Jonsson och Berit Restad
Konstruktör: Grontmij /  
Carl Bro, Arne Kamp
Stålentreprenör: Vistal

Beställare: Steen & Ström
Arkitekter: Wingårdh Arkitektkontor, 
Gert Wingårdh, Johan Eklind,  
Joakim Lyth 
Konstruktör: Cowi, Christian Evertsson
Stålentreprenör: Ruukki / VSAB

agers Bro – en lätt stålkonstruktion 
som böjer sig svagt, både i plan och 
sektion. Den öppna rörkonstruk-

tionen i kombination med körbanans 
plank och ett enkelt smäckert räcke ska-
par soliga dagar ett skuggspel som för-
ändras under dagen och årstiderna vilket 
bidrar till att ge bron en levande karaktär.

Bagers Bro är ca 38 m lång och 2,5 m 
bred frispännande fackverkskonstruk-
tion. Den totala vikten är endast 38 ton 
inklusive däck, räcke, lager och vibra-
tionsdämpare. Designad livslängd är 120 
år. Eftersom de geometriska kraven var 
enormt begränsade för den konstruktiva 
höjden, har bron utrustats med dubb-

mporia köpcentrum beläget invid 
Malmö Arena i Hyllie, är en av 
Skandinaviens största handelsplat-

ser. Emporias stomme är en kombination 
av stål och prefabriceradbetong. Totalt 
1300 ton stål som bär upp bjälklag och 
möjliggör de stora luftiga ytorna. De stora 
glasentréerna bärs upp av stålskelett di-
mensionerat i 3D för att få till den milli-
meterpassning som krävdes. Stål har även 

används till ytskikten på 12 000 kvm yt-
ter- och innerväggar av sandwichpaneler. 

Bärnstensentrén, liksom dess blåa lilla-
syster på andra sidan kvarteret, är byggd 
av stora dubbelkrökta glas på en stomme 
av stål. Glasens transparens och deras 
distans mot byggnaden bakom ger den 
skulpturala stålkonstruktionen en stor 
betydelse i upplevelsen. Strukturen och 
dess möte med glaset andas high-tech. 
Precisionen i utförandet i kombination 
med de följsamma linjerna bjuder upp den 
stora glasmassan till dans. Stål har en stor 

betydelse också i mindre spektakulära 
delar. Emporias väggar är uppbyggda av 
stålkassetter vars enkelhet framhäver de 
båda entréernas enkelhet. 
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la svängningsdämpare för att uppfylla 
svängningskraven. Tvärsektionen är ut-
formad triangelformad med yttre längsgå-
ende rör och mindre rör som tillsammans 
bildar ett fackverk. 

Bron har tillverkats och färdigställts av 
underleverantör i Polen i en sektion och 
transporterats på fartyg till Limhamn. 
Den placerades på två pråmar och drogs 
på plats med en överhöjd så att man ge-
nom att sänka pråmarna kunde placera 
bron på rätt plats. 

Nominerad 

Nominerad 
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Beställare: Norrköpings kommun
Arkitekter: Sweco Architects,  
Pekka Leppänen, PeGe Hillinge
Konstruktör: Sweco Infrastructure, 
Helmer Palmgren
Stålentreprenör: Lecor Stålteknik,  
Kjell Hermansson

en nya gångbron är både en sym-
bolisk och en fysisk förbindelse 
mellan Universitet och visualise-

ringscenter som är belägna på var sida 
om den forsande strömmen. Bron sym-
boliserar stadens utveckling och utgör 
ett modernt inslag i den historiska indu-
strimiljön utmed strömmen som idag har 
utvecklats på många sätt. Huvudkoncept 
är spänstighet, lätthet, enkelhet och trans-
parens. 

Gångbron är utformad som en under-
spänd konstruktion, som likt en pilbåge 
som spänner över vattendraget. Bron är 
något uppvinklad på mitten, vilket bi-
drar till det spänstiga uttrycket. Konstruk-
tionen är helt i stål, medan gångbanan 
och handledaren är utformade i hårdträ. 
Räcken utmed bron har en fyllning av ett 
rostfritt transparent nät. Brons ljusdesign 
är medvetet utformad som en integrerad 
funktion. 

Bron är en svetsad tryckprovad lådkon-
struktion av plåt i tjocklekar 10–15 mm 
i huvudkonstruktionen och bärs upp av 

ett underliggande dragstagssystem. Bro-
konstruktionen tillverkades i Lecors nya 
moderna verkstad i Kungälv och trans-
porterades i två enheter till Norrköping 
där stålbron lyftes på plats med en mo-
bilkran. 

Nominerad 

STÅLBYGGNADSDAGEN 2013
Boka in årets begivenhet!

24 oktober i Stockholm!
Stålbyggnadsdagen

En dag fylld av inspiration, teknik och marknad samt inte minst möjligheter att 
träffa kollegor, kunder och alla andra i stålbyggnadsbranschen.

På kvällen samlas vi till den årliga Stålbyggnadsmiddagen,  
en tillställning du inte får missa!

Ytterligare information om program, avgifter mm finner 
du på www.sbi.se och i den inbjudan som kommer att 
skickas ut i början av september.

Anmäl dig redan nu! 
08-661 02 80, www.sbi.se  sbi@sbi.se

Anmäl dig
redan nu!
08-661 02 80
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slo S Utvikling AS har 
oppført tre bygg for DNB 
Nor i Operakvarteret, 

også kjent som Barcode, i Bjør-
vika, i Oslo. De tre byggene, som 
utgjør DnB NORs nye hovedkon-
tor, forbindes under bakkeplan 
med et fellesareal på ca. 10 000 
m2 som skal fungere som hjertet i 
DnB NOR komplekset. Her blir 
det blant annet møtesenter, kanti-
ne, kjøkken og treningssenter. Det 
minste av de tre byggene, Vestbyg-
get, er blitt nominert og kommet 
til finalen i konkurransen Norsk 
Stålkonstruksjonspris 2013. 

Bygget er formet som en trapp 
med store grønne takterrasser mot 
syd samt en diagonal skråheis som 
leder opp fra inngangspartiet ved 
Dronning Eufemias gate til en of-
fentlig tilgjengelig restaurant, bar 
og takterrasse på toppen, med ut-
sikt til fjorden og resten av byen. 
Bygget er på ca. 11 700 m2 over 
bakkenivå – fordelt på 14 etasjer. 
Byggets to nederste etasjer inne-
holder resepsjon, næringslokaler 
og gangpassasje. Bygget for øvrig 
inneholder typiske arbeidsarealer, 
alle med tilgang til dobbelthøye 
fellesrom tilknyttet utsikten og de 

Juryen 2013 har bestått av:
Grete Kvinnesland, 

Bymiljø- og utbygging,  Stavanger 
kommune, representant for Norske 
Arkitekters Landsforbund

Stig Møllersen, 
Multiconsult AS, representant for 
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner

Kåre Solberg, 
Contiga AS, representant for  
Rådgivende Ingeniørers Forening

Tonje Bay, 
Contiga AS, representant for  
   Den norske Stålgruppen

Juryen har på bakgrunn av 9 innkomne 
forslag nominert tre kandidater til 
finalen i årets priskonkurranse. Det var 
i år meget høy kvalitet på de nominerte 
konstruksjonene. De tre finalistene er:

 DNB-huset: Vestbygget i Bjørvika, Oslo
Statoils nye regionkontor på Fornebu 
Trollstigplatået i Geiranger

De er alle tre flotte kandidater til Stål-
konstruksjonsprisen med utmerkede 
kvaliteter for anvendelse av stål i de 
bærende konstruksjoner. Presentasjon 
av det vinnende prosjektet og prisutde-
ling vil skje under Norsk Ståldag den 7. 
november 2013 på Grand Hotell i Oslo.

Finalist



Byggherre: Oslo S Utvikling AS
Arkitekt: Dark Arkitekter AS
Rådgivende ingeniør: Contiga 
AS og Multiconsult AS
Stålentreprenør: Contiga AS
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tatoils regionkontor i For-
nebu utenfor Oslo, framtrer 
som stort og imponerende. 

De største stålfagverkene måler 
156 meter. Stålkonstruksjonene, 
totalt 3 400 tonn, ble tilvirket av 
Ruukki Construction Oy i Fin-
land ved fabrikkene i Ylivieska 
og Seinäjoki og transportert med 
lastebil til Oslo. På byggeplassen 
ble fagverkene sveiset sammen og 
deretter løftet på plass med kran. 
Ruukki og Spenncon ble valgt til 
henholdsvis stål og betongentre-
prenør spesielt på grunn av den 
raske byggetiden. Arbeidet ble 
fullført i 2011.

For å flytte på de sammensatte 
fagverkslamellene krevdes Nor-
dens største mobilkran. Kranen 
ble levert til byggeplassen ved 
hjelp av 40 biler og montering av 
den tok to uker. Til tross for den 
lange løfteavstanden og de tunge 
fagverkselementen gikk monte-
ringen smidig med kranen. Byg-
ningen består av fem rektangelfor-
meden vinger, hvorav de øverste 
ser ut til å henge i lufta når man 
betrakter de nedenfra. Sett oven-
fra former rektanglene ”en stjerne 
med puter.” De nedre vingene er 
bygd tradisjonelt i flere etasjer og 
vingene som ligger ovenpå har 
fagverkskonstruksjoner i ytterkan-
tene. Av miljømessige grunner ble 
det benyttet vannløselig maling 
som brannbeskyttelse. 

grønne takterrassene. Contiga har 
levert og montert stålkonstruks-
jonene, ca. 370 tonn, samt hulldek-
kene. Montasjen pågikk over 17 
uker i 2011. Bygget er konstruert 
med tradisjonelt bæresystem av stål 
og med hulldekker som stive skiver. 
Arkitekt er Dark Arkitekter AS. 
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Finalist

Byggherre: IT Fornebu  
Eiendom AS
Arkitekt: a-lab  
(Arkitekturlaboratoriet AS)
Rådgivende ingeniør: Ruukki og IS Plan, 
Helsinki
Stålentreprenør: Ruukki Construction Oy
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Byggherre: Statens vegvesen,  
Turistvegseksjonen
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Rådgivende ingeniør:  
Dr. Techn Kristoffer Apeland AS
Stålentreprenør: Christie & Opsahl AS

rollstigplatået i Geiranger i Møre 
og Romsdal er et helhetlig besøks-
anlegg med fjellstue/ restaurant, 

flomvollsbygg, gangbro, gangbaner, ras-
teplasser og utsiktsplattformer.  Det hele 
startet med en arkitektkonkurranse der 
Reiulf Ramstad Arkitekter AS vant med 
prosjektet “Rød tråd” i 2004. Byggear-
beidet tok til sommeren 2005. Siden 2006 
har Christie & Opsal AS hatt ansvaret 
for byggearbeidene som ble ferdigstilt i 
2012. Trollstigplatået har gjennomgått 
en radikal ansiktsløftning.

 Fra fjellstua går en stålbro over elva 
Istra. Gangveien fortsetter, langs elvekan-
ten, løftet opp fra terrenget med stålstol-
per, fram til en ny utsiktsplass. Den nye 
utsiktsplattformen krager ut over kanten 
av Stigfossen. Til sammen er det fem ut-
siktspunkter. Gangveien ender opp ved 
den største utsiktsplattformen som henger 
ut over en kant med et loddrett fall på 
over 200 meter. Her er det en fantastisk 
utsikt over Trollstigveien som slynger seg 
opp den bratte fjellsiden. Prosjektet har 
en bevist materialbruk. Materialene skal 
tåle det harde klimaet og være mest mulig 
vedlikeholdsfrie. Cortenstål eller «rustt-
regt stål» er et gjennomgangsmateriale, 
supplert med betong og glass. 

Finalist
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COWI har projekterat byggnadskonstruktionerna för Emporia 
köpcenter utanför Malmö. Vi gjorde stål möjligt i såväl 
spektakulära som rationella former.
Emporia är ett av många exempel på projekt där vi inom flera 
teknikområden skapar moderna och flexibla fastigheter med 
fokus på hållbart byggande.

COWI är ett ledande teknikkonsultföretag som 
tillhandahåller tjänster över hela världen inom
industri, infrastruktur, byggnad & fastighet
samt miljö.

Läs mer på www.cowi.se

VI PROJEKTERAR STÅL FÖR 
FRAMTIDEN MED 
NYTÄNKANDE INGENJÖRSKAP



Let’s connect

Solbräckegatan 15
442 45 Kungälv
Sweden
Tel +46 303 24 30 80
E-mail info@pretec.se
www.pretec.se

Du hittar oss även 
i Norge:
Pretec AS
Tlf +47 69 10 24 60

eller stag för längsgående 
kraftöverföring? 
Vi kan garanterar dig dragstagssystem 
som ger dig en optimal lösning när 
det gäller

 kvalitet  funktionalitet

 estetik   säkerhet

 bärförmåga  ekonomi

LET’S CONNECT!

Systemlösningar till broar, estetiskt
utformade dragstag, vindavstyvningar…

System ASDO System BB System PDS

Varmförzinkat stål
Varmförzinkning väljs traditionellt för det långvariga kor-
rosionsskyddets skull, men nu kommer allt fler tillämp-
ningar där arkitekter väljer varmförzinkning av estetiska 
skäl. Den råa metallytan kan skapa mycket tilltalande
kontraster med t ex trä eller glas. Vill du veta mer om det 
varmförzinkade stålets alla fördelar som konstruktions-
material - kontakta oss!

 - underhållsfritt konstruktionsmaterial                                                                               
 med oöverträffad livslängd! 

+46 (0)8 446 6760, info@nordicgalvanizers.com, 
www.nordicgalvanizers.com

svetsprocedur.se
Färdiga recept för svetsning.

Färdiga recept för svetsning!
Vi erbjuder tillverkande
företag färdiga recept
för svetsprocedurer, 
både snabbare och till 
ett lägre pris.

Vi har godkända procedurer 
från 3-60 mm på stumsvets, 
och från 3 mm och uppåt på 
kälsvets. Godkända procedurer 
uppsvetsade med ESAB, ELGA, 
Oerlikon, NST och grytgöl.
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Heidi Persson. 
VD, Svets & Montage IndustriPartner AB

www.svetsomontage.se

Fästelement som 
ersätter traditionell 
svetsning och skruvning

 

 

n 65 meter lång hängande gångbro 
över Ätran nära Falkenberg konstru-
erades, tillverkades och monterades 

2007 av Svets & Montage AB i samarbete med 
konstruktör Egon Nielsen Dess placering un-
der ena vingen längs en järnvägsbro – som 
konstruerades av Centerlöf & Holmberg AB 
– ställde stora krav på både konstruktion och 
montage. Infästningarnas tillförlitlighet var 
också viktig med tanke på de vibrationer som 
tågen alstrade när de passerade över järnvägs-
bron. Banverket (numera Trafikverket) var 
naturligtvis slutkund.

Snabbt bromontage
Montaget kunde endast ske under en kort 
period efter gjutningen och innan järnvägs-
spåren lades ut. Detta då mobilkranen måste 
stå på järnvägsbron för att med gaffellyftok 
kunna lyfta gångbrons sektioner över kanten 
och in under järnvägsbrons ena vinge. Detta 
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föranledde konstruktör Egon Nielsen, Söl-
vesborg, som konstruerade hela gångbron, 
att leta efter en alternativ infästningsprodukt 
som skulle göra det möjligt att snabba på 
montaget och dessutom bortse från proble-
met med risken för oacceptabla variationer 
på placeringen av infästningspunkterna. 
Någon sådan infästningsprodukt visade sig 
inte finnas varför Egon Nielsen bestämde sig 
för att konstruera en sådan. Konstruktionen 
resulterade i föregångaren till den produkt 
som nu saluförs under namnet Multiflex och 
den blev mycket lyckad. Redan vid projektet 
över Ätran visade den sig ha många fördelar 
jämfört med traditionell infästningsteknik 
mellan stål och betong.

Fördelar med Multiflex
Multiflexen eliminerade nästan helt de av 
temperaturvariationer orsakade spänningar 
som man oundvikligen alltid har byggt in i 
infästningspunkter mellan stål och betong. 
Endast krafterna från gångbrons vikt samt 
de små krafterna från inre friktionen i Multi-
flexen belastade infästningspunkterna. (Samt-
liga krafter kända till 100 procent.) Risken 
för utmattningsbrott som följd av vibrationer 
eliminerades därmed också helt.  
Multiflexens unika konstruktion gjorde att 
inga skruvar behövde förspännas till högre 
värden än att de kan återanvändas i framti-
den. Gångbron kan alltså monteras ner lika 
snabbt och enkelt som när den monterades 
upp, transporteras till en verkstad för bläs-
tring och målning och därefter monteras 
upp igen.
Genom att brosektionerna enkelt kunde 
bringas att hänga kvar kunde samtliga 14 
brodelar monteras i snabb följd och mobil-
kranen skickas iväg. Så fort en sektion hade 
hängts upp och säkrats några millimeter 

ifrån det slutliga läget var det redan möjligt 
att gå och arbeta på gångbron.
Att justera de redan hängande brosektio-
nerna till sina rätta lägen i höjd- sid- och 
längdled gick även detta enkelt och snabbt 
med hjälp av justerskruvarna på Multiflex-
arna. Endast enkla verktyg som ringnycklar 
och momentnyckel behövdes.
Multiflexen svalde vinkel- och måttavvikel-
ser t.o.m. för det faktum att hela järnvägs-
bron svängde svagt och dessutom höjde sig 
40 cm från strand till strand. Detta hade 
konstruktören helt kunnat bortse ifrån vid 
konstruktionen av brosektionerna.
Montaget (med traditionellt skruvmontage) 
var i den ursprungliga kalkylen beräknad 
till ca 10 dagar med två montörer och en 
mobilkran med förare. 

Med Multiflexen behövdes mobilkranen endast 
i 4 dagar och hela montaget utfördes på 6 dagar! 
Att konstruera med Multiflex som ingående 
fästprodukt visade sig innebära en halvering 
av de beräknade montagekostnaderna. 

Multiflexens egenskaper
Det tillkommer hela tiden nya standardkomp-
onenter och trenden inom byggbranschen är 
att använda prefabricerade byggelement i allt 
större utsträckning. Multiflex är en sådan pro-
dukt på frammarsch. Inte tvunget som en i 
varje hörn utan kanske några stycken efter 
varandra för att ta upp stora laster eller enstaka 
för att stötta väggar. Möjligheterna är många.

Vid sammanfogning av enbart stålkonstruk-
tioner behöver man ofta inte bekymra sig om 
värmespänningar därför att stålkonstruktioner 
i stor utsträckning är eftergivliga.  I sådana 
sammanhang är Multiflexens förmåga att kom-
pensera för värmespänningar inte dess främsta 
fördel utan det är i stället dess förmåga att un-

derlätta montaget. I kombinationen stål/betong 
är situationen däremot annorlunda därför att 
betongens massa nästan alltid är mångdubbelt 
större än stålets och därför inte värmeutvidgas 
lika snabbt. De som sysslar med byggnadskon-
struktion har oftast detta klart för sig. Därför 
hänger man inte gärna stålkonstruktioner i 
skruvar i betong utan man lägger dem på betong 
och låser dem på sådant sätt att stålet kan röra 
sig i förhållande till betongen. Broar t.ex. byggs 
traditionellt så att ett eller flera brofästen vilar 
på rullar, men brodelarna måste ändå fixeras 
på olika sätt, ofta med hjälp av skruvar, shims 
och kilar. Några stycken multiflexar kan ersätta 
både skruvar, rullar, shims och kilar!

Användningsområden
Multiflexen kan göra det enkelt att konstruera 
och montera sådant som tidigare har varit be-
svärligt eller t.o.m. omöjligt. Särskilt lämpligt 
kan det vara vid ombyggnad och tillbyggnad 
ute på industrier där driftstopp i samband 
med montage ofta är dyrbart.  I samhällen 
som växer - och det gör dom flesta - upp-
kommer ofta behov av gång och cykelbroar 
över järnvägar, vägar och ibland motorvägar. 
Med tanke på den korta montagetiden och 
därmed den minimala störningen i trafiken 
är sådana projekt perfekta för Multiflexen 
som infästningsprodukt. Installationer inom 
off-shoreindustrin och rörgator inom industri- 
och samhällsbyggnad är andra exempel på 
områden där Multiflexen tar upp spänningar 
och oönskad rörelse som kan leda till materi-
alutmattning vid användning av traditionella 
metoder såsom svetsning och bultning. 

Läs mer på Internet
www.svetsomontage.se.
www.nfgab.se  
under fliken stålbyggnation



Nordic Fastening Group AB 

Rattgatan 15
442 40 Kungälv

Sweden

T +46 303 20 67 00
F +46 303 20 67 10

www.nfgab.se

Tingstad AS

Breivika Industrivei 4
6018 Ålesund
Norway

T +47 70 17 77 00 
F +47 70 17 77 01
 
www.tingstad.no

Group ABdic Fastening GNord p A

ttgatan 15Rat an 
0 Kungälv442 40 ng

Swedened

3 20 67 00T +446 303 67 
3 20 67 10F +446 303 67 

w.nfgab.sewww ab

Tingstad ASd A

strivei 4Breivika IndusInd
6018 Ålesundesu
Norway

77 00 T +47 70 17 70 17
77 01F +47 70 17 70 17

nowww.tingstad.gsta

CE-märkta skruvsystem EN 15048 och EN 14399 

ETT SÄKERT VAL FÖR STÅLBYGGAREN 
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4:an vid vilken temperatur elektroden är klassad 
vid (-40°C), B:et betyder att elektroden är Ba-
sisk, 42 är utbyte och de svetslägen, som lämpar 
sig att svetsa elektroden i samt H5 är väteinne-
hållet i helsvetsgodset (5 ml/100g). Desto högre 
vätetal desto högre risk finns för efterföljande 
vätesprickor i svetsgodset. Vätesprickrisken 
gäller framförallt vid svetsning av stål med 
högre sträckgränser. 

Vid genomgången av elektroderna kon-
staterades att OK 48.00 hade sällskap med 
samma obligatoriska del av klassningen (ej 
utbyte och läge) av följande elektroder ELGA 
P48S, ESAB OK 48.05, Filarc 35, NST 7016 
(dock klassad med 10 ml väte/100g) samt NST 
7018. Testades gjorde även Lincoln Conarc 48, 
trots att denna är klassad med sträckgränsen 
460 N/mm2, men återförsäljarna hävdar att 
denna är motsvarande ovan nämnda referens 
elektrod.

Kriterier för testet
För att göra testet så likvärdig, som möjligt 
har följande kriterier används; 

Samma grundmaterial S355J2
Samma chargenummer på alla provbitarna
Samma dimension på elektroden för rot 

stäng (2,5mm) och uppfyllnads sträng (3,2mm).
Samma grundinställning på ström för de 

olika elektroderna för respektive sträng.
Alla provstycken skulle vara uppsvetsade i 

samma svetsläge (PF = stigande)

Det finns dock två saker, som har skiljt sig 
åt och det är att tre olika svetsare har utfört 
proverna samt fyra olika svetsmaskiner har 
använts. För att säkerställa att alla värdena har 
blivit korrekt övervakade och diarieförda har 
ett tredjeparts ackrediterat organ används samt 
ett ackrediterat laboratorie för den mekaniska 
provningen.  Dessa har utfört slagprover på 

SVETSNING

Björn Lindhe, 
IWE – Svetsingenjör,  

bjorn.lindhe@svetsansvarig.se 

ill en börja med måste jag reda ut be-
greppet, vad är en 48:a? Det som avses i 
dagligt tal med etta är en belagd elektrod 

från ESAB, med produktnamn OK 48.00. 

Vilka elektroder är jämförbara
Många vet inte, att det finns olika klassningar 
för elektroder. Det går att sätta in elektro-
der i olika fack precis, som med bilar t.ex. 
Golf-klassen, fast för belagda elektroder får vi 
stället kalla denna för 48:a klassen. För att få 
vetskap om vilka andra elektroder, som finns 
på marknaden gjordes en undersökning över 
vilka elektroder, som har samma eller liknande 
klassificering. Elektroden är klassad enligt 
standarden ISO 2560-A med klassificeringen 
E 42 4 B 42 H5. 

För er som inte så är så insatta i elektrodklas-
sificering kan nämnas att E:et betyder elektrod, 
42 är sträckgränsen på svetsgodset (420 N/mm2), 
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samtliga uppsvetsade tillsatsmaterial. Slagprovet 
verifierar hur mycket energi, som ett stål kan 
motstå utan att brista. Provningstemperaturen 
var -40°C. På samtliga tillsatsmaterial gjordes 
totalt 3 stycken prover. Därefter beräknades det 
genomsnittliga värdet ut. 

Slutsatser
Vid genomgång av alla provningsresultaten 
kan konstateras ELGAS elektrod P48S hade 
bäst genomsnittligt värde med 73 Joule i slag-
seghet. Därefter kom NST 7018. Två steg 
därefter kom ESAB OK 48.00 med 52 Joule 
i genomsnitt. 

Att tänka på vid procedurläggning
Vid uppsvetsning av procedurer skall följande 
tänkas på:

För bästa resultat på proceduren låt per-
sonen, som skall utföra procedurläggningen 
provsvetsa före svetsning i lugn och ro i en 
miljö utan stress och jäkt. 

Svetsa några provbitar och bryt sönder dessa 
före provläggningen och verifiera att det blir 
inträngning i grundmaterialet. Gäller särskilt 
vid uppsvetsning av tjockare gods i kälsvets. 

Om slagsegheten skall kontrolleras måste 
valsriktningen anges på materialet, som skall 
svetsas. 

Allt grundmaterial samt tillsatsmaterial måste 
ha minst intyg/kontrolldokument lika 3.1. Ha 
detta till hands när kontrollanten kommer. 

Ha färdiga bitar för provsvetsningen samt 
strongbacks till hands när kontrollanten kom-
mer så att det bara är att starta uppsvetsningen. 

Tänk också på att ha extra material tillgäng-
ligt, om ett nytt prov behöver läggas. Det blir 
lätt nervöst bakom handtaget. 

Be gärna kontrollanten redogöra för hur 
denne arbetar före uppstarten. Detta har en 
lugnande effekt på alla involverade.  

Tänk på renheten! Använd gärna roterande 
stålborste mellan strängarna. Slipa inte för 
mycket. 

Under uppsvetsningen låt övervakaren och 
svetsaren få arbeta ostört. Möjligen skall en 
hjälpreda finnas till hands under tiden upp-
svetsningen pågår. 

Övriga kommentarer från svetsarna
De som har svetsat provbitarna konstaterade 
att elektroder med något mer rutila ämnen 
i höljet, som t.ex. NST 7016 smälte med ett 
betydligt mycket lugnare ljud än t.ex. OK 
48.00. Denna elektrod gav också ett snyggare 
utseende på ytan, egentligen helt enligt vad alla 
teoretiska beskrivningar säger att en elektrod 
med rutil karaktär skall göra. 

Jag vill slutligen tacka samtliga företag, 
som har ställt upp med tillsatsmaterial, lån av 
svetsmaskiner, expertis och alla personer som 
hjälpt till att göra detta experimentet möjligt. 
STORT TACK! 

Läs mer på Internet
www.svetsprocedur.se

Tillverkare Produktnamn Klassificering Genomsnittlig 
   slagseghet (J)
ELGA P48S E 42 4 B 42 HS  73
ESAB Filarc 35 E 42 4 B 42 60
ESAB OK 48.00 E 42 4 B 42 H5 52
ESAB OK 48.05 E 42 4 B 42 H5 36
Lincoln Conarc 48 E 46 4 B 42 H5 46
NST E 7016 E 42 4 B 12 H10  45
NST E 7018 E 42 4 B 12 H5 68



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

Vi finns 
nära

Det är där vi finns med lager och försäljningskontor. Våra kranbilar 
täcker dessutom större delen av landet flera dagar i veckan, så vi är  
aldrig långt borta. Ring Niklas i Stockholm, Peter i Sundsvall, Jan i Luleå 
eller någon annan av våra nära stålsäljare.  Kontaktuppgifter finns på  
www.stenastal.se och www.stenastal.no

EN 1090-1 
 ISO 3834
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CERTIF IERING STÅLKONSTRUKTÖR

Lars Hamrebjörk,
Stålbyggnadsinstitutet

Björn Åstedt, 
Stålbyggnadsinstitutet 

Certifiering av  
stålbyggnadskonstruktörer 
– en lönsam investering

J
ust nu är certifiering ett högak-
tuellt ämne både på företag- och 
på individnivå. Certifiering är ett 
bra sätt att verifiera företagets eller 
individens kompetensnivå. Det ger 

beställaren en garanti på att produkten eller 
tjänsten kommer att utföras på ett professio-
nellt sätt. För konstruktionsföretagen är det 
viktigt att kunna dokumentera sin kompetens 
och förmåga att kunna leverera konstruk-
tionshandlingar med rätt kvalitet. Det blir 
tydligt att det är genom sin kompetens man 
stärker sin position på marknaden. Kraven 
både från samhället och från beställaren går 
mot en dokumenterad kompetens.

Stålentreprenörer med 
konstruktionskompetens
Beställare har även i allt större utsträckning 
börjat efterfråga konstruktionsberäkningar 
från stålentreprenören. Det finns därför ett 

De elva konstruktörer som klarat kraven för certifiering

Egil Bartos Sweco Structures AB

Rune Bu Tyréns AB

Lars Cederfeldt Sweco Structures AB

Per Hedmark Sweco Structures AB

Bengt Håkansson WSP Sverige AB

Bo Jonsson Kadesjös Ingenjörsbyrå AB

Tobias Lennartsson EAB AB

Jan Stenmark Prefabsystem AB

Tomas Storm Ramböll Sverige

Johan Ström COWI AB

Björn Åstedt Stålbyggnadsinstitutet
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incitament för stålentreprenören att kunna 
dokumentera sin konstruktionskompetens, 
tex genom att certifiera personalen på sin 
konstruktionsavdelning. En stålentreprenör 
som tagit ett första steg i den riktningen är 
EAB där konstruktionschefen Tobias Len-
nartsson erhöll sitt certifikat för dokumen-
terad kunskap som stålbyggnadskonstruktör. 

SPB-N som grund
Ett första steg mot certifieringen är kursen 
SBP-N som ges av Stålbyggnadsinstitutet. 
Det är en kvalificerad utbildning på sex 
kursdagar med mycket kompetenta förelä-
sare. Det är en mycket nyttig kurs både för 
konstruktörer på konstruktionsfirmor och 

för konstruktörer på stålentreprenörernas 
konstruktionsavdelningar. Sedan starten 
2009 har mer än 50 personer genomgått 
utbildningen.

Certifiering som nästa steg
Med den utbildningen i ryggen är steget sedan 
inte så långt att komplettera till en certifiering 
och därmed skaffa sig en bra position i kon-
kurrensen på marknaden, både för sitt företag 
och som enskild konstruktör. Efterfrågan på 
dokumenterad kompetens från beställaren 
kommer bara att öka framöver. Hittills har 
elva konstruktörer klarat kraven för certifie-
ring. Men flera av de som genomgått kursen 
SBP-N är på väg mot en certifiering.

Certifierade stålkonstruktörer
Tobias Lennartsson, konstruktionschef på 
stålbyggaren EAB, hittade SBP-N när de 
tittade efter fortbildning inom stålkon-
struktionsområdet. Kursen var mycket 
givande enligt Tobias och gav anledning 
att fundera över olika konstruktionspro-
blem. När kursen var avklarad var steget 
inte långt att gå vidare till en certifiering. 
Det såg Tobias som en självklarhet för att 
dokumentera sina nyvunna kunskaper och 
skaffa en kokurrensfördel för sig själv och 
sitt företag. 

Läs mer på Internet
www.sbi.se

Tobias Lennartsson tog examen från LTH 2007 och fick samma höst pris för bästa examensarbete inom stålbyggnad. Han har sedan dess jobbat på EAB och är nu 
konstruktionschef. Tobias ser det som en stor fördel att stålentreprenören också skaffar sig konstruktionskompetens och dokumenterar detta genom en certifiering.

NÄSTA KURSTILLFÄLLE!
Kurspaket om 6 dagar i Stockholm
3–4 september + 1–2 oktober + 10–11 december
Information och anmälan på www.sbi.se

Stålbyggnadsprojektering, SBP–N
Anmäl dig
redan nu!
www.sbi.se
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 l indab  |   vi förenklar byggandet

Utfackningsväggar 
med stålreglar  

Med icke organiskt material 

försvinner risken för mögelskador. 

Kombinationen av slitsar och 

tunnplåt gör att värmeledningen hålls 

på en mycket låg nivå. 

Tester visar att en yttervägg i stål har 

en effektivare ljudisoleringsförmåga 

än andra material.

Vi har kunskapen.

Kontakta oss!

www.lindab.se

Det självklara valet för nybyggnation



NORGE: +47 70 17 77 00 / office@tingstad.no

SVERIGE: + 46(0)303 206700 / info@nfgab.se
TINGSTAD AS
www.tingstad.no

CE GODKJENTE OG SERTIFISERTE KONSTRUKSJONSSKRUER IHT. NS EN 1090-2:

J NS EN 15048 for ikke forspente skrueforbindelser
J NS EN 14399 for forspente skrueforbindelser

Vi leverer et omfattende program for stålbygging; 
Skruer, strekkstagsystem, gjengestenger, boltesveis og kjemisk forankring. 
Tingstad AS tilbyr kundetilpassede forsyningsløsninger. 

Møt kravene som følger av ny Byggevareforordning 
305/2011 (CPR) 

Ta kontakt for en nærmere prat.
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STOLT LEVERANDØR AV SKRUER TIL NYE HOLMENKOLLEN. NFG AB, 2010
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Kjetil Myhre, 
Daglig Leder,

Norsk Stålforbund

 

ålet med Steel LCA-programmet 
er å utføre forenklet livsløpsanalyse 
(LCA) av varmvalsede I-profiler 

og hulprofiler. Programmet har en database 
med varmvalsede I-profiler og kaldformede 
og varmformede hulprofiler. Livsløpsana-
lyse er utført i henhold til ISO-standardene 
14040:2006 og 14044:2006.

Analysen er dessuten utført i henhold til mo-
dulkonseptet i den nye europeiske standarden 
EN 15804: 2012. Ifølge disse standarder, omfat-
ter evalueringen fire hovedsteg, representert i 
figur 1. Programmet gir to ekstra valgfrie steg: 
normalisering og vekting. Disse to steg er ansett 
for å være valgfrie i ISO-standarder, selv om de 
har en relevant rolle i en beslutningsprosess. De 
fire hovedsteg for den miljømessige livsløpsana-
lysen er vist i flytskjemaet i figur 1.

Programmet lar deg velge mellom tre for-
skjellige omfang av LCA:

 fra vugge-til-port-analyse (Modul A i EN 
15804: 2012);
 fra vugge-til-port-analyse + end-of-life resir-
kulering (modul A + D i EN 15804: 2012), og
 fra vugge-til-grav-analyse + end-of-life re-
sirkulering (alle moduler, fra A til D, i EN 
15804: 2012).

Framgangsmåte for å få beregnet LCA-
resultater i programmet:

 Velg stålprofil;
 Sett inn verdiene / de nødvendige parame-
terne for stålprofilen (lengde og fasthet);
 Sett inn levetiden som vurderes i analysen 
(i antall år);
 Velg analysens omfang. Ulike alternativer 
er tilgjengelige avhengig av omfanget av 
analysen(se figur 2):
Alternativ 1: Brukeren kan velge et system av 

 

Goal and scope 

Inventory analysis 

Impact assessment 

Normalisation and weigthing 

Interpretation 

Figur 1.  Den miljømessige livsløpsanalysen
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overflatebelegg for profilen fra en liste over 
tilgjengelige produkter;
Alternativ 2: I tillegg kan brukeren velge en 
resirkueleringsgrad og en gjenbruksgrad for 
stål og tilsvarende transportsystem;
Alternativ 3: I tillegg kan brukeren velge et 
transportsystem for stål (fra fabrikkens port 
til byggeplass) og en vedlikeholdsstrategi for 
profilen med hensyn på levetiden i analysen. 

Resultatene av livsløpsanalysen (LCA) er å 
finne i resultatdelen. En detaljert beregnings-
rapport genereres automatisk og kan sendes 
via e-post.

Til slutt, i konfigurasjonsalternativene, kan 
brukeren velge en standard type analyse samt 
ønskede outputs (Figur 3).

I likhet med ECCS´s iApp EC3 Steel Mem-
ber Calculator, er foretak velkomne til å gi 
informasjon og data om sine produkter for 
inkludering i ECCS´ produktdatabase. Dette 
gjøres ved å klikke på ”Add your company”-
knappen i programmets hovedmeny (se figur 4).

ECCS ønsker tilbakemeldinger og kom-
mentarer slik at programmene kan forbedres 
og utvikles videre, skriv til: ECCSapps@steel-
construct.eu 

Läs mer på Internet
Lenker til nedlasting av iApp´ene Steel 
LCA og EC3 Steel Member Calculator, er 
samlet her:
www.stalforbund.com/APP.htm
www.sbi.se/programvaror 

Figur 2.  Valg av omfang og alternativer

Figur 3.  Konfigurasjonsalternativer

Figur 4.  iApp grensesnitt og “Add your company”-knappen



Av og til må eiendom beskyttes mot annet enn bare 
brann. Veggløsningen PAROC® Security System er 
utviklet spesielt for næringsbygg og gir en sterk me-
kanisk beskyttelse mot innbrudd. Den er sertifisert i 
beskyttelsesklasse 2 og 3 og er dessuten lettmontert  
og kostnadseffektiv.

UBUDNE 
GJESTER?
DIN BESTE BESKYTTELSE MOT UBUDNE 
GJESTER ER VÅRE INNBRUDDSSIKRE 
VEGGER – PAROC® SECURITY SYSTEM.
EN UNIK LØSNING FOR 
INNBRUDDSSIKRE BYGNINGER.

PAROC PANEL SYSTEM AB 541 86 SKÖVDE, Sverige    Tel. +46 500 46 90 00    paroc.se
PAROC AS PANEL SYSTEM Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo, Norge    Tlf. 99 53 02 70    paroc.no
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kan utformas som samverkansbalkar. Samverkan 
kan åstadkommas på olika sätt t.ex. håll eller 
påsvetsade ribbor och igjuten betong.

Samverkansbjälklag
Ett samverkansbjälklag består av en profilerad 
stålplåt och en betongplatta. Stålplåten fyller tre 
olika funktioner över tid: som arbetsplattform 
under byggtiden, som form åt betongplattan 
vid gjutning samt som armering åt plattan när 
betongen har härdat. Samverkansbjälklag kan 
användas med alla typer av balkar men är sär-
skilt lämpade till stålstommar där de ofta bildar 
samverkansbalkar med golvbalkarna och utgör 
på så viss en del i ett större system.

Samverkanspelare
Samverkanspelare är stålprofiler helt eller delvis 
kringjutna med betong eller betongfyllda rörpro-
filer. Betongskiktet i den kringjutna versionen 
förhindrar buckling och knäckning, och bildar 

ett effektivt brandskydd. I betongfyllda pelare 
fungerar profilen som form och armering, och 
den släta stålytan är populär.

Samverkan ökar bärförmågan
Om samverkan utnyttjas i en konstruktion kan 
bärförmågan och styvheten ökas samtidigt som 
stålvikten, konstruktionshöjden och nedböjning-
en minskar. Detta illustreras bäst med exemplet 
i figur 2. Alla tre balkar har samma bärförmåga. 
Genom att välja en högre profil utan samverkan 
ökar stålvikten och konstruktionshöjden samti-
digt som böjstyvheten minskar. Om man väljer 
en tjockare profil med ungefär samma konstruk-
tionshöjd fördubblas stålvikten samtidigt som 
böjstyvheten halveras. De gynnsamma effekterna 
oss samverkanskonstruktionen uppnås för en 
ringa kostnad för att anordna skjuvförbindare.
Även i produktionsprocessen har samverkans-
konstruktioner fördelar. Samverkansbjälklag 
är säkra och snabba att bygga eftersom plåten 

SAMVERKANSKONTRUKTIONER

Wylliam Husson, 
ProDevelopment AB

Risken för buckling eller knäckning av 
slanka stålelement kan förhindras genom 
samverkan och betongen skyddar även 

stålet mot korrosion (om ingjutet) och brand. Stå-
let säkerställer att konstruktionen har tillräcklig 
plastisk deformationskapacitet vilket förhindrar 
plötslig kollaps utan förvarning.  Samverkan er-
hålls genom att horisontella skjuvkrafter mellan 
stålelementet och betongelementet överförs via en 
skjuvförbindning. Oftast används deformerbara 
skjuvförbindar s k svetsbultar som finns i olika 
längder och diametrar. 

Samverkansbalk
En samverkansbalk består av tre delar: en betong-
platta som överfläns, en stålbalk och skjuvförbin-
dare. I byggnader utgör betongplattorna nästan 
alltid ett bjälklag och följande typer används: 
betongplatta med profilerad plåt, pågjuten be-
tong, prefabricerad betongplatta och platsgjuten 
betongplatta. Även balkar integrerade i håldäck 

Figur 1. Sambandet mellan 
SS-EN 1994 och andra 
Eurokoder.
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fungerar både som arbetsställning och form. 
Stålstommen som dimensioneras för att bära 
egenvikten och laster under byggskedet kan 
byggas först vilket möjliggör en mer rationell 
stommontering och färre betonggjutningar. 

Dimensioneringsregler
Regler för utformning och dimensionering av 
samverkanskonstruktioner finns i SS-EN 1994 
(Eurokod 4) vilken är för svensk del det första 
kompletta regelverket för samverkanskonstruk-
tioner. För stål respektive betong hänvisar den till 
reglerna i SS-EN 1993 (Eurokod 3) och SS-EN 
1992 (Eurokod 2), se figur 1. Den ger ytterligare 
regler som behövs när stål och betong samverkar, 
och är uppdelad i tre delar:
Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Del 1-2: Utformning och dimensionering av 
konstruktioner vid brand
Del 2: Broar

SS-EN 1994 behandlar balkar, bjälklag och 
pelare. Dimensioneringsgång för dessa kon-
struktioner och för samverkansförband be-
skrivs utförligt med räkneexempel i SBI:s 
nya publikation Samverkanskonstruktioner 
stål – betong. 

Företagsspecifika lösningar
Förutom de vanliga lösningar finns också många 
företagsspecifika lösningar som ligger utanför 
standardens tillämpningsområde och dimensio-
neras genom provning. Dimensioneringsregler 
erhålls då från respektive tillverkare. Även egen-
skaperna för skjuvförbindarna i samverkans-
bjälklag fås genom standardiserade provningar 

och ges av tillverka-
re. Plannja tillhanda-
hålls t.ex. detaljerade 
dimensioneringsan-
visningar samt ett 
dataprogram för 
sin Combideck 45. 
Plannja Combideck 
45 passar alla typer av 
byggnader och stom-
lösningar. Plannja 
har levererat Com-
bideck till bostäder, 
skolor kontor och 
industrier m fl. Den 
bärande stommen 
har utgjorts av stål, 
betong, lättbetong, 
murade konstruktio-

ner och trä. Både balk- pelarsystem och pelardäck 
har använts som stomlösning.

Läs mer på Internet
Den som vill lära sig mer om samverkans-
konstruktioner kan beställa den nya hand-
boken – Samverkanskonstruktioner – från 
www.sbi.se

Figur 2.
Jämförelse 
mellan en 
samverkans-
balk och två 
stålbalkar utan 
samverkan.
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När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner  

ska projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att 

åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet. 

Några exempel på detta är följande projekt.

I anslutning till den nya nationalarenan i Are-
nastaden byggs ett köpcentrum som med 
sina närmare 300 000 kvm blir Skandina-

viens största shoppingcenter med 250 buti-
ker och totalt 101 000 kvm butiksyta. Invig-
ning av Mall of Scandinavia sker hösten 2015. 
Byggnadens storlek och organisation, en shopping-
galleria som har butiker med fasader mot de inre 
galleriorna, har präglat gestaltningen av fasaderna. 

En islossning i skärgården har varit en 
inspiration. De fönsterlösa fasaderna kläs med 
skulpturalt roterade fält, ”isflak”, gjorda av en 

La
rs

 H
am

re
bj

ör
k

bronstonad aluminiumplåt. Ytorna mellan fla-
ken är försänkta och kontrasterar mot flaken. 

Peab är totalentreprenör för hela projektet 
med Strängbetong och Ruukki som stomleve-
rantörer. Strängbetong levererar och monterar 
260 000 kvm betongbjälklag och 40 000 kvm 
väggar. Ruukki ansvarar för att dimensionera, 
tillverka, leverera och montera en komplett 
stålstomme på 13 000 ton till hela köpcentret. 
För att montaget av detta ska fungera krävs 
en noggrann logistikplanering. Stålkompo-
nenterna tillverkas i Ruukkis anläggningar i 
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I projektet läggs det stort fokus på dels 
skydds- och säkerhetsfrågor och dels miljö-
frågor då byggnaden ska certifieras enligt 
BREEAM. Allt byggmaterial till projektet 
ska vara godkända av Byggvarubedömningen. 
Koldioxidbelastning i bla transporter ska mi-
nimeras och så få kemikalier som möjligt ska 
användas. Kvalitetssäkrade och certifierade 
stålkomponenter och montage är en självklar-
het. Den som vill följa detta megaprojekt kan 
göra det på www.mallofscandinavia.se/W/do/
centre/live 

Beställare: Arenastaden
Arkitekt: Benoy Arcitects/BAU,  
Wingårdh Arkitektkontor
Entreprenör: Peab
Konstruktör: Grontmij
Stomentreprenör: Strängbetong
Stålentreprenör: Ruukki
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Finland och Polen varefter fackverk, pelare 
och balkar kommer sjövägen för att sedan 
sättas samman i huvudsak med skruvförband 
för ett tidseffektivt montage. Stålmontaget 
pågår under två års tid och ska vara klart 
under hösten 2014.

Ett projekt av denna storlek kräver att 
BIM utnyttjas för att det ska fungera. Ruukki 
har projekterat och logistikplanerat hela ståls-
tommen i Tekla Structures och Peab använder 
Tekla BIMsight för samgranskning av alla 
modeller i projektet. 
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Ny bro över Nissan i gamla kläder 

Beställare: Trafikverket
Entreprenör: Jonab Anläggnings AB
Konstruktör: Vectura
Stålentreprenör: Bröderna Jansson  
– Nissavarvet

en gamla nitade stålbågbron från 
1919 över Nissan i Rydöbruk längs 
Nissastigen hade sett sina bästa dagar 

och behövde bytas ut. Eftersom Rydöbruk är 
Hallands äldsta brukssamhälle ville man att 
en ny bro skulle få ett utseende som passar 
in i den ur kulturmiljösynpunkt intressanta 
gamla industrimiljön. Den gamla bron var 
byggd med stående parabelfackverk och nitade 
knutpunkter. Vid rivningen av bron behölls de 
fyra stålbågarna och transporterade dem till 
stålentreprenören Bröderna Jansson Nissavar-
vet för renovering och ommålning. De gamla 
bågarna ska sedan monteras på sidorna av den 
nya bron för att efterlikna den gamla bron 
utseende. Givetvis har då stålbågarna ingen 
statisk funktion i brokonstruktionen.

Samtidigt tillverkades nya brobalkar till en ny 
samverkansbro av stålentreprenören. De gamla 
brostöden i stensättning behölls på vilka den nya 
bron i två spann skulle byggas. För att förkorta 
och förenkla byggprocessen valdes att bygga bro-
balkarna i fullängd, 57 meter långa, och därmed 
slippa upplagsbädd och skarvning av brobalkarna 
och i stället lyfta dem på plats direkt. 

Tidigt på långfredags morgon lämnade en 
lastbil Bröderna Jansson Nissavarvets verkstad 
i Halmstad med de två 57 meter långa stålbal-
karna, 21 ton vardera, för att köra de fyra milen 
till broläget. Till lunch låg de båda balkarna på 
plats och innan kvällen så var alla tvärförband 
monterade. Efter lite påskledigt drogs förban-
den och den bärande stålkonstruktionen var 
redo för att farbanan kunde byggas. 

Den gamla bron.



Beställare: Statens Fastighetsverk
Arkitekt: BAU / Reflex Arkitekter
Konstruktör: Structor Eskilstuna AB
Stomentreprenör påbyggnad:  
Contiga
Stålentreprenör ombyggnad:  
MF-Bygg och Smidescervice
Leverantör av stålreglar: Sävsjö plåt

STÅL GÖR DET MÖJLIGT

Kvarteret Loen i centrala Stockholm 
har rustats upp genom en om- och på-
byggnad som certifierats enligt Green 

building. En teknisk upprustning av instal-
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häldäcksbjälklag för påbyggnaden som utför-
des av Contiga. En ny ljusgård öppnades upp 
i byggnadens mitt där en innergård sågades 
upp genom fyra befintliga bjälklag ned till ga-
tunivå. Locket på innergården är golvet på den 
första påbyggnadsvåningen, här utförde vi kon-
struktionen med lätta C-bjälklag som ”hängs” 
med dragstag i den ovanliggande stommen. 
Ytterväggarna till påbyggnaden är utförda som 
utfackningsväggar med slitsade stålreglar och är 
inhängda med konsoler till påbyggnadens pelar-
stomme. Västra delen av byggnaden konsolar 
ut över den befintliga fasaden där konsolen är 
utformad som ett tvåvåningshögt fackverk för 
att möjliggöra våningshöga panoramafönster 
ut över riddarfjärden. 

lationerna i befintliga delar har genomförts 
för att skapa en energieffektiv byggnad. Den 
befintliga byggnaden är grundförstärkt under 
lägsta grundvattennivån med borrade stålrörs-
pålar och betongstommen har förstärkts med 
omfattande avväxlingar i stål och kolfiber. 
Avväxlingar av stål har förspänts med hjälp av 
domkrafter för att minska risken för sprickor 
vid lastomlagring i den befintliga betongstom-
men. Byggnadens två övre befintliga våningar 
av platsgjuten betong revs av för att möjliggöra 
en ”lättare” påbyggnad. 

Ett antal olika påbyggnadsalternativ stu-
derades där produktions- och tidsaspekterna 
styrde in på ett traditionellt prefabsystem med 
VKR-stålpelare och integrerade stålbalkar med 
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Projektutveckling tom bygglov: 
Reinhold Gustafsson Förvaltning
Arkitekt: Joliark
Entreprenör: Peab Bostad
Konstruktör: WSP Byggprojektering
Stålpelare: MF Bygg & Smidesservice
Plåtfasad: 3L Latvia
Stålreglar: Europrofil

Beställare: Husvärden AB
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor
Entreprenör: K21 Entreprenad
Konstruktör: Epsilon Byggkonsult
Stomentreprenör: Strängbetong
Stålleverantör: VSAB
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Flerbostadshus med fasader i varmförzinkad plåt

Krokslätts 
fabriker

Projektet består av fyra 
hus längs med Gamla 
Tyresövägen i Enske-

de. Punkthusen innehåller tre 
lägenheter per plan, utom i 
det översta planet med två 
lägenheter som dras in från 
gatan och därmed får stora 
terrasser. Fasaderna utförs 
med 3 mm varmförzinkat 
plåt med tydlig horisontell 
mönsterverkan. De större 
fönstren utförs fasta med 
stålram och glas i liv med 
fasadplåten, vilket kontras-
teras med betsade och oljade 
fönster i djupa fönsternischer. 

Stommen består av platt-
bärlag och stålpelare i fasad. 
Platsbyggda utfackningsvägar 
med höga krav på lutningsto-
leransen. Regelstommen i ut-
fackningsväggarna byggs med 
stålreglar från Europrofil och 
är utvändigt beklädda med 
aquaboard. På ett regelsystem 
av z-profiler är sedan kasset-
terna i 3 mm varmförzinkad 
plåt infästa. De kom färdiga 
till byggarbetsplatsen och mon-
terades med hög precision. 

I Mölndal, precis intill E6:an växer ett kon-
torshus upp med IQBS Stomsystem från 
VSAB. Stadsdelen Krokslätts Fabriker 

ligger på historisk mark, där anrika tegel-
byggnader från 1800-talet renoverade efter 
dagens krav och standard, numera delar yta 
med högteknologiska och energieffektiva hus. 
Det är en stadsdel som ska uppfattas som en 

helhet visuellt men framförallt med tanke 
på hållbarhetsaspekten. Krokslätts Fabriker 
Söder, byggnad 21, kommer att bli certifierad 
som GreenBuilding och Miljöbyggnad nivå 
GULD tack vare kvaliteter vad gäller energi, 
inomhusmiljö och materialval.

Kontorshusstommen på 6 våningar innehål-

ler 310 ton stål, pelare och balk i IQBS stomsys-
tem, tillsammans med 11 000 kvm håldäcks-
bjälklag. Det ger ett kvalitetssäkrat och snabbt 
byggande anpassat till områdets miljöprofil. 
Stålstommen och betongbjälklagen kan mon-
teras utan stämp vilket väsentligt förkortar 
monagetiden. 
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Kontrollera

Kommunicera

Ladda ner

Kombinera

Tekla BIMsight
Kostnadsfritt BIM-verktyg för 
koordinering och samgranskning

Gratis nedladdning 

teklabimsight.com

svetsprocedur.se
Färdiga recept för svetsning.

Färdiga
recept för
svetsning!
Vi erbjuder tillverkande
företag färdiga recept för 
svetsprocedurer, både snabbare 
och till ett lägre pris.

Vi har godkända procedurer från 3-60 
mm på stumsvets, och från 3 mm och 
uppåt på kälsvets. Godkända procedurer 
uppsvetsade med ESAB, ELGA, Oerlikon, 
NST och grytgöl.

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

Under hösten 2012 investerade vi i en ny kap och 
borrstation från det holländska företaget Voortman. 
Vi har nu kommit igång med produktionen. 
Vi ser fram emot ett spännande år.

Såg/borrstation
V613M/VB1050

www.fsmide.se
08-7740830

Vi är certi  erade enl 10 0 1  10 0 2 samt 
   och får därmed märka våra produkter.
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Byggeperiode: 
2010–2012
Byggherre: Undervis-
ningsbygg Oslo KF
Arkitekt:  
HWR arkitekter as
Rådgivende ingeniør: 
Reinertsen AS 
og Finseth rådgiven-
de ingeniører AS (nå: 
Høyer Finseth AS)
Stålentreprenør: 
Contiga as

– stål muliggjorde utvidelse og ombygging

Kjelsås skoles gamle hovedbygning ble bygget 
i to etapper i henholdsvis 1913 og 1933, og er 
regulert til bevaringsområde. Noen av de nyere 

skolebygninger er revet, og skolen utvidet og bygget 
om til en barneskole for 790 elever. Prosjektet omfatter 
også barnehage for 144 barn og en flerbrukshall med 
spilleflate 20*40m.

 Skoletomta er i utgangspunktet trang, og en ho-
vedutfordring har vært å frigjøre uteareal i forhold til 
situasjonen før ombyggingen. Samtidig krevde hensynet 
til eksisterende verneverdige skolebygg og omkringlig-
gende bebyggelse at den nye bygningen skulle ha en lav 
gesimshøyde.

 Valget av stål som konstruksjonsmateriale ga 
muligheten til en kompakt bygning med liten samlet 

høyde og store spennvidder. Flerbrukshallen ble lagt 
ned i terrenget. Bærekonstruksjonen over hallen be-
står av 2 stålfagverk med spennvidde 42 m og høyde 8 
m. Konstruksjonshøyden utnyttes som full etasje med 
læringsarealer / hjemmeområder for klassetrinn 5 til 7 
ved at dekke over flerbrukshallen hviler på undergurt 
i fagverket.

 Stålkonstruksjonen står synlig i interiørene, og mar-
kerer seg også i eksteriøret ved et hevet midtparti med 
høytsittende sidelys. Alle tekniske føringer er lagt inne 
i de 12,8 m lange sekundære fagverksbjelkene som 
bærer takflaten. Forøvrig er nybygget en konvensjonell 
elementkonstruksjon med stålsøyler og stålbjelker (delvis 
HSQ-profiler) og hulldekkelementer. Det har gått med 
ca. 58 tonn stål. Taket er lettakselementer.  
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Byggherre: Stor Oslo Eiendom 
Arkitekt: SJ Arkitekter AS
Entreprenør: Skanska Norge AS 
Konstruktør: Contiga AS 
Stålentreprenør: Contiga AS

Profilbygget på Fornebu

Profilbygget er et kontorbygg på ca 4.000 
m2, beliggende sentralt på Fornebu, og 
skal bli energimerket som A-bygg. Pro-

filbygget forventes ferdigstilt sommeren 2013. 
På bakkeplan kommer en bensinstasjon og 
over denne 3 kontoretasjer. Bensinstasjonen 
blir byggets fundament og gjør at kontorbygget 
visuelt svever eller flyter over denne. Bygget får 
en dobbelfasade på tre sider der ytre sjikt er en 
ren glassfasade over 3 etasjer, mens indre sjikt 
er en tett isolert fasade med vindusåpninger. 
Mellom disse sjiktene henger en ”grønn gardin” 
av klatreplanter. Dobbeltfasaden bidrar til å nå 
prosjektets ambisjon om energiklasse A.

Contiga har levert prefabrikkerte stål- og 

betongelementer. Integrerte HSQ-profiler bærer 
hulldekker HD 320/265. Lange søyler i atriumet 
er av betongfylte sirkulære hulprofiler. I tak over 
atrium er det benyttet korrugerte stålplater. I 
følge Contiga var det en spesiell utfordring å løse 
den skrå fasaden mot Portalbygget, her skulle 4 
søyler i 2–4 etasje henges opp i et fagverksystem. 
Da denne fasaden vår skråstilt, genererte dette 
horisontale krefter som måtte tenkes på, både i 
bruddgrensetilstand og i montasjetilstand. Det 
var også utfordrende å løse skråstilte søyler (72 
grader) i plan 1 i skrå skillevegg mellom atriu-
met og bensinstasjonsdelen. Her måtte store 
horisontalkrefter føres inn dekket og videre 
inn i avstivende betongvegger. 
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Byggherre:  
Vulkan Utvikling AS 
(Aspelin Ramm) 
Arkitekt/Rådgiver: 
LPO Arkitekter AS 
Entreprenør:  
Veidekke  
Entreprenør AS
Stålentreprenør:  
Åkrene Mek.  
Verksted AS
Prefab betong- 
elementer:  
Spenncon AS

Nordre Kvartal, Vulkan Nordre Kvartal vil være det 
største bygningskomplekset 
på Vulkan, men også det siste. 

Bygget er på ca. 30.000 m2 og rommer 
117 nye leiligheter av ulike størrelser 
fordelt på fire lameller, samt 5.300 
m2 forretning- og næringslokaler og 
et P-hus. Bygget er oppført i prefa-
brikkerte stål- og betongelementer. 
Åkrene Mek. Verksted har levert 
stålkonstruksjonene og  Spenncon 
hulldekkene. 

Bygget, ferdigstilles i to etapper. 
Sommeren 2013 ferdigstilles leiligheter 
og kontorarealer, og mot slutten av året 
ferdigstilles P-huset. Nordre kvartal 

bygges av Veidekke i totalentreprise på 
oppdrag for Aspelin Ramm, og skal stå 
ferdig ved årsskiftet 2013–2014.

LPO har vært hovedarkitekt for Vul-
kanområdet, som ble vunnet av LPO 
i 2004. I tillegg til dette prosjektet har 
LPO vært ansvarlig for planen, utom-
hus, Bellonahuset, Dansens hus, gamle 
broverksted (Oxygeno) og mathallen. 

Vulkan-prosjektet er en stor miljø-
satsing. 50 millioner er investert i en-
ergieffektive løsninger, blant annet en 
egen energisentral med 60 brønner 
300 meter under bakken som sørger 
for 75 % selvforsynt energi til Vulkan-
byggene. 

Byggherre: Radøygruppen AS 
Entreprenør:   
Helgesen Tekniske Bygg AS 
Stålkonstruktør: AK Mekaniske AS 
Stålentreprenør: AK Mekaniske AS

Ny hall for Radøygruppen

På Radøy utenfor Bergen har stå-
lentreprenør AK Mekaniske AS i 
Fredrikstad nylig levert og montert 

en ny installasjonshall for Radøygruppen AS. 
Oppdragsgiver har vært entreprenørfirmaet 
Helgesen Tekniske Bygg AS. Det er en flott og 
moderne hall som tar bedriften videre og gjør 
det mulig å produsere enda større strukturer.  
RadøyGruppen utvikler og produserer stål-
konstruksjoner for olje- og gassindustrien 
samt maritim sektor. Bedriften har et mo-
derne produksjonsanlegg på et 32.000 m2 

stort industriområde, blant annet med 200 
meters dypvannskai, kaikran og Ro-Ro-
kai. Lokalene inneholder plateverksted, 
maskinverksted, overflatebehandlings-
senter, isolasjonshaller og monteringshall.  
Den nye installasjonshallen er 65,5 meter 
lang, 30 meter bred og 20,8 meter høy. Den 
har to store porter, hver på 10 x 10 meter og 
25 x 25 meter, og det er levert og montert 
kranbanebjelker for 2 stk. 100 tonns kraner. 
Stålkonstruksjonene har en vekt på til sam-
men 260 tonn. 

K
je

til
 M

yh
re

K
je

til
 M

yh
re

K
je

til
 M

yh
re

K
je

til
 M

yh
re



NORSKA MEDLEMSFÖRETAG

NORSKA MEDLEMSFÖRETAG  51

Stålprodusenter
ArcelorMittal Commercial Long Norway AS, 

www.arcelor.com, 
Pb.2667 Solli, 0203 Oslo, 
Tel. 22 83 78 20

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

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

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

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

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

Stalatube OY  
c/o GatewayStainless AS,

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

ThyssenKrupp Mannex GmbH 
Delegation Office Norway, 

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

Tynnplateprodusenter
Alsvåg Plater AS, 

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

ArcelorMittal Construction Norge AS, 
www.arcelor-construction.no, 
Dyrskuevn. 16, 2040 Kløfta, 
Tel. 63 94 72 72

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

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

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

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

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

Stålgrossister
best armering AS, 

www.best-armering-as.com,
Nedre Storgate 37, 
3015 Drammen, 
Tel. 32 25 49 10

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

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

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

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

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

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

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

Smith Stål Vest AS,
www.smith.no, 
Postboks 34, 5341 Straume 
Tel. 56 31 05 00

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

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

Stålentreprenører og verksteder 
ABT Bygg AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMV Construction AS, 
www.emvc.no, 
Ekornveien 11, 2240 Magnor, 
Tel. 62 83 70 11 Fax. 62 83 72 40

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

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

Finnritilä AS, 
www.finnritila.com, 
Skårersletta 45, 1473 Lørenskog, 
Tel. 67 92 18 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Raufoss Tak og Blikk A/S, 
www.rtbas.no, 
Kildalsvingen 5, 2830 Raufoss, 
Tel. 61 19 12 50

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

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

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

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

Skar Industriservice AS, 
Birchs Vei 11, 3530 Røyse, 
Tel. 32 15 82 92

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

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



52 NORSKA MEDLEMSFÖRETAG

NORSKA MEDLEMSFÖRETAG

Sveen Mek og Elektro AS,
Sylte, 6652 Surna, 
Tel.97 00 50 00

Sveisemekanikk AS, 
www.sveisemekanikk.no
Lillevarskogen 16, 3160 Stokke, 
Tel. 33 33 80 60 Fax. 33 33 80 70

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

Trondheim Stål AS, 
www.trondheimstaal.no, 
Pb.5735, 7437 Trondheim, 
Tel. 73 96 91 91 Fax. 73 96 91 90

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

Åkrene Mek. Verksted AS, 
www.aakrene-mek.no, 
Tuenvn. 30, 2000 Lillestrøm, 
Tel. +47 63 88 19 40

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

Entreprenører
AF Gruppen Norge AS, 

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

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

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

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

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

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

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

Stål- og fasadentreprenører
Alustål AS

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

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

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

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

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

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

Stål & Fasade AS
www.stal-fasade.no
PB 1132, 4095 Stavanger
Tel. 51 82 64 64

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

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

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

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

Rådgivende ingeniører
Asplan Viak AS, 

www.asplanviak.no, 
Pb.24, 1300 Sandvika, 
Tel. 67 52 52 00 

Bomek Consulting AS, 
www.bomek-consulting.no, 
Postboks 453, 8001 Bodø, 
Tel. 75 54 86 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Korrosjonsbeskyttelse
Jotun A/S

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

Programvare/IT 
Delfi Data as, 

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

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

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

Brannsikring og isolering
BrannStopp Norge AS, 

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

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

Betongelementprodusenter
Con-Form Oslo AS, 

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

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

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

Bygging og vedlikehold
StS Gruppen AS, 

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

Gjenvinning/resirkulering
Autogjenvinning AS, 

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

Veggelementer
Paroc AS, 

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

ThermiSol Oy, 
www.thermisol.fi, 
Flöjelbergsg 16A, 431 37 Mölndal, Sverige
Tel. +46 31 47 24 40

Festemateriell/Maskiner
EJOT Festesystem AS, 

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

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

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

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

Inspeksjon/Dokumentasjon
Cerum AS, 

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

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

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

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

Interesseorganisasjoner
Den norske Stålgruppen 

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

www.NFSkompentanse.no
Nordic Galvanizers, 

www.zincinfo.se
Stål- og metallgrossistenes Forening, 

Pb. 1369 Vika, 0114 Oslo 
Tel. 23 23 90 90
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Norsk Stålforbund søker ny medarbeider

Norsk Stålforbund er et felles organ for stålkonstruksjonsbransjen, og arbeider 

for å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse. 

Norsk Stålforbund fungerer som et kompetansesenter for bruken av stål, og 

skal gjennom promotering, informasjon og teknisk rådgiving støtte medlemmenes 

virksomhet. Forbundet ble opprettet for 20 år siden av organisasjoner i stålmiljøet 

i Norge. Gjennom disse driftsårene har Norsk Stålforbund blitt en etablert og 

anerkjent støttefunksjon for stålbransjen og for alle brukere av stål i Norge.  

For mer info om Norsk Stålforbund, se våre nettsider www.stalforbund.com

Vi søker en initiativrik, selvstendig, serviceorien-
tert medarbeider med stort engasjement og med 
gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Stil-
lingen medfører en bred kontakt med alle deler 
av stålbransjen.

– Byggteknisk og/eller stålfaglig bakgrunn
– Bachelor eller masterutdannelse
– Erfaring med administrativt arbeid
–  Gode kunnskaper i MS Office, web og  

sosiale medier
–  Gode kunnskaper i muntlig og skriftlig norsk  

og engelsk

Stillingen passer for en utadvendt aktiv per-
son med gode samarbeidsevner, med interesse 

for, og kompetanse til, å synliggjøre 
og markedsføre stålets gode 

egenskaper. Det er en fordel 
at vedkommende har kjenn-
skap til stålbransjen, er vant 
til å arbeide med IT-verktøy 
og har gode engelskkunn-

skaper.

– Bidra til utvikling av nye kurs og publikasjoner
–  Redaksjonelle arbeider og utvikling av  

medlemsbladet 
–  Bidra til gjennomføring av møter, kurs og  

konferanser
– Utvikling og oppdatering av websider
– Bistå med godkjenningssystemet 
– Bistå med statistikktjenester
– Oppfølging av miljøprosjekter
– Bidra generelt til sekretariats-arbeider

–  Mulighet for å utvikle nettverk i et spennende 
fagmiljø i Norge og i Europa

– Faglig utvikling gjennom kurs og konferanser
– Konkurransedyktige betingelser
–  Godt arbeidsmiljø og hyggelig kontorlokale 

sentralt i Oslo
Noe reisevirksomhet må påregnes.

 Kontakt daglig leder Kjetil 
Myhre på tlf. 41 02 15 98 eller pr e-post under.

Søknad 
senest
6 juni 2013
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Hvordan sikre at stålentreprenøren følger krav og regler i utførelsesstandarden EN 1090-2?
Benytt stålentreprenører som er «Godkjent for utførelse» av Norsk Stålforbund !

Godkjente foretak:

BRUK STÅLENTREPRENØRER SOM ER
”GODKJENT FOR UTFØRELSE”

Fiskum
Plate & Sveiseverksted
www.fiskum-sveis.no

Bygg Teknisk Stål AS
www.btstal.no

Metacon Industrimek AS
www.metacon.no

Contiga AS Skanska Norge AS 
avd. Stålfabrikken

Trøndersveis AS

Nye medlemmer i 
Norsk Stålforbund:
 
HMR Group AS

HMR Group AS er eit 
konsern på Vestlandet, stifta 
i 1956, som leverer varer og 
tenester innan mekanisk sektor 
og til prosjektmarknaden. 
Produksjonsverksemdene er 

lokalisert slik: HMR Husnes 
på Husnes, HMR Voss på 
Voss , HMR Hydeq i Årdal 
og Protech på Sunndalsøra. 
Primærmarknaden er meka-
niske konstruksjonar, maskiner 
og utstyr til prosessindustrien, 
energisektoren, bygningsindu-
strien, skip og offshore. 
Heimeside: www.hmr.no.
 
Edgen Murray Norge

Edgen Murray Norge er en 
del av Edgen Group, en av 
verdens største ståldistributø-
rer. Selskapet holder til i Sand-
nes, og er det eneste selskapet 
i Norge som dekker både 
strukturstål (plater, profiler, 
sømløse- og sveiste rør), pro-

sess rør (inkl. rørdeler/flenser) 
og ventiler. Virksomheten er 
primært rettet mot olje og gass 
industrien, og dens underleve-
randører. 
Hjemmeside: 
www.edgenmurray.com
  
Christie & Opsahl AS

Christie & Opsahl AS, er en 
innovativ prosjektutviklings- 
og entreprenørbedrift i Molde 
med spisskompetanse på 
utvikling og gjennomføring av 
alle typer bygge- og anleggs-
prosjekter. Selskapet ble stiftet 
i 1932 og er i dag det største 
selskapet i Christie Partner 
Gruppen. Christie & Opsahl 
AS har eget stålverksted som 
kapper, sliper, bøyer og sveiser 
de fleste stålmaterialer.  
Hjemmeside: 
www.christie-partner.no

BraCon AS
BraCon AS er rådgivende 

ingeniører innen byggeteknikk. 
Firmaet ble stiftet 1. Oktober 
2007 og holder til i Hamar. 
Oppdragsgivere er offentlige 
og private byggherrer, arkitek-
ter og entreprenører i Hed-
mark, Oppland, Akershus og 
Oslo. BraCon AS har sentral 

godkjenning for prosjektering 
samt kontroll av prosjektering 
for bygninger og installasjoner 
i tiltaksklasse 3. 
Hjemmeside: www.bracon.no

Hjellnes Consult AS
Hjellnes Consult AS er et 

ledende tverrfaglig rådgivende 
ingeniørfirma som arbeider 
innen markedsområdene bygg 
og eiendom, anlegg, industri, 
infrastruktur, energi og miljø, 
fordelt på 2 divisjoner og 4 
fagseksjoner. Hovedområdet 
for virksomheten er Østlandet 
og Oslo regionen. Oppdrags-
giverne er såvel offentlige 

som private aktører. Bruer og 
anlegg prosjekteres av dat-
terfirmaet Johs Holt as. 
Hjemmeside: 
www.hjellnesconsult.no

Nasjonal Sveise- 
koordinator – kurs

Orme Fagskole i Orkanger 
tilbyr utdanning av «Nasjonal 
sveisekoordinator 1090-2”. 
Det er Norsk Stålforbund som 
har utviklet kurset i samar-
beid med Norsk Sveiseteknisk 
Forbund som grunnlag for 
godkjenning av sveisekoor-
dinators kvalifikasjoner ihht 
NS-EN 1090-2. Høstens kurs 
starter opp 19. august. 

Det tilbys følgende kurs:
Nivå 2: Målgruppe 
er folk med fagbrev.

Sveisekoordinering for utfø-
relsesklasse EXC2 for stålfast-
het  S355 og for tykkelser 
 25 mm. Krav til utdanning: 

Fagbrev sveis/plate/seks-
jonsbygger/industrirørlegger. 
Krav til praksis: Minst 5-10 år 
verkstedteknisk / stålteknisk 
arbeide avhengig av type 
praksis. 60 timers kurs med 
45 min. muntlig og 4 timer 
skriftlig eksamen
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Nivå 3: Målgruppe er folk 
med teknisk fagskole, sveise-
teknisk/maskinteknisk linje

Sveisekoordinering for utfø-
relsesklasse EXC2 for stålfast-
het  S420 og for tykkelser  
50 mm. Sveisekoordinering 
for utførelsesklasse EXC3 
for stålfasthet  S420 og for 
tykkelser  25 mm. Krav til 
utdanning: Teknisk fagskole, 
sveisetekniske linje/maskin-
linje. Krav til praksis: Minst 
5-10 år verkstedteknisk / 
stålteknisk arbeide avhengig 
av type praksis. 102 timers 
kurs med 60 min. muntlig og 
5 timer skriftlig eksamen.

Kurset er tilrettelagt for fjern-
undervisning og folk fra hele 
landet har derfor mulighet til å 
delta. Kontaktperson: Bjørnar 
Værnes Mob: 926 81 727. Les 
mer her: www.orme.no

Detaljhandbokserien 
på norsk 

Norsk Stålforbund har kjøpt 
rettighetene til SBIs Detalj-
handboken. Detaljhandboken 
er en håndbokserie i syv deler 
som omhandler prosjektering 
av knutepunkter og forbin-
delser i stålkonstruksjoner. 

Det pågår nå et arbeide med 
å oversette boken til norsk og 
tilpasse den til norsk regel-
verk. Håndbokserien består av 
følgende deler:

Alle delene har en felles innled-
ning om standarder og andre 
bestemmelser. Hvert hefte inne-
holder dessuten detaljerte råd 
og anvisninger for utforming 
og dimensjonering av knute-
punkter og forbindelser, og 
forskjellige typiske knutepunkts 
løsninger. For hvert knutepunkt 

er det beregningsanvisninger og 
beregningseksempler. Hånd-
bokserien er basert på prinsipper 
og anbefalinger gitt i Euroko-
dene inklusiv nasjonalt bestemte 
parametere og utførelsesstan-
darden for stålkonstruksjoner, 
NS-EN1090-2.

Kvalifiserte sveisepros-
edyrer WPQR for S355 
i EXC2 kan kjøpes

Norsk Stålforbund videre-
formidler salg av godkjente 
sveiseprosedyrer, WPQR, i 
henhold til ISO 15612 - God-
kjenning ved standard sveise-
prosedyre. Dette gjelder sveis 
av stålsort S355 og lavere og i 
utførelsesklasse EXC2. Å utar-
beide en pWPS og få verifisert 
en WPQR er som kjent meget 

dyrt. Det opereres med priser 
fra 20.000 kroner og oppover. 
Det er hele 60 stk WPQR`er 
som nå tilbys for salg for 
kun kr. 4.500 per stk! De er 
sveiset opp med sveisetilsett 
fra flere kjente leverandørene 
på markedet. For de som er 
interessert, skriv til post@
stalforbund.com

Nye miljødeklarasjoner 
under utarbeidelse 

Norsk Stålforbund har eng-
asjert Annik Magerholm Fet i 
Global & Local, for utvikling 
av nye miljødeklarasjoner, EP-
Der, i henhold til ny europeisk 
standard EN 15804. Hun er 
professor i miljøledelse og 
livsløpsanalyser ved faggruppe 
HMS ved institutt for industri-
ell økonomi og teknologiledel-
se, IØT, ved NTNU. Det vil bli 
utarbeidet til sammen 20 stk 
EPDer for h.h.v. varmvalsede 
profiler, varmformede hulpro-
filer, kaldformede hulprofiler 
og oppsveisede plateprofiler. 
Det er fire verksteder som 
deltar i prosjektet og som 
blir eiere av EPDene. Disse er 
Contiga AS, AK Mekaniske 
AS, Skanska avd. Stålfabrikken 
og EMV Constuction AS.

Detaljhandboksserien nu på norska.
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Nya ÅF-huset i Göteborg byggs med IQBS Stom-
system.

IQBS Stomsystem.

Ett av VSABs broprojekt – godstågsviadukten i 
Göteborg.

 

VSAB, eller Västsvenska Stålkonstruktio-
ner AB, har sina anor ända tillbaka till 
1938 då Larssons Svets & Smide grun-

dades i Lidköping. Den moderna eran inleddes 
1995 då Bert Ulrich Fritsch tog över företaget 
och år 2000 fick företaget sitt nuvarande namn. 
Tio år senare kom nuvarande vd Tommy Åh-
man in i företaget och en expansion inleddes. 
Man ville gärna ha en egen produkt och IQB 
systemet togs fram och lanserades 2007. IQBS 
stomsystem består av samverkansbalk och 
samverkanspelare som idag tillverkas i en 
effektiv produktionsanläggning i Lidköping.

Inte bara IQBS stomsystem
VSAB har också produktionsanläggningar i 
Emtunga och Arendal (Apply Emtunga) i Gö-
teborg. Där produceras framför allt bostads- och 
teknikmoduler, i huvudsak till offshoreindu-
strin. Anläggningen i Emtunga startades upp 
2007 och Arendal 2012 och man har idag avtal 
med Apply  Emtunga om modulleveranser där 
man står för själva stålstrukturen och ytbehand-
ling  till modulerna. Ett tredje ben för VSAB 
är brokonstruktioner både till väg och järnväg 
samt GC-broar samt olika specialkonstruktio-
ner. De tre benen står för ungefär en tredje del 
var av omsättningen med viss övervikt på IQBS 
stomsystem. Den egna personalen består av ca 
75 kollektivanställda och 15 tjänstemän samt 
inhyrd personal. Utöver detta detta har man 
kontrakterad personal i olika projekt.

Specialanpassad produktionslinje
Tillverkningen av IQBS stomsystem sker helt 
och hållet i anläggningen i Lidköping där 
man har en anpassad produktionslinje med 
helautomatiserad svetsanläggning, ytbehand-
lingsanläggning och gjutstation för att be-

tongfylla pelare och balkar på fabrik (därmed 
behövs ingen stämp av balk ute på bygget). 
Projektering sker helt och hållet i Tekla och 
eget dimensioneringsprogram av den egna 
konstruktionsavdelningen (fem man) eller av 
konsultbolag man samarbetar med. Montage 
sker oftast genom stomentreprenören eller 
ibland av VSABs egen personal. VSAB kan 
även åta sig kompletterande smidesarbeten i 
samband med leverans av IQBS stomsystem. 
Den tillverkningen sker då i Emtungaan-
läggningen.

Svensk kvalitet
Man vill koncentrera tillverkningen i Lidkö-
ping för att kunna hålla koll på kvaliteten och 
jobba med kompetent personal. Man jobbar 
idag tvåskift och producerar 3500-4000 ton 
stål till IQBS stomsystem men  har en kapa-
citet på upp emot 5000 ton. Marknaden är i 
huvudsak Västsverige men Stockholmsområ-
det och övriga Sverige är en viktig marknad. 
En expansion mot Osloområdet är på gång. 
Exempel på genomförda projekt är Victoria 
Tower, Emporia, Ullevi Office och ÅF-huset 
i Göteborg. Aktuella projekt är Kulturväven 
i Umeå och Krokslätts Fabriker (se sid 46).

Certifierade för CE-märkning
VSAB läger stort fokus på kvalitets- och miljö-
arbetet och kvalitetssystemen är väl utvecklade, 
inte minst som ett resultat av engagemanget 
i Emtungaanläggningen. VSAB är nyligen 
certifierade enligt ISO 9001, SS-EN 1090-1 
samt SS-EN ISO 3834-2 genom Inspecta och 
kan därmed CE-märka sina produkter. 

Lars Hamrebjörk
Läs mer på Internet
www.vsab.nu

-

-

-
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Vd Tommy Åhman och Roland Karlsson, platschef för Lidköpingsfabriken. Första steget i produktionen av IQB samverkansbalk, svetsbultar svetsas till underflänsen.

å midten av 1980-årene startet Stene Stål med salg av 
nytt stål og det første slyngrense- og primeanlegget ble 
kjøpt inn. I 2001 ble det gjennomført en fisjon i Stene 

Stål as, dette førte til at selskapene Stene Stål Produkter AS 
og Stene Stål Gjenvinning AS ble etablert.
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Stene Stål Produkter leverer stål til mekaniske 
verksteder i østlandsområdet. 

– Vår store styrke er at vi har Østlandets 
beste lagerbeholdning av lange produkter. Hos 
oss finner du både 10, 12, 15 og 18 meter lange 
bjelker og hulprofiler i 12, 15 og 18 meters 
lengder, uttaler daglig leder Knut Klev i Stene 
Stål Produkter. 

– Vi har et veldig godt rykte i markedet, og 
er kjent for høy kvalitet, leveringsdyktighet og 
for å være serviceminded. Service, der vi setter 
kunden i sentrum, er kanskje den viktigste 
suksessfaktoren for vår bedrift, legger Knut 
Klev til.

Stene Stål Produkter flyttet inn i et nytt 
moderne kontorbygg for noen år siden og fo-
retok samtidig en rekke investeringer for å bli 
mer effektive. Lokalene som rommer lager- og 
servicefasiliteter er på til sammen 6.500 m2. I 
tillegg til slyngrensing og priming, tilbys også 
saging av profiler på eksakte mål. Også tomta 
blir benyttet til lagring av stål. Den er på hele 25 
mål. Det er i år forventet en omsetning på rundt 
140 millioner kroner og salg av 18.000 tonn stål.

Stene Stål Produkter er en fremtidsrettet 
bedrift og arbeider nå med å få på plass et tilfreds-
stillende system for produksjonskontroll med 
sikte på å bli sertifisert i henhold til EN 1090-1. 

– Dette vil gjøre det enklere for våre kunder 
som vil motta CE-merkede produkter – de 
behøver dermed ikke å innlemme vårt kon-
trollsystem i sitt eget. Dette er også service, 
avslutter Knut Klev. 

Kjetil Myhre
Les mer på internett: 
www.stenestaal.no

– Vi har de 
siste årene 
investert store 
beløp i nye 
lokaler og nytt 
utstyr for å bli 
mer effektive, 
forteller daglig 
leder Knut 
Klev under 
omvisningen.
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Tekniska fasader

Innovativa fasader

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

! 
j k

Produktprogram 12:1 Arval
Produktprorogogrgraraammm m 1212:2:1 Arval

ARVAL 
system och produkter

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

produkter som koncernen ArcelorMittal erbjuder. I vårt skandinaviska produkt-

program finner du ännu fler spännande produkter.

Med Arval skapar du byggnader  
som gör din kreativitet rättvisa

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

www.arcelormittal.com/arval

Tekniska tak

Globalfloor
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Retur adr: Nyheter om Stålbyggnad
Stålbyggnadsinstitutet
Vasagatan 52, 111 20 Stockholm

www.ruukki.se

Ruukki® energipanelsystem:

®

GARANTERAD 
ENERGI-
BESPARING
Genom att välja Ruukkis nya lufttätare energipaneler klarar din 
byggnad med lätthet energikraven för byggregler. Samtidigt 
minskar uppvärmningskostnaderna och koldioxidutsläppen vid 
användning med upp till 40 procent och byggnaden får högre 
LEED- och BREEAM-poäng. 

www.ruukki.se/energipaneler


