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NYTT HUVUDKONTOR 
ÅT TELE2
Sweco projekterar stommen för Tele2:s nya huvudkontor i Kista.

Detta är bara ett exempel på hur stålkonstruktioner används i olika 

typer av projekt. Det kan handla om alltifrån stora industriprojekt 

till husprojekt med spektakulära stålstrukturer där arkitektens 

design ställer höga krav. Sweco har hög teknisk kompetens och 

stor förmåga att optimera användningen. Allt arbete utförs i 3D, 

från beräkningsanalyser till produktionsmodell för tillverknings-

underlag till verkstad.

WWW.SWECO.SE Foto: icepic.se
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Ett  
samarbete  
som  
sparar tid.

Stålbyggarna på Alwerco är specialiserade på bland 
annat stombärande stålkonstruktioner. Just nu är de 
med och bygger om Thulehuset på Sveavägen 44,  
en av Stockholms största kontorsfastigheter. Tibnor 
levererar bearbetade balkar och detaljer så att Alwer co 
kan påbörja sammanfogning, svets och komplettering 
utan dröjsmål. Genom ett nära samarbete där vi 
är  involverade redan på ett tidigt stadium i ritningar  
och leveransplaner kan vi spara tid åt kunden.

Vad kan vi göra för dig?

tibnor.se
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Utveckla stålet och byggandet  
för miljöns skull

Sveriges industriella vagga vilar på våra råvaror. Var hade Sverige varit utan sin malm, sitt 
järn och sin stålproduktion. Raden av industriföretag som har utvecklats genom att vi har 
en fungerande råvaruförsörjning kan göras lång. Det är därför extra spännande när LKAB, 

SSAB och Vattenfall gemensamt presenterar hur framtidens stål ska se ut. Genom att man nu ser 
över möjligheten att utveckla ståltillverkningsprocesser och byta ut kolet mot väte så ändrar man 
regler och produktionsmetoder som har funnits i århundraden och skapar möjligheter för inte bara 
Sverige utan hela världen. Detta är en stor förändring som alla som arbetar med att utveckla ett land 
borde delta i och det gäller naturligtvis även oss alla inom byggbranschen. 

Om man ser på de första tidsplanerna (man tänker sig produktion 2045) som håller på att rullas ut 
så kanske många av oss inte får se en storskalig produktion i verkligheten. Men kanske gör detta det 
än mer spännande att få arbeta med att utveckla världen för de som kommer efter oss. Vi kommer 
att höra mycket mer om det här under de kommande åren. Detta är banbrytande och något som kan 
ge en verklig konkurrensfördel för Sverige och hela Norden.

Men vi behöver inte vänta med all utveckling till 2045. Vi kan fortfarande utveckla stålet så det blir 
lättare att använda, kan klara högre laster och så vi ytterligare kan underlätta handel med skrot och 
därigenom förbättra återvinningsmöjligheterna. Det fina med återvinningen är ju att om man vill, 
så kan man återvinna stål så det blir en produkt med högre kvalitet än det befintliga materialet, och 
sedan kan det återvinnas en gång till.

Fördelarna med stål är många. Förutom att det är återanvändningsbart och återvinningsbart så är 
det ojämförligt effektivare att bygga med – det går åt lite material att bygga mycket. Genom sin 
styrka kan man skapa arkitektoniska mästerverk med stora spännvidder och slanka konstruktioner. 

Långt innan 2045 kommer vi att ha förbättrat möjligheten att använda nya stål som är specialanpas-
sade. Det pågår idag mycket arbete för att underlätta användningen av höghållfasta stål, bl a genom 
kommande omskrivningar i Eurokoder. Men viktigaste är dock att vi alla samverkar kring målet 
att bygga starkare och använda mindre material. Det gäller allt från myndigheter, konstruktörer, 
grossister och tillverkare till användare och byggherrar. Ju mer vi samverkar desto bättre blir det.

Vi som arbetar inom branschorganisationerna till exempel Norskt Stålförbund, Stålbyggnadsinsti-
tutet eller våra kollegor i Danmark och Finland behöver hela tiden diskutera och samverka med 
branschen. Vi behöver få in och dela information. Därför viktigt att vi regelbundet träffas i större 
eller mindre sammanhang.

I höst kommer vi i ha 2016 års Stålbyggandsdag i Stockholm den 27 oktober och Norsk Ståldag 
är den 3 november i Oslo. I Stockholm så lovar jag att vi kommer att berätta mycket mer om  
framtidens stål, möjligheter med höghållfasta stål och inte minst en hel del om SSAB, LKAB och 
Vattenfalls satsning på CO2-fria stal. Det blir himla spännande. 

Vi ses där!

Johan Löw
vd, Stålbyggnadsinstitutet



NYTT
&NOTERAT

6 NR 2 • 2016 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

Dame Zaha Hadid gikk bort i Miami, 31. 
mars i år. Hadid er blant annet den første 
kvinnelige og den første muslimske mot-
taker av Pritzker prisen, arkitekturfeltets 
mest berømte utmerkelse. 

Hadids arkitektur karakteriseres av 
fragmenterte geometriske former med 
et futuristisk preg. Av kritikere blir den 
ofte beskrevet som hensynsløs ovenfor 
omgivelsene, en kritikk som også ble ret-

Zaha Hadid

Stål utan kolVälkommen till Droppen!

COWI rekryterar  
chefsspecialist inom 
material & svetsning 
COWI har rekryterat Per Lindström 
som chefsspecialist inom material & 
svetsning. Per kommer i huvudsak att 
koncentrera sig på termo-mekaniska 
analyser av metalliska strukturer och 
komponenter, under dess operativa 
faser (inspektion, reparation och under-
håll), men också vid projektering, kon-
struktion, tillverkning och ombyggnation.

tet mot Zaha 
Hadid Archi-
tects’ arbeid 
i diktaturer, 
og avvisning 
av arkitektens 
ansvar for
 bygningsarbeidernes sikkerhet, som i 
Aserbajdsjan og Qatar. 

Zaha Hadids vil som arkitekturprofes-
sor, teoretiker, utopisk 
tegner og ikke minst 
byggende arkitekt bli 
stående i arkitektur-
historien som et av de 
klareste uttrykkene for 
vår tids starchitecture, 
med sine ekstrava-
gante arkitektoniske 
former, parametriske, 
neo-futuristiske design, 
og ikke minst med sin 
sterke personlighet.  

SSAB, LKAB och Vattenfall har tillsam-
mans inlett en satsning för att på sikt göra 
stålindustrin fossilfri. Satsningen innebär 
att man vill testa att producera stål med 
hjälp av vätgasreduktion istället för kol 
och på så vis släppa ut vatten istället för 
koldioxid. Satsningen är mycket omfat-
tande och företagen hoppas nu på stöd  
från regeringen. Det handlar om långa 
tidsperspektiv och stora investeringar. 

– Vår vision är klar – stål utan 
kol(dioxid). Det handlar om tid och peng-
ar, om miljardbelopp i utvecklingskost-
nader och det handlar om rättvisa villkor 
under utvecklingen av det här projektet, 
för fortsatt verksamhet i Norden. 

Skulpturen visar svenskt hantverkskun-
nande, särskilt plåtslageri, av högsta 
klass när vi välkomnar världen till 
Kungsträdgården och Eurovision Song 
Contest 2016. 

Uppförandet av Droppen är för att 
visa allt fantastiskt som går att göra med 
plåtslageri och samtidigt dra uppmärk-
samhet till de häftiga materialen. 

Droppen är ritad av arkitekt Markus 
Aerni från Happy Space AB. Utformning-
en av plåtarbetet är gjord av Björn Ham-
mar, S Hammar AB och plåtslageriarbetet 
är utfört av plåtslagarmästare Jonny 
Samuelsson och Per Buhre, G. H. Johans-
son Plåtslageri AB. Utsida av rostfritt stål 
är skänkt av Outokumpu.

WU Wien Library

Stena Stål förvärvar 
tunnplåtsspecialist

RÄTTELSE 
Stålbyggnadsinstitutets 
bilaga i Dagens Industri
Den 9 mars 
publicerades en 
annonsbilaga från 
Stålbyggnadsinsti-
tutet (SBI) i Dagens 
Industri. På sidan 
18 presenteras en 
artikel om rost-
tröga stål. Texten 
är ursprungligen 
skriven av Inger Odenwall Wallinder och 
Gunilla Herting, forskare vid avdelningen 
för yt- och korrosionsvetenskap på KTH. 
Den har tidigare publicerats i tidningen 
Stålbyggnad (2–2015). Stålbyggnadsin-
stitutet beklagar att detta inte framkom-
mer i texten.

Det är Göteborgsbaserade Gujab AB, 
specialiserat på tunn- och bandplåt, som 
köps upp av Stena Stål. Förvärvet inne-
bär att Stena Stål fördubblar sin volym i 
Steel Service Center-sektorn och stärker 
sin position som leverantör av tunn- och 
bandplåt för den svenska marknaden.

Vid presskonferensen den 4 april meddelade 
Martin Lindqvist, SSAB, Jan Moström, LKAB 
och Magnus Hall, Vattenfall, att de tre företa-
gen tillsammans inlett en satsning för att på 
sikt göra stålindustrin fossilfri.
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Fyra mässdagar med bredd och djup 
– stålbyggbranschen visade upp sin 
bästa sida på Nordbygg 2016. En rad 
av SBIs medlemsföretag visade på en 
mässa med kvalitet, bredd och djup. 
Utställarna vittnar om hög kvalitet 
i utförande och besökare. Flera 
utställare passar på att lansera sina 
nyheter i samband med Nordbygg. 
Runt 900 utställare har visat upp 
sina produkter och tjänster på en 
mycket välbesökt mässa med tydlig 
målgrupp och struktur.

Stålbranschen visade upp sig på Nordbygg 2016

GYPROC
Torbjörn Pettersson från Gyproc visade 
upp deras nya väggsystem Silent Wall 
som står emot trafikbuller.

KINGSPAN
Tobias Nilsson-Green och Henric Johans-
son från Kingspan visade upp sitt fasad-
element med stålnät mot inbrott.

EJOT&AVDEL
Jörgen Håkansson visade upp 
Ejot&Avdels rostfria skruv för sandwich-
panel mot stålpelare upp till 25 mm.

LINDAB
Niklas Eriksson och Ida Dahlström från Lindab planerar kontakter med nya besökare 
för att bland annat visa upp Lindabs ytterväggsystem med stålreglar.

PART
Andreas Mårtensson visade upp Parts 
nya prefabschakt för att koppla ihop VVS 
och avlopp mellan våningarna.

SWEBOLT
Anders Keller-
man och Joakim 
Oxelvik från det 
nya medlemsfö-
retaget Swebolt 
visade bland 
annat upp sin 
stålbyggnadsbult.
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WÜRTH
Peter Nyström från Würth vi-
sade upp deras borrskruv R6B 
med sexkantshuvud och fläns 
med extra lång borrspets.

SFS
Fredrik Malmberg visade 
ett nytt montagesystem för 
låglutande tak.

SSAB
Magnus Andersson och Kent-Erik Hagberg marknadsförde 
SSABs färgbelagda stål – GreenCoat.

NORDIC GALVANIZER
Annikki Hirn och Ann Linder från Nordic Galvanizer visade upp 
sin frivilliga certifiering Approved Galvanizer.

PLANNJA
Gustav Runsten och Daniel Eriksson från Plannja ingick i en 
montergrupp med flera stålleverantörer.

UNITE
Håkan Karlsson och Kjell Hellberg visade upp U-nites mar-
kadsföringstema ”Upp till 300 mm tjocklek i alla underlag”

STRUSOFT
Mikael van de Leur från Strusoft visade bland annat upp SBI 
Steel Connections.
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After Work  
med skruv
Stålbyggnadsinstitutet bjuder in 
intresserade medlemmar och övriga 
att komma till SBI/Jernkontoret på 
eftermiddagen andra torsdagen i 
varje månad (utom på sommaren) Vi 
erbjuder en intresserade eftermid-
dag med fördjupad information och 
en möjlighet att träffa nya och gamla 
kontakter i branschen. Den första 
aktiviteten hölls torsdag 12 april om 
skruvar, skruvförband och deras 
verkningssätt och samlade 25–30 
besökare. Föreläsare var Björn 
Malmqvist från Nordic Fastening. 

Håll utkik på www.sbi.se och 
Nyhetsbreven för kommande After 
Work! Torsdag 8 september hålls  
After Work med Svets!

PLÅT16 – Metallfasadeplatekonferanse i Gøteborg

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

För dig som
tänker lite längre.

Programmet var som tidligere delt inn i 
materialtyper som korresponderer med 
de fleste av arrangørene: kobber, titan-
zink, rusttregt stål, aluminium, rustfritt 
Stål og tynnplater. Det er selskapene 
selv som står bak Plåt-konferansene. 

Årets program 
I år fikk vi et program med arkitekter 
fra mange land. Fra Norge var Grethe 

Haugland/Link Arkitektur på plass for 
å presentere IGS Arkitekturprisvin-
neren Verket 4. Haugland presenterte 
en grundig og interessant gjennom-
gang av prosjektet, hvor hun fokusrte 
på fasaden i rustregt stål. Senere ble 
årets vinner av Plåtpriset presentert, 
Tengbom arkitekter, med Alingsås 
Tingsrätt i Titanzink. Etter pausen pre-
senterte Fojab arkitekter sitt eksperi-

Keynotespeaker Michel Rojkind, fra meksikanske Rojkind Arquitectos, viste frem spektakulær design. 

Årets Plåt var den sekstende i rekken, og fant sted i Eriksberghallen i Gøteborg. 
Arrangementet trakk over 300 besøkende arkitekter og andre interesserte. 
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Unifast
Självborrande skruv för montering av 
sandwichpanel. Finns för infästning i 
lättbalk, stålbalk, trä eller betong.
Längder upp till 360 mm.
Grövre gänga under skallen för säker 
tätning mot ytterplåten.
Sexkantsskalle och ledad 
 tätningsbricka med EPDM- gummi.

U-nite Fasteners Technology AB
www.unitefasteners.com

0522-65 33 90

Ett företag i Lindabkoncernen

Bernard Ropa fra Frankrike diskuterer design  
med moderator Anna Bellman.

Keynotespeaker Julie Eizenberg, fra Koning 
Eizenberg Architecture, fortalte om sine pro-
sjekter med stort sosialt engasjement.

mentelle arbeid med kraftig bretting 
og bøying av aluminiumsplater, et 
prosjekt som resulterte i en stand i 
hallen. Denne tråden ble plukket opp 
med neste prosjekt, Kokkeskolen 
College Raymond i Metz i Frankrike, 
presentert av Bernard Ropa. Ropa Ar-
chitecture har tatt i bruk folder på en 
mindre ekstrem, men vel så virknings-
full måte. De 1,5 cm høye pyramidefor-
mene er inspirert av avtrekksvifter, og 
viser de refleksive kvalitetene i blankt 
rustfritt stål. Fra siden virker fasaden 
nærmest flat, forfra framstår den som 
dypt tredimensjonal. 

Meksikansk metall  
Det var sistemann på scenen som stjal 
showet. Michel Rojkind og Rojkind 
Arquitectos, fra Mexico, har en hel-
hetlig tankegang rundt design og ikke 
minst produksjon av bygg. Rojkind 
fortalte engasjert om samarbeid med 
håndverkere, nye idéer på byggeplass, 
utfordring av klientens prosjektbe-
skrivelse, og å alltid presse grensene. 
Hans historier fokuserte på involvering 
i byggeprosessen og i den senere bru-
ken av byggene. Med sin portefølje og 
karismatiske sceneopptreden klarte 
den tidligere rockemusikeren å løfte 
konferansen et hakk, før det var over. 

Lasse Kilvaer
Läs mer på Internet: 
www.plat16.se/
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Eurosteel 2017 
13–15 September 2017 
in Copenhagen

Dimensionering av traverskranbanor

Tekladagene

SBI:s handbok Traverskranbana från 1994 har varit mycket uppskattad och 
är välkänd och använd bland konstruktörer och stålbyggare. Nu har arbetet 
med att uppdatera handboken till nu gällande regler tagit fart och vi räknar 
med att kunna publicera en ny version sommaren 2016.

Nya regler
I regelverket har stora förändringar skett i och med införandet av Eurokoderna. 
I Eurokodserien finns nu två standarder som utförligt behandlar kranbanor och i 
viss utsträckning även maskiner. De aktuella standarderna är SS-EN 1991-3 Laster 
på bärverk – Laster av kranar och maskiner och SS-EN 1993-6 Kranbanor, vilket är en 
väsentlig ökning av informationsmängden i regelverket. Dessvärre skiljer sig de nya 
reglerna mycket mot hittillsvarande svensk praxis, därför finns det ett behov av att 
uppdatera handboken om traverskranbanor. Handboken kommer att beskriva de 
laster som verkar på en traverskranbana och ge råd beträffande utformningen. Det 
kommer att finnas hjälpmedel i form av diagram och tabeller för att underlätta en 
annars tidsödande dimensionering.

Utmattning
Det kan vara ovant för många byggnadskonstruktörer att verifiera bärförmågan för 
kranbanor eftersom kranen ger upphov till dynamiska laster, vilka kan ge oväntade 
effekter för en ovanbyggnadskonstruktör. Spektra för utmattningslaster ges i stan-
darden SS-EN 13001-1 Allmänna principer och krav med klasser betecknade S0 till 
S9 d v s en finare indelning än de driftklasser vi har haft tidigare i Sverige. För en 
kran börjar utmattning få betydelse i klass S3 eller S4. Effekten av lastspektrumet 
ges med en omräkning av lasten till att skadeekvivalent värde för 2x106 cykler. För 
dimensionering mot utmattning hänvisas till SS-EN 1993-1-9 Utmattning som ger 
en generell metodik.

Dimensioneringen
SS-EN 1993-6 ger regler för utformning och dimensionering av kranbanor av 
stål. Reglerna är präglade av brittisk praxis och avviker från svensk praxis. Till 
exempel talas mycket om fritt upplagda balkar, vilket antyder att det är vanligt. 
I Sverige görs kranbanor nästan alltid kontinuerliga.

För analys av kontinuerliga kranbanor godtas flytledsteori i brottgränstillståndet, 
vilket vi inte tidigare har gjort i Sverige, dock kan det vara svårt att praktiskt klara 
kravet på att förhindra vippning. För utmattningsdimensionering fordras elastisk 
analys. För kontroll av vippning ger man endast regler för fritt upplagda balkar. 
För kraftigt enkelsymmetriska kontinuerliga balkar kan den tryckta underflänsen 
vid stöd vara benägen att vippa, vilket inte nämns.

Kurser är på gång
Så fort den uppdaterade boken har lanserats kommer SBI att kunna erbjuda 
kurser i Dimensionering av traverskranbanor. Både i formen ”på plats på ert 
företag” och ”öppna kurser”, så håll ögonen på sbi.se för mer information.

Björn Åstedt, SBI

The Technical University of Denmark 
(DTU) and the Danish Steel Institute 
(DSI) have the pleasure of inviting you to 
join us in Copenhagen for the Eurosteel 
2017 conference, which is the 8th Euro-
pean Conference on Steel and Compo-
site Structures.
www.eurosteel2017.dk/

Important Dates:
30.09.2016 Abstract submission dead-
line (max. 400 words)
16.01.2017 Paper or poster submission 
deadline (max. 10 pages)
01.06.2017 Registration deadline

Tekladagene 2016 samlet i år 92 perso-
ner. Det var representanter fra de største 
byggherre og rådgiverkontorene til de 
minste leverandørene. Noen å nevne er 
Statsbygg, Statens Vegvesen, Statnett, 
Muliticonsult, Aas-Jakobsen, Multicon-
sult, Cowi, Sweco, Norconsult, Spenncon 
og Kynningsrud. 

Tema for årets dager er byggkonsep-
tet Constructible BIM. Konseptet går på å 
gjøre byggeplass i så stor grad som mulig 
om til montasjeplass. For stål og prefab er 
dette idag helt naturlig, men for plasstøp 
er det ikke slik, forteller arrangøren Mar-
cus Rodriguez fra EDRMedeso. -Vi har en 
jobb å gjøre for plasstøpte konstruksjoner 
og vi belyser idag noen av utfordringene 
i bransjen. Vi må starte med gode 3D 
modeller der vi løser detaljer på forhånd. 
Videre må modellene brukes i større grad 
til produksjon. 

Et av innslagene som traff publikum 
var Kim Nyberg Teknologisjef hos Trimble 
Solutions, da han demonstrerte Microsoft 
HoloLens og alle de 92 deltagerne fikk 
prøve brillene. 

Snart finns den nya uppdaterade handboken

Traverskranbana
att beställa på www.sbi.se

Simon Solbjørg fra Aas-Jakobsen forteller 
om 3D armering og effektivisering av RIB 
tjenester.
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En högeffektiv yttervägg 
med hög fuktsäkerhet 
för bullriga stadsmiljöer 
från Saint-Gobain. En 
komplett yttervägg som 
klarar kraven på inom-
husljudnivå enligt ljud-
klass B, även i de mest 
bullerutsatta områdena. Finns i tre varianter: för måttliga 
(≤ 56 dB), höga (≤ 65 dB) och mycket höga (≤ 70 dB) tra-
fikbullernivåer. Saint-Gobain Silent Wall består av välkända 
produkter och system från Weber, ISOVER och Gyproc och 
ytterväggens fasadsystem är dessutom P-märkt; tvåstegs-
tätad och dränerande putsad fasad. 
Egenskaper:

  Ljudisolering – möjliggör byggnation i trafikbullerutsatta 
områden med 65 dB ekvivalent ljudnivå vid fasad
  Fuktsäker – P-märkt lösning, dränerande och tvåstegstä-
tad fasad
  Energieffektiv och ekonomisk; U-värde 0,12–0,13 W/m2•K
  Brand EI 60
  Statisk bärförmåga

SSAB introducerar fem nya produktfamiljer för specifika kundbehov

Silent Wall

SSAB lanserar marknadens 
grönaste produktportfölj för 
färgbelagda stål
SSAB har lanserat marknadens grönaste produktportfölj av 
högkvalitativa färgbelagda stål för vackra och funktionella 
byggnader. Produktutbudet - som säljs under produktnam-
net GreenCoat® - blir ett av det bredaste för hela byggbran-
schen.

GreenCoat är SSABs nya varumärke för innovativa pro-
dukter i färgbelagt stål för miljömedvetna val inom bygg- och 
konstruktionsindustrin. Lanseringen av den nya produktport-
följen omfattarett noggrant sammansatt utbud av hållbara 
och energieffektiva färgbelagda produkter för tak, fasader och 
regnvattensystem.

Sedan sammanslagningen mellan SSAB och Ruukki har 
de bästa teknikerna och de bästa erfarenheterna från båda 
företagen kombinerats för att skapa ett utbud av färgbelagda 
produkter som är bredare än någonsin och marknadens 
grönaste erbjudande.

SSAB introducerar nu fem nya 
produktsortiment eller ”familjer”. 
Alla produktfamiljer har optimerade 
erbjudanden baserat på kundbehov, 
produkter anpassade efter kundernas 
produktionsprocesser och maximerad 
prestanda hos slutprodukten. Det här 
märks även i utformningen av namnen 
på produktfamiljerna: SSAB Domex, 
SSAB Boron, SSAB Form, SSAB Laser® 
Plus och SSAB Weathering.

Det nya produktsortimentet kommer 
även att erbjuda SSABs kunder direktåt-
komst till företagets breda tjänste- och 
supportutbud. Kunder kan ta kontakt 
med SSAB för att få råd när det gäller 
bearbetning och teknisk support om hur 
de kan förbättra sin produktivitet. 

SSAB Weathering och COR-TEN® erbjuder kunderna ett brett urval av produkter med flexibla 
beställningar av höghållfasta och korrosionsbeständiga stålsorter.

Advanced Steel Design
Stålbyggnadsinstitutet har vid två tillfällen under året 
arrangerat kursen Advanced Steel Design - Plastic and 
Fatigue analysis. Den 4 februari i Stockholm och den 15 april 
i Göteborg. Vid båda tillfällena har det varit ca 20 deltagare 
från hela Norden. Kursen har två delar. Den första delen – 
Gränslastberäkningar – hölls av professor Mikael Möller. Den 
andra delen – Utmattning – hölls av professor Mohammad 
Al-Emrani. Den mycket uppskattade kursen kommer att ar-
rangeras vid fler tillfällen framöver.
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ETT SÄKERT VAL FÖR STÅLBYGGAREN

EN 1090-1 CERTIFIERADE

REFERENSOBJEKT KVALITETSKONTROLL

DRAGSTAGSSYSTEM

MONTAGEKILAR
KEMISKA FÖRANKRINGAR

SVETSBULTAR

GÄNGSTÄNGER m-connect

MONTAGESKRUV
 

STÅLBYGGNADSSKRUV
EN 15048 & EN 14399

GE

NEO M-GÄNGAT  
LYFTSYSTEM 

BALKONGINFÄSTNINGAR M

HÄNGSTAG TILL 
VÄGBRO, VÄG 27

GRUNDBULTAR TILL 
TOLVMANSTEGEN

Foto: Per Petersson på uppdrag  
av Eolus Vind AB

NORDIC FASTENING GROUP AB
Din kompletta leverantör för stålbyggnadsprodukter, fästelement och ingjutningsgods! 

Tel: 0303-206700  |   www.nfgab.se   |   info@nfgab.se   |   Rattgatan 15, 442 40 Kungälv, Sverige

25 år
1991 - 2016 

VI PROVAR OCH VERIFIERAR ALLA VÅRA  
PRODUKTER I EGET LABORATORIUM
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Energisektoren er en stor kunde av høyspentmaster i stål, men de siste tiårene  

har de fleste ordrene gått til leverandører fra Tyrkia og Kroatia. Norsk Stålforbund  

ønsket å undersøke muligheter for å endre dette, og søkte om midler fra “Design- 

drevet Innovasjonsprogram” i 2012. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med 

Norsk design- og arkitektursenter, og med undertegnede som designer og prosjekt-

leder. I denne artikkelen presenterer jeg prosjektet og noen av våre konklusjoner.

av Eva Widenoja, industridesigner ved Widenoja Design

Høyspentmaster 
for norske landskap

Fotomontasje av konseptet ”Catwalk” som er tilpasset et parkmessig blågrønt segment, hvor to ledninger for 420kV spenningsnivå føres på to master som 
sammen danner en helhet.

Har norsk stålbransje leveransemuligheter til energibransjen? 
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DIP er et tidligfase utviklingspro-
gram for norsk næringsliv, og til 
en viss grad offentlig sektor. Næ-

rings- og fiskeridepartementet setter ram-
mene, og Norsk design- og arkitektursen-
ter, DOGA, leder programmet. Målet med 
DIP er å øke konkurransekraften ved å 
utvikle nye produkter, tjenester, prosesser 
eller organisasjonsformer ved designme-
todikk. I DIP-metoden settes brukeren i 
sentrum. Adferd, behov og praksis under-
søkes, og brukes som basis for analyse og 
syntese som peker på forretningsmuligheter.  
Målsetning for prosjektet ”Høyspentmaster 
for norske landskap” var å avdekke mar-
kedsmuligheter for medlemmer av Norsk 
Stålforbund, og gjennom idéutviklingen 
komme fram til grovdimensjonerte kon-
septer for nye høyspentmaster. 

Tilpasning av DIP-metoden
DIP-prosjekt følger en modell med fem 
faser:
1. Definere problemstilling
2. Identifisere brukerbehov
3. Idéutviklingsfase
4. Konseptutviklingsfase
5. Konseptvalgfase

Kraftbransjen er underlagt en detaljert kon-
sesjonsprosess, og DIP-metoden ble tilpasset 
dette slik at resultatene kan implementeres 
tidlig i konsesjonsløpet. Det norske energi-
nettet er delt i stamnettet som i hovedsak er 
Statnett’ ansvar, opp til 420kV, og det som 
er de regionale nettselskapenes ansvar opp 
til 132kV spenningsnivå.

Widenoja Design har tidligere levert me-
todeutvikling og designstudier for master i 
rurale landskap, et arbeid som i dette pro-
sjektet ble tilpasset det urbane landskapet 
med blant annet mer detaljert bruker- og 
landskapsanalyse. 

Brukerinvolvering av leverandører og kunder
Nettselskap og sentrale medlemmer i Norsk 

Stålforbund deltok i brukerundersøkelser 
for å avdekke nasjonale konkurransefortrinn 
og muligheter. Viktigste konkurransefort-
rinn som ble avdekket var:

  Nærhet, fysisk og kulturelt
  Høy kompetanse: Knutepunkt, sveis, sveis 
av høyfast stål, 3D-modellering, offshore, 
kreative fagmiljø, kunnskap om funda-
mentering

  Omstillingsevne: Rask respons, reparasjo-
ner, små serier
  Høy kvalitet: Etablerte kvalitetssikrings-
systemer, tradisjon for høy kvalitet, 
  Avansert materialkompetanse: Høyfast 
stål, korrosjonstregt stål

Viktigste utfordringer for nettselskapet:
  Opinion som er negativ til utbyggingene
  Politisk uforutsigbarhet

  Stor avstand til leverandørene av mastene, 
gir problemer ved feil og etterbestillinger
  Spesialmaster og forankringsmaster er 
svært kostbare og massive: høye monta-
sjekostnader

  Montasjekostnadene er høye, ønsker å re-
dusere både manntimer og helikopterbruk

  Jordvern er aktuelt for en del master

Ved å sammenfatte resultater fra undersø-
kelser på kunde- og leverandørsiden ble det 
utarbeidet en serie aktuelle produktutviklings-
prosjekter. Prosjektene ble rangert ut fra kom-
mersielt potensial, dekning av brukerbehov og 
nyhetsverdi. ”Høyspentmaster som avbøtende 
tiltak” ble valgt som fokus, og for å få et kom-
mersielt interessant volum ble landskapsformer 
og mastetyper som det finnes mange av valgt. 

Eksempel på parallellføring av to ledninger på 300kV spenningsnivå fra prosjektcaset i Oslo.

Fire nye masteserier med varianter for tre ulike landskapssituasjoner, øverst fra venstre: ”Catwalk”, ”Roots”, ”Bøygen” og ”Knerten”.
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Et av målene med prosjektet var å undersø-
ke hvordan landskapstilpasning kan brukes 
i forbindelse med byutvikling, og hvordan 
ulike kvaliteter ved et tettbebygd miljø kan 
behandles i forbindelse med planlegging av 
kraftledninger.  Som case for prosjektet ble 
derfor Groruddalen, som omfatter både tette 
urbane, parkmessige og skogsområder, valgt. 
I prosjektet har Statnett bidratt med faglige 
råd og avklaringer.

Analyser av interessenter og landskap
I stedet for ”brukere” er begrepet ”interessen-
ter” valgt i brukerundersøkelsen, da mange, 
spesielt i et urbant landskap, har interesse for 
kraftledningen uten at de er aktive brukere av 
hverken master eller stedet. Interessentene ble 
trukket inn tidlig, som reelle intervjuobjekter, 
eller i form av personas, som ved videreføring 
bør bekles med personer.

Den aktuelle ledningsstrekningen ble som 
følge av NVE veilederen ”Landskapstilpas-
set mastedesign” (Widenoja), 2009, inndelt i 
tre segmenter: urbant-, blågrønt- og skogs-
segment. For hvert segment ble ledningens 
effekt vurdert visuelt og i forhold til interes-
sentgruppene. 

Idéutviklingsfase basert på funn i analysene
Idéfasen ble utført som en iterativ prosess 
med nettselskap, medlemsbedrifter og 
konstruktør, Kåre Solberg fra Contiga (nå 
Høyer Finseth), som har lang erfaring fra 
kraftbransjen. Valgene i idéutviklingen er 
basert på industrialiserbarhet og fokus på 
konkurransefortrinn som avdekket i forun-
dersøkelsen, dessuten hvor godt de samsvarte 
med landskapsanalysen.

For å relatere ideene til ufravikelige tek-
niske rammer ble 3D-verktøy brukt allerede 
på skissestadiet. Høyspentmaster er underlagt 
krav som legger sterke føringer for utformin-
gen, som sikkerhetsavstander og magnetfelt 
som påvirkes av linekonfigurasjon. Kompe-
tanse og oppmerksomhet på disse rammene 
gjorde at idéutviklingen raskt resulterte i 
realiserbare konsepter.

Idéutviklingen for hvert delsegment resulter-
te i fire ulike masteserier basert på bruk av hele 
lengder i form av sirkulære rør, knutepunkter 
som tilvirkes rasjonelt i verksted og skjulte skjø-
ter som monteres raskt på byggeplass.

Catwalk
Masteserien ”Catwalk” inviterer til bruk av 
det blågrønne, parkmessige segmentet med 
rene, enkle former mot bakken. Stiger og inn-
festninger integreres og skjules mellom doble 
stolper. Dimensjonene er tilpasset landskapets 
skala og flytter oppmerksomheten vekk fra 
linene. Høye, smale master er tilpasset det 
trange, trafikkerte urbane området. Toppene 
omrammer liner og innfestninger med en 
avgrenset silhuett. Formene gjentas i skogs-
segmentet med en lavere, horisontal løsning 
for å dempe den visuelle virkningen. 

Mastene i serien ”Roots” er selvbærende, 
med en helhetlig form fra fundament til topp. 
Mastene består av rette rør og bøyde, sveise-
de koblinger som gir et organisk uttrykk. 

bakken. Mastene gir ellers et lett uttrykk, løf-
tet i det urbane segmentet, og i det blågrønne 
segmentet avgrenses linene fra omgivelsene. I 
skogssegmentet er ledningene fordelt på fire 
master som fremstår som tre.

Masteserien ”Knerten” understreker 
hovedlinjene i hvert segment, i det urbane, 
vertikalt, i det blågrønne favner formene 
om linene og gir en avgrensende løsning, og 
i skogssegmentet en horisontal løsning hvor 
to speilvendte master gir illusjon av å være 
én mast, hvor ytterstolpene rammer inn og 
samler liner, isolatorer og innfestninger. 

Prosjektet resulterte også i forslag til en-
keltstående, landskapstilpassede løsninger, 
bl a masten ”Ulven”. Denne er basert på tre 
sveiste stolper, hvor den ene kan rettes mot 
Oslo bysentrum, og lyssettes for å illustrere 
strømmen som ledes mot byen.  

Potensial ved resultatene
Videreføring av DIP-prosjektet kan ta flere 
veier, avtaler om bruksrettigheter med nett-
selskapene, videreføring ved Norsk Stålfor-
bund’ medlemmer og nye løsninger basert på 
funn i prosjektet. Uansett har DIP-prosjektet 
avdekket muligheter og behov som bør være 

Illustrasjon av ”Ulven”, en stedstilpasset  
mast til i et urbant segment hvor det forreste  
av tre ben belyses for å gi assosiasjoner til  
strømmen som ledes mot byen. 

Traversene er utformet med utgangspunkt 
i firkantrør som går over i et trekantet tverr-
snitt. Over øverste fase går stolpene over i 
et perforert rør som gir form til toppen. En 
kompakt konfigurasjon er tilpasset skalaen 
i det blågrønne segmentet. I skogssegmentet 
er fasene fordelt på tre master for på å få en 
lav løsning som demper fjernvirkningen. 

På mastene i serien ”Bøygen” er innfest-
ninger og detaljer integrerte mellom to paral-
lelle, stolper som gir en visuell forankring til 
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av interesse både for norsk energi- og stål-
bransje, og løsningene innehar et potensial 
for samfunnsmessig gevinst ved bruk av 
landskapstilpassing. Norske nettselskaper 
er inne i en periode med store aktiviteter 
innen infrastruktur, ledninger skal forny-
es, forsterkes og bygges, i hovedsak med 
konstruksjoner basert på varmgalvanisert 
vinkelstål. Det ligger en mulighet her for 
norsk stålbransje som ikke bør forspilles. 

Les mer på internett
www.widenoja-design.no

Fotomontasje av ”Ulven” som samler og  
løfter linene over områdets aktiviteter.  

Kart over området som er brukt 
som eksempel i prosjektet, med markering 

av de tre ulike segmentene, urbant-, 
blågrønt- og skogssegment.

Eksempel på dagens dobbeltføringsmast med tre faser på hver 
side, en mast som dominerer i både høyde og bredde.
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greencoatsteel.com

Nordiskt kvalitetsstål 
för alla klimat och  
en grönare livsstil

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

För såväl innovativa  
tak, regnvattensystem,  
fasader som inomhusbruk  
– byt till GreenCoat!
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KO N S T R U K T I O N

Konstruktörens  
kompetens är värdefull!

För aktörer på en allt mer nischad marknad med ökande konkurrens  

från övriga Europa finns det anledning att fundera över hur företagets  

tjänster och produkter bättre kan marknadsföras.

Ett sätt att sticka ut är genom god 
kompetens hos företagets viktigas-
te tillgång, personalen. Att kunna 

verifiera detta värde bidrar till trovärdig-
heten, Stålbyggnadsinstitutets certifiering 
av stålbyggnadskonstruktörer gör just det. 
Det ger också den enskilde personen en 
god kompetensutveckling som ofta hjälper 
till att hålla motivationen uppe. Utbild-
ningen som ligger tillgrund för certifi-
eringen är kurspaketet SBP-N. SBP-N 
kan läsas antingen som en matnyttig kurs 
utan certifiering eller med ambition att 
certifiera sig, då med inlämningsuppgifter 
och tentamen.

Kompetensen efterfrågas
Vi kan se att personer som har gått vår 
utbildning får framstående positioner i 
företagens organisationer och i spännan-
de projekt. Ett exempel på senare tid är 
Karolinska Institutets prisbelönta hör-
sal, Aula Medica, där en certifierad kon-
struktör har varit starkt bidragande till 
det lyckade projektet. Här utnyttjas ma-
terialet maximalt för att uppnå bra funk-
tion, ekonomi, teknik och arkitektur.  
Från industrins sida börjar kravställningar 

som inkluderar certifierade konstruktörer 
att dyka upp. Basindustrin i norr anger i sin, 
Guide för svetsning och tillverkning av bärverk, 
att behov av certifierad stålkonstruktör 

avgörs från fall till fall. Företagen som 
samarbetar i Basindustri i norr är Billerud 
Korsnäs, Boliden Mineral, LKAB, SCA, 
Smurfit Kappa och SSAB. 

Björn Åstedt, 
Stålbyggnadsinstitutet 



NR 2 • 2016 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD22 KONSTRUKTION

KURSSTART I SEPTEMBER
Kurspaket om 3x2 dagar i Stockholm under hösten 2016
Information och anmälan på www.sbi.se

Stålbyggnadsprojektering, SBP–N Anmäl dig
redan nu!
www.sbi.se

Den omfattade ombyggnaden 
och tillbyggnaden av det ti-
digare kvarteret Träsket vid 

Sveavägen är ett exempel på ett pro-
jekt där det krävs en kompetens hos 
konstruktören. SBIs certifiering av 
stålbyggnadskonstruktörer ger denna 
viktiga kompetensutveckling där kon-
struktören i detta projekt, Hanna Kruse, 
har skaffat. Hanna är en av de Certifierade 
Stålbyggnadskonstruktörerna – CSK. 

Kvarteret byggdes om för att inhysa ho-
tell, kontorslokaler, kommersiella lokaler 
samt en nybyggd del som ett flerbostadshus. 
Huvudsakliga delen av kvarteret utgörs av 
”Thulehuset” vilket uppfördes mellan 1938 
och 1942. Projektet omfattade totalt 52 000 
kvm i 12 våningsplan, varav tre våningsplan 
under gatunivå. 

Det ursprungliga Thuleshuset utgjordes 
av totalt 11 våningsplan, varav två källarplan 
samt en innergård i tre plan. Dess stomme 
utgörs i sin helhet av platsgjuten betong med 
slanka bjälklag inspända i fasaderna med 
voter över pelarlinjerna. Pelarna utgörs av 
kringgjutna H-profiler. I fasad ovan gatuplan 
ut mot Sveavägen finns kanske Stockholms 
längsta kontinuerliga stålbalk som avväxling 
för de ovanliggande fasaderna, cirka 100 me-
ter lång! 

I och med ombyggnaden skulle Thule-
huset utökas med nya ytor för kontorslo-
kaler vilket innebar att man river det övre 
våningsplanet samt hela dess innergård ned 
till grunden och efter det bygger igen hela 
dess innergård hela vägen upp till det 12e 
våningsplanet samt gräver sig ned en våning 
för att få plats ned husets ventilationsförsör-
jning. Ombyggnaden för kontorslokalerna 
kräver också ett stort antal ingrepp i de kvar-
varande befintliga våningsplanen som nya 
håltagningar och avväxlingar för trapphus 

och rulltrappor samt avväxlingar av bjälklag 
vid rivning av befintliga väggar.

I och med att innergården revs samt även hu-
sets samtliga fasader mot innergården tappar 
huset sin stabilitet fram tills det att man har 
byggt igen hela innergården igen. För att 
klara huset stabilitet fram till dess så fick ett 
antal provisoriska stabilitetslösningar göras. 
Särskilt komplext var rivningen av fasaden. 
För att inte tappa stabiliteten vid rivningen 
av fasaden var man tvungen att staga den 
befintliga fasaden i bjälklaget och bygga upp 
den nya balklinjen innanför fasaden som 
skulle ansluta det befintliga bjälklaget med 
det nya prefabbjälklaget över innergården. 
Total stålvikt enbart till provisorierna var 
cirka 85 ton.

Påbyggnaden av innergården samt den nya 
påbyggda planen projekterades av Bygg-
nadstekniska byrån och monterades av Con-
tiga medan all ombyggnad på de befintliga 
planen projekterades av Konkret. Allt stål 
för den provisoriska stagningen och alla 
avväxlingar för nya trapphus, rulltrappor 
osv tillverkades och monterades av Alweco 
Svets och smide. Den anslutande balklinjen 
mellan befintligt och prefab projekterades 
som HSQ-profiler på pelare av VKR-rör 
även den av Konkret med tillverkades av 
UPB i Lettland. Totalt projekterades cirka 
460 ton stål inklusive det provisoriska stabi-
liserande stålet. Sveavägen 44-projektet var 
ett väldigt komplext ombyggnadsprojekt 
och man ställs inför många svåra frågor vid 
denna typ av ombyggnadsprojekt. 

Sveavägen 44  
– stålbyggnadsprojekt som kräver kompetens

n 

-
use,
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Presentation av de fyra senaste  
Certifierade Stålbyggnadskonstruktörerna – CSK
Vill man veta mer om de nu Certifierade Stålbyggnadskonstruktörerna, och  

så småningom läsa om vilka nya konstruktörer som har certifierats så kan man  

gå in på www.sbi.se/csk/certifierade-stalbyggnadskonstruktorer – csk

HANNA KRUSE

Din bakgrund och utbildning?
Civilingenjörsutbildning i 
Samhällsbyggnad inriktning 
konstruktion vid KTH. Har jobbat 
i snart 8 år som konstruktör på 
Konkret Rådgivanden Ingenjörer 
i Stockholm och då främst med 
stålkonstruktioner.

Vad har utbildningen  
gett dig som konstruktör?
Kursen har främst gett mig ny 
kunskap om konstruktioner för 
industribyggnader och även större 
inblick i utförandestandarderna.

Vilka möjligheter ser du  
för dig som CSK?
Hoppas att det ska leda till nya 
intressanta stålbyggnadsuppdrag. 
Kan också bli en verkligt stor 
möjlighet om man likt systemet 
med CE-märkning börjar ställa 
krav även på certifierade kon-
struktörer.

Något mer om Certifieringen  
av Stålkonstruktörer?
Har varit intressant att få en 
inblick inom ett stort spann av 
konstruktionsfrågor och ser även 
väldigt positivt på att möjligheten 
till certifiering finns i och med 
denna utbildning.

ANDREAS LARSSON

Din bakgrund och utbildning?
Jag har civilingenjörsexamen från 
Chalmers, Väg och vatten (2001). 
Jag har i huvudsak sysslat med 
industriprojekt. Mycket i stål, men 
även en hel del betongkonstrukti-
oner. I början var jag mer renodlad 
beräkningsingenjör, men de se-
naste 4 åren har jag varit ansvarig 
för en konstruktionsgrupp på 14 
personer på Byggteknik Industri 
på Cowi i Göteborg.

Vad har utbildningen  
gett dig som konstruktör?
För mig som inte sysslat så 
mycket med husprojektering har 
det varit nyttigt att gå igenom det. 
Även en allmän uppfräschning av 
Eurokoder och utförandestandar-
der har varit nyttigt. 

Vilka möjligheter ser du  
för dig som CSK?
Den viktigaste anledningen för ett 
företag att certifiera sina stålbygg-
nadskonstruktörer är som jag ser 
det att säkerställa en viss kvalitet 
på projekteringen. Detta bör vara 
en konkurrensfördel i upphand-
lingar och leder förhoppningsvis 
till fler och intressantare projekt 
för Cowi. 

Något mer om Certifieringen  
av Stålkonstruktörer?
Framför allt har det har varit 
oerhört kul och intressant att dis-
kutera stålbyggnad med så många 
andra duktiga konstruktörer. 
Jag tycker även att det varit 
väldigt kunniga och engagerade 
föreläsare.

HÅKAN LANDEBRING

Din bakgrund och utbildning?
Jag har civilingenjörsexamen från 
Chalmers, Väg och vatten och 1999 
började jag att jobba på ett lokalt 
konstruktionsbolag, Projektteamet 
Västsvenska. Där lärde jag mig väl-
digt mycket om stålstrukturer och 
fick jobba med varierande projekt. 
Detta fortsatte jag med under några 
år på Tyréns, men sedan 2015 job-
bar jag på Sweco Civil i Göteborg.

Vad har utbildningen  
gett dig som konstruktör?
Föreläsarna på kursen var duktiga 
och kunde dela med sig av sina 
egna erfarenheter. Dessutom var 
det värdefullt att få del av övriga 
deltagares erfarenheter. Innehållet 
i kursen gav goda möjligheter att 
fördjupa sig och diskutera tolknin-
gar av gällande normer.

Vilka möjligheter ser du  
för dig som CSK?
Certifieringen ger en dokumente-
rad bekräftelse på att jag har en 
kvalificerad kunskap och erfarenhet 
av stålkonstruktioner. För beställare 
blir det en bra bedömning av min 
erfarenhetsnivå och för mig kan det 
leda till ännu mer intressanta projekt.

Något mer om Certifieringen  
av Stålkonstruktörer?
Bra med en kurs som fokuserar 
på teknikfrågorna och ger en bra 
möjlighet att dela erfarenheter 
mellan deltagare och föreläsare. 
Med tanke på de stora generations-
luckorna inom vår bransch behövs 
ett bra forum för att sprida och 
bevara våra erfarenheter.

JAN ADOLFSSON

Din bakgrund och utbildning?
Civilingenjörsutbildning i Väg- och 
vatten vid Chalmers. Jag har 
arbetat ca 30 år som konstruktör. 
Började min karriär på Strängbe-
tong i Veddige. Sedan början på 
90 talet arbetade jag på Stellan 
Jacobson Ingenjörsbyrå AB och 
var vd under ca 20 år. Det var 
mestadels hus och krossanlägg-
ningar som vi konstruerade. Under 
2012 sålde jag rörelsen till Tyrens. 
Sedan februari 2016 arbetar jag 
på Sweco Structures som senior 
konsult.
 
Vad har utbildningen  
gett dig som konstruktör?
En mycket större helhetsförståel-
se för stålkonstruktioners i stort 
som smått, samt en uppfräschn-
ing av kunskap generellt och vad 
det gäller tolkning av Eurokoderna 
och andra standarder, som 
utförandestandarderna.

Vilka möjligheter ser du  
för dig som CSK?
Det blir en marknadsfördel i 
konkurrensen i de större stålbygg-
nadsprojekten och förbättrar mina 
och företagets möjligheter att 
bättre konkurrera på marknaden 
om intressanta uppdrag.

Något mer om Certifieringen  
av Stålkonstruktörer?
Det var mycket roliga, krävande 
och lärorika kurstillfällen.



• Stålinfästningar upp till 250kn 
  (dragkraft)

• Ingen borrning eller svetsning

• Snabbare installation

• Sänkt arbetskostnad

• Justerbart under installationen

• Inga godkännanden för varma 
  arbeten behövs

• Inga skador på stål eller ytskydd

• Gratis hjälp med lösningar / 
  ritningar
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Turn to page 6 to see the 

components of a Girder 

Clamp in more detail. 
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£ Save time and money 

Clamping two steel sections together 

avoids time-consuming welding or 

conventional drilling and bolting. 

High strength
Lindapter clamps are manufactured 

from high strength materials to resist 

high load requirements and harsh 

environments.  

kN 

Adjustable
Quickly align steel sections by sliding 

the section into the correct position 

before tightening the Girder Clamp 

to complete the installation. 

Industry leading approvals

Lindapter has earned a reputation 

synonymous with safety and reliability, 

gaining multiple independent approvals. 

Further details can be found on page 74. 

x

Safer connections
On-site drilling and welding is avoided, 

removing the need for hot work permits 

and encouraging safer site conditions.

Free connection design
Lindapter’s experienced Engineers can 

design a bespoke connection based 

on your specific requirements free of 

charge. See page 75 for more details.

Girder Clamp - The Connection Concept

Lindapter products provide a faster, cost-effective alternative to on-site drilling or welding and are 

designed to reduce installation time and labour costs. A high strength, permanent (or temporary) 

connection is quickly achieved by clamping two steel sections together.

Bring the location plate and the 

lower beam into position below 

the upper beam. 

Step 1
Fit the bolts with two Lindapter 

clamps, any packings required, 

a nut and a washer.

Step 2
Using a torque wrench, simply 

tighten each bolt to the 

recommended torque.

Step 3
Quick and easy to install

Watch installation videos of 

Girder Clamps and many more 

products at www.Lindapter.com

4 | Girder Clamps by Lindapter®

®+44 (0) 1274 521444
www.Lindapter.com

© Lindapter International 2016

Type CF
Hooks over the flanges of beams, angles and channels to connect steel sections that do not face, such as connecting horizontal beams with vertical columns.

Safe Working Loads
DimensionsProduct

Code
Bolt 8.8 

Z
Tensile Resistance 
/ 1 Bolt (FOS 5:1)

Slip Resistance1) 
/ 2 Bolts (FOS 2:1)

Tightening 
Torque

Clamping 
Range V

Y X T Width

Painted 
Steelwork2)

Galv. 
Steelwork

kN kN kN Nm mm mm mm mm mmCF12 M12 8.5 3.4 3.9 90 6 - 13 32 14 21 - 29 46CF16 M16 16.0 8.0 10.0 240 8 - 16 44 18 25 - 33 56CF20 M20 26.3 13.0 16.0 470 10 - 19 53 22 30 - 41 65CF / A3) M12 5.8 0.7 0.7 69
CF / A3) M16 7.3 1.5 1.7 147
CF / A3) M20 14.7 3.0 3.0 285
CF / AF M12 8.5 3.4 3.9 90
CF / AF M16 16.0 8.0 10.0 240
CF / AF M20 26.3 13.0 16.0 470

HIGH SLIP
RESISTANCE

Nose Anti-rotation marks

Legs
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Material: SG iron to EN 1563, hot dip galvanised to EN ISO 1461.
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ps 1) Slip Resistance figures are based on Type CF and Location Plates in hot dip galvanised finish calculated against slip (movement exceeding  0.1mm).2) Shot blast and painted steelwork.
3) Also applies to Type B (page 9), Type LR (page 18), Type D2 (page 19)   and Type BR (page 31).

• Can be combined with any Lindapter HSR clamps when used with   property class 8.8 bolts; see table below for safe working loads.
• Suitable for parallel and tapered flanges up to 8o.

Location plate / end plate details can be found on page 17.
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Clamping 
Range V

mm

6 - 13

8 - 16

10 - 19
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Slip Resistance f
galvanised finis

Shot blast and p
Also applies to T
d Type BR (page

Technical Innovation in Steelwork Connections

Established 1934

®

Typ A och B 
är     märkta

Golvinfästning DäckinfästningStålexpander
(Godstjocklek 3-86mm)

StödinfästningStålkonstruktioner

Stena Stål erbjuder branschens bästa service genom lokal 
närvaro med lager, produktion och försäljningskontor på 
flera  platser runt om i Sverige och ett komplett sortiment 
av stålprodukter. Stena Ståls lager och försäljningskontor 
finns nära våra kunders verksamhet. Våra kranbilar täcker 

 
är aldrig långt borta. Ring Linda i Värnamo, Peter i Timrå, 
Kenneth i Luleå eller någon annan av våra nära stålsäljare. 

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

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

www.stenastal.se  
www.stenastal.no
Växel 010-445 00 00

VI FINNS  
RUNT HÖRNET
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Ieva Kisieliute, 
Boverket

Sara Elfving, 
Boverket

C E- M Ä R K N I N G

Stålhallar i  
marknadskontrollen

CE-märkning av lastbärande stålkonstruktioner enligt standarden EN 1090-1 

blev obligatoriskt för snart två år sedan. Den nya lagstiftningen ledde ti l l  

många frågor i branschen.

En av åtgärderna från Boverkets sida var 
den marknadskontroll som inleddes 
hösten 2015. Kontrollen innebär att 

myndigheten har tagit kontakt med ett antal 
företag i stålbyggnadsbranschen för att se hur 
de jobbar och hur de klarat omställningen till 
de nya kraven. Den har också gett möjlighet 
för företagen att diskutera sina frågor direkt 
med Boverket. Marknadskontrollen har om-
fattat flera olika typer av konstruktioner. 

Byggproduktförordningen och EN 1090-1
Det är den europeiska byggproduktförord-
ningen som är anledningen till att så kallade 
harmoniserade standarder på byggprodukt-
området är obligatoriska att använda för 
att bedöma prestanda för byggprodukters 
väsentliga egenskaper. Dessa egenskaper ska 
redovisas i den prestandadeklaration som ska 
följa med produkten när den säljs. Dessutom 

ska produkten ha en CE-märkning som i 
princip är en sammanfattning av prestan-
dadeklarationen.  

Vad ska CE-märkas?
Boverkets marknadskontroll har fått många 
frågor om vilka företag som behöver certifie-
ra sig enligt EN 1090-1. Många av frågorna 
har handlat om stålhallar. 

En stålstomme som ska användas i en hall 
ska vara CE-märkt när den köps in. Stommen 
är en byggprodukt avsedd att varaktigt ingå i 
ett byggnadsverk. Den som har tillverkat och 
levererat stålstommen ska vara certifierad en-
ligt EN 1090-1 för att kunna CE-märka den. 

En hall består vanligen av flera produkter 
än bara stommen, exempelvis portar, tältduk 
mm. Den kan säljas som en byggsats men 
den kompletta hallen omfattas inte av den 
harmoniserade standarden EN 1090-1 och 

kan därför inte CE-märkas enligt den. 
Det finns en möjlighet för företag som 

tillverkar och levererar en komplett hall att 
på frivillig väg CE-märka den. Då får företa-
get begära en europeisk teknisk bedömning, 
ETA, för sin hall. Mer information om det 
finns på www.boverket.se/ce. 

Företag som jobbar med hallar
Boverket har i samband med marknadskon-
trollen träffat både företag som levererar 
stålstommar, och företag som tillhanda-
håller färdiga hallar antingen genom för-
säljning eller genom uthyrning. En del av 
företagen har varit certifierade enligt EN 
1090-1 trots att de inte säljer stålstommar 
som sådana. För företagen är det viktigt att 
hålla reda på vad de egentligen säljer. Den 
som inte säljer bärverksdelar behöver inte 
vara certifierad enligt EN 1090-1.   
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info@nordicgalvanizers.com, www.nordicgalvanizers.com 

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

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

-
-

kontakta oss!

-

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

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

Byggreglerna gäller också
Det svenska byggregelverket gäller för bygg-
nadsverk, till exempel hallar. Det är bygg-
herren som ska se till att byggnadsverket 
uppfyller de tekniska egenskapskraven på 
bl.a. bärförmåga, stadga och beständighet. 
Byggherren ska se till att använda produkter 
med lämpliga egenskaper. 

Boverket har fått en del frågor om vad 
som gäller för tillfälliga hallar. Vilket regel-
verk som gäller beror på hur länge hallen 
ska användas. Tumregeln är att om den 
placeras varaktigt på en viss plats så är den 
ett byggnadsverk och då gäller plan- och 
bygglagstiftningen. Ska hallen bara stå uppe 
kort tid, exempelvis under en festival, är 
det ordningslagens regler om samlings-
tält som gäller. De preciseras i föreskrifter 
från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap.   

Boverket har också fått frågor om vad 
som gäller för återanvändning av bärverks-
delar. Oavsett om de återanvända produk-
terna släpptes på marknaden innan eller efter 
kravet på CE-märkning så måste byggherren 
som ska använda dem förvissa sig om att 
de har lämpliga egenskaper för att det fär-
diga byggnadsverket ska uppfylla gällande 
krav. Om de återanvända produkterna inte 
är CE-märkta får deras lämplighet avgöras 
på annat sätt. 
  
Läs mer på Internet
www.boverket.se/1090



inom bärverk. Vår kunskap leder till hållbart och 

beständigt byggande.

 
 

stålkonstruktioner
& svetsning 

www.nordcert.se | 08-34 92 70

Ackred. nr 1821
ISO/IEC 17065

 
EN 1090-1 

1505

Aki Luntamo, BIM Master, Sweco, Tekla Vinnare BIM Awards 2015

tekla.com/evolution

I händerna på en BIM-mästare kan ritningar bli till 
3D-modeller som utvecklas till verkliga byggnader.  
Tekla Structures befinner sig i hjärtat av design- och 
konstruktionsarbetsflödet och bygger på ett fritt 
informationsflöde, byggbara modeller och samarbete. 

Structures 2016 har ett modernt utseende, användar-
vänlighet, effektiv ritningsproduktion och utökat samarbete. 

Vi har bytt namn till Trimble. Utvecklingen av Tekla  
Structures sker i centrum av Trimble Buildings erbjudande.

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

www.fsmide.se



TREDJEPART SVEISEBEVITNELSE  
OG TESTING AV SVEISEPROSEDYRER
Vi er akkreditert av Norsk Akkreditering iht. NS-EN ISO/IEC 17025 og  
tilbyr upartisk tredjepartsassistanse. 

Din ekspert på sveiseteknologi

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

stenestal.no
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Det lille alternativet 

med STORT lager og 
FLEKSIBLE løsninger

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

Transport
Management System

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

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

awarded  //  tildelt

Borgeskogen 71, 3160 Stokke

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

Surface treatment of metals
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First issued //  Utstedt første gang: 2012-03-19

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

Audit: Annual  //  Oppfølging: Årlig

Managing Director  //  Daglig leder Technical Manager  // Teknisk leder
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Knut Noreng, 
SINTEF Byggforsk

L Ä T T BYG G N A D

Overgang stål  
sandwichelementfasade 
til kompakt tak

En utfordring med overgangen yttervegg/tak som vist i figuren har vært 

at stål sandwichelementer utvider seg forskjellig på innvendig og utvendig 

side ved vekslende soloppvarming. Det resulterer i at elementene krum-

mer seg. Deformasjonen varierer med vindlast, klimatiske forhold, spenn-

vidde, farge på utvendig side og elementtykkelse.

Produktstandarden NS-EN 
14509 tillater en maksimal 
deformasjon på L/100. Dette 

medfører en maksimal tillatt deforma-
sjon på 60 mm for en typisk spennvid-
de på 6 m. Det er så store bevegelser at 
man må ta spesielle hensyn ved valg av 
løsningene, både hva angår innfestin-
ger, føring av dampsperre innvendig 
og føring av takbelegg utvendig, samt 
bruk av fleksibel isolering. 

Mange aktører – hvem har ansvaret  
for en komplett leveranse
En typisk situasjon er at det enga-
sjeres flere aktører for å få planlagt, 
levert og montert alt. En aktør må 
imidlertid ha et overordnet ansvar, 
og derigjennom se til at så vel plan-
legging, leveranser og montasje er 
samordnet og i overensstemmelse 
med forutsetningene. For å være 
sikker på at viktige avklaringer blir 
gjort, må ansvarlig prosjekterende 
avklare hvilke av de medvirkende 
aktørene som har ansvar for hva: 

  totalentreprenør, rådgivende inge-
niør bygg (RIB) og arkitekt

  leverandør av sandwichelementer 
og bærende profilerte takplater/ta-
kelementer
  montører av sandwichelementer 
og bærende profilerte takplater/
takelementer

  taktekker som leverer og monterer 
dampsperre isolasjon og taktek-
ning

  blikkenslager som leverer og mon-
terer parapetbeslag og eventuelt 
andre overgangsbeslag.

Hva er det viktig å ta hensyn til
I planleggingsfasen må følgende tas 
hensyn til for å få til en vellykket 
overgang mellom fasade av sand-
wichelementer og taket:

  Finne forventet utbøyning på grunn-
lag av elementtykkelse, lengde, type 
kjernemateriale og maksimal tempe-
raturforskjell inne/ute.
  Avklare hvem som har ansvar for 
å levere og utføre alle nødvendige 
understøttelser og overgangsbe-
slag, samt utføre sammenføynin-
gene mellom disse og sandwichele-
menter i fasade og takplater.
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  Utføre nødvendige (midlertidige og per-
manente) tildekninger av værutsatte og 
ubeskyttede kanter på sandwichelementer 
for å unngå at fukt kan trenge inn i ele-
mentene i byggeperioden. 
  Utføre nødvendig isolering og tetting av 
fuger mellom elementskjøter også opp 
forbi taket og opp i parapeten.
  Se til at dampsperra blir ført forbi over-
gangen og avsluttet/festet på en måte som 
tilfredsstiller kravene til damp- og luft-
tetthet på kort og lang sikt. Det vil si at 
dampsperra monteres tett, men med noe 
slak for å unngå at den rives løs eller rives 
i stykker av bevegelsene.
  Isolere overgangen mellom tak og ytter-
vegg slik at isolasjonen kan følge sand-
wichelementets bevegelser uten å skape 
kuldebroer og risiko for kondens.
  Utføre taktekningen på en måte som be-
grenser omfanget av folder på taket som 
kan gjøre avrenningen fra taket vanskelig 
og over tid øke faren for skader som følge 
av bevegelsene i fasadeelementene. 
  Avklare hvordan takbelegget skal festes 
til sandwichelementet, velge riktig feste-
middel for aktuell platetykkelse.
  Se til at løsningen slik den er utført til-
fredsstiller aktuelle krav til materialbruk 
og tetthet også med hensyn på brannkrav.

Forøvrig må planlegging av materialbruk 
og utførelse også ta hensyn til:

  Utførelse for å redusere fare for brann- 
spredning

  Energiforbruk, varmeisolasjon, lufttetthet 
og fuktsikkerhet

  Mekanisk innfesting av takbelegg til sand-
wichelement 

Läs mer på Internet
Mer informasjon kan hentes fra TPF informerer 
nr 12, se www.tpf-info.org som omhandler 
løsninger for overgangen mellom yttervegg 
utført med sandwich-elementer og plassbygd 
kompakt tak med bærende profilerte stålplater, 
bærende betongelementer eller prefabrikkerte 
Lett-Tak takelementer. Dokumentet er laget i et 
arbeidsfellesskap bestående av Takprodusente-
nes Forskningsgruppe (TPF), Industrigruppen 
stål og fasade (IGS), Lett-Tak Systemer AS og 
SINTEF Byggforsk.

Foto 1. Denne parapeten er ikke klar for inn-
tekking, her er det uferdig utførelse av sprang 
og skjøter mellom elementer i yttervegg

Foto 2. Bildet viser en stor spalt mellom to 
sandwichelementer i yttervegg og parapet

Noen ganger går det ikke som det skal

Uferdig løsning kan gi: 
  Utettheter både med tanke på mulige 
luftlekkasjer og vannlekkasjer.

  Tildekking av toppen mangler.
  Isolering i elementskjøter mangler.
  Kuldebroer som stålplaten i sandwichelemen-
tet, T-stål eller manglende isolering i skjøter 
må brytes.

Løsning:
Totalentreprenør må fordele ansvar og se 
til at nødvendig fuging, isolering, tetting og 
andre kompletteringer som tildekking mot 
nedfukting fra regn eller snø i byggeperioden 
blir gjort til rett tid?

Problem:
Elementmontøren har ikke ferdigstilt parape-
ten og hadde forlatt byggeplassen når neste 
entreprenør ankommer for å gjøre sin del av 
jobben. Sandwichelementene er heller ikke 
tildekket i overkant, og fukt kan komme inn i 
elementet. 

Løsning:
Noen må følge opp at fuger blir isolert og 
tettet, og at avdekningsbeslag på topp av 
øverste sandwichelement er montert.



Gemini - CNC-maskineringssystem
for plater

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

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

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

Setter nye 
standarder på sitt felt

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

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

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

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

Excalibur 12 - CNC-spindelbor for
bjelker

Bli med på
Studiereise til
Milano/FICEP

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

2006 FICEP Norwegian Fpg Stadium 3Machines 15.2.16.qxp_1970  15/02/2016  15:23  Page 1



Vi tänker mer färg.

Största urvalet färger.

Lindabs sandwichpaneler tillverkas i stålplåt och har  

en isolerkärna i brandklassad stenull. Vi kan erbjuda 

marknadens största kulörurval till panelerna. Välj mellan 

35 kulörer: 7 standard- och 28 tillvalskulörer. Tänk mer 

färg du också. 
 

Boka möte och få en färgglad överraskning!

Vill du få mer info om våra sandwichpaneler, om  

kulörernas sammansättning, hur de ska underhållas  

och bättringsmålas? Eller kanske boka möte med  

en av våra säljare? Gå in på lindab.see

lindab.se

Beställ 

vår nya 

färgkarta!

 l indab |  v i förenklar byggandet

FULL AUTOMATISERT STÅLBEARBEIDING

ØK PRODUKTIVITETEN, FÆRRE OPERATØRER OG LAVERE KOSTNADER

BORING SAGING

PLASMAROBOT

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

FORHANDLER I SVERIGE FORHANDLER I NORGE
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När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner  

ska projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att 

åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet. 

Några exempel på detta är följande projekt.

Stål gör det möjligt

Täby kommunhus – transparens och tillgänglighet

Tid för Täby - juryn motivering löd: Ett 
strikt och genomarbetat förslag som 
inordnar sig väl i stadsbilden. Med 

små medel skapas spänning i fasaduttrycket. 
Denna byggnad visar i all sin enkelhet på en 
medveten, rationell, finstämd och vacker 
arkitektur med stora rumsliga kvalitéer. 
Öppenhet, transparens och tillgänglighet 
har varit värdeord som genomsyrat projektet 
genom hela processen. För att uppnå detta 
så har stål och metall i konstruktion och 

fasadmaterial varit en viktig beståndsdel 
för byggnadens uttryck. 

Fasad
Kommunhusets fasad består av ett helglasat 
fasadsystem med utanpåliggande vertikala 
lameller av mässing. Lamellerna fungerar 
som insyns- och solskydd men ger också 
byggnaden kropp och gestaltning. Metal-
len skapar kontrast till det bakomliggande 
glaset och metallen bidrar dessutom till att 

byggnaden kan åldras vackert. Genom att 
använda mässing som material blir fasaden 
näst intill underhållsfri. 

Stomme
Eftersom kontorsplanen till stor del utgörs 
av ett sammanhängande rum med glasade 
fasadytor är stommen utförd med runda 
pelare och förspända HDF bjälklag. Detta 
skapar förutsättningar för en flexibel bygg-
nad vars planlösning enkelt kan förändras 
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i takt med verksamhetens. Det har också 
varit viktigt att möjliggöra fria siktlinjer 
längs byggnaden då det finns kommunika-
tionstråk längs fasaden.

Trappa
Den centrala trappan som binder ihop kon-
torsvåningarna uppåt i huset är placerad som 
en brygga mitt i byggnadens atrium. Med 
hjälp av stora vilplan och saxade trapplopp blir 
trappan också till ett nav där flöden korsars 
och spontana möten uppstår. För att klara den 
stora spännvidden över atriet var en trappa 
med stålkonstruktion egentligen det enda 
alternativet. Detta har även bidragit till att 
skapa en smäcker vertikal kommunikation 
från huvudentrén och uppåt i huset in till 
verksamheten. 

Stålkonstruktionen
Prefabstommen är monterad av Normek som 
även har tillverkat stålkonstruktionen på 500 
ton. Cirka 12 000 kvm betongelement och en 
stålkonstruktion med runda stålpelare i fasad 
och runt det inre atriumet. Betongelementen 
ligger på hattbalkar från Normek. Stålkon-
struktionen med takplåt över atriumet och runt 
omkring den öppna takvåningen har en speciell 
stålkonstruktion. Glasfasaden med horisontella 
och vertikala fasadelement av mässingsplåt 
har tillverkats av Östmans plåtslageri tillsam-
mans med Skandinaviska Glassystem som 
också har monterat de våningshöga elementen. 
Det nya kommunhuset i Täby ska vara klar 
under våren 2017. 

Beställare: Täby Kommun
Arkitekt: White
Projektledare: Projektbyrån
Konstruktör: Sweco
Stålkonstruktör: Tyréns
Stålentreprenör: Normek
Fasadentreprenör: Skandinaviska 
Glassystem

Det nya 
kommunhuset 
har en prefab-
stomme i stål 
och betong 
levererat från 
Normek.

Atriet i 
mitten av 
byggnaden 
har en 
elegant stål-
trappa med 
stora vilplan 
och saxade 
trapplopp.

Helglasat fasadsystem med 
utanpåliggande vertikala 
lameller av mässing.
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Vid Kungens Kurva och 
Heron City byggs en nu 
GC-bro över E4/E20 för 

att binda samman Stockholm och 
Huddinge i den regionala stads-
kärnan. Entreprenör för den 180 
meter långa och 8 meter breda 
bron med stål och betong. Den 
253 ton tunga stålådan har till-
verkats och monterats av Vistål 
AB. Totalt 10 ståldelar (mellan 
7,8–18,5 meter) har tillverkas på 
Vistals anläggning i Gdynia och 
transporterats till platsen med last-
bil och färja. De tre delarna över 
E4/E20 svetsades ihop på marken 
och den 120 ton tunga stålbron 
lyftes på plats en natt i mars under 
ett kortare trafikstopp. De fyra 
ståldelarna mot Heron City lyftes 
och placeras på tillfälliga och per-
manenta stöd och svetsades ihop 
”i luften”. De tre första delarna 
svetsades ihop på marken och 
lyftes på plats på de permanenta 
stöden. Alucrom har på plats ge-
nomfört blästring och målning 
av 9 broskarvar, målning kring 
brolager samt bättringsmålning av 
transport och monteringsskador. 
Den 8 meter breda farbanan gjuts 
i tre etapper av Peab. 
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Beställare: Trafikverket
Entreprenör: Peab
Konstruktör: Centerlöf 
& Holmberg
Stålentreprenör:  
Vistål AB
Målningsentreprenör: 
Alucrom

GC-bro vid Kungens Kurva

Den 120 ton 
tunga stållådan 
över E4/E20 
lyftes på plats 
under ett  
kortare  
trafikstopp.
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Den nya spårvagnsdepån vid Aga på 
Lidingö för Lidingöbanan blir en 
unik och funktionell byggnad där 

arkitekten &Rundquist skapat ett takland-
skap med hjälp av valvformade takskepp som 
enkelt kan adderas och repeteras allt efter de 
invändiga funktionernas behov. Spårvagnsde-
pån kommer att omfatta sex avlånga, paral-
lella byggnadsskepp med tvätthall, spolhall, 
verkstäder, kontor och personalutrymmen

För stomentreprenaden svarar Normek 
som tillverkar och monterar stålstomme  
(1 000 ton), fackverk och högprofiltak, prefab 
betongväggar och betonghåldäck, samt invän-
digt stål med gångplan i tak, traverser, fackverk 
m.m. Som leverantör av den högprofilbaserade 
taklösningen har Normek valt Lindab.

 
Hårda ljudkrav
För samtliga yttertak monteras Lindab 
LHP200 på valvbågar i stål och skapar däri-
genom det långsträckta bågformade taket 
på varje hallbyggnad. Mellan hallarna mon-
terar Normek LHP130 för att klara lasten 
från nedkanande snö från de välvda taken. 
Till detta kommer också de triangelformade 
upplagsstöden, kantbalkar samt all infästning 
från U-nite. Totalt 13 200 m2 LHP200 och  
1 600 m2 LHP 130 har levererats och monterats.

– Ljudkraven för flera av byggnaderna 
var sådana att någon typ av ljudabsorberande 
behövdes. I kombination med de rent kon-

Ny spårvagnsdepå för SL

EN 1090-1 
 ISO 3834

Beställare:  
AB Storstockholm Lokaltrafik
Arkitekt: BBH / &Rundquist Arkitekter
Entreprenör: Normek
Konstruktör: WSP
Stålentreprenör: Normek
Plåtleverantör: Lindab 
Infästningsleverantör: U-nite

Den nya spårvagnsdepån har en elegant  
takkonstruktion med stålstomme och  
högprofiltak.

struktionstekniska kraven, visade sig Lindabs 
högprofil LHP200 med perforering vara en 
mycket bra lösning för de tak där högeffektiv 
ljudabsorption krävdes, berättar Kåre Nils-
son, platschef på Normek 
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Øverst: Råbygget står ferdig på
tomta på Møllendal.
Over: Store spenn og store
stålfagverk i bro og tak.

Snøhetta har designet den nye  
Kunst og Designhøgskolen i Bergen

Kunst- og designhøgskolen i Bergens 
forskjellige funksjoner blir nå sam-
lokalisert i et bygg. Tomta ligger på 

Møllendal, og nybygget skal være klart til 
bruk høsten 2017. 

Stramt råbygg
– Veidekke hadde kontrakten på råbygget, 
som sto ferdig til nyttår. Vi har levert betong, 
betongelementer og stålarbeider, og nå har 
vi vunnet en ny kontrakt på innredning, 
forteller Bjarte Hegrenæs. På stål hadde vi 
kontrakt med et dansk firma, Langskjær 
Staalbygg, som har detaljprosjektering av 
knutepunktene, og også produsert og le-
vert stålet. De har samarbeidet med Ram-
bøll, som er RiB. Prosjektet har egentlig 
foregått som normalt, vi har engasjert oss 
i prosjekteringen og det har vært en stram 
fremdriftsplan. 

Fra tak til hall 
Byggeprosjektet begynte da Snøhetta vant en 
internasjonal arkitektkonkurranse om å få 
tegne den nye skolen i 2005. Da så prosjektet 
veldig annerledes ut. Et stort tak dekket over 
tomten, og under taket lå skolens funksjoner 
i et organisk formet bygg. Foran bygget 
skulle det være en offentlig plass, en tilg-
jengelig uteplass som var beskyttet av taket. 
Deretter måtte det spares inn.

– Etter mange revisjoner, for å redusere 
prisen, har denne idéen blitt til denne mektige 
prosjekthallen i midten av bygget. Det skal 
være et rom som skolen kan bruke som de 
vil. Det er verken et galleri eller et klasserom, 
men en stor hall som skolen selv velger hva 
de vil bruke som, forteller Martin Brunner, 
seniorarkitekt i Snøhetta, har vært involvert 
siden detaljprosjektet. 

Store stålfagverk bærer to broer som går 
gjennom det store rommet, og stålfagverk 
bærer glasstakene over.

– Vi arbeidet i tett samarbeid med alle de 
involverte ingeniørene i detaljeringsfasen. 
Løsningen om hvordan det utføres har vi ut-
arbeidet sammen, i dialog. Selvfølgelig hadde 

VI LEVERER DETALJPROSJEKTERING 
FOR ALLE FAG UNNTATT ARK OG LARK 
TIL DEN NYE KUNST- OG 
DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN!

Vi er en global samfunnsrådgiver innen bygg & arkitektur, transport, energi, vann, miljø & helse, olje & gass 
og management consulting.

Rambøll, som sto for stålprosjekteringen, an-
svar for beregningene, men vi hadde et klart 
ønske om hvordan det skulle bli. Vi utarbeidet 
et forslag om hvordan det skulle løses, foren-
elig med både statikk og arkitektur. Ønsket 
vårt var å få det så lyst som mulig i den store 
prosjekthallen, og begrense konstruksjon og 
dimensjonene på profiler. Det er store spenn, 
så det er store dragere, men det er fint løst 
med disse fagverksdragerne. 
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Inngangsområdet  
på nye KHiB. 

Prosjekthallen.

Byggherre: Statsbygg 
Entreprenør:  
Veidekke Entreprenør
Arkitekt: Snøhetta
RIB: Rambøll
Stål: Langkjær 
Staalbyg
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Hvordan er offentlighetsidéen ivertatt i det 
ferdige prosjektet?
– Det blir ikke et offentlig uterom, men en 
innendørs hall som er åpen for publikum på 
gateplan. Det store vinduet og kunstallmennin-
gen blir et presentasjonsrom for offentligheten. 
Tanken er at bygget skal være som en maskin 
som brukes av brukeren, av studentene, bygget 
skal ikke være design i seg selv. Materialbruken 
er ærlig, holdbar og utildekket, og fungerer 
som et stort materialbibliotek. Det var et viktig 
premiss for oss. 

Tett Samarbeid
– Vi har arbeidet tett med Snøhetta for å løse 
hele konstruksjonen, de er veldig kompetente 
og er ikke redde for å komme med innspill 
i konstruksjonsrelaterte problemstillinger, 
kan Mats Barstad Mathiesen fra Rambøll 
fortelle. Rambøll har stått for dimensjoner-
ing av hoveddimensjoner for bæresystem og 
kontroll av knutepunkter, som er detaljert av 
danske Langkjær Stålbyg A/S

– Det har vært et tett samarbeid mellom 
oss i Rambøll og Langkjær helt fra tildeling 
av kontrakten for stålarbeider, for å sikre alt 
fra montasjeforhold, estetikk og hensyn til de 
øvrige fagene. Når det gjelder BIM, så mottok 
Stålleverandøren stålmodellen fra Rambøll og 
har bearbeidet denne videre frem til produks-
jonsunderlag. Gjennom prosjektets gang er 
det levert oppdaterte IFC modeller ukentlig. 

 Lasse Kilvær, 
Prosjektleder, Norsk Stålforbund Stålarbeid på byggeplass. 
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Driva Bru – nettverksbuebro i stål

Det bygges i disse dager en ny bro på 
Romsdalsvegen Fv. 62. Buebroa går 
i ett 111 meter langt spenn over elva 

Driva ved Hydro Aluminium i Sunndalsøra. 
Den nye broa vil bli montert på et midler-
tidig fundament og brukes som interimbru 
mens de to gamle broene rives. Deretter vil 
det bygges nytt fundament der de gamle 
broene sto, og buebroa skyves oppover elva 
til permanent plassering. 

En buebro er en bro hvor buen er hove-
dbæresystemet. I Driva Brua går hele buen 
over brobanen, noe som gir den en form som 
er relativt flyttbar. Nettverksbuebroer skiller 
seg fra andre buebroer ved at hengestengene 
krysser hverandre diagonalt, og de fleste krys-
ser hverandre flere ganger. Det gir en bedre 
fordeling av kreftene og sparer mye materiale 
i buen. Nettverksbuebroen blir noen ganger 
kalt Tveit-broen, etter den norske ingeniøren 
Per Tveit som utviklet brotypen under sin 
studietid på NTNU på 50-tallet. På grunn av 
sin effektivitet og sikkerhet sprer Tveit-broen 
seg nå verden rundt. Per Tveit er i dag Dosent 
Emeritus ved Universitetet i Agder.

Er det vanskelig å bygge en bro som skal flyttes 
på, på denne måten? 
– Nei, det er egentlig ikke vanskelig, forteller 
Inge Tonny Nås, byggeleder for Vegvesenet. 
Hele brua sitter fast på den ene siden. Brua 
er festet med fastlager på den en siden, så 

Byggherre:  
Statens Vegvesen Region Midt
Designer: Statens vegvesen v/ 
Magne Gausen og Johs Holt AS 
Hovedentreprenør: Christie & Opsahl 
RIB: Johs Holt AS
Stålentreprenør: Norbridge As

temperaturutvidelser tas kun på motsatt 
side. Det er ganske tunge midlertidige fun-
dament på begge sider. Fundamentene skal 
kun benyttes frem til november, da brua 
blir flyttet til permanent posisjon. Det er 
begrensa hvor mye bevegelse vi får på den 
tiden og hvor mye den vil utvide seg pga. 
temperaturendringer.

– På de permanente fundamentene skal 
vi slå ned åtte peler med en diameter på 80 
centimeter, som skal gå 40 meter ned i bakken. 
Hensikten med det er å sikre god fundamen-
tering de neste 100 år og om elva undervasker 
fundamentene skal den fortsatt kunne brukes. 
Driva er et typisk flomvassdrag. Vannet i elva 
er smeltevann fra Dovre og det er et stort 
nedslagsfelt. Disse fjellområdene ligger så 
høyt at flommen starter ikke før folk ligger på 
stranda i badedrakt, i slutten av juni en gang. 

Hvem har designet broa? 
– Vi kom fram til det utseende som brua har 
fått gjennom et samarbeid mellom Statens 
Vegvesen ved Magne Gausen og Johs Holt 
AS. Det eneste vi trenger er fire opplagringer, 
så kan den egentlig stå hvor som helst. Når vi 
kjørte brua over elva, satte vi multi-wheelere 
(et flatt transportkjøretøy) i hvert hjørne, og 
kjørt den over. 

– Mye av materialet i brua kommer fra for-
skjellige leverandører rundt omkring, og det er 
en del utfordringer i forhold til at alt skal passe 

sammen, men det har egentlig gått problemfritt.  
Vi har hatt gode entreprenører i både Christie & 
Opsahl og deres underentreprenør Norbridge 
AS. Brua er produsert i deler, transport på 
lastebil i biter, så ble stålskjelettet satt sam-
men på en stor grusplass her. Deretter ble den 
påmontert kabler, spent opp med overhøyde, 
og så kjørte vi under multi-wheelere under 
hvert hjørne. Det er veldig lite vannføring i 
Driva på vinterstid, kanskje en tjuendedel 
av det det er midt på sommeren. Det er som 
en bekk i forhold. Derfor kunne vi bruke to 
midlertidige Acrow bruer, (ala Bailey bruer) 
som multiwheelerne kjørte over. 

– Det er første buebrua jeg er med på, 
og det er litt artig at fagverket i buen på den 
over 100 år gamle brua som sto her er omtrent 
det samme som i buen på den nye. Selv om 
den har 2 spenn med fundament midt i elva. 
Forskjellen er de kryssende opphengskablene.  
Når vi får en punktlast på dekket, vil de ka-
blene fordele lasta i en større del av buen, enn 
den ville hvis staga gikk rett ned. Det sparer 
vi en del materialer på. Det er også litt artig 
at det er en norsk design. 
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Takstolmontage på ett av Smidmeks största 
projekt – MaxLab IV i Lund.

Fotbollsarenan Olympia i Helsingborg får nytt 
tak och fasader från Smidmek.

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

stålbyggnadsföretag som med kompetent personal och kvalitetssäkrade processer 

förser byggbranschen med stålkonstruktioner av olika slag. Under denna vinjett  

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

AB Smidmek är ett smidesföretag som tillverkar alla 
typer av stålkonstruktioner. Nu med kompetens och 
kapacitet för leverans och montage av betongelement

Smidmek – från stålbyggare till prefabentreprenör

AB Smidmek startades 1985 i Eslöv som 
ett renodlat smidesföretag. Företaget 
ägs och drivs sedan 2007 av Mikael 

Jacobsson som tidigt ändrade inriktning och 
fokuserade på att vara ett stål- och plåtföretag. 
Smidmek byter 2015 till en ny skepnad och 
blir en prefabentreprenör med stål, betong och 
plåt. Smidmek fokuserar idag på helhetskon-
cept där man levererar en prefabstomme med 
stål och betong samt tak och fasadelement i 
plåt. Som ett led i att jobba tillsammans med 
beställare i nya framgångsrika projekt med 
konkurrenskraftiga lösningar. 

Stål – betong - plåt
Idag är Smidmek en partner i stål, betong och 
plåt, rustade för att på effektivaste sätt lotsa stom- 
entreprenaden från kalkyl (via projektering, 
tillverkning och montage) till färdigställande. 
Huvudsakligen köps komponenterna till pro-
jekten från andra leverantörer med en viss egen 

tillverkning av stålkomponenter i den egna verk-
staden. Fokus är att själva tillverka det man är 
bra på och köpa in övrigt från andra för att leve-
rera en bra produkt till beställaren. Smidmek är  
certifierade för SS-EN 1090-1 sedan 2013 och 
även certifierade mot SS-EN ISO 3834-2. 

Stora projekt
AB Smidmek har idag cirka 25 fast anställda 
och omsätter cirka 224 miljoner. Stora projekt 
de senaste åren har varit MaxLab IV, Empo-
ria, Knutpunkten Helsingborg och nu pågår 
ombyggnaden av Olympia i Helsingborg. 
Kommande stora projekt är kontorsprojekt 
i Lund, påbyggnad med kontor och bostäder 
på ett befintligt parkeringshus i Helsingborg 
samt Shoppingcentret C4 i Kristianstad i fyra 
byggnader med totalt 80 000 kvm. 

Läs mer på Internet: www.smidmek.eu
Lars Hamrbejörk
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Victor Hallberg, vice Vd och VD Mikael Jacobsson ute i verkstaden.
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STÅLPRODUSENTER
ArcelorMittal Commercial 
Long Norway AS, 

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

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

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

Stalatube OY 
c/o GatewayStainless AS,

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

TYNNPLATER
Alsvåg Plater AS, 

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

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

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

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

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

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

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

Ruukki Building Components AS,
www.ruukki.no, 
Postboks 140 Furuset,
1001 OSLO

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

STÅLGROSSISTER
Astrup AS, 

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

B GROUP, 
www.bgroup.lt, 
Gelezinio vilko str. 18A, 
LT-08104 Vilnius, Litauen, 
Tel.+370 (5) 2332535

Celsa Steel Service AS, 
norway.celsa-steelservice.com, 
Pb59 Grefsen 0409, Oslo, 
Tel.23 39 38 00

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

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

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

Edgen Murray Norge AS, 
www.edgenmurray.com, 
Energivegen 1, 4056 Tananger, 
Tel. 51 69 52 00

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

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

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

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

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

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

STÅLENTREPRENØRER / VERKSTEDER 
ABT Bygg AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brackmann & Olsen Mekaniske AS, 
Industriveien 5, 3090 Hof, 
Tel. 32 75 95 88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fagstål AS, 
www.fagstaal.no, 
Lillevahrskogen 13, 3160 Stokke, 
Tel. 33 33 71 40

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

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

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

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

Finnsnes Mekaniske AS
www.fimek.no
Ferroveien 85, 9300 Finnsnes
Tel. 77 84 78 50

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

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

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

GBS Produkter AS, 
www.gbsprodukter.no, 
Holmengata 24, 1394 Nesbru, 
Tel. 66 77 80 20
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Glør AS, 
lars.erling.eriksen@glor.as, 
Myra 11, 8610 Mo I Rana, 
Tel. 75 12 14 30

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

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

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

Hansen Sveis og Montering AS, 
www.hansen-sveis.no, 
Strandveien 1-3, 1661 Rolvsøy, 
Tel. 69 94 99 20

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

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

Hergun Sveiseindustri AS, 
www.hergun.no, 
Fosseveien 2, 4985 Vegårshei, 
Tel. 37 16 81 75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JoMek Sveis AS, 
www.jomek.no, 
Hellenvn. 12, 2022 Gjerdrum, 
Tlf. 63 93 90 02

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

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

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

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

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

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

Litana ir Ko,
C/o Litana Norge AS,
www.litana-group.com,
Vinjeveien 200, 3967 Stathelle,
Tel. 979 650 81

Llentab AS, 
www.llentab.no, 
Grenseveien 86 A, 0663 Oslo, 
Tel. 977 07 300 
(Bergen Tel. 55 39 26 00)

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

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

Lysaker & Thorrud AS, 
www.lystho.com, 
Ryghgt. 6A, 3050 Mjøndalen, 
Tel. 32 23 20 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procut AS, 
www.procut.no, 
6315 Innfjorden, 
Tel. 71 22 60 90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skar Industriservice AS, 
www.skarindustri.no, 
Åsaveien 93, 3531 Krokkleiva, 
Tel. 32 15 82 92 
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SL Mekaniske AS, 
www.slmekaniske.no, 
Breimyra 11, 4340 Bryne, 
Tel. 51 48 96 00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STÅL- OG FASADEENTREPRENØRER
Alustål, 

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

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

Bøttger & CO AS, 
www.bottger.no, 
Pb 2518 Kjørbekk, 3702 Skien, 
Tel. 35 52 54 70  

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

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

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

Nordiske Stålbygg AS, 
Øysandvegen 139, 7024 Melhus, 
Tel. 72 85 39 30

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

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

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

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

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

Stålteknikk AS, 
www.staalteknikk.no, 
Sandviksveien 30, 4016 Stavanger, 
Tel. 992 73 000

ENTREPRENØRER
AF Gruppen Norge AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NLI Contracting AS, 
www.nli.no, 
Bjellandveien 24, 3172 Vear, 
Tel. 40 00 69 69 

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

Skanska Norge AS,  
Konstruksjonsavdelingen, 

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

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

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

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

RÅDGIVENDE INGENIØRER
BraCon AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMVARE / IKT 
EDRMedeso AS,  

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

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

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

BRANNSIKRING OG ISOLERING
Firesafe AS, 

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

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

BETONGELEMENTPRODUSENTER
Con-Form Oslo AS, 

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

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

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

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

FESTEMATERIELL / MASKINER
Beijer AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPEKSJON / DOKUMENTASJON
AAA Certification AB, 

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

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

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

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

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

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

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

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

MALING
Joma Trading Norway AS, 

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

Jotun A/S, 
www.jotun.no, 
Hystadvn. 167, 
3209 Sandefjord, 
Tel. 33 45 70 00

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

VARMFORSINKING 
Brødr. Berntsen AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GJENVINNING/RESIRKULERING
Norsk Gjenvinning AS, 

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

ORGANISASJONER/UTDANNING
Chr. Thams Ressurs, 

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

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

Høgskolen i Gjøvik, 
www.hig.no 

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

Nordic Galvanizers, 
www.zincinfo.se 

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, 
www.NFSkompetanse.com 

Stål- og metallgrossistenes Forening, 
Pb. 1369 Vika, 0114 Oslo, 
Tel. 23 23 90 90

Universitetet i Agder, 
www.uia.no, 
Pb 509, 4898 Grimstad, 
Tel. 37 23 30 00
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Norsk Stålforbund har opp-
rettet en 50 procent stilling 
som kontormedarbeider, 
og vi kan fornøyd informere 
om at Elin Irene Hansen har 
tiltrådt stillingen. 

Elin er 56 år og kommer 
opprinnelig fra Fetsund. 
Etter å ha bodd 40 år i 
Skedsmo flyttet hun og 
mannen Morten til leilighet 
på Grefsen. Elin har 2 barn, 
Kaare 33 år og Heidi 30 år, 
etter hvert har det kommet 

fire barnebarn, Emrik, Alex-
ander, Magnus og Daniel. 

Elin begynte hos oss 
den 2.mai 2016 etter å ha 
jobbet i Morten`Kro AS på 
Gjelleråsen siden hun var 15 
år og frem til 2009, dette er 
familiebedriften som dat-
teren skal overta ansvaret 
for til høsten, og senere 
arbeidet hun på Norges Var-
emesse. Hun hjelper fortsatt 
til i familiebedriften når det 
er behov.

Stålforbundets Årsmøte 2016
Norsk Stålforbund avholdt Årsmøte 21. april i Felix Konferansesenter, Oslo. Årsmøtet samlet 
25 deltakere. Av de som var på valg ble Hans Erik Pedersen, SSAB Svensk Stål AS, valgt som 
ny formann, og Asgeir Haukås, Teknologisk Institutt, ble valgt som ny representant for «andre». 
Oppnevnte representanter fra basismedlemmene er: 
Tom H. Larsen, Norsk Stål AS, representant for Stål- og Metallgrossistenes Forening
Trond Olav Aas, Metacon Industrimek AS, representant for Den norske Stålgruppen
Gunnar Solland, DNV GL, representant for Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
Reidar Giftstad, ArcelorMittal Commercial Long Norway AS, Representant for stålprodusentene
Knut Helle, IGS, representant for Industrigruppen Stål og Fasade

I tillegg har styret oppnevnt følgende til styret:
Johan Löw, Stålbyggnadsinstitutet SBI (som observatør)
Etter årsmøtet avholdt Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sitt årsmøte der Thor Dahl ble 
gjenvalgt som formann.

NYE MEDLEMMER I 
NORSK STÅLFORBUND

STÅLENTREPRENØRER / 
VERKSTEDER 

Hammerfest  
Industriservice AS,  
www.hisas.no
Hergun Sveiseindustri AS,  
www.hergun.no
OK Vedlikehold AS,  
www.okvas.no

STÅL- OG FASADE- 
ENTREPRENØRER 

KOBI Ålesund AS,  
www.kobialesund.no

ENTREPRENØRER
Hallgruppen AS,  
www.hallgruppen.no

RÅDGIVENDE  
INGENIØRER

Stål-Consult AS,  
www.stal-consult.no

MASKINER
TBM AS,  
www.tbmaskin.no

UTDANNING
Chr. Thams Ressurs,  
www.thamsressurs.no

Ny kontormedarbeider i Norsk Stålforbund
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KONSTRUKSJON i fokus

Platebærere og bjelker 
med store stegåpninger

Det dukker nå og da opp kronglete konstruksjonsspørsmål som vekker undring  

hos stålkonstruktører, både i Norge og Sverige. Under denne vignetten har vi bedt  

en ekspert forklare et interessant konstruksjonsproblem til interesserte i bransjen. 

Platebærere eller bjelker med åpninger i steget er vanlige innenfor offshore- og 

bygningsindustrien. Det finnes også på markedet såkalte «cellular beams», hvor 

det er laget åpninger i hele stegets lengde, primært for å spare vekt, men også for 

å ha muligheter for å føre rør og kabler gjennom steget.

Et problem kan da være å vite hvordan skal man dimensjo-
nere slike konstruksjoner. Internasjonalt jobbes det med 
å lage beregningsregler, men arbeidet er ikke kommet 

langt. Det er heller ikke enighet om det skal være en standard i 
Eurocode, et tillegg eller en teknisk rapport. Har man store res-
surser, kan det selvfølgelig kjøres en full ikke-lineær FE-analyse 
med platebæreren modellert i 3-D av skallelementer. Men med 
mindre tid tilgjengelig, kan det bli til at ingeniører, for å være 
på den sikre siden, foreslår kostbare avstivninger rundt åpnin-
gen, eller sier nei til i det hele tatt å ha noen åpning. Da er det 
bedre å ha noen enkle retningslinjer som kan brukes i praktisk 
dimensjonering. 

Typiske konfigurasjoner
Undertegnede tok i 2005 dr. ing-grad i stålkonstruksjoner ved 
NTNU med avhandlingen ”On the Shear Capacity of Steel Plate 
Girders with Large Web Openings”. Over 260 platebærere og 
åpningskonfigurasjoner ble studert ved hjelp av ikke-lineære 
analyser og FE-programmet ABAQUS.  Fig.1 viser mangfoldet 
av åpninger.

Simuleringene omfattet platebærere med steghøyde/tykkelses-for-
hold fra 63 til 333. Åpningene var sirkulære, forlenget-sirkulære, 
kvadratiske og rektangulære, med eller uten ”sleeves”, doblingsplater, 
vertikale stivere og horisontale forsterkninger. Åpningenes størrelse 
varierte fra 25 procent til 50 procent av steghøyden, og både enkeltåp-
ninger og to åpninger tett sammen ble undersøkt. FE-modellene ble 
først kalibrert mot eksperimenter av full-skala platebærere. Deretter 
ble simuleringene verifisert ved sammenligninger med EC3-kurven for 
steg uten åpninger, og med rotert spenningsfelt-teori for platebærere 
med sirkulære åpninger og med kvadratiske åpninger.  Fig. 2 og 3 
viser noen typiske platebærere.

Analysene ble gjennomført på en systematisk måte, slik at det lot 
seg gjøre å trekke praktiske konklusjoner underveis.  Resultatet ble 
et sett av retningslinjer for design, som senere også ble publisert i to 
artikler i Journal of Constructional Steel Research. [1] [2]. 

Foreslåtte retningslinjer for design - Skjærkapasitet
Utgangspunktet for beregningene er skjærkapasiteten for steg uten 
åpninger som er gitt i Eurocode. Effekten av åpningene represen-
teres deretter av et sett av primære og sekundære parametere som 
modifiserer skjærkapasiteten relativt til kapasiteten uten åpninger:

Når bidraget fra flensene neglisjeres, gir EN 1993-1-5 [3] dimen-
sjonerende skjærkapasitet for platebærere uten åpninger som 

(1)

hvor h og t er henholdsvis steghøyden og stegtykkelsen og f
dw

 = f
yw

/  er 
den dimensjonerende spenning for steget. Reduksjonsfaktoren for 
knekning  er en funksjon av den reduserte slankheten og  er 
materialfaktoren. Den dimensjonerende skjærkapasiteten for pla-
tebærere med åpninger er

(2)

Fig. 2: To sirkulære åpninger over 
hverandre.

Fig. 3: To sirkulære åpninger 
etter hverandre.
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Her er c
1
 =(1-D

h
/h) den primære parameteren som er knyttet til at 

skjærarealet gjennom åpningen er blitt mindre: D
h
 er nemlig høyden 

av åpningen.  c
1
 er alltid en reduksjonsfaktor.    

Den sekundære parameteren c
2
 inkluderer virkningen av åpningens 

form og eventuelle forsterkninger rundt eller over og under åpningen. 
Parameteren tar også med åpningens plassering i høyden av steget, om 
det er en enkelt åpning eller flere åpninger tett sammen, samt avstanden 
mellom disse. c

2
 er ikke nødvendigvis en reduksjonsfaktor, den kan bli 

både mindre og større enn 1,0, avhengig av hva som legges inn av for-
sterkninger. En god betegnelse er derfor å kalle c

2
 for tilpassingsfaktoren.  

For en enkelt åpning uten stivere eller forsterkning, hvor senter av 
åpningen sammenfaller med den horisontale senterlinjen i et steg, er 

(3)

(4)

Her er r hjørneradius i åpningen, D
a
 åpningens lengde i horison-

talretningen og s
t
 den vertikale avstanden fra åpningens øvre kant til 

øvre kant av steget. Det forutsettes at åpningen er symmetrisk både 
om en horisontal og vertikal akse.  

Formel (3) er lett å slå på en kalkulator og dekker svært mange 
former og størrelser på åpninger. Den får greit med Vierendel- 
effekten, altså virkningen av sekundærmomentene i åpningen.  
For sirkulære åpninger uten forsterkninger konvergerer (3) slik at  
c

2
 = 1,0. Det er altså ingen sekundære virkninger for sirkulære 

hull. En detaljert oppstilling av tilpassingsfaktorer for andre 
konfigurasjoner finnes i [2].    

En viktig konklusjon fra simuleringene var at reduksjonsfakto-
ren for knekning,    ,  er den samme både med og uten åpninger. 
Med visse unntak skjer det altså ingen ytterligere reduksjon av 
skjærkapasiteten på grunn av lokal knekning, selv om det lages 
en åpning.  Eventuelle reduksjoner er så små at de kan betraktes 
som inkludert i tilpassingsfaktoren. Derimot kan skjærkapasiteten 
økes ved å plassere vertikale stivere på begge sider av åpningen, 
slik at det dannes et lokalt platefelt med et annet lengde/bred-
de-forhold enn resten av platebæreren. Da kan man ta hensyn til 
det ved å øke .
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Fig. 1: Typiske konfigurasjoner av platebærere med sirkulære og rektangulære åpninger.
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Foreslåtte retningslinjer for design – Momentkapasitet
Selv om en platebærer egentlig er to flenser og steg sveist sam-
men av plater, gjelder retningslinjene like godt for bjelker, det 
vil si valsede profiler, hvis man betrakter platebærer som en 
konstruksjon i Klasse 3 eller 4, og bjelke som en konstruksjon i 
klasse 1 eller 2. Klassifiseringen gjelder uten hensyn til åpninger. 
For bjelker med åpninger er momentkapasiteten

(5)

  

hvor W
p
 er det plastiske motstandsmomentet uten åpning eller for-

sterkning. e er den absolutte verdien av den vertikale eksentrisiteten 
av åpningen relativ til den plastiske nøytralaksen.

For platebærere med åpninger er momentkapasiteten 

(6)

Det effektive motstandsmomentet W
eff

 bestemmes ifølge EN 
1993-1-5 og uten åpning eller forsterkning. W

eff,mod
 beregnes der-

etter ved å utelate alle deler av det effektive stegarealet som faller 
innenfor åpningen. Eventuelle horisontale avstivninger neglisjeres. 
Hvis dette virker noe vidløftig, kan man alltid konservativt regne 
momentkapasiteten bare som bidraget fra flensene alene både for 
bjelker og platebærere.

Foreslåtte retningslinjer for design  
– Samvirke mellom moment og skjær
For alle bjelker og platebærere kan verifikasjonen baseres på  

(7)

hvor M
Ed

 og V
Ed

 er primær-momentet og skjærkraften som virker 
i et vertikalsnitt gjennom senter av åpningen. Primær betyr her at 
kreftene regnes ut som om det ikke er noen åpning. Ligning (7) er 
basert på en modifisert AISC formel.

Konklusjon
Enkle formler vil alltid være nyttige, fordi verdien av enhver be-
regning synker raskt, hvis den ikke er utført før dimensjonene er 
frosset. Jeg håper at denne artikkelen kan være til hjelp, og anbefaler 
at særlig [2] studeres nøye. Det har vært litt aktivitet rundt disse 
resultatene, men det kan gjerne bli mer. Det er faktisk et komplett 
regelsett i [2]!

Spørsmål og kommentarer kan sendes til nils-christian.hagen@
stal-consult.no, som er uten ansvar for eventuelle feil. 

KONSTRUKSJON i fokus
Platebærere og bjelker med store stegåpninger

Kursstart IWS
V. 22 i Stockholm

svetsansvarig.se
Vi arbetar med svetstillsyn

Elmia Svets 

10-13 maj!

n

Svets 

 maj!

50

Referenser
[1]  Hagen NC, Larsen PK, Aalberg A.: Shear capacity of steel plate girders with large web openings – Part I: Modelling and simulations. JCSR 2009;65(1): 142-150.
[2]  Hagen NC, Larsen PK. Shear capacity of steel plate girders with large web openings – Part II: Design guidelines. JCSR 2009;65(1): 151-158.
[3]  EN 1993-1-5 (2006) (English): Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1–5: General rules – Plated structural elements [Authority: The European Union Per Regulati-

on 305/2011, Directive 98/34/EC, Directive 2004/18/EC]



E

B
ana 1

 A
B

ArcelorMittal ligger i framkant inom forskning och 
utveckling och använder moderna och miljöanpassade 
tillverkningsprocesser. Självklart är vi certifierade inom 
såväl hälsa och säkerhet som kvalitet och miljö.

www.arcelormittalprojekt.se

Ge oss dina förutsättningar så räknar vi fram 
den bästa lösningen för just ditt projekt.  
Med våra egna program tar vi enkelt fram rätt 
profiltyp och dimension – och våra konstruk-
törer bistår med konstruktionslösningar och 
skivverkansberäkningar. Vi erbjuder dessutom 
mon tage rit ningar med läggningsanvisning och 
detaljlösningar.

Du har idén – vi hjälper dig att genomföra den. 
Besök oss på www.arcelormittalprojekt.se

Vi erbjuder ett brett sortiment av sandwichpaneler i såväl unik  
som traditionell design – både PIR-skum och stenullspaneler

TP 200 – 840
– Klarar de lite tuffare lastfallen

– Snabbt montage utan krav  
på montagestöd

PLÅTTJOCKLEK, MM 0,70 0,75 0,88 1,00 1,25
VIKT, KG/M2 9,81 10,51 12,34 14,02 17,52
TILLVERKNINGSLAND Belgien

TP127-960 
– God bärighet anpassad för våra nordiska förhållanden

– Passar de flesta tänkbara lastfall

– Fin, stabil passform ger snabbt montage

MATERIAL Varmförzinkad lackerad stålplåt / Galv
TJOCKLEK, MM 0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,25
VIKT, KG/M2 8,58 9,20 9,82 10,79 12,27 15,33

TÄCKANDE BREDD, MM 960
LÄNGD, MM 500 – 15000
TILLVERKNINGSORT Karlstad

INNERTAK YTTERRTAK
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360-GRADERSLÖSNINGAR GER DEN KRAFT DU BEHÖVER

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

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

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

funktionella och estetiska visioner när broar och

byggnader ska utformas. Stålkonstruktion är en

viktig del.

Vi gör stål möjligt i så väl spektakulära som rationella

former oavsett om det handlar om ett fastighetsprojekt,

ett industriprojekt eller ett broprojekt.

Läs mer på www.cowi.se


