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RCR Arquitectes, vinner av Pritzkerprisen 2017

Loftesnesbrui AHO Stålworkshop

  Skruer og muttere,  
kort fortalt

  Norske og svenske  
nominerte til ECCS Steel 
Design Awards

 Watrium i Bjørvika

  Alsaker Stål tar i bruk  
nytt kvalitetssystem



Sweco är huvudkonstruktör för ombyggnaden av Nationalmuseum i 
Stockholm. 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  tillverkningsunderlag till verkstad.

www.sweco.se

AVANCERAD STÅLKONSTRUKTION  
TILL NATIONALMUSEUM.
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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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2017 – ett jubileumsår  
för Stålbyggnadsinstitutet

På initiativ av Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och företag inom stål- och byggbranschen 
bildades Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning i juni 1967 och vid årsskiftet 67/68 startade 
verksamheten i SBI. Syftet var att skapa konkurrens mellan byggmaterialen. Under SBI:s första 

50 år har tonvikten i arbetet varit på de tekniska frågorna kopplat till stålbyggnad i syfte att öka stålets 
konkurrenskraft, något som vi kommer fortsätta arbeta för tillsammans med branschen i många år till.

Välkommen på 50-årsfest
Med anledning av 50-års jubiléet så har vi fått anledning att botanisera i mycket arkiverat material. 
Ganska omgående stöter man då på material om Stålbyggnadsdagen som redan från början har 
varit SBI:s viktigaste arrangemang under verksamhetsåren. Den första Stålbyggnadsdagen genom-
fördes den 31:a oktober 1968 med ämnen som till viss del fortfarande passar in, dock med föränd-
rade frågeställningar. Ett område som återkommer genom åren och är fortsatt aktuell är brand- och 
brandskyddsfrågor. Även i år får vi anledning att diskutera frågan vidare på Stålbyggnadsdagen 
den 26:e oktober på Stockholmsmässan.

Själva 50-års festen kommer att hållas i Spegelsalen på Grand Hôtel, se vidare i detta nummer 
av tidningen.

Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer – CSK
Sedan några år finns möjligheten för konstruktörer verksamma hos t.ex. teknikkonsulter och stål-
byggare att verifiera sin kompetens genom den frivilla personcertifieringen, certifierad stålbygg-
nadskonstruktör – CSK. 

I många andra länder i Europa finns certifieringskrav på personer med ansvar för den bärande 
stommen, inte i Sverige. Det finns lagstiftade krav på ingående material, CE-märkningen, men för 
personer med konstruktionsansvar finns inte motsvarande krav. Haltar inte kravställningen lite här? 

I skrivandets stund finns 36 st. certifierade stålbyggnadskonstruktörer i Sverige, en växande ska-
ra. Se vidare på vår hemsida för komplett lista och hur man anmäler sig till höstens kurs, SBP-N, 
som ligger till grund för certifieringen. 

Ny kommitté för modernare byggregler
I anslutning till SBI:s årsmötet den 26:e april fanns möjlighet för medlemmar att vara med på ett 
kostnadsfritt seminarium. Kurt Eliasson, en av talarna, presenterade den av regeringen utsedda 
Kommittén för modernare byggregler. Kommittén har till uppgift att göra en systematisk och 
grundlig översyn av relevanta delar av bygglagstiftningen. Syftet är att modernisera regelverket och 
därmed gynna ökad konkurrens och ökat byggande.

SBI är en inbjuden part som har möjlighet att komma med inspel till kommittén. Frågeställ-
ningarna är relativt öppna, t.ex. frågar kommittén; Behövs ändringar av byggreglerna? I så fall var-
för och vilka ändringar är viktiga att göra? 

Har ni som medlemsföretag förslag som kan lämpa sig för kommittén att arbeta med är ni 
varmt välkomna att framföra det till oss.

Nu när sommaren nalkas vill vi också passa på att önska alla en riktigt skön och avkopplande sommar!

Björn Åstedt,
vd, Stålbyggnadsinstitutet
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PETTER SWEDIN

Din bakgrund och utbildning?
Byggingenjörsutbildning med ett år vid Hokkaido Uni-
versity, Japan med studier och forskning inom jordbäv-
ningssäker byggkonstruktion. Är sedan 2011 verksam 
som byggkonstruktör hos Sweco Structures i Sundsvall.

Vad har utbildningen och kursdagarna gett dig som konstruktör?
En bred och gedigen utbildning med kunniga och inspirerande föreläsare 
som har gett möjlighet att djupdyka inom stålbyggnad och bredda min 
kompetens. Diskussion med kunniga kollegor och möjlighet att bolla 
med föreläsare har varit väldigt givande.

Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?
Branschen är i ständig utveckling och att vara del av den utvecklingen 
känns inspirerande. Utbildningen har gett utmärkta möjligheter att 
utvidga nätverk och knyta nya kontakter.

ANDREAS FRIDHOLM

Din bakgrund och utbildning?
Examen som civ.ing Väg- och Vatten vid LTU 2001. 
Brokonstruktör på Skanska Teknik och därefter Väg-
verket som stålkonstruktör. Sedan 2014 på Sweco Civil 
i Stockholm som brokonstruktör med inriktning mot 
stål- och samverkansbroar.

Vad har utbildningen och kursdagarna gett dig som konstruktör?
Utbildningen har gett mig nya kunskaper inom bl.a. konstruktion av stål- 
och industrihallar samt traverskranbanor och jag har fått lyssna på bra 
föreläsare med stor praktisk erfarenhet av stålbyggande. 

Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?
Att få större möjligheter att jobba med spännande stålbyggnadsprojekt 
i framtiden. I framför allt total- och samverkansentreprenader är det 
viktigt att kunden känner förtroende för konsultens kompetens. Där tror 
jag att konsulter med certifierade stålkonstruktörer har en fördel.   

FRANS CLEVESON

Din bakgrund och utbildning?
Civ.ing. i farkostteknik från KTH, med skeppbyggarut-
bildning från Chalmers. Beräkningsingenjör med stål-
konstruktioner inom offshore och marina strukturer. 
Sedan 2012 på Sweco i Stockholm med stora projekt 
och expert inom temporära konstruktioner.

Vad har utbildningen och kursdagarna gett dig som konstruktör?
Utbildningen var en mycket bra fördjupning av min kompetens och 
genomgång av tillämpningar som jag normalt inte arbetar med som till 
exempel traverser och kranar. Därtill läggs grundlig genomgång av olika 
beräkningsmetoder enligt Eurocode.
 
Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?
Jag ser den här typen av certifiering som ett naturligt steg i konsultbran-
schens utveckling. Det är bra att ligga på framkant då vi redan kan se att 
det ställs motsvarande krav på vissa marknader.

Ny medarbetare på SB

Från och med den 2 maj 2017 fick 
Stålbyggnadsinstitutet tillskott i 
form av Anton Holmberg. Anton 
är utbildad civilingenjör inom väg- 
och vattenbyggnad från LTU och 
kommer närmast från arbete som 
arbetsledare inom bostadsproduk-
tion. Som ingenjör och projektledare 
på SBI kommer Anton jobba med att 
på sikt stötta VD Björn Åstedt arbete 
i dels den tekniska verksamheten, 
men även inom satsningarna på 
standardisering, hållbarhet etc.

– Otroligt spännande att bli del av 
det arbete som SBI gör på daglig ba-
sis, samt att vara med och profilera 
stålet som byggnadsmaterial. Jag 
har mycket att lära mig och ta in när 
det kommer till institutets arbete, 
men hoppas jag kan bidra med mina 
kunskaper från byggproduktion 
både internt och till medlemsföre-
tagen. Genom mitt driv av att lära 
mig nya saker och genom viljan att 
förnya branschen ska jag förhopp-
ningsvis vara snabbt på banan, 
säger Anton Holmberg.

– Vi på SBI är mycket glada att 
kunna välkomna Anton till kansliet. 
Med färska erfarenheter från pro-
duktionssidan och stor nyfikenhet 
att lära sig mer om stålbyggnad är vi 
säkra på att Anton på sikt kommer 
att bli en viktig kugge i SBI:s verk-
samhet, säger Björn Åstedt.

Sukess for  
Stålforbundets  
forsikringsordning
Etter at Norsk Stålforbunds 
egen forsikringsordning 
har vært driftet i litt over to 
år, registrer vi at det stadig 
er flere medlemmer som 
benytter seg av medlems-
ordningen. - Til nå er samlet 
årlig besparelse for medlem-
mene på over 1,5 millioner 
kroner uttaler Thomas Solli 
i Pareto. Interesserte kan ta 
kontakt med ”Norsk Stål-
forbund Forsikring” - per e-
post: stalforsikring@pareto.
no eller per tlf: 90 06 89 65.

Nya Certifierade StålbyggnadsKonstruktörer

Hur certifierar man sig?
Stålbyggnadsprojektering, SBP-N, är ett kurspaket om 3x2 kursdagar  
under perioden september – december 2017 hos SBI. SBP-N ligger till 
grund för personcertifieringen CSK – Certifierad stålbyggnadskonstruktör. 

Anmäl er på: www.sbi.se



BE Group levererar stål, armering, rör, specialstål, 
rostfritt och aluminium till bygg- och verkstadsindustri 
över hela Sverige och i sju andra nordeuropeiska 
länder. 

I vårt erbjudande ingår sortimentsbredd, produkt- 
kunskap samt logistik- och produktionslösningar  
som är baserade på mer än 130 års erfarenhet.  
Vårt företag grundades nämligen redan år 1885! 
 
Behöver du balk, stång, profiler, plåt eller rör? Läs 
mer om vårt erbjudande på www.begroup.se

Certifierad  
enligt  
EN 1090-1

>130 ÅRS  
ERFARENHET AV 

ATT LEVERERA STÅL!
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Swedish Steel Prize
Kiruna Wagon, Sverige, vinner Swedish 
Steel Prize för sin innovativa malm-
vagnslösning, Helix Dumper. Kiruna 
Wagon har använt höghållfast stål för 
att utveckla ett mycket slitstarkt och 
betydligt effektivare system än övriga 
som finns på marknaden.

– Kiruna wagon har genom att nyttja 
höghållfasta stål lyckats uppdatera en 
bra idé till en ny och betydligt effek-
tivare malmvagnslösning, säger Eva 
Petursson, SSABs forskningschef och 
ordförande Swedish Steel Prize-juryn.

I den slutliga malmvagnslösningen 
används både höghållfast konstruk-
tionsstål, Strenx, och slitstål, Hardox. 
Konstruktör till malmvagnslösningen är 
Tore Lundmark, Ramböll.

Metallpaviljongen Jussi 
Jussi - en vision av vind och hav i 
plåt, stål och aluminium! Metallpavil-
jongen Jussi är ett initiativ av Björn 
Hammar med syfte att få fler unga 
att utbilda sig till plåtslagare. Själva 
paviljongen är finansierad genom 
det strategiska innovationsprogram-
met Metalliska material. Jussi var 
placerad i Kungsträdgården mellan 
3-6 maj och ska senare användas på 
olika tillställningar. Musikpaviljongen 

PBL kunskapsbanken
Boverkets Byggregler, BBR, och 
Boverkets konstruktionsregler, 
EKS har samlats på PBL kunskaps-
banken. Informationen på PBL 
kunskapsbanken är numera mer 
samlad och grundlig och innehåller 
alltså förutom plan- och bygglagen 
även BBR och EKS. Samtidigt som 
det ges vägledning om reglerna 
kan man fälla ut flikar och läsa 
hela regeltexten. Drygt hundra nya 
vägledningstexter har tagits fram 
för PBL kunskapsbanken. Det är 
exempelvis texter om tillgänglig-
het, brandskydd, energi och kon-
struktion. Dessa ska tillsammans 
med illustrationer göra innehållet 
enklare och mer lättförståeligt. 

PBL kunskapsbanken hittar du 
på www.boverket.se/sv/ 
PBL-kunskapsbanken/

Almi Pitch 2017 
Kontrollbolagets innovation och 
digitala kravställningsverktyg 
QMP1090™ tog i stenhård kon-
kurrens med över hundra andra 
start-ups från olika branscher i 
hela landet, hem en silvermedalj i 
Almi Pitch 2017 under Åre Business 
Forum 29-31 mars. 

– Medaljen visar den enorma po-
tentialen i vårt verktyg QMP1090 som 
gör kravställningar av byggkonstruk-
tion billigare och säkrare än tidigare. I 
och med detta tar vi täten i digitalise-
ringen inom byggindustrin, säger inno-
vatören och grundaren Viktor Lundin.

Söderströmsbron
Under slutet av juli till 
sista augusti kommer den 
första av Södetsrömsbro-
arna, för T-banan mellan 
Gamla Stan och Slussen, 
att demonteras och ersät-
tas av en ny stålbro i rost-
fritt stål från Outokumpu 
med Stål & Rörmontage 
som tillverkare och mon-
tör. Den 196 meter långa 
och 106 ton tunga rostfria stålbron kommer man att se lite närmare under 
Stålbyggnadsdagens studiebesök fredag 27 oktober. Vi får då också höra 
mer om det andra brobytet som kommer att ske i december 2017. 
www.stalbyggnadsdagen.se

En av Söderströmsbroarna under tillverkning 
hos Stål & Rörmontage i Sölvesborg.

består av tre segel som bär upp en 
träscen. Den inre strukturen och 
seglens yta är gjorda av aluminium 
medan de yttre ytorna är gjorda 
av rostfritt stål och stålplåt. Den 
rostfria fasaden har en blandning 
av Outokumpus torrslipade och 
Deco Austenite -ytor, vilket ska-
par en intressant visuell helhet på 
paviljongen. www.youtube.com/
watch?v=SorHbscFNbU
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Styrelsen för  
Stålbyggnadsinstitutet

Det 50:e årsmötet för Stiftelsen Svensk Stålbygg-
nadsforskning hölls den 26 april 2017. Ett flertal 
medlemsföretag (intressenter) var närvarande 
och bland annat information om den kommande 
50:e Stålbyggnadsdagen. Dessutom valdes det en 
ny styrelse för det kommande året:
Ordförande Peter Salomon, Jernkontoret
Eva Petursson, SSAB
Mats Benson, Outokumpu Stainless
Johan Andersson, Lindab Profil AB
Tennce Carlsson, Lecor Stålteknik AB
Esko Vattulainen, Ruukki
Sören Hed, VD Sweco Structures
Jan Lagerstedt, VD Contiga
Claes Dalman, PEAB
Mohammad Al - Emrani, Chalmers Tekniska Högskola
Håkan Fält, ArcelorMittal
Adjungerad Kjetil Myhre, VD Norskt Stålförbund

Plåtpriset 
2017
Plåtpriset gick i 
år till Förstberg 
Ling för ”House 
for mother”. En 
byggnad som 
lyfter det vackra i 
det enkla med en 
plåtfasad Plannja 
Sinus 18, Blank 
aluminium. 

Smarta stål får stöd från Vinnova
Sveriges innovationsmyndighet Vinnova stödjer smarta 
stål med 10 miljoner kronor. I och med stödet från Vin-
nova kan ekosystemet runt SSAB SmartSteel, ett forsk-
nings och utvecklingsprojekt för att digitalisera stålet, 
vidareutvecklas och utvalda delar testas i pilotform. Tan-
ken med SSAB SmartSteel är att göra information och 
anvisningar om alla stålprodukter tillgängliga, oavsett 
var de tillverkas. Varje länk i kedjan kan sedan utnyttja 
och ackumulera informationen. Det bildar en grund för 
både den cirkulära ekonomin och plattformsekonomin. 
Resultatet blir mindre slöseri än idag och förbättrad 
produktivitet och flexibilitet.
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Aldrig förr har behovet av utbild-
ning varit så stort inom svetsbran-
schen som det är just nu. Det finns 
flera anledningar till det:

  Generationsskifte från 40-ta-
lister (gammalt och uttjatat nu, 
men ligger ändå till grund till 
många av våra problem idag)
  Mer och mer komplicerade ma-
terial som svetsas
  Fler och fler förfinade tillsatsma-
terial för specialapplikationer
  Bättre och förfinade strömkällor 
för svetsarbeten

I Sverige finns det många personer 
som har genomgått en påbygg-
nadsutbildning inom svetsning. 
Total finns det per dags datum 
enligt Svetskommissionen så här 
många examinerade inom respek-
tive område: 

  IWE – Svetsingenjörer  
= 502 stycken
  IWT – Svetstekniker  
= 194 stycken
  IWS – Svetsspecialister  
= 1824 stycken 
  IWI-S + -C – Svetsinspektör  
= 88 stycken

Behovet uppskattar Svetskom-
missionen, är ytterligare cirka 
1000 stycken utbildade IWS:are 
i Sverige fler än vad tillgången är. 
Ett problem att få tag i kompen-
tent personal kan vara att vissa av 
dessa utbildade personer: 

  Har lämnat svetsbranschen
  Gått i pension 
  Övergått till andra arbetsuppgif-
ter inom sitt företag 

För att vi i inom Svetssverige inte 
skall hamna på efterkant i världen 
så måste vi våga satsa på kompe-
tensutveckling inom svetsning. Att 
utbilda någon gynnar inte bara en 
person, utan rätt använd kommer 
personen som genomgått kompe-
tensutveckling, höja hela företa-
gets kompetens och därigenom 
öka hela företags konkurrenskraft 
och kunskap inom svetsning. 
Några av de synpunkter som fram-
kommer är: 

  Bättre kvalitetskontroll och kost-
nadseffektiv svetsning
  Slipper hyra in extern svetsan-
svarig
  Eliminerar problem utifrån idio-
tiskt handlande

Om fördelarna är många så är 
frågan varför inte fler företag 
satsar på utbildning? En vanligt 
förekommande kommentar är ”vi 
har inte tid att skicka någon på 
utbildning eftersom vi har extremt 
mycket i produktionen, men vi tar 
det nästa gång”. Något som säkert 
många kan skriva under på är att 
vi får bara mindre och mindre tid. 
Så ta därför och tänk efter om det 
inte är lika bra att anmäla dig till 
den där utbildningen du så länge 
har haft behov av att gå. På detta 
sätt gynnar du inte bara dig själv 
utan bidrar till att höja hela före-
tagets kompetens och därigenom 
eliminera problem från idiotiskt 
handlande. 

Björn Lindhe, 
Svetsansvarig

Kompetensbehov i svetsbranschen

Duge bro er en skråkabelbro nær 
Liupanshui i Kina. Med en veibane 
som ligger 565 meter over Beipan-
elven blir Duge kalt den høyeste 
broen i verden. Broen krysser elva på 
grensen mellom Yunnan og Guizhou 
provinsene. Det østlige tårnet rager 
269 meter. Broen spenner over 
1340 meter mellom Xuanwei-byen i 

Yunnan-provinsen og Shuicheng fylke 
i Guizhou-provinsen. Broen er en del 
av G56 Hangzhou-Ruili Expressway 
mellom Qujing og Liupanshui. Det 
forkorter reisen mellom de to stedene 
fra mer enn fire timers kjøretur til 
omtrent en time i henhold til statlige 
kringkasteren CCTV. Byggingen av 
broen begynte i 2011, og ble fullført 10. 
september 2016. Den ble innviet 29. 
desember 2016. 

Verdens høyeste bro

BSM renoverar  
bro vid Essingeleden
BSM får nyckelroll när bro renoveras 
i Stockholm BSM från Borlänge får 
en nyckelroll när en av broarna vid 
Essingeleden i Stockholm renoveras 
under sommarhalvåret. Lagren vid 
brofästena ska bytas ut och under 
själva renoveringen ska bron ligga på 
specialstöd, som tillverkats i BSMs 
verkstad i Borlänge. – Vi kommer att 
både tillverka och montera spe-
cialstöden, säger Björn Kjellberg, 
produktionschef på BSM. Arbetet ut-
förs enligt standarden EN 1090 och 
i utförandeklass 4, vilket innebär att 
uppdraget anses vara extra viktigt 
för infrastrukturen i samhället. Det 
är inte många företag som har den 
kunskap och de resurser som krävs 
för att kunna utföra ett arbete på 
Klass 4-nivå.

Høyer Finseth bytter 
navn til WSP Engineering
- WSP har på verdensbasis hatt 
en formidabel vekst i løpet av de 
siste fem årene. Hele 85 selskaper 
har sluttet seg til selskapet, og det 
påvirker identiteten vår. Vi kan gjøre 
mer og tilby mer enn vi kunne for 
fem år siden, forklarer adm. dir. i 
WSP Norge Knut Jonny Johansen 
om bakgrunnen for den globale 
omprofileringen.

Parallelt med at WSP fornyer 
merkevaren sin, bytter Høyer Fin-
seth navn til WSP Engineering AS. 
Les mer om navnendringen på  
www.hoyerfinseth.no

Kommittén för moder-
nare byggregler
På SBIs årsmöte presenterade 
Kurt Eliasson den av regeringen 
nyligen skapade kommittém som 
har till uppgift att se över bygg-
reglerna i Sverige. Syftet med 
översynen är att modernisera re-
gelverken och därmed gynna ökad 
konkurrens och ökat bostadsbyg-
gande. På Stålbyggnadsdagen 26 
oktober kommer Anna Sander 
från kommittén att presentera 
hur långt man har kommit, bland 
annat när det gäller standarder. 
www.stalbyggnadsdagen.se
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Tel: 0303-20 67 00  |   www.nfgab.se   |   info@nfgab.se   |   Rattgatan 15, 442 40 Kungälv, Sverige
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Brico är en studenttävling som hålls varje år på Tallinn 
University of Technology för ingenjörsstudenter inom 
byggkonstruktion. I 2017 års upplaga har KTH-laget, 
TrussUs, kvalificerat sig för en plats i den slutgiltiga täv-
lingen och är nu i slutskedet av tillverkningsprocessen 
av sin stålbro. Laget har en internationell sammansätt-
ning och består av studenterna Aaron Ruffels (Sydaf-
rika), Freddie Karlsson (Sverige), Guayente Minchot 
(Spanien) och Samih Ahmed (Sudan). Laget är spons-
rade av smidesföretaget Smederna, KTH och SBI. 

Tävlingen utgörs av att dimensionera och konstru-
era en stålbro i miniatyr som sedan skall bedömas 
inom fyra olika kategorier. Dessa kategorier är: 

  Estetik och presentation av projektet
  Mittnedböjning vid belastning (1 ton)
  Tid för montering
  Brons totala vikt

I det första stadiet under utvecklingsprocessen eta-
blerades olika modeller av broar för att kunna studera 
deras statiska beteende med hjälp av programvara 
byggd på finita elementmetoden. Genom att analysera 
de olika kriterierna för bedömning genomfördes en 
multi-kriterium-analys för att fastställa designen av 
bron. Denna preliminära design användes som under-
lag vid ansökan till tävlingen och laget blev antagen på 
denna design. 

För konstruktionen av bron finns det i tävlingen 
restriktioner på maximala längder av individuella delar 
av bron. Detta medför att bron måste byggas i form av 
en byggnadssats som skall monteras ihop på tid under 
tävlingsdagen. Att skapa snabba, funktionella och 
estetiskt tilltalande sammanfogningspunkter blev en 

stor utmaning i fas två av projektet då detaljritningar 
skulle produceras. 

Tävlingen genomfördes 17–19 maj i Tallinn med 16 
lag. TrussUs hamnade precis utanför pallen där det 
hela avgjordes på bedömningspoäng av estetiken.

Brobyggnad i miniatyrformat

Beste Offshoredag ever!
Dette var noen av tilbakemeldingene 
fra de som deltok på Norsk Offshore-
dag 10. mai på Radisson Blu Scandi-
navia Hotel i regi av Norsk Forening for 
Stålkonstruksjoner (NFS). Konferan-
sen, som i år ble arrangert for 16. gang, 
samlet 80 deltakere. På årets offshore-
dag var det lagt stor vekt på den norske 
olje/gassbransjens framtid både mht 
konkurranseevne og omstilling ved 
presentasjon av de felles industripro-
sjektene Norsok analyse og Konkraft. 

Muligheter for bruk av offshore platt-
formteknologi i andre applikasjoner ble 
presentert blant annet ved flerspenns 

hengebru for den 
planlagte E39 på 
TLP fundamenter 
over Bjørnafjorden, 
offshore havmære 
under bygging for 
produksjon av fisk 
og bærekonstruks-
joner for vindturbi-
ner til havs, samt robotisering / auto-
matisering i fabrikasjon av offshore 
stål. Det ble også vist presentasjoner 
av pågående og nye prosjekter, som 
ombyggingen av Njord plattformen, 
Johan Castberg FPSO prosjektet og 
ubemannede plattformer / Oseberg 
Vestflanke.

Det var en engasjert forsamling 
fra et stort utvalg firmaer under den 
faglige delen, hvorav de fleste også 
tok del i den faglig/sosiale samlingen 
på kvelden. Arrangementskomiteen 
tar de gode tilbakemeldingene med 
seg i planleggingen av neste Offsho-
redag i 2018. 
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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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Vinnerne av årets Pritzkerpris tror på al le steders 

magi, og er kjent for sin bruk av rusttregt stål.  

Har de også kuren for globaliseringsangst?

Text: Lasse Kilvær, Norsk Stålforbund

RCR Arquitectes
Vinnerne av Pritzker prisen 2017
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”Vi tror på ærlige naturlige materialer. Vi tror på en enhet i materialene,  
som gir sterkere plass til rommet. Vi tror på arkitektur som en formidler av  
skjønnhet og følelser. Og vi tror at ethvert sted er magisk. Det er en stor drivkraft 
i vårt arbeide å finne frem til denne magien, til det essensielle ved stedet.”

Pritzker Architecture Prize, eller Pritzkerprisen, er en pris som deles ut årlig  
til en nålevende arkitekt som gjennom sitt arbeid har vist evne, visjon og  
engasjement til å skape «varige og utmerkede bidrag til menneskeheten og 
de bygde omgivelser gjennom kunstarten arkitektur». Prisen er etablert av 
Hyatt-stiftelsen og ble første gang utdelt i 1979. Vinneren mottar et prisbeløp  
på 100 000 USD.

Sverre Fehn har som eneste nordmann mottatt prisen, i 1997.  
Danske Jørn Utzon vant prisen i 2003. 
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RCR Arquitectes er et katalansk 
arkitektkontor, grunnlagt av Rafael 
Aranda, Carme Pigem, og Ramón 

Vilalta. De tre studerte sammen i Barce-
lona, men kommer fra og jobber Olot, en 
katalansk by ved grensen til Frankrike, med 
cirka 34 tusen innbyggere. Deres kontor 
ligger i et ombygget gammelt støperi, preget 
av store glassflater og forskjellige varianter 
av mørkt og svart stål. 

Det er første gang en gruppe på tre vinner 
arkitekturens mest prestisjetunge pris, noe 
vinnerne er stolte av: 

– Det er en kilde til glede. Vi tror sa-
marbeid er svaret på vår tids komplekse ut-
fordringer. Vår metode kan sammenlignes 
med et improviserende jazzorkester; en av 
oss legger grunnlaget, så kommer de andre 
inn med sine bidrag. Vi har alltid snakket 
mye sammen, og etter hvert har vi lært å 
kommunisere uten ord, med et blikk. 

De tre skiller ikke mellom hver sine pros-
jekter, og hevder aldri personlig forfatter-
skap. Deres prosjekter er alltid underskrevet 
RCRArquitectes, som i tillegg til grunnleg-
gerne består av cirka 12 anstatte. Her er noen 
utvalgte prosjekter fra deres portefølje. 

Vingård ved Bel-lloc 
Dette prosjektet, i Palamós i Spania, ligger 
som en nedsenket gangvei mellom eksister-
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La Lira teater (2013)
I La Lira skaper RCR et innrammet  
torg og en portal til gamlebyen i Ripoll.
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restauranten, ble brukt i muren og holder 
oppe taket. Tynne trær vokser i gjennom-
siktige plastinnhengninger. Gjestene sitter 
på gjennomsiktige plaststoler og spiser av 
plastbord. 

La Lira teater 
La Lira ligger som en hul stålgård i en rekke 
av murbygg langs elven Ter. Stålets rolle lign-
er det i Bel-lloc, men her skaper støtteveggene 
rom mellom gamle hus, og ikke i vinmark-
er. Tomten ble ledig etter rivningen av et 
gammelt teater. Nå fungerer plassen som et 
offentlig torg under tak, med en innrammet 
utsikt til den andre bredden. En gangbro leder 

ende bygg på en gammel vingård. Skråstilte, 
avlange plater og bokser på høykant gir et 
repeterende mønster til veggene, og taket 
består av plater brettet på tvers av gangveien. 
Alt er dekket i rusttregt stål. De forskjellige 
rommene ligger i bunnen av tunnelen, som 
tenner på en kam. Portaler slipper strimer 
av sollys gjennom smale åpninger i taket, og 
gir deler av bygget en følelse av en avansert 
hule. Denne hulen gir også den rette tem-
peraturen for å sette vin. 

RCR er kjent for utstrakt bruk av ekspon-
ert stål, og spesielt dette røde, rustne stålet. 
Det har kanskje en sammenheng med det 
vulkanske landskapet La Garrotxa som omgir 

Olot. Deres arbeider har blitt sammenlignet 
med stålskulpturene til kunstneren Richard 
Serra. Arkitektene er samtidig inspirert av 
grunnleggeren av den internasjonale stilen 
innenfor modernistisk arkitektur, Mies van 
der Rohe, og av lysmystikeren Louis Kahn. 

Les Cols Restaurant Marquee  
I Les Cols har RCR skapt et minimal kon-
struksjon og et uvirkelig rom. Taket i runde 
stålrør henger som kjedelinjer mellom en 
støttemur og en jordvoll. Over sitteplassene 
er stålrørene supplert med et tak i gjennom-
siktig plast. Igjen er stedet en utgravning. 
Steinen som ble løftet vekk for å få plass til 
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Les Cols Restaurant Marquee (2011)
Restaurant i Olot, Girona, i Spania,  
bygget minimalt i runde stålrør og plast.
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over elven, og gjør torget til en fungerende 
portal til gamlebyen. Igjen bruker RCR slisser 
og åpninger for å slippe inn lys og gi glimt av 
materialene bak det rusttrege stålet. 

Soulages Museum 
Pierre Soulages er en fransk kunstner som 
jobber med abstrakte malerier og skulpturer 
i mørke toner. RCR har i samarbeid med G. 
Trégouët tegnet Soulage Museum for å huse 
Soulages kunst, i Rodez, sør i Frankrike. 
Bygget kan sees som en serie med lukkede, 
rektangulære esker, som stikker ut av en 
større, mer åpen eske, som igjen er delvis 
nedsunket i en skråning. Måten volumene 
krager ut på gir et inntrykk av at de svever 
litt over parken. 

Den bærende konstruksjonen er i stor grad i 
betong, men stort sett alt er dekket i rusttregt stål, 
som med tiden gradvis vil bli mørkere.. Stålet er 
brukt både på utsiden og innsiden av veggene, 
på gulvene, som bjelker, som overlys-åpninger, 
og i alle gjerder. RCR har uttalt at stålet er et 
levende materiale som passer med beliggenheten 
i parken, men som også er valgt fordi det gir en 
gjenklang med Soulages malerier. 

Juryens begrunnelse 
Juryens leder i år er Glenn Murcutt fra Aus-
tralia, som mottok prisen i 2002. Murcutt tar 
selv utgangspunkt i en australsk byggeprak-
sis, med typiske landbruksmaterialer som 
bølgeblikk, og legger vekt på arkitekturens 
forbindelse med landskapet. 

I begrunnelsen for prisen har juryen truk-
ket paralleller til den politiske og kulturelle 
uro og frykt som rir verden i globaliseringens 
kjølvann. RCR ”skaper bygninger og steder som 
er både lokale og universelle samtidig”. Dermed 
kan man tenke seg at frykten er ubegrunnet, 
og at løsningen ikke er politisk, men estetisk; 
”Rafael Aranda, Carme Pigem og Ramon Vilalta 
fortelle oss at det kan være mulig å ha begge deler. 
De hjelper oss å se, på en vakker og poetisk måte, 
at svaret på spørsmålet ikke er «enten / eller», og 
at vi kan, i hvert fall innenfor arkitektur, håpe 
å ha begge deler; våre røtter godt på plass, og 
våre armer utstrakt til resten av verden. Og det 
er slik sett et fantastisk betryggende svar, spesielt 
hvis det også gjelder andre områder av moderne 
menneskers liv. Hver bygning tegnet av disse 
arkitektene er spesiell, og er kompromissløst av 
sin tid og sitt sted.” 

Artikkelen er delvis basert  
på materiale fra 
www.pritzkerprize.com

Vingård ved Bel-lloc (2007)
I vingården blir besøkende tatt  
med under vinrankene, gjennom  
mørke huler og ned i terroiret.

Soulages Museum (2014)
Museet har blitt beskrevet som å gå  
inn i et maleri, og har likheter med  
kunsten den rommer. 
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www.Lindapter.com

Project: Wilshire Grand Center, Los Angeles, USA
Hollo-Bolts allowed the Structural Hollow Section (SHS) frame 
to be assembled faster than conventional bolting and removed 
any requirement for unsightly plates at the joints. Welding was 
not necessary due to the high strength connection achieved 
by using Hollo-Bolts, which also reduced labour costs.

 Save time: Lindapter can design the connection
 Specify confidently: CE, DIBt and TÜV approved
 Safeguard the structure: high strength and reliable
 Delight the architect: barely visible connection
 Reduce a project’s cost: efficient design and build

The fastest way 
to make SHS 
connections

Authorised Lindapter Distributor

Hollo-Bolt®

Contact Pretec and save time and money on your next project...

Norge:
Sverige:

+47 69 10 24 60
+46 303 24 30 80

post@pretec.no
info@pretec.se

www.pretec.no
www.pretec.se

© Wilshire Grand Center



www.norskstaal.no

NORSK STÅL AS
Norges største leverandør av 
rusttregt stål. Lagerførte 
tykkelser 1-10 mm. Vi klipper 
og skjærer etter ditt behov.
Konkurransedyktige priser  
og leveringstider.

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

stenestal.no

G
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Det lille alternativet 

med STORT lager og 
FLEKSIBLE løsninger

Vi er erfarne, og vi er sultne. Hver dag jobber vi for 
å tilby et sortiment og en servicegrad som gjør oss til 
den mest ettertraktede leverandøren i markedet.
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Rostiga fasader och skulpturer dominerar allt mer stadsbilden i städer och  

parker. Det är inte ovanligt att de bruna nyanserna, skimrande fasaderna och 

konstverken möts med total oförståelse av passerade fotgängare – och en del 

blir chockade eftersom de tycker att det är ett slöseri med pengar.

Bara ett fåtal vet att materialet inte är 
vanligt stål och att det måste rosta 
för att skapa ett naturligt skydd mot 

skadlig korrosion. Arkitekter, metallurger och 
stålproffs har känt till materialet i mer än 80 år.

Att skapa intryck av rostig plåt utan att göra 
avkall på modern kvalitet är fullt möjligt. SSAB 
Weathering och COR-TEN® är framtaget av 
SSAB och ett stål som sprider sig över hela världen 
för sin effektfulla yta. SSAB är dessutom den 
enda licensierade tillverkaren av COR-TEN® 
i Europa (se faktaruta). Det finns även andra, 
licensfria väderbeständiga stål som produceras 
enligt den europeiska standarden EN 10025-5.

Egenskydd
Trots intrycket av ålderdomlig yta är stålet be-
ständigt mot alla typer av väder, eftersom stålet 
skyddar sig själv genom den oxiderade ytan. 
Det sker tack vare att stålet tillförts koppar, 
krom, nickel och fosfor. Detta gör också att tak 
och fasadbeklädnader i princip är underhålls-
fria och man slipper kostnader för målning.

– Jämfört med traditionellt stål kan det röra 
sig om kostnadsbesparingar på 15–20 procent av 
totalkostnaden, säger José Rovira, säljchef Sverige.

Som tidigare nämnts bygger väderbeständiga 
stål upp en karakteristisk brun ytstruktur, förut-
satt att materialet växelvis exponeras för våta och 

torra förhållanden. På det sättet kan väderbestän-
diga stål bygga upp en starkt vidhäftande patina, 
som skyddar mot vidare korrosion av stålet. Det 
täta syreskiktet som är nästan ogenomträngligt 
för syre - den så kallade patinan - bildas genom 
en kombination av legeringselement koppar, 
krom, nickel och fosfor. Under normala väder-
leksförhållanden bildas patinan inom 12 till 36 
månader. I början har patinan en rödbrun färg 
men blir mörkare med tiden.

Rostar fortare i stadsmiljö
I en industriell atmosfär utvecklas patinan 
snabbare och blir mörkare än på landsbyg-
den. I marina miljöer påverkar klorider 
bildandet av den skyddande patinan och 
kan eventuellt modifiera de klassiska egen-
skaperna hos COR-TEN stål

Tack vare patinalagret kan väderbeständigt 
stål också användas för inomhusbyggande utan 
ytbehandling. Den patina som utvecklas på kon-

Teknik för arkitekter – del 1 

När rost blir  
en beläggning
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struktioner som inte är direkt utsatta för 
väder och vind är inte lika homogen som på 
element som omväxlande utsätts för fukt och 
torka.

Inga underhållskostnader
På delar som är utsatta för kraftiga variationer 
i temperatur kan marginella färgskillnader 
förekomma. Alla kostnader för ytbehandling-
ar och senare nödvändiga reparationer kan 
sparas in genom att använda väderbeständigt 
stål. I jämförelse med belagda byggnadsdelar 
som måste beläggas regelbundet är kostnads-
fördelarna uppenbara. Väderbeständigt stål 
i avgassystem förlänger livslängden på skor-
stenar och avgaskanaler.

Väderbeständigt stål används ofta när man 
bygger belagda containrar. Rost som annars skulle 
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Vad exakt är COR-TEN®?
1933 lanserade det amerikanska U.S. Steel Corporation COR-TEN för första gången. Namnet 
på materialet är bildat på CORrosion resistant (korrosionsbeständigt) och TENsile strength 
(draghållfasthet). Eftersom materialet på inget vis är ett rostfritt stål utan snarare ett konstruk-
tionsstål med optimerade korrosionsegenskaper, kallas det ”väderbeständigt stål”. COR-TEN är 
egentligen bara ett varumärke och inte en benämning på själva materialet.

Det finns två typer av COR-TEN, COR-TEN A och COR-TEN B. COR-TEN A innehåller fosfor 
som legeringselement, men COR-TEN B gör det inte. U.S. Steel Corporation äger patenträt-
tigheterna för båda materialen. Företaget har gett licensrättigheter till SSAB, ArcelorMittal och 
Nippon Steel med flera.

Frågor & svar – rosttrögt stål
Vi ställde några korta  

frågor till Anders Wallin, 

 tekniska ansvarig för 

dessa material på SSAB  

i Borlänge.

Materialet innehåller koppar, är det risk 
för utfällning av det då patinan bildas 
och materialets livscykel? 
Normalt i nordiskt klimat tar det 12–
36 månader för att bilda ett homogent  
patinaskikt. Under denna tid sker en del 
korrosion och det är då viktigt att man har 
en bra avrinning runt fönster och singel/
grusbädd närmast fasader och dylikt om 

det används som fasadbeklädnad. Utfäll-
ningarna avtar ganska snabbt. 

Var bör man inte använda materialet?
Vid kusten bör man undvika att använda 
materialet där det hela tiden utsätts för 
saltdimma då materialet inte hinner bilda 
något patinaskikt. Vi rekommenderar 
minst 200 meter från kust. 

Går det att beställa ”färdig-rostat”material?
Nej, det skulle kräva en för stor yta för 
lagring, men om man har ett projekt kan 
man beställa plåtarna tidigt och ställa dessa 
ute för förrostning, det finns inget bra sätt 
att snabba på processen och få en snygg 
yta. Försök har gjorts med till exempel 
citronsyra men resultatet blir flammigt 

Vilken typ av infästningar (skruvar)  
ska användas? 
Syrafasta eller skruvar i Weathering mate-
rial. Se också till att montera paneler med 
luftspalt och använda plastdistanser så att 
inte det blir några kapilläreffekter där det 
blir stående vatten. Skulle man få det så 
rostar Weathering eller Cor-ten lika snabbt 
som annan plåt.

Behöver ytan underhållas på något  
sätt under byggnadens livslängd?
Nej, det behövs inte.

Kan materialet användas  
i brokonstruktioner?
Broar är en lysande applikation, materialet 
tillverkas upp till 40 mm och även i höghåll-
fast. Underhållskostnaden reduceras kraf-
tigt då målning inte behövs. Vill man måla 
så minskar intervallen till cirka hälften och 
dessa material har riktigt bra vidhäftning 
av färg dessutom. 

Finns det materialet som valsade profiler?
Vi kan tillverka profiler i alla modeller 
som önskas men det finns inget standard-
program för rosttröga profiler. 

skada beläggningen ”läker” då istället stålet.
– Väderbeständigt stål är ett ekologiskt 

material. I de flesta fall belägger man det inte 
och det har lång livslängd. Som fasad har det 
ett behagligt utseende och en mer kraftull färg 

än koppar. Med tiden förändras färgen från 
orange till rödbrun och sedan violett-brun, 
tillägger José. 
Läs mer på Internet
www.ssab.se/produkter/varumarken/ 

Teknik för arkitekter – del 1     Rosttrögt stål 
   

Stockholmsmässan 26 oktober

Inspireras av Sami Rintalas, Rintala 
Eggertsson, naturnära  byggnader i cortenstål 
och ställ dina frågor till SSABs materialexpert.

Specialseminarium för 
arkitekter om cortenstål

Lä  mer och anmäl dig på 
Stålbyggnadsdagen.se



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

EN 1090-1 
 ISO 3834
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ECCS delar ut European Steel Design 

Award för att premiera en innovativ  

och kreativ användning av stål i arkitektur 

och konstruktion. SBI och Norsk Stålfor-

bund kan nominera 3-4 projekt till årets 

pris och här presenteras de projekt  

som har nominerats. En internationell  

jury kommer att premiera de bästa  

projekten i olika kategorier. Projekten 

 kommer att presenteras under en 

prisceremoni i samband med Eurosteel  

i Köpenhamn 14 september.

European Steel Design      
D e  s v e n s k a  n o m i n e r a d e            

D e  n o r s k a  n o m i n e r a d e  p r o j e k t e n

Rinkebystråket
Byggherre: Stockholms Stad
Arkitekt: &Rundquist
Konstruktör: Ramböll
Stålentreprenör: Vista

Smestad Gjenbruksstasjon
Byggherre: Renovasjonsetaten, Oslo kommune  
Arkitekt: Longva arkitekter 
Rådgivende ingeniør: Høyer Finseth 
Stålentreprenør: Metacon Industrimek AS

Kimen Kulturhus
Byggherre: Skanska Bygg Trondheim
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter, Lusparken Arkitekter, JSTA Arkitekter
Rådgivende ingeniør: Rambøll AS
Stålentreprenør: Skanska Stålfabrikk

Kryssing av Ytre Ringvei (Bumerang bru + Jungelbru)
Byggherre: Oslo kommune Bymiljøetaten 
Arkitekt: SAAHA  
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken 
Rådgivende ingeniør: Degree of freedom  
Stålentreprenør: Implenia / Boss Industrier og mek. Verksted.

Weekend house Straume
Byggherre: Marianne og Peter Straume
Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS
Rådgivende ingeniør: Finn-Erik Nilsen / Handverksbygg AS
Stålentreprenør: Hasund Mekaniske Verksted AS

Stockholms Continental
Byggherre: Jernhuset
Arkitekt: 3XN
Konstruktör: Konkret
Stålentreprenör: Contiga
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    Award

Dansk Stålinstitut och Danmarks Tekniska Univer-
sitet arrangerar den 13–15 september Eurosteel 
i Köpenhamn. Eurosteel är en internationell 

konferens och plattform för att diskutera forskning, 
konstruktion och design inom ett antal områden i stål-
byggandet. Eurosteel med ca 500 deltagare kommer att 
genomföras på Scandic Copenhagen Hotel och är det 
viktigaste eventet inom stålkonstruktion i Europa. För 
att boka sin plats som deltagare går man in på www.
eurosteel2017.dk/registration 

I samband med Eurosteel, torsdagen den 14:e september, 
arrangerar ECCS prisutdelningen av European Steel 
Design Award. De bästa Europeiska projekten inom 
stålbyggnad kommer att premieras i olika kategorier 
utsedda av en internationella juryn. Prisceremonin följs 
av en galamiddag med deltagare från Eurosteel, arkitekter 
och stålbyggare från de nominerade projekten.

De nominerade projekten kommer att presenteras på  
www.sda2017.dk Där kommer du också att kunna anmäla 
ditt deltagande under presentationer och prisutdelningen.

Läs mer på Internet
www.eurosteel2017.dk
www.sda2017.dk

          p r o j e k t e n

Odenplan
Byggherre: Trafikverket
Arkitekt: 3XN
Konstruktör: Buro Happold
Stålentreprenör: Smederna

Eurosteel 2017



Setter nye
standarder
på sitt felt

En eavour
CNC-boring-, fres- og konturmerking for bjelker

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 
innenfor 250 mm, noe som tillater fresing, konturer,
lommer, boringer og gjengeskjæringer, etc.

Gemini
CNC-maskineringssystem for plater

boring, skråskjæring, bearbeiding og 

deler raskere og mer økonomisk enn ved bruk 
av langt dyrere separate skjæreoperasjoner og 
arbeidsintensive maskineringssentre.

Nå med doble skråskjærehoder, doble borspindler 
og opptil tre skjærebrennere som ekstrautstyr.

Excalibur 12
CNC-spindelbor for bjelker

En integrert laser sikrer riktig startpunkt 

trådløs fjernkontroll elimineres opptil 30 % 
av operatørens bevegelser.  

Er som standard utstyrt med automatisk 
verktøyskifter med seks posisjoner, gjør at man 
i samme operasjon løse mange oppgaver, for 
eksempel bore, gjenge, frese, gravere, etc.

FICEPs maskiner og systemer til 
prosessering av stålbjelker og -plater 
setter nye standarder på sitt felt. 
Overalt hvor høyere produktivitet,
lavere produksjonskostnader
og større nøyaktighet er målene,

er FICEPs høytytende CNC-
maskiner for konstruksjonsstål- og 
produksjonsbedrifter i en helt egen 

overbevise deg – det er bare å be om 
en demonstrasjon.

22 20 20 25www.meidell.no

Service Maskiner Alt av tilbehør
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Gjennom en kort workshop 

har arkitektstudenter tegnet 

og laget trapper i stål

Ståltrapper på AHO

I april arrangerte Norsk Stålforbund for tredje 
gang en Stålworkshop i samarbeid med Arkitek-
tur og Designhøgskolen i Oslo (AHO). Alle de 

rundt 60 studentene på trinn 2 ved bachelorstudiet 
i arkitektur ved AHO hatt intensivkurs i å arbeide 
med stål. Stålworkshopen er en introduksjon til å 
jobbe med stålkonstruksjoner, og inkluderer blant 
annet design, detaljering, konstruksjonsteknikk, 
sveising, knekking, kutting, bolting og valsing.

I år var oppgaven å skape en trapp som kunne 
holde minst to personer. Studentene ble delt opp i ti 
grupper på fem til seks personer som fikk tildelt hver 
sin tomt på gresstaket i skolens atrium. Gruppene fikk 
forskjellige stålprodukter å jobbe med, slik som rør, 
vinkelstål, rundstål og flattstål. De forskjellige materi-
alene påvirket de endelige formene. Arbeidet foregikk 
i det lille stålverkstedet og i den store byggehallen. 
Ved gjennomgangen ble de 10 trappene presentert og 
diskutert av studenter og lærere. Arbeidene sto i tre 
uker på utstilling på taket av skolen. Etter utstillingen 
ble skulpturene tatt fra hverandre og delvis ombrukt, 
delvis sendt til resirkulering.

Det er tredje gang Norsk Stålforbund samarbei-
der med AHO om å arrangere Stålworkshop. Work-
shopen ble organisert og gjennomført av arkitekt 
og mekaniker Eskil Tin og Lasse Kilvær fra Norsk 
Stålforbund, sammen med kursansvarlig Thomas 
McQuillan, Espen Surnevik og Christine Petters-
en, Bente Kleven, Jørgen Johan Tandberg, Solveig 
Sandness, metallverkstedsleder Halvor Guttu, Jonas 
Petersen og Thomas Isak Johansen. Tibnor var med 
som materialsponsor. 

Lasse Kilvær,  Prosjektleder Norsk Stålforbund 

Les mer på internett:  
www.aho.no/no/nyhetsarkiv/ 
trappebygging-i-ekspressfart

Arbeid i skolens store byggehall.

Eskil Tin i diskusjon med studenter. En av trappene fra workshoppen, bygget i 
rundstål 
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Wylliam Husson, 
ProDevelopment

T R AV E R S K R A N BA N O R

Deformationskrav i bruks-
gränstillstånd för kranbanor

Som alla stålkonstruktioner ska kranbanor i Sverige dimensioneras enligt  

Eurokod och i höstas gav SBI ut en anpassad travershandbok [1] som följer  

reglerna i SS-EN 1993-6 och SS-EN 1991-3. Även kurser i ämnet har anordnats.

En återkommande fråga vid dessa tillfällen 
rör deformationskraven i bruksgräns-
tillstånd, dvs avsnitt 7 i SS-EN 1993-6. 

Generellt bör gränsvärden och även gällande 
lastkombinationer överenskommas för varje 
projekt, men oftast gäller standardens rekom-
mendationer. En sträng tolkning av dessa leder 
tyvärr till krav som är svåra att uppfylla. I febru-
ari träffades arbetsgruppen WG19 som ansvarar 
för EN 1993-6. Problemet med otydliga krav 
i bruksgränstillstånd diskuterades och nya råd 
ska förbereddas för nästa generation av Euro-
koderna. Tidshorisonten för ändringar är dock 
lång. I denna artikel presenteras tankar kring 
valet av deformationsbegränsningar som kan 
användas som underlag för diskussioner mellan 
byggherre, kranleverantör och konstruktör i 
väntan på en utarbetad standard.

I EN 1993-6 rekommenderas gränsvärden 
för ett antal vertikal- och horisontaldeforma-

tioner för karakteristiska lastkombinationer 
utan respektive med dynamiska tillskott. Det 
framgår dock inte tydligt vilka lastgrupper 
som gäller (jämför tabell 2.2 i EN 1991-3 för 
kontroll i brottgränstillstånd). För att bestäm-
ma vilka lastkombinationer som bör beaktas 
kan man utgå från syftet med begränsning-
arna. Generellt behöver en viss styvhet hos 
kranbanan och den bärande konstruktionen 
säkerställas för att;
•  uppfylla lastantaganden (dynamiska effekter)
•  undvika svängningar, och
•  reducera slitage och skador.

Vertikaldeformationer
Både max nedböjning av kranbanebalk, 

z, och nedböjningsskillnad, hc, bör be-
gränsas för att undvika svängningar och 
alltför stor lutning samt säkerställa felfri 
drivning hos traversen och trallen. De re-

kommenderade värdena L/600 respektive 
s/600 ses som relativt stränga. I Tyskland 
tillåts L/500 för vanliga kranar vilket mot-
svarar tidigare praxis i Sverige. En absolut 
begränsning, t.ex. z  25 mm, är svårare 
att uppfylla för stora spännvidder men kan 
motiveras om det ställs krav på kontroll 
av höjdläge. Nedböjningar beräknas er-
farenhetsmässigt för karakteristiska ver-
tikala hjullaster utan dynamisk tillskott. 

Horisontaldeformationer
Fyra typer av horisontaldeformationer begränsas:
•  Horisontell utböjning av kranbanebalk, y;
•  Horisontell förskjutning av ram, y;
•  Skillnaden i horisontalförskjutning mellan 

angränsande ramar, y, och;
•  Spännviddsförändring s.
Horisontell utböjning och förskjutning be-
gränsas i första hand för att undvika sväng-
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BESKRIVNING

Nedböjning av kranbanebalk:

z ≤ L/600 och z ≤ 25 mm

Nedböjnings-skillnad mellan 
två balkar:

hc ≤ s/600

Horisontell utböjning av 
kranbanebalk:

z ≤ L/600

Horisontell förskjutning av 
ram eller pelare:

y ≤ hc/400

Skillnaden i horisontalför-
skjutning mellan angränsande 
ramar eller pelare:

y ≤ L/600

Spännviddsförändring mellan 
rälcentra:

s ≤ 10 mm

KOMMENTARER

Syfte: Undvika svängningar 
och för stor lutning (”dal-
bana”)

Lastfall: Karakteristiska verti-
kala hjullaster utan dynamiskt 
tillskott:
Ed=E{Qc+Qh}

Syfte: Undvika svängningar

Lastfall: Horisontella kranlas-
ter enbart, normalt skevgångs-
kraft Hs

Syfte: Reducera slitage och 
 skador

Lastfall: skillnader i vertikala 
hjullaster, effekter av ojämna 
kvasi permanenta laster (t.ex. 
snö) eller ojämn styvhet hos 
stommen

FIGUR OCH BETECKNINGAR
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Hur certifierar man sig?
Stålbyggnadsprojektering, SBP-N, är ett kurspaket om 3x2 kursdagar  
under perioden september – december 2017 hos SBI. SBP-N ligger till 

grund för personcertifieringen CSK – Certifierad stålbyggnadskonstruktör. 

Anmäl er på: www.sbi.se

32 TRAVERSKRANBANOR    

I vanligt fall bör förskjutningarna kunna 
beräknas utifrån skillnader i vertikala hjul-
laster samt andra effekter av t.ex. snö- och 
vindlaster med ojämn fördelning eller olika 
styvheter hos stommen. Effekter av perma-
nenta laster så som egenvikt och sättningar 
kompenseras däremot genom justering av ba-
nan. Slitage och risk för skador ökar givetvis 
med användningens frekvens. Gränsvärden 
kan därför anpassas efter kranens driftklass. 
Ett förslag presenteras av Meister [3].

Toleranser vs. deformationer
För konstruktören är deformationer och 
initiala geometriska avvikelser två obero-
ende saker som behandlas på olika sätt. För 
kranleverantören däremot är skillnaden 

Referenser

[1]  Husson W. Traverskranbana – Handbok för dimensionering av kranbanebalkar. 
Publikation 195, 1 Upplagan, Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm, 2016.

[2]  Granström A., Treiberg T. Traverskranbana – Handbok för dimensionering av kran-
banebalkar. Publikation 109, Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm, 1994.

[3]  Meister, J (2002). Überlegungen zum Nachweis der gebrauchstauglichkeit von 
Kranbahnen und Kranbahnunterstützungen (Teil 1 und 2), Stahlbau 71, Heft 
3–4(på tyska).
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ningar. Dessa dynamiska effekter är kom-
plexa men empiriska gränsvärden möjliggör 
enkla kontroller. Olika metoder och laster 
har använts. I den tidigare travershandboken 
[2] uppskattades egenfrekvensen. I SS-EN 
1993-6 begränsas utböjningen av kranbane-
balken i höjd med rälens överkant till L/600. 
I praktiken är resultaten jämförbara.

Förutom ren böjning i sidled medför de 
excentriska horisontella lasterna en vridning 
av kranbanebalken. Vid bestämning av y 
bör bidraget från vridning beaktas. Normalt 
tas dock y som utböjning av överflänsen 
enbart. Denna förenkling är mycket på säker 
sida för låga valsade profiler. För höga svet-
sade profiler kan däremot en noggrannare 
analys med andra ordningens teori behövas. 
Störst utböjning i sidled fås normalt för 
skevgångskraften Hs. 

Ramens eller pelarens förskjutning be-
gränsas på liknande sätt till hc/400 där hc 
är höjden till kranens upplagsnivå. Denna 
förskjutning baseras på kranlaster enbart, 
dvs normalt skevgångskraften HS. 

Skillnaden i horisontalförskjutning mel-
lan angränsande ramar, y, och spännvidds-
förändringen s begränsas för att reducera 
slitage och skador på räl och styranordningar.

Hittills har den generella tolkningen va-
rit, se travershandboken [1], att y och s 
beräknas för karakteristiska sidolaster (skev-
gångskrafter). Kraven blir dock ofta orimliga, 
särskilt vad gäller spännviddsförändring. 
Anmärkningen i EN 1993-6 tabell 7.1, att ett 
större gränsvärde eventuellt kan användas i 
samråd med kranleverantören, skulle dock 
leda till större spel och ökad skevgångskraft 
vilket motverkar sitt syfte. 

Uppenbarligen behövs en ny tolkning. Med 
hänsyn till slitage kan förskjutningarna be-
räknas utifrån vanliga, återkommande laster. 
För en kranbana i bra skick uppstår sällan 
horisontella krafter, och när de uppstår sker 
det vid olika lägen på ett slumpmässigt sätt 
som gör att deras bidrag till slitage kan ses som 
litet. Samma resonemang används nämligen 
vid kontroll för utmattning, där de horison-
tella lasternas bidrag brukar försummas. Vissa 
undantag kan förekomma om t.ex. på- och 
avlastning sker konsekvent vid samma läge, 
eller om toleranser inte hålls och skevgångs-
krafter upprepas ofta.

inte relevant, huvudsak är att den totala 
avvikelsen hålls inom vissa gränser.

Toleranser för åkhjul och räls anges i 
ISO 12488-1. Där skiljer man mellan Con-
struction tolerances och Operational tolerances. 
Construction tolerances motsvarar i princip 
monteringstoleranser i EN 1090-2 medan 
Operational tolerances är en kombination av 
Construction tolerances och tillkommande 
deformationer i drift.

I ISO 12488-1 definieras fyra tolerance 
classes (1 till 4) där tolerance class 1 är snävast. 
I EN 1090-2 anges funktionstoleranser för 
kranbanor i tabell D.2.21. Om inget anges 
förutsätt toleransklass 1 med liknande krav 
som tolerance class 3. Den snävare tolerans-
klass 2 motsvarar tolerance class 2. 

Dimensionering av kranbanebalkar
Göteborg – tisdag 14:e november

Ny chans att lära sig hantera dimensioneringsprocessen av kranbanebalkar. Målsättningen är att 
kursdeltagaren efter avklarad kurs har tillräckliga kunskaper för att kunna dimensionera kranbane-
balkar och tillhörande detaljer, både vid brottlast och för utmattningslast.

Kursledare är Wylliam Husson, ProDevelopment.

Tid: 14:e november kl. 09:00–16:00
Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg
Pris: 3 900 kr för medlemmar SBI, 5 900 kr för övriga.  
I priset ingår förtäring och dokumentation.

Traverskranbana
SBI Publikation: P195

Pris: 1 350:-
Medlemspris: 990:-

Köp handboken på www.sbi.se – “Butik”
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Sara Elfving, 
Boverket

Ieva Kisieliute,
Boverket

C E- M Ä R K N I N G

Boverkets marknads- 
kontroll avslutad 
– men har fortsatt ögonen på branschen!

Boverkets marknadskontroll för produkter som omfattas av den harmoniserade 

standarden EN 1090-1 är nu avslutad. Slutsatserna är bland annat att arbetet lett till 

mer enhetliga tolkningar av standarden och dess krav men att arbetet inte kommer 

att ta slut bara för att projektet gör det.

Standarden började gälla skarpt den 1 
juli 2014, och vi såg att det fanns ett 
stort informationsbehov i branschen. 

Dels var det många frågor och dels fanns 
det många olika tolkningar om hur upp-
giften skulle lösas. En stor del av projektet 
handlade därför om att sprida information 
genom direktutskick, på webben och genom 
informationsträffar i form av såväl semina-
rier som företagsbesök. 

Vilka företag var med i marknadskontrollen?
Innan projektets start hade det inkommit ett 
antal anmälningar till marknadskontrollen. 
De anmälda företagen togs med i kontrollen, 
liksom de anmälande företagen i de fall vi 
hade kunskap om dessa. Dessutom togs yt-
terligare några företag med för att vi skulle 
få en geografisk spridning över landet. Ett 
tjugotal företag valdes ut för besök, i syfte att 
Boverkets medarbetare skulle få möjlighet 
att lära sig mer om hur arbetet fungerar i 
praktiken.  Under projektets gång tillkom 
anmälningar vilket gjorde att dokumenta-
tion från ytterligare tio företag granskades.

Samarbete med experter
Boverket är främst experter på den eu-

ropeiska byggproduktförordningen som 
bland annat anger de juridiska kraven på 
prestandadeklaration och CE-märkning. I 
projektgruppen ingick även en konstruktör 
för att de tekniska aspekterna skulle kunna 
bedömas. Dessutom hölls återkommande 
möten med experter från SBI och MVR 
för att bedömningarna skulle kunna för-

ankras i verkligheten och inte bara vara 
skrivbordsresultat.

Frågeställningar 
Flera frågor återkom under projektets gång. 
Det gällde exempelvis hur produktdoku-
mentationen ska vara utformad, hur man 
ska tillförsäkra spårbarheten, hur man ska 
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öka kunskaperna hos beställare och inte minst vilka företag som 
omfattas av kraven enligt EN 1090-1. De vanligaste frågorna 
samt Boverkets kommentarer redovisas i slutrapporten som 
finns på Boverkets webbplats. 

Vad blev resultatet?
Flera av de kontrollerade företagen fick justera sina prestan-
dadeklarationer och CE-märkningar så att de stämde med de 
regler som gäller. Av den handfull företag som tillverkade och 
sålde bärverksdelar i stål utan att vara certifierade så valde de 
flesta att certifiera sig. Under tiden att den processen pågick sålde 
de inga bärverksdelar. Något enstaka företag valde istället att 
styra om sin verksamhet till att inte längre tillverka produkter 
som omfattas av EN 1090-1. 

Flera anmälningar till marknadskontrollen visade sig handla 
om företag som inte hade verksamhet som omfattades av kravet 
på certifiering enligt EN 1090-1. Exempelvis gällde detta företag 
som endast arbetade med montage på arbetsplatsen. Dessa an-
mälningar undersöktes men gallrades sedan bort eftersom den 
typen av verksamhet hamnade utanför EN 1090-1.

Fortsatt marknadskontroll
Marknadskontrollens främsta syfte är att säkerställa att de 
företag som säljer byggprodukter följer gällande regler. Det 
finns dock fortfarande en uppfattning i branschen att ”många 
andra fuskar”. Boverket arbetar för att företag som gör vad de 
ska inte ska bli utsatta för oschysst konkurrens från företag som 
tar genvägar. Även om projektet är avslutat kommer vi därför 
att fortsätta hantera eventuella nya anmälningar av företag som 
inte följer reglerna. 

Läs mer på Internet
www.boverket.se/1090

DEKRA

Varmförzinkning - underhållsfritt korrosionsskydd 

Är livslängden och pålitligheten hos din produkt av högsta prioritet? 

När ett haveri kan få extra besvärliga konsekvenser känns det tryggt att konstruktionen 
är varmförzinkad! Kontakta oss vid frågor, eller varför inte boka ett specialanpassat 
informationsmöte på ert företag! 

info@nordicgalvanizers.com   www.nordicgalvanizers.com

Vi tillverkar stålkonstruktioner, 
svetsad balk & HSQ

DEKRA - experter inom svets
• Vägledning till ISO 3834- och EN 1090-certifi ering
• Kvalifi cering av svetsprocedur
• Svetsrådgivning
• Materialteknik
• Certifi ering av svetsare
• Processoptimering
• Oförstörande provning
• Utbildning inom alla områden

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 37 000 medarbetare i 58 länder. 
www.dekra-industrial.se
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JIWE Varmförzinknings anläggning i Sölvesborg.

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.

JIWE Varmförzinkning – med hög kvalitét, 
leveranssäkerhet och korta leveranstider

JIWE är ett specialiserat företag inom 
varmförzinkning, metallisering och 
ytbehandling. Erbjuder korrosions-

skydd av stålkomponenter, korrosionsskydd 
av stål genom varmförzinkning, målning av 
galvaniserade stålkonstruktioner (Duplex), 
blästring, målning samt AquaCoat. 

JIWE har även en bred kompetens inom 
logistik, ett viktigt inslag i den totala pro-
duktionsprocessen. Nordens största kapa-
citet med företagets anläggningar i Eskil-
stuna, Sölvesborg samt fyra anläggningar i 
Danmark med Nordens största zinkgryta. 
Stor flexibilitet genom hantering av både 
stycke- och seriegods på upp till 25 meter. 
Godkänd leverantör till fordonsindustrin 

med anläggning optimerad att varmförzinka 
chassidetaljer. 

Företagets produktionsanläggningar är ut-
formade enligt de mest moderna principerna. 
Den tekniska utrustningen ses kontinuerligt 
över för att säkert kunna möta våra kunders 
krav och efterfrågan. JIWE erbjuder paket-
lösningar som underlättar projektstyrningen. 
Det ger kortare leveranstider och minskade 
totalkostnader för kunden. En process som 
ständigt utvecklas och uppdateras för att 
säkerställa flödet, ett starkt argument för 
lyckade möten och offensiva expanderingar. 
Certifierad enligt Approved Galvanizer (ISO 
1461, ISO 14713-2, 1090-2 relevanta delar) 
samt DASt Richtlinie 022. Kvalitetssäkrat 

Jiw
e

enligt ISO 9001 samt miljöcertifierad enligt 
ISO 14001. 

JIWE ingår i den danska koncernen 
Dansk Overflade Teknik AS, förkortat DOT. 
DOT är Danmarks största varmförzinkare 
med produktionsanläggningar på Själland, 
Fyn och Jylland. JIWE Varmförzinkning 
är ett anrikt företag som startade som ett 
renodlat varmförzinkningsföretag. Företaget 
har under sina verksamhetsår samlat gedigna 
kunskaper och lång erfarenhet inom sitt gebit. 
I mitten på 2000-talet firade verksamheten 
60-årsjubileum och i samband med det bygg-
de man ut den nya moderna anläggningen i 
Sölvesborg. Genom ständiga förbättringar, 
handlingskraft, långsiktiga investeringar 
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Erfaren medarbetare vid zinkgryta på JIWE Varmförzinkning.

satsar JIWE på många nya framgångsrika 
verksamhetsår inom ytbehandling. Under 
2015 installerades 2x nya zinkgrytor i koncer-
nen, varav en på JIWEs fabrik i Eskilstuna. 
Nu senast i början av 2017 startades zinkgryta 
nr 2 upp i Sölvesborg. 

Läs mer på Internet
www.zink.se

Bjarne Sändergård, försäljnings och logistikchef på JIWE Varm-
förzinkning.

Alsaker Stål tar i bruk  
nytt kvalitetssystem

I en stor hall i Bergen ligger mengder 
med stål som skal bli bæreelemen-
ter i hus og næringsbygg. Siden 

1899 har Alsaker Stål levert stålkon-
struksjoner og smedarbeid til sine 
kunder. Selskapet har i dag 25 ansatte 
og er opptatt av HMS og kvalitet. Nå 
er bedriften i ferd med å ta i bruk et 
nytt kvalitetssystem, Weld IT, et da-
taprogram der arbeidslederne og alle 
medarbeiderne skal dokumentere 
arbeidsprosessen og avvik.

– Fram til nå har dokumentasjo-
nen lagt på ulike mapper og permer. 
Med det nye programmet samles alt i 
ett system, og jeg som leder kan skrive 
ut rapporter som viser hele produks-
jonsprosessen. Når kundene får rap-
portene sammen med produktet blir 
de overasket over hvor god kontroll 
vi har, sier Geirmund Kaland som er 
daglig leder i Alsaker stål AS.

Weld IT består av en komplett 
database som samler alle data arbei-
derne dokumenter underveis. Når 
det oppstår avvik i produksjonen vil 
det legges i en egen struktur, slik at 
ledelsen kan ta tak i utfordringene og 
gjøre tiltak for forbedringer.

– Etter at vi tok i bruk Weld IT har 

vi opprettet et ukentlig avviksmøte. 
Her går vi gjennom avvikene og kom-
mer med forslag til tiltak for å unngå 
at vi gjør samme feilen flere ganger. 
Dette gjør oss godt rustet til å følge opp 
dokumentasjonskravene i lovverket 
og de kravene vi har forpliktet oss på 
i styringsverktøyet, sier Kaland.

Ansatte hos Alsaker har bidratt 
med å utvikle Weld IT og lagt inn 
funksjonalitet i programvaren som 
passer godt for arbeidsplassen. Be-
driften bruker nå nettbrett aktivt 
for å dokumentere og samle data om 
arbeidsprosessene. På kontoret kan 
sveiseleder eller andre i ledelsen følge 
med på arbeidsprosessen i verkstedet, 
registrerte avvik og sluttdokumen-
tasjon. Weld IT har også en egen mo-
dul for tredjepartshåndtering som for 
eksempel NDT kontroll. 

– I løpet av året skal alle medar-
beiderne i Alsaker Stål kurses i pro-
grammet slik at hele produksjonen 
blir dokumentert gjennom Weld IT. 
Dette er en del av vår effektivisering 
og LEAN program, sier Kaland. 

Leif Gunnar Vestbøstad Vik
Läs mer på Internet
www.alsakerstal.no

Daglig leder Geirmund Kaland i Alsaker Stål AS dokumenterer sveisejobben som ut-
føres på Ipad. Når kundene får produktet følger dokumentasjonen med som vedlegg.
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Elegante nye 
Loftesnesbrui

Midtspennet på Loftesnesbrui ble 
heist på plass 4. februar, og ved 
det fekk den nye brua i Sogndal 

sin endelege form. Deretter startet støypinga 
av brudekke for å gjere brua klar for trafikk 
i desember. 

– Monteringa av stålet var ein viktig mile-
pel i prosjektet, og no er me glade og letta for 
at bruseksjonane er heiste på plass. Mange 
har stått på gjennom ei hektisk veke, og no 
er me glade for at jobben er vel gjennomført, 
utan skader på folk eller utstyr. Me takkar 

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

Hovudspennet til nye Loftesnesbrui på veg inn.
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entreprenøren for vel utført arbeid, seier 
prosjektleiar Gunnar Solbakken i Statens 
vegvesen 

Tunge løft
Bruseksjonane blei frakta frå verftet i 
Polen på lekter. Sidespenna kom først, 
og då det andre sidespennet blei montert, 
klappa hovudspennet til kai i Sogndal. 
Kranskipet «HLV Uglen» handterte dei 
tunge løfta med stor presisjon. Skipet er 
Noreg si største flytekran, og dei tyngst 
løfta på rundt 430 tonn låg godt innafor 
dei 800 tonna som er skipet sin maksimale 
løftekapasitet.

194 meter
Nye Loftesnesbrui er av typen nettverks-
bogebru og er 194 meter lang. Brua tek 
med seg element av boga frå den gam-
le brua frå 1958, men vert mykje meir 
oversiktleg. Ny bru er mykje breiare og 
med eiget felt for gåande og syklande. 
Køyrebana blir mykje flatare enn dagens 
bru, som har stor høgdeforskjell inn mot 
midten. Entreprenør på prosjektet er 
arbeidsfellesskapet «Loftesnesbrui Porr 
Aurstad ANS», der K.A. Aurstad står 
for masseforflytting og vegbygging med-
an Porr Aurstad står for brudelen med 
betongarbeid og stål.

Trafikk i desember
At brua blir heist på plass, betyr ikkje at 
den er klar for trafikk. Ståldelane er som eit 
«skal» som må fyllast med innhald, mellom 
anna er det eit svært støypearbeid som no skal 
gjerast. Trafikken kjem på først i desember. 
Etter det skal den gamle brua frå 1958 rivast, 
og området pyntast før prosjektet er ferdig 
sommaren 2018. 

Statens Vegvesen

Byggherre: Statens vegvesen
Arkitekt: tegn_3 
Entreprenør:  
Loftesnesbrui Porr Aurstad ANS
RIB: ÅF Reinertsen
Stålentreprenør: Porr Aurstad ANS

Nye brua blir bygd kloss inntil den gamle.

Prosjektleiar Gunnar  
Solbakken (t.h.)  
og kontrollingeniør  
Jørn Kr. Engebø.

Hovudspennet var rundt  
400 tonn tungt. 

Kiwa Teknologisk Institutt    fi rmapost@teknologisk.no    www.teknologisk.no

Er du oppdatert på 1090-serien?
Våre spesialister hjelper deg med innfrielse av lovkrav og kvalitetssikring 
av leverandører, oppgaver, metoder, personell og materiell.



STÅL GJØR DET MULIG 39NR 2 • 2017 •  NYHETER OM STÅLBYGGNAD

rasse med trivelig utsyn og muligheter for 
enkel servering. I underetasjen er det tekn-
iske arealer og sykkelparkering. Fasadene 
vil i hovedsak bestå av glass og kalkstein av 
type travertin. Bygget er tegnet av arkitekt 

Bygget er på totalt 4300 kvm, fordelt på 6 
etasjer + takterrasse. I plan 1 blir det forret-
ning, resepsjon og kantine med kjøkken. De 
øvrige etasjene vil bestå av moderne kontorer 
med høy kvalitet. Over dette er en takter-

Det siste bygget som reises i Bar-
code-rekka i Bjørvika er nå under 
oppføring og skal stå ferdig 4. kvar-

tal i år. Bygget ligger i Dronning Eufemias 
gate mellom Oslo Atrium og PWC bygget. 

TAG DIN PRODUKTION TILL NYA HÖJDER!
• Övervaka hela produktionsprocessen från kontoret
• Full kontroll på varje process och aktivitet
• Omedelbar återrapport på allt som är klart
• Import av produktionsdata endast en gång
• Automatiskt val av bästa flöde för maximalt utnyttjande av kapacitet
• Full automatisering - två operatörer kör hela linjen

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

DEALER NORWAY | WWW.PABACHKE.NO

DEALER SWEDEN | WWW.RICHARDSTEEN.SE

Watrium i Bjørvika 
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Niels Torp. Watrium blir et prosjekt med 
høy arkitektonisk kvalitet og med passivhus-
standard.

Stål bæresystem
Det er Byemark Stål i Rakkestad som har fab-
rikkert og montert stålkonstruksjonene, på cirka 
65 tonn stål. Søylene er av HEB 200, bjelkene 
av UNP 260 og UNP 300. Det er buede bjelker 
i den ene fasaden. I heissjaktrammer er det 
benyttet HEB 200. Det er skrudde forbindelser 
overalt bortsett fra heissjaktene som er helsveist. 
Montasjen av stålkonstruksjonene har i følge 

Byemark Stål vært en utfordring på grunn av 
en meget trang byggeplass. Men med en god 
logistikk og et bra samarbeid med totalentre-
prenør HENT så forløp montasjen greit og 
helt etter planen. 

Varmforzinking - Kvalitet - Transport
Den raskeste, beste og 

billigste rustbeskyttelsen. 
Faste sjåfører og biler med kran.

Med varmforzinkings- 
anlegg i Østfold og 

Vestfold dekker vi hele 
det sentrale Østlandet

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

Byggherre: Watrium Eiendomsutvikling
Totalentreprenør: HENT
Arkitekt: Niels Torp Arkitekter
RIB stålkonstruksjoner: Aas Jacobsen
Stålentreprenør: Byemark Stål
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Primohuset med co-workingkonto-
ret The House ligger i Nya Hovås, 
designat av Lomar Arkitekter. En 

byggnad klädd i Cor-Ten, med ett skylt- 
och trafikläge utmed riksväg 158. Utform-
ningen bottnar i en idé om hur de flesta 
kommer att möta byggnaden: passerandes 
i en bil, i en rörelse i relativt hög fart förbi, 
ska man uppfatta byggnadens långsträckta 
fasad – i volymer och material – varierande 
i både höjd och längd.

Stommen består av ett pelar-balksys-
tem i stål med hdf-bjälklag, förstärkt med 
stålfackverk för att värna utformningen i 
de mest komplicerade delarna. Ytterväg-
garna är uppbyggda av PIR-element som 
är självbärande sandwichpaneler av stålplåt 
och PIR-isolering. 

Delar av taken har bärande trp-plåt.  
Fasaden med sina boxar på varandra öster-
ut mot 158:an har fått en del slutna delar 
vilket kommer att förstärkas av de sträck-
metall-lameller i mässing som kommer 
att monteras när fasaderna rostat färdigt. 
Man har använt Cor-TenTM -fasadkassetter 
i många olika storlekar som bildar ett asym-
metriskt mönster på fasaden. Byggnadens 
form krävde många olika skräddarsydda 
lösningar. Varje kassett har sin egen plats 
och storlek. Fasaderna mot öster och söder 
har stora uppglasade delar.

Även interiört har stålkonceptet ge-
nomförts med bland annat ståltrappa och 
avskärmningar i sträckmetall för gradän-
gerna, som är navet för The House, och 
som leder upp från kontorsvåningen till ter-
rassen, orangeriet, och relaxavdelning med 
bastu. Dessutom ritade Pontus Lomar en hel 
möbelkollektion i stål, med kompletterande 
material som läder, trä, mässing och sten.

Materialvalen inom ”Nya Hovås” ge-
staltningsprogram är tegel i olika former. 
The House ansluter till gestaltningsprogram 
där de mättade tegelkulörerna översätts till 
Cortenstålets kulör och metallfärgerna tas 
upp i solavskärmningar. Valet av material är 
Cortenstål som korroderar och snabbt bildar 
ett jämt och tätt oxidskikt som hindrar 
fukt att tränga in och ger en vacker varm 
kulör som smälter in vackert mot berget och 
skogsdungarna. Solavskärmningar i mäs-
sing kontrasterar den roströda stålfasaden 
och ger lyster åt byggnaden. 

Beställare: Next Step Group
Arkitekt: Lomar Arkitekter, Pontus 
Lomar och Tina Gladden
Konstruktör: Integra Engineering
Stålentreprenör: GBS Entreprenad
Fasadleverantör: Ruukki
Fasadentreprenör: Göteborgs Förenade 
Plåtslageri

Primohuset 
i Nya Hovås
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Sista modulen till den översta våningen lyfts 
på plats.

Åk
e 

Sa
nd

st
rö

m

La
rs

 H
am

re
bj

ör
k

La
rs

 H
am

re
bj

ör
k

Sm
ed

er
na

I utkanten av Uppsala, vid Gränby Sportfält, 
bygger Partab ett Sporthotell. Hotellet 
konstrueras med prefabricerade hotell-

rum enligt Parts koncept, tillverkade av 
systerföretaget Isolamin, samt med Isolamins 
panelsystem på ytterväggar. Inredningen 
levereras i sin tur av systerföretaget Space. 
Alltsammans enligt ett rationellt industri-
aliserat byggande. 

Hotellet kommer att rymma 200 rum, 
både dubbelrum och enkelrum, på åtta vå-
ningar. Dubbelrummen består av två sam-
mansatta moduler. En modul på cirka 11 kvm 
väger 3,5 ton och är i princip färdiginredda 
när de kommer från fabriken i Överkalix.

Prefabsystem är stomentreprenör och 
ombesörjer inlyft av moduler åt Partab som 
ansvarar för utsättning och avvägning av 
modulerna. Stommen består av långa stål-
pelare (7,5 + 10 + 10 meter) med 4,9 me-
ter mellan och Deltabalkar från Peikko i 

Modulbyggande av Uppsala Sporthotell

Beställare: Partab
Arkitekt: Temagruppen
Stomentreprenör: 
Prefabsystem
Konstruktör: Partab

fasadlinjen. Bjälklaget består av 11 meter 
långa håldäck från Contiga. På dessa place-
ras modulerna i två rader med en korridor 
mellan. Fasadelementen monteras hela och 
där fönsteröppningarna skärs ut på slutet. 
Hotellet kommer sedan att få fasadskivor av 

Steni. Ett våningsplan med 40 moduler lyfts 
på plats på två dagar. Inklusive stålstomme, 
bjälklag, moduler och fasadelement tar det 
cirka 1,5 vecka att färdigställa ett våningsplan. 
Den sista modulen lyftes på plats den 15 maj 
och hotellet ska öppnas 1 oktober 2017. 
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STÅLPRODUSENTER
ArcelorMittal Commercial 
Long Norway AS, 

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

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

SSAB Svensk Stål AS, 
www.ssab.com, 
Pb 437, 1327 Lysaker, 
Tel. 23 11 85 80

Stalatube OY 
c/o GatewayStainless AS,

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

TYNNPLATER
Alsvåg Plater AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STÅLGROSSISTER
Astrup AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STÅLENTREPRENØRER / VERKSTEDER 
ABT Bygg AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Glør AS, 
lars.erling.eriksen@glor.as, 
Myra 11, 8610 Mo I Rana, 
Tel. 75 12 14 30

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

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
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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 9, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.no, 
Pb 900, 60101 Seinäjoki, Finland, 
Tel.+ 358 20 59 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STÅL- OG FASADEENTREPRENØRER
ALFA Stålentreprise AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTREPRENØRER
AF Gruppen Norge AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skanska Norge AS,  
Konstruksjonsavdelingen, 

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

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

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

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

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

RÅDGIVENDE INGENIØRER
COWI AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMVARE / IKT 
EDRMedeso AS,  

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

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

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

BRANNSIKRING OG ISOLERING
Firesafe AS, 

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

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

BETONGELEMENTPRODUSENTER
Con-Form Oslo AS, 

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

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

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

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

FESTEMATERIELL / MASKINER
Beijer AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPEKSJON / DOKUMENTASJON
AAA Certification AB, 

www.a3cert.com, 
Göteborgsvägen 16H, 4
41 43 Alingsås, Sverige,
Tel. +46 322 642 600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MALING
Joma Trading Norway AS, 

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

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

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 

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

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

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

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

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

ORGANISASJONER/UTDANNING
Chr. Thams Ressurs, 

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

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

Høgskolen i Gjøvik, 
www.hig.no 

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

Nordic Galvanizers, 
www.zincinfo.se 

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, 
www.NFSkompetanse.com 

Stål- og metallgrossistenes Forening, 
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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SNYTTChr. Thams ressurs på Or-
kanger har de siste 5 årene 
utdannet over 180 nasjonale 
sveisekoordinatorer. De siste 
årene har de formalisert et 
samarbeid med firmaet Axess. 
Dette samarbeidet blir nå utvi-
det slik at Chr. Thams ressurs 
også vil kunne tilby utdanning 
av sveiseinspektører.

Samarbeid med Axess
Ansvarlig for sveisefaglige utdan-
ninger på Orkanger, Bjørnar 
Værnes, sier at Axess vil utfylle 
Chr. Thams ressurs med sin høye 

faglige kompetanse på både sveis 
og NDT. Værnes sier at verksteder 
som produserer stålbygg og som 
sveiser armering, melder behov for 
kvalifiserte sveiseinspektører.

Chr.Thams ressurs og Axess går nye veier!

Nye medlemmer  
i Norsk Stålforbund
Stålentreprenører / verksteder

Lønnheim Stålbygg AS, www.lonnheim.no
Delprodukt AS, www.delprodukt.no
Ti Industrier Hønefoss AS, www.ti-industrier.no
DM Stål AS, www.dmstaal.no

Inspeksjon / Dokumentasjon
Quality Welding AS, www.qualitywelding.no

Entreprenører
Kynningsrud Fundamentering AS,  
www.kynningsrud.no

Stålgrossister
best armering as, www.best-armering-as.com

Rådgivende ingeniører
Rambøll Norge AS, www.ramboll.no

Norsk Stålforbunds styre etter Årsmøte 20. april:
Hans Erik Pedersen, SSAB Svensk Stål AS, Formann (gjenvalgt)
Espen Marthinsen, Celsa Steel Service AS, Repr. for Stål- og  
Metallgrossistenes Forening
Frede Sørbøe, AK Mekaniske AS, Repr. for Den norske Stålgruppen
Gunnar Solland, DNV GL, Repr. for Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
Reidar Giftstad, ArcelorMittal Long Commercial Norway AS,  
Repr. for stålprodusentene
Knut Helle, ArcelorMittal Construction AS, Representant for IGS
Carl Petter Simonsen, E.A Smith AS, Representant for andre
John Børge Halvorsen, Astrup AS (oppnevnt av styret)
Erik Tønnesen, Tibnor AS (oppnevnt av styret)
Björn Aastedt, Stålbyggnadsinstitutet SBI (oppnevnt av styret)

Kurset Nasjonal sveisekoordinator, som har vært en 
overgangsordning, fases ut til fordel for internasjonale 
utdanninger som IWS og IWT. Alle nasjonale svei-
sekoordinatorer har nå fått tilbud om påbyggingskurs 
som fører fram til henholdsvis IWS eller IWT. De nye 
IWS- og IWT-utdanningene har startet, og nye kurs 
blir satt opp. Alle deltagerne vil også få muligheten for 
å utdanne seg til godkjent sveiseinspektør i henhold 
til NS 477. Kursene gjennomføres hovedsakelig ved 
hjelp av videokonferanse og ved bruk av læringsplatt-
formen Its learning.  www.thamsressurs.no

Styret i Norsk Stålforbund

Nasjonal sveisekoordinator  
fases ut til fordel for IWS og IWT

Fra venstre: Morten Aspås,  
Therese Jensen og Bjørnar Værnes 
fra Chr. Thams og Håvard Sletvold 
fra Axess AS.
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KONSTRUKSJON i fokus

Gode forbindelser 
– Litt om skruer og  
muttere kort fortalt

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. 

Under byggingen av Globen og Cityterminalen i Stockholm på slutten av 80-tallet  

ble det gjennomført undersøkelser av høyfaste skruer og muttere (såkalte skruesett) 

i høyt belastede knutepunkter. Nedslående resultatene ble presentert av Dr. Gøran 

Alpsten på Stålbyggnadsdagen i 1991, se ref. [1] og [2]. Om lag en fjerdedel av  

skruesettene i fasthetsklasse 10.9 etter NS-EN ISO 898 tilfredsstilte ikke kravene til  

minimum strekkfasthet. Gjengebrudd i enten skrue eller mutter var gjentagende 

bruddformer. Grimsmo rapporterte i 2016 om lignede resultater for strekkbelastede 

skruesett i fasthetsklasse 8.8, se ref. [3]

Det som hender én gang, vil aldri mer hende.
Men det som hender to ganger, vil hende en tredje.
Paulo Coelho: Alkymisten

I 2003 ble en norsk offshoreplattform midlertidig stengt fordi noen 
få skruehoder i boretårnet hadde løsnet og falt ned. Undersøkelser 
konkluderte med at hydrogensprøhet i overgangen mellom hode 

og bolt var årsaken til de avrevne skruehodene. Hydrogensprøhet 
er en fryktet materialegenskap, se ref. [4] og [5]. Derfor tillates 
ikke varmforsinkede skruer etter ASTM A490 verken i USA eller 
Canada, dvs. skruer med samme fasthet som tilsvarende europeiske 
10.9-skruer.

Mange tror at det er nok å spesifisere materialstandardene NS-EN 
ISO 898-1 og NS-EN ISO 898-2. Problemet er at skruer og muttere 
blir testet hver for seg og det før påføring av korrosjonsbeskyttelsen 
som f.eks. varmforsinking. Produktene blir godkjent når de utvalgte 
skruene og mutterne klarer de fastsatte prøvelastene i 15 sek. Men 
skrueforbindelser skal tåle dimensjonerende krefter i mange år!

Nye internasjonale forskrifter og standarder for skrueprodukter
Den amerikanske kongressen vedtok i 1990 en lov om kvalitets-
sikring av mekaniske forbindelsesmidler, se ref. [6]. EU valgte 

en annen fremgangsmåte ved å utgi Byggevaredirektivet av 1989 
og deretter Byggevareforskriften av 2011. Formålet med Bygge-
vareforskriften er «å gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet 
ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers ytelse 
skal uttrykkes med hensyn til deres vesentlige egenskaper og for 
anvendelsen av CE-merking på disse varene:» EUs forskrift gjelder 
også for Norge, se ref. [7].

En såkalt vesentlig egenskap ved stålkonstruksjoner er dets me-
kaniske motstandsevne og stabilitet. Denne egenskapen kan do-
kumenteres ved å spesifisere enten byggevarer etter harmoniserte 
EN-standarder eller produkter med europeisk godkjenning, såkalt 
ETAG. Det er CEN som utgir standarder, mens det er EU-kommi-
sjonen som godkjenner og offentliggjør utvalgte EN-standarder i Den 

Figur 1 – Kategorier for ikke forspente skrueforbindelser etter NS-EN 
1993-1-8

Kategori A
Skruen påkjent avskjæring og hullkant-

trykk

Kategori D
Skrue påkjent strekk
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europeiske unions tidende. EN 15048-1 er en harmonisert standard for 
normale skruesett uten spesifisert forspenning. Denne standarden ble 
utgitt i 2007 under Byggevaredirektivet og er per 10.03.2017 fortsatt 
gjeldende. I 2016 ble reviderte versjoner av NS-EN 15048-1 og NS-
EN 15048-2 utgitt av CEN, men dessverre drøyer EU-kommisjonen 
med sin godkjenning.

EN-standard for ikke-forspente skruesett 
NS-EN 15048-1:2016 omfatter kun skruesett med metriske grov-
gjenger fra M12 til M39 til bruk i stålkonstruksjoner utført etter 
NS-EN 1090-2. Det betyr at skrueprodusenten skal stå ansvarlig 
for leveransen av både skruer, muttere og underlagsskiver samt 
overflatebehandling, f.eks. varmforsinking etter NS-EN ISO 10684. 

Når skruefabrikanten kan dokumentere sine leveranser med ytel-
seserklæringer (DoP), skal skruer og muttere merkes med SB slik 
som vist i figur 2, altså en form for CE-merking.

NS-EN 15048-1:2016 omfatter både stålskruer etter NS-EN ISO 898, 
rustfrie og syrefaste skruer etter NS-EN 3506 samt aluminiumskruer 
etter NS-EN 28839. Slagseigheten til stålskruer og rustfrie/syrefaste 
skruer skal testes ved -20 oC, og bruddseigheten skal være minst 20 Joule.

NS-EN 15048-1:2016 angir strekkapasitetene for både stålskruer, 
rustfrie og syrefaste skruer samt aluminiumskruer. Standardens tabell 
1 har en viktig fotnote som gjelder strekkapasiteten til varmforsinkede 
stålskruer. Fotnoten krever iverksatt særskilte tiltak for blant annet 
8.8- og 10.9-skruesett og henviser til tillegg F i NS-EN ISO 10684. 
For å få plass til sinkbelegget på skruegjengene må produsenten 
enten redusere skruens spenningsareal As,nom eller gjøre mutteren 
romsligere. Dersom skruens spenningsareal reduseres, må skruens 
strekkfasthet være høyere enn minimumskravet etter NS-EN ISO 
898-1. Ulempen ved høyere strekkfasthet er den økte risikoen for 
hydrogensprøhet. På den andre siden svekkes mutterens fasthet ved å 
gjøre den romsligere. Det krever at fastheten til mutteren økes, f.eks. 
fasthetsklasse 10 i stedet for 8 etter NS-EN ISO 898-2.

Egnethetstesting av ikke-forspente skruesett
NS-EN 15048-2:2016 gjelder egenhetsprøving av skruesett og er 
en kraftig forbedring av 2007-utgaven. Nå er det mulig å få en 
oversikt over de skrueproduktene som kan brukes i ikke-forspente 
forbindelser, se tabell 1. 

Beskrivelse av ikke-forspente skruesett
Varmforsinkede M20-skruer i fasthetsklasse 8.8 med en underlags-
skive under hver mutter.
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dr.ing. Bjørn Aasen, Norconsult AS
Aasen har vært medlem av prosjektteamet for konverterting  
av Eurokode 3 til EN 1993-1-1, EN 1993-1-8, EN 1993-1-9 og EN 1993-1-10.
Aasen er p.t. formann for tekniske komiteer i CEN og ISO som gjelder  
utførelse av stålkonstruksjoner.

Tabell 1 - Standarder for ikke-forspente festeelementer i utførelsesklasse A og B

Figur 2 - Merking av ikke-forspente skruer og muttere etter NS-EN 
15048-1:2016

SKRUEHODE MUTTER

  

Merknader:
1) XYZ er skrueleverandørens logo
2) 10.9 og 10 er fasthetsklassene for henholdsvis skrue og mutter
3) SB betyr ”structural bolting”.

Merknader:
1) Festeelementer av karbonstål og stållegeringer
2) Festeelementer av rustfritt/syrefast stål
3) Varmforsinkede festelementer spesifiseres med symbolet tZn, se også merknadene 7) og 8)

4) Skruehode og mutter skal merkes med SB (Structural Bolting), se figur 1
5) Z betyr at varmforsinkede muttere skal lages med romsligere gjenger.

6) Mutterne på 8.8-skruer bør være i fasthetsklasse 10.
7) Mutterne på 10.9-skruer b være i fasthetsklasse 12 og i samsvar med NS-EN ISO 4033.
8) NS-EN 1993-1-8 krever bare underlagsskiver i en-snittede forbindelser, min 300HV
9) Ny ISO-standard for underlagsskiver er ute til høring
10) Ny ISO-standard for inspeksjonsdokumenter har vært ute til høring

 SEKSKANTSKRUER  SEKSKANTMUTTERE UNDERLAGSSKIVER

Generelle krav NS-EN 15048-1    - 

Prøving av egnethet2) 3) NS-EN 15048-2    - 

Mekaniske egenskaper NS-EN ISO 898-11)  NS-EN ISO 898-21)  prEN ISO 898-39)

 NS-EN ISO 3506-12)  NS-EN ISO 3506-22)  - 

Varmforsinking NS-EN ISO 106843)    - 

Produktmerking NS-EN 15048-14)    - 

 prEN ISO 1622810) 

Geometri og toleranser Klasse Standard Standard Klasse Standard Klasse

 8.8 NS-EN ISO 4014 NS-EN ISO 4032 8 NS-EN ISO 7089 –8)

  NS-EN ISO 4017  10Z5) 6) NS-EN ISO 7094 

 10.9 NS-EN ISO 4014 NS-EN ISO 4032 10 NS-EN ISO 7089 –8)

  NS-EN ISO 4017 NS-EN ISO 4033 12Z5) 7) NS-EN ISO 7094 
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Skruer, muttere og skiver med godkjente ytelseserklæring (DoP) 
etter NS-EN 15048-1:
 Skruer etter NS-EN ISO 4014 – M20 – 8.8 – tZn1)

 Muttere etter NS-EN ISO 4032 – M20 – 10Z2) – tZn1)

  Skiver under hver mutter etter  
NS-EN ISO 7089 – 20 – 100HV – tZn1)

Men kan man ikke skaffe de nevnte skrueproduktene, er alternativet 
å spesifisere høyfaste skruesett etter relevante deler av NS-EN 14399.

Helgjengede, syrefaste M20-skruer i fasthetsklasse A4-80 med 
underlagsskiver under både skruehode og mutter.
Skruer, muttere og skiver med ytelseserklæring (DoP) 
etter NS-EN 15048-1
 Skruer etter NS-EN ISO 4017 – M20 – A4-80
 Muttere etter NS-EN ISO 4032 – M20 – A4-80
  Skiver under både skruehode og mutter etter  

NS-EN ISO 7089 – 20 – 100HV – A4

Konklusjon
Det norske regelverket for prosjektering og utførelse av stålkon-
struksjoner har de siste årene blitt fullstendig oppdatert. I denne 
artikkelen har vi sett på hvordan skrueprodukter etter NS-EN 15048-
1 kan bidra til stålkonstruksjoners mekaniske styrke og stabilitet. 

KONSTRUKSJON i fokus
Gode forbindelser 
– Litt om skruer og muttere kort fortalt
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