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

EGENTILLVERKADE 
SANDWICHPANELER
• Mineralullkärna, A2-s1, d0
• Hög brandmotstånd EI240
• Utmärkt värme- och ljudisolering
• Längder: 910 – 12 000 mm
• Täckbredd: 1200 mm
• Tjocklekar: 100 – 300 mm
• Inbrottskyddsklass 2
• Snabba leveranser
• Teknisk support under hela byggtiden
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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.

KONTOR

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

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

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

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

Få din nästa projektidé på arcelormittalprojekt.se

Låt de goda idéerna  
bli till verklighet
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Läget under 
kontroll?

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

tibnor.se
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LEDARE  NR 2  2018
Mycket nytt på  
standardiseringsfronten i år

Jag brukar beskriva standardisering som något för de tålmodiga, i åratal kan en fråga stötas 
och blötas utan beslut. Men så plötsligt händer det, så är det nu med flera av de ingående 
standarderna i 1090-familjen. En ny version av den för stålbyggnad så viktiga standarden  

EN 1090-2 kommer inom snar framtid att publiceras. En helt ny EN 1090-4 för kallformade tunn-
plåtskonstruktioner kommer också. För alla företag som berörs av dessa standarder gäller det nu att 
hålla sig uppdaterad, t.ex. genom att läsa detta nummer av tidningen Stålbyggnad.

Många nyheter inom 1090-familjen
Det har länge varit känt att revidering av standarden EN 1090-2 pågår och de tillsynes obligatoriska 
förseningar har inte varit något undantag här. Men nu är man överens om den nya versionen och 
publiceringen sker snart. Det finns en hel del nyheter som det går att läsa om detta nummer av 
tidningen. SBI har hjälpt till att föra fram de svenska synpunkterna och vissa förbättringar kan vi 
vänta oss. 

Den helt nya standarden EN 1090-4 blir ett tillskott i floran av standarder och berör kallformade 
tunnplåtskonstruktioner. När en förändring är på väg gäller det för alla som berörs att hålla sig 
informerade om vad som kommer att gälla i framtiden. Ett bra sätt är givetvis att anmäla sig till 
aktuella kurser. Uppdaterad och ny litteratur från SBI är också på väg för att förenkla för alla som 
berörs av dessa standarder.

Nytt arbetsområde inom miljöstandardiseringen på väg att etableras
Inom CEN - Comité Européen de Normalisation och den underliggande kommittén TC 135 håller 
en arbetsgrupp på att bildas för att ta fram en så kallad c-PCR för stål- och aluminiumprodukter. 
Det innebär att kompletterande regler tas fram för hur producenter av byggprodukter i stål och 
aluminium skall deklarera produktens miljöegenskaper i miljödeklarationer. Vi kan då på motsva-
rande sätt, som andra materialslag, stödja oss på tydliga regler i framtiden vilket skall göra deklara-
tionsprocessen billigare och deklarationerna jämförbara.

Mycket arbete återstår för att få allt detta på plats och vi hoppas att intresserade företag i bran-
schen vill vara med i utvecklingen. Att delta i arbetet ger också möjligheten att lära sig mer om 
detta, kunskap i ämnet kommer att förenkla framtida arbete. Kontakta gärna undertecknad för 
mer information.
 
SBP-N – kurs för certifiering av stålbyggnadskonstruktörer
Det är glädjande att se att efterfrågan på konstruktörer med verifierad kunskap inom stålbygg-
nad ökar. Certifieringen är till för att ge beställare en säkerhet i att arbetet blir professionellt 
utfört, med god ekonomi, förebygga och minimera risken för allvarliga fel. Men också för att öka 
statusen hos stålbyggnadskonstruktörerna och fördelar vid marknadsföring av tjänster. 

I skrivandets stund finns 37 stycken certifierade stålbyggnadskonstruktörer i Sverige, en väx-
ande skara. Se vidare på vår hemsida för komplett lista och hur man anmäler sig till höstens kurs, 
SBP-N, som ligger till grund för certifieringen. 

Bästa hälsningar

  5

Björn Åstedt, 
vd Stålbyggnadsinstitutet
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Slussenbron börjar byggas

Uppdaterad standard för 
blästring- och målning 
av stålkonstruktioner

Erik Forsgren  
– ny medarbetare på SBI 
Från och med den 
21 mars 2018 fick 
Stålbyggnadsin-
stitutet tillskott 
i form av Erik 
Forsgren. Erik är 
utbildad civilin-
genjör från Sam-
hällsbyggnads-
programmet på 
KTH och kommer 
närmast från arbete som konstruk-
tör på SWECO Structures stålbygg-
nadsavdelning. Som ingenjör och 
projektledare på SBI kommer Erik 
arbeta med, och på sikt, bli en viktig 
kugge i institutets tekniska verksam-
het, men även inom satsningarna på 
standardisering, hållbarhet etc. 

– Jag ser fram mot att arbeta för 
att stärka stålbyggnadsbranschens 
konkurrenskraft genom institutets 
projektverksamhet. Arbetet känns 
utmanande och spännande, säger 
Erik Forsgren. 

– Vi på SBI är mycket glada att 
kunna välkomna Erik till kansliet. 
Med sitt stora engagemang och vilja 
att lära sig mer om stålbyggnad är vi 
säkra på att Erik på sikt kommer att 
bli en viktig del i SBI:s verksamhet, 
säger vd Björn Åstedt.

SS-EN ISO 12944-5:2018 (Corro-
sion protection of steel structures 
by protective paint systems – Part 
5) publicerades den 27 mars 2018. 
Den uppdaterade versionen uppvi-
sar stora förändringar jämfört med 
föregångaren från år 2007, SS-EN ISO 
12944-5:2007. Bland förändringarna 
kan nämnas: Nya målningssystem 
med nya namn i de olika korrosivi-
tetsklasserna för stål, varmförzinkat 
stål & sprutmetalliserade ytor, ny 
hållbarhetsklass ( vh = very high), nya 
färgtyper och att Korrosivitetsklass 
C5-I och C5-M nu är ersatta av enbart 
korrosivitetsklass C5.

Förändringar i SSABs 
koncernledning
SSAB gör förändringar i koncern-
ledningen inom flera viktiga områ-
den så som hållbarhet, innovation 
och strategi. 

Eva Petursson, Forskning och 
innovation, utses till ny medlem 
av koncernledningen. Anställd 
i SSAB sedan 2005. Tidigare, 
Lektor i Stålbyggnad vid Luleå 
Tekniska Universitet och Strate-
gisk forskningschef SSAB. 

Viktor Strömberg, Strategi och 
digitalisering, utses till ny medlem 
i SSABs koncernledning. Anställd i 
SSAB sedan 2011. 

Hållbarhet, är en ny position i 
koncernledningen med globalt an-
svar för SSABs hållbarhetsarbete. 
Idag styrs hållbarhetsarbetet inom 
ramen för den kombinerade per-
sonal- och hållbarhetsfunktionen 
under ledning av Maria Långberg.

Slussenbron kommer att levereras 
i ett stycke och blir 140 meter lång 
och 45 meter bred. Vikten är 3700 
ton. Planen är att bron kommer till 
Stockholm i november 2019 och 
mellanlagras då vid kajen strax öster 
om Vikingterminalen innan den lyfts 
på plats. 

I mars börjar de delar som bildar 
brons ovansida att tillverkas, sam-
tidigt byggs en stor mall där brons 
regelverk byggs upp. Nästa steg är 
att montera ihop regelverket med 
ovansidan och efter det så monteras 
det som ska bli brons undersidan. 
Till att börja med byggs bron i åtta 
sektioner som efter blästring och 
målning sedan svetsas ihop till 
en helhet. Byggtiden beräknas till 
ungefär ett år. 

Bron kommer att behandlas med 
en speciell målningsteknik – en 
guldtonad färg med en sandpap-
persliknande struktur, vilket också 
är unikt. Visionen har varit att skapa 
en varm yta som ska kunna gnistra 

i solljuset och fungera väl ihop med 
Gamla stans bebyggelse.

Det är Skanska som fått uppdra-
get att låta bygga bron. Själva till-
verkningen kommer att ske i Kina av 
företaget China Railway Shanhaiguan 
Bridge Group, CRSBG. De var en 
av de fem leverantörer som ingick i 
Skanskas anbud i Stadens upphand-
ling av broentreprenaden. CRSBG 
har lång erfarenhet av att tillverka 
stora komplexa stålbroar och har 
bland annat tillverkat ett av världens 
längsta brospann. Transport och loss-
ning görs med ett specialfartyg som 
delvis kan sänkas under vattenytan 
vid lastning och lossning. Troligen 
kommer bron att runda Afrikas syd-
spets på vägen hit, alternativt fraktas 
den via Suezkanalen. Transporten 
beräknas ta cirka åtta till tio veckor 
beroende på väder och vind. Planen 
är att bron ska vara på plats på sina 
fundament våren 2020 och sedan 
påbörjas arbetena med tätskikt och 
beläggningsarbeten.

Nordic Steel  
Construction  
Conference
The Technical University of Den-
mark (DTU) and the Danish Steel 
Institute (DSI) have the pleasure 
of inviting you to join us in Copen-
hagen for the Nordic Steel 2019 
conference, which is the 14th 
Nordic Steel Construction Confe-
rence taking place 18-20 Septem-
ber 2019. This international Nordic 
construction conference on steel 
offers an important platform to 
present and discuss a wide range of 
topics related to a great variety of 
research, design and construction 
activities. www.nordicsteel2019.dk

Important Dates
01.10.2018 Abstract submission
21.01.2019 Paper submission
03.06.2019 Deadline registration fee 
of presenters

Certifierad  
enligt  
EN 1090-1
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Nordic Steel AS har kjøpt fore-
taket Taktek AS som et ledd i sin 
satsning på stålkonstruksjoner, 
stålbygg, montasje og taktekking. 
Taktek endrer nå navn til Nordic 
Steel Construction. 

– Vi har som ambisjon å levere 
arbeid av en slik kvalitet at vi blir 
en fortrukket samarbeidspartner 
over hele landet, skriver Nordic 
Steel i en pressemelding. Som en 
del av Nordic Steel er det nye fir-
maet sertifisert for alle gjeldende 
standarder og får sentral godkjen-
ning i tiltaksklasse 3 for taktekking. 
Søknad om tilsvarende godkjen-
ning for stålkonstruksjoner skal 

være til behandling hos Direktora-
tet for byggkvalitet. For øyeblikket 
har Nordic Steel leveranse og/eller 
montasje av stål på blant annet 
følgende prosjekter: 
•  Nytt Nasjonalmuseum i Oslo (for 

AF Gruppen Norge AS)
•  Mjøstårnet i Brumunddal (for 

Moelven Limtre AS)
•  Ertsmyra Transformatorstasjon 

på Tonstad (for Risa AS)
•  Nytt parkeringshus til Møller Bil 

Forus (for Veidekke Entreprenør)
•  Taktekking på nytt bygg til Ahl-

sell, Stangeland (for MASIV)

Les mer på www.nordicsteel.no

Nordic Steel har kjøpt TaktekUnik fuktspärr på Ruukki 
sandwichpaneler
Ruukki® Rain Protect är ett helt nytt 
och unikt väderskydd som fästs på 
panelens ovansida i samband med 
tillverkning. Skyddet avlägsnas en-
kelt för hand under monteringen och 
hanteras som brännbart material.

– Behovet kommer från kunder-
na då väderskydd för paneler ibland 
kan saknas under monteringen. 
Börjar det då plötsligt att regna 
eller snöa riskerar panelerna att bli 
blöta. Ruukkis innovation underlät-
tar även montörernas arbete och 
skapar trygghet för byggherrar och 
byggfirmor, som kan vara säkra på 
att alla väggpaneler som monteras 
är torra. Det säger Martin Flodihn, 
Ruukki Construction.

Lösningen Ruukki® Rain Protect 
ingår i Ruukkis strategi att ständigt 
förbättra sina produkter – i detta fall 
för en fuktsäker byggprocess.

Norsk Stål bygger  
nytt lager
Norsk Stål har kjøpt en 15,3 mål 
stor tomt på Klepp i Rogaland.  
Her skal selskapet oppføre et  
6.000 m2 stort bygg med mulighet 
for utvidelse. Bygget vil ligge i umid-
delbar nærhet til eksisterende lager 
og produksjon for armeringsstål på 
Klepp som fortsetter sin drift mot 
bygg og anlegg. Byggestart er høs-
ten 2018, og innflytting er planlagt 
til sommeren 2019. Det skal også 
investeres i nytt anlegg for slyng-
rensing og priming samt sliping. 

Varesortimentet vil i hovedsak være 
NORSOK kvaliteter som bjelker og 
plater til offshore, men også han-
delskvaliteter til landbasert industri.

– Norsk Stål har en klar strategi 
om å være ledende leverandør av 
stål og andre metaller til Olje og 
Gass industrien i Norge. Investe- 
ringen i ny lager- og produksjonshall 
vil gi oss mulighet for å bygge ut 
sortiment, kompetanse og tjenester 
i takt med veksten hos våre kunder, 
uttaler Edgar Lunde, Divisjonssjef 
Olje, Gass og Eksport i Norsk Stål. 

Les mer på www.norskstaal.no

Internationellt 
broseminarium
Som en del av det Europeiska forsk-
ningsprojektet SBRI+ stod Ramboll 
värd för ett heldagsseminarium i 
Stockholm den 6 mars där stålbroar 
var i fokus. Ett 50-tal broexperter från 
sex länder samlades på vårt huvud-
kontor för att diskutera stålbroar och 
dess hållbarhet sett från ett livscykel-
perspektiv. 

En av talarna var professor Ulrike 
Kuhlmann från Universitetet i Stuttgart 
som berättade om resultatet av sitt 
forskningsprojekt om hållbara stål- och 
kompositbroar. I projektet har man lagt 
på ett holistiskt perspektiv när man 
beräknat kostnader under en bros hela 
livslängd och inte bara kostnaderna 
vid uppförandet av bron. På så sätt har 
man kunnat påvisa vilken typ av bro 
som passar bäst vid olika tillfällen. 

Peter Collin, arrangör och marknads-
chef Ramböll är mycket nöjd med dagen. 

– Det var bra uppslutning, många 
intressanta inlägg och gott om nya 
och gamla kontakter på plats. Det är 
roligt att våra europeiska partners 
bjuder in oss till projekt, och det är den 
sjätte internationella workshopen vi 
arrangerar i dessa lokaler. Presenta-
tionerna har lagts ut i pdf-format på 
www.sbi.se.

Nordic Steel holder til i store, nye produksjonslokaler på Orstad i Klepp kommu-
ne, bare 20 minutter fra Stavanger
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U-nite Fasteners 
Technology AB

SE-UDDEVALLA

12
ETA-12/0504

Marutex®

®

*

Vi tillverkar stålkonstruktioner, 
svetsad balk & HSQ

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

www.fsmide.se
08-774 08 30

www.tekla.com/2018

NYA 2018 VERSIONEN av Tekla utlovar snabbare 3D-modellering, 
förbättrad ritningsproduktion och kontroll över ändringar. 
Arbets� ödet från design och analys till detaljering och tillverkning 
är nu smidigare. För extrema klimat stödjer nu Tekla Tedds och 
Tekla Structural Designer svenska,   nska och norska 
konstruktionsnormer.

Nya fräcka Tekla programvaror 
är nu tillgängliga
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Fyra mässdagar med 
bredd och djup – stål-
byggbranschen visade 
upp sin bästa sida på 
Nordbygg 2018. En rad 
av SBIs medlemsföre-
tag visade på en mässa 
med kvalitet, bredd och 
djup. Utställarna vittnar 
om hög kvalitet i utfö-
rande och besökare. Flera 
utställare passar på att 
lansera sina nyheter i 
samband med Nordbygg. 
Runt 900 utställare har 
visat upp sina produkter 
och tjänster på en mycket 
välbesökt mässa med tyd-
lig målgrupp och struktur.

Stålbranschen visade upp sig på Nordbygg 2018

ARECO
Pontus Holgersson, vd på 
Areco Profiles, tog emot 
besökare på Arecos stora 
monter.

EJOT
Jörgen Håkansson visade 
upp Ejots nyhet Crossfix för 
alla stålbyggare

WÜRTH
Peter Nyström visade upp 
ORSYtainer - ett steg mot 
bättre produktivitet i bygg-
branschen.

PLANNJA
Jouni Metsämäki och Claes 
Axelsson fångades upp i 
Plannjas monter.

SSAB
Kent-Erik Hagberg visade 
upp Eiffeltornet i Cortén 
samt GreenCoat.

TEKLA
Niklas Kihlén presenterade 
Trimble Connect.

LINDAB
Mikael Hugosson presente-
rade Lindabs perforerade 
takprofil.

U-NITE
William Olsson presente-
rade upp flera av U-Nites 
produkter.

CONSULTEC
Tomas Sundström visade upp Consultecs 
program Statcon.

PARTAB
Partabs dotterbolag Isolamin visade upp 
sina bostadsmoduler.

RUUKKI
Henrik Nilsson och Pasi Turpeenniemi 
visade Ruukkis Rain Protect till sandwich-
paneler.

SFS
SFS presenterade sitt nya 
fallsystem för tak.

GYPROC
Elin Holmberg och Rickard Nilsson tog emot 
besökare på Gyprocs monter

S
am

tli
ga

 b
ild

er
. F

ot
o:

 L
ar

s 
H

am
re

b
jö

rk

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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Norgesporten i    Ørje
Brua markerer grensekryssingen 

og er på grunn av det flate land-
skapet godt synlig, noe som også 

var et av utgangspunktene for utformin-
gen. Overbygningen og tårnet er lyssatt 
og konstruksjonen vil bli markert etter 
mørkets frembrudd. Degree of Freedom 
står for både utforming og prosjektering 
av brua, i nært samarbeid med og formelt 
som underkonsulent av Multiconsult. Vi har 
jobbet med Norgesporten siden 2012, og har 
deltatt aktivt i oppfølgingen av byggingen, 
sier Gaute Mo, partner i Degree of freedom 
og ansvarlig for prosjektet. Resultatet ble 
kjempebra! 

Anleggsgjennomføringen
Kontrakten for utførelsen av E18 Riksgren-
sen – Ørje ble tildelt Hæhre i 2015. Hæhre 

Norgesporten i Ørje er bygget av Hæhre Entreprenør 

med underkonsulent NLI for Statens vegvesen som 

del av ny E18 Rikgrensen – Ørje i Østfold. Brua, i til-

legg til å sikre planfri kryssing av lokaltrafikk over E18, 

ønsker vegfarende velkommen til Norge. Brua er ei 

lyssatt strekkstagbru i stål med et slankt tårn som gjør  

inntrykk på trafikantene som kommer kjørende  

fra Sverige. Brua ble åpnet i desember 2017.

av Degree of Freedom
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Norgesporten i    Ørje

Fotomontasje av Norgesportwn.

Fotografi av den ferdige brua.

utførte selv betongkonstruksjonene på brua, 
mens deres underleverandør NLI var an-
svarlig for produksjon og montasje av stål-
konstruksjonen. NLI hadde igjen med seg 
TTS (Latvia) på fabrikasjon. Beklageligvis 
gikk NLI konkurs i sluttfasen, og Hæhre 
tok da selv over montasjen. Bridon leverte 
strekkstagene. 

Brukonstruksjonen
Brua er ei 75m lang malt stålkassebru med et 
asymmetrisk tverrsnitt og et 52m høyt tårn 
som støttes av tre plan med strekkstag, som 
tillater en slank utformingen. Tårnet er en 
sirkulær «ideell søyle» (størst tverrsnitt på 
midten – Ø = 2 m). I plan har brubanen en 
85m radius, og er opphengt i yttersvingen ved 
hjelp av ti strekkstag som overfører kreftene 
til tårnet. Fem strekkstag stabiliserer tårnet 

og forankres ned i et betongfundament. 
Tårnet er plassert ca. 15 m unna brubanens 
yttersving. Kablene krysses i de tre kabel-
planene som gir et spennende og romlig 
uttrykk, forteller sivilingeniør Katie Overton 
ved Degree of freedoms kontor i Valencia 
som har utfœrt beregningene av brua. 

Brubanen har et tverrsnittet som består 
av – sett fra innersving til yttersving – en 
siktutvidelse (grunnet brubanens horisontale 
radius) på 2,7 m, 0,5 m skulder, to kjøreba-
ner á 3,75 m (inkludert nødvendig bredde-
utvidelse), 0,25 m skulder, 1,0 m bankett 
og til slutt en 2,75 m gang- og sykkelbane. 
Kjørebanen har et tverrfall på 8 prosent og 
gang- og sykkelbanen på 2 prosent. Kravet 
om siktutvidelse varierer langs brua (mak-
simal 2,7 m) og tverrsnittet varierer derfor 
for å redusere materialbruken. Gaute Mo, Degree of Freedom.
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Veilinjen over brua svinger med en 85m 
horisontal radius. I oppriss følger brua en 
parabol med negativ krumning mellom to 
ramper med 5 prosent stigning. Fri høyde 
under brua er ca. 5,0m og brua er prosjektert 
for kollisjonslast (langs E18). Hovedstålkas-
sen er midt under de to kjørebanene og har 
en bredde på 8,0 m, høyde på 1,8 m, og med 
en form lik en quarter-pipe. I hver ende av 
tverrsnittet er det inkludert kantdrager. Ho-
vedstålkassen og kantdragerne er forbundet 
med tverrskott (ribber) med I-tverrsnitt med 
varierende høyder i radiell retning. Disse 
tverrbjelkene er plasert hver 1,194º (slik at 
brua er oppdelt i 64 segmenter).

 
Strekkstagbru
De ti for-stagene forankres i den ytre kant-
drageren. Kablene krysser hverande slik at 
den midtre kabelen er festet lengst opp i 
masten av de ti. Dvs. at de kablene som er 
festet til brua lengst fra masten er de som 
ankres nederst i masten. De fem bak-ka-
blene langs E18 følger samme «kryssende» 
kabeldistribusjon, og den kabelen som festes 
øverst i masten festes nærmest masten på 
bakkenivå. n
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Ståltrapper på   AHO

Workshopen ble organisert og 
gjennomført av arkitekt og 
mekaniker Eskil Tin, Lasse 
Kilvær fra Norsk Stålforbund, 
kursansvarlige Christine 
Petersen og Espen Surnevik, 
Hans-Kristian Hagen, Jonas 
Lippestad Johansen, Lina 
Broström, samt verksmester 
Roald Jenssen, Thomas Isak 
Johansen, prof. Solveig Sand-
ness, prof. Bjørn Sandaker, 
metallverkstedsleder Halv-
or Guttu, og Børre Skodvin. 
Tibnor var også i år med som 
materialsponsor. 
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Ståltrapper på   AHO
I april arrangerte Norsk 

Stålforbund for fjerde 
gang en Stålworkshop 

i samarbeid med Arki-
tektur og Designhøg-
skolen i Oslo (AHO). 
Stålworkshopen er en 
introduksjon til å jobbe 
med stålkonstruksjoner, 
og inkluderer blant an-
net design, detaljering, 
konstruksjonsteknikk, 
sveising, knekking, kut-
ting, bolting og valsing.

Som i fjor, var oppga-
ven å skape en trapp som 
kunne holde minst to per-
soner. Andreårs-studen-
tene, som ble delt opp i ti 
grupper på seks personer, 
fikk tildelt hver sin tomt 
på gresstaket i skolens 
atrium. Gruppene fikk 
forskjellige stålprodukter å 
jobbe med, slik som runde 
rør, firkantrør, vinkelstål, 
rundstål (bolt) og flattstål. 
De slanke, begrensede ma-
terialene blir en utfordring 
i å bruke stålet slik at det 
blir sterkt nok, men ofte 
på uvanlige måter.  

I år var det lagt større 
vekt på prosjekterings-
fasen enn tidligere, med 
halvparten av de seks da-
gene dedikert til design 
og detaljering. Kvaliteten 
og arbeidsprosessen vit-
net om arbeidet lagt ned 
i prosjekteringsfasen. 
Fabrikasjonen foregikk 
i det lille stålverkstedet og 
i den store byggehallen på 
skolen. Gjennomgangen  
ble ledet av arkitekt og 
tidligere verkstedsmester 
ved skolen, Børre Skod-
vin (Jensen & Skodvin). 
Han la vekt på at stål ofte 
fungerer som en bærer i 
det skjulte, mens et annet 
”estetisk” lag blir påklis-
tret utenpå. Dette ekstra 
”bygget” koster penger 
som heller kan brukes 
på å prosjektering. God 
design av stålet gir mulig-
heten for å eksponere den 
bærende konstruksjonen, 
og la den løfte det arki-
tektoniske uttrykket.  n

Arkitektstudenter tegnet og  

laget trappekonstruksjoner i stål 

av Lasse Kilvær, prosjektleder, Norsk Stålforbund 
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Ove Lagerqvist, 
ProDevelopment

S TA N DA R D E R

Tillväxt i 1090-familjen

Den närmaste tiden kommer det att hända en hel del på 1090-fronten.  

De existerande standarderna är i olika stadier av revidering och  

1090-familjen kommer även att utökas med nya standarder.  

Detta innebär en del förändringar och de företag som berörs av  

dessa standarder kan därför behöva höja sin beredskap.

Den största förändringen i den nya 
SS-EN 1090-2 jämfört med den 
som gäller nu är att de delar som 

behandlar kallformade tunnplåtskonstruk-
tioner av stål har flyttats till en egen stan-
dard, SS-EN 1090-4. En annan förändring 
är att den nya SS-EN 1090-2 även omfattar 
krav för svetsning av armeringsjärn till kon-
struktionsstål, eller vad som normalt kallas 
ingjutningsgods.

För val av utförandeklass hänvisar den nya 
SS-EN 1090-2 till SS-EN 1993-1-1, bilaga C, 
men här har Boverket redan infört alternativa 
rekommendationer som publicerats som en 
vägledningstext på PBL Kunskapsbanken. 
Det har dock kommit vissa synpunkter om 
att Boverkets vägledningstext är lite otydlig. 
Boverket har tagit till sig dessa synpunkter och 
i den remissutgåva till EKS 11 som skickades 
ut i februari i år har man förtydligat att ”för 
statiskt och kvasistatiskt belastade konstruktioner 
behöver inte högre utförandeklass än EXC2 
väljas även om konstruktionen i sig hänförs till 
säkerhetsklass 3 eller konsekvensklass 3 enligt 
tabell C.1 i SS-EN 1993-1-1”. 

De övriga förändringarna som införs med 
den nya SS-EN 1090-2 är huvudsakligen till 
det bättre. Exempel på sådana förändringar är 
att de väsentliga toleranserna och funktionsto-
leranserna har samlats i gemensamma tabeller 
på samma sätt som i SBI:s handbok och att 
betydelsen av utförandeklass 4 har tonats ned. 
För acceptanskriterier för svetsar anger den 
nya SS-EN 1090-2 endast att svetsar i EXC4 
minst ska uppfylla de krav som ställs för 
EXC3 och i tabell 24, som ger omfattningen 
av oförstörande provning (OFP) av svetsar, 
har man tagit bort kolumnen för EXC4. Istäl-
let anges att svetsar i EXC4 ska kontrolleras i 
minst den omfattning som gäller för EXC3.

En ändring i tabell 24 i den nya SS-EN 
1090-2 är att man tagit bort kopplingen mellan 
utnyttjandegrad och kraven på omfattning av 
OFP för tvärgående stumsvetsar och parti-
ella stumsvetsar utsatta för dragpåkänning. 
En nyhet är att man infört en bilaga L med 
”svetsinspektionsklasser” (weld inspection 
classes) som kan användas för att föreskriva 
kompletterande OFP för specifika enskilda 
svetsar.

En svensk version av den nya SS-EN 1090-2 
kommer att finnas tillgänglig kort efter att 
det engelska originalet har publicerats. SBI 
kommer även att komma ut med en reviderad 
version av sin handbok för tillämpning av 
SS-EN 1090-2.

Vad omfattar den nya SS-EN 1090-4?
SS-EN 1090-4 har totalt 93 sidor med en 
kapitelindelning motsvarande SS-EN 1090-2 
samt bilagor A – F. Standarden anger krav 
för utförande för kallformade profiler och 
profilerad plåt samt kallformade konstruk-
tioner för tak, undertak, bjälklag samt 
vägg- och fasadbeklädnad. Den omfattar 
även profilerad plåt i samverkansbjälklag, 
men inte sandwichpaneler eller tak- och 
väggbeklädnad utförd med traditionella 
plåtslageritekniker.

SS-EN 1090-4 omfattar profilerad plåt 
i konstruktionsklass I och II enligt SS-EN 
1993-1-3. Standarden gör inte någon skillnad 
mellan krav för olika utförandeklasser och 
kan användas för utförandeklass EXC1 – 
EXC3. Beträffande svetsning ges vissa krav 

Vad innebär revideringen av SS-EN 1090-2?
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➤

för längsgående svetsar i slutna rullformade 
rörprofiler, i övrigt hänvisas till SS-EN 1090-2.

En stor del av innehållet i SS-EN 1090-4  
har hämtats från den nuvarande SS-EN 1090-
2, men man har även lagt till en del informa-
tion. Detta gäller särskilt bilagorna, där vissa 
bilagor kan upplevas lite udda då de ger råd och 
rekommendationer kopplade till bärförmåga 
som kanske snarare borde finnas i SS-EN 
1993-1-3 och även råd och rekommendationer i 
vissa byggnadsfysikaliska frågeställningar som 
är mer kopplade till värmeisolering etc än till 
den kallformade tunnplåten.

En sak som kan vara värd att flagga för 
är att införandet av SS-EN 1090-4 innebär 
tydligare, och i viss mån hårdare krav på 
dokumentation och kontroll för de företag 
som utför montering. Det är därför viktigt att 
montörerna stämmer av och vid behov anpas-

sar sina nuvarande rutiner för dokumentation 
och kontroll mot kraven i SS-EN 1090-4.

Arbete pågår med utveckling av en hand-
bok för tillämpning av SS-EN 1090-4. I likhet 
med handboken för SS-EN 1090-2 kommer 
denna SBI-handbok att omfatta de delar av 
SS-EN 1090-4 som bedöms vara relevanta för 
den svenska marknaden kompletterat med 
vissa råd och rekommendationer baserade på 
svensk praxis. Eftersom SS-EN 1090-5, som 
behandlar kallformade tunnplåtskonstruktio-
ner av aluminium, till innehåll och utformning 
är snarlik SS-EN 1090-4 och många tillverkare 
och montörer som arbetar med tunnplåtskon-
struktioner berörs av både SS-EN 1090-4 och 
SS-EN 1090-5 kommer handboken om SS-EN 
1090-4 även att innehålla en bilaga som redo-
visar de föreskrifter och råd i SS-EN 1090-5 
som avviker från SS-EN 1090-4.

Hur påverkas certifieringen mot  
SS-EN 1090-1 av de nya SS-EN 1090-2  
och SS-EN 1090-4?
De företag som idag är certifierade mot SS-
EN 1090-1 kan eventuellt känna en viss oro 
för att det snart kommer ut en ny version av 
SS-EN 1090-2 och även en helt ny SS-EN 
1090-4, medan publiceringen av en reviderad 
version av SS-EN 1090-1 lär dröja åtmins-
tone 2–3 år. Detta gäller kanske särskilt 
de företag som är certifierade mot SS-EN 
1090-1 och som tillverkar kallformade tunn-
plåtsprofiler.

Hur situationen ska hanteras är i prak-
tiken till stor del upp till de anmälda or-
gan som utfärdar de enskilda certifikaten 
och därför har ett av dessa organ, Nord-
cert, ombetts kommentera deras syn på 
de nya standarderna SS-EN 1090-2 och  

Vad händer i 1090-familjen?

SS-EN 1090-1 

Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav: 

Detta är den harmoniserade standard som de anmälda organen certifierar mot. Revidering pågår, men arbetet påverkas av de särskilda 

regler som gäller för harmoniserade standarder och processen går därför ganska trögt. Enligt SIS kan vi räkna med att det tar minst tre år 

till innan den nya versionen av SS-EN 1090-1 publiceras. 

SS-EN 1090-2

Stålkonstruktioner: 

En revidering är genomförd. SIS kommer sannolikt att publicera den engelska versionen av nya SS-EN 1090-2 under andra halvan av maj, 

och i samband med detta kommer den nu gällande (den ”gamla”) SS-EN 1090-2 att upphävas som svensk standard. Detta hindrar dock 

inte att den gamla SS-EN 1090-2 fortsätter att tillämpas för vissa syften, t ex avseende kallformad tunnplåt om det är så att publiceringen 

av SS-EN 1090-4 dröjer. En svensk version av nya SS-EN 1090-2 förväntas finnas tillgänglig före sommaren.

SS-EN 1090-3

Aluminiumkonstruktioner: 

Revidering pågår. Enligt SIS kan vi förvänta oss publicering av den nya SS-EN 1090-3 senast i februari 2019.

SS-EN 1090-4 

Tekniska krav för kallformade tunnplåtskonstruktioner av stål för tak, golv och väggar:

Detta är en helt ny standard, som tillkommit som en följd av att man valt att bryta ut tunnplåtsdelarna ur SS-EN 1090-2 och lägga dessa 

delar i en egen standard. SS-EN 1090-4 skulle ursprungligen ha publicerats redan i mars 2017, men publiceringen har fördröjts av att 

Finland gjort ett formellt överklagande till CEN angående omfattningen (”scopet”) för EN 1090-4. Detta överklagande har nu hanteras och 

vi kan anta att standarden publiceras ganska snart, enligt SIS kanske redan i april eller maj 2018.

SS-EN 1090-5 

Tekniska krav för kallformade tunnplåtskonstruktioner av aluminium för tak, golv och väggar: 

Även detta är en helt ny standard, som tillkommit av samma orsaker som SS-EN 1090-4. Den engelska versionen av SS-EN 1090-5  

publicerades i mars 2017 och en svenskspråkig version finns tillgänglig sedan mars 2018.
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SS-EN 1090-4. Andra anmälda organ kan 
eventuellt ha andra uppfattningar om hur 
den aktuella situationen bör hanteras och om 
man som certifierat företag känner någon 
osäkerhet bör man kontakta ”sitt” anmälda 
organ för att reda ut frågorna.

Nordcert har analyserat de väsentliga skill-
naderna i den nya utgåvan av EN 1090-2 för 
att kunna uppdatera Nordcerts arbetssätt och 
revisionsrapporter så att de är kompatibla 
med nya EN 1090-2. På Nordcerts certifikat 
skrivs numera endast EN 1090-1 och denna 
standard är inte under revidering så Nordcert 
behöver normalt inte skriva om certifikaten 
på grund av att EN 1090-2 uppdateras. 

Nya EN 1090-2 är en standard/specifi-
kation bland många andra standarder som 

också med jämna mellanrum uppdateras 
i ´´1090´s eko-system´´. Nya EN 1090-2 är 
dock en av huvudstandarderna i systemet 
och eftersom det har gjorts en del juste-
ringar genom hela standarden så behöver det 
certifierade företaget anskaffa standarden 
och analysera vilka de tekniska ändring-
arna är som berör företaget beroende på de 
processer som företaget har, t ex svetsning, 
skärning etc.. Arbetar företaget med tunn-
plåtskonstruktioner där kraven nu bryts 
ut och uppdateras från den befintliga stan-
darden så refereras dessa produkter vidare 
till nya EN 1090-4. Företaget behöver efter 
analysen eventuellt justera och uppdatera 
i sitt kvalitetssystem och utbilda personal 
vid behov. Därutöver bör man kontrollera 

om de avtal man tecknar med sina kunder 
refererar till den nya standarden eller om de 
är kopplade till den befintliga utgåvan EN 
1090-2:2008+A1:2011. Om det inte finns 
angivet någon utgåva så är det normalt den 
senaste utgåvan som gäller. Nordcert kom-
mer vid sina kommande besök att se hur 
företagen har gjort sin anpassning efter nya 
EN 1090-2. Nordcert föreslår även följande 
checklista för nya EN 1090-2 och EN 1090-4:
➤  Skaffa standarden när den släpps.
➤  Gör en analys om vad skillnaden i krav är 

för era processer.
➤  Uppdatera befintliga rutiner/checklistor.
➤  Informera personal.
➤  Ha koll på vilken utgåva avtalet med kund 

refererar till. n

➤

STÅLBYGGNADS
DAGEN2018

1090-familjen förnyas
Kom och ta del av vad det  
innebär för din verksamhet!  

Information och anmälan på 
www.stalbyggnadsdagen.se

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

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

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

Gör mer möjligt.

L Ä S  O M  H U R  V I  K A N  G Ö R A  M E R  M Ö J L I G T  F Ö R 
D I T T  F Ö R E T A G  P Å  S T E N A S T A L . S E





Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex stålet. Detta stål 
är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Stålet lämpar sig vid salthaltiga atmosfärer och i 
konstruktioner som är belägna nära havet och i trafikmiljö, där andra stål kan bli utsatta för missfärgning 
och punktfrätning. Stålet har ett nästintill obefintligt underhåll eftersom duplexa rostfria stål, i mot-
sats till vanligt stål, inte kräver någon ytbehandling. Den höga hållfastheten, gör det möjligt att använ-
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i framtiden använder oss av rostfritt stål kommer besvärliga och svårplanerade 
trafikomläggningar inte längre vara ett problem. 
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STÅL & RÖRMONTAGE
Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar

Tänk rostfritt  
höghållfast duplex 

stål, tänk Stål &  
Rörmontage

www.srmab.com

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex stålet. Detta stål 
är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Stålet lämpar sig vid salthaltiga atmosfärer och i 
konstruktioner som är belägna nära havet och i trafikmiljö, där andra stål kan bli utsatta för missfärgning 
och punktfrätning. Stålet har ett nästintill obefintligt underhåll eftersom duplexa rostfria stål, i mot-
sats till vanligt stål, inte kräver någon ytbehandling. Den höga hållfastheten, gör det möjligt att använ-
da tunnare material vilket gör att vikten minskar, man sänker energiförbrukningen, och det ekologiska 
fotavtrycket, för transport, tillverkning, demontage, montage och ommålningar samt driftstopp. Om vi 

i framtiden använder oss av rostfritt stål kommer besvärliga och svårplanerade 
trafikomläggningar inte längre vara ett problem. 

 
Allt rostfritt duplex stål som vi använder oss av i våra projekt kommer 

från Outokumpu Stainless AB i Degerfors, som är en ledande tillver-
kare av rostfritt stål och världens största leverantör av rostfritt duplex 
stål. Hållbarhet är ett måste för vår framtid. Vi måste se till att: mini-
mera materialåtgången i konstruktioner, att konstruktionen håller så 
länge som den ska användas, att minimalt underhåll behövs och att 

konstruktionen kan återvinnas när livslängden är slut. Tekniken finns, 
nu behöver vi stanna upp, tänka efter och agera. Höghållfast rostfritt 

duplex stål formar en bättre framtid!

STÅL & RÖRMONTAGE
Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar

Tänk rostfritt  
höghållfast duplex 

stål, tänk Stål &  
Rörmontage

www.srmab.com



NR 2 • 2018 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD STÅLBROAR  •  23

➤

Lars Hamrebjörk, 
chefredaktör, 

Nyheter om stålbyggnad

S T Å L B R OA R

Rostfria stålbroar
 – hållbart och resurssnålt

Ni vet känslan – bromsljus framför er, minskat tempo i trafiken, blinkande  

pilar som signalerar att vägen smalnar av, vägbanan är avstängd på grund  

av underhåll. Helt plötsligt står du helt still och inser att du måste meddela  

familjen att du blir sen till middagen… igen

se väldigt olika ut men om 
exempelvis Trafikverket 
skulle ta fram en standar-
diserad beräkningsmodell 
som alla använder sig utav 
så skulle det bli enklare och 
mer rättvist. 

Södertälje
Vi ser att fler och fler kom-
muner visar intresse för rost-
fria stålbroar och det senaste 
exemplet är en gång och cy-
kelbro över E4:an i Södertälje. I detta fall byt-
tes en 20 år gammal träbro ut mot en 60,5 m 
lång och 3,5 m bred rostfri bro i höghållfast 
Duplex-stål. Bron är designad, konstruerad, 
tillverkad och monterad av Stål & Rörmon-
tage i Sölvesborg. Ronny Södergren som är  

VD på Stål & Rörmontage förklarar nedan 
ingående hur de kom fram till att rostfritt 
duplex-stål var den bästa lösningen.

För Södertälje Kommun var livsläng-
den på bron av stor vikt, och med tanke 
på det är rostfritt duplexstål det absolut 

Det finns en klart ökad efterfrågan 
på rostfritt stål i brokonstruktioner. 
Anledningen är att det helt enkelt 

blir klart billigare jämfört med andra ma-
terial eftersom man undviker dyra under-
hålls- och trafikantkostnader samt att det 
är ett miljövänligare alternativ. I Sverige 
så ligger vi längre fram i utvecklingen än 
övriga Europa även om alltför många be-
slut fortfarande tas enbart med hänsyn till 
investeringskostnaden. Tobias Larsson som 
är segmentsansvarig på Outokumpu tror 
dock man kan ta det ett steg till. 

Rostfritt stål har flera gånger visat sig vara 
konkurrenskraftiga redan i investeringssta-
diet men det verkliga genombrottet kommer 
inte att ske förrän en livscykelkostnadsanalys 
(LCC) är en obligatorisk del i upphandlingen. 
Ett problem är att dessa beräkningar kan 

En ny bro i rostfritt stål  
över E4:an i Södertälje  
har ersatt en treäbro.

En bro i rostfritt stål har mycket längre livslängd än den gamla 
träbron.
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bästa alternativet. Genom att använda sig av 
detta material sparar kommunen in mycket 
genom att undvika dyra underhålls- och 
trafikantkostnader och dessutom minime-
ras miljöpåverkan. Bron har 10 mm poly-
karbonatskivor samt infälld ledbelysning 
i räckena på båda sidor, längsta spännvidd 
är 36 meter.  

Längre hållbarhet
Med en kolstålsbro som jämförelseobjekt 
kan man räkna med att en träbro kostar 85 
procent och en Duplexbro 120 procent. Detta 

är dock bara grundinvesteringen! Efter ca 
30 år behöver stålbron målas och träbron 
bytas ut. I diagrammet ingår: Demontage, 
kranar, transporter, blästring, ommålning 
och återmontage. Vi ser här att träbrons 
kostnad under 120 år är 283 procent och 
stålbrons är 333 procent jämfört med den 
rostfria duplexbron. TA-kostnader och trafi-
kantkostnader ingår inte, men vi berör dem 
och CO2-utsläppen i texten nedan. 
Då alla brotyper har någon form av gång-
banebeläggning bortser vi från denna i un-
derhållskostnaden.

Exempel. E4, Södertälje: 
»  TA-kostnader/tillfälle (30-årsintervall) 

cirka 300 000 kr 
»  Trafikantkostnad/ tillfälle (30-årsintervall) 
»  2 dygn* med 32 000 fordon/dygn som 

får 1 minut längre restid. Med 300:-
/h ger detta en kostnad på 320 000 kr 
(2x32000x1x300/60). 

»  Koldioxidutsläpp/tillfälle (30-årsintervall) 
»  Baserat på ovanstående, en hastighet 

på 60 km/h och 1,9 kg CO2/mil (med 
elbil enligt TRV 2013), blir det 12 ton 
(2x32000x(1x60/60)x1,9/10) 

➤

De gamla broarna stålbroarna över Söderström 
byts ut mot nya rostfria broar.
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Världens första 3D-printade stålbro presenteras i färdigt skick i oktober 2018. Gijs van der Velden 
från tillverkaren MX3D i Amsterdam delar med sig av den spännande resan, från start till mål samt 
avslöjar vilka 3D-printade stålkonstruktioner vi kan förvänta oss framöver.

LäS mer på stalbyggnadsdagen.se/arkitektursparet Malmömässan 25 oktober 2018

STÅLBYGGNADSDAGEN A R K I T E K T U R S PÅ R E T

Arkitekter och andra beslutsfattare inom samhällsbyggnadssektorn är välkomna att kostnadsfritt delta i 

Stålbyggnadsdagens eftermiddag – ARKITEKTURSPÅRET.
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AAA Certification AB
Göteborgsv. 16H, 441 43 Alingsås

0322-64 26 00  •  www.a3cert.com

Ditt certifieringsorgan för

EN 1090-1 
och ISO 3834

att hantera och därmed miljövänligare 
i alla led. Viktbesparingen jämfört med 
kolstål kan ligga runt 30 procent. 

4.  Rostfritt är ett sätt att hushålla med allt 
dyrare råvaror, vilket är bra både för eko-
nomi och miljö. Outokumpus duplexa stål 
är skrotbaserade och återvinningsbara. 
De innehåller mindre halter av nickel, 
som är dyrt. n

»  Så, utöver den enorma skillnaden på grund 
av underhållskostnaderna, som visas i 
diagrammet, belastas trä- och kolstålsbro-
arna med ytterligare 1,85 miljoner kr och 
ytterligare 36 ton CO2 under den tänkta 
livslängden.

Flera fördelar 
Tobias Larsson pekar på flera fördelar med 
att bygga i rostfritt duplex stål:
1.  Underhålls- och livscykelkostnaderna blir 

lägre. Återkommande blästring och mål-
ning av ytor kan exempelvis ersättas med 

enstaka rengöring. En bro i rostfritt behö-
ver inte stängas av för underhåll lika ofta, 
och dyra trafikstörningar kan minimeras. 
Sådana faktorer kompenserar snabbt för 
den högre investeringskostnaden. 

2.  Stora möjligheter att möta hårda krav 
på ekonomi, funktionalitet och estetik. 
Tillgängligheten på rostfria stål med ännu 
bättre tekniska egenskaper och prisstabi-
litet växer snabbt. 

3.  Stålets höga hållfasthet öppnar för kost-
nadsbesparande tjockleksreduktioner, 
vilket också gör konstruktionen lättare 

* Uppskattad rimlig tid som i praktiken kan 
fördelas på flera dagar/nätter.

En  GC-bro i rostfritt stål över Vasadockan bakom Vasamuseet på Djurgården i Stockholm. Arkitekt är &Rundquist.

Fo
to

: L
ar

s 
H

am
re

bj
ör

k



www.nfgab.se

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

Skandinaviens största center  
för stålplåt, balkprofiler  
och halvfabrikat

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

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

Nyhet!
 Svenskt försäljningskontor
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Christian Hedvall, 
FORCE Technology

SV E T S N I N G

Oförstörande 
provning inom 
stålbyggnads-
branschen

Under många år när byggföretagen byggde broar och stålkonstruktioner så var  

röntgen den kontrollmetod som var en självklarhet inom branschen vilket krävde sitt  

i form av förarbete som ställningsmontage och avspärrningar med mera.

Detta var något som ledde till till-
fälliga produktionsstopp eller dyra 
nattarbeten på byggarbetsplatsen 

eller verkstäderna. Idag har tekniken gått 
framåt och röntgen har i stor grad bytts 
ut mot ultraljudsprovning och magnetpul-
verprovning. I och med detta så behöver 
verkstäderna inte stanna sin produktion på 
grund av strålningsrisken från röntgen och 
kontrollen kan utföras på dagtid utan extra 
kostnader för nattarbete.

Ultraljud var länge en metod som inte 
var accepterad på grund av att byggföre-
tagen hade enbart kontrollantens ord att 
lita till huruvida en svets var okej eller inte 
mot en fysisk film dem själva kunde hålla 
i och titta på. Idag är kulturen en annan 
och företagen har upptäckt fördelarna med 
ultraljudsprovning som en mer prisvärd 
kontrollmetod, och även likvärdig kvalitets-
mässigt mot röntgen, det har även visat sig 
att svetsdefekter såsom bindfel och sprickor, 
detekteras lättare med ultraljud medan det 
finns en större risk att missa dessa med rönt-
gen då bildkvalitén hos röntgen minskar 
med ökande plåttjocklekar.

Vid valet mellan röntgen och ultraljud på 
stumsvetsförband i spannet t ≤40mm så säger 

AMA Anläggning att ”Radiografering ska 
väljas för plåttjocklekar till och med 40mm”. 
Tittar vi istället i EN12062 som EN1090-2 
hänvisar till vid val av OFP så ser vi istället 
att i området t≤ 8mm ska röntgen väljas 
före ultraljud medan i området t ≥ 8mm så 
får antingen röntgen eller ultraljud väljas. 
Noteras skall dock göras att i spannet 8 ≤ 
t ≤ 40mm enligt tabell 3 i EN12062 så får 
du välja antingen röntgen eller ultraljud 
medan i spannet t > 40mm så står röntgen 
inom parentes, vilket innebär att röntgen 
kan väljas med viss begränsning vilket kan 
utläsas lite längre upp i denna artikel rörande 
bildkvalité.

Virvelströmsprovning
Magnetpulverprovning har alltid varit det 
stora komplementet till både röntgen och 
ultraljud för att göra en ytlig sprickindika-
tion, det stora problemet för magnetpulver-
proving har varit om en svets har hunnit 
bli målad innan provning på grund av en 
miss i kommunikationen eller tidspress. 
Rostfria stål är också en stor svaghet för 
just magnetpulver då ett huvudkrav för 
metoden är just att det provade materialet 
är magnetiskt.

Idag finns en metod som används väldigt 
flitigt inom flygindustrin men också inom 
olja och gasindustrin, nämligen virvelströms-
provning, som kort beskrivet går ut på att 
kontrollanten mäter det elektriska motståndet 
i materialet eller svetsen och noterar avvikel-
ser i denna. Färg är heller inget hinder då 
metoden på ett effektivt sätt tar hänsyn till 
detta vid kalibreringen innan provningen 
startar. Metoden kan också till skillnad från 
magnetpulver användas på alla elektriskt 
ledande material.

Vidare kan också nämnas att i dagens sam-
hälle då miljöfrågor står väldigt högt i fokus är 
virvelströmmen en utmärkt provningsmetod 
då den varken kräver kopplingsmedel eller 
kontrastfärger som ultraljud och magnet-
pulver kräver.

Kraven ökas
Mycket har hänt i branschen inom oför-
störande provning och utvecklingen går 
ständigt framåt, idag när kraven på stål-
konstruktioner blir tuffare och tuffare, kost-
nadskraven blir tuffare och tuffare så krävs 
det också att kontrollerna kan utföras på ett 
snabbt och effektivt sätt utan att göra avkall 
på provningskvalitén. n
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Ulla Zetterberg Anehorn, 
Dekra Industrial AB

Claes Morin, 
CM Materials Consulting AB

SV E T S N I N G

Ökad risk för bindfel med
gasmetallbågsvetsning?
Del 2 av 2

Få områden kan ge mig en känsla av nyfikenhet och nyckfullhet som svetsområdet 

gör. I 35 år har området gett mig en känsla av nyfikenhet, för att lära mig mera,  

en känsla av nyckfullhet blandad med en stor skopa respekt utifrån att det är lätt att 

göra eller tänka för begränsat. Någon kanske tänker att jag skulle skriva tänka fel men 

ordet fel passar inte i svetsvärlden utan tänka för begränsat anser jag passar bättre  

för det är oftast det man gör när något har blivit mindre bra inom området svets.

todernas begränsningar. Många haverier 
och provningar bevisar hur lätt det är att 
inte se metodernas begränsningar. Gasme-
tallbågsvetsning är en metod som vi ändrat 
vårt användningsätt av, idag använder vi 
metoden allt oftare vid montage med be-
gränsad åtkomlighet. Tidigare så använde vi 
metallbågsvetsning (MMA) och gasvolfram-
svetsning (TIG) vid montage. Dessa metoder 
är kostnadskrävande då de är långsammare 
men bistår med en mindre risk för bindfel 
eller ofullständig inträngning i en svetsad 
konstruktion.

Två olika skadeutredningar orsakad 
av samma grundorsak gjorde att Dekra 
tog beslutet att låta Claes Morin, som stu-
derade en master i materialdesign inom 
teknisk materialvetenskap på KTH, utföra 
ett examensarbete hos Dekra. Syftet med 
examensarbetet var att utvärdera riskerna 
för bindfel vid gasmetallbågssvetsning med 
halv V-fog. 

Arbetet utfördes hos Dekra Industrial:s 
svetstekniska avdelning med stöd av prov-
ningsavdelningen på Solna-kontoret. Dessa 
avdelningar hade tidigare kommit i kontakt 
med fall där halv V-fog och gasmetallbåg-
svetsning orsakat bindfel och ofullständig 

inträngning. Examensarbetet fokuserade på 
att utvärdera hur vissa parametrar som åt-
komst, fogvinkel, godstjocklek och svets-para-
metrar påverkar kvaliteten vid användandet 
av halv V-fog. En litteraturstudie gjordes 
om ljusbågsteorin och orsaken till bindfel. 
Sedan svetsades ett antal svetsprover upp 
som försökte efterlikna det aktuella fallet. 
Proverna provades med ultraljudsprovning 
och makroskopisk provning. 

Ett fall från verkligheten. 
Ett fall från verkligheten var en sträva 
(fyrkantsprofil) som sammansvetsats mot 
en underliggande balk. Svetsförbandet var 
svetsat med gasmetallbågsvetsning, Ø 1,2 
mm fluxfylld rörelektrod. Rekommenderat 
elektrodutstick enligt tillverkaren är 20 mm. 
Materialet var konstruktionsstål, S355J2G3, 
fogen är utformad enligt figuren, dvs. halv-
V fog med en fogöppning enligt WPS på 
33° ±3°. Fogarna som provades av Dekras 
provningsavdelning hade godstjocklek 30 
mm, 35 mm respektive 40 mm. 

För att förstå hur den aktuella WPS:ens 
parametrar påverkat utfallet av den större 
mängden indikationer utfördes ett antal upp-
svetsningar enligt använd WPS. Svetsningen 

Denna artikel beskriver kostsamma 
exempel hämtade från verkligheten 
inom stålbyggnad. Om den svetsan-

svariga hade tillämpat rekommendationerna 
i SS-EN ISO 2553 på ett korrekt sätt (Re-
kommendationer för svetsfogar) hade inte en 
för snäv fogvinkel använts vilket ledde till en 
kallare svetsprocess, (p.g.a långt utstick sänk-
tes strömmen), vilket resulterade i allvarliga 
bindfel i förbandet. Hade en annan svetsmetod 
använts hade med stor sannolikhet de ovan-
nämnda allvarliga bindfelen kunna undvikas. 
Artikeln understryker vikten av utbildning 
och erfarenhet, hos svetsaren men främst den 
svetsansvariga. Man måste komma ihåg att 
svetsa ett felaktigt svetsförband kostar lika 
mycket som att svetsa ett korrekt och i dessa 
fallen blev det extra kostsamt att göra om då 
målning och isolering redan hunnit ske innan 
provsvaren från den oförstörande provningen 
(OFP) hunnit komma. Det kommer handla 
om gasmetallbågsvetsningens begränsningar 
och hur viktigt det är att tänka 360 grader runt 
den applikationen som ska svetsas.

För- och nackdelar med olika metoder
När man arbetar på ett kontrollföretag så 
konfronteras man med de olika svetsme-
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utfördes med godstjocklekarna 30 mm och 
40 mm i 35° och 45° fogvinkel i halv V-fog. 
Detta för att se hur stor betydelse vinkeln har 
på uppkomsten av bindfel och ofullständig 
inträngning.

Provsvetsning enligt fallets WPS
Svetsningen utfördes i en hyrd verkstad med 
en svetsare som inte hade någon informa-
tion om vad svetsningen gick ut på. Svetsa-
ren fick i uppgift att följa WPS:en. Innan 

provsvetsningen sattes igång fick svetsaren 
svetsa upp ett prov enligt SS-EN 287-1 med 
giltighet för provsvetsningens parametrar 
med godkänt resultat.

Provbitarnas dimensioner mättes nog-
grant upp med skjutmått och gradskiva. 
Därefter fick svetsaren häfta upp dem i rätt 
position. Vinkeljärnet bakom svetsen sattes 
dit för att motverka krympning och böjning 
av plåten samt att hindra svetsaren från att se 
rotens utseende. Därefter svetsades proverna 

Västberga Allé -
Vi på Pretec levererade 
ASDO M160 dragstag

- gängorna rullgängades

M12-M160
FZV, A4 | Snabba  

leveranser

www.pretec.se
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➤

 Vinkeljärnet 
bakom svetsen 
sattes dit för 
att motverka 
krympning och 
böjning av plåten 
samt att hindra 
svetsaren från 
att se rotens 
utseende.
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Vill du veta mer om varmförzinkning - det underhållsfria korrosionsskyddet 
med oöverträffad livslängd?

 

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

info@nordicgalvanizers.com
www.nordicgalvanizers.com

Åsikter från övervakarna
Svetsaren var märkbart irriterad över para-
metrarna från WPS:en men hade inga pro-
blem med foggeometrin. En notering som 
gjordes var att svetsaren provsvetsade först 
på en plåt med ett elektrodutstick på ca 20 
mm och fick en ström på 280 ampere. När 
han senare svetsade rotsträngen och fick 
ett elektrodutstick på 33 mm och 40 mm så 
sjönk strömmen till 217 ampere respektive 
245 ampere för prov t30a35 och t40a35. 

med den aktuella WPS:ens parametrar. Hela 
svetsningen övervakades och ström, spän-
ning, svetshastighet, trådmatningshastighet, 
utstick, pistolvinkel, strängbredd, gasflöde 
och mellansträngstemperatur dokumen-
terades.

Efter svetsningen fick svetsaren delge 
sina tankar och åsikter om svetsningen 
och sedan gick provbitarna på provning. 
Svetsarens generella åsikt var att det inte 
var så svårt att svetsa med halv V-fog, 

men att han hellre skulle använt sig av 
MMA-svetsning. Han hade inga problem 
med sikten. Däremot så var parametrarna 
från WPS.en inte lämpliga för applikatio-
nen. Det var för hög svetshastigheten för 
rotsträngen. För toppsträngarna så hade 
svetsaren problem med att svetsningen 
blev för varm och smältan rann. Svetsaren 
tyckte att provet med en tjocklek av 30 
mm och en fogvinkel av 35° gav problem 
med att nå in i roten.

➤

t1

50 mm

4-6 mm 33º +3º mm-

Fogform  
enligt WPS.

»Man måste komma ihåg att svetsa  
ett felaktigt svetsförband kostar lika mycket 
som att svetsa ett korrekt ... «

Tjocklek Antal svetsar Antal Antal svetsar Antal svetsar
(t1, mm) svetsar indikationer med indikation med indikation

Provnummer Tjocklek (t1, mm) Längd (l, mm) Bredd (b, mm) Fogvinkel (α)

3 20 16 5 75%
35 34 34 26 76%
40 14 11 10 71%

t30a35 30 350 300 35°
t30a45 30 350 300 45°
t40a35 40 350 300 35°
t40a45 50 350 300 45°

Tabell 1: Vid provningen av det aktuella fallet kunde följande indikationer upp-
täckas. Provningstabell med antal indikationer.

Tabell 2: Fyra olika prover blev uppsvetsade och deras geometrier är samman-
ställda. Fyra fall med olika tjocklekar samt vinklar.
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Resultat av provningen.
Syftet med provningen var att utvärdera 
svetsningens resultat samt uppkomsten 
av bindfel eller ofullständig inträngning. 
Provningsmetoderna som användes var 
ultraljud (UT) och makroprovning. Ul-
traljudsprovningen användes för att hitta 
och samt mäta indikationer som eventuellt 
uppkommit. Makroprovningen för att iden-
tifiera indikationerna som ultraljudsprov-
ningen hittat.

Utförande av ultraljud
Ultraljudsprovningen utfördes med en 
vinkel-sökare och en normalsökare enligt 
figuren över UT-provning. Vinkel på vin-
kelsökare var 45°, 60° och 70° beroende 
på vilken vinkel fogen har. Halvvärdes-
metoden användes för att längdbestämda 
indikationerna.

Makroskopisk provning
Efter ultraljudsprovningen kapades pro-
verna i en kallkap och slipades sedan upp till 
godtagbar yt-finhet. Därefter etsades proven 
med nital 2 procent i cirka 10 sekunder för 
att framhäva strängläggning.

Slutsats av provsvetsningen
Från svetsningen och dess protokoll så 
kan man direkt se att elektrodusticksläng-
den överstiger den rekommenderade ut-
stickslängden, som var 15–20 mm. För prov 
t40/35° blev elektrodutstickslängden för 
rotsträngen 33 mm och för prov t30/35° 
28 mm, vilket är långt utanför rekommen-
derad längd. Orsaken till de långa elektrod-
utsticken var den snäva fogvinkeln.

Förekomsten av slagg i provningen berät-
tar även att slaggande rörtråd är olämplig i 
trånga fogar, dels för att de svetsas kallare 
men även att dessa trådar ställer högre krav 
på svetsarens förmåga att manövrera smäl-
tan. Byt gärna en slagg-ande rörtråd mot en 
metallpulverfylld rörtråd när det är möjligt. 
I det aktuella fallet var svetsläget PC vilket 
inte kräver slaggande elektrod. Svetsaren 
uppmärksammade inte heller att han hade 
problem med inträngningen vilket han hade 
i både t40/35° och t30/35° proverna.

När processparametrarna sjönk på grund 
av det långa utsticket, blev processen cirka 
30 till 40 procent kallare. Det märktes inte 
på processen och slutsatsen är att en svetsare 

Område där 
fel är för-
väntade

1

1

x

I provet med godstjocklek 40 mm 
och 45° fogvinkel gav ultraljudsprov-
ningen inga indikationer med 45°-, 
60°- och 0°-sökarna. I godstjocklek 
30 mm med en 45° fogvinkel gav 
ultraljudet med 60°-sökaren en  
8 mm lång indikation. Ingen indika-
tion med 45°-sökaren. 

Prov Diskontinuitet  Längd

t30a35 Ofullständig genomträngning I stort sett hela roten
t30a45 Inga diskontinuiteter
t40a35 Ofullständig genomträngning Ofullständig 100+65 mm o början och start.
 och smältdike på rotsidan Smältdiket 135 mm i mitten.
t40a45 Inga diskontinuiteter

Tabell 3: Resultat från den visuella kontrollen av provbitarna.

Skiss över  
UT-provning. 

➤

1

2

1

x

I provet med godstjocklek  
40 mm och 35° fogvinkel gav ultra-
ljudsprovningen två indikationer. 
Indikation ett detekterades av  
60°- och 70°- sökare och indikation 
två upptäcktes av 0°-sökaren.

1
2

3
45

x

123

45

I godstjocklek 30 mm med  
en 35° fogvinkel gav ultraljuds-
provningen fem indikationer. 
0°-sökaren indikerade fyra av  
de fem indikationerna. 
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ange toleranser för fogberedning och pass-
ning.” Observera att standarden SS-EN ISO 
2553, Rekommendationer för svetsfogar, inte 
rekommenderar så snäva fogar som 33° vid 
halv V-fog och att halv V-fog endast är rekom-
menderat på godstjocklekar mellan 3–10 mm.

Angående fallet med balken så är det 
tydligt att de som svetsat inte har följt sina 
WPS:er. Men det största problemet är inte 
svetsaren utan att en svetsansvarig inte tänker 
lite längre och säkrar att fogöppningen är 
lämplig för den aktuella svetsmetoden och 
även ger svetsaren en WPS med lämpliga 
parametrar för den aktuella konstruktionen. n

En annan slutsats är att en svetsprocedur 
som blivit kvalificerad enligt standard för en 
viss typ av fog oftast inte betyder att samma 
procedur i en annan typ av fog klarar av att ge 
godkända svetsförband. Här har standarden 
SS-EN 1090, Utförande av stål och alumini-
umkonstruktioner, kapitel 7.5.1 en bra text 
gällande fogberedning.

”Fogberedningen ska vara passande för 
svetsmetoden. Om svetsmetoden har kva-
lificerats enligt EN ISO 15614-1, EN ISO 
15612 eller EN ISO 15613 ska fogberedningen 
överensstämma med den som användes vid 
kvalificeringen av svetsmetoden. WPS ska 

35º

t=40 mm

(C)

33 mm

45º

t=30 mm

(B)

20 mm

33 mm utsticklängd på 
40 mm godstjocklek 
och 35° fogvinkel.

20 mm utstickslängd 
på 30 mm godstjocklek 
och 45° fogvinkel.

GEOMETRI – bilder från den geometriska studien med 30 mm och 40 mm 
tjock plåt. Diametern på gaskåpan var 20 mm

35º

t=30 mm

(A)

28 mm

28 mm utsticklängd på 
30 mm godstjocklek 
och 35° fogvinkel.

45º

t=40 mm

(D)

21 mm

21 mm utsticklängd på 
40 mm godstjocklek 
och 45° fogvinkel.

kan missa att strömmen sjunker med ett långt 
utstick. I det aktuella fallet sjönk strömmen 
från det inställda 280 ampere till 217 am-
pere respektive 245 ampere för prov t30/35° 
och t40/35°. Ultraljudsresultaten visar fler 
indikationer för proven t30/35° och t40/35° 
vilket styrker att halv V-fog är olämplig att 
svetsa med gasmetalbågsvetsning, speciellt 
vid snäva fogar.

Anledningen till att snäva halv V-fogar 
används är att den fogtypen ger liten svetsvo-
lym. Vilket ger lägre tillverkningskostnader 
då både arbetstimmar och tillsatsmaterial-
kostnader minskar. Men om kvaliteten på 
svetsförbanden inte kan garanteras borde ett 
antal åtgärder eller förändringar vidtas. Till 
exempel behålla halv V-fog men svetsa med 
MMA-svetsning istället. MMA-elektroden 
har en mindre diameter än MAG-pistolens 
gaskåpa vilket gör att den kan komma ner 
i fogen och arbeta, till exempel har en 3,2 
mm MMA-elektrod en diameter på cirka 
8 mm med skyddshöljet. Däremot får man 
högre tillverkningskostnader eftersom 
MMA-svetsning är en långsammare process 
än MAG-svetsning. Bågtidsfaktorn, andel av 
tiden svetsaren kan använda för att svetsa, är 
30 procent för MMA-svetsning och 40 procent 
för MAG-svetsning med rörelektrod. Om 
det inte finns möjlighet att byta svetsmetod 
kan fogutformningen ändras. I stället för 
ett T-förband med en halv V-fog kan man 
använda J- eller K-form. Problemen med 
K- och J-fogen är att de är mer avancerade att 
utforma så kostnaden ökar samt att K-fogen 
kräver åtkomst från två sidor. 

Slutsatsen från litteraturstudien och prov-
svetsningen är att en snäv halv V-fog ökar ris-
ken för bindfel och ofullständig inträngning. 
Om man ska använda gasmetallbågsvetsning 
så bör gaskåpan diameter relativt fogens vin-
kel beaktas och om elektrodutsticket blir för 
långt eller åtkomsten för dålig så bör annan 
svetsmetod användas eller fogen breddas. 

»Bågtidsfaktorn,  
andel av tiden svetsa-
ren kan använda för att 
svetsa, är 30 % för MMA-
svetsning och 40 % för 
MAG-svetsning med  
rörelektrod.«

STÅLBYGGNADS
DAGEN 2018

Senaste nytt inom svetsning
Kom och prova virtual reality 
och annat inom svetsning!  

Information och anmälan på 
www.stalbyggnadsdagen.se



EXCALIBUR 
Automatic CNC monospindle drilling line

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

ENDEAVOUR
Automatic CNC multispindle drilling line

GEMINI
Gantry automatic CNC drilling and thermal 
cutting system for plates

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

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

ABC-
123

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

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

Global Maritime

O F F S H O R E

Verdens første offshore 
oppdrettsanlegg
Bedre produksjonsbetingelser og vannkvalitet samt begrensniger i tilgangen  

på beskyttede lokasjoner gjør at flere oppdrettere ser på mer eksponerte hav-

områder for fremtidig fiskeoppdrett. Eksponerte havområder innebærer tøffere 

miljøkrefter og dermed større krav til styrke i oppdrettsanlegget. Global Maritime 

har brukt sin kunnskap innen design av offshorekonstruksjoner til å designe  

verdens første offshore fiskeoppdrettsanlegg.

Gjennom sitt arbeid med Ocean Farm 
1 har Global Maritime tilegnet seg 
stor kunnskap innen Akvakultur. 

I tillegg til fiskemerden som er i drift, har 
GM flere konsepter på tegnebordet. Tre av 
konseptene er levert til Fiskeridirektoratet 
i Norge som i en to-årsperiode har delt ut 
utviklingskonsesjoner til innovative opp-
drettsløsninger. To av disse konseptene er 
bistand opp mot kunder og ett er GM sitt 
eget design. Satsingen mot Akvakultur var 
så stor i 2017 at om lag 30% av de anstatte i 
Global Maritime jobbet med fiskerelaterte 
prosjekter. 

Viktige hensyn for fiskevelferd
Sammenlignet med industribygg er det 
andre hensyn som må tas når man designer 
en stålstruktur som skal brukes til fiske-
produksjon. Blant annet er fiskens velferd 
avhengig av at det ikke er skarpe kanter 
i dens habitat. Overflatebehandling må 
være i samsvar med mattilsynets krav til 
matproduksjon. I tillegg må fisken kom-
me seg uskadd inn og ut av merden, og 
eventuell dødfisk må samles opp på en så 
skånsom måte at gjenværende fisk ikke ska-
des. Fiskemerden må mellom hvert utsett 

En tidlig skisse av det vi nå kjenner 
som Ocean Farm 1.

➤
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av fisk ballasteres opp til en slik dypgang 
at hele bunnettet er løftet ut av sjøen. Det-
te er et krav fra myndighetene og kalles 
brakklegging. I brakkleggingsfasen desin-
fiseres nettet uten bruk av kjemikalier, så-
kalt lufttørking, og fiskefarmen inspiseres. 
Brakkleggingsperioden bestemmes etter 
analyser av bunnprøver. Alle de overnevnte 
hensyn, med flere, er med på å sette krav 
til utforming av en fiskemerd. 

Designprosessen
Global Maritime kom i kontakt med Salmar 
(senere Ocean Farming) i 2012. Salmar had-
de en visjon om oppdrettsanlegg som kunne 
ta oppdrett inn i fremtiden. Bakgrunnen 
var store innovasjoner, fremskritt og in-
vesteringer på fiskeforedlingssiden, men 
så og si ingen innovasjon eller utvikling av 
fiskemerdene siden 70-tallet. Oppdraget var 
enkelt definert; hvordan løfte fiskeoppdrett 
opp fra fortiden og inn i fremtiden. 

Første idémylding startet med helt blanke 
ark. Et tett sammarbeidet mellom Salmar, 
med sin kjennskap til fiskeoppdrett, og Glo-
bal Maritime, med sin erfaring fra offshore 
design, resulterte i konseptet som endte opp 
som Ocean Farm 1. Mekanisering av manuelt 
arbeid og et robust anlegg for mer værharde 
lokasjoner var viktige fokusområder. 

Regelverk var et utfordrende område, da 
gjeldene regelverk til fiskemerder var langt 
fra dekkende for et type anlegg som Ocean 
Farm 1. Løsningen ble et sammarbeid med 
DNVGL der en kombinasjon av skipsre-

gler og offshore regler ble funnet mest egnet 
for å ivareta sikkerhet til mennesker, fisk 
og struktur. 

Idémyldringer startet på papirark og 
ulike konsepter ble etterhvert tatt videre 
og vurdert i analyseverktøy. I 2013 var kon-
septetutkastet klart – en halvt nedsenkbar 

og rund merd med diameter 110m. Kravene 
til nødvendige funksjoner for fiskeoppdrett 
fra Ocean Farming ble sterkt styrende for 
designet. Lite vannlinjeareal samt oppdrift 
plassert i pontonger under havoverflaten 
gjør at halvt nedsenkbare konstruksjoner 
kjennetegnes med en stabil bevegelseska-

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

Ocean Farm 1 i operasjon.

➤
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et overbygg med boligkvarter og forsiloer 
samt alt annet nødvendig utstyr for å drive 
et oppdrettanlegg. Et skyveskott benyttes 
for trenging av fisk. Oppdriftstanker under 
hovedsøyler samt i senter blir brukt til å heve 
og senke merden når den skal brakklegges 
og inspiseres. 

rakteristikk. Dette er ett av kriteriene for å 
kunne operere i mer eksponert sjø. Oppbyg-
ging ble gjort av rørprofiler og inspirasjon 
hentet fra fagverkskonstruksjoner. Ved å 
bygge merden opp som en fagverkskon-
struksjon ble god vanngjennomstrømning 
sikret, noe som er essensielt for fiskevelfer-

den. Konseptet som ble lagt frem i 2013 er 
det samme som vi ser på den endelige Ocean 
Farm 1. Vertikale og skråstilte rørprofiler 
bygger opp sidene. Topp- og bunnrammer 
binder sidene sammen. Bunnen av merden 
er skrånet mot midten for en naturlig opp-
samling av dødfisk. I senter er det plassert 

Sammenstilling av fiskemerden i tørrdokk. Oppdriftstanker på plass, sideveggene begynner å ta form. 

➤
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Bygging i Asia
Verftskapasitet og pris ble avgjørende faktorer 
da det ble vedtatt at Ocean Farm 1 skulle byg-
ges i Kina. Merden ble bygget opp i tørrdokk. 
Med sine 110 meter i diameter samt en høyde 
på 69 meter er det litt av et reisverk som fløt ut 
etter ferdigstilling. Merden ble bygget stående. 
Det som skulle bli de vertikale og de skråstilte 
rørprofilene ble satt sammen i seksjoner før 
de ble installert på oppdriftstankene. Deler 
av topp- og bunnrammene ble installert un-
derveis for å holde sidene sammen. Etter at 
hovedstruktur var komplett, ble overbygget 
løftet på plass i sin helhet. 

Spektakulær transport
Transporten fra verftet i Kina til lokasjonen 
i Norge er en av de mest spektakulære trans-
portene som er foretatt noensinne. Fiskefar-
men ble transportert på et tungløftsfartøy 
med bredde på 43.6m. Fiskefarmen måler 
127m på det bredeste om man måler på ut-
siden av oppdriftstankene. Dette betyr et 
overheng på 41.7m på hver side. Den er 69 
meter høy fra bunnplate til topp av overbygg 
og er dermed for høy til å gå gjennom Suez-
kanalen. Dette medførte en reise rundt Sør 
Afrika og Kapp det gode håp. Tre lukkede 

transportbjelker ble designet og bygget for å 
muliggjøre transporten. En transportbjelke 
under sentertanken, en foran på tungløfts-
fartøyet og en bak. Bjelkene foran og bak 
stakk ut fra skutesiden og hadde plass til 
to av ballasttankene hver. Dette reduserte 
overhenget.

I tillegg til å gi bedre lastfordeling ble 
bjelkene konstruert som ballasttanker. Dette 
ble gjort med den hensikt å forenkle lasting 
og lossing samt gi mulighet til å påvirke tyng-
depunktet til fiskefarmen under transporten. 
Til tross for at dette er den lengste «restricted» 

transporten som er planlagt (værmelding 
overvåkes kontinuerlig og fartøy søker ly 
i nærmeste trygge havn dersom kriteriene 
brytes, journ.anm.) gikk reisen etter planen, 
og merden kom seg til Norge til normert tid. 
I september 2017 ble første parti med laks 
sluppet inn i merden, og i starten av 2019 kan 
vi finne verdens første offshoreoppdrettede 
fisk i butikkhyllene. n

For mer informasjon:
www.globalmaritime.com/ 
offshore-fish-farming

➤

Ocean Farm 1 losses av tungløftsfartøyet vel fremme på lokasjonen.

Ombord på tungløftsfartøyet. Man ser tydelig 
det store overhenget som måtte tas hensyn til i 
designfasen. 



Varmforzinking - Kvalitet - Transport
Den raskeste, beste og 

billigste rustbeskyttelsen. 
Faste sjåfører og biler med kran.

Med varmforzinkings- 
anlegg i Østfold og 

Vestfold dekker vi hele 
det sentrale Østlandet

Tlf.: 40 00 36 86 • E-post: post@duozink.no
www.duozink.no
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Salg av stål til stålbyggere

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

oss til den mest ettertraktede leverandøren i markedet. 

STENE STÅL PRODUKTER AS
Seljeveien 8 
1661 Rolvsøy, Norway

+47 69 35 59 00
 stenestal@stenestal.no
 www.stenestal.no
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nenterna till brokonstruktionen tillverkas 
av Outokumpu PSC Nordic. Sedan sam-
manfogas hela brokonstruktionen genom 
robotsvetsning hos Sonstorps Mekaniska. Den 
35 ton tunga stålbron transporterades sedan 
till Stockholm där Peab lyfte den på plats på 
Skärtorsdagen. I slutet maj ska sedan bron 
vara klar att användas. n

Husarviksbron – rostfritt stål med blästrad yta

Norra Djurgårdsstaden är ett av 
Stockholms stora stadsutvecklings-
områden där gammal hamn- och 

industrimark förvandlas till blandad stads-
bebyggelse. Husarviken, i områdets norra 
del, utgör gränsen mot Nationalstadsparken. 
Södra sidan bebyggs med stadskvarter me-
dan parklandskapet på norra sidan restau-
reras. Rundquist arkitekter engagerades 
redan 2004 för att arbeta fram ett förslag 
till en öppningsbar gång- och cykelbro, i 
detta mycket känsliga läge - en omsorgsfull 
process med stadens olika förvaltningar och 
med Kungliga Djurgårdens Förvaltning. 
Broläget kunde härledas till äldre kartor, 
från 1600-tal till 1800-tal, där det finns 
broförbindelser markerade i samma läge. 
Det slutliga förslaget, som godkändes vid 

Kungens Råd 2007, innebar en bro formad 
till en enkel och sammanhållen enhet, som 
skuren ur ett stycke, närmast utan detaljer, 
och i sin helhet utförd i rostfritt stål! Mötet 
mellan park och stad uttrycks i asymmetrin 
med en kraftfull bas vid norra stranden och 
ett successivt uttunnat språng som landar 
lätt på kajkanten. Brosidorna är vinklade 
utåt för att fånga vattenspeglingarna och 
ge ett lätt helhetsintryck. Brobanan förses 
med en akrylatbeläggning, vilket är ett tunt 
halksäkert skikt med mineralsten i färg.

Klaffbron öppnas genom att två cylindrar, 
placerade inne i klaffkammaren, får klaffen 
att rotera kring två vridlager, till upprest läge. 

Den 20 meter långa och cirka fem meter 
breda gång- och cykelbron tillverkas helt 
i rostfritt stål med blästrad yta. Kompo-

Beställare: Stockholms stad
Arkitekt: &Rundquist
Entreprenör: Peab Anläggning
Konstruktör: ELU/Sting
Stålentreprenör: Outokumpu PSC 
Nordic
Sammanfogning: Sonstorps Mekaniska

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

Husarviksbron i rost-
fritt stål där brosidorna 
är vinklade utåt för att 
fånga vattenspeglin-
garna och ge ett lätt 
helhetsintryck.
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Bostadshus med lättbyggnad

Beställare: Uppsalahem
Arkitekt: Metod Arkitekter
Entreprenör: Peab
Konstruktör:Knut Jönsson Ing.Byrå
Stålentreprenör: Elementum
Stålleverantör: Knauf

Ovan ser  
du 6 meter  
långa utfack-
ningsväggar 
som Peab 
monterar på 
plats.

➤

 Den öppningsbara bron har en elegant utformning. 

Stålreglarna sammanfogas med Knaufs Nail It System till ytterväggselement.

Husarviksbron smälter bra in i mötet mellan park och stad.

Hela bron sammanfogas genom robotsvetsning i Sonstorps Meka-
niska med rostfritt stål från Outokumpu.

I Uppsala bygger Peab 
160 lägenheter på 6 
våningar med utfack-

ningsväggar med stålre-
glar från Elementum. 
Väggarna byggs av stål-
reglar från Knauf och 
sammanfogas av deras 
sammanfogningssystem 
Nail It System. Elemen-
tum tillverkar 3–9 m 
långa element med stål-
reglar och stålpelare och 
en bjälklagsform överst, 
som levereras till Peab 
som bygger. n

Båtar lägre än 2,3 meter kan gå under bron utan att den behöver 
öppnas.
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Byggherre, hotell og næringsdel:  
Hav Eiendom
Byggherre, boligdelen:  
Skanska Eiendomsutvikling
Totalentreprenør: Skanska Norge
Arkitekt: LPO arkitekter
RIB konstruksjon:  
Norconsult (betong) / WSP (stål)
TUE/Stålentreprenør:  
Åkrene Mek. Verksted

Byggherre: Oslo S Utvikling
Entreprenør råbygg: Stenseth & RS 
Entreprenør
Arkitekt: ARCASA arkitekter
RIB: Rambøll
Stålentreprenør: Metacon
Spunting, peling og fundamentering: 
Kynningsrud
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På tomta B1 Tomtebrygga og Ope-
ragata 20 bygger Skanska et bygg 
med hotell, næringslokaler og boliger, 

sentralt plassert i Bjørvika med Operaen, 
Munchmuseet, Deichmanske bibliotek og 
Barcode som nærmeste naboer. Hotellet skal 
drives av Petter Stordalens Nordic Choice 
Hotels med konseptet Clarion. Det totale 
arealet er på 26.300 kvm. Byggearbeidet vil 
være ferdigstilt i juni 2019.

Det 9 etasjer høye bygget vil få et moderne 
uttrykk med utstrakt bruk av takhager og 
takterrasser Bygget er utført med pelefun-
damentering til fjell og en støpt bunnplate. 
Råbygget består av bærekonstruksjoner i 
stål og prefabrikkerte betongelementer, og 
hulldekker i etasjeskillere. Fasadene består 
av isolerte klimavegger.

Under bakkeplan er det to etasjer med 
parkeringshus til biler og sykler, boder og 
tekniske rom, mens de to første etasjene over 
bakken vil bestå av næringslokaler og resep-
sjon for hotellet. Fra andre etasje og oppover 
er det to bygningskropper som får sju etasjer 
hver. I den ene bygges det 253 hotellrom, 
gym og spa, samt 1500 m² konferansefasili-
teter med total kapasitet til 1.200 personer, 
mens den andre vil bestå av 54 leiligheter. 
Bygget har miljøambisjon om klassifisering 
BREEAM-NOR Very Good samt å oppfylle 
energiklasse A. n

Oslo S Utvikling er godt i gang med 
byggingen av flere boligprosjekter 
ut mot Bispevika, som i løpet av ti år 

får hele 1500 boliger. Det første byggetrinnet, 
Eufemias hage, består av 145 boliger, og 
ligger på utsiden av Barcode og Dronning 
Eufemias gate. De første boligene vil stå 
ferdige i juni 2018. 

Eufemias hage har et stort fokus på mil-
jøvennlige og grønne løsninger innen ni for-
skjellige områder innen bærekraft som inngår i 
BREEAM. Dette er Norges første boligbygg til 
å oppnå midlertidig BREEAM-NOR klassifi-
sering i prosjekteringsfasen, etter godkjenning 
og oppfølging fra BREEAM-NOR revisorer 
i Rambøll. Det er også det første bygget på 
den oppdaterte BREEAM-NOR-manualen, 
BREEAM-NOR 2016, der boliger ble tatt inn 
som ny bygningskategori. Boligprosjektet skal 
sertifiseres etter oppføring, og ambisjonsnivået 
er å oppnå klassifiseringen «Very good». 

Eufemias Hage, består av et større bolig-
kvartal på totalt ca. 12 500 m2 og et forret-
nings- og næringsareal på totalt ca. 1 400 m2. 
Bygget er fundamentert til fjell med stålkjer-
ne- og stålrørspeler. Bærekonstruksjoner be-
står av stål i søyler og bjelker, betongelementer 
og hulldekker i etasjeskillere. Boligkvartalet 
som er 8 etasjer høyt, er formet som en heste-
sko rundt en skjermet frodig byhage. Under 
bakkenivå er det to kjelleretasjer. På taket av 
bygget blir det etablert felles takterrasse. n

Nybygg i Bjørvika – med miljøambisjoner

Eufemias hage – landets første  
boligbygg med BREEAM-sertifisering

➤
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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

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

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

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

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

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

STÅLENTREPRENØRER / VERKSTEDER 
ABT Bygg AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HA-MEK AS, 
www.hamek-as.no, 
Stangevegen 111, 4017 Stavanger, 
Tel. 466 23 576
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Hammerfest Industriservice AS, 
www.hisas.no, 
Meridiangata 40, 9600 Hammerfest, 
Tel. 78 40 73 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ruukki Construction Oy, 
www.ruukki.no, 
Pb 900, 60101 Seinäjoki, Finland, 
Tel.+ 358 20 59 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sveen Mekaniske AS, 
www.sveenmekaniske.no, 
Sylte, 6652 Surna, 
Tel.97 00 50 00 
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Sveis & Maskinteknikk AS, 
www.smtas.no, 
Strandgata 50, 8400 Sortland, 
Tel. 76 11 18 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STÅL- OG FASADEENTREPRENØRER
ALFA Stålentreprise AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTREPRENØRER
AF Gruppen Norge AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skanska Norge AS, 
Konstruksjonsavdelingen, 

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

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

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

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

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

RÅDGIVENDE INGENIØRER
COWI AS, 

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

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

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

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

Kværner Jacket Technology 
Trondheim AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMVARE / IKT 
EDRMedeso AS,  

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

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

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

BRANNSIKRING OG ISOLERING
Firesafe AS, 

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

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

BETONGELEMENTPRODUSENTER
Con-Form Oslo AS, 

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

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

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

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

FESTEMATERIELL / MASKINER
Beijer AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPEKSJON / DOKUMENTASJON
AAA Certification AB, 

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

FeC AS, 
www.fec.as, 
Storemyra 162, 5954 Mongstad
Tel. 926 03 289

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MALING
Joma Trading Norway AS, 

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

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

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

Zinga Norway AS, 
www.zinganorway.no, 
Tjuvholmen Allè 3, 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, 7
080 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 00w
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Norsk Ståldag 2018 

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

Norsk Stålforbund har nå publisert 
ombruksrapporten «Ombruk av stål og 
tilknyttede byggematerialer». Rapporten 
er blant annet ment å være til hjelp for 
de som ønsker å ombruke eldre stål i nye 
bygg. Den gir nyttig informasjon om eldre 
stål, om overflatebelegg og krav i relevante 
standarder, samt anbefalte testprosedyrer 
for å etterkomme krav til dokumentasjon 
av materialene. Rapporten er utviklet av 
Norsk Stålforbund og industridesigner Eva 
Widenoja, med støtte fra medlemmer, Anne 
Sigrid Nordby, Einar Braathu og Andrew 
Holt, samt utenlandske kolleger. Rappor-
ten er resultatet fra ombruksprosjektet i 
Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP), 
med støtte fra Design og arkitektur Norge. 
Ombruksrapporten kan lastes ned gratis fra 
vår hjemmeside: www.stalforbund.no.

Ombruksrapporten  
er publisert

Nye medlemmer  
i Norsk Stålforbund
Rådgivende ingeniører:
● Leiknes AS, 
www.leiknes.as

Entreprenører:
● Norske Bæresystemer AS, 
www.norbs.no

Stålentreprenører/Verksteder:
● Haukås Vimek AS, 
www.vimek.as

Boka er et nyttig oppslagsverk 
for alle som arbeider med eller 
kommer i befatning med stål eller 
stålprodukter. Den omhandler 
hovedsakelig konstruksjonsstål, 
men også skipsbyggingsstål og 
andre stålsorter er nevnt. Boka er 
skrevet spesielt for de som arbeider 
i mekaniske verksteder, skipsverft, 
bygg og anlegg, entreprenører etc. 
Den er også nyttig for rådgivende 
ingeniører og for de som arbeider 
innen produksjon og distribusjon av 
stål. Boka vil i tillegg være egnet for 
anvendelse i mekaniske fag i den vi-
deregående skolen og ved tekniske 
fagskoler og høgskoler.

Stålforbundet har nå sluttført 
arbeidet med å oppdatere Stålboka 
i samarbeid med forfatter Geir Rune 
Arntsen. Boka erstattet i sin tid 
Norsk Stålforbund sin «Stål Håndbok 
Del 2» fra 1971, men iht avtale med 
forfatteren får den nye utgaven av 
Stålboka også navnet «Stål Håndbok 
Del 2» i og med at Norsk Stålforbund 
nå står som er utgiver av boka. Den 
oppdaterte boka er nå publisert og 
kan bestilles i vår nettbutikk på 
www.stalforbund.no.

Nye Stålboka er nå publisert
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Inom bolaget 
finns en hög 
ingenjörskom-
petens. Kon-
struktions-
avdelningen 
arbetar med 
projektering 
som innefattar 
konstruktions-
beräkningar, 
ritningsar-
bete, och 
specifikationer 
åt kunderna.

Pontus Holgersson, VD Areco Profiles
Maid Kulasin, Försäljningschef Objekt
Peter Areskog, Ägare och Koncernchef.

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

stålbyggnadsföretag som med skicklig personal och kvalitetssäkrade processer för-

ser byggbranschen med stålkonstruktioner av olika slag. Under denna vinjett  

presenterar vi dessa i tidningen.
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Tiden var 1960-tal och på en skrotgård i Trelleborg lekte en liten grabb, Peter 

Areskog. Pappa Bertil hade 1950 köpt en skrothandel och gården där var ett  

veritabelt eldorado att utforska med begagnade bildäck, pappersavfall och kabel-

högar. Idag har Peter Areskog utvecklat sin fars skrothandel till ett miljardföretag i 

stålbranschen med huvudkontor i Malmö, en lång rad dotterbolag och med  

vittförgrenade kontakter över stora delar av världen.

Areco – från skrothandel till storföretag i stålbranschen

Det är 1950 när Familjen Areskog för-
värvar Trelleborgs Skrotaffär AB. 
Bertil Areskog och hans bror Bengt 

utvecklar företaget till att bli ett av de största 
återvinnings- och rivningsföretagen i södra 
Sverige, och 1958 grundas Industriskrot 
AB. Vi går fram till 1974 då ett dotterbolag 
till Industriskrot AB grundas för att sälja 
återvinningsbara produkter som balk och 
maskiner. Ett partnerskap med Thysells 
AB i Anderslöv, nuvarande Ruukki, inleds. 
Industriskrot AB tar hand om deras skrot 
samt sekundaprodukter och blir samtidigt en 
återförsäljare för deras prima sortiment. Det 
är ett första steg mot att bli ett handelsföretag 
inom byggindustrin.

En ny era
En ny era inleddes när Peter Areskog och 
hans bror Stefan köpte bolaget i mitten av 
1990-talet. Peter gavs VD-rollen och fortsatte 
att bygga upp ett internationellt nätverk för 
export medan Stefan ansvarade för den lokala 
verksamheten. Redan 1997 köpte Peter sitt 
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Medlemsföretag i fokus
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Steel Service Center, den 
senaste investeringen är 
klipp-linjen som riktar och 
klipper plåt upp till 6 meter, 
från rullar som kan väga 
upp till 20 ton.

I Malmö har Areco Profiles 
sedan 2004 en fabrik för 
tillverkning av tak- och 
väggplåt, högprofiler och 
lättbalk.

Högprofilen är fribärande 
på upp till 14 meter och har 
på så sätt en hög täcknings-
bredd i förhållande till 
bärighet. I Malmö produ-
ceras högprofilerna 128 och 
200 som är marknadens 
starkaste profil idag.

första profilverk i Polen och samma år fick 
han vetskap om låga stålpriser i Sydkorea. Yt-
terligare en stor förändring i bolagets tillväxt 
kom år 2000, när man på allvar kom in som 
producent i byggplåtsbranschen via köpet av 
ett företag i Kil i Värmland, som producerade 
tak- och väggplåt. Utvecklingen på 2000-ta-
let har gått i fortsatt högt tempo med först 
försäljning av återvinningssidan och sedan 
stor expansion både i Sverige och globalt. 
En ny fabrik med stor kapacitet etablerades 
i Malmö och Areco har gått ut på bred front 
med både försäljning av råmaterial och fär-
diga produkter inom byggplåt.

År 2004 flyttar Areco sin produktion från 
Kil till nya lokaler i Malmö. Produktionen 
förläggs tillsammans med en ny försäljnings-
avdelning vid namn Areco Direct. Areco ➤
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Stomkonstruk-
tionen har 
monterats av 
NortPower...

På fackverken monteras Arecos högprofiler 
TP200.

Arecos sandwichelement har bland annat 
levererats till NorthPower och bilhallen för 
Torvalla Bil.

Torvalla Bil – bilhall i stål

I Albyberg Industriområde, Haninge, byg-
ger NorthPower norra Europas största 
KIA-center med bilhall och kontor på 5548 

kvm. Stomkonstruktionen består av stål-
pelare (5,2 + 4,5 m) samt HSQ-balkar från 
Forssells Smide och HDF-bjälklag. Taket 
består av fackverksbalkar, primärer på 24 m 
och sekundärer på 20 m, från SMS. På fack-
verken läggs högprofiler från Areco på 3250 
kvm. Fasaden består av sandwichelement 
från Areco på 3000 kvm samt en glasfasad 
vid entrén. Hela stålkonstruktionen på 130 
ton skruvas ihop på plats, ingen svetsning 
ute på byggplatsen. Bilhallen ska vara klar 
i oktober 2018. n

Beställare: Torvalla Bil
Arkitekt: NorthPower med KIA-koncept
Totalentreprenör: NorthPower
Konstruktör: NorthPower
Tak- och fasadleverantör: Areco
Fackverk: SMS
HSQ-balk: Forssells Smide

... med HSQ från 
Forssells och fack-
verk från SMS.

Direct fokuserar på försäljning av byggplåt-
sprodukter, konstruktionsstål och armering. 
2013 bygger Areco ett nytt huvudkontor i 
Malmö för att hantera företagets stora expan-
sion. 2015 delas företaget upp i moderbola-
get Areco Steel och de fem divisionerna blir 
Areco Metals, Areco Profiles, Areco Direct, 
Areco Contractor och Areco Properties. Alla 
dotterbolag är en del av och marknadsförs 
inom Areco-koncernen. Koncernen har en 
högteknologisk produktion, där profilverk 
tillsammans med automatiserade robotar 
idag producerar 14 miljoner kvadratmeter 
byggplåt om året samt hanterar cirka 110 
000 ton stål. Framme i nutid bygger man 
nu ett Steel Service Center på 4500 kvm för 
klippning, slittning, lagring och distribution 
av tunnplåtsprodukter.

Areco Profiles
Areco Profiles levererar idag ett komplett sorti-
ment och har produkter för ett brett kundseg-
ment. Kunderna finns både inom industrin 
och den kommersiella sektorn i form av olika 
återförsäljare, profilörer, hallbyggare och bygg-
varuhus. Man har även en konstruktionsav-
delning både i Malmö, Göteborg och Vara. 

Areco Profiles erbjuder klassiska lågpro-
filer tillsammans med trendiga mellanprofi-
ler med en mycket bra bärighet och attraktiv 
design. Profilerna är tillgängliga i olika plåt-
tjocklekar, kulörer, oisolerade och isolerade. 
Fasadprofilerna skapar en spännande ar-
kitektur när de används tillsammans med 
andra byggmaterial. Beroende på profiltyp, 
beläggning och kulör är valmöjligheterna 
näst intill obegränsade. Areco Profiles till-
handahåller även högprofiler, som idag är 
ett ingående element i konstruktionen för 
hallar och arenor. Högprofilen är fribärande 
på upp till 14 meter och har på så sätt en hög 
täckningsbredd i förhållande till bärighet. 
Man har ett brett utbud av sandwichpaneler 
som med fördel kan användas som ytter-
väggar och tak, men också som innerväg-
gar och innertak. Bandtäckningsplåt är ett 
tidlöst, formbart och exklusivt takmaterial. 
I händerna på plåtslagare blir planplåt ett 
vackert tak på byggnader där materialets 
stora flexibilitet, höga kvalitet och vackra 
utseende sätts i främsta rummet. n 

Lars Hamrebjörk, SBI

Läs mer på Internet: 
www.areco.se
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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.

KONTOR

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

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

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

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

Få din nästa projektidé på arcelormittalprojekt.se

Låt de goda idéerna  
bli till verklighet

ARENA

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

EGENTILLVERKADE 
SANDWICHPANELER
• Mineralullkärna, A2-s1, d0
• Hög brandmotstånd EI240
• Utmärkt värme- och ljudisolering
• Längder: 910 – 12 000 mm
• Täckbredd: 1200 mm
• Tjocklekar: 100 – 300 mm
• Inbrottskyddsklass 2
• Snabba leveranser
• Teknisk support under hela byggtiden
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