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  Miljøansvarlige  
stålkonstruksjoner  
– miljødeklarasjoner, EPD

  Dalsfjordsambandet 

  Trollstigplatået vinner av 
Norsk Stålkonstruksjonspris 

  Norske Arkitektstudenters 

Stålkonstruksjonspris 2013

Sundsvallsbron – äntligen på väg över fjärden

Trollstigplatået Svetsprocedurläggning



STÅL I ETT STÖRRE SAMMANHANG

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

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

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

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

analyser  till produktionsmodell för tillverkningsunderlag till verkstad. 

Vad kan vi göra för dig? Läs mer om våra konsulttjänster på www.sweco.se
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tibnor.se

För drygt 60 år sedan fick Yngve Gerdin en snilleblixt: 
istället för att svetsa de verktyg som användes för att 
tillverka dåtidens skor började han istället att bocka 
dem i ett enda stycke. Succén var ett faktum och idag 
har den lilla lokala verkstaden utvecklats till en hög-
teknologisk industrigrupp med fler än 430 anställda. 
 Varje vecka rullar Tibnors lastbilar med plåt och stång 
in hos Gerdins enheter i Västerås, Sollefteå och Mjällom. 
Bland annat levererar Tibnor tunnplåt, grovplåt, rör och 
specialstål som blir till viktiga komponenter i mängder 
av konstruktioner. 

Vad kan vi göra för dig? 

En idé  
att tacka  
och bocka 
för.
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Stål bygger 
en bättre framtid

5LEDARE    

Samarbetet mellan Stålbyggnadsinstitutet och Norsk Stålförbund är ett fint ex-
empel på hur vi i norden koordinerar utbildning och informationsspridning 
och skapar förutsättningar för en bättre framtid. I år har vi både en norsk 

och en svensk version av tidningen. Det ser jag återspeglar vårt gemensamma arbete 
gentemot branschen där utmaningarna är likartade och där Norge och Sverige suc-
cessivt stödjer sig på varandra i utvecklingen, sett ur ett europeiskt perspektiv. Det 
finns både stora och små frågor som är gemensamma och effektiviteten att kunna 
samverka är mycket stärkande för båda organisationerna. Vi ser fram emot att sam-
verka desto mer, och med fler organisationer, för att öka medlemsnyttan. Detta som 
ett led i att utöka vår medlemsservice där bland annat marknadsinformation är cen-
tralt. Kommande år kan vi räkna med att branschen förändras i och med inträdet 
av CE-märkning och miljökrav som påverkar både inköpsfunktioner hos stålbrans-
chens kunder som tillverkare av stål och stålkomponenter. Vi vill att stålbyggnads-
branschens aktörer ska vara välinformerade och en uppgift för oss på SBI är att, 
med våra medlemmar och systerorganisationer i norden, tidigt fånga upp framtidens 
utmaningar. I ett nordiskt och europeiskt perspektiv.

Stålbyggandsdagen är förstås höjdpunkten i vår strävan att informera branschen.
Det är årets stora dag för oss på SBI, men också för dig i branschen. Snart femtio år 
av erfarenhet i att ordna denna dag har skapat ett internt kvalitetssystem som både 
hjälper och hämmar. Få saker hamnar mellan stolar, det blir inga överraskningar 
och programmet är förstås välfyllt. I år är det första gången jag är med i processen 
och det är väldigt spännande. Men det gäller att våga göra lite nytt, visa att saker 
förändras och låta nya initiativ få ta plats. Det finns mycket man vill få in på dagen. 
Det finns traditioner som ska upprätthållas men inte minst det ska vara en dag som 
återspeglar och innehåller det besökarna möter på marknaden, det vill säga ämnen 
och föreläsare som är av intresse och som är aktuella.

Stålbyggnadsdagen smygstartar redan på onsdagen den 23 oktober med ett CE- 
seminarium som tränger in i frågan kring certifiering och vad det innebär för dig som 
stålbyggare. Själva stålbyggnadsdagen slår rekord i antalet föreläsare
och avslutas med en middag som inbjuder till trevligt kontaktska-
pande. Några nyheter kommer att presenteras, däribland två panel-
diskussioner. Fredagen erbjuder en möjlighet att se stål formas till 
produkter i två moderna stålverkstäder. På SBI ser vi fram emot att 
välkomna dig på Stålbyggnadsdagen 2013. Dagen syftar till 
att du ska träffa andra inom branschen, att du får ny aktuell 
kunskap med dig hem och att du blir bättre i din yrkesroll och 
verksamhet. Stålbyggnadsdagen ska främja utvecklingen inom 
stålbyggnad! 

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för svenska stålindustrins 
branschgemensamma vision 2050; Stål formar en bättre fram-
tid. Det är en fantastisk vision där man enats om åtaganden där 
människa, teknik och innovation ska balanseras i en hållbar 
framtid. Visionen har rönt stor uppmärksamhet bland politiker. 
Den ger branschen ett verktyg som skapar stort engagemang 
och en plattform för att kommunicera stålets värden. Visionen 
bidrar även till att göra stålbyggnadsbranschen mer attraktiv och 
jag uppmanar alla att titta närmare på visionen för att dra nytta, 
men även för att komma med förslag på hur man bidrar till att 
forma en bättre framtid. Det här är något som lyfter branschen!

Johan Söderqvist
VD Stålbyggnadsinstitutet
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111 20 Stockholm
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Fax 08-24 54 64
e-post: info@sbi.se
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Stålindustrins 
vision 2050

Stålindustrin vill bli en ännu 
starkare aktör i omvandlingen 
till det hållbara samhället och 
ta ett större ansvar för män-
niska och miljö. Därför beslu-
tade stålindustrin i Sverige om 
en branschgemensam vision 
för 2050. 
www.jernkontoret.se

Stålkretsloppets värde 
för miljö och ekonomi 
kan räknas i miljarder 

Efter åtta intensiva år är 
forskningsprogrammet Stål-
kretsloppet avslutat. På punkt 
efter punkt överträffar resul-
taten de mål som fanns när 
programmet startade 2004. 
Det visar sig dessutom att 
miljöförbättringar av tillverk-
ningsprocesser eller utveckling 
av lättare och starkare stål-
sorter leder till stora positiva 
effekter både hos råvaruleve-
rantörer och vid användning 
av produkter tillverkade av 
moderna stål. 

Stålkretsloppet är det första 
övergripande miljöforsknings-
program som syftar till att 
stärka stålets kretslopp och 
ytterligare öka det svenska 
stålets värde i samhället. Stål 
har unika egenskaper och kan 
gång på gång smältas om till 
nytt stål för tillverkning av nya 
produkter. Det är ett av värl-
dens mest använda konstruk-
tionsmaterial och miljöförbätt-
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 Ett nummer som 
handlar mycket om 
stålbroar! Inte minst 
om den imponerande 
Sundsvallsbron – mis-
sa inte att åka på SBIs 
studieresa dit! Men 
det finns mycket an-
nat matnyttigt i detta 
fullmatade Stålbygg-
nadsnummer.
 
Trevlig läsning!

Lars Hamrebjörk
Redaktör

Stålindustrins vision 2050 lanseras i Almedalen

Visionen kommer med tre åtaganden:
VI LEDER TEKNIKUTVECKLINGEN 
Vår forskning och innovation revolutionerar tekniken i framti-
dens samhällen. Våra stål utmanar ständigt teknikens gränser.
VI FÖDER KREATIVA INDIVIDER  
Vår arbetsmiljö stimulerar människor att utveckla nya samhälls-
lösningar i global samverkan. Vår kreativitet utmanar ständigt 
tankens gränser.
VI SKAPAR MILJÖNYTTA  
Vår tillverkning använder resurser så effektivt att inget annat 
än samhällsnyttiga produkter lämnar företagen. Våra ambitio-
ner utmanar ständigt det möjligas gränser.
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ringar av tillverkningsprocesser 
eller utveckling av lättare och 
starkare stål har därför stor 
betydelse i samhället.

www.stalkretsloppet.se

PERSONNYTT

Ny VD för 
Ruukki Sverige 

Thomas Hörnfeldt, SVP, 
Special Steels & International 
Sales på Ruukki Metals, har 
utöver sina tidigare uppgifter 
även utnämnts till verkstäl-
lande direktör för Ruukki Sve-
rige AB och Ruukki Holding 
AB. VD-tjänsterna innehades 
tidigare av Johan Magnusson, 
som har lämnat Ruukki för 
anställning på annat håll.

Ny VD på ELU Konsult

Paul Holmgren har utsetts 
till ny vd för ELU från och med 
1 januari 2014. Paul Holm-
gren har varit verksam i ELU 
sedan 1985 i olika roller och 
nu senast under många år som 
avdelningschef för ELUs An-
läggningsavdelning i Stockholm. 
Nuvarande vd Sten-Åke Tore-
feldt går i pension och slutar på 
ELU under våren 2014. 

LITTERATUR/
UTBILDNING

Ny utgave: Veileder 
til CE-merking av stål-
konstruksjoner

Norsk Stålforbund har 
publisert 2. utgave av ”Veile-
der til CE-merking av stål-
konstruksjoner”. Veilederen 
er for stålentreprenører, deres 
oppdragsgivere og leverings-
kjeden inkludert importører, 
distributører, konstruktører og 
de som spesifiserer. Denne 2. 
utgaven er i hovedsak lik 1. 
utgaven av 2011. Nytt i denne 
utgaven er tilføyelsen av en 
ny konstruksjonsegenskap 
«Deformasjon i bruksgrensetil-
stand» ihht endringsblad 1A til 
NS-EN 1090-1. Veilederen kan 
bestilles her: www.stalforbund.
com

ganäs Verkstads AB som sedan 
tidigare är certifierat enligt EN 
1090-1. Såväl HPCbalken som 
HPCpelaren kan därmed CE-
märkas. www.sveconsteel.se

Lindab utvecklar 
samarbete

Lindab och Norseman 
Structures, en ledande 
kanadensisk tillverkare av 
byggnader täckta med textila 
material, har ingått ett avtal 
om strategiskt affärssamar-
bete. Avtalet avser ett framtida 
samarbete där Lindab utökar 
produktportföljen under varu-
märket Astron genom att er-
bjuda byggnadslösningar från 
Norseman till Lindabs kunder i 
Europa. Byggnaderna kommer 
att designas av Lindab och 
består av stålkonstruktion från 
Lindab med tygöverdrag från 
Norseman. 

FÖRETAGSNYTT

Nordic Fastening Group
certifierade

Nordic Fastening Group 
AB med sin tillverkningsenhet 
Neofac Polska är nu certifiera-
de mot EN1090-1 för svetsade 
detaljer och svetsat ingjut-
ningsgods till prefab industrin. 
Detta innebär att Nordic 
Fastening Group kan CE-
märka sina svetsade produkter 
i utförandeklass EXC 1 och 2 
och EXC 3 för stålbyggnads-
skruv och gängade stänger till 
stålkonstruktioner. Certifikatet 
är utfärdat av A3 Cert. 
Nordic Fastening Group är nu 
en heltäckande leverantör av 
CE-märkta produkter för stål 
och prefabindustrin, allt i från 
grundbultar, skruvsystem och 
dragstagssystem till svetsade 
ingjutningsdetaljer och lyftsys-
tem. www.nfgr.eu

Lecor Stålteknik AB 
– nu certifierat enligt 
EN 1090-1 och ISO 
3834-2

Detta innebär att LECOR 
har rätt att göra prestanda-
deklarationer samt CE-märka 
sina produkter. Certifieringen 
omfattar dimensionering och 
tillverkning av bärverksdelar 
och byggsatser av stål i EXC1 
till EXC4 mot kraven i EN 
1090-2 och tillämpliga Euro-
koder med nationellt valda 
parametrar.

HPC-balken 
är nu CE-märkt

Tillverkningen av HPCbal-
ken och HPCpelaren har lagts i 
Svecon Steels systerbolag, Hö-

Thomas Hörnfeldt

 HPCbalken kan nu CE-märkas.

CE-handbok

Johan Lennartz Vd för Neofac Polska och Björn Malmqvist Teknisk chef för 
Nordic Fastening Group AB med certifikatet för EN 1090-1.

Paul Holmgren



din starka infästningspartner

Marutex® är redan känd som den säkra rostfria byggplåtsskruven för alla tänkbara 
byggprojekt – med korrosionshärdighet, borrförmåga och kvalitet i en klass för sig. 
Nu har vi gjort valet av Marutex® ännu enklare genom att den nu är CE-märkt och 

har europeiskt tekniskt godkännande av SITAC/EOTA för hela Europa.

Att ligga i framkant och göra bra lösningar ännu bättre har alltid varit 
vår inriktning. CE-märkningen och EOTA-godkännanden gör nu 
också Marutex® till en gränslös produkt.

Marutex® – infästning i en klass för sig. 

U-nite Fasteners Technology AB
www.unitefasteners.com 

0522-65 33 90 

Ett företag i Lindabkoncernen din starka infästningspartner

Säkrare än så här  blir 
inte infästningen!

C
E

-m
ärkt säkerh

e
t 

Marutex
®

CE-märkt

Korrosionsklass C4

Optimal borrförmåga

Ledande kvalitet

U-nite Fasteners 
Technology AB

SE-UDDEVALLA

12
ETA-12/0504

Marutex®
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Boverkets avtal med 
SIS ger bättre tillgäng-
lighet till eurokoderna

Boverket har tecknat ett 
femårigt avtal med SIS vilket 
ger fri tillgång till de euroko-
der som finns översatta till 
svenska. Avtalet förenklar 
arbetet för alla som behöver 
söka information om kon-
struktionsreglerna som nu 
gäller i Sverige. Kostnaderna 
för eurokoderna har varit tung 
att bära, särskilt för de mindre 
företagen, och Boverket hop-
pas att avtalet på sikt leder 
till bättre konkurens inom 
sektorn. Allt som behövs är att 
kostnadsfritt registrera sig på 
SIS webbplats. Värt att känna 
till är också att SIS har en 
helpdesk för tolkningsfrågor 
av eurokoderna.

Utbildning för stålkon-
struktörer – SBP-N

Nu har en ny ”årskurs” av 
Stålbyggnadsinstitutets kurs-
paket SBP-N påbörjats med 16 
deltagare. BP-N är ett kurspaket 
som baseras på Eurokoderna 
och fokuserar på konstruktions-
teknik men innehåller också 
inslag av allmän projekterings-

av konstruktörerna bakom 
Tullhusbron i Norrköping som 
nyligen fick Stålbyggnadspri-
set och utnämndes 2012 till 
hedersdoktor för sina insatser 
inom området.  
Att samspelet mellan konstruk-
törer och arkitekter i brokon-
struktioner spelar en allt större 
roll berättade Stephen James 
om från Rambölls arkitekt-
verksamhet i Storbritannien. 
Stephen visade en rad kreativa 
gångbroar där arkitekturens 
uttryck förstärker platsens 
egenskaper i kombination med 
hållbara tekniklösningar.  

PRODUKTNYTT

Ruukki deltar 
i framtiden

Max IV Laboratorium i Lund 
växer snabbt som en del av 
Europas största partikelforsk-
ningscentrum tillsammans med 
grannen ESS. Ruukkis panel 
täcker hela den runda ytterfa-
saden som ritats av Fojab och 
konstrueras av Peab.

Gyproc Thermonomic

Gyproc THERMOnomic 
ytterväggskonstruktion har 
nu kompletterats för att bli än 
mer energieffektiv. Sortimen-
tet har utökats med flera nya 

stålprofiler och tillbehör, bland 
annat förstärkningsplåt, vinkel 
och skarvbeslag. Dessutom har 
det sedan tidigare existerande 
materialet fått större varia-
tion genom att sortimentet nu 
innehåller fler plåttjocklekar. De 
slitsade profilerna har också fått 
annat mönster och försetts med 
fler slitsrader.

De slitsade profilerna inne-
bär att både värmetapp och 
köldbryggor minimeras. I kom-
bination med Glasroc H Storm 
vindskyddssystem som för-
utom stålprofiler innehåller 
förseglingstejp för skarvar 
och vindskyddsskivor, fås en 
komplett ytterväggskonstruk-
tion som är helt och vind- och 
vattentät. Systemet är perfekt 
när man önskar en stomme 
som inte suger åt sig fukt.

teknik, tillverkning och kontroll. 
Kurspaketet ligger till grund för 
att bli Certifierad Stålbyggnads-
konstruktör.

Stort intresse för 
Rambölls Bro- och 
anläggningsdag

Rambölls Bro- och Anlägg-
ningsdag har hunnit bli en 
omtyckt och uppskattad tradi-
tion som i maj arrangerades 
för 15:e gången i ordningen 
och intresset från besökare 
var stort. Bland föreläsarna 
kan nämnas Tore Lundmark 
som har arbetat i 30 år med 
stålbroar. Han visade exempel 
från projekt runt om i Sve-
rige. Tore är bland annat en 

STUDIEBESÖK
till Europas största pågående broprojekt

Info &
anmälan
www.sbi.se

Rambölls Brodag

Ruukkis paneler klär in avancerad 
forskningsmiljö

Första kurstillfället får årets SBIs kurspaket SBP-N.

Thermonomic ytterväggssystem från 
Gyproc har utvecklats ytterligare 



Nordic Fastening Group AB 

Rattgatan 15
442 40 Kungälv

Sweden

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

www.nfgab.se

Tingstad AS

Breivika Industrivei 4
6018 Ålesund
Norway

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

Group ABdic Fastening GNord p A

ttgatan 15Rat an 
0 Kungälv442 40 ng

Swedened

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

w.nfgab.sewww ab

Tingstad ASd A

strivei 4Breivika IndusInd
6018 Ålesundesu
Norway

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

nowww.tingstad.gsta

CE-märkta skruvsystem EN 15048 och EN 14399 

ETT SÄKERT VAL FÖR STÅLBYGGAREN 
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Sundsvalls
– äntligen på väg över fjärden

To
rb

jö
rn

 B
er

gk
vi

st

Den 2109 meter, ca 1400 över 
vattnet och 700 på land, långa 
bron över Sundsvallsfjärden har 
redan en femtonårig historia, 
trots att den ännu inte är färdig-
byggd. Den vann nämligen den 
internationella arkitekttävling 
som utlystes i Sundsvall i mitten 
av nittiotalet.



STÅLPROJEKT    

Den stora bron för nya E4 

över Sundsvallsfjärden blir 

en betydande del av land-

skapsrummet kring cen-

trala Sundsvall och därmed 

en del av stadens identitet 

framöver. Den bro som nu 

byggs har redan en lång 

historia fast den ännu inte 

är invigd. Förslaget fick sin 

utformning bestämd för 18 

år sedan i en arkitekttävling 

och har trots tiden visat sig 

livskraftigt hela vägen!

av Henrik Rundquist, Rundquist Arkitekterl

V
ägverket arrangerade 1995 en 
allmän tävling för bron över 
Sundsvallsfjärden och juryn utsåg 
i början av1996 förslaget ”Dubbel-
krum” som vinnare. Förslagsstäl-

lare var K*R*A*M-gruppen, som utgjordes av 
KHR AS Arkitekter, i samarbete med Henrik 
Rundquist Arkitektkontor AB - Ramböll AS 
- Anders Nyvig AS – Möller & Grönborg Ar-
kitekter og Planlaeggere.

Den fortsatta processen 
Juryn markerade tydligt att det vinnande för-
slaget, som i jämförelse med många av tävlings-
förslagens stora snedstags- och bågbroar var 
nedtonat i sitt uttryck, skiljde ut sig tydligt. ”Ju-
ryn har valt att inte utse någon andrapristagare 
i tävlingen Inget av de andra tävlingsförslagen 
kan konkurrera med det vinnande i fråga om 
god arkitektur i helhet och detaljer, teknik, 
ekonomi och byggbarhet sammantaget….”

Direkt efter tävlingen påbörjades ett uppdrag 
där den vinnande gruppen inledde en bearbet-
ning, men under hösten 1996 avstannade pro-
jektet. Ett antal mindre delstudier gjordes de 
kommande åren och avslutades med en något 
bearbetad bro med lägre höjd och kortare spänn-
vidder, år 2000. Vägverket handlade år 2007 
upp en ny konsult för uppdraget att upprätta 
arbetsplan och förfrågningsunderlag för ny E4, 
inklusive bro över fjärden. Tyréns vann upp-
handlingen men hade inte någon broarkitekt i sitt 
team. För att säkra de arkitektoniska kvaliteterna 
från tävlingsförslaget fick då Henrik Rundquist 
uppdraget att ingå i projekteringsteamet, som en 
av deltagarna från tävlingsförslaget.

Slutlig utformning
Arbetet under åren 2007 till 2010 innebar att till-
lämpa tävlingsförslagets gestaltning och vida-
reutveckla och detaljera det på en nivå för ett 
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förfrågningsunderlag. För brons anslutningar 
med trafikplatser krävdes en helt ny utformning 
eftersom förutsättningarna från tävlingen med 
överliggande cirkulationer inte var aktuellt längre. 
Här bedrevs ett nytänk som vidareförde kvaliteter 
och ett arkitektoniskt språk som fanns i stora bron 
till en lösning med tydligt egen karaktär.

Brons gestaltning
Brons linjeföring över fjärden beskriver en 
jämn kurva i både plan och profil med högsta 
höjd över mitten. En lugn och entydig brolinje 
från landfäste till landfäste, utan friliggande 
rampbroar eller andra avvikelser från den 
sammanhållna formen. Det var så den fick 
arbetsnamnet ”Dubbelkrum”.

Bron är uppbyggd av tre olika element som 
visuellt kontrasterar mot varandra men som 
tillsammans utgör en konstruktiv helhet med 
en unik och karaktäristisk gestalt. Ur vattnet 
reser sig massiva skivformade betongfundament 
upp till cirka 2/3 av höjden. På fundamenten 
sträcker sig en konstruktion av stålrör som med 
lätthet och transparens bär upp den slutna och 
vingformade brobalken av stål. Över hela bro-
sträckningen sker en successiv skalförändring 
av spännvidder, stödutformning och brobalkens 
höjd. Från mittspannets 170 meter minskas 
spännvidderna successivt till ändspannens 100. 
Samtidigt som brohöjden och spännvidderna 
minskar tunnas även brobalken ut med en jämn 
förändring och stöden minskar i storlek och 
rördimensioner proportionerligt mot höjden.

Bron har ingen vägbelysning över körba-
norna men har en lågt sittande belysning längs 
gång- och cykelbanan på brons västra sida so 
tecknar en svag ljuslinje av hela bron sett från 
stadskärnan. En svag effektbelysning förtydligar 
stödens karaktäristiska stålrörskonstruktion. 
Landfästena utgörs av kraftfulla murkonstruk-
tioner som tydligt markerar stålbrons avslut 
samtidigt som de formmässigt tar upp skivstö-
den med repeterade vertikala strävpelarformer 
längs sidorna. Landfästesgestaltningen avslutas 
i och med att på- och avfartsramperna tar mark 
invid cirkulationsplatserna. 

14

Fakta 
Pristagare i Vägverket Region Mitts 
arkitekttävling om Sundsvallsbron 
- 1996, 1:a pris ”Dubbelkrum”, pris-
summa 800 000 kr
Förslagsställare: K*R*A*M gruppen 
Sundsvallsbron, Virum, Danmark, ett 
joint venture bestående av:
Arkitekt: KHR AS Arkitekter: Jesper 
Lund, Erik Sørensen, Kresten Bloch, 
Henrik Rundquist, Jesper Bo Jensen, 
Peter Leuchenring, Frans Drewniak, 
Martina Møller
Konstruktör: Rambøll AS: Christian 
von Scholten, Jens Chr. Kærn
Trafikplanerare: Anders Nyvig A/S 
Trafik og byplanlæggere: Robin 
Munch-Anderseon
Arkitekt: Møller & Grønborg Arkitek-
ter og Planlæggere: Ib Møller, Johan-
nes Vindum, Nielse Kjølhede
Underkonsultant CAD-bilder: CAD-
People, Claus Møller

De stora stål-
lådorna till 
brokonstruk-
tionen började 
tillverkas som 
komponenter 
i Neumarkt i 
södra Tyskland 
(ovan). Sattes 
samman till 
sektioner i 
Szczecin i Polen 
(t.h.). Lyftes på 
plats i Sundsvall 
(överst)
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Stålkon-
struktion 
med 
logistiska 
utmaningar 
E4-bron över Sundsvallsfjär-

den kommer att vara riktigt 

berest innan den öppnat.

av Staffan Boström, Trafikverket / WSP

Stålet kommer från flera länder i Europa 
där de olika delarna tillverkas i Neu-
markt i södra Tyskland, där ett av de 

tre bolagen (Max Bögl) i brokonsortiet har sitt 
huvudkontor. En helt ny modern produktions-
anläggning byggdes upp till detta projekt och 
kommer fortsättningsvis att användas till nya 
stålbyggnadsprojekt. Förutom Max Bögl ingår 
också Josef Möbius och Pihl & Son i brokonsortiet 
(det sistnämnda gick dock nyligen i konkurs och 
deras arbete togs över av övriga entreprenörer).

Europeiskt stålprojekt
Allt stål till detta projekt kommer från Europa 
och totalt har drygt 300 delar producerats i 
Bayern till alla brospannen på Sundsvalls-
bron. Stålkomponenterna går sedan via ka-
naler och hav till Szczecin i Polen där ett helt 
nytt område byggts om till en montage- och 
förvaringsplats. Komponenterna sätts där sam-
man till större brosektioner innan transport 
till Sundsvall. De två första brospannen, ett 
på vardera norra respektive södra sidan av 
fjärden, sattes samman på plats eftersom man 
kunde arbeta från land. Åtta av de övriga nio 
brosektionerna är nu helt klara (den sista håller 
på att svetsas samman i Polen) och kommer till 
Sundsvall med ungefär tre veckors mellanrum.

– Innan resan norrut startar måste vi i 48 
timmar framåt vara säkra på att det inte kom-
mer att blåsa upp. I så fall får vi vänta in bättre 
väder, säger Staffan Boström.

Logistiken
Han kallas ”stålmannen” i hela det här bro-
projektet eftersom han är ansvarig för stålet 
väg under hela processen – från Tyskland till 
färdig bro. Staffan Boström har byggt många 
broar i sitt liv och onekligen är den i Sundsvall 
en av de mest spännande.

– Det är ett nytt produktionsätt vi ar-
betar efter, något som liknar bilindu-
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medan att nya har tillverkats nere i Tyskland/
Polen inför nya transporter till Sundsvall.

Fakta om brosektionerna
De nio brosektionerna är 90–160 meter långa 
(det kortaste i mitten av bron) och är helt olika 
eftersom bron svänger både i höjd och i sid-
led. De väger upp mot 2 500 ton. Varje bro-
spann/sektion är byggda av cirka 30 stycken 
volymselement, vars storlek bestämdes av 
flodpråmarnas storlek samt lyftkapaciteten i 
verkstaden nere i Tyskland. Maximal storlek 
på dessa element är cirka 6x6x25 meter. Bro-
konstruktionen är byggd av relativt tunna 
stålplåtar, 14-16mm, vilket medför att den 
har många längsgående avstyvningar. Normal 
ihopsättningstid för en brosektion nere i Polen 
är 7 veckor. De två första brosektionerna sattes 
samman på 14 veckor vardera för att testa och 
trimma in montagearbetet.

Lyften av brosektionerna
När varje brosektion lyfts på plats kommer det 
att gå snett – men det är helt enligt planerna.

– När vi lyfter in brosektionen på stöden så 
kommer dessa att luta rejält och många kommer 
nog tro att det blivit fel. Men så är det inte (via 
länkarna här intill kan du se hur brolyften går 
till). Och inte nog med det, väl på plats kommer 
själva vägbanan att bukta lite av sin egen tyngd.

– Men också det är helt enligt planerna, men 
med hjälp av hydralik löser vi den saken, säger 
Staffan Boström. 

Inför och efter lyften monterar man stace, 
dvs diagonaler, som går från brostöden och upp 
mot brosektionerna. Dessa förspänns med hy-
dralik vid montaget vilket gör att nedböjningen 
från egenvikten tas bort. Dessa ”stace” monters 
på plats i Sundsvall vid sidan av brolinjen. Själva 
lyften görs med två jättekranar, där den ena står 
på en pråm med en lyftkapacitet på 44 meter. 
Den andra kranen är en kallad Derrick-kran 
som står på den vägbana som redan är byggd 
och där kranen sedan flyttas ut mer och mer 
allteftersom monteringen sker.

strins löpande band-princip, säger Staffan. 
Samtidigt som stålkomponenterna tillverkas i 
noga genomtänkt ordning i Tyskland går kanal-
transporterna till Polen och arbetet med de åtta 
brostöden har pågått i Sundsvall. Vid månads-
skiftet maj-juni kom så den första brosektionen 
till Sundsvall och lyftes på plats. Därefter har 
arbetet med att svetsa samman sektionerna pågått 

Imponerande dimensioner på stållådan till Sundsvallsbron, 21–35 m bred och som högst 6 meter  
(se personen vid staketet)

Staffan Boström på den senast monterade brosek-
tionen med en av Derrick-kranarna i bakgrunden.

Brosektionen fraktas på pråm från Polen upp 
till Sundsvall. Vädret är då en viktig faktor att 
ta hänsyn till.

Staffan inne i stållådan.
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Brosektionerna lyfts i ena änden med en Derrick-
kran som står på brobanan och flyttas vart efter, 
samt en specialbyggd kran på ponton som flyttas 
mellan norra och södra brosidorna vid lyften.
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Force Technology utför den oförstörande 
provningen och sakkunnig inom stål för 
svetsarbete utfört i Sundsvall. 

”Rent provningstekniskt är utmaningen 
inte så stor, utmaningen är istället språket och 
kulturskillnader”, säger Lars Dahlgren prov-
ningsledare på Force Technology. ”Fast det 
lossnade snabbt och rutinerna har satt sig, och 
nu när bron växer fram är känner man sig stolt 
över att få vara med”, fortsätter Lars. 

Dels kvalitetssäkras arbetet hos tillverkaren 
och dels på plats genom kontroll av monterade 
sektioner. På 2  av brons totalt 11 sektioner som 
har monterats i Sundsvall har flera kilometer 
svetsfog kontrolleras på plats efter montage. 

Provningen utförs med traditionell ultraljuds-
provning och magnetpulverprovning.

En stor del i att arbetet fungerar så bra 
är att Dieter Recknagel på Max Bögel och 
hans kollegor som ansvarar för kvalitets-
kontrollen, är otroligt duktiga på uppfölj-
ning och projektledning och att överbrygga 
kulturbarriärer mellan de många nationali-
teter som finns representerade. ”Dokumen-
tationen håller högsta klass”, inflikar Lars.  
En annan del som underlättat är att Force 
platskontor ligger i direkt anslutning till norra 
brofästet och brobyggets projektledningskon-
tor. Detta gör att alla frågor kan tas direkt på 
plats. Det kan t.ex. handla om komplicerade 
provningsgeometrier som måste diskuteras.  
Det speciella med bron är storleken på allt, 
de höga kvalitetskraven och att finnas så nära 
utförare och beställare. ”För oss är det storskalig 
och genomgripande tillämpning av den nya EN 

1090 normen. Beställaren har koll på allt och 
bra rutiner för ett så stort projekt. Vi har lärt 
oss mycket av den tyska projektledningen”, 
säger Lars. 

Kilometervis kontroll av svetsfogar 
Sundsvallsbron är i princip 

en stor svetsad stålkonstruk-

tion där tillverkning sker hos 

Max Bögel i Neumarkt/Stet-

tin och på plats i Sundsvall. 

Kvalitetssäkringen följer en 

inspektionsplan enligt EN 

1090-2 B+ med den högsta 

utförande klassen och ac-

ceptanskriteriet. 

av Tomas Tränkner, Force Technology

Svetsfo-
garna mellan 
sektionerna 
och andra 
svetsarbeten på 
brokonstruk-
tionen kräver 
omfattande 
kontrollarbete.

Sammanfogning av sektionerna på plats
Efter att sektion är upplyft monteras den cirka 
500 mm bortanför tidigare monterad sektion 
där den mäts upp och renkapas i sin ände för 
att passa exakt mot befintlig sektion. Därefter 
lanseras den nya brosektionen tillbaka mot den 
befintliga och svetsas fast. Det får endast vara 
en temperaturskillnad mellan underfläns och 
överfläns av två grader då delarna börjar svet-
sas mot varandra, vilket har medfört att sam-
manfogningen har skett nattetid och tidigt på 
morgonen innan solen har hunnit värma stålet. 

Montageordning 
Kapning sammanfogning och montage av 
stace tar cirka 4–5 veckor varför man monterar 
en sektion var tredje vecka, varannan gång 
på söder och varannan gång på norra sidan, 
och får då en cykel på 6 veckor mellan lyft av 
intilliggande sektioner. Den första sektionen 
som monterades på detta sätt var det närmast 
norra landfästet den 29 juni och tre veckor 

senare närmast södra landfästet. Så håller det 
växelvis på under sommaren och hösten.

Tidplan
– Före jul ska vi vara klara med montaget, 
säger Staffan Boström. Att just den tiden är 
målet är att det måste vara isfritt inne i fjärden 
när monteringen sker eftersom man använder 

sig av pråmar som måste kunna röra sig fritt i 
vattnet. Så även om förberedelserna och logis-
tiken klaffar så går inte allt att styra.

– Det är just vädret som kan påverka 
vår tidsplan, avslutar Staffan Boström. 
Hela nya E4-sträckningen bestående av fem 
trafikplatser, 33 broar inklusive Sundsvallsbron, 
är beräknad att öppna för trafik under 2015. 

Läs mer på Internet 
 www.trafikverket.se/e4sundsvall
Youtubefilm om ett brolyft: www.youtube.com/watch?v=VbxSvFHJYXU
Brodagboken: www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vasternorrland/E4-Sundsvall/Dubbelkrum/
Bildspel om lyft av brospann: www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vasternorrland/E4-Sundsvall/Dubbelkrum/Bildgallerier-for-E4-bygget-Bron/
2013/Lyft-av-brospann/

To
rb

jö
rn

 B
er

gk
vi

st

To
rb

jö
rn

 B
er

gk
vi

st

To
rb

jö
rn

 B
er

gk
vi

st



SBS

Nordcert AB
ordcert e

Tel: 08-34 92 70. Fax 08-30 70 54

 l indab  |   vi förenklar byggandet

Utfackningsväggar 
med stålreglar  

Med icke organiskt material 

försvinner risken för mögelskador. 

Kombinationen av slitsar och 

tunnplåt gör att värmeledningen hålls 

på en mycket låg nivå. 

Tester visar att en yttervägg i stål har 
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än andra material.

Vi har kunskapen.
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Trollstigplatået vinner av  
Norsk Stålkonstruksjonspris 2013

Juryen har kåret Trollstigplatået til 
vinner av Norsk Stålkonstruksjons-
pris 2013. Trollstigplatået i Rauma 

kommune i Møre og Romsdal gikk der-
med til topps i konkurranse med de to 
andre finalistene, DNB-huset Vestbygget 
i Bjørvika og Statoils nye regionkontor 
på Fornebu. Juryens uttalelse fortsetter 
nedenfor.

Minst mulig vedlikehold
- Trollstigplatået er et omfattende arkitek-
turprosjekt både i program, kompleksitet 
og skala. Anlegget har inntil 750 000 
besøkende i løpet av en sommer og dek-
ker et område på 600 000 kvm. Alle ele-
menter: Flomvern, restaurant, broer, stier, 
utsiktsplattformer og møblering, fremstår 
som en helhet og integrert i landskapet. 
Byggverket skal ha lang levetid, minst 

mulig vedlikehold og kunne tåle store 
påkjenninger med inntil 7 meter snø, noe 
som stiller høye krav til materialene, 

Imponerende kvalitet
–Styrken og slankheten i stålet sammen 
med betongens massivitet skaper spen-
nende kontraster og knytter bygg til sted. 
Her er en unik variasjon og kreativitet i 
bruken av stål, særlig cortenstål. Fra de 
store konstruksjonene i brospenn og ut-
kragede utsiktspunkt som skal tåle ekstre-
me påkjenninger, til kledning, kanting, 
rekkverksstolper og – spiler, møblering 
og dørvridere. Alle elementene har en 
imponerende kvalitet i detaljer og hånd-
verksmessige utførelse. 

Läs mer på Internet
www.stalforbund.com

Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner deler hvert annet år ut 

Norsk Stålkonstruk-sjonspris. Prisen er ment å oppmuntre til anvendelse av stål og gi 

opphav til nye idéer og inspirerende løsninger. 

VINNER

Trollstigplatået iscenesetter og 
fremhever det dramatiske fjelland-
skapet ved Trollstigen. Gjennom en 
følsomhet til stedet, imponerende 
ingeniørkunst kombinert med 
kunstnerisk nerve i utforming og 
materialbruk, er dette et blitt et unikt 
anlegg som på en elegant måte 
formidler overgangen mellom  
arkitektur og natur, uttaler juryen.

av Kjetil Myhre
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Juryen 2013 består av:

Grete Kvinnesland, Bymiljø- og utbyg-
ging, Stavanger kommune, representant 
for Norske Arkitekters Landsforbund
Stig Møllersen, Multiconsult AS, 
representant for Norsk Forening for 
Stålkonstruksjoner 
Kåre Solberg, Contiga AS, representant 
for Rådgivende Ingeniørers Forening
Tonje Bay, Contiga AS, representant for 
Den norske Stålgruppen

Juryen nominerte, på bakgrunn av 9 
innkomne forslag, tre kandidater til 
finalen i årets priskonkurranse. De no-
minerte er vurdert ut fra kvaliteter, både 
hva angår estetikk, teknikk, miljø og 
økonomi. De tre finalistene er alle flotte 
kandidater til Stålkonstruksjonsprisen 
med utmerkede kvaliteter for anvendel-
se av stål i de bærende konstruksjoner. 
Finalistene er:
DNB-huset: Vestbygget i Bjørvika, Oslo
Statoils nye regionkontor på Fornebu
Trollstigplatået i Møre og Romsdal

Juryen har bestemt at Norsk Stålkon-
struksjonspris 2013 tildeles Trollstig-
platået. Prisen består av et diplom 
som tildeles byggherre, arkitekt, råd-
givende ingeniør og stålentreprenør. 
Presentasjon av vinnerprosjektet og 
prisutdeling vil skje under Norsk Stål-
dag den 7. november 2013 på Grand 
Hotell i Oslo.

Byggherre: 
Statens vegvesen,  
Turistvegseksjonen
Arkitekt: 
Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Rådgivende ingeniør:  
Dr. Techn Kristoffer Apeland AS
Stålentreprenør: 
Christie & Opsahl AS

Til sammen er det fem utsiktspunkter. 
Den største utsiktsplattformen henger ut 
over en kant med et loddrett fall på over 
200 meter.



Guro Langemyhr og Rasmus Steen Pettersen, 
vinnere av Norske Arkitektstudenters  
Stålkonstruksjonspris 2013

Juryens uttalelse:

Forfatterne har brukt tomrommet 
mellom to bygårder, og den bakenfor-
liggende park, til å innpasse program-
met, som var boliger for studenter, 
med en offentlig funksjon på bakken. 
En stålkonstruksjon med overført 
inspirasjon fra trærne i parken, har gitt 
anlegget et tydelig uttrykk. Ståltrærne, 
som er laget av sveisete platekon-
struksjoner, har kraftige stammer som 
bærer boksen med studenthybler.

I parken står tre sylindervolumer, 
som inneholder rom for supple-
rende funksjoner mellom stålgreinene. 
Sylinderne vil om kvelden kunne gi 
assosiasjoner til lykter i dialog med 
de virkelige trærne. Valg av stål som 
konstruksjonsmateriale for konkreti-
sering av hovedideen virker gjennom-
tenkt. Et beregningsprogram er brukt 
for å verifisere statikken. Prosjektet 
er et godt eksempel på en fantasifull 
gjennomføring av et enkelt program. 
Prosjektet er fremstilt med klarhet og 
innlevelse.

Juryen har bestått av:

Siv. arkitekt Øyvind Almaas, ØKAW 
Arkitekter MNAL AS 
Siv. ingeniør Pål Jevanord, FINSETH 
rådgivende ingeniører AS 
Siv. ingeniør Stig Møllersen, Multi-
consult AS, representant for Norsk 
Forening for Stålkonstruksjoner 
Daglig leder Kjetil Myhre, Norsk Stål-
forbund, representant for Den norske 
Stålgruppen
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Studentpris – vinneren 2013

og en sjekk på kr. 25.000 vil bli overrakt 
på Norsk Ståldag 7. november 2013 på 
Grand Hotell, Oslo. Vinnerne får også en 
reise til Milano, Italia, til ECCS European 
Steel Construction Day den 3. oktober. 
De er også nominert til ”ECCS European 
Student Awards for Architectural Design 
2013”.

Utdrag av statuttene
Prisen deles ut til en arkitektstudent (eller 
en studentgruppe på inntil to personer) 
på basis av studenten(ene)s arbeider med 
utforming av en stålkonstruksjon som 
har kvaliteter av en slik art at de lett kan 
verdsettes. Ordet konstruksjon kan for-
stås innenfor en vid ramme. Konstruks-
jonen skal ha kvaliteter både hva angår 
estetikk, utforming, funksjon og miljø. 

Norsk Stålforbund og Norsk 
Forening for Stålkonstruksjoner 
deler hvert annet år ut Norske 
Arkitektstudenters Stålkonstruk-
sjonspris. 

av Kjetil Myhre

I parken er det plassert tre sylindriske rom for rekreasjon, - én for hver etasje. Tre stiliserte “ståltrær” er rotert rundt en midtakse 
hvor de møtes mot toppen slik at de i grunnplan danner en likesidet trekant.

Prisen ble første gang delt ut i 2005. 
Konkurransen retter seg mot arki-
tektstudenter ved norske universi-

tet og høgkoler. Prisen er ment å opp-
muntre arkitektstudentene til å anvende 
stål som et sentralt element i design av 
konstruksjoner og inspirere til nye idéer 
og løsninger. 

Juryen har i år gjennomgått 11 forslag 
fordelt på prosjektoppgaver fra NTNU, 
Bergen Arkitekt Skole og AHO. Det var 
stor variasjon i temaer, helt fra små, enkle 
konstruksjoner til mer omfattende og 
komplekse prosjekter. Juryen har valgt 
å belønne et studentarbeid hvor stålet er 
vist brukt med fantasi og forståelse.

Seeing the park for the trees
Juryen har bestemt at Norske Arkitekt-
studenters Stålkonstruksjonspris 2013 
tildeles Guro Langemyhr og Rasmus Steen 
Pettersen for arbeidet med «Seeing the 
park for the trees”, en semesteroppgave 
ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
(AHO). Prisen som består av et diplom 



Europcars nya finska huvudkontor och logistikcenter i Hel-
singfors, är ett fräscht och uppseendeväckande landmärke 
som är enkelt att känna igen tack vare den identitetstrogna 
fasaden. Genom att komplettera de unikt starka PAROC® 
elementen med en grön beklädnad har man lyckats åstad-
komma en vacker och uttrycksfull fasad.

Läs mer om projektet och PAROC Built-On™ på
paroc.se/europcar

med PAROC Built-On™

fasadlösning

“Utformningen av den långa fasaden med högkvalitativa  
detaljer var möjlig tack vare PAROC® sandwichelement. 
Skarvarna mellan elementen syns knappt. Elementen är 
innovativa och kostnadseffektiva byggnadskomponenter 
som utvecklats speciellt för den här typen av moderna 
byggnader.”

PAVE MIKKONEN, HUVUDARKITEKT, ARCHEUS LTD

PAROC PANEL SYSTEM AB   541 86 Skövde   Tel. 0500 46 90 00  Fax 0500 48 63 03



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

Vi finns 
nära

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

SPECIALISTER PÅ RULLBOCKNING

Sjølund A/S . Skamlingvejen 146 . DK-6093 Sjølund . tlf. +45 76991777 . www.sjoelund.dk

STÅLPROFILER  •  ALUMINIUMPROFILER  •  PLÅTAR  •  FLÄNSAR

Med våra mer än 60 små och stora 
profilvalsmaskiner rullbockar vi alla 
standarddimensioner. I våra produk-
tionslokaler på 15000 kvm kan vi med 
vår krankapacitet lyfta 32 ton. Våra 
kundorder varierar från en enkel 
balkongfront i UNP, till stora mängder 
rör eller balkar för stora byggprojekt
i Danmark och övriga världen.
 

Sjølund A/S deltar på
Stålbyggnadsdagen den 24. oktober och på 

Elmia Subcontractor – Skandinaviens 
största mässa för metallindustrin. 

Besök oss i vår monter på:  
A06:05 den 12. – 15. november 2013.

STÅLPROFIL
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BRANDSKYDD

Dick Karlsson, 
Paroc Panel System Oy AB 

Brandsäkra konstruktioner 
med sandwichelement

Under de senaste åren har det inträffat stora bränder där sandwichelement  

varit inblandade i Europa och diskussioner om brandsäkerheten hos sådana typer  

av konstruktioner är hela tiden aktuella. Samtidigt har testmetoderna och klassifi- 

ceringssystemen i Europa ändrats och vi har nu ett nytt gemensamt europeiskt  

system istället för de gamla välkända nationella systemen. 

O
m vi väljer rätt element för rätt 
användningsområde och tar 
i beaktande infästningar och 
detaljutförande i planeringen 
av både sandwichelement och 

de bärande konstruktioner de skall fästas vid, 
är det möjligt att med sandwichelement upp-
fylla även de allra strängaste kraven gällande 
brandsäkerhet. De bästa elementen är idag 
klassade som obrännbara (A2-s1, d0) med 
brandklassificeringar på upp till och över 4 
timmar (EI 240).

Sandwichelement och deras egenskaper
Enligt definitionen i produktstandarden är ett 
sandwichelement en byggprodukt som består 
av två metallytskikt placerade på vardera sidan 

normalt 0,4 till 0,8 mm och den kan vara slät, 
lättprofilerad eller profilerad. Vidhäftningen 
mellan ytskikt och kärnmaterial skapas an-
tingen med lim eller genom självhäftning 
under tillverkningsprocessen beroende på 
vilket kärnmaterial som används. Typiska 
kärnmaterial är olika sorters polyuretaner, 
polystyren och mineralull. 

Tabell 1: Kalorimetriskt värmevärde för några material

Material Kalorimetriskt värmevärde, Hu (MJ/kg)

Trä (för jämförelse)  17,5
Polystyren  40
Polyuretan  25
Mineralull  1

av en kärna bestående av ett värmeisolerande 
material med stark vidhäftning till de båda yt-
skikten så att dessa tre komponenter åstadkom-
mer en kompositeffekt då de utsätts för last. 
Ytskikten består vanligtvis av förzinkad stål-
plåt men också andra typer av galvaniserat eller 
rostfritt stål eller till och med andra metaller 
kan användas. Plåtens nominella tjocklek är 

Bilden visar En brand vid Dalco 
foods där halva byggnaden brann 
ner medan den brandavskiljande 
väggen med obrännbara (A2-s1, 
d0) ca. 9 meter långa sandwichpa-
neler hindrade den häftiga branden 
att sprida sig till övriga delar av 
fabriksanläggningen.
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Brandsäkerhet i Europa
Den byggda miljön omkring oss förändras 
och nya material och moderna teknologier 
medför en grundläggande förändring i hur 
nya byggnader planeras och byggs. Byggna-
dernas brandbelastning ökar med ökad risk för 
stora eldsvådor som följd. Vissa byggmaterial 
medför en betydande brandbelastning. Några 
exempel ges i tabell 1. 

Vi har idag mera bränder och de är större 
och kostar mera pengar än tidigare. Varje år 
brandskadas 45 000 europeiska medborgare och 
brandrelaterade kostnader uppskattas uppgå 
till cirka 1 % av Europas BNP. 

Europeiska brandsklassificeringssyste-
met och testmetoder
Den globala brandsäkerhetsplaneringen har 
som målsättning:

 Att trygga liv och säkerhet för civila och 
brandmän som befinner sig i byggnaden 
 Att förhindra förluster i form av skadade 
byggnader och avbrott i affärsverksamheter 
 Att skydda omgivningen från skadliga utsläpp

Dessa beaktas numera vanligen genom ett 
europeiskt klassificeringssystem för material 
och konstruktioner. En nackdel i detta klassifi-
ceringssystem är att det inte alls finns föreskrif-
ter för giftiga rökgaser, endast röktäthet och 
detta trots att rök förorsakar dödsfall i flertalet 
bränder. Även om brandsäkerhetsvetenskapen 
utvecklas, kommer klassificeringssystemen att 
vara allmänt i bruk under flera år framöver, 
åtminstone för sandwichelementkonstruktio-
ner. Målsättningarna omvandlas till ett klassi-
ficeringssystem utgående från två antaganden:  

 Brand i ett rum och tid att fly från rummet
 Brandspridning från utgångsrummet till 
andra delar av byggnaden och tid att fly 
från byggnaden   

Materialens brandegenskaper  
(reaction to fire) för sandwichelement
Det finns olika åsikter bland brandexperter 
om huruvida det europeiska klassificerings-
systemet är lämpligt för sandwichelement. 
Det är klart att SBI-testmetoden (Single Bur-
ning Item) inte är ett test som kan klassa 
byggprodukter, utan ett test som klassifice-
rar ytmaterialet hos en produkt och hur det 
uppför sig i brand. Ytmaterialets antänd-
ning, flamspridning och röktäthet utvär-
deras. I sandwichelement med obrännbar 
stålplåt ovanpå ett brännbart eller obränn-
bart kärnmaterial påverkar kärnmaterialet 
sällan i högre grad i testresultatet, då fogen 
är noggrant tätad i provkonstruktionen.  
Nya testmetoder och klassificeringar i kom-
bination med CE-märkning ger upphov till 
ett mycket kaotiskt läge på marknaden. Ingen 
vet hur man skall tolka och jämföra nationella 
bestämmelser och krav med de klasser som 
anges i tillverkarens information. Det finns en 
stor risk att element, som borde klassas som 
C eller D i detta system har en B-s1, d0 klass

Brandmotstånd för sandwichelement
Vid planering och utvärdering av prestationen 
hos en vägg är det väsentligt att förstå hur en 
sandwichelementkonstruktion beter sig i en 
brandsituation. Beteendet och de antaganden 
som görs beskrivs i standarden för utvidgad 
användning av sandwichelement:

 Ingen vertikal utböjning av konstruktionen 
ovanför och under väggen sker under tiden 
för brandpåverkan.
 Efter att den exponerade ytan delaminerat 
uppbärs elementets egenvikt av en stöd-
konstruktion till vilken elementen fästs. 
Stödkonstruktionen måste ha minst samma 
bärförmåga R för brandmotstånd som väg-
gen beträffande integritet och isolerförmåga.   

 Då en sandwichelementkonstruktion utsätts 
för brand kan följande beteende förvän-
tas: Elementet böjs först mot branden då 
den brandutsatta ytan expanderar. Då den 
brandutsatta ytan delaminerar förlorar kon-
struktionen sina sandwichegenskaper och 
elementen kan kollapsa, ifall inte elementens 
infästningar till den bärande konstruktionen 
är välplanerade. Elementens beteende visas 
i bild 1. 

Eftersom det viktigaste målet för brandmot-
ståndet är att förhindra att en fullt utvecklad 
brand i ett utrymme sprids till andra delar av 
byggnaden, är det klart att väggen inte får 
kollapsa. Därför måste den bärande konstruk-
tionen och infästningssystemet konstrueras så 
att detta inte sker. Dessa regler och antaganden 
gäller för alla typer av sandwichelement. Bero-
ende på vilken brandmotståndstid som krävs, 
måste infästningarna och också den bärande 
konstruktionen i vissa fall skyddas med andra 
material. Sandwichelementens förmåga att 
motstå brand under en bestämd tid beror på:

 Elementets tjocklek    
 Kärnmaterialet  
 Fogkonstruktionen  
 Ytegenskaperna (emissivitet) på den icke 
brandutsatta sidan  

Slutsatser
Det är möjligt att bygga brandsäkra kon-
struktioner med lätta sandwichelement som 
uppfyller också de allra strängaste kraven. 
Vissa väsentliga frågor måste tas i beaktande 
och projektörer, byggmyndigheter och ägare 
måste vara medvetna om sandwichelementens 
beteende i en brandsituation. De viktigaste 
slutsatserna är: 

Det europeiska klassificeringssystemet för 
materialens brandegenskaper (reaction to fire) 
kan inte skilja mellan element av klass B och C 
och det är inte lätt att veta vad som ligger bakom 
klassificeringen som anges i CE-märkningen. 
Element klassade som A2-s1, d0 är obrännbara 
och ett tryggt val.

Klassificeringssystemet beaktar inte heller 
giftiga gaser eller röktätheten och rökens sprid-
ning från en brandcell till en annan. Röktäthet 
mäts endast då man bestämmer materialens 
brandegenskaper. Röktätheten och spridningen 
genom konstruktionen i testet för brandmot-
stånd negligeras även om detta är en minst lika 
viktig egenskap som yttemperaturen.

Den bärande konstruktionen som elementet 
är fastsatt i får inte kollapsa inom den deklare-
rade brandklassen. Den måste därför ha minst 
samma klassificering för lastbärande förmåga 
som krävs av sandwichelementet för isolering 
och integritet.  Infästningssystemet är en vä-
sentlig del av brandklassificeringen och måste 
därför vara välplanerad och monterad. 

Läs mer på Internet
www.paroc.se/knowhow/brand

Bild 1: Hur en sandwich-
elementväggkonstruktion 
uppför sig vid brand 



Vi bygger 
nya möjligheter

www.lecor.se

Brobyte med kvalitet! 
I en krävande miljö med stora trafikomläggningar gjordes klaffbytet, 
på Danviksbron i Stockholm, snabbt och med hög kvalitet.  
De nya klaffarna monterades i stora enheter nattetid och vi 
levererade – nära två månader snabbare än beräknat!



EN 1090-1 
 ISO 3834

Let’s connect

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

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

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

• kvalitet • funktionalitet

• estetik  • säkerhet

• bärförmåga • ekonomi

LET’S CONNECT!

Systemlösningar till broar, estetiskt
utformade dragstag, vindavstyvningar…

System ASDO System BB System PDS
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SVETSNING

Björn Lindhe, IWE

Bjorn.lindhe@svetsasvarig.se

Svetsprocedurläggning 
– enkelt eller svårt?

Uppsvetsning av procedurer har kommit i hetluften  

sedan allt fler företag har krav på sig att certifiera sig  

enligt bl.a. EN 1090. Tyvärr är det många, som känner  

oro inför just detta. Nedan följer tips för att bättre lyckas 

med sin uppsvetsning.

D
et finns ett par saker man bör 
tänka på inför en uppsvetsning 
av procedurer. Att ha kontroll 
på valsningsriktning av plåten 
är en sådan. Detta påverkar 

hur proverna skall tas ut vid efterföljande 
provningen. 

Svetsprocedurens giltighet
För att öka procedurens bredd, d.v.s. mellan 
vilka olika sträckenergier en procedur är giltig 
vid stumsvetsning kan göras genom att provet 
körs i både PC läge (horisontellt) och en i 
PF läge (vertikalt). Dessa lägen är de kallaste 
respektive varmaste.

För rörsvetsning är ett alternativ till att köra 

i 45 graders lutning att köra ett prov i PC och ett 
i PF. Giltigheten för svetslägen blir desamma. 

Det kan vara klokt att svetsa upp ett tjockare 
material än det, som krävs p.g.a. giltighetsom-
rådet. T.ex. så ger ett prov upp till godstjocklek 
tolv mm giltighet från tre till 24 mm. 

Byte av tillsatsmaterial
Om ett byte av tillsatsmaterial måste göras, 
kan detta skapa problem. Om tillsatsmaterial 
byts från det som ursprungligen användes vid 
procedurprovet gäller följande: 

Vid metod 131 (MIG – Homogentråd), 135 
(MAG – Homogentråd) och 141 (TIG – 
Stavar) är bytet tillåtet om den obligatoriska 
delen av tillsatsmaterialet är densamma. 
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Vid metod 111 (MMA – Belagda elektrod, 
”Pinne”), 12 (Pulverbågssvetsning), 136 
(MAG – Rörtråd) och 138 (MAG – Rör-
tråd) är bytet tillåtet om klassificeringen av 
tillsatserna är densamma under förutsättning 
att det inte föreligger krav på slagprovning. 

Krav på slagprovning ställs om tjockleken är 
större än tolv mm. Om proceduren används för 
svetsning av tryckbärande rörledningar eller 
tryckkärl är det i regel krav på slagprovning 
redan vid tjocklek från 6 mm. Finns krav 
på slagprovning kan byte av tillsatsmaterial 
ändå vara möjligt. Detta åstadkoms om den 
obligatoriska delen av klassificeringen på till-
satsmaterialen är samma. I detta fall svetsas ett 
kompletterande prov upp. Från detta prov tar 
man då endast ut slagprovstavar i svetsgodset. 
Övrig mekanisk provning så som hårdhet, 
mikro och makro behöver inte utföras vilket 
då reducerar kostnaden jämfört med att svetsa 
upp ett helt nytt procedurprov. 

Svetsegenspänningar i materialet
Vid svetsning av stumsvetsproceurer i plåt 
är det viktigt att plåten inte vinklar sig 
enligt figuren 1. Anledningen till detta är att 
uttagningen av provstavar kan bli omöjliga 
utan att pressa plåten. Om pressning måste 
genomföras riskerar detta att påverka de 
mekaniska egenskaperna negativt. För att 
förhindra detta häftas plåtarna upp med en 

viss förvinkling. Detta kräver dock att det 
finns kunskap till att göra en bedömning 
över hur mycket plåtarna vinklar sig under 
svetsningen. Ett annat alternativ, som oftare 
används är att svetsa det som ibland benämns 
”strongbacks” på högkant på baksidan av 
plåten. Detta mothåll är oftast plattstål av 
samma kvalité, som grundmaterialet , som 
svetsas, se figur 2. En urjackning av plattjär-
net görs för att rotsträngen ska gå fri.  

Svetsprovets längd
I vissa fall krävs att hela provets längd utnyttjas 
för att få ut alla provbitar. Det är då bra om 
det används svetsar på start och stopplåtar, se 
figur 3. Ett annat alternativ är att svetsa upp ett 
provstycke som är längre än vad standarden 
kräver. Särskilt viktigt är detta om det finns 
andra kundkrav.

Tänk på att det ibland inte räcker att svetsa 
en plåt med måtten enligt standarden eller en-
staka rör. Risken är nämligen stor att materialet 
inte kommer att räcka till för alla provstavar. 
Fråga alltid svetsövervakaren innan provlägg-
ning hur mycket material som krävs. 

pWPS för uppsvetsning
Vid uppsvetsning av svetsproceduren ska det 
finnas preliminär WPS som talar om i stora 
drag hur svetsningen ska utföras. Hjälp med 
utfärdandet av ett preliminärt svetsdatablad 
en s.k. pWPS kan fås genom Svetsansvarig 
på företaget. 

Uppmärkning och spårbarhet
Vid procedurprocedurläggning är det extra 
viktigt att märka upp alla provbitar med char-
genummer. Samtliga certifikat ska lämnas till 
svetsövervakaren på grundmaterial och till-
satsmaterial vid uppsvetsningstillfällets start. 

Under procedurläggningen
När uppsvetsningen pågår är det viktigt att lämna 
plats åt svetsövervakaren, när denne så önskar. 
Oftast skall kontrollmätning göras av längden, på 
det svetsade området. Detta för att kunna räkna 
ut sträckenergin, som tillförs vid uppsvetsningen.  
 Kontroll görs även av förvärmning och mellan 
strängtemperaturen. Be gärna övervakaren att 
förklara hur denne önskar att uppsvetsning skall 
tillgå för att göra det så enkel för alla inblandade.  
Be även personer, som inte har med provlägg-
ningen att gör att dessa håller sig borta från ar-
betsplatsen. 

Kom ihåg lista för procedurläggning: 
1 – Kontrollera så att svetsmaskinen har ge-
nomgått service före uppsvetsningen.   
2 – Låt den som skall svetsa proceduren  få tid 
att träna före uppsvetsningen och kontrollera 
så att parametrarna går att använda.
3 – Kontakta din leverantör av tillsatsmaterial 
för råd och tips inför uppsvetsningen 
4 – Funktionstesta värmekoger vid svetsning 
av belagda elektroder
5 – Se till att det finns t.ex. tvingar, stålborstar 
och slipskivor framtaget vid arbetsplatsen. 
6 – Ha alla certifikat tillgängliga (grund- och 
tillsatsmaterial) samt pWPS.
7 – Allt material skall vara tillgängligt och 
uppmärkt när svetsövervakaren kommer. 
8 – Be svetsövervakaren instruera svetsaren 
före uppsvetsning om dennes arbetsätt
9 – Se till att personer, som inte har med upp-
svetsningen att göra att hålla sig borta från 
arbetsplatsen. 
10 – Kör en kall sträng i botten och en efterföl-
jande varm sträng. Detta gör att proceduren 
blir bredare och mer användbar. 

Läs mer på Internet
www.svetsansvarig.se

Kontroll av mellansträngstemperatur.

Figur 2: 
Exempel hur 
baksidesstöd 
kan fästas för 
att undvika 
deformationr.

Figur 3: 
Start och stopplåt 
monterade på 
provbiten.

Figur 1: 
Figuren visar 
ett material som 
vinklat sig p g a 
värmetillförsel.



www.metalcolour.com

Pre-painted or film-laminated sheet steel at its best.
Metalcolour Laminated - the best of Scandinavian Design.

Metalcolour Paint - when Quality exceeds Quantity.
Hundreds of Colours. Quantity of Surfaces. Millions of Opportunities.

We make it possible for you to Season the Design.

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

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

Såg/borrstation
V613M/VB1050

www.fsmide.se
08-7740830

Vi är certi  erade enl 10 0 1  10 0 2 samt 
   och får därmed märka våra produkter.

Start today.
Learn 3D building information 

modeling (BIM) with the free 

Tekla Structures Learning 

edition and sharpen your skills 
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Do That.

and kickstart your career.
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KLINKING! 
 
Stål-Consult og Off-Tech Data har tatt i bruk en ny oppvarmingsmetode, som gjør 
klinking av nagleforbindelser i stål enklere. Det er derfor mulig å reparere konstruksjoner 
på stedet, dersom de er for store til å bli transportert til verksted.  Tre klinkede 
laskeforbindelser er testet av Det norske Veritas og oppfylte alle krav til styrke i følge 
den europeiske stålkonstruksjonsstandard EN 1993-1-8.  Bortsett fra oppvarmingen, 
foregår arbeidet med tradisjonelle materialer og håndverksteknikker. 
 
Arkitekter og entreprenører bør også vurdere om klinking kan være et interessant 
alternativ i nye konstruksjoner for å oppnå spesielle effekter, unngå utmatting etc. 

 

        TEKNISK EDB-STYRKEANALYSE-PROGRAMMERING 

 
Ta kontakt hvis dere har et aktuelt prosjekt:  
 
nils-christian.hagen@stal-consult.no              
Telefon +47 4166 5459                                   

    jan.skarpengland@vabb.no 
     Telefon +47 9087 7456 

 



33STÅL&MILJÖNR 3 • 2013 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

STÅL&MILJÖ

Annik Magerholm Fet, 
professor, Institutt for industriell 

økonomi og teknologiledelse, IØT, NTNU

Michael Myrvold Jensen, 
Student, Program for 

industriell økologi - NTNU

Adriana Guerra
Student, Program for 

industriell økologi - NTNU    

Miljøansvarlige 
stålkonstruksjoner

Forventning om at miljøansvar er lønnsomt er en viktig 

drivkraft i bedrifters miljøengasjement. Dette gjelder også 

de bedrifter som leverer konstruksjoner til bygg. I 2013 har 

bedriftene Contiga, EMV Construction, Skanska Stålfabrikker 

og AK Mekaniske arbeidet med å fremskaffe miljødata for 

sine konstruksjoner. 

Dette arbeidet er gjort i regi av Norsk 
Stålforbund med innleid ekspertise fra 
professor Annik Magerholm Fet og to av 

hennes studenter ved NTNU, Michael Myrvold 
Jensen og Adriana Guerra. Arbeidet har hatt som 
mål å presentere miljøinformasjonen i miljøde-
klarasjoner, såkalte EPDer. EPD er forkortelse 
for Environmental Product Declarations, og 
innholdet i disse følger strengt kravene i de inter-
nasjonale standardene ISO 14025 og EN 15084. 

En EPD gir en kvantifisert oversikt over 
ressurs- og energistrømmer gjennom et pro-
dukts livsløp, samt en oversikt over hvilke 
miljøpåvirkninger disse strømmene medfører. 
Livsløpsanalysen – eller Life Cycle Assessment 
(LCA) - av produktet skal gjennomføres etter 
krav i ISO 14040-standarden. Informasjonen 
skal videre fremstilles i henhold til krav i såkalte 
produktkategoriregler - Product Category Rules 
(PCR). I mangel av gyldig PCR for stålkon-
struksjoner, har prosjektet også resultert i en 
PCR for Stål som konstruksjonsmateriale som 
nå også er internasjonalt gjeldende (se bilde). 

Det kan virke komplisert med å forholde seg til 
alle disse standardene og kravdokumentene, men 
de er da også viktige da de gir grunnlaget for en 
sammenligning mellom produkter med samme 
funksjon. For eksempel så kan miljøaspektene for 

 Et diagram over de ulike stadiene i livsløpet 
som er inkludert i LCA, delt inn i produks-
jon, bruk, vedlikehold og avhending.  

Det vesentlige innholdet i en EPD er imidlertid 
miljødokumentasjonen for produktet fremskaf-
fet gjennom LCA-analysen som omfatter en 
analyse av materialressurser, effekt av bruk av 
ikke-fornybare (olje, naturgass, kull, uran) og 
fornybare (vannkraft, vindkraft, solenergi, bio-
masse) energimengder, samt mengder og typer 
avfall som genereres ved fremstilling av produk-
tet. Miljøinformasjonen skal kvantifiseres og 
presenteres med faktisk påvirkning innen ulike 
miljøeffektkategorier som fremstilt i tabell 1.  

LCA-resultater
Det er gjennomført LCA-analyser for hele 
livsløpet for 4 hovedprodukter; Type 1.2: 
Oppsveiste platebjelker, f. eks. hatteprofiler; 
Type 2.2: Varmvalsede åpne profiler av H, I, 
U, L, T og bredflattstål; Type 3.2: Kaldfor-
mede hulprofiler; og Type 4.2: Varmformede 
hulprofiler. Datagrunnlaget er til dels hentet 
fra databaser hos World Steel Association hos 
PE International, samt at de spesifikke dataene 
er fra bedriftenes egne miljøregnskaper. Det 
er også gjort fra vugge-til-port analyser (dvs 

ulike stålkonstruksjoner kunne sammenligne seg i 
mellom, eller miljøaspektene til stålkonstruksjoner 
i bygg kan sammenlignes med miljøpåvirkning 
fra tilsvarende konstruksjoner av andre materialer. 
Det foregår et stort internasjonalt samarbeid for 
å harmonisere regelverkene slik at produkter 
kan sammenlignes på tvers av landegrenser. I 
Norge er det Standard Norge og EPD-Norge 
som bidrar til at arbeidet blir harmonisert. De 20 
EPDene som er utviklet følger PCR-dokumentet, 
LCA-rapportene og EPDen de malene som er 
lagt tilgjengelig på EPD-Norge sin hjemmeside, 
se www.epd-norge.no .

EPD – format og innhold
 En EPD inneholder informasjon om:
 Produsentens navn og adresse;
 Produktets identifikasjon ved navn (inkl. 
f.eks. produksjonskoden) og en enkel visuell 
presentasjon av produktet og en spesifisering 
av komponentene til produktet;
 Beskrivelse av produktets bruksområde samt 
den funksjonelle enheten som dataene re-
lateres til; 
 Produksjonssted, produsent eller gruppe av 
produsenter som LCA-resultatene represen-
terer, og referanser til hvor forklaringsma-
teriale kan finnes;

Forsiden til NPCR013: Stål som 
konstruksjonsmateriale
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analyser fra råvareuttaket til konstruksjonen 
ankommer grossist) for  tilsvarende 4 pro-
dukter - med unntak av Type 1.2 der EPD 
er utviklet for varmvalsede stålplater. LCA-
resultatene fra livsløpet viser at hovedbidraget 
til alle miljøeffektene er fra produksjon av stål. 

Figur 1 viser resultatene fra en vugge-til-grav 
analyse for ett kg varmformet hulprofil, dvs fra 
jernmalmen tas ut til bygningsmassen rives. Det er 
basert på fabrikasjon ved et norsk verksted. Gra-
fen viser at produksjonen av stålet gir det største 
bidraget for de fire effektkategoriene GWP, AP, 
POCP og ADP Fossil.  Dette bidraget reduseres 
imidlertid betraktelig dersom en tar med i reg-
nestykket at stålet blir resirkulert etter endt levetid, 
slik at det reduserer behovet for produksjon av nytt 
stål i fremtiden. Dette er angitt som Modul D i 
EN 15804. Grafen viser da at klimagassutslippet 
reduseres fra 2,10 kg CO2-ekvivalenter til 0,74 
kg CO2-ekvivalenter per kg stålprodukt. Dette 
viser også at miljøbelastningen hovedsakelig lig-
ger i stål som råmateriale. Grafen viser videre at 
montasje og rivning bidrar minimalt i det store 
bilde, mens fabrikasjonen ved det norske verk-
stedet har en minimal effekt på bidrag til ADP 
Fossil siden analysen har tatt utgangspunkt i en 
norsk energimix for fabrikasjonen.

Erfaringer fra analysen
En LCA-analyse er alltid beheftet med usik-
kerheter, og en av de største utfordringene ligger 
i innhenting av datagrunnlaget. En produsent 
har i dag en rekke underleverandører i en ver-
dikjede som kan være ganske global. Erfaringer 
viser at det kan være svært forskjellig kvalitet 
på data som blir stilt til rådighet. I dette pro-
sjektet er LCA-programmet GaBi 6 benyttet, 
med spesifikke data fremstilt av verkstedet, og 
generiske data fra internasjonale databaser, da i 
hovedsak fra World Steel Association. 

Verifisering av EPD
Som et ledd i troverdigheten til den informasjonen 
som fremstilles i EPDen, så blir all informasjon 
gransket av en uavhengig tredjepart. Det betyr at 
kvaliteten, nøyaktighet og hvor komplette dataene 
er, skal verifiseres i tillegg til at EPD`ens overens-
stemmelsen med PCR`en vurderes. 

Nytteverdi og utfordringer 
Nytteverdien av en EPD er stor der det stil-
les krav til miljødokumentasjon ved innkjøp 
eller ved miljødokumentasjon i et anbud. 
Byggsektoren, spesielt offentlige bygg, er en 
av de sektorene hvor det stilles miljøkrav til 
byggematerialer og til inventar. Prosjekter 
der byggherre ønsker BREEAM-NOR klas-
sifisering av sitt bygg medfører vanligvis en 
etterspørsel av EPDer. Også i FutureBuilt-
prosjekter etterspørres EPDer. 

Figur 1: LCA-resultater for effektkategoriene GWP, AP, POCP og ADP Fossil for ett kg varmformet 
hulprofil der fabrikasjonen skjer i Norge. Modul D omfatter gjenvinning etter produktets første levetid, 
som blir brukt som nytt råstoff for et nytt produkt.

Figur 2 viser utslipp av drivhusgasser, uttrykt i kg CO2-ekvivalenter for de 4 produkttypene. Modul D 
viser utslipp inklusive miljøgevinsten fra resirkulering av stål i neste byggefase.

Effektkategori
Klimaendring (drivhusgasser) 
Reduksjon av det stratosfæriske ozonlaget
Forsuring av land- og vannkilder
Eutrofiering (overgjødsling)
Dannelse av troposfærisk ozon  
(fotokjemiske oksidanter)
Abiotisk ressursutarmning 
- materialer og fossilt brensel

Forklaring
Utslipp av drivhusgasser (uttrykt som Global Warming Potential, GWP, i kg CO2 - ekvivalenter, 100 år).
Utslipp av ozonreduserende gasser (uttrykt i Ozone Depletion Potential, ODP, i kg CFC 11-ekvivalenter, 20 år).
Utslipp av forsurende gasser (uttrykt som Acidifaction Potential potential, AP, i kg SO2 - ekvivalenter).
Utslipp av stoffer som bidrar til eutrofieringspotensiale (uttrykt Eutrophication Potential, EP, i kg PO4 -ekvivalenter).
Utslipp av gasser som bidrar til dannelsen av ozon på bakkenivå (uttrykt Photochemical Ozone Creation Potential, 
POPC, i kg NMVOC).
Forbruk av ikke-fornybare råstoffer som hindrer tilgang for fremtidige generasjoner, som f.eks. henholdsvis zink og 
råolje. (Uttrykt Abiotic Depletion Potential, ADP, henholdsvis ADP Elements, i kg Sb-ekvivakenter og ADP Fossil i MJ).

Hvorfor utvikle EPD?
I miljøklassifiseringssystemet, BREEAM-NOR, er 
materialer vektet ca. 14 %. Det gis inntil 12 poeng i 
kategorien materialer. De mest relevante kriteriene er: 
Mat 1 Materialspesifikasjon – som gir inntil 7 poeng. 
Intensjonen er å fremme bruk av byggematerialer som 
har liten påvirkning på miljøet.
• Klimagassberegninger
• LCA
• Miljødeklarasjoner
• Ecoproduct

Klimagassberegninger av materialer 
Redusert klimagassutslipp for nye materialer gir 
følgende poeng: 
• 20 % reduksjon ift referansebygg – gir 1 poeng eller; 
• 40 % reduksjon ift referansebygg – gir 2 poeng eller; 
• 50 % reduksjon ift referansebygg – gir 3 poeng 
EPD kan benyttes som dokumentasjon.

Bruk av LCA – verktøy
Bruk av et anerkjent LCA - verktøy for å evaluere minst 
to bygningselementer – gir 1 poeng
• Må vise at resultatet har påvirket valgene av materialer
En EPD har bakgrunnsdata fra LCA som enkelt kan 
benyttes i et LCA-regnskap.

Krav til miljødeklarasjoner, EPD
EPD for de 10 mest brukte bygningsproduktene – gir 
1 poeng.
• EPD viser miljøbelastning fra vugge til grav for et 
produkt

Grønn karakter i Ecoproduct
Metoden er basert på informasjon fra EPD. Produktet 
får karakteren rød, hvit eller grønn for hhv: inneklima, 
helse og miljøfarlige stoffer, drivhuseffekt og res-
sursforbruk
• 10 produkttyper med grønn karakter – gir 1 poeng eller;
• 15 produkttyper – gir 2 poeng



FEM-Design

SBI Steel Connections

www.strusoft .com/sbi

www.nois.no

www.strusoft .com/fem

Med FEM-Design får du tillgång till 
kraftfulla finita elementberäkningar i ett 
lättillgängligt format.

Med funktioner som grundläggnings-
dimensionering, automatisk snö- och 
vindlastgenerering och autodesign för 
profiloptimering förenklas arbetet för 
stora projekt såväl som små.

Stål kan modelleras som stång- eller 
skalelement och dimensioneras med 
första och 2:a ordningens teori med 
automatisk beräkning av imperfektion.

Stålbyggnadsinstitutets 
detaljhandbok är en tidsbesparande 
resurs för stålkonstruktören.

Spara ännu mer tid med SBI Steel 
Connections - den nya digitala 
detaljhandboken.

På ett enkelt och överskådligt sätt 
dimensioneras de vanligaste typerna 
av knutpunkter och förband enligt 
Eurokod med nationella annex för 
Sverige, Norge och Danmark.

Sweden | Denmark | UK | Australia | Hungary | UAE | India

Informasjonssystemer

DET KRÄVS MER ÄN  
EN SNYGG FASAD!

Vind- och vattentät yttervägg

Glasroc H Storm Vindskyddssystem ger en energieffektiv och fuktsäker 

konstruktion. Systemet består av stålstomme, vindskyddsskiva och 

förseglingstejp till skarvar. Tillsammans håller det konstruktionen tät 

under hela byggnadens livslängd. Testat, dokumenterat och tryggt!

Se till att ha ditt på det torra.

Välj Glasroc H Storm™ vindsskyddssystem från Gyproc till din yttervägg.

www.gyproc.se



Benytt spissteknologi fra SFS intec for 
sikker og rasjonell montasje av

  Metall fasader.
  Metall tak.
  Sandwichpaneler.
  Fasadeplater.
  Beslag.

til alle typer underkonstruksjoner.

Kontakt oss -
vi står gjerne til tjeneste for Deg.

For eksempel
SXC selvborende
rustfrie skruer for 
sandwichpaneler
med monterings-
maskinen CF55.

Festeteknikk for lette 
industribygg og luftede 
fasader.

Turn ideas into reality.

SFS intec AS
Solheimveien 44
NO-1473 Lørenskog
T  +47 67 92 14 40
F  +47 67 92 14 50 
no.lorenskog@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/no

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T  +46 152 715 000
F  +46 152 715 099 
se.strangnas@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/se

VI PROJEKTERAR
STÅL FÖR FRAMTIDEN MED
NYTÄNKANDE INGENJÖRSKAP

COWI har projekterat byggkonstruktionerna i Aula Medica vid 
Karolinska Institutet i Solna. Aulan är ett av många exempel 
på projekt där vi skapar moderna och fl exibla fastigheter med 
fokus på hållbart byggande.

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

Läs mer på cowi.se

360-GRADERSLÖSNINGAR GER DEN KRAFT DU BEHÖVER
COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 
360-graderslösningar. Vi hanterar utmaningar från olika angreppspunkter och skapar fungerande helhetslösningar för våra kunder.
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Harald Andreas Holmefjord, 
Statens vegvesen

Dalsfjordsambandet 
– hengebro over Dalsfjorden

I 1974 vedtok Stortinget bygging 

av bro over Dalsfjorden i Sunnfjord, 

Sogn og Fjordane, og veg fram til 

broen fra Askvoll. Arbeidet startet 

opp samme år, og ble stanset i 1979. 

Den 8. desember 2009 gjorde fylkes-

tinget i Sogn og Fjordane vedtak om 

bygging av Dalsfjordsambandet. H
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Prosjektet omfatter bro over Dalsfjorden, 
med veger og tunneler på begge sidene 
av fjorden. En langvarig kamp på ca. 40 

år for fergefri forbindelse har gitt resultat. Broen 
utføres som en hengebro. Spennvidde mellom 
tårnene er 523 m, tårnene er ca. 100 m høye, og 
fri seilingshøyde er 34 m.

Prosjektadministrasjon
Prosjektadministrasjonen er utført av Sta-
tens vegvesen Region vest, og er bygget opp 
på tradisjonelt vis med prosjektleder (Einar 
Kåre Hovland) og byggeledere og kontrol-
lingeniører for de forskjellige entreprisene 
og leveransene. Harald Andreas Holmefjord 
er byggeleder på stålarbeidet, og Terje Ask 
er sentral kontrollingeniør på dette arbeidet. 
Vegdirektoratet har fulgt opp kontroll av 
kabelproduksjonen.

Prosjektering
Broen er prosjektert av Vegdirektoret, og 
Norconsult AS har hatt kontrollansvaret for 
prosjekteringen. Bjørn Ivar Isaksen har vært 
prosjekteringsleder, og prosjektering av stål-
konstruksjonene er utført av Kristian Berntsen 
og Henning Lotherington.

Entrepriser og leveranser
Dalsfjordsambandet omfatter 4 entrepriser. De 
to sentrale entreprisene på broen er betongar-
beidet (BRU-01) og stålarbeidet (BRU-02). I 
tillegg er det egne entrepriser på grunnarbeid 
(veg og tunnel) og elarbeid.

Nederlandske HSM BV ble tildelt kontrakt på 
entreprisen BRU-02 Stålarbeid. Denne entreprisen 
omfatter også montering av leveranser fra andre 
kontrakter. Leveransene omfatter kontraktene 
BRU-03 Hovedkabler og hengestenger, BRU-
05 Øvre hengestangsfeste og deler av BRU-01 
Betongarbeid (montering av rekkverk og platt-
former). Anlegget har en totalkostnad på over  
1,2 milliard kr. Hengebroen har en kostnad på ca. 
435 mill. kr. Herav utgjør stålarbeidet ca. 240 mill. kr.

Kontroll
Statens vegvesen fulgte opp med kontroll av de 
forskjellige entreprisene og leveransene. Dette 
ble utført av eget personell (visuell kontroll 
og geometrikontroll), inspektørfirmaet Vitec 
AS (sveisekontroll og overflatebehandling) 
og Vegdirektoratet (hovedkabler og henges-
tenger). Produksjon av stålkassen ble fulgt opp 
kontinuerlig, mens kontroll av leveransene 
hovedsakelig ble utført som stikk-kontroller.

Statens vegvesen har god erfaring med egen 
kontroll på prosjektet. Den har hatt gunstig 
innflytelse på det ferdige produktet.

Grunnarbeid
Grunnarbeidet er utført av NCC. Arbeidet 
startet høsten 2010. I tillegg til veger og tun-
neler omfattet arbeidet også klargjøring for 
betongarbeid i forankringskamrene til forank-
ringsklossene til hovedkablene.

Betongarbeid
Betongarbeidet ble utført av Bilfinger Berger, 
og omfattet tårn, viadukter, ankerblokker 
og forankringsklosser inne i fjellkammer. 
Spennkabler mellom ankerblokkene og fo-
rankringsklossene ble utført av betongentre-
prenør. Montering av leveransene til BRU-04 
(plater, stag og tårnsadler) ble også utført av 
denne entreprenøren.

Produksjon av stålkasse
Produksjon av stålkassen var en del av entre-
prisen BRU-02 Stålarbeid. Flere produksjons-
steder ble vurdert, deriblant Litauen, men 
HSM BV besluttet til slutt å utføre produks-
jonen i egen regi i Schiedam i Nederland. 

9 av 11 seksjoner av stålkassen er montert, klar for sammenkobling og
sveising. Seksjonene kom til byggeplassen med lekter. De fleste har lengde
på 48 m. En ser tydelig skjøytesonene mellom det forskjellige seksjonene.
Overflatebehandlingen her ble tatt etter sammensveising.
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Kjøredekket er utført med plater med tyk-
kelse 14 mm (tidligere var kravet 12 mm), og 
trapesstivere med godstykkelse 6 mm. Stålsorten 
er S355N/NL. Prosesskoden stiller strenge krav 
til sveisekontroller. Kontrollklasse 3 gjelder 
for de mest sentrale sveisene. For buttsveiser 
er det generelle kravet til røntgen 10 % for 
kontrollklasse 3, men for godstykkelse under 
10 mm må krav til 100 % ultralyd erstattes med 
100 % røntgen. Dette medførte 100 % røntgen-
kontroll av buttsveiser på trapesstiverne. Det 
ga et svært omfattende kontrollomfang. Det 
ble gjort forsøk med spesielle kontrollmetoder 
med bruk av blant annet ultralyd. Løsningen 
krevde plansliping av sveisene. En gikk vekk 
fra denne løsningen, da slipearbeidet ble vurdert 
som unødvendig og uheldig for konstruksjonen.

Stålkassen har en samlet vekt på nærmere 
2 200 tonn, og er hovedsakelig produsert i lengder 
på 16 m. Disse er satt sammen til seksjoner med 
lengde på hovedsakelig 48 m på produksjonsste-
det, totalt 11 seksjoner. Geometrien på stålkassene 
skapte ingen store utfordringer. Tilstøtende seks-
joner ble punktet sammen under produksjon. En 
sikret da nøyaktig geometri i sammenføyingene.

Produksjon BRU-03 
Bærekabler og hengestenger
Hovedkablene og hengestengene ble levert av 
Redaelli Tecna spa. Hovedkablene (12 stk.) 
har diameter Ø 115 og lengde 734 og 748 m 
(ulikt på de to sidene), mens hengestengene 
har diameter Ø 45, og lengder 2,6-51,8 m. Ka-
blene er utført som spiralslåtte, lukkede kabler. 
Trådene i kablene ble levert galvaniserte med 
sinklegering bestående av 95 % Zn og 5 % Al 
(Galfan). Kabelhodene er utført av støpegods, 
med stålkvalitet G17NiCrMo13-6QT. Kravet 
til slagseighet er 27 Joule ved -80 grader Celsius. 
Hver av hovedkablene veier over 60 tonn. Pro-
duksjonen forgikk i Nord-Italia, hos forskjellige 
produsenter. Strekk- og utmattingstest ble utført 
hos DMT GmbH i Bochum i Tyskland.

Kablene er bygget opp av tynne galvaniserte 
tråder (ca. 5 mm). I de to ytterste lagene er det 
brukt tråder med Z-profil, og ellers er det brukt 
runde tråder. Dette gjelder både hovedkable-
ne og hengestengene. For å unngå problemer 
med overflatebehandling ved at spinnemiddel 
trenger seg ut i overflaten når kablene belastes, 
ble de ytterste lagene produsert uten spinnemid-
del. Dette virket som det skulle.

Produksjon BRU-04 
Plater, stag og tårnsadler
Plater, stag og tårnsadler ble levert av MT Høj-
gaard A/S. All produksjon ble utført av under-
leverandører. Tårnsadler og stag ble produsert 
av Marketex i Tallin i Estland, mens platen ble 
produsert i Polen.

Stagene ble, på grunn av leveringstid, utført 
med skårne gjenger. Produksjonen ble fulgt 
opp med fokus på testing av disse gjengene. 
Montasjearbeidet gikk uten problemer.

Sadelen består blant annet av en innstøpt plate 
(nedre glideplate), og en overliggende plate til 
hovedkablene (øvre glideplate). Ved montering 
av stålkassene vil tårntopp forskyve seg mot ho-
vedspennet på grunn av tøying av hovedkablene. 
Tårnet presses tilbake med bruk av jekk mellom 

øvre og nedre glideplate. For å få tilstrekkelig 
liten friksjon i glidesonen, er det brukt teflon 
mellomlegg på nedre glideplate og tynn syrefast 
plate påsveis øvre glideplate. 

Produksjon BRU-05 
Øvre hengestangsfeste
Øvre hengestangsfeste ble også levert av MT 
Højgaard A/S. Konstruksjonene er utført med 
støpegods, med kvalitet G20Mn5+QT. Kravet 
til slagseighet er 27 ved -40 grader Celsius. 
Produksjon ble utført av underleverandører 
Guivisa i Bilbao i Spania. En viktig faglig 
utfordring var overflatebehandlingen. Kon-
struksjonene har blant annet mange mindre 
hull til U-bolter som brukes til forankring 
mot hovedkablene. Overflatebehandlingen 
var beskrevet med system 1 med metallisering 
som et sentralt korrosjonsbeskyttende lag. 
For å sikre god overflatebehandling over alt 
ble metallisering erstattet av varmforsinking. 
For å sikre planhet i Ø 120 hull til boltene til 
hengestengene ble disse boret etter at varm-
forsinkingen var utført.

Montering
Etter en del utsettelser på grunnarbeidet og 
betongarbeidet ble det avklart at HSM BV 
kunne starte på byggeplassen høsten 2012. 
Den 15.11.2013 krysset en liten båt fjorden 
med en wire på slep. Første fysiske forbindelse 

mellom tårnene var et faktum. Deretter pågikk 
arbeidet med catwalk (arbeidsplattform til 
hovedkablene) fram til månedsskiftet januar–
februar 2013.

Hovedkablene kom med båt til Askvoll 
gamle kai like før jul 2012. Her skulle tromlene 
lagres fram til montasjearbeidet skulle starte. 
Kablene ble så transportert med kranlekter inn 
på anleggsområdet, og siste stykket gjennom 
tunnel med bil (spesialtransport).

Månedsskiftet februar-mars var det klart for 
kabelmontasje. Hengestengene, med de øvre 
hengestangsfestene, ble montert med helikopter. 
Alle hengestengene, totalt 84 stk., ble montert i 
løpet av et par dager. Dette er et snitt på ca. 4-5 
minutter på hver hengestang.

Månedsskiftet april-mai startet monteringen 
av stålkassene. Seksjonene med stålkassen kom 
på lekter, og monteringen ble utført med kran-
lekter. Arbeidet pågikk i ca. en uke. Deretter 
sto sammenkobling av stålkassene for tur, og 
store mengder sveisearbeid. Månedsskiftet juli–
august begynte en med montering av ende-
konstruksjonene (pendellager, horisontallager, 
stopper og demper, fuge, ...). I august startet 
blåserensning av kjøredekket, membran ble 
lagt, og asfaltering ble lagt i slutten av august.

Malearbeidet (kabler, skjøytesoner stål-
kasse, ...) startet i april, og har pågått mer og 
mindre kontinuerlig, kun avbrutt av fuktig 
vestlandsklima. Dette arbeidet pågår enda.
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For tiden pågår montering av rekkverk. 
Nedrigging av catwalk er i gang. Luker i tår-
ntopp og plattformer monteres ferdig i løpet av 
oktober. I oktober vil alt stålarbeid være ferdig. 
Anlegget åpner for trafikk 14.12.2013. Da blir 
det fest i Fjaler og Askvoll. 

Läs mer på Internet
www.stalforbund.com/dalsfjordbrua.htm

Den 30.04.2013 kom den første seksjonen på plass. Nye tider er i vente for
eiendommen i bakgrunnen, med både bro og tunnel.

Stålkassene (11 stk.) på plass på lekter hos HSM BV i Schiedam i Nederland,
nær Rotterdam. De er klar for transport til byggeplassen.

Produksjon av stålkassen hos HSM BV i Schiedam. De fleste seksjonene ble produsert i 
lengder på 16 m, og satt sammen til lengder på 48 m på verkstedet. Det er 4 m mellom 
tverrskottene. Seksjonene ble sveist sammen med skjøytestykker. Kjøredekket med tra-
pesstiverne vender her ned. 

Produksjon av sadelkonstruksjon hos Marketex i Tallin i Estland. Bildet viser øvre 
glideplate. På undersiden av denne ble det påsveis 5 mm syrefaste plater for anlegg mot 
glidesjikt av teflon som var festet til nedre glideplate. Tverrbjelkene ble brukt til hori-
sontal jekking av nedre glideplate som er innstøpt i tårntopp for å rette opp tårnene etter 
hvert som en påførte tyngde på broen. Boltene er for innstøping i betong. De krumme 
sadelplatene for anlegg mot hovedkablene ble festet til øvre glideplate med en enkel 
ramme av stålvinkler.

Stålkassen har åpen forbindelse gjennom hele broen. Trapesstiverne 
er sammensveist i hele broens lengde. Til høyre for mannhullet ser 
en blant annet trekkerør for høgspentkabel. Utsparingen til venstre 
er for kabelbro. På undersiden av stålkassen ser en spoilere som skal 
bryte laminære luftstrømmer ved vind.     
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När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner  

ska projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att 

åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet. 

Några exempel på detta är följande projekt.

Stål gör det möjligt

Høse gangbro, Sand

Broen ligger like øst for tettstedet Sand 
i Suldal kommune. Etter en workshop 
i 2008 sammen med den tsjekkiske 

arkitekten Ivan Kroupa, startet en langvarig 
planleggingsprosess der innbyggerne i Sand 
fikk mulighet til å stemme over de ulike løs-
ningsideene. Broen forbinder tettstedet med 
det store skogkledte landskapet rundt, og bi-
drar til at alle generasjoner i Sand får tilgang 
til naturen. Ideen var å etablere broen som en 
horisontal referanselinje i landskapet, som 
understreker grunnfjellets bølgende former.

Beställare: 
Suldal kommune
Arkitekt: 
Rintala Eggertsson Arkitekter
Hovedentreprenør: 
Block Berge Bygg AS
Konstruktør: 
Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS
Stålentreprenør: 
IKM Stål & Fasade AS
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Konstruksjonen består av to fagverksdragere 
i corten-stål, en på hver side av gangbanen, 
med et system av vertikale og diagonale forbin-
delser. Veggene er kledt med corten-plater og 
strekkmetall i rustfritt stål. På sørsiden av elva, 
etter at man har krysset elva fra Sand, ligger en 
liten piknikk-paviljong i betong. Det har vært 
viktig å fange inn kreftene i elva som renner 
under broen. Dette har gitt et lukket akustisk 
rom midt på brospennet, der man ser gjennom 
stålristene i gulvet rett ned på vannet under. 

Rintala Eggertsson Arkitekter

Den 29 meter lange og nærmere 23 tonn tunge brua ligger langs Nasjonal turistveg Ryfylke og krysser Suldalslågen ved Høse, rett ovenfor Sandsfossen.  
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Det er montert lys inne i og under brua.

Bak tette 
veggplater 

midt på brua 
er det rister i 

gulvet.
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svetsprocedur.se
Färdiga recept för svetsning.

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

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

Varmförzinkat stål
I ”Praktiska råd vid varmförzinkning” beskrivs kortfattat vad man 
ska tänka på för att uppnå bästa resultat vid varmförzinkning. Boken
är lättläst och illustrerad med många bilder.

För den som vill veta ännu mer finns ”Handbok i varmförzinkning”,
tillgänglig på både svenska, danska, norska och engelska. Vi skickar 
gärna ett ex av dessa böcker till dig utan kostnad. Behöver du flera ex 
betalar du 50 kr styck + moms och porto.

 - underhållsfritt konstruktionsmaterial                                                                              
 med oöverträffad livslängd! 

info@nordicgalvanizers.com, www.nordicgalvanizers.com

Läs mer & anmäl dig på www.forcetechnology.com

Utbilda dig hos FORCE Technology  

Behöver du en en komplett utbildning i EN 1090-2?

”Kursen EN 1090 uppfyllde helt klart mina 
förväntningar. Det var en perfekt blandning av 

deltagare med olika bakgrund och kompetenser, 
vilket ledde till många bra diskussioner.  Jag har 

haft stor användning av utbildningen.“  Anmäl dig till EN1090-stål, 11-15 nov med examen 18 nov 

Åke Solfeldt, Projektledare på WSP Management
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Byggherre:  
BAMA Gruppen AS
Arkitekt: 
Meter Arkitektur 
AS 
Oppdragsgiver: 
Brick AS
Entreprenør prefab 
stål og betong: 
Contiga AS
RIB stål: 
Pentacon AS
RIB prefab.betong: 
Bright AS

BAMA bygger ny hovedterminal

Norges ledende leverandør av 
frukt og grønt, BAMA, bygger 
ny hovedterminal på Nyland 

Syd i Oslo. Prosjektet omfatter nytt la-
ger-, distribusjons- og kontorbygg med 
et gulvareal på ca. 30 000 m2. Bygget er 
fundamentert på peler med frittbærende 
dekke som gulv. Byggearbeidene startet 
i 2012. Ferdigstillelse er våren 2014.

Contiga Sør har produsert og levert 
prefab bæresystemer i stål og betong. Byg-

get har bredde 80 m og lengde 380 m. 
Høyder varierer fra 8 til 15 m. Det har 
medgått ca 1.450 tonn stål og 16.500 m2 
hulldekker, samt 1.036 tonn betongsøy-
ler, 1.390 tonn betongbjelker, 4.340 m2 
brannvegger og 1.080 m2 sjaktvegger. 
Produksjon og montasje av stålkonstruks-
jonene har gått greit. Montasjen pågikk 
fra 15. desember 2012 til 19. april 2013. 
Ca. 25.000 m2 TRP 120 takplater er levert 
av TATA. 

Byggherre: Lindås Kyrkjelege Fellesråd
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
RIB Stål: Norconsult AS
Oppdragsgiver: Walde Gruppen
Stålentreprenør: AK Mekaniske AS

Knarvik Kyrkje 
– et landemerke

I Knarvik, et lite tettsted i Lindås kommune 
i Hordaland, er et helt spesielt bygg i ferd 
med å ta form. Det er et meget etterlengtet 

kirkebygg med et tydelig, høyreist kirketårn, 
25 meter over bakken. Kirka er lokalisert nær 
handle- og servicesenteret i Knarvik og vil være 
i bruk alle 7 dagene i uka. En arkitektkonkur-
ranse i 2010 ble vunnet av Reiulf Ramstad 
Arkitekter, som har hatt stavkirkene som in-
spirasjon. Bygget, med bredde 22,5 m og lengde 
42 m, består av to plan og har kirkerom og torg 
oppe, administrasjon og aktivitetsdel nede.  

Stålkonstruksjonene er produsert og montert 
av AK Mekaniske AS i Fredrikstad. Søyler er 
konstruert med profiler av HEB, IPE og HUP, 
bjelker av IPE, fagverk av HUP, gradrenner i 
oppsveisede profiler og bjelker av hatteprofiler 
for bæring av hulldekker. Det ble sveist på flatt-
stål i overkant av fagverk og bjelker for anlegg 
av lettak. Totalt er det gått med 100 tonn stål. 
Hulldekkene, ca. 550 m2, er levert av Spenncon. 
I følge Håkon Brendbekken i AK Mekaniske 
har det vært en omfattende detaljeringsjobb og 
tidkrevende produksjon og montering pga til 
dels komplekse knutepunkter. 



NR 3 • 2013 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD44 STÅL GØR DET MULIG

SEDAN 1953

Transport
Management System

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

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

awarded  //  tildelt

Borgeskogen 71, 3160 Stokke

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

Surface treatment of metals

 

1091
First issued //  Utstedt første gang: 2012-03-19

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

Audit: Annual  //  Oppfølging: Årlig

Managing Director  //  Daglig leder Technical Manager  // Teknisk leder

Byggherre: 
Wilberg 
Atrium AS
Arkitekt: Griff 
Arkitektur AS
Totalentre-
prenør: 
Ove Skår AS
RIB: 
COWI AS
RI prefab: 
Bright 
Rådgivende 
Ingeniører AS
Entreprenør 
prefab stål og 
betong: 
Contiga AS

Wilberg Atrium – et BREEAM NOR bygg

Wilberg Atrium oppføres som et kon-
tor- og handelsbygg sentralt plassert 
langs Rolvsøyveien i Fredrikstad. 

Bygget er prosjektert med klare miljøambis-
joner og blir det første bygget i Østfold som er 
BREEAM NOR-sertifisert. BREEAM NOR 
er Norges første og verdens ledende prosjek-
terings- og revisjonsverktøy for bærekraftige 
bygninger. Wilberg Atrium er prosjektert med 
BREEAM NOR-karakteren Very Good og 
energiklasse A som skal komme både leietaker, 
utleier og miljøet til gode. 

Bygget er 4 etasjer høyt, og får et kon-
tor- og butikkareal på rundt 4.400 m2, med 
en parkeringskjeller på ca. 1.840 m2. Det blir 
butikklokaler i første etasje, på nær 1.500 m2, og 
kontorer i de øvrige etasjene. Byggingen startet 
opp i begynnelsen av mars 2013 og er planlagt 
ferdigstilt juni 2014. Contiga har produsert og 
montert komplett prefab bæresystem i stål og 
hulldekker, samt betongvegger som er tilsatt 
flyveaske for å redusere CO2-utslippet. Det har 
gått med ca. 100 tonn stål, 6.190 m2 hulldekker 
og 760 m2 vegger. Montasjen tok 9 uker. 
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Smederna Sverige AB

WWW.SMEDERNA.SE
Telefon 08-55 64 55 00

Varje månad passerar minst 270 ton stål genom 
Smedernas lokaler i Tumba. Detta gör oss till 
Mälardalens största fristående smidesföretag.

WORK IN
PROGRESS

DDaattaapprrooggrraamm fföörr kkoonnssttrruukkttöörreerr

StruProg AB  har sedan början på 80-talet 
utvecklat datorprogram för i huvudsak 
stålkonstruktörer inom bygg, offshore och 
fartygskonstruktion. Följande program finns idag i 
programportföljen: 

Section
Colbeam EC3   
Beam EC3 

CraneGirder EC3 
Stipla DNV/ABS 
Cylshell DNV   

Nu finns även träprogram: Bolt, Column, Beam (EC5) 

StruProg AB 
 www.struprog.se 
 info@struprog.se

Stålbyggnader!

Ranaverken bygger allt i stål! Vår styrka är, all kompe-
tens under ett tak vid vår fabrik i Tråvad, Västra Götaland. 
Från konstruktion, tillverkning till färdig montering. 
Många referensobjekt runt om i hela Norden. Tveka inte, 
tag kontakta våra säljare för en offert redan i dag!

Tel 0512 - 292 00
www.ranaverken.se

Din entreprenör när det gäller -

I Västerås bygger vi nu 
det nya kontoret med 
tillhörande servicehall 
åt Liebherr Sverige AB. 
Beställare är Byggmäs-
ter i Mälardalen AB.
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Ny entrébyggnad till Stockholmsmässan

Stockholmsmässans entréplats fullbordas 
nu med en ny entrébyggnad som an-
nonserar sig starkt och välkomnar sina 

besökare. Den nya byggnaden reser sig högt 
över marken och har ett ljust, utskjutande tak 
som svävar likt en vinge. Kvällstid lyses taket 
upp av färger och ljus. Den nya huvudentrén 
är en milstolpe i den långa rad av byggprojekt 
som vi har ritat på Stockholmsmässan sedan 
1998 då kontoret vann det parallella uppdra-
get för mässans utvecklingsplan. Sedan dess 
har det blivit två utställningshallar, ett hotell 
och en mängd mindre ny- och ombyggnader.  
Den största utmaningen vi vanligen möter 
på Stockholmsmässan är den mycket korta 
byggtiden. Då mässan ständigt är i drift måste 
vi ofta möta mycket tuffa tidplaner. I detta 
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Stålstommen till Stockholmsmässans nya entrebyggnad reser sig under en tuff tidplan som stålbyggaren 
Forssells Smide klarade galant.

fall fick generalentreprenören Värmdö Bygg 
göra ett förberedande mark- och grundlägg-
ningsarbete. Sedan hade vi bara 15 veckor på 
oss från byggstart till slutbesiktning, så vårt 
nära samarbete blev avgöranden. Vår vision 
– huvudgreppet för projektet – är taket som 
svävar över entréns olika flöden och visuellt 
håller ihop entrérummet som sträcker sig från 

den utvändiga förplatsen och in i mässbygg-
naden. Taket är uppbyggt med primära fack-
verksbalkar som vilar på nio slanka stålpelare. 
Ledningsstråken under mässanläggningen är 
så stora att det krävdes omfattande samordning 
för att hitta lägen för de nya pelarna. Fackver-
ken förtillverkades så långt det var möjligt på 
verkstaden hos Forssells Smide och monte-
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Med stadens bästa läge intill Umeälven 
blir Kulturväven en helt ny gränsö-
verskridande kulturarena. Ett helt 

kvarter i hjärtat av Umeå fylls med upplevelser, 
kultur, kunskap, hotell, mat och konferens i 
innovativa samarbeten. En huvudprincip är att 
skapa ”rum i rummet” och hålla fasad och utsikt 
fri. Glasade väggar skapar en transparent och 
öppen byggnad där all verksamhet synliggörs. 
Vävens lokaler ska vara generella för flexibel och 
hållbar användning över lång tid. Huset planeras 

Beställare: Stockholmsmässan
Arkitekt: Rosenbergs Arkitekter, 
Alessandro Ripellino
Entreprenör: Värmdö Bygg
Konstruktör: ELU
Stålentreprenör: Forssells Smide

rades sedan ihop på plats med skruvförband. 
Vissa balkdelar var upp till 20 meter långa 
när de kom till byggplatsen med trailer. Det 
utskjutande taket konsolerar fritt 13 meter över 
entréplatsen och i hörnet är det så mycket som 
16 meter. Själva takspetsen är en mycket viktig 
detalj och stor omsorg lades i projekterings-
skedet på att få till en plåtprofil som kunde 
förtillverkas och gav en absolut jämn kant. 
Vi har huvudsakligen använt metalliska yt-
skikt på Stockholmsmässan i alla de projekt 
vi varit involverade i. Här är undertaken och 
väggbeklädnaderna av vitlackerad, veckad stål-
plåt en viktig del i utformningen och det har 
gjorts ett flertal fullskaleprover tillsammans 
med tillverkaren Katako innan vi fastställde 
den slutgiltiga utformningen. Presscentret är 
klätt i vitlackerad sträckmetall i stort format 
och de olika rummen i det nya presscentret 
delas av med höga stålglaspartier som speci-
alritats för detta projekt. 

Alessandro Ripellino

Slutresultatet med stålstomme inklädd i olika stål-
material börjar ta form.

Inför Umeås kulturhuvudstadsår 2014 har staden fått en ny kulturarena i stål – Kulturväven.Stommen till 
huvudbyggnaderna byggs i huvudsak med IQBS stomsystem från VSAB.

De rundade hörnen på byggnaden krävde speciallösningar i stål.

Kulturväven med 
intressanta lösningar i stål
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bli klart till 2014 då Umeå blir kulturhuvudstad. 
Detta har lett till en tuff tidplan där system tas 
fram parallellt som huset byggs. Något som ställt 
krav på generella fria ytor med stora spännvidder 
mellan pelare. För att lösa Kulturvävens alla svå-
righeter används avancerade konstruktioner för 
att koppla ihop delsystem av rationella prefabri-
cerade lösningar, där erfarenhet, 3D-projektering 
och BIM varit nyckeln.

Byggnaden består av två delar med en mel-
lanliggande bred öppen byggnadsvolym som en 
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info@meiser.se | 010-458 00 00

Du har säkert sett den på gångbanor och plattformar, lagerställningar, 
mellan våningsgolv, som solskydd och på andra ställen som kräver rejäla 
doningar för att motstå oöm hantering. Trots att vår gallerdurk är bastant 
går det att göra attraktiva installationer. Arkitekter och byggare brukar 
göra bländverk med gallerdurken. Ditt materialval står mellan stål, varm-
förzinkat stål, aluminium eller rostfritt. Vår gallerdurk ger valfrihet och 
inspirerar till variation i det oändliga. Fantasi är ett ord vi gillar och som 
sammanfattar bredden av användningsområden. Våra lösningar är lika 
många som behoven och vi levererar uppfyllelse. Prata med en durkdriven 
problemlösare. Läs mer på www.meiser.se
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MEISER Gallerdurk, 
    en solskenshistoria.

gångbro över Västra strandgatan. Stommen i de 
båda huvuddelarna har vertikal bärning av stål- 
och betongpelare och betongväggar. Horisontell 
bärning primärt (på vägg/pelare) av stålbalkar 
och sekundärt av håldäck/massiva betongplattor 
(på stålbalkar). På plan fem sväller nybyggnaden 
ut över den del av Stora Hotellet som kallas 
”Stallet”. Bärningen av betongbjälklagen sker 
med ett 20m långt våningshögt stålfackverk i 
fasaden. Den fria spännvidden på byggnaden 
mellan huvudkropparna är över 16m. För att 
få en pelarlös och öppen yta används kraftiga 
håldäck som bärning tvärs över gatan. Trap-
pan på östra sidan hängs upp i ett stålfackverk 
i fasaden och ett stålfackverk i balustraden. Den 
västra fasaden har kompletterats med kraftiga 
samverkansbalkar, som väger upp till 20 ton, för 
att bära den utkragande terrassdelen. Övre och 
nedre balkar har kopplats ihop i båda våningarna 
med momentinspända pelare och studeras som 
ett Vierendeelfackverk. Detta för att balkarna 
ska samarbeta samt att utnyttja förstyvningen 
som bildas vid momentinspända pelare.

Stomsystemet 
Den huvudsakliga stålstommen består av 
IQBS stomsystem från VSAB. Hattbalkar i 
stål fyllda med betong från fabrik för bättre 
akustiska egenskaper och att förenkla brand-
skydd och montage. Även de rektangulära 
stålpelarna är fyllda med samverkande arme-
rad betong. Kulturväven har en spännande 
geometri som ställer olika krav på pelares 

kapacitet att bära last. De fyrkantiga betong-
fyllda stålpelarna ger en större flexibilitet i 
pelarsystemet inom samma yttre pelardimen-
sioner. Något som har varit önskvärt för att 
balansera intrycken mellan husets yttre geo-
metri och stomme. 

Stålfackverk: 
Fackverken i Kulturväven svetsas ihop och 
kontrolleras noggrant av BRISAB i fabrik 
för att senare transporteras och effektivt 
monteras som helvåningshöga balkar på 
byggarbetsplatsen. Vierdendeelfackverk 
är en typ av fackverk där endast vertikala 
pelare används för att koppla ihop överram 
med underram. Kopplingarna mellan pelare 
och balk utformas på speciellt sätt för att 

vara rotationsstyvt något som effektiviserar 
balkarnas utformning ytterligare. För att en 
Vierendeel ska fungera optimalt krävs ett 
visst förhållande mellan pelare. I Kultur-
väven kopplas en del av de längre samver-
kansbalkarna på speciellt sätt och fungerar 
som semi-Vierendeelfackerk. Dessa längre 
balkar väger så pass mycket att Vierendeel-
fackverket monteras separat som balk och 
pelare men kopplas extra på byggarbetsplats. 
Vierendeel är oftast inte lika effektiv som 
ett fackverk men har fördelen att den inte 
utformas med sneda strävor som kan vara 
svåra att möblera kring.

Totalt används 927 ton stomstål till balkar, 
pelare och fackverk i detta projekt som ska stå 
färdigt under 2014.  

Beställare: Väven AB 
– Umeå kommun 
tillsammans med 
Balticgruppen 
Arkitekt: Snøhetta 
och White
Entreprenör:  
Delade entreprenader
Konstruktör:  
Tyréns AB
Stålentreprenör: 
VSAB / BRISAB / 
Smidesproffsen /
Umeå svets



Beställare: 
Trafikverket
Entreprenör: 
Peab
Konstruktör: 
Ramböll 
Sverige
Stålentre-
prenör: 
Normek Brisab
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Ny bågbro i stål med innovativ lanseringsmetod
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Den gamla fackverksbron från 1915 över Västerdalälven i Dala 
Floda behövde bytas ut för att klara dagens krav på trafik 
och bärighet. En ny bågbro i stål byggdes vid sidan av älven 

av Normek Brisab för att sedan ersätta den gamla uttjänta stålbron. 
Konstruktören Ramböll hade projekterat en bågbro med lutande 
hängstag (Nielsen-stag) där dragbanden av stål även samverkar med 
armeringen i farbanan. Den nya bron har en spännvidd på 79,5 m med 
8, 8 m mellan de ca 12 m höga stålbågarna, den fria brobredden är 7 m. 

Den 155 ton tunga stålkonstruktionen lanserades på plats i mid-
sommartid under en period av en dryg vecka. Den för Sverige unika 
lanseringsmetoden gick till så att den gamla och den nya bron kopplades 
ihop momentstyvt med temporära stänger. Sedan drogs hela ekipaget 
över älven med den gamla bron som lanseringsnos. Väl på plats kunde 
den nya bron kompletteras med en farbana i betong och är i dagarna 
klar för trafik. 
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Beställare: Trafikkontoret Stockholms stad
Entreprenör: Lecor Stålteknik AB
Konstruktör: ELU Konsult AB

Beställare: Liebherr
Entreprenör: Byggmäster i  
Mälardalen AB
Stålkonstruktör: Ranaverken
Stålentreprenör: Ranaverken

Snabb renovering av Danviks-
bron med smart stållösning

Huvudkontor till Liebherr Sverige

Danviksbron är gammal, när-
mare 60 år, och hårt trafikerad 
med bl a ett stort antal bussar 

hela dygnet. Parallellt med Danviks-
bron ligger också en järnvägsbro för 
Saltsjöbanan. Danviksbron är öpp-
ningsbar och viktig för sjötrafiken till 
och från Mälaren. När Danviksbron 
var tvungen att genomgå en omfat-
tande renovering, bl a för att öka bä-
righeten, var alltså begränsningar av 
trafikstörningen en viktig faktor. Hela 
konstruktionen skulle blästras och må-
las och inte minst skulle tvärbalkar och 
körbana bytas ut helt. Lecor Stålteknik 
kom med en lösning där den nya över-

byggnaden tillverkades i fyra sektioner 
på verkstad och därefter lyftes på plats 
med hjälp av sjökran. Avstängningar 
och störningar i trafiken kunde där-
med reduceras rejält. Första delen, 
GC-banan, kom i två delar landvägen 
och lyftes på plats under en natt. De 
större körbanorna monerades i två 
etapper där de två sektionerna vägde 
86 respektive 110 ton och kom på pråm 
till Frihamnen. En i taget, med en 
månads mellanrun, lyftes sektionerna 
sedan på plats med en mobilkran stå-
ende på en pråm. Danviksbron kunde 
till och med öppnas för trafik nästan 
två månader tidigare än beräknat! 

På Hälla i Västerås, nära E18 har Lieb-
herr Sverige strategiskt valt att bygga 
sitt nya huvudkontor. Dessutom byg-

ger man utbildningscenter, utrustnings- och 
serviceanläggning samt centralt reservdelsla-
ger. Ranaverken har tillverkat och levererat 
komplett stomme i stål inklusive takfackverk 
till den 65x26 m stora industrihallen med inte-
grerat kontor. Ranaverken har även levererat 
och monterat betongbjälklag till kontorsdelen 
samt sandwichelement till fasad och tak. Totalt 
120 ton stomstål. 

H dk t till Li bh S i

Ranaverken har projekterat stålstomen i Tekla och sedan tillverkat och monterat den tillsammans med 
bjälklag och sandwichelement.
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Stålprodusenter
ArcelorMittal Commercial Long Norway AS, 

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

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

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

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

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

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

Stalatube OY  
c/o GatewayStainless AS,

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

ThyssenKrupp Mannex GmbH 
Delegation Office Norway, 

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

Tynnplateprodusenter
Alsvåg Plater AS, 

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

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

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

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

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

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

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

Stålgrossister
best armering AS, 

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

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, 
Postboks 59 Grefsen 0409, Oslo, 
Tel. 23 39 38 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stålentreprenører og verksteder 
ABT Bygg AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Johs Sælen & sønn AS, 
www.selen.no, 
Hegglandsdalvegen, 5201 Os, 
Tel. 56 30 06 47
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Kynningsrud Prefab AS, 
www.kynningsrud.no, 
Pb.13, 1662 Rolvsøy, 
Tel. 69 33 77 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stålpartner AS, 
Tassebekkveien 350, 
3160 Stokke, 
Tel.404 74 306

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

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

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

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

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

Åkrene Mek. Verksted AS, 
www.aakrene-mek.no, 
Tuenvn. 81, 2000 Lillestrøm, 
Tel. +47 63 88 19 40

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

Entreprenører
AF Gruppen Norge AS, 

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

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

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

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

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

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

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

Stål- og fasadentreprenører
Alustål AS

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

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

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

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

Hevad AS, 
www.hevad.no, 
P.B. 9076, 6023 Ålesund, 
Tel. 93 40 56 16

IKM Stål & Fasade AS
www.ikm.no/IKM-Staal-og-Fasade.no
PB 1132, 4095 Stavanger
Tel. 957 29 370

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

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

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

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

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

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

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

Rådgivende ingeniører
Asplan Viak AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Korrosjonsbeskyttelse
Jotun A/S

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

Programvare/IKT 
Delfi Data as, 

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

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

Industry Supply Norge AS, 
www.metalsupply.no, 
P.B.3013 Elisenberg, 0207 Oslo, 
Tel. +45 99 35 39 87 

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

Brannsikring og isolering
BrannStopp Norge AS, 

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

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

Betongelementprodusenter
Con-Form Oslo AS, 

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

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

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

Bygging og vedlikehold
StS Gruppen AS, 

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

Gjenvinning/resirkulering
Autogjenvinning AS, 

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

Norsk Gjenvinning AS, 
www.norskgjenvinning.no, 
Postboks 567 Skøyen, 0214 Oslo, 
Tel. 09700

Veggelementer
Paroc AS, 

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

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

Festemateriell/Maskiner
EJOT Festesystem AS, 

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

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

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

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

Inspeksjon/Dokumentasjon
Cerum AS, 

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

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

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

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

Interesseorganisasjoner
Den norske Stålgruppen 

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

www.NFSkompentanse.no
Nordic Galvanizers, 

www.zincinfo.se
Stål- og metallgrossistenes Forening, 

Pb. 1369 Vika, 0114 Oslo 
Tel. 23 23 90 90

NORSKA MEDLEMSFÖRETAG
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Contiga Moss fyller 100 år
Contiga i Moss fyller 100 år 

og åpnet dørene for publikum. 
Den hele startet 19. mai 1913 
da Brynild Brynildsen (BB) 
begynte med støping av byg-
gestein i betong i Prinsensgate 
i Moss. Mange år senere, i 
1962 flyttet bedriften inn i nye 
lokaler i Trolldalen hvor det ble 
produsert rør, søyler, bjelker og 
elementer. I 1990 solgte fam. 
Brynildsen fabrikken Trolldalen 
til Aker Betong og ble en del 
av Aker Elementbygg med 
produksjon av hulldekker, 
fasadeelementer, tunge søyler 
og bjelker. I 1994-95 kjøpte 
Selmer og KB Stålteknikk Aker 
Elementbygg og bedriften fikk 
navnet Norsk Elementbygg. I 
1998 ble Contiga AS dannet 
etter en fusjon mellom Norsk 
Elementbygg, KB Stålteknikk 
og Arne Hill. Bedriften ble Nor-
ges første komplette leverandør 
av prefab stålkonstruksjoner 
og betongelementer. Contiga 
Moss har produsert hulldek-
keelementer og tunge betong-
elementer helt frem til i dag og 
er den største av Contigas fem 
fabrikker i Norge.

Fabrikken i Moss har ca. 
100 ansatte, har en kapasi-

tet på 300.000 m2 hulldek-
ker, samt søyler, bjelker og 
DT-elementer, tilsvarende ca. 
150.000 tonn med betong 
årlig. Samlet har Contiga AS 
340 ansatte og omsetter for 
ca. 700 millioner kroner. Con-
tiga AS er en del av et konsern 
med søsterselskaper i Sverige, 
Danmark og Tyskland med ca. 
800 ansatte. Konsernets totale 
omsetning i 2012 var 1,6 mil-
liarder kroner.

På den åpne dagen, 14. 
september, var det omvisning i 
fabrikken, hvor man kunne se 
produksjon av et hulldekkeele-

ment, det var presentasjoner av 
bygging med betongelementer 
samt aktiviteter for barna.

 
Norsk Stålforbund 
inngår samarbeid med 
Metal Supply Norge

Norsk Stålforbund har net-
topp inngått et samarbeid med 
det kommersielle bransjenett-
verket Metal Supply. Planen 
er at Norsk Stålforbund kan 
sende ut informasjon og nyhe-
ter via Metal Supplys gratis ny-
hetsbrev / www.metalsupply.
no til Stålforbundets medlem-
mer og andre interesserte.

Metal Supply er forholdsvis 
nystartet i Norge, men målet 
for bransjenettverket er at det 
skal vokse til å bli en av de 
primære informasjonskanalene 
innen norsk industri.

- Metal Supply har til for-
mål å være jern- og maskin-
industriens omdreiningspunkt 
når det gjelder effektiv kontakt 
og informasjonsdeling. Og 
nettopp derfor er samarbeidet 
med Norsk Stålforbund viktig 
for oss, uttaler Salgssjef Birger 
Søiland fra Metal Supply.

 
 

Den yngre garde viste stor interesse under omvisningen på Contiga Moss. 
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Norsk Stålforbund til 
kamp mot momssvindel

Norsk Stålforbund samlet 
rett før fellesferien 40 ledende 
norske aktører innen bygg og 
eiendom for å informere om 
omfattende momssvindel ved 

salg av armeringsstål som er 
avdekket i Polen og baltiske 
land. Det er også mistanke 
om at momssvindel omfat-
ter prefabrikkert stål og at 
metodene benyttes i andre 
EU-land. Et utkast til vær-
varsom-plakat ble presentert. 
Denne skal sendes ut på 
høring til medlemmene av 
Norsk Stålforbund.

Sammen med representanter 
fra Skattedirektoratet, Ernst & 
Young og advokatfirmaet Grette, 
orienterte Norsk Stålforbund 
på møtet i slutten av juni om 
hvordan momssvindel foregår, 
hvordan dette kan forhindres og 
hvilken risiko selskaper løper der-
som de kjøper stål som har vært 
gjenstand for momssvindel.

– Vi ønsker å skape økt 
bevissthet rundt problemstil-

Norsk Stålforbunds utkast til 
”Vær-varsom-plakat” 
• Vær ekstra oppmerksom 
dersom du mottar et ”pristil-
bud som er for godt til å være 
sant ”
• Vær bevisst på hvem du 
handler med – og sørg for at 
du oppfører deg i henhold til 
normale, etiske retningslinjer
• Sjekk at selger er ”ve-
letablert” og har gyldig 
VAT-nummer, gjør ytterligere 
kontroller dersom du ser avvik
• Sjekk, om mulig, alle salgs-
ledd fra leverandør til stålverk
• Vær oppmerksom på 
uvanlig forretningsadferd, for 
eksempel om virksomheten 
opererer med vilkår som er 
unaturlige for bransjen
• Ved mistanke mot firmaer: 
Vurder å melde fra til Skat-
tedirektoratet, eventuelt til 
Norsk Stålforbund

Verifisere gyldigheten av europeiske VAT-numre
ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Søke firmaers VAT-numre
en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_registers
Litauen: cr.lt/en/
Estland: stiimul.ee/eng/requests
Latvia: lursoft.lv/database_of_all_companies_registered_in_Lat-
via.html
Polen: ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Stålforbundets nye kontor ligger 
i 3. etg i Karl Johans gate 8, 
Oslo.

lingen, og utarbeide konkrete 
tiltak norske aktører kan be-
nytte seg av. Slik vil vi hindre 
at norske aktører, bevisst eller 
ubevisst, blir involvert i moms-
svindel, sier Kjetil Myhre, dag-
lig leder i Norsk Stålforbund.

Norsk Stålforbund 
har flyttet

Den 1. august flyttet Norsk 
Stålforbund inn i nye kontorlo-
kaler i Karl Johans gate i Oslo 
sentrum. Kontoret ligger sentralt 
til ved Domkirken (Kirkeristen) 
med kun få minutters gange fra 
Oslo S og Jernbanetorget. 

Ny post- og besøksadresse er: 
Karl Johans gate 8, 
0154 Oslo.
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Medlemsföretag i fokus
Stålbyggnadsbranschen i både Sverige och Norge bärs upp av många kompetenta 

stålbyggnadsföretag som med kompetent personal och kvalitetssäkrade processer 

förser byggbranschen med stålkonstruktioner av olika slag. Under denna vinjett  

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

Ranagårdens Svets och Smide började 
1962 att tillverka oljetankar till villor 
i Tråvad, mitt på Västgötaslätten. Men 

man började även med en annan verksam-
het som bildade grunden till det som idag är 
kärnverksamheten i Ranaverken AB – man 
började tillverka lättviktsbalkar i stål. 

Ranaverken idag
Nuvarande ägaren Per Kjellström tog 1993 
över bolaget tillsammans med Åke Dalemo 
(som senare löstes ut). Hela verksamheten 
flyttades till Tråvad och en expansion inleddes. 
Ranaverken ingår idag som ett av bolagen i 
Korsbol invest med verksamhet inom stål-
byggnadsbranschen. Man har en budgeterad 
försäljning av 280 miljoner där verksamhets-
området stålbyggnader står för ca 75 procent 
av omsättningen och produktionen i ton. Till-
verkningen av jordbruksmaskiner står för 
resterande 25 procent.

Lokalerna byggs ut
År 2001 blev kontoret för litet och nya lokaler 
för konstruktion och försäljning byggs. Åtta 
år senare expanderas lager- och verkstadslo-
kalerna och i år har ytterligare en utbyggnad 

Ranaverken – från bysmed till 
stålbyggnadskoncern på 50 år
Ranaverken är en av Sveriges största leverantör av stål-

byggnader med ett ben också i tillverkning av jordbruks-

maskiner – man ligger inte för inte mitt på Västgötaslätten.

Ranabalkens liv
Den numera legendariska Ranabalken med veck-
ad livplåt tillverkades därefter i Tråvad ända fram 
till 2006 då en epok gick i graven. Våren 2006 till-
verkades den sista Ranabalken och man ställde om 
produktionen och växlade över hela sortimentet 
av takbalkar till enbart fackverksbalkar. 

Konstruktionschef Håkan Ingvarsson och VD Per Fahlgren vid produktionsplatsen för färdigsvetsning av fackverksbalkar. Vid produktionsplatsen kan man 
tillverka över 1000 m balk/vecka.
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Ranaverkens svetsare 
är alla licenssvetsare. 
Ranaverken har CE-
godkänd tillverkning 
enligt EN 1090-1. 
All målning av 
stålkonstruktioner 
sker för hand. Rana-
verken tillverkar 
även lantbruks-
maskiner så som 
tankvagnar, pumpar 
och omrörare för 
flytgödselhantering. 
Ovanför tankvagnen 
ser man den klassiska 
Ranabalken.

Ranaverken bygger ca 60 projekt per år, här håller man på med Projekt Sjöhagen vid Västerås slakteri-
område, man håller på att överdäcka ett ca 200 meter långt järnvägsspår. I projektet ingår även ytor för 
materialhantering och kontor.

Konstruktionschef Håkan Ingvarsson i samspråk 
med personal i stomverkstaden. Här kapar man till 
stål till pelare samt svetsar på fästen och pelarfot 
mm. Därefter blästras och målas den färdiga pela-
ren enligt de krav som gäller för projektet.

av produktionslokalerna genomförts. Produk-
tionslokalerna är idag på 12 000 kvm och man 
har en produktionskapacitet på 6 000 ton när 
det gäller stålbyggnader. Idag är man cirka 110 
anställda varav cirka hälften i verkstaden och 
resterande tjänstemän och montörer.

Heltäckande stålbyggare
Ranaverken är idag en heltäckande stålbygg-
nadsentreprenör vilket innebär att man kon-
struerar, tillverkar och monterar en vädertät 
byggnad i stål färdig att kompletteras med 
VVS, el, ventilation och inredning. Konstruk-

tionsavdelningen på sex personer projekterar 
allt i Tekla och därefter tar verkstaden vid och 
slutligen montörerna. Ranaverken levererar 
kompletta stålbyggnader av olika slag och 
storlek, främst till handels- och logistikföretag.

Certifierad tillverkning
Verksamheten och tillverkningen är idag cer-
tifierad enligt EN 1090-1 och kan CE-märka 

sina produkter till de stålbyggnader man le-
vererar. Certifieringen genomfördes under 
2013 av Nordcert. Montageverksamheten är 
certifierad enligt SBS för att garantera hög 
kvalitet på de stålbyggnader man levererar. 

Lars Hamrebjörk

Läs mer på Internet
www.ranaverken.se
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Hvordan sikre at stålentreprenøren følger krav og regler i utførelsesstandarden EN 1090-2?
Benytt stålentreprenører som er «Godkjent for utførelse» av Norsk Stålforbund !

Godkjente foretak:

BRUK STÅLENTREPRENØRER SOM ER
”GODKJENT FOR UTFØRELSE”

Fiskum
Plate & Sveiseverksted
www.fiskum-sveis.no

Bygg Teknisk Stål AS
www.btstal.no

Metacon Industrimek AS
www.metacon.no

Contiga AS Skanska Norge AS 
avd. Stålfabrikken

Trøndersveis AS

 Metal Supply Norge AS

Metal Supply er et kommer-
sielt bransjenettverk der leve-
randører kan komme i kontakt 
med hverandre, kjøpe/selge 
nye og brukte produkter og 
maskiner, sette inn stillings-
oppslag m.m. Metal Supply 
tilbyr dessuten en daglig 
nyhetsoppdatering via et gratis 
nyhetsbrev. Hjemmeside: 
www.metalsupply.no
  
Norsk Gjenvinning AS 

Norsk Gjenvinning-konser-
net er markedslederen i det 
norske avfalls- og gjenvin-
ningsmarkedet, og bidrar hver 

dag til en global 
miljøinnsats i eget 
nærmiljø. Tjene-
stene spenner 
fra avfallshånd-
tering, riving og 

miljøsanering til håndtering av 
farlig avfall, industriservice og 
gjenvinning av metaller. 
Hjemmeside: 
www.norskgjenvinning.no

 
BB Lakk & Mekanisk 
Verksted AS 

BB Lakk & Mekanisk Verk-
sted, beliggende i Mjøndalen 
Industriområde, med produks-
jonshaller på til sammen 800 
m2, er et mekanisk verksted 
innen maskinmontering, 
stålkonstruksjoner, stålbygg, 
platearbeid, trapper, repoer, 
gangbaner, reparasjoner / 
vedlikehold med mere. 
Hjemmeside: 
www.bb-lakkogmek.no

SIAS AS
SIAS AS,  etablert i 1983, 

holder til i Horten og har eget 
verksted på 2500 m2. Produ-
serer, leverer og monterer alt 
innen stål- og metallarbeider, 
også rustfritt og syrefast. 
Skipsreparasjoner, komplette 
trappe og rekkverksløsninger 
inkl. glassarbeider, rehabilite-
ring, bærestål, brokonstruks-
joner. 
Hjemmeside: 
www.sias-as.no
 
Stålpartner AS

Stålpartner holder til i 3.800 
m2 moderne lokaler på Tasse-
bekk Industriområde i Stokke. 
I verkstedet utføres alt av 
stålarbeider, så som bæresys-
temer til næringsbygg, samt 

trapper og rekkverk med mere. 
Stålpartner produserer også et 
spesialprodukt: en egen type 
samvirkebjelke. 
E-post: post@staalpartner.no
 

Hevad AS
Hevad AS er et entreprenør-

firma som gjennomfører byg-
geprosjekter innenfor stål- og 
blikkenslager-arbeid. Hevad, 
som har kontor og verksted på 
Blindheim i Ålesund, leverer til 
både offentlige og private ut-
byggere over hele Sunnmøre.
Hjemmeside: 
www.hevad.no

Nye medlemmer i Norsk Stålforbund
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Tekniska fasader

Innovativa fasader

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

!
j k

Produktprogram 12:1 Arval
Produktproroggrgraraammm m 112:2:1 Arval

ARVAL 
system och produkter

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

produkter som koncernen ArcelorMittal erbjuder. I vårt skandinaviska produkt-

program finner du ännu fler spännande produkter.

Med Arval skapar du byggnader  
som gör din kreativitet rättvisa

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

www.arcelormittal.com/arval

Tekniska tak

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

www.ruukki.se

Ruukki® energipanelsystem:

®

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

www.ruukki.se/energipaneler


