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Troja Bridge, Prague



Kvarteret Lustgården i Stockholm. Friends Arena. Nya AC/DC provhallar åt ABB.  
Det är  några exempel på hur stålkonstruktioner används i olika typer av projekt.  
Det kan handla om alltifrån stora industriprojekt till husprojekt med spektakulära 
stålstrukturer där  arkitektens design ställer höga krav. Sweco har hög teknisk 
kompetens och stor förmåga att optimera användningen. Allt arbete utförs i 3D, från 
beräkningsanalyser till produktionsmodell för tillverknings underlag till verkstad.
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Ett  
samarbete  
som  
sparar tid.

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

Vad kan vi göra för dig?

tibnor.se
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Foto omslagsbilder
Troja Bridge, Prague – ECCS 
La Canopée, Paris – ECCS
Arena Amazonia, Manaus – ECCS

Från början hade jag tänkt jag skulle döpa den här ledaren  

till Vakna. Jag tycker att det är viktigt att vi inom stålbyggnads-

branschen vaknar, börjar samverka mer och lär oss att vi måste 

göra mer för att underlätta för oss själva. 

Vi har flera områden som vi inom branschen direkt kan påverka. Ämnet för denna ledare är 
att vi gemensamt måste ta ett mycket större ansvar för det svenska perspektivet på normer 
och regler för stålbyggande. Det finns också ett gigantiskt behov att arbete med de miljö och 

hållbarhetsfrågor som är kopplat till stålbyggande.
I förra veckan var jag på ett möte med SIS kommittee SIS/TK188. För er som inte vet är det en 

kommitté som bevakar och deltar i arbetet med eurokoder för stål-, aluminium- och samverkanskon-
struktioner. I arbetet ingår att tillse att svenska synpunkter införs i Eurokodenar för stålkonstruktioner. 
Kommitteen har också ansvar för det svenska perspektivet för SS-EN 1090-1, -2, -3, -4, – det vill säga 
normer för utförande och kontroll för stål och aluminium. 

TK188 påverkar direkt våra möjligheter att bygga med stål kanske mer än något annat organ 
gör i Sverige. Vill den svenska stålbyggnadsindustrin ha förändringar så görs det bäst genom TK188. 

Det är den svenska stålbyggnadsindustrins ansvara för tillsättande av TK188. Bland finansiärerna 
finns konsulter, någon ståltillverkare, certifieringsorgan, statliga verk, högskolor och SBI. Kommitteens 
medlemmarna består till största delen personer som är tillsatta av finansiärerna.

Här kommer det viktiga som måste tydliggöras. Det finns inga pengar eller resurser från staten, 
statligt verk, EU eller annan officiell organisation som tar ansvar för det här arbetet. Det är bara vi 
som industri som gör det. Om normerna blir otydliga, dåligt anpassade till svenska förhållanden eller 
ofullständiga så måste vi som industri, stålbyggare, konsult, etc titta oss själv i spegeln och fråga oss 
varför blev det så här. Vi har ett behov att ta ansvar för våra normer. Vare sig man stor eller liten så är 
det viktigt att alla hjälper till.

Detta gäller samma sak inom miljöområdet. Där verkar vi som bransch bland annat genom 
kommitteen SIS/TK209 där vi tillsammans med andra materialslag arbetar för att utveckla hållbar-
het inom byggande och förvaltning. Här tar man fram metodstandarder som värderar ett byggnads-
verks totala påverkan såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt under hela dess livslängd.

SBI gör vad vi kan för stålbyggandets regelverk. Vi stöder SIS tekniska kommittéer, vi arbetar 
med normer och remisser, vi leder arbetet i TK209, deltar aktivt i TK188. Men vi behöver göra mer. 
Arbetet är långsiktigt, utvecklingen kräver omskrivningar av reglerna löpande. Branschen måste 
sätta till mer resurser och mer pengar för att arbeta vidare med att utveckla ett tydligt, effektivt och 
bra regelverk.   

Jag vill samtidigt passa på att tacka många av de otroligt kompetenta personerna som sitter i  
TK 188. De är faktiskt lite av stålbyggnadsbranschens hjältar som arbetar i det tysta. Många gör det 
på sin fritid. All heder! 

Det är ingen annan som gör vårt jobb. Det är viktigt att tänka på. Vi måste gemensamt utveckla 
fundamentet för ett lyckosamt stålbyggande i Sverige. Låt oss diskutera detta på stålbyggnadsdagen 
den 12 november. 

Johan Löw
vd, Stålbyggnadsinstitutet

Stålbyggnadsinstitutet
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Kungsträdgårdsgatan 10
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111 87 Stockholm
Sverige

Tel: 08-661 02 80
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Hedersomnämnande: Oaxen

Hedersomnämnande: Sundsvallsbron

Hedersomnämnande: Swedbank

Petri Kujala från Outokumpu håller en presen-
tation under Stålmaterialmässan.

Designer Ola Rune höll ett intressant föredrag 
hur stålet kan inspirera i designprojekt.

Den 28 maj delades Stålbyggnadspriset 2015 ut till 
Aula Medica i samband med en stålmaterialmässa för 
arkitekter. Deltagarna kunde ta del av materialpresenta-
tioner inom stålområdet och ett inspirerande föredrag 
av designern Ola Rune.

Under prisutdelningen delades det även ut tre heders-
omnämnanden till Oaxen, Swedbank HK och Sundsvalls-
bron. Utförande presentationer av Stålbyggnadspriset 
och de tre hedersomnämnanden hittar du på www.sbi.se/
om-stal/stalbyggnadspriset-2015

”Det som först slår mig när jag tänker på stål är det nästintill 
oändliga oavsett det handlar om möjlighet, hållbarhet, tyngd, 
lätthet – eller tid. Årets diplom till vinnaren av Stålbyggnads-
priset är en bild av detta. Och kanske något helt annat jag själv 
inte tänkt på.”  

Henrik Nygren Design

Stålbyggnadspriset 2015

Allt ljus på byggnadsplåt

Periodisk översyn  
av eurokoderna
Vart femte år har CEN/TC 250 och 
dess underkommittéer till uppgift att 
se över om det finns anledning att 
revidera eurokoderna. Översynen är till 
för att beakta eventuella felaktigheter 
upptäckta av användarna. Felaktighe-
terna kan bestå av allt från rena skrivfel 
i texten, felaktiga ekvationer, inkonsek-
venta och missvisande påståenden 
eller förbättringar. Detta är alltså en 
möjlighet att få till stånd önskvärda 
förändringar, förutsatt att man har 
goda argument för sina förslag, och 
här behöver SIS och TK188 hjälp med 
att samla in synpunkter som baseras 
på väl underbyggda argument.
Standarderna som ska ses över är:
–  EN 1993-1-3:2006 - Supple-

mentary rules for cold-formed 
members and sheeting 

–  EN 1993-1-5:2006 - Plated struc-
tural elements

–  EN 1993-1-6:2007 - Strength and 
Stability of Shell Structures

Svar och kommentarer kan skickas 
till Joel Jonsson på SIS joel.jonsson@
sis.se. Kommentarer på innehållet bör 
lämnas på engelska i svarsblankett 
som kan fås från Joel. Observera 
att det är själva Europastandarden 
som är föremål för översyn. Inte den 
svenska översättningen som sådan.
Svar behövs senast 2015-11-01

Nu skrivs historia i byggbranschen. För 
första gången någonsin går nämligen 
leverantörer, grossister och plåtslagare 
ihop och bildar branschorganisationen 
Svensk Byggplåt. 

Syftet med organisationen är att 
aktivt arbeta för att stärka och lyfta fram 
plåtens unika och förträffliga fördelar 
som byggnadsmaterial samt att under-

lätta hela projekterings- och byggproces-
sen för den som väljer byggnadsplåt. 
Startskottet var webbplatsen www.
svenskbyggplat.se - en digital portal 
för byggnadsplåt med inspiration och 
samlad information om material och 
produkter liksom guider för arkitekter, 
husägare, byggherrar, fastighetsägare 
med flera.

Johan Löw,  
vd på SBI, och 
Erik Andersson, 
Stålbyggnadspris-
vinnare 2013, delar 
ut Stålbyggnads-
priset 2015 till, 
Svante Rydholm och 
Johan Ström från 
konstruktörerna 
Cowi, Jonas Edblad 
från arkitekten  
Wingårdhs och 
Johan Ljung från 
beställaren  
Akademiska Hus.
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–  Vi sparte mye på å bytte forsikringsselskap
– Vi valgte Norsk Stålforbunds og Pare-
tos Stålforsikringsordning fordi de har 
meget gode priser på de forsikringene 
som dekker våre behov, som yrkesskade 
og tingskade. sier daglig leder Frede 
Sørbøe i AK Mekaniske AS.

Den norske Stålgruppen
Jeg tok imot Frede Sørbøe, daglig leder 
og eier av AK Mekaniske AS, på vårt 
kontor i forkant av styremøte i Den 
norske Stålgruppen. Frede har vært 
med i Stålgruppens styre i mange år og 
er engasjert i saker som angår tilvirk-
ning og montasje av stålkonstruksjoner. 
Den norske Stålgruppen, bestående av 
stålentreprenører og stål- og fasadeen-
treprenører, er den største av Stålfor-
bundets basismedlemmer.

AK Mekaniske 
AK Mekaniske AS ble etablert i 2001 og 
holder i dag til i nye moderne industrilo-
kaler på ca. 4.500 m2 ved Øra industri-
område i Fredrikstad. De har i dag 60 
ansatte som prosjekterer, produserer og 
monterer stålkonstruksjoner til bygg og 
anlegg over hele landet. 

– Vi leverer alt fra enkle til større kre-
vende stålkonstruksjoner, og vi tar på oss 
mer og mer av hulldekker, veggelementer 
og takplater, sier Frede som fortsetter: 

– Vi er opptatt av høy kvalitet og 
presis levering. 

Stor prisforskjell
Hvordan gikk du frem med forsikringen? 
– Det var veldig enkelt. Jeg skrev under 
på en fullmakt slik at Pareto kunne inn-
hente opplysninger om våre forsikringer 

og skadestatistikk. Deretter mottok jeg et 
tilbud fra Pareto. Vi har to ganger tidligere 
mottatt tilbud som har ført til at vi har fått 
redusert premiene. 

– Grunnen til at jeg nå byttet er den 
store prisforskjellen, sier Frede. Men noen 
gikk tilbake til sitt gamle forsikringssel-
skap og brukte tilbudet fra Pareto som 
«brekkstang». 

– Sånn er ikke vi! Når prisforskjellen er 
så stor og med samme betingelser, faktisk 
litt bedre, er det ikke vanskelig og bytte 
forsikringsselskap.

Tjener inn flere ganger 
medlemsavgiften
Hva sier du til de som vurderer å forsikre 
seg gjennom Stålforbundets forsikrings-
ordning? 

– De vil tjene inn medlemsavgiften alle 
sammen! Jeg har hvert fall gjort det, ut-
taler Frede. På yrkesskade og tingskade 
har vi spart inn flere ganger medlems-
avgiften. I følge Pareto har de hatt en 
meget god start på forsikringsordningen. 
Gjennomsnittlig besparelse på totalpre-
mie er på 20–40 %. 

– For oss er det viktig å ha en god 
forsikring for våre ansatte. Pluss at når vi 
oppnår en dekning på bunnlinjen, så gjør 
vi jo dette, fortsetter Frede. 

Stålforbundets forsikringsordning 
I følge Pareto får du de samme betingel-
sene som du hadde, og ikke noe i liten 
skrift, det samme eller litt bedre. Pareto 
tilbyr dessuten gratis transportforsikring 
i biler, opp til kr. 30.000, samt reise til og 
fra arbeid og ménerstatning fra 0–15 %. 
Man kan også «sy inn» ekstradekning. 

Kontaktinfo: 
E-post: stalforsikring@pareto.no 
Telefon: 90 06 89 65

Areco Profiles 
expanderar i Norge

Hardox och Toolox 
som rundstång

130 år i stålbranschen!

Ny chef för Ruukki 
Construction

Frede Sørbøe, daglig leder og eier av AK Meka-
niske AS

Jarmo Tonteri är 
tillförordnad chef för 
divisionen Ruukki 
Construction inom 
SSAB sedan den 
1 juli 2015. 
www.ssab.se

Areco Profiles öppnar nytt försälj-
ningskontor i Trondheim. Areco, med 
huvudkontor i Malmö, är idag en av de 
ledande aktörerna inom tillverkning 
av byggplåt. Kärnverksamheten riktar 
sig till byggindustrin med ett omfat-
tande utbud av byggkomponenter i 
tunnplåt för bostäder och kommersiella 
fastigheter. Kunderna finns i 25 länder, 
produktionen och försäljningsställen i 
ett flertal europeiska länder.

SSAB introducerar Hardox och Toolox 
som rundstång, med samma garan-
terade egenskaper som motsvarande 
plåtprodukter. Målet är att utveckla 
nya användningsområden för slitstarkt 
konstruktionsstål och verktygsstål, som 
ger SSABs kunder nya möjligheteter 
till starkare och lättare konstruktioner. 
Dimensionsprogrammet ligger mellan 
21 och 141 mm med en maxlängd på 5 
000 mm. Det aktuella lagerutbudet finns 
under Stock/Toolox i SSAB-appen.

I år 2015 är det hela 130 år sedan BE 
Group grundades, eller som man hette 
förr i världen - Bröderna Edstrand. Det 
har således hunnit passera två sekel-
skiften, två världskrig, ett kallt krig och 
mängder av hög- och lågkonjunkturer 
för vår svenska industri. Under årens 
lopp har BE levererat miljontals ton av 
stål, rostfritt och aluminium till företag 
inom bygg- och verkstadsindustrin. 
Gå in på länken nedan och titta på ett 
bildkollage av en mångfacetterade his-
toria. www.begroup.com/sv/BE-Group-
sverige/Nyheter/Aktiviteter/Est-1885/
Bilder-ur-BE-Groups-historia/

För att fira jubileet så erbjuder BE 
Group för resten av året en ”130-årsjubi-
leumsrabatt” för kunderna. Det kan du 
också hitta på webbplatsen.



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!
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Marutex
®

CE-märkt

Korrosionsklass C4

Optimal borrförmåga

Ledande kvalitet

U-nite Fasteners 
Technology AB

SE-UDDEVALLA
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Marutex®
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EMV Construction med nye CNC-maskiner
– Jeg mener at et bedre samarbeid 
mellom norske stålprodusenter og gros-
sister vil kunne styrke norske bedrifters 
konkurranseevne mot lavkostland og at vi 
samlet kan redusere import av stålkon-
struksjoner, uttaler Verner Fagerli, daglig 
leder i EMV Construction AS, som nylig 
har investert i nye CNC-maskiner fra 
Voortman. 

EMV Construction holder til på Mag-
nor i Eidskog kommune. EMV ble stiftet 
i 1989 og er en videreføring av Magnor 
Mek Industri som ble etablert tidlig på 
60 tallet av familien til dagens eiere. Be-
driften videreførte produksjon av trapper 
og rekkverk men har siden utviklet seg til 
en moderne bedrift innen stålkonstruks-
joner. EMV var blant de første i Norge 
som ble sertifisert ihht NS-EN 1090-1 og 
CE-merket stålkonstruksjoner. EMV er 
sertifisert i utførelsesklasse EXC 1-3 og 
produserer ihht LEAN 5S.

Ny bearbeidingslinje 
for stålprofiler 
EMV har nå utvidet sine produksjonslo-
kaler og installert en ny helautomatisk 
kapp, borre og profilskjærelinje fra 
Voortman. Bearbeidingslinja består av 3 
maskiner som har integrert multisystem 
som styrer, bearbeider og transporterer 
stålprofiler automatisk gjennom alle 
maskinene med høy presisjon og produk-
tivitet. Den automatiske bearbeidingslinja 
er den første som leveres til Norge fra 
Nederlandske Voortman.

– Vi har som mål, de neste årene, 
å øke produksjonen av stålprofiler. Vi 
ønsker å bli en ledende leverandør for be-
arbeiding av stålprofiler for produsenter 
og leverandører innen industri, bygg og 
anlegg, med leveranser av halvfabrikata 
eller ferdige CE-merket stål. - Vi i EMV er 
stolte over vårt nye produksjonsanlegg, 
sier Verner og inviterer gjerne andre 
produsenter til å avlegge de et besøk for å 
se den nye linja.

Nye CNC-styrte maskiner
V808 plasma kuttesystem er utstyrt 
med 8 akser. Den ekstreme fleksibilite-

ten med roboten figurskjærer og kan 
merke alle 4 sidene av stålprofilen. Dette 
systemet gjør det mulig å produsere 
konstruksjoner med de mest komplekse 
forbindelser. 

V630M boresystem er et CNC-styrt 
boresystem som muliggjør bearbeiding 
fra 3 sider. Maskinen har 2 automatiske 
verktøyvekslere for totalt 10 verktøy som 
gjør denne maskinen meget fleksibel.

 VB 1050 kappesystem er spesielt 
designet for å kutte konstruksjonsstål, 
utstyrt med den nyeste teknologien som 
servomotorer og spindler, disse systeme-
ne garantere optimale skjærehastigheter 
og kutt av høy kvalitet

Merkesystem
Maskinene har et unikt oppmerkings-
system som samtidig merker plassering 
av detaljer i målestokk 1:1 og markerer 
detaljnummer som gjør det enkelt for 
montering av deler som skal sveises til 
profilene. Maskinene merker alle fire sider 
på profilene for plassering av detaljer. 
Dette medfører tidsbesparelser på 
manuelle oppmålinger og merkinger som 
medfører økt kapasitet og lavere kostna-
der. Kompliserte søyler og bjelker vil kunne 
gi gode kostnadsbesparelser.

Tilbyr bearbeiding
EMV tilbyr bearbeiding av alle typer HUP 
(hulprofiler), H-bjelker, I-bjelker, U-profiler, 
L-profiler, T-profiler og flattstål. Kapping 
utføres med den nyeste teknologien med 
servomotorer og spindler for optimale 
skjærehastigheter og kutt av høy kvalitet. 
Boring, gjenging og forsenking kan 
utføres fra 3 sider med høy presisjon 
og produktivitet. Plasma profilkutting 
utføres med stor fleksibiliteten på alle 4 
sider av profilen som gir mange mulig-
heter for hulling, slissing og kompliserte 
figurskjæringer med høy nøyaktighet og 
kostnadseffektiv produksjon. 

Kjetil Myhre

Emv Construction AS / www.emvc.no 
Verner Fagerli +47 906 98 071 / 
verner@emvc.no 

Ny bok att ladda ned
The report Eurocodes: Background & 
Applications. Design of Steel Buildings. 
Worked examples is now published 
online. You can download it from the 
following links:
1. The Eurocodes Website homepage
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/
home.php
2. The Eurocodes publication database
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/
showpublication.php?id=536
3. The Publication Repository of the Joint 
Research Centre
http://publications.jrc.ec.europa.eu/
repository/handle/JRC96658

This book explains and illustrates the 
rules that are given in the Eurocodes for 
designing steel structures subjected to 
fire. For this second edition the authors 
revised and extended the content. The 
book contains some new sections, e.g. a 
comparison between the simple and the 
advanced calculation models, as well as 
additional examples.

Forfattere: 
Jean Marc Franssen og Paulo Vila Real

Fire Design of  
Steel Structures  
– 2nd Edition
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Presentation av de tre senaste  
Certifierade Stålbyggnadskonstruktörerna – CSK
Vill man veta mer om vilka  
Certifierade Stålkonstruktörerna,  
som nu finns tillgängliga  
så kan man gå in på  
www.sbi.se/csk/certifierade- 
stalbyggnadskonstruktorer-csk

ARI AZIZ

Bakgrund och utbildning 
JJag är 44 år och uppvuxen i södra 
Kurdistan där jag började min karriär 
i byggbranschen. Jag arbetade som 
projektledare för större bygg- och infra-
strukturprojekt. År 2004 började jag min 
utbildning på KTH inom väg- och vatten. 
Jag har huvudsakligen arbetat som stål-
byggnadskonstruktör hos olika smides- 
och stålverkstäder. Erfarenheterna från ti-
den på Forssells Smidesverkstad har gett 
mig en god känsla och kunskap för olika 
möjligheter med stål som byggmaterial. 
Sedan 2015 arbetar jag på Cowi som stål-
specialist och handläggande konstruktör i 
komplicerade konstruktioner.
 
Vad har utbildningen och kursdagarna 
gett dig som konstruktör?
Kursdagarna har varit betydelsefulla 
för att strukturera kunskaperna inom 

stålbyggnad samt att utveckla färdig-
heten som stålkonstruktör. Kontakten 
och dialogen med kursledarna samt 
övriga kursdeltagare har varit viktigt 
för att skapa nätverk, men även för att 
diskutera kunskaper och erfarenheter 
inom stålbyggnad.
 
Vilka möjligheter ser du framöver för 
dig som CSK?
Efter certifieringen har jag blivit mer 
engagerad som stålkonstruktör. CSK ger 
en bra grund och säkerhet för beställare 
vid stålbyggnadsuppdrag.

ALRIK LUNDIN

Bakgrund och utbildning
Civilingenjör väg och vatten med exa-
men 1993. Har jobbat inom stålkon-
struktion med tillfälliga konstruktioner, 
ombyggnationer, anläggning och 
geotekniska konstruktioner.

Vad har utbildningen och kursdagarna 
gett dig som konstruktör?
Repetition av tidigare inhämtade kun-
skaper samt fördjupade kunskaper om 
hallbyggnation, exempelvis traversbalkar 
och skivverkan på tak.

STÅLBYGGNADSPROJEKTERING SBP-N

Mer information och anmälan på www.sbi.se

STOCKHOLM  20–21 okt, 15–16 dec, 19–20 jan (prel)
Anmäl dig
redan nu!
www.sbi.se

Kursavgiften är 4 000 kr/dag för personer anställda  
på medlemsföretag i SBI. Övriga 5 000 kr/dag.  

Tentamen kostar 1 500 kr för medlemmar och 3 000 kr för övriga.

Har du något annat positivt att 
tillägga om Certifieringen av  
Stålkonstruktörer?
Bra med en kurs som fokuserar på 
teknik. Mycket av internutbildning på 
företagen handlar om uppdrags- och 
projektledning, men det brister en del 
inom teknisk kompetensutveckling.

ALLAN HAMMER

Bakgrund och utbildning
Jobbat 6 år som konstruktör efter 
examen på Civilingenjör Väg och Vatten, 
LTU.

Vad har utbildningen och kursdagarna 
gett dig som konstruktör?
En fördjupad kunskap kring vårt 
regelverk och en god dimensionerings-
vägledning vid vanliga konstruktioner. 
En givande och matnyttig kurs där man 
även träffar andra inom yrket.

Vilka möjligheter ser du framöver  
för dig som CSK?
Kursen har gett mig en stabilare grund 
att stå på med möjlighet att utvecklas 
ytterligare.



Nordic Fastening Group AB Rattgatan 15, 442 40 Kungälv, Sweden  |  T: 0303 206700  |  www.nfgab.se

PRODUKTER & UTBILDNING ENLIGT EN 1090
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Outstanding design in steel  

construction emphasizes the  

many advantages of steel in  

construction, production, economy  

and architecture. The European 

Steel Design Awards are given 

by ECCS – the European  

Convention for Constructional 

Steelwork – every two years to  

encourage the creative and  

outstanding use of steel in  

architecture and construction.

S
teel offers new solutions and opportunities, 
allowing architects and engineers to stretch their 
imagination and actually create some of the chal-
lenging structures. Structural steel is low cost, 
strength, durability, design flexibility, adaptabi-

lity, recyclability and sustainability making it the material of 
choice in building construction. Within the European Steel 
Design Awards, the most outstanding European projects can 
be evaluated and brought to a larger, international audience. 

 
Awards Ceremony  
The Steel Design Award Ceremony in Istanbul is the highlig-
ht of the 60th Anniversary of ECCS. The projects are a 
celebration of steel in architecture designed by some of the 
world’s leading practitioners and constructed by steelwork 
contractors who are able to show steel in its many functional 
forms. We are pleased to invite you to celebrate these projects, 
saluting the works of the National and International Juries, 
whose task was not always an easy one and to congratulate 
all the winners very warmly. 

European 
Steel Design 
Award 2015

European 
Steel Design 
Award 2015
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CZECH REPUBLIC – Troja Bridge,  
Prague, Czech Republic
JURY CITATION 

Prague’s Troja Bridge is an  
impressive achievement that 
blurs the boundary between 
architecture and engineering.  
The arch bridge hangs from 
a dense network of staves, a 

known basic concept, excellently  
executed in design and detail.  
The structure shows steel’s 
versatility in the truss-bearing 
arch, combined with the spin-
web type hangers in four planes, 
which enables the low hanging, 

slim arch. The beautiful design 
is developed to suit the constru-
ction process, and it carries the 
heavy loads of tramways, cars, 
and pedestrians in the heart 
of Prague. The bridge promo-
tes the qualities of steel by its 

AWARD OF EXCELLENCE, BRIDGE CATEGORY
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visible slender structure and 
elegance. The effectual lighting 
accentuates the expressive 
form. The jury was especially 
pleased with the integration of 
expressive design and modern 
industrial artisanship. Troja 
Bridge is like a sculpture, and a 
beautiful addition to the city of 
Prague. 

FACTS
Client: The City of Prague 
Architects:  Mott MacDonald and  

Koucky Architects  
Engineers: EXCON 
Steelwork: Metrostav 

Tramway deck of the Troja Bridge.

The Troja Bridge crosses the river Vltava.

The Troja Bridge during construction. The raising of the arch during construction. Steelwork is by Metrostav.
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PORTUGAL  
– Arena  
Amazonia,  
Manaus, Brazil

FACTS
Client: Governo do Estado do Amazonas
Architects: GMP  
Engineers:  Schlaich Bergermann  

und Partner
Steelwork: Martifer

The Arena Amazon, built for the 2014 World Cup, accommodates 44 500 people.

The structure is designed to evoke the straw baskets that are made in the region.

Arena de Amazonia was built on the site of the old Vivaldo Lima stadium.

JURY CITATION 

The Arena Amazon in Manaus,  
Brazil, is a distinctive and recog-
nizable design. The Arena was 
built for the 2014 World Cup and 
accommodates 44 500 people. 
The structure combines the façade 
and roof in a gesture that recalls 
the design of an Amazonian bas-
ket. Although deep in the Brazilian 
Amazon, the Arena has a strong 
European connection. Two German 
companies developed the project, 
and the steelwork contractor is 
Portuguese Martifer. The diagonal-
ly arranged, cantilevering steel box 
girders, creates an immediately 
recognizable pattern. It is obvious 
that the structure is an answer to, 
and thus supports and strengthen, 
the architectural idea. The form 
and construction is self-supporting 
and stable after the short erection 
stage. The Incorporated secondary 
steel structure carries a translu-
cent membrane cladding. The load 
bearing steel lattice structure is 
expressed beautifully and accen-
tuated by the night-time illumina-
tion of the membranes, creating 
a certain atmosphere. The Arena 
Amazon is a perfect example of 
the malleability and cantilevering 
abilities of steel, and a local  
monument. 

AWARD OF EXCELLENCE, PUBLIC AND CULTURAL CATEGORY 
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JURY CITATION 

The Canopy in Paris is an impres-
sive example of new design and the 
reuse of existing structures. The 
area of Les Halles, which had fallen 
to disrepair and become a dead area 
in the middle of the city, has been 
resurrected by stripping the old 
buildings and uniting them with a 
brand new double curved, drooping 
roofing structure. The ground level 
is also opened up and stabilized by 
massive steel trusses. The move 
is economically and ecologically 
sustainable, in the in-situ reuse of 
load bearing steel structures, and 
socially sustainable, in upgrading the 
neighborhood. The jury found the 
structure interesting and innovative, 
and the concept interesting. The 
precise, exposed structure works 
as an instrument of teaching about 
steel construction. A special study 
into fire engineering was made to 
prevent the chance of collapse. The 
design is both classical and modern, 
with a nice game of transparency, 
and the elegant forms suits the city 
of Paris perfectly. 

FRANCE – La Canopée, Paris, France

FACTS
Client: Sempariseine 
Architects:  Patrick BERGER &  

Jacques ANZIUTTI  
Engineers: INGEROP 
Steelwork: Castel & Fromaget
 

AWARD OF EXCELLENCE, COMMERCIAL CATEGORY

The area of Les Halles, has been resurrected by stripping the old buildings and uniting them with 
a brand new double curved, drooping roofing structure.



DET SKÖNA MED STRENX:

När du vill ha bättre prestanda i dina stålkonstruktioner, är lägre vikt 
säkert med i spelet. Lägre vikt kräver ett starkare stål som kan vara 
tunnare. Den utmaningen är som gjord för Strenx, ett konstruktionstål 
med sträckgränser från 600 till 1300 MPa. 

Strenx stål har extremt stabila egenskaper och hög renhet. Det gör 
att stålet levereras med utökade garantier för tjocklek, planhet och 
böjbarhet – egenskaper som öppnar för ännu bättre produkter och 
underlättar din produktion. 

Det är det sköna med Strenx stål: vilken avancerad stålprodukt du än 
tillverkar, kan Strenx göra den starkare, lättare och mer konkurrens-
kraftig. Vill du veta mer om de nya möjligheterna med Strenx, kontakta 
SSAB eller besök strenx.com.

THINK THINNER – GET STRONGER

ETT STÅL FÖR  
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DNB Bygg A – vinner av  
Norsk Stålkonstruksjonspris 2015

for at det skal lønne seg å bygge ut. Løsningen 
ble da å foreslå høyere bygg med flere/ større 
mellomrom. Det er litt synd at man endte 
på en makshøyde på 17 etasjer. Opprinnelig 
hadde vi ønske om en regulering med noen 
bygg med opptil samme høyde som Postgi-
robygget, og enda større mellomrom. 

Det er interessant, når motstanden mot 
prosjektet kom, så var det i stor grad mye fra 
arkitektstanden selv, spesielt de som bodde i 
høyblokkene på Tøyen.  Retorikken til mot-
standerne var at Barcode var en mur. Det var 
jo nettopp det vi prøvde å unngå med Barcode 
som derfor har fått ufortjent kritikk. 

I designveilederen til Barcode ble det laget et 
regelsett som skulle sikre variasjon, bla.et krav 
om variasjon i etasjehøydene fra et bygg til det 

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. 

Intervju med Gerhard Linder, 

Partner i Dark Arkitekter AS. 

av Lasse Kilvær, Norsk Stålforbund 

Det begynte med at vi vant konkurran-
sen om reguleringen, sammen med 
MVRDV og A-lab. Det fantes en 

reguleringsplan for hele Bjørvika, og Barcode 
var på en måte indrefileten i dette området. 
Før det som nå er Barcode lå det en plan for 
tre kvartaler, hver på ni etasjer, med veier 
mellom. Vi mente at dette var et feil grep, 
at det ble en mur med bare to åpninger, og 
ønsket en mer åpen struktur. Samtidig måtte 
området ha tilstrekkelig kvadratmeter BRA 

Årets vinner av Norsk Stålkonstruksjonspris er 
DNB Bygg A. Bygningen består volummessig 
av ”kuber” på 6x6 meter som gir en karakte-
ristisk trapping, både innvendig og utvendig. 
Det er Ruukki Construction som har levert og 
montert stålkonstruksjonene på 1 600 tonn. 
Bygg A er det mest kompliserte av de tre DnB 
NOR byggene. De store kubene som krager ut 
av bygningskroppen, holdes oppe av kraftige 
stålrammer og skråstag. Krevende rammekon-
struksjonen er prosjektert av Ruukki, i nært 
samarbeid med Spenncon, som har levert 
hulldekkene. Stålkonstruksjonene er produsert 
ved Ruukkis egne fabrikker. Arkitekter på bygg 
A er det verdenskjente Rotterdam-baserte 
arkitektkontoret MVRDV med DARK Arkitekter 
fra Norge. 

Historien bak bygget
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soller i kjernene, for å ta imot strekkreftene. 
Det er jo et spektakulært bygg der mange 
av søylene og bjelkene er synlig, fordi vi har 
mange glassgulv og flate glasstak. Man kan 
kanskje si at stålet fungerer som en slags ut-
smykning. 

Hvilken rolle spiller stål i dette prosjektet? 
–Vi hadde egentlig tenkt at alt stålet skulle 
sveises, men på grunn av fremdriftsplanen, 
som var ganske ambisiøs, og fordi RUUKKI 
var først ute, så hadde RUUKKI allerede pro-
dusert flere etasjer med opplegg for bolter når 
vi skulle begynne med kvalitetssikringen. Vi 
skvatt ordentlig til. Knutepunktene så ganske 
annerledes ut enn det vi hadde tegnet. Men vi 
endte med å aksepterte boltede løsninger, og 
gjorde etterhvert så mye ut av det som mulig. 
Det ble vel et eksempel på design by accident, 
og boltene ble omfavnet. Prosjektet hadde 
også valgt en litt rustikk tegl, som egentlig 
passer godt til de enorme, nesten industrielle 
knutepunkter med strekkstag, søyler osv. 
Boltene tilfører også en annen skala, slik tegl 
er fasadens minste bestanddeler, er boltene 
stålets minste bestanddeler.  Det var viktig 
at OSU gikk med på å legge mye kostnader i 
konstruksjonen. Bygget var i utgangspunktet 
et normalt utleiebygg i forhold til standard 
kontor kostnader, basert på leiemarkedet 
i Oslo, selv om det er en del områder med 
oppgraderte materialer.

Bankens identitet 
Stålvangene i trappene er overdimensjonert 
i forhold til bruddkapasitet, men det ble 
ikke tatt noen sjanser med tanke på å unngå 
ubehagelige vibrasjoner og risting som kan 
oppstå i spinkle ståltrapper. Med trapper og 
broer over glassgulv, 17 etasjer over bakken 
ønsker man at trappene føles veldig trygge. 
En trappesveiser som var innom for å gjøre 
noen endringer uttalte at han aldri hadde sett 
mer solide eller vakrere ståltrapper. 

– Vi har tenkt at en finansinstitusjon som 
DnB Nor skal representere noe varig og solid. 
Bygget har en ganske kontroversielt design, 
så det trenger ikke se glinsende ut for å virke 
moderne. Det tåler en viss patina og henvis-
ninger til eldre bygg. Vi har routingen, med 
åpne, nesten uprogrammerte områder, free 
seating i kontorarealene, ja hele arbeidsfor-
men er moderne. Det er møteplasser over alt, 
felles bespisning, det er lagt opp til at man 
snakker med hverandre over bordet eller 
ved kaffestasjonen i motsetning til å sitte 
gjemt bak lukkede kontordører. Alt dette er 
uttrykk for en bedrift som ønsker en moderne 
arbeidsform og identitet. 

DNB Bygg A har tidligere vunnet Murprisen og 
Cityprisen, og blitt nominert til Oslo Bys kulturpris, 
Byggeskikksprisen, og Wienerbergers Brick Award

Gerhard Linder, Partner i Dark Arkitekter AS. 

neste. Maks høyde er 17 etasjer, og nabobyggene 
måtte være minst 4 etasjer lavere. Det skal også 
være en forandring i farge og materialitet fra 
nabobygget. Man etablerte et bibliotek eller 
utvalg av volumtyper som tok utgangspunkt i en 
normalform, men med krav om en spesialform 
innenfor hvert område. PBE bidro også med 
et krav om et 360 graders utsynspunkt, som er 
plassert på toppen av vestbygget til DnB Nor.

Hvordan samarbeidet dere med de andre involverte? 
– Vi hadde designansvaret for vestbygget 
også kalt «trappebygget», A-lab for øst–
bygget (the Cave) og alle tre byggene under 
terreng og MVRDV for midtbygget, Bygg A. 

– Dark Arkitekter var i tillegg lokale arki-
tektene for MVRDV på midtbygget, noe som 
innebar at vi gjort alt med byggemeldinger, 
detaljering, arbeidstegninger, og gjennomfø-
ring. På et så stort bygg ligger det mye design 
i detaljene, blant annet i de mange trappene i 
«routingen». Vi har lagt veldig mange timer 
der og jobbet i fire år på prosjektet, fra 2008 til 
2012. Sammen med A-lab og MVRDV var vi et 
stort team på kanskje 20 personer på det meste.  

Hvordan opplevde dere samarbeidet med et kjent 
utenlandsk arkitektkontor?
– Vi har lært mye av dem, bl.a. om hvordan 
forfølge konsepter og framføre ideer. 

– MVRDV har nok vært tøffere ovenfor 
oppdragsgiver enn det mange norske konto-
rer kan være. Kanskje fordi de i mindre grad 
er opptatt av å skape langsiktige kundeforhold 
eller fordi de i utgangspunktet er ganske 
kompromissløse. Bygget bærer nok også preg 
av å ha hatt en Principal Designer som ikke 
var redd for å være krevende.

Underjordisk 
Torvet under bakken er interessant. I pro-
sjektet hadde torget lenge navnet «Concour-
sen» etter den store avgangshallen i Central 
Station i NY, men det ble endret av DnB 
når bespisningskonseptet kom på plass og 
det ble et møtested, kaffebar og torg med 
forskjellige mattilbud.

Barcode-reguleringen sier at det ikke skal 
være bygg som er bredere enn 30 meter, og 
med en  maksimum avstand mellom byggene 
på 10 meter. Det betød at banken ikke klarte 
seg med et bygg, men måtte fordeles på tre 
bygg over bakken.

En av utfordringene var da er at prosjektet 

fikk en trafikkert tverggate, Wismargata, og 
en ubebygd tomtestripe gjennom prosjektet.

Hvordan skulle vi unngå at de ansatte 
må ta på seg boblejakka og gå ut når de skal 
møte kollegaene i nabobygget? Det var sånn 
Concoursen oppsto, og oppgaven ble å lage 
dette underjordiske rommet så attraktivt som 
mulig. Derfor har vi jobbet for å få himlingen 
i torget så høyt som mulig, med bl.a. dob-
belthøye rom mot byggene over, og overlys, 
integrert blant annet i teglbenkene som ligger 
i den utvendige passasjen under midtbygget.

Siktkorridorer og spektakulære ståltrapper
I reguleringen for Barcode lå det inne flere 
store siktkorridorer, blant annet fra en gate på 
Grünerløkka. I midtbygget tok vi utgangspunkt 
i et rektangulært volum på 17 etasjer, og skar ut 
to 6 meter brede korridorer gjennom volumet, 
som gikk ned til 12. etasje.  Etter hvert utviklet 
dette seg til en mer dynamisk form, en klippe, 
med den terrasserte formen som man har nå. 
Vi endte opp med 17 unike etasjeplaner, og 
en utvendig routing eller rute som løper fra 
bunnen til toppen av bygget på to sider, nesten 
som en sti rundt en inka-by. Ruten ligger uten-
for kontorsonen, men innenfor klimaskillet. 
Dette gir en serier av innvendige terrasser som 
fungerer som uformelle møteplasser og som er 
bundet sammen med spektakulære stål-trapper 
og -broer. Det er fantastisk at banken har gått 
inn i dette konseptet og satset på arkitektur og 
romlig kvalitet, slik de har gjort, heller enn å 
maksimere sitteplasser på bekostning av felle-
sområder. DnB NOR har heller ikke fått nok 
kred for å legge sitt hovedkontor der det i praksis 
ikke er parkeringsplasser til de ansatte. Det er 
modig, samtidig som det bidrar til et svært god 
miljøregnskap fordi man legger hovedkontoret 
til Norges største kollektivknutepunkt. Å bygge 
tett i områder med god kollektiv dekning er en 
moderne og bærekraftig tankegang i forhold til 
byutvikling og levende byer.

Kompleksitet i konstruksjonen: mangler det ikke 
noen søyler? 
–  På grunn av byggets form endte vi opp 
med komplekse planer og et nesten uendelig 
antall forskjellige snitt. Vi så derfor tidlig at 
dette måtte bli et slags BIM prosjekt, slik 
at vi kunne ha full kontroll på bygget i tre 
dimensjoner, selv om Vedal ikke hadde noen 
klar ambisjon om det da. Det var en tid da 
de fleste konsulenter i byggebransjen var på 
vei inn i 3D verdenen, men med vekslende 
engasjement. Vi la inn forslag til konstruk-
sjon i vår 3D modell,  Multiconsult så på 
dem og gjorde noen justeringer, så kom 
RUUKKI inn og endret litt mer. Etter hvert 
som produksjonstegningene ble lagd fikk vi 
en helt eksakt modell av stålet tilbake fra 
RUUKKI / Spenncon.

–Vi stusset når vi var på befaring i råbygget 
og oppdaget at det var en søyle i en etasjen, 
men ingen i etasjen over, for så en ny søyle 
over. Slik fortsatte det!

– Det er mange skråstag i bygget , på 
grunn av bygges form og reduksjon av søyler 
langs fasadenes ytterkant, noe som gjorde at 
mye av kreftene måtte føres inn til kjernene.

– Derfor er det montert flere tusen kon-

PRISEN TILDELES:
Byggherre: Oslo S Utvikling
Arkitekt: MVRDV med DARK Arkitekter
RIB: Finnmap (nå Sweco) og Multiconsult
Stålentreprenør: Ruukki Construction



Vinner av Norske Arkitektstudenters 
Stålkonstruksjonspris 2015 er kåret!

Studentpris – vinneren 2015

Norsk Stålforbund og  
Norsk Forening for Stålkon-
struksjoner deler hvert annet 
år ut Norske Arkitektstudenters 
Stålkonstruksjonspris. 

av Lasse Kilvær

Guðrún Jóna Arinbjarnardóttir (Ber-
gen Arkitekthøgskole) er vinner 
av Norske Arkitektstudenters 

Stålkonstruksjonspris 2015 med prosjek-
tet Through the Forest of columns. Hun 
mottar også European Student Awards for 
Architectural Design.  Prispremien er kr 
20.000 og en reise til Istanbul for å motta 
den europeiske prisen i september.

Utdrag fra juryens uttalelse: 
Through the Forest of columns er en inter-
vensjon under og rundt den eksisterende 
Puddefjordsbroen i Bergen sentrum. 

Broen forbinder den gamle industribyde-
len Møhlenpris på bysiden til Gyldenpris og 
Laksevåg på den andre siden. En ‘ryggrad’ 
i stål spenner mellom eksisterende armerte 
betongsøyler. Festet til denne ‘ryggraden’ 
er tynne stålribber som støtter brodekket, 
rekkverk og gelender. 

Dekket og rekkverket er utført i tre, i 
fin kontrast til stålkonstruksjonen. Som 
konstruksjon er parasittbroa en enkel og 
elegant intervensjon. Den organiske formen 
er hensiktsmessig for det symbiotiske natur-
konseptet, og passer bra til den eksisterende 
armerte betongkonstruksjonen. 

Løsningene holder seg innenfor et helhet-
lig designspråk; noen steder støttes parasitt-
konstruksjonene av eksisterende søyler, på 
andre steder henger de fra den eksisterende 
brokroppen. Dette håndteres med hjelp av en 

Bilde fra diplomutstillingen som viser fysisk modell i 1:200, perspektivbilder og snitt- og grunntegninger.
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behersket palett av de-
signelementer som ofte 
fyller mer enn én funk-
sjon. Infrastruktur, som 
veier, broer og tunneler, 
skaper psykiske og fy-
siske barrierer i mange 
byer. Problemet, som 
prisvinneren påpeker, 
er universelt. Forslaget 
til en intervensjon un-
der Puddefjordsbroen 
kan inspirere til lignen-

de intervensjoner på andre steder med samme 
type utfordringer.

Om prisen
Norsk Stålforbund og Norsk Forening for 
Stålkonstruksjoner står bak priskonkurransen 
som holdes hvert annet år. Norske Arkitekt-
studenters Stålkonstruksjonspris er ment å 
oppmuntre til å arbeide med stål og inspirere 
til nye idéer og løsninger. Prisen ble første 
gang delt ut i 2005. Juryen besto i år av Lasse 
Kilvær (Norsk Stålforbund), Andrew Holt 
(Architectopia), Pål Jevanord (RiF), og Kjetil 
Myhre (Norsk Stålforbund). Presentasjon av 
det vinnende prosjektet og prisutdeling vil 
skje under Norsk Ståldag den 19. november 
2015 på Grand Hotell i Oslo. 

Guðrún Jóna  
Arinbjarnardóttir,  
Bergen Arkitekthøgskole

Snittmodell 
som viser 
hvordan stål-
ribbekon-
struksjonen 
fester seg på 
søylene på 
Puddefjord-
bruen i 1:50.

Sett under 
stålribbe- 
konstruk- 
sjonen der  
den henger  
seg i bru- 
dekket til 
Puddefjord-
bruen over 
Damsgård- 
sundet. 

Snittmodell av stålribbekonstruksjonen i 1:50.



AvantGuard®

AvantGuard®

Hempel lanserar AvantGuard®, en helt ny, innovativ 
rostskyddsteknik som baseras på aktiverad zink och 
ingår i vårt nya sortiment av högeffektiva ytskydds- 
beläggningar 

AvantGuard® minskar korrosionspåverkan markant 
och ger ett överlägset rostskydd. Denna ökade mot-
ståndskraft har påvisats i omfattande tester jämfört 
med konventionella zinkgrundfärger.

 med minskad rostkrypning 
och laddad med överlägset korrosionsskydd.

 hållbarhet med förbättrad mekanisk 
hållfasthet.

 produktivitet med större arbetstole-
ranser i olika klimatiska förhållanden, även  
vid 

Mindre reparationsarbete krävs.
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Peter Fajers, 
Civilingenjör, handläggande 

stålkonstruktör Väven

F E M - D E S I G N

Kasper Salin-vinnare skapad   
Umeås nya landmärke har skapats i samarbete mellan två av Skandinaviens ledande 

arkitektkontor, norska Snøhetta och svenska White. Stomkonstruktionen är byggt med 

stål och betongelement och konstruktionsberäkningen är baserad på FEM-Design. 

Kopplingen mellan gammalt och nytt 
är en påtaglig del i upplevelsen av 
Väven som fysiskt består av en s-for-

mad huskropp i fyra våningar, framför ett 
13 våningar högt nytt hotell som reser sig 
över staden. Väven ligger som en stilmäs-
sig nykomling inslingrad bland befintliga 
byggnader, t.ex. Stora Hotellet från 1895 som 
integreras i Väven med en attraktiv ljusgård 
som överbryggar och binder samman epo-
kerna. Byggnationen består av flera element 
och volymer i en organisk byggnadskropp 
som växer ut mot älvrummet. Från de över-
sta våningarna på hotelldelen syns tydligt 
hur varje plan har sin egen form. Öppenhet 
och utsikt bejakas med öppna siktlinjer i 
alla väderstreck. Väven har ingen baksida 
och i de transparenta kvarteren finns inga 
återvändsgränder. Byggnadens terrasser mot 
älven bildar nya stadsrum som står öppna 
för allmänheten dygnet runt. 

Byggnadskonstruktionen
Byggnaden består av två delar med en mel-
lanliggande bred öppen byggnadsvolym 
som en gångbro över Västra Strandgatan. 
Stommen i de båda huvuddelarna har ver-
tikal bärning av stål och betongpelare och 
betongväggar. Horisontell bärning primärt 
av stålbalkar och sekundärt av håldäck/mas-
siva betongplattor (på stålbalkar). På plan 
fem sväller nybyggnaden ut över den del av 
Stora Hotellet som kallas ”Stallet”, en del 
av Torget. Bärningen av betongbjälklagen 
sker med ett 20 meter långt våningshögt 
stålfackverk i fasaden. Den fria spännvidden 
på byggnaden mellan huvudkropparna är 
över 16 meter. För att få en pelarlös och 
öppen yta används kraftiga håldäck som 
bärning tvärs över gatan. Trappan på östra 
sidan hängs upp i ett stålfackverk i fasaden 
och ett stålfackverk i balustraden. Den västra 
fasaden har kompletterats med kraftiga sam-

verkansbalkar, 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. Hattbal-
kar i stål fyllda med betong från fabrik 
för bättre akustiska egenskaper och att 
förenkla brandskydd och montage. Även 
de rektangulära stålpelarna är fyllda med 
samverkande armerad betong. Väven har 
en spännande geometri som ställer olika 
krav på pelares kapacitet att bära last. De 
fyrkantiga betongfyllda stålpelarna ger en 
större flexibilitet i pelarsystemet inom sam-
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ma yttre pelardimensioner. Något som har 
varit önskvärt för att balansera intrycken 
mellan husets yttre geometri och stomme. 

Stålfackverk
Fackverken i Väven svetsas ihop och kon-
trolleras noggrant av Normek 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 pe-
lare och balk utformas på speciellt sätt för 
att vara rotationsstyvt något som effekti-
viserar balkarnas utformning ytterligare. 
För att en Vierendeel ska fungera optimalt 
krävs ett visst förhållande mellan pelare. I 
Väven kopplas en del av de längre samver-
kansbalkarna på speciellt sätt och fungerar 
som semi-Vierendeelfackverk. Dessa längre 
balkar väger så pass mycket att Vierendeel-
fackverket monteras separat som balk och 
pelare men kopplas extra på byggarbets-
plats. 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. 

    med FEM-Design

Byggnadens terrasser mot älven bildar nya stadsrum som står öppna för allmänheten dygnet runt.  
Till höger i bild ses Stora hotellet från 1895.

Väven har en S-formad huskropp  
i fyra våningar framför ett 13 våningars 
högt nytt hotell och nära kontakt  
med Ume älv.
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Global analys med FEM-Design

Handläggande  
stålkonstruktör
Som byggnad fyller Väven många funkti-
oner och har en spännande geometri något 
som tillsammans ställer många olika krav 
på konstruktionen. Samtidigt har det varit 
önskvärt att balansera intrycken mellan 
husets yttre geometri och konstruktion. En 
stor utmaning som konstruktör har varit att 
hitta och motivera de system som lyckas med 
detta på ett hållbart och säkert sätt; inom 
beställarens ramar.

Med hänsyn till de olika krav byggnaden 
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Vi finns på 

Stålbyggnadsdagen -  

Välkommen till vår monter!

Global analys med FEM-Design

Handläggande 

Beräkningsmodell för global 
analys, utförd i FEM-Design 3D 
structure.

 Systemhandling, vy.

ställt insågs tidigt i processen att ett tredimen-
sionellt beräkningsverktyg skulle vara till 
stor nytta. I elastiska globala analyser med 
Strusofts FEM-Design 3D Structure kunde 
olika strukturella lösningar utvärderas och 
dokumenteras. 

Bärverksanalys
Global analys avser en bärverksanalys där 
fler bärverksdelar samverkar. Ändamålet 
med en bärverksanalys är att bestämma för-

delning av inre krafter och moment, spän-
ningar, töjningar och rörelse i enskild bär-
verksdel; i global analys ges resultat från fler 
bärverksdelar. Förutom att bestämma inre 
krafter kunde vi med programmet utföra 
tvärsnittsverifikationer och dimensionering 
av enskild bärverksdel enligt gällande regel-
verk med nationellt tillägg. Utöver stålkon-
struktioner enligt SS-EN 1993-1-1, hanteras 

EJOT
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är den tredje formen regelverket tar upp, 
delvis kontinuerliga knutpunkter. Med stöd 
av 5.1.2(2) ska knutpunkters verkningssätt 
klassificeras och delvis kontinuerliga knut-
punkter beaktas enligt SS-EN 1993-1-8.

Inbyggd funktionalitet ges i FEM-Design 
för att i elastisk global analys beakta förändra-
de styvheter som kan uppstå i knutpunkter. 
För de normala ledade och kontinuerliga 
fallen finns fördefinierade snabb-knappar. 
Klassificeras en knutpunkt delvis kontinuerlig 
kan olika styvhetselement modelleras och 
representera knutpunktens verkningssätt i 
elastisk global analys.

Lokal analys
Erfarenhet ligger kanske till störst grund 
för att på rimlig nivå bedöma knutpunkters 
verkningssätt i global analys. När man som 
konstruktör ställs inför nya utmaningar sak-
nas erfarenhet. Då är det framförallt lämpligt 
att kunna motivera sig med beräkningar. 

Lokal analys tas främst upp i regelverket 
för betongkonstruktioner och skiljer sig från 
global analys. Avsikten med lokal analys kan 
vara att motivera antaganden som den globala 

både trä, betong och grundkonstruktioner 
enligt vardera gällande Eurokod. Omfat-
tande stöd ges även för seismisk analys. I 
Sverige ställs inte samma krav på utföran-
det av seismisk analys som hos våra norska 

grannar. Viss dyna-
misk analys, t.ex. 
att bedöma egenfre-
kvenser för bjälklag 
och sammansatta 
strukturella system, 
är oftast intressant 
och kan beräknas i 
programvaran. 

Knutpunkter
Regelverket för di-
mensionering av 
stålkonstruktioner 
1993-1-1 fastslår i 
5.1.2 (1) att inverkan 
av knutpunkternas 
beteende på fördel-
ning av inre krafter 
och moment normalt 
kan försummas. Nå-

got som oftast innebär att dessa studeras leda-
de eller kontinuerliga. Baserat på antaganden 
om att inget böjmoment överförs eller att 
knutpunktens verkningssätt inte påverkar 
analysen. Det många kanske inte beaktar 
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På plan fem sväller nybyggnaden  
ut över Stallet där primär bärning sker  
på ett 20 m långt stålfackverk i fasad.
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system. Analysen resulterar i knäcksäkerhets-
faktorn 

cr
 som hjälper konstruktören hitta 

svaga snitt, undvika grova fel och utesluter, 
enligt regelverket, om andra ordningens teori 
behöver beaktas.

Väven och FEM-Design 
Strusofts FEM-Design 3D Structure 
har varit ett av många verktyg som kon-
struktörerna nyttjat i Väven. Främst för 
stålkonstruktioner men även för att utreda 
samspelet med betongstommen. Som huvud-
konstruktör för Väven har vi kunnat visu-
alisera samspelet och beräkningsresultatet 
i tredimensionella BIM-modeller där t.ex. 
spänningstrajektorierna framgår i de pre-
fabricerade stabiliserande väggelementen. 
Programmet har nyttjats i tidiga skeden och 
för slutdimensionering. För global analys, 
dynamisk analys, tvärsnittsdimensionering, 
lokal analys och knutpunktsverifiering. För 
stålkonstruktioner, samverkansbalkar och 
betongelement. 

analysen bygger på eller för lokal verifiering 
av tvärsnittsförändringar. För betong handlar 
det oftast om områden med icke-linjär töj-
ningsfördelning, s.k. diskontinuitetsområden. 
För stålkonstruktioner kan lokala analyser 
göras för att bedöma knutpunkters verk-
ningssätt eller inverkan av håltagning. Vilka 
också klassas som diskontinuiteter.

Analysera stål med finita skalelement
Vi kunde använda FEM-Design 3D Structure 
för att utföra lokala analyser för flertalet bär-
verksdelar och material. Lokala snitt eller hela 
bärverksdelars ingående delar i stål kan model-
leras med tvådimensionella finita skalelement. 
I global analys representeras t.ex. en balk eller 
pelare av finita endimensionella balkelement. 
Finita balkelements geometriska styvhet re-
presenteras bland annat av parametrar med 
profilens area (A) och yttröghetsmoment (I). 
Då lokal analys med tvådimensionella finita 
skalelement ställs upp representeras istället 
balkens ingående delar, som flänsar och liv av 
separata tvådimensionella ytor. Ur dessa ytor 
kan t.ex. håltagning tas och spänningars flöde 
i snitt med icke-linjär töjningsfördelning över 
plåtars höjd studeras.

Eurokod och FEM-Design
Regelverket hänvisar till SS-EN 1993-1-5 för 
finita element analyser för stålkonstruktioner 
baserade på finita element metoden (FEA med 

FEM). Del 1-5 tar upp dimensionering av plåt-
balkar som omfattar just sådana här analyser; 
då stålkonstruktioner studeras som olika plåtar 
påverkade av krafter i plåtens plan. Bilaga C 
omfattar analys med finita element-metoder. 
Utöver att studera kraftflöden mer noggrant 
i enskilda plåtar i lokal elastisk analys kunde 
vi med FEM-Design 3D Structure beakta 
skjuvdeformationer och buckling av enskilda 
plåtar och system enligt regelverket. På så 
sätt kan även knutpunkter och lokala snitt 
dimensioneras enligt regelverket.

Knäckning, imperfektioner och andra 
ordningens teori av normalkraftsbelastade 
sammansatta system kan vara andra be-
grundande områden för en konstruktör. I 
FEM-Design ges stöd för att beakta geo-
metriska imperfektioner med s.k. alternativ 
metod. Strukturens deformerade form ansätts 
då utifrån de kritiska bucklingsmoderna som 
erhålls från en stabilitetsanalys. Stabilitetsana-
lysen är ett tidigt verktyg för konstruktören 
att utreda knäckning av bärverksdelar och 

28 FEM DESIGN

Bakom byggnadens fasad och geometri står prefabricerade lösningar av stål och betong.

Väven
Byggherre: Väven i Umeå AB genom 
Balticgruppen Byggproduktion AB
Arkitekt: Snøhetta och White 
Konstruktion: Tyréns AB 
Ansvarig konstruktör: jan-Erik Lundgren
Handläggare stål: Peter Fajnes
Handläggare grund: Peder Eriksson

Läs mer på Internet
http://sabyggdes.vaven.se/  
sabyggdes.vaven.se
www.vaven.se



En del av din styrka
www.stenastal.se  
www.stenastal.no

Stena Stål erbjuder branschens bästa service genom lokal 

närvaro med lager, produktion och försäljningskontor på 

flera  platser runt om i Sverige och ett komplett sortiment 

av stålprodukter. Stena Ståls lager och försäljningskontor 

finns nära våra kunders verksamhet.  

Våra kranbilar täcker dessutom större delen av landet flera  

dagar i veckan – så vi är aldrig långt borta. Ring Linda i Värnamo, 

Peter i Timrå, Kenneth i Luleå eller någon annan av våra nära 

stålsäljare. Alla kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

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

Vi finns 

runt 

hörnet!

EN 1090-1 
 ISO 3834



En partner. 
            Mange tjenester. 
        

Inspecta har mer enn 30 års 

erfaring innen stålkontruksjoner 

i Norge. Vi leverer integrerte 

tjenester for nybygg, produkter, 

modifikasjoner og vedlikehold.

Vårt brede tjenestespekter gjør 

oss til en sikker, effektiv og 

kompetent leverandør. 

Blant våre tjenester er:
Inspeksjon

Sveisekvalifisering

Overflate og maling (FROSIO)

NDT

Sertifisering

CE-merking

Materiallaboratorium

Tilstands- og skadeanalyser
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U T V E C K L I N G

Färjefri 
E39 i Norge 

Europa vägen E39 går hela vägen från Trondheim i norra Norge längst  

västkusten ner till Kristiansand. Att vara helt korrekt E39 fortsätter efter en  

färja från Kristiansand i Norge till Aalborg i Danmark. Den totala sträckan på  

E39 längs Norges västkust är 1100 km och innehåller 7 fjordkryssningar som  

trafikeras med färjor.

Idag är restiden ca 21 timmar för att köra 
från Trondheim till Kristiansand. Målet 
med projektet är att kryssa alla fjordar 

längst E39 med fast vägförbindelse som skall 
reducera restiden till 13 timmar. Reducerad 
restid mellan städer och regioner bidrar till 
ökad produktivitet och konkurrenskraft 
i landet (regionen står för 50 procent av 
traditionellt exportvaror i Norge). De sju 
fjordarna har en bredd av 3,5 till 7 km och 
djup av 400–1 300 meter, vilket innebär stora 
tekniska utmaningar för att bygga konstruk-
tioner som aldrig har byggts tidigare.  

Ny teknik från offshore-industrin
Med hjälp av teknik från norsk offshore-in-
dustrin, särskilt från de flytande oljeplatt-

formar, ser vi att det är möjligt att förankra 
en flytande konstruktion på djup upp till 
1 500 meter under havsytan (mbs). Flytande 
konstruktioner; både broar och nedsänkt 
flytande tunnel (Rörbro) är bland de viktiga 
konstruktioner som kan användas. 

Norge har redan den längsta berg tunnel 
(Laerdal tunnel 24,5 km), den längsta subsea 
tunneln (Bomlafjord 7,8 km, Ryfast 14 km un-
der konstruktion 2014–17, Rogfast 27 km under 
uppbyggnad 2016– ) och djupaste subsea tunneln 
(Eiksundtunnelen 7,77 km lång, 287 mbs). Det 
allmänna vägnätet i Norge består av 92 000 km 
vägar, 17 000 broar i drift och 1100 vägtunnlar.

Tre olika koncept
Vi har kommit fram att tre olika koncept 

på konstruktioner som kan användas längst 
E39. Dessa tre är flytande brokonstrukti-
on, nedsänkt flytande tunnelkonstruktion 
(Rörbro) och hängbroar med extremt stora 
spännvidder. 

Vi arbetar också på att utveckla koncept 
som kombinerar dessa tre. Besparing av 
egenvikt och förlängning av livslängd hos 
konstruktionen är viktiga faktorer för alla 
tre koncept. Vi har också tittat på anbudsal-
ternativ, energiproduktion och samhällseko-
nomiska effekter i projektet (både normala 
ekonomiska beräkningar, men också ”Ga-
me-Changer”-effekter av större marknader). 

Hittills är 31 doktorand projekt anslutna 
till projektet i olika område, varav 12 drivs i 
samarbete med Chalmers. 

Mohammed Hoseini, 
Statens Vegvesen 

Mohammad  
Al-Emrani, 
Chalmers 

Peter Nilsson, 
WSP/Chalmers.

ni, 
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Ett forskningsprojekt som startades 
tidigt i år inom ramen för samarbetet 
mellan Chalmers och Statens Vegve-

sen avser att ta fram ett effektivt och robust 
alternativ till konventionella brodäck is stål. 
Nya brodäckkoncept med svetsade sand-
wichelement har utvecklats och utvärderas 
inom ramen för detta projekt.

Ortotropa brodäck har hittills varit det 
dominerande alternativet för broar med över-
byggnad helt i stål. I dess mest moderna skep-
nad består dessa av en däckplåt med tvärbal-
kar och längsgående (oftast trapetsformade) 
avstyvningar. Det drivande incitamentet för 
att i projekteringsfasen välja en farbana av stål 
är minskad egentyngd. Därför är ortotropa 
plattor vanligt förekommande i öppningsbara 
broar och broar med stora spännvidder, t.ex. 
i lådtvärsnitt för snedkabel- eller hängbroar.

Ortotropa brodäck
Generellt är ortotropa brodäck kostsamma 
att tillverka. Produktionen innefattar en 
hel del förarbete och en stor mängd manu-
ell svetsning av komplexa detaljer, så som 
vid urskärningar i tvärgående plåtar och 
trapetser. Även underhållskostnaderna för 
dessa brodäck är förhållandevis höga. Lokala 
flexibiliteter och det komplexa och starkt 
ortotropa beteendet hos dessa brodäck har i 
många fall medfört utmattningsskador långt 
innan brons dimensionerande livslängd är 
uppnådd. Stora lokala deformationer har 
även i vissa fall orsakat skador i asfaltbelägg-
ningen med en förhöjd underhållskostnad 
som följd. Ett alternativ där konventionella 
ortotropa brodäck ersätts med förtillverka-
de stålsandwichelement undersöks nu på 
Chalmers som en del av ett större samarbete 
mellan Chalmers och Statens Vegvesen inom 
infrastrukturprojektet Ferjefri E39. 

Stålsandwichelement har tidigare med stor 
framgång tillämpats inom skeppsindustrin. 
Ett stålsandwichelement är en modern typ av 
plattbärverk med låg vikt i förhållande till sin 
styvhet och bärighet. Elementet – som tillver-
kas helt i stål – består av en övre och en undre 
plåt som separeras av en kärna. Kärnan kan 
anta olika geometriska former. Preliminära 
analyser visar att en sandwichkärna med 
trapetskorrugerad profil är optimal med avse-
ende på tillverkning och strukturellt beteende.

Tillverkning
Den mest lovande fogningsmetoden som 
kan användas för tillverkning av stålsand-
wichplattor av de geometriska proportioner 
som en brokonstruktion kräver är hybrid-
lasersvetsning. Den hybrida processen mel-
lan lasersvetsning och konventionell MIG/

MAG-svetsning utnyttjar de båda ingående 
metodernas individuellt goda egenskaper. 
Medan lasern bereder den djupa inträngnin-
gen som behövs för att sammanfoga kompo-
nenterna, står bågsvetsningen för ”påfyllnad” 
med tillsatsmaterialet. En optimering av 
svetsparametrarna i båda processerna ger 
mycket god kontroll över svetsprofil och 
-dimensioner.

Den fokuserade energin i hybridlasersvets-
processen medför en smal och djup svetsprofil, 
vilket ger ett relativt litet svetspåverkat områ-
de, med små tillverkningsdeformationer och 

låga restspänningar till följd. Processen är helt 
automatiserad, kräver ingen fogberedning 
och ger en jämn och välkontrollerat svets- och 
produktionskvalité. Laserhybridsvetsning är 
dessutom energisnålare jämfört med kon-
ventionell gasmetalbågsvetsning. Beroende på 
godstjockleken hos de ingående plåtarna kan 
svetshastigheter uppe mot 4 m/min uppnås.  

Varför stålsandwichelement?
Strukturellt är brodäck av stålsandwich ett 
mycket effektivt konstruktionselement som 
– jämfört med konventionella brodäck av 

Innovativa 
brokoncept med 
stålsandwich- 
element

Stålsandwichelement med korrugerad kärna, bild: [2] 



360-GRADERSLÖSNINGAR GER DEN KRAFT DU BEHÖVER

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

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

VI PROJEKTERAR  
STÅL FÖR FRAMTIDEN
Stålkonstruktion är många gånger nyckeln för att möta både 

funktionella och estetiska visioner när broar och byggnader 

ska utformas. 

Vi gör stål möjligt i så väl spektakulära som rationella 

former oavsett om det handlar om ett fastighetsprojekt, 

ett industriprojekt eller ett broprojekt.

COWI som konstruktör vann Stålbyggnadspriset 

2015 för projektet Aula Medica i Stockholm. 

Projektet tilldelas även Award of merit vid 

European Steel Design Awards 2015 i Istanbul.

Läs mer på www.cowi.se
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stål – ger bättre materialutnyttjande och 
därmed möjligheter till påtagliga material- 
och viktbesparingar. Till exempel medför 
den höga böjstyvheten som en sandwich-
platta har i både riktningarna en hög total 
styvhet och goda lastfördelningsegenskaper. 
Dessutom medverkar stålsandwichelement 
på ett effektivare sätt i samverkan med hu-
vudbalkar i broar (som tryckt eller dragen 
fläns) vilket ger ytterligare besparingar. 
Vid en utförd fallstudie av en öppningsbar 
bro med konventionellt ståldäck kunde en 
viktbesparing på över 40 procent påvisas 
om sandwichelement använts istället för ett 
konventionellt ortotrop brodäck.

Den automatiserade tillverkningsproces-
sen av stålsandwichelement innebär också 
mindre manuellt arbete i verkstaden som na-
turligtvis medför lägre produktionskostnader.

Tillämpningar
För broar finns ett flertal potentiella använd-
ningsområden där stålsandwichelement kan 
ge konkurrenskraftiga och kostandseffektiva 
lösningar. Öppningsbara broar där en min-
skad egenvikt är eftersträvad en uppenbar 
tillämpning. En annan är medellånga broar 
där samverkansbroar av stål och betong idag 
dominerar. Ett brokoncept med huvudbal-
kar, tvärbalkar och stålsandwichdäck kan 
produceras industriellt och lyftas eller lan-
seras med farbanan förmonterad. Detta ger 
stora fördelar, inte minst i situationer där det 
ställs krav på korta byggtider och reduce-
rade trafikstörningar. För broar med stora 

spännvidder används stållådtvärsnitt idag 
för att hålla egenvikten nere. Egenvikten 
påverkar hur lång maximal spännvidd en 
sådan bro kan ha. Om man istället tillverkar 
lådtvärsnittet av stålsandwichelement kan 
vikten minskas ytterligare, vilket alltså inte 
enbart påverkar tillverkning och kostnad 
utan även maximal spännvidd. 

Förutom broar har sandwichelement i 
stål stor potential i tillämpningsområden 
där en hög specifik styvhet och bärförmå-
ga eftersträvas. Vindkraftskonstruktioner, 
fraktcontainrar, bjälklag eller tak med stora 
spännvidder är några exempel. 

Utmaningar
Stålsandwichelement har tidigare inte 
tillämpats för broar. Detta medför natur-
ligtvis ett antal spännande utmaningar. Ge-
nom forskning bör det strukturella beteende 
hos dessa relativt komplexa plattor studeras 
och beskrivas. Dimensioneringsmodeller 

som är anpassade för praktisk tillämpning 
behöver också tas fram. Elementens bär-
förmåga med avseende på brotts-, bruks- 
och utmattningstillstånd måste utvärderas. 
Förband och kopplingar på element- och 
systemnivå behöver också utvecklas och 
verifieras för den avsedda tillämpningen.

Forskargruppen stål- och träbyggnad på 
Chalmers och WSP arbetar idag tillsammans 
i ett industridoktorandprojekt för att studera 
stålsandwichelementets strukturella beteende 
och bärförmåga i en brokonstruktion. Pro-
jektet finansieras delvis av Statens Vägvesen 
med motfinansiering från Vinnovabaserade 
forskningsprojektet INNODEFAB – LIG-
HTer. Ett flertal industripartners medverkar 
i arbetet däribland Lecor, SSAB och WSP. 

Läs mer på Internet
http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/
St%C3%A5lsandwichelement-f%C3%-
B6r-broapplikationer.aspx

Manuell tillverkning av konventionell ortotrop 
platta, bild: [1].

Svetsprofiler för bågsvetsning, laser och hybrid-
laser, bild: [3].

Hybridlasersvetsning av 
ett sandwichelement av stål. 

Fo
to

: K
le

ve
n.
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klassade fasad-

paneler från

Lindab

Stoppa tjuven!

Lindabs patenterade system med inbyggd armering 

är mycket svårt för oönskade besökare att ta sig  

igenom. Använder du dessa paneler på fasaden,  

ökar det mekaniska skyddet och det tar lång tid för  

gärningsmannen att bryta sig in. Dessutom kommer  

inbrottsförsöket att orsaka buller. Vi är de enda på  

marknaden som erbjuder dessa inbrottsskyddade och  

säkerhetsklassade fasadpaneler för byggnader. Utan att  

göra avkall på form eller prestanda. Lindab-panelerna 

har exakt samma prestanda vad gäller ljud, täthet och  

utseende som våra ”vanliga” paneler. Men de uppfyller  

dessutom kraven i skyddsklass 2 enligt Svensk Stöld- 

skyddsförenings Föreskrift SSF 200. Lindabs säkerhets- 

klassade paneler - När du behöver en trygg lösning.

 l indab |  v i förenklar byggandet

SBS

Ackred. nr 1821
ISO/IEC 17065
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C E R T I F I E R I N G

EN 1090-1 är inte målet 
– det är starten

Alla tillverkare av stålkonstruktioner måste certifiera sig enligt EN 1090-1.  

Idag är nästan 500 företag i Sverige certifierade enligt denna norm.  

Men att certifiera sig är inte slutet på en process, det är början.

Den verkliga effekten av kommer först 
efter några år, om det sjösätts på rätt 
sätt, och det kräver engagemang och 

uthållighet. Det finns studier som visar att 
uthålligt kvalitetsarbete både ökar intäkterna 
och minskar kostnaderna. 

Men de positiva effekterna slutar inte där, 
även personalen trivsel och miljö förbättrades. 
De positiva effekterna var störst i små företag, 
som dessutom klarade en konjunkturned-
gång. Ovanstående gällde inte EN 1090-1 
men väl företag som satsade på den snarlika 
ISO 9001.

Men varför hålla på med EN 1090-1 när 
många kunder inte frågar efter det?
Det enkla svaret är att annars bryter man 
mot lagen. Tyvärr kan det saknas krav på 
CE-märkning från beställarna, som inte har 
kunskaper om gällande lagar, och därför 

inte heller skriver in det i köpekontrakten. 
Därför kan de ocertifierade företagen tyvärr 
fortsätta att leverera. En kombination av 
okunskap och pressad ekonomi gör att det 
förekommer i allt för stor utsträckning. 

En dag kommer det dock ny personal eller 
kunder som börjar fråga efter CE märkta 
produkter med prestandadeklarationer. Det 
är då som den direkta nyttan med det certifi-
erade arbetssättet visar sig, förutom att man 
faktiskt uppfyller lagkraven. 

Peter Siltberg på FORCE Technology är 
ute mycket hos tillverkare av stålkonstruk-
tioner. 

– Man ser snabbt om företaget är med i 
matchen, det märks fort när man är revisor, 
säger Peter.

– Om ett EN 1090-1 system är levande 
är det lätt att hitta dokument och följa den 
röda tråden. 

Oslagbart med gamla verkmästare
– Många har idag ett pärmsystem med en 
ordning som sitter i huvudet på folk. Och 
det finns nästan inget som slår en gammal 
verkmästare som har koll på detta, säger 
Peter. 

– Fördelarna med ett papperssystem 
är just att det blir väldigt visuellt och en-
kelt. Och framförallt, inga kostnader för 
nya datasystem, konsulter och utbildning.  
Men den digitala utvecklingen går for-
tare än någonsin och kravet på spår-
barhet, överskådlighet och redundans 
ökar. Därför måste kvalitetssystemet bli 
digitalt så att spårbarhet och uppdate-
ringar blir enklare och framtidssäkrat.  
Ett digitalt system tvingar undan oreda och 
stök och passar alla företag. Det handlar om 
att anpassa kvalitetssystemet efter verksam-
heten och inte tvärt om. De stora fördelarna 

Tomas Tränkner, 
Force, 

ttr@force.se
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är att det kan läggas på extern server med 
backup och att webbaserade system alltid 
är tillgängliga. 

”Vi satsar på EN 1090-1  
för vi tror på framtiden”
Robert Andersson, produktionsansvarig 
på Hellmans-SBA Verkstad AB, har satsat 
fullt ut på att bli certifierade enligt EN 
1090-1 och ISO 3834. De lägger dessutom 
över alla kvalitetsdokument i ett elektro-
niskt system, eQ1090.

– Vi gör detta trots att många kunder, även 
stora företag, inte ställer några krav på CE 
märkta produkter. Men vi tror på framtiden 
och att det kommer att vända. Det räcker ju 
med att det byts en chef hos kunden så kan 
kraven komma.

– Med ett digitalt systemen byggs dokumen-
tationen upp så att allt blir klart på samma gång. 
Dessutom får vi mycket på köpet med ISO 3834 
systemet eftersom det är så snarlikt EN 1090-1. 

Tjänar inga pengar på EN 1090-1 idag
– Men vi tjänar inga pengar på det idag och 
det går åt en massa tid och pengar. Om inte 
de nya kraven på CE-märkning får större 
genomslag kommer vi inte att tjäna något 
på detta. Det är fortfarande pengar som 
styr hos våra kunder, lägsta pris kommer i 
första hand, inte kravet på CE-märke, säger 
Robert Andersson. 

– Det man inte vill se är de företag som 
fuskar, som inte bryr sig om att uppfylla 
gällande krav, och tillåts fortsätta leverera 
produkter utan dokumentation, och ibland 
även med undermålig kvalitet. Detta beror 
allt som oftast på bristande beställarkom-

petens. Skulle kunskapen om gällande 
krav finnas hos beställarna kommer vi 
bli av med en stor del av detta problem, 
menar Robert.  

Men vi gör det här för vi tror på yrkes-
stoltheten och när man väl har kommit in i 
det så är det inte så svårt. Robert tror att EN 

1090-1 certifieringen kan göras av alla företag 
oavsett storlek.

– Tag hjälp av konsulter, för oss har det 
varit en stor hjälp, säger Robert. Jag har sett 
företag som köpt ett färdigt kvalitetssystem 
som ger en tavla på väggen, det blir ingen 
bättre av, avslutar Robert. 

Presentationer och paneldiskussion om EN 1090
Några av Sveriges främsta experter inom området delar med sig 
av erfarenheter och blickar framåt

Information och anmälan på www.sbi.se

STÅLBYGGNADS
DAGEN 2015

Stombyggnation i det nya Stockholm
 www.contiga.se

Robert Andersson, platschef på Hellmans-SBA Verkstad AB i Söderbärke, framför en svetsrobot.
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Structures. 

Med Tekla Warehouse kan 
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modeller. 

warehouse.tekla.com
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Stålkonstruktioner med kvalitet!
Vi levererar konstruktioner för allt från broar, industribyggnader, arenor, maskinfundament   
till sjöfarts- och hamnanläggningar. 
Redan i juni 2013 certifierades Lecor med CE-märkning och våra duktiga medarbetare 
borgar för den höga kvaliteten – allt arbete utförs i enlighet med ISO 9000 och företaget 
är certifierat enligt EN 1090 i klasserna EXC 1–4. www.lecor.se

Vi bygger 
nya möjligheter

Kursen hålls i Stockholm den 2 december.
För fullständigt program och anmälan 
besök http://sbi.se/utbildningar eller 
ring SBI 08-661 02 80. 

Professor Paulo Vila Real, Universidade de Aveiro, Portugal

STOCKHOLM: 2 december, kl 8.30-16
OSLO: 3. desember, kl 8.30-16
Inkluderat i kursen är läroboken Fire design of Steel Structures 

Observera att kursen hålls på engelska!

Fire Design of Steel Structures 
according to Eurocode 1 and 3

Denna endagskurs vänder sig främst till 
kon struktörer och brandingenjörer och 
omfattar grundläggande teori om brand-
dimensionering samt en komplett genom-

verktyg för att snabbt och effektivt beräkna 
bärförmåga vid brand för stålkonstruktioner. 
Föreläsare är Professor Paulo Vila Real, 
University of Aveiro, Portugal. Han har till -
sammans med Jean-Marc Franssen skrivit 
boken Fire Design of Steel Structures som 
är en komplett lärobok för brandteknisk 
dimensionering av stålkonstruktioner. 

Kursen hålls i Oslo den 3 desember.
För fullstendig program og påmelding 

 PROGRAM
08.30 Registration
09.00 THERMAL AND MECHANICAL ACTIONS 
10.30 THERMAL ANALYSIS  
11.30 MECHANICAL ANALYSIS 
12.30 Lunch
13.30 MECHANICAL ANALYSIS (continues)
15.00 CASE STUDY
16.00 End 

Boken och den medföljande programvaran 
är till mycket stor hjälp för konstruktörer 
och brandingenjörer som arbetar med 
stålkonstruktioner.
Ta gärna med en dator för att på bästa sätt 
kunna tillgodogöra dig kursen.
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S K R U V F Ö R BA N D

Fästelement och 
CE-märkning = Kvalitet?
Skruvar med tillhörande muttrar, gängstänger, dragstag och grundskruvar är  

några av de produkter som binder samman våra stålkonstruktioner. Produkternas 

kvalitet tillsammans med monteringsförfarandet har en avgörande betydelse för  

stålkonstruktionens hållfasthet och bärighet. Då borde valet av dessa produkter  

ha högsta status och väljas utifrån kvalitetsperspektiv och de regelverk som ställer 

krav på produkternas uppfyllande.

När frågan ställs om kvalitet är vik-
tigt så svarar de flesta ja, vilket ofta 
deklareras på företagens hemsidor. 

Vid valet av fästelement kan verkligheten 
tyvärr se helt annorlunda ut!

Det borde vara en självklarhet att fäs-
telement till stålkonstruktioner skall vara 
CE märkta och levereras med tillhörande 
prestandadeklarationer samt uppfylla kra-
ven som ställs i regelverken. Okunskap om 
fästelementens betydelse och krav gör att 
fästelementen ofta väljs utifrån priset. Vad 
är kostnaden för stillestånd vid montage på 
grund av undermåliga fästelement eller oklara 
instruktioner?

EN 1090-2 = bra för marknaden
Införandet av EN 1090-2 ”Utförande av 
stål & aluminiumkonstruktioner” har gjort 
regelverken tydliga och klara om vilka fäs-
telement som skall användas vid montering 
av skruvförband i stålkonstruktioner. Ut-
förandet vid monteringen ger också klara och 
tydliga direktiv som gör monteringen enkel, 
då parametrarna med avseende på moment 
och vinkel är klart angivna för CE-märkta 
skruvförband. Då alla fästelement till förspän-
da förband är pålagda med ett friktionssty-
rande medel så är allt krångel med bivax 
och hävarmar som monteringsmetod passét.  
EN 1090-2 har också ökat kunskapen och 

medvetenheten om att fästelement till pro-
jekt enligt 1090 skall innehålla CE-märkta 
skruvförband enligt sina harmoniserande 
standarder. EN 1090 har också medfört större 
noggrannhet vid projektering, konstrukti-
on, inköp och montering av skruvförband. 
En starkt bidragande orsak till detta är de 
utbildningar som bedrivs inom EN 1090 
för konstruktörer, inköpare, montörer och 
kontrollanter.

CE-märkning = kvalitet och risker?
Kan man lita på att fästelement som är 
CE-märkta är lika med bra kvalitet? – Ty-
värr är svaret NEJ!

Björn Malmqvist, 
Nordic Fastening Group
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Trots ökad kunskap om fästelement så 
förekommer det produkter på marknaden 
som inte uppfyller kraven för CE-märk-
ning. Framför allt gäller detta skruvar med 
tillhörande mutter till Icke förspända för-
band enligt EN 15048. Men hur kan det vara 
möjligt att produkten inte uppfyller kraven 
om den är CE-märkt??

En av anledningarna kan vara att certifi-
eringen av tillverkningsprocessen har utförts 
på ett tvivelaktigt sätt av det anmälda orga-
net (Notified body) som antingen har varit 
mindre noggrant eller inte haft tillräckligt 
med kunskap inom området och inte följt 
det gällande regelverket för certifieringen. 
Detta förekommer inte bara på den asiatiska 
marknaden utan även på den europeiska 
marknaden. Borde då inte dessa anmälda 
organ stå under bättre kontroll av sin kon-
trollmyndighet? 

Utländska entreprenörer
En annan orsak till att fästelement som inte 
uppfyller kraven kommer in på den svenska 
marknaden är att marknaden har öppnats 
upp och många av våra byggnadsprojekt 
utförs av utländska entreprenörer. De ut-
ländska entreprenörerna köper in fästele-
menten utan kunskap om de krav som ställs 
på produkterna och i många fall har de inte 
heller kunskapen om dess användning. Det 
förekommer att europeiska, baltiska, asia-
tiska montageteam har monterat byggnader 

som sedan har fått stoppats, och i en del fall 
till och med fått göras om då det upptäckts 
grova fel på utförandet och dess ingående 
produkter.

Skruvgrossister och egenkontroll
En tredje bidragande orsak till att vi måste ge 
akt på produktkvaliteten av fästelement trots 
CE-märkningen är att skruvgrossistfirmor i 
Europa inklusive Sverige inte har kontroll i 
eget laboratorium av inköpta produkter. Det 
medför att de säljer vidare samma kvalitet 
som de köpt in utan vetskap om de uppfyller 
kraven enligt gällande regelverk eller inte. 
Skruvgrossisterna förlitar sig oftast på att 
produkterna är i överensstämmande med det 
kvalitetscertifikat som medföljer produkten. 
Slutkunden köper sedan in dessa fästelement 
i tron att de uppfyller kraven i och med att 
ett CE märke anger så. Följdverkningarna 
av detta blir ju både osund konkurrens vid 
upphandlingar samt än värre att undermå-
liga fästelement som binder samman stål-
konstruktionen kommer ut på marknaden. 

Det borde vara självklart för varje seriös 
skruvleverantör, precis som för en tillverkare 
av lastbärande infästningar och fästelement 
till stålkonstruktioner att kunna verifiera 
och kontrollera de fästelement han skall för-
se marknaden med i eget laboratorium. En 
skruvgrossist med eget laboratorium och med 
en styrd inleveranskontroll kan med säkerhet 
leverera prestandadeklarationer som är i öve-

rensstämmande med produktens prestanda.  
En av Europas största skruvgrossister har 
valt denna väg för att med säkerhet kunna 
förse marknaden med kvalitativa produkter. 
Den svenska marknaden borde ställa samma 
krav på sina leverantörer av fästelement och 
infästningar till stålbyggnadsmarknaden. 
Borde det då inte räcka med att företaget 
har köpt in produkten med ett 3.1 certifikat 
enligt EN 10204:2004? Svaret är ett klart 
nej! I många fall har skruvgrossisten köpt 
in produkterna via en annan grossist eller 
ett handelshus utan egenkontroll eller i vissa 
fall från en fabrik som han inte har gjort 
en leverantörsbedömning av. I en del fall så 
stämmer inte ens certifikatet överens med 
den produktbatch som levererats.  

Felaktigheter på fästelement
Det finns flera exempel på när undermåliga 
fästelement har kommit ut på den Europei-
ska marknaden utan att uppfylla kraven, på 
grund av att fästelementgrossisten inte har 
haft en egenkontroll i eget laboratorium. 
De fel som upptäckts vid kontroll av skruv- 
produkterna har varit:
–  För låg slagseghet vid angiven temperatur, 

vilket är ett krav på skruvprodukter enligt 
EN 15048-1.

–  För låg hållfasthet vid samprovning av 
skruv med tillhörande mutter enligt EN 
15048-2. Min brottlasten är ett krav för 
korrekt CE märkning.

since 1954 www.vastanfors.se

Validerad kvalité

Made by Västanfors



THERMONOMIC
stålstomme

Fuktsäker och energieffektiv  
ytterväggskonstruktion

 
gör plats för 340 mm isolering i ytterväggen. 
Det gör att ett lägre U-värde kan uppnås. 

Bra för både miljö och plånbok.

www.gyproc.se

Vi är certifierade enligt 
EN 1090-1 klass 1 och 2

|  www.mf-bygg.se  |

Vi på MF Bygg & Smide Service AB arbetar med Stålkons- 
truktioner, framför allt stomsystem till alla former av 
byggnader.

Våra kunder finns över hela Mälardalen, Stockholms- 
regionen, men även på andra platser i Sverige.
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–   Gängstänger. Felaktig gängflanksvinkel 
på gängstänger. Detta är ett medvetet 
fel för att spara material. Gängstångens 
utgångsdiameter är för liten och har se-
dan med en spetsigare gängflanksvinkel 
pressas upp till sin färdiga ytterdiameter. 
Detta leder till att man sparar 10% i lägre 
materialkostnad. Ytbehandling blir lägre 
då den baseras på vikten vilket leder till 
en 10–20 % billigare slutprodukt som 
inte uppfyller kraven på hållfasthet eller 
gängtolerans.

Tillverkning & kontroll
Dokumentationskraven på fabrikspro-
duktionen och kontrollen av fästelement 
enligt kravstandarderna EN 15048-1 och 
EN 14399-1 är omfattande och under-
ställda en mycket noggrann kontroll för 
uppfyllande. Varje enskild batch skall 
vara utprovad för sin lämplighet och 
kunna följas i FPC kontrollens (Factory 
Production Control) dokumentation. 
Det anmälda organet (Notified Body) har 
i denna process en mycket viktig roll att 
följa de krav som standarderna ställer för 
att utfärda en godkänd certifiering av till-
verkningsprocessen. Det är också viktigt att 
påpeka att det ackrediterade organet skall 
ha en ackreditering just för det området, det 
vill säga att det inte räcker med att vara ett 
ackrediterat laboratorium utan man måste 

vara ackrediterat organ för EN 15048 och / 
eller EN 14399

Krav på skruv med tillhörande mutter.
För att kunna CE-märka skruv med till-
hörande mutter skall de uppfylla flera olika 
kravspecifikationer. Ett av kraven är ett så 
kallat lämplighetstest (suitability test) där 
komponenterna provas ihop. Det vill säga 
att varje batch av skruv med tillhörande 
mutter skall vara utprovade för sin funktio-
nalitet enligt standarderna EN 15048-2 eller 

EN 14399-2. Provningarna av lämplighet 
för dessa skiljer sig åt då de har olika krav 
på bland annat på förspänningskraften. 
Prov av lämplighet för ”icke förspända för-
band” (EN 15048-2) består i ett dragprov på 
skruv med tillhörande mutter. Brottlasten 
vid detta prov får inte understiga det min-

Last-deformationskurva från 
utfört prov enligt EN 15048-2

Det är här vår 
kunskap sitter!

svetsansvarig.se
Vi arbetar med svetstillsyn
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sta brottlastvärdet för skruven. Man kan 
således inte prova muttern eller skruven 
var för sig och godkänna dem. Skruvar i 
hållfasthetsklass 8.8 och 10.9 skall dessutom 
vara tillverkad av slagsegt material 27 joule 
vid - 20° C. De vanligast förekommande 
skruvtyperna för Icke förspända förband är 

ISO 4014 och ISO 4017 med mutter enligt 
ISO 4032. Fler valmöjligheter av skruvar 
med tillhörande mutter finns i Standarden 
EN 1993-1-8 ”Knutpunkter och förband”

Märkning och prov av lämplighet
Utöver de krav som ställs på prov av läm-
plighet så ställs krav på märkning. Skruv 
och mutter skall vara märkta med SB samt 
hållfasthetsklass och tillverkarens logotype. 
De ingående komponenterna kan antin-
gen levereras i olika förpackningar eller i 
samma förpackning. Om skruv och mutter 
levereras i olika förpackningar och kom-
mer från olika batcher skall tillverkaren 
kunna uppvisa provningsdokumentation 
för varje skruv och mutterkombination. 
Prov av lämplighet för förspända förband 
skall vara utförda enligt EN 14399-2. Prov-
ningen av skruvar enligt produktstandar-
derna EN 14399-3 och 4, samt 8 och 10 där 
muttern är en ingående komponent i pro-
duktstandarden är mer omfattande än för 
”Icke Förspända förband”, då det är friktions-
parametern vid momentmonteringsmetoden 
och kraftpåverkan av vinkelförändringen av 
mutterns läge i förhållande till skruven som 
är av avgörande betydelse för funktionen.  
Processen vid varmförzinkning och elek-
trolytisk ytbehandling av skruvar till 
förspända förband i hållfasthetsklass 10.9 
är oerhört viktig för att motverka risken för 
väteförsprödning. Denna risk är eliminerad 

vid rätt produktionsmetod. Materialvalet, 
värmebehandlingen samt friktionsstyrnin-
gen är viktiga för att uppnå rätt egenskaper 
och töjning vid förspänningen. Till Förspän-
da förband räcker det inte med att ha en 
skruv i hållfasthetsklass 10.9 tillsammans 
med en mutter av äldre typ DIN 6915 då 
dessa inte har rätt materialegenskaper och 
värmebehandlingsmetod som klarar de nya 
kraven enligt EN 14399-1 och 2.

Det går heller inte att blanda olika kom-
ponenter från de olika standarderna då prov 
av lämplighet enligt EN 14399-2 inte uppfylls. 
Om olika delar av produktstandarderna blan-
das kan därför dessa heller inte CE-märkas 
och strider därmed emot lagen om offentlig 
upphandling. Utöver de krav som ställs på 
prov av lämplighet så ställs krav på märknin-
gen. Skruv och mutter skall vara märkta med 
HV (EN 14399-4), eller HR (EN 14399-3), 
eller HVP (EN 14399-8), eller HRC/HRD 
(EN 14399-10) samt hållfasthetsklass och 
tillverkarens logotype.

Certifiering enligt EN 1090-1
De gängade bärverksdelar till stålkonstrukti-
oner som inte omfattas av en harmoniseran-
de standard kan i en del förekommande fall 
CE-märkas mot EN 1090-1. Det anmälda 
organet som utfärdar EN 1090-1 certifika-
tet skall då följa den FPC kontroll som är 
angiven i EN 1090-1. Certifieringsprocessen 
är tydlig och klar så alla företag som är cer-

Fel gängflanks-
vinkel 35º istället 
för 60º. För låg 
hållfasthet.

Prov av lämp- 
lighet av skruv 
med tillhörande 
mutter till icke 
förspänt förband 
enligt EN 
15048-2.

Safe Control Materialteknik AB  Tillgängligheten 1, 417 01 Göteborg  Tel 031-65 64 70  info@safecontrol.se  www.safecontrol.se

Det är mycket som händer i vårt kompletta laboratorium. Det är här vi utför 
förstörande provning och skadeundersökningar, men också utredningar 
och analyser av metalliska material, byggmaterial, mark- och vattenprov.  
Vi säkerställer svetsprocedurer enligt SS-EN 1090-1 och kontrollerar  
kapade ytor enligt SS-EN 1090-2.

Vad kan vi göra för dig?

Vi både förstör och förstår
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tifierade oavsett land borde ha samma krav 
att uppfylla. Så är tyvärr inte fallet!! Hur 
kan man få ett certifikat utfärdat enligt EN 
1090-1 där det intygas att det anmälda orga-
net har granskat FPC, Factory Production 
Control, om det inte finns någon kontroll 
av produkten i produktionskedjan, varken 
hos det tillverkande företaget eller hos den 
importerande distributören?

Det finns exempel på fästelementsgros-
sister, som är certifierade enligt EN 1090-
1, inte har någon form av egenkontroll i 
eget laboratorium eller provar hos externt 
organ trots att de köper in produkter som 
inte är CE-märkta från tillverkare, leve-
rantörer eller handelsbolag och sedan sätter 
produkten på marknaden. Hur kan detta 
förekomma? Jo, troligtvis har man bjudit 
med det anmälda organet för att granska 
den fabrik som påstås vara den fabrik där 
man tillverkar sina CE-märkta detaljer. 
Denna tillverkningsenhet granskas sedan 
mot EN 1090-1 och om den uppfyller kra-
ven för certifiering så utfärdas EN 1090-1 
certifikatet av det anmälda organet. När 
denna process är klar köper sedan det cer-
tifierade företaget in produkter från andra 
fabriker eller handelshus och lanserar dem 
på marknaden som CE märkta. Detta trots 
att de inte är producerade i den certifierade 
tillverkningsenheten eller att det förekom-
mit någon FPC-kontroll av produkten. 
Osund konkurrens!! Samma regelverk bor-
de gälla för alla aktörer på marknaden oav-
sett vem som tillhandahåller fästelementen. 

Positiva effekter av EN 1090
Trots alla dessa farhågor så har införan-
det av EN 1090 inneburit mycket positiva 
förändringar till det bättre inom stålbygg-
nadsmarknaden när det gäller projektering 
och användning av fästelement. Tidigare 
har BSK 99 och BSK 07 har varit styrande 
vid utförandet och kontrollen av skruv-
förbanden i stålbyggnadsprojekten. Detta 
har varit bra då det påkallade en kvalitets-
lyftning av fästelementens betydelse för 
sammanfogningen. Beskrivningarna och 
monteringsdelen i BSK med fästelement 
har inte varit lika klara och tydliga som EN 
1090-2. Detta har orsakat många frågeställ-
ningar och tolkningar om vilka fästelement 
som skulle användas och dess mekaniska 
egenskaper och utförande.

Fästelement enligt EN 1090-2 har mycket 
tydliga och klara kravspecifikationer samt 
kontrollfunktioner som är enkla att följa i 

standarden, vilket gör att konstruktören har 
lätt att konstruera med de produkter som 
ingår i EN 1993-1-8 och EN 1090-2. Nu när 
konstruktörerna tagit till sig de nya direktiven 
och konstruerar och beräknar enligt Euro-
kodsystemet med de produkter som innefattas 
av EN 1090-2 så får också inköparen en klar 
och tydlig specifikation på vilka produkter 
han måste hålla sig till då dessa är beskrivna 
i det tekniska underlaget. Tydligheten om 
kravspecifikationerna för ingående fästele-
ment till EN 1090-2 minskar risken för att 
felaktiga produkter som inte är CE-märkta 
mot sina harmoniserande standarder skall 
förekomma i konstruktionen.  

Monteringsplaner
Entreprenören kan med hjälp av EN 1090-2 
upprätta specificerade monterings och egen-
kontrollplaner för montage av lastbärande 
infästningar som säkerställer att utförandet 
blir rätt. Dessa monterings och kontrollpla-
ner är beroende på vilken utförandeklass 
stålkonstruktionen utförs i. Monterings-
planer gör det också lättare för stålbygg-
nadskontrollanten att utföra sin kontroll. 
Stålbyggnadskontrollanternas roll är mycket 
viktig och bra ur kvalitetssynpunkt. Tro-
ligtvis har kontrollanternas aktiviteter ökat i 
samband med införandet av EN 1090 vilket 
är mycket positivt för kvalitetsstyrningen. 
Det är en viktig roll att hålla kontroll på de 
ingående komponenterna och att utförandet 
blir utfört i enlighet med EN 1090. 

Utbildning
Utbildningar enligt EN 1090 har fått en 
mycket stor genomslagskraft och intresset är 

mycket stort tack vare att många branschor-
ganisationer och att Stålbyggnadsinstitutet 
(SBI) har bedrivit olika marknadsaktiviteter 
i form av kurser och informationsträffar 
om CE-märkning samt om utförande och 
konstruktion och beräkningar. Det som är 
positivt med de olika utbildningarna är att 
alla har förstått att skall man leverera till 
projekt enligt EN 1090 så måste man ha 
kunskapen om vad som krävs. Utbildnin-
garna som har genomförts inom olika om-
råden har haft en positiv effekt då de utförts 
med olika fokus för olika grupper inom 
stålbyggnation, alltifrån certifieringsorgan 
till inköpare, montörer, montageledare pro-
jektledare, konstruktörer och kontrollanter. 

Slutsats
Slutsats är att EN 1090-2 är bra för stålbygg-
nadsmarknaden. 

Läs mer på Internet
www.nfgab.se
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Nordic Fastening Group
Nordic Fastening Group AB har haft 
mer än 400 deltagare på sina kurser 
om skruvförband enligt EN 1090-2. En 
ny specialkurs som enbart är riktad till 
montörer för montage av fästelement 
enligt EN1090-2 där även praktisk 
tillämpning ingår, genomförs ute i fält 
hos montageteamen. Vill du veta mer 
om skruvförband i stålkonstruktioner 
kontakta oss på Nordic Fastening 
Group AB. Vi har utbildningar inom 
fästelement och monteringsmetoder. 

Slagseghetsprov Charpy V vid -20º C. Uppfyller ej kravet på 27 Joule vid 
minus 20º C.

Sammanfogning på Stålbyggnadsdagen  
– skruv- och svetsförband
Lyssna på Björn Malmqvist & Peter Norberg
Information och anmälan på www.sbi.se

STÅLBYGGNADS
DAGEN 2015



DEKRA - experter på svets

DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. 
DEKRA finns på 28 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 34 500 medarbetare i 58 länder.

 ▶  Vägledning till ISO 3834- och EN 1090-certifiering 
 ▶  Kvalificering av svetsprocedur
 ▶  Svetsrådgivning
 ▶  Materialteknik

 ▶  Certifiering av svetsare  
 ▶  Processoptimering
 ▶  Oförstörande provning
 ▶  Utbildning inom alla områden

Sverige: +46 303 24 30 80 / info@pretec.se / www.pretec.se   Norge: +47 69 10 24 60

Auktoriserad Leverantör

Hollo-Bolt Hexagonal
Hollo-Bolt Hexagonal

Hollo-Bolt Countersunk (Head)
Hollo-Bolt Flush Fit

Hollo-Bolt
®
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For more information on the Hollo-Bolt, including a Global 

Project Portfolio and FAQs, request the new Hollo-Bolt 

brochure today.

To request a copy, email enquiries@lindapter.com or visit 

the Hollo-Bolt website for a free download. 

www.hollo-bolt.com
Visit the website:
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Established 1934

Technical Innovation in 
Steelwork Connections

Typ LR
Justerbar klämplatta

Kontakta oss för en katalog!

•  Självjusterande för att passa 

   flera flänstjocklekar

•  Passar till lutande flänsar upp 

   15o

•  Slitsade hål

•  Sänkt arbetskostnad

•  Justerbart under installationen

•  Inga godkännanden för varma 

   arbeten behövs

•  Inga skador på stål eller ytskydd

Stålkonstruktioner Stålexpander
(Godstjocklek 3-86mm)

Däckinfästning Stödinfästning GolvinfästningDä ki fä t i Stödi fä t iStålk t kti G l i fä t iStål d

info@nordicgalvanizers.com, www.nordicgalvanizers.com 

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

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

-
-

kontakta oss!
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Avinor bygger ny flyterminal på Bergen lufthavn, Flesland. Denne skal stå fer-

dig medio 2017 og vil sammen med dagens terminal ha en kapasitet på inntil 

10 millioner passasjerer i året. Totalt areal blir ca. 85 000 m². Den nye termina-

len blir et moderne, funksjonelt og fleksibelt bygg.

av Kjetil Myhre

Ny terminal Flesland
lufthavn, Bergen
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Ruukki Construction har prosjektert, 
produsert og montert hele 4.000 tonn 
stålkonstruksjoner til Fleslands nye 

flyplass. Eksponert stål er påført brannmaling 
i verksted. Øvrig stål er brannisolert med mi-
neralull på byggeplass. Til Sentralbygningen 
har Ruukki levert 7 stk. fagverk med lengde 
93 meter og høyde 4,5 meter. Fagverkene, på 
hver 70 tonn, ble transportert fra Seinäjoki 
Finland til byggeplassen i 4 deler á ca. 23 meter. 

Øvrige leveranser
Ruukki har også levert 3 gangbruer over til 
bybanen, 190 meter pir med bredde 42 meter, 
6 utstikkende gatebroer og forbindelse til ek-
sisterende terminal, samt et kontorbygg på 32 
x 126 meter. Transporten skjedde fra Seinäjoki 
verksted til Åbo havn med spesialtransport. Fra 
Åbo havn til Bergen havn med båt. Fra Bergen 
havn til byggeplass med spesialtransport på 
nattestid.  Det var totalt 3 stk. båttransporter 
til havnen. Hver båttransport fraktet ca. 200 
tonn stål. Øvrige transporter var med lastebil. 

Utfordringer
Ruukki har hatt utfordringer i å koordinere 
med øvrige entrepriser som betong, glass og 
lett-tak og å håndtere mottak av ca. 200 tonn 
hver uke og mange spesialtransporter. Det 
har vært kort montasjetid, ca. et halvt år for 
hovedbæresystemet. Ruukki har montert 
med 3-4 montasjelag (en i PIR, en i kontor, 
en i sentralbygning og en i komplettering). Fagverkene med lengde på 93 m ble produsert i 4 deler á ca. 23 meter
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Dere har mye erfaring med flyplasser, og 
er blant annet med på designet den nye 
flyplassen i Istanbul. 
– Helt riktig. Det startet da vi het Narud Stok-
ke Wiig, med hovedflyplassen på Gardemoen. 
Som du er inne på, så jobber vi med lufthavner 
over nesten hele verden, i hvert fall i Norge, 
Sverige, Danmark, Island, og enda lenger 
vekk; Uganda, Hyderabad i India, som åpnet 
for en seks-syv år siden, og som sagt Istanbul. 
I Norge er det nå den store utbygningen på 
Gardemoen, ca. 120 000 m², og også neste trinn 
av Gardemoen på 13 000 m². Vi holder på med 
en lufthavn på Mo i Rana, selvfølgelig Flesland 
i Bergen, og også i Stavanger. Lufthavner er en 
av våre kjerneområder, sammen med helsehus. 
Det er to av våre største sektorer. 

Du er prosjektleder på Flesland, er det første 
gang du har ansvaret for et slikt prosjekt?
– Før dette prosjektet var jeg også ansvarlig 
for deler av utbyggingen på Gardemoen, 
jobbet med tak og ytterhuden på det nye 
sentralbygget. Nå har jeg kommet litt hjem 
igjen, til Bergen. Sånt er litt tilfeldig, men jeg 
var først med å tegne prosjektet på Garde-
moen, så var jeg med på teamet på Flesland. 
Når Gardemoen var ferdig, gikk jeg over 
og ble prosjektleder på Flesland.  

Lufthavns-spesialistene
Prosjektansvarlig  

Eskild Andersen er  

partner i Nordic – Office  

of Architecture, som har  

tegnet den nye hoved- 

terminalen på Flesland 

lufthavn i Bergen. 

av Lasse Kilvær 

Ruukki Constructions 3D-modell 
av de bærende stålkonstruksjonene 
på den nye hovedterminalen på 
Flesland lufthavn.

Hva blir nytt på Flesland?
– I dag har de en terminal på ca. 20 000 m² 
med sprengt kapasitet. Den har en nesten 
sirkulær åttekantet form, som gjør den vel-
dig vanskelig å bygge ut. Det bygges en 
komplett, ny terminal som alle passasjerer 
vil ankomme til, med en forbindelse til den 
gamle terminalen, hvor all utenlands trafikk 
vil gå fra. Den nye blir for innenlandstrafikk, 
og blir på ca. 60 000 m². Planen er å åpne 
for publikum med full drift den 17. august 
2017. Selve bygget vil stå ferdig rundt nyttår 
2016. I mellomtiden er det et halvt års tid 
med prøvedrift, testing av tekniske systemer, 
og så videre.  

Flyplasser er kompliserte. Hvordan samar-
beidet dere med de andre involverte? 
– Det er alltid en utfordring i så store pro-
sjekter. Vi prøver alltid, i de fleste store pro-
sjekter vi gjør, å samlokalisere de tverrfaglige 

teamene. For å si det litt banalt; ved å sitte 
sammen så jobber vi godt sammen. Hele 
Fleslandteamet sitter sammen.  

Hvor tidlig i prosjektet begynner dere med det? 
– Det begynte vi med i forprosjektfasen. 
Det samme gjorde vi på Gardemoen. Først 
på vårt kontor, så opp til byggeplass. Det er 
en komplett prosjekteringsgruppe med ar-
kitekter, byggingeniører, elektroingeniører, 
VVS ingeniører, akustikere, flyplassplanleg-
gere, trafikkingeniører osv. Alle som jobber 
fulltid, kjernegruppa, sitter her. De mer 
spesialiserte sitter ikke her. Ved å samloka-
lisere så får vi en mye enklere prosess. Hvis 
vi arkitekter lurer på noe statisk, sånn som 
hvor stor denne søylen må være, så trenger vi 
ikke vente til et prosjekteringsgruppemøte, 
eller skrive en epost. Vi tar bare med teg-
ningen bort til nabopulten og spør. Det gjør 
at den daglige prosjekteringen går utrolig 
mye lettere. 

Når dere møtes i det tverrfaglige teamet, 
begynner dere da med blanke ark?  
– Dette prosjektet startet som en ren arki-
tektkonkurranse. Noen konkurranser er 
tverrfaglige, dette var ikke det. Ingeniøre-
ne kom inn litt senere, etter en ren pris og 
kompetansekonkurranse for ingeniørene. 
Fra da av var det full samkjøring. Så har 
vi også dette med nye verktøy, dette med 
BIM. 3D modellen som sådan, er jo én ting, 
men det er den informasjonen man legger 
inn i 3D objektene som er interessant. Vi 
startet særlig på Gardemoen, og har fulgt 
opp på Flesland, og vi har gått ganske langt i 
den tverrfaglige koordineringen og bruk av 
BIM verktøy. Veldig mye av prosjekteringen 
handler om kontroll, og det er veldig mye 
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Den nye terminalen  
er på vei opp. Planen er  

å åpne for publikum  
med full drift  

den 17. august 2017.

I ankomstområdet ruver en 20 meter høy oppspent wire-fasade. I toppen er den spent opp i to doble stålfagverk,
med ganske heftige oppspenningskrefter.

billigere å gjøre kontrollen på kontoret enn at 
det gjøres feil på byggeplass. Vi legger til alt 
av brannkrav, akustiske krav, det man kaller 
å populere modellen med informasjon. Det 
går ut til entreprenør og gjør forhåpentligvis 
jobben deres lettere. 

Hvordan var det med entreprenørenes kom-
petanse på BIM? 
– Det er veldig varierende, fortsatt. Men det 
er en interesse og bevegelse i bransjen, og 
særlig på råbygg har det blitt ‘det man gjør’. 
På stål og betong har man kommet langt. 
På arktitektfagene er det så mye forskjel-
lig, med blikkenslagere og tømrere, osv., så 
det varierer veldig. Det samme gjelder det 
tekniske. Men det blir stilt som krav at man 
jobber med BIM på en bestemt måte.  

Stålrammer og wire-fasade
Hvilken rolle spiller stål i dette prosjektet? 
– Stål har jo en viktig rolle i alle så store 
bygg, men her er hovedkonstruksjonen, og 
en del av det viktige arkitektoniske uttrykket 
i stål. Stålrammene danner selve silhuetten 
til bygget. På innsiden bruker vi store inn-
kledde stålfagverk, som blir en viktig del 
av interiøret. 

NR 3 • 2015 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD
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– Vi har også en oppspent wire-fasade 
som vi som arkitekter er veldig stolte av. Den 
er 20 meter høy og skråner innover i topp. I 
toppen er den spent opp i to doble stålfagverk, 
med ganske heftige oppspenningskrefter. 

Hvordan påvirker terreng og omgivelser et 
flyplassprosjekt?
– På overordnet nivå var det vestlandske ter-
renget inspirerende for utformingen, med dype 
daler og fjell, selvfølgelig i overført betydning. 
Vi og Avinor var også opptatt av å ha en norsk 
materialpallett. Vi har en trespile-himling, som 
fungerer som et varmt element. Det gjør at vi 
kan bruke mye harde materialer der publikum 
går, fordi uten at det føles hardt. Det er mye 
slitasje, mye bruk, alt skal tåle utrolig mye. 
Det er nærmest industristandard. Bare se på 
heisene, rundt er det tykke stålprofiler pakket 
inn i rustfritt stål for å beskytte mot oppriping. 

Bakoversveis 
Hva var de største utfordringene i dette 
prosjektet?
– Under prosjekteringen var det en ekstremt 
presset fremdriftsplan. Det er jo ikke noe nytt, 

men som en av byggelederne sa, resten av bygge- 
Norge vil få bakoversveis når de ser hvor raskt 
vi bygger dette bygget. Det tror jeg faktisk 
han har rett i, det er sinnsykt hvor raskt dette 
går. Det hadde aldri gått uten en høy andel 
av prefabrikasjon av store stålelementer. Det 
andre er det man ikke ser, som integrering av 
alle de tekniske systemene. Alt i alt har det 
vært et utrolig spennende prosjekt å jobbe med. 
Det er uvanlig i Norge at man får bygge et helt 
nytt terminalbygg, med et formspråk som er 
av i dag. Og så er jo bergensere utrolig bra å 
jobbe med, vi har hatt en utrolig bra prosess 
med Avinor i Bergen. Litt småting på veien, 
selvfølgelig. Men alt i alt en veldig bra prosess. 
Nå er det egentlig bare en lang innspurt igjen.

Selger spesialkompetanse
Er det noen forskjell mellom å jobbe med 
lufthavner i Norge og utlandet? 
– I Norge har vi en tradisjon for å ha litt 
tid til å prosjektere. I utlandet er det ofte en 
annen modell som flyplassene drives etter. 
Der har man gjerne private aktører som får 
en lisens fra staten på for eksempel 20 år for 
å drive en flyplass før den faller tilbake til 

staten. Når det inkluderer byggetiden så 
får man et ganske hardt press på fremdrift. 

– Det vi kan bidra med i internasjonale 
prosjekter er tidligfase- med den erfaringen 
vi har. Når det kommer til detaljprosjektering 
må vi alltid støtte oss på lokale arkitekter. Vi 
selger spesialkompetanse. Det gir også me-
ning i forhold til pris. I utlandet er det også 
mer bruk av virkelig store totalentreprenører, 
som tar hele prosjektet.

Er det lettere å forholde seg til en totalen-
treprenør i slike kompliserte prosjekter?
– Det er en egen artikkel i seg selv, tror jeg. Det 
er mange spørsmål rundt entrepriseform. Men 
innstillingen er viktig. Man kan ha en fantastisk 
totalentreprenør, eller en forferdelig en.  

BIM og fremtiden
Jeg lurte spesielt i forhold til BIM? 
– Det er et godt spørsmål. På grunn av verk-
tøyene vi bruker med 3D modellering, så 
bygges det mer og mer en prototype av et 
hus før det faktisk føres opp. I dag er det et 
dilemma at vi ikke kan legge inn konkrete 
produkter. Det er ikke et stort problem på 
for de bærende konstruksjonene, men ganske 
stor utfordring for elektro, VVS, osv. Når vi 
skal tegne en glassfasade med stålprofiler, så 
må det vi tegner være helt generisk, i hele de-
taljprosjektet, helt til entreprenøren er valgt. 
Først da kan vi legge inn faktisk profil til 
den kontraherte produsenten, men det er 
nesten aldri det vi har tegnet. Det påvirker 
den detaljen vi har tegnet, og det skjer ganske 
sent i prosessen. Historisk sett har dette vært 
nødvendig, men nå finnes alt i 3D modell. 
Hvis vi hadde vi fått entreprenøren tidligere, 
eller hatt lenger tid til byggestart, så kunne 
vi legge inn de faktisk produktene. Jeg tror 
dette vil komme inn og modnes i bransjen i 
løpet av de neste 10–15 årene. 

Hovedkonstruksjonen og en del av det viktige arkitektoniske uttrykket i den nye terminalen er i stål. Stålrammene danner selve silhuetten til bygget.

Slik blir Nye Flesland  
når utbyggingen er ferdig  
sommeren 2017.
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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
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Betong och stålelement till överbyggnaden 
3D-projekterades i Tekla. I modellen 
kontrollerades även underbyggnad  
samt ny och befintlig pålning.

Den 370 m långa järnvägsbron lanserades med monterade betongelement under pågående järnvägs- 
trafik bakom fronten. Styranordning med lanseringslager placerades ovanpå ordinarie brolager.

Tomtebodabroarna – spännande 
järnvägsbrokonstruktioner

Projektet utgör en del av Mälarbanan, 
Tomteboda – Kallhäll, där Trafikver-
ket bygger ut kapaciteten på sträckan 

från två till fyra spår. Två järnvägsbroar med 
anslutande ramper och stödmurar ska byg-
gas på varsin sida om befintliga broar över 
spårområdet i Tomteboda. För att möjlig-
göra plats för broarna har flera hundra meter 
stödmurar byggts i en inledande entreprenad 
för att bredda spårområdet norrut så att ett 
flertal spår kan flyttas och dessutom ge plats 
till spår för Citybanans arbeten.

Tidigt insåg projektörerna komplexiteten i 
projektet. Det var extremt trångt med plats att 
bygga inom området med många trafikerade 
spår och de nyss införda Eurokoderna hade 
inte tillämpats tidigare på så stora broar. Stål 
gjorde det möjligt! Beställaren fastställde 
tidigt att man ville ha en lanserad samver-
kanskonstruktion trots att man normalt un-
dviker stålbroar över järnväg eftersom det 
är så svårt att få tillgång till trafikfria spår 
för ommålning och underhåll. Det var dock 
den metod som antogs vara säkrast och som 
skulle innebära bästa möjliga arbetsmiljö och 
minsta störning för pågående järnvägstrafik.

Brokonstruktionen
Broarnas totala längd är 465 respektive 450 
meter med 13 respektive 12 stöd inklusive 
rampkonstruktioner. Till detta kommer ca 
100m anslutande stödmurar på området för 
varje bro. Överbyggnaderna har 3D-projek-
terats i Tekla och består av svetsade stållådor 
med spännvidder upp till 36m och med pre-
fabricerade betongelement som utgör ballast-
tråg för spåret. Bärande betongelement har 
aldrig tidigare använts till samverkansbroar 
för järnvägsbroar i Sverige men valdes för att 
undvika störningsmoment med formbyggnad 

över trafikerade spår. Stålådorna som är 2,0m 
höga tillverkades med flänsar skurna i spårets 
radie för att minimera sidovandringen på 
stöden vid lanseringen så mycket som möjligt. 
De är 370 respektive 340m långa och har en 
total stålvikt på 850 respektive 750 ton. 
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I stället för att bygga en tillfällig bro för att 
leda om trafiken byggdes en helt ny bro vid 
sidan av den gamla. Den 6 000 ton tunga 

nya bron sköts sedan i sidled till rätt plats. 
Idén att skjuta den nya bron på plats på E4:an 
i Rotebro kom från totalentreprenören NCC 
och stålleverantören Ruukki. Byggmetoden 
har inneburit en besparing om ungefär 100 
miljoner kronor. Genom att bygga på det 
sättet kunde trafiken flyta så gott som ostört 
under byggtiden, både på den hårt belastade 
E4:an och järnvägsspåren under bron. Bron 
som sköts på plats är 325 meter lång med en 
bredd av nästan 18 meter och väger 6 360 
ton. Därmed var sidolanseringen den största 
i sitt slag i Sverige. Sidolanseringen ägde 
rum i somras och varje meter tog ungefär en 
halvtimme och sammanlagt tog momentet 

fem dagar. Totalt var det 22 meter som bron 
sköts i sidled. 

Anna-Maria Erlandsson, Trafikverkets 
projektledare, tror att sidolansering är en 
byggmetod som Trafikverket kan tänka sig 
att använda i fler projekt.

– Logiskt borde det vara många broar 
som behöver åtgärdas närmaste tiden och i 
trafikmiljöer med trånga platser är det en 
intressant teknik, säger hon.

– Över broarna på E4:an i Rotebro passerar 
mycket tung trafik, samtidigt som både bil-
trafik och tågtrafik rör sig under dem. Därför 
togs beslutet att utveckla ett räcke enligt den 
nya standarden för högkapacitetsräcken. 
Något som inte tidigare gjorts för nordiska 
förhållandens. Saferoad Birsta har lösts ut-
maningen genom att konstruera räcket med 
längsgående stålrör som ska ta emot krafterna 
från en långtradare och fördela dem ner i 
stolparna över en längre sträcka. För att stoppa 
en liten personbil på ett bra sätt har stolparna 
försetts med en stålplåt som kollapsar och tar 
upp energi vid en krasch.

Video som visar förflyttning i sidled i 
Rotebro: www.youtube.com/watch?v=xNpa-
MIIgTCM
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Beställare: Trafikverket
Entreprenör: Skanska
Konstruktör: WSP / Ramböll
Stålentreprenör: Skanska
Ståltillverkare: Ruukki

En stålbro var lösningen!

Tre utförandeebtreprenader
Projektet handlades upp i tre utföran-
deentreprenader. Den entreprenaden som 
omfattar broöverbyggnaderna och stöden 
utanför spårområdet som vanns av Skanska. 
Montaget av överbyggnaderna har varit 
tekniskt utmanande och noggranna studier 
utfördes i tidigt skede dels före upphandling 
och dels av entreprenören före anbud. Med 
teknisk kompetens och ett gott samarbete 
mellan Skanska, Trafikverket, WSP och 
Ramböll, som gjort montageanalyser, har 
av entreprenören vald montagemetod varit 
möjlig att utföra i praktiken. Ett gemen-
samt riskhanteringsarbete har genomförts 
för att ge bästa möjliga säkerhet vid mon-
tagearbetena och därför har beställaren 
kunnat tillåta tåg att passera under bron 
vid pågående lansering på spår som ligger 
bakom fronten. Detta har resulterat i att 
störningar av spårtrafiken minskats och 
att man ur arbetsmiljösynpunkt minskat 
arbetstiden i spårområdet. 

Med extra förstärkning av stållådan så 
har det möjliggjort att montera stora delar 
av betongelementen utanför spårområdet 
före lansering. Broarnas vikt vid lanseringen 
var som störst ca 2000 ton och som till stör-
sta delen lanserats fram under spårfria tider 
under helgnätter. Genom att också föreslå 
längre lanseringsetapper har broarna kunnat 
byggas på kortare tid.

 
https://www.youtube.com/
watch?v=iPUelpkwrPM&list=UUuqNJEScCH-
b5T3pdi5HdQlA

Lansering med dragande lindomkrafter  
monterade på tvärbalk i bakänden.

Det utvecklade räcket som utvecklats 
av Saferoad Birsta har monterats 
på Rotebrobron.
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Göteborgs Nya Are-
na är Nordens största 
multisportanläggning 

innehållande bland annat en 
skidanläggning inomhus, full-
stor fotbollsplan, två idrottshallar, 
skolor, hotell och mycket mer. 
Serneke är totalentreprenör och 
initiativtagare till projektet.

Nybergs Svets har utfört 
smidesentreprenaden som om-
fattar ca 1700 ton stål samt en 
mängd trappor och räcken. Taket 
över fotbollsplanen bärs upp utav 
fackverksbågar i stål som utgjorde 
en stor utmaning i projektet. Ca 
2/3 av bågarna förtillverkades i 
Nybergs Svets lokaler i Alingsås 
resterande svetsades ihop på ar-
betsplatsen.

Göteborgs nya arena
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Beställare: Trafikverket
Entreprenör: NCC
Konstruktör:  C&H
Stålentreprenör: Ruukki
Sidolansering:  konstruerades 
och beräknades av Ruukki

Sidolanseringen pågår för 
fullt. av den 325 m långa bron.

Den 325 m långa, 18 m breda och 
6 360 ton tunga bron lanserades på 
plats under fem dagar.

Lindab har levererat perforerad 
LPH 200 till det välvda taket samt 
sandwichpanel till byggnaden 
väggar, monterade med skruvar 
från Unite.

Arkitekt: Okidoki Arkitekter AB
Entreprenör: Serneke AB
Konstruktör: Integra Engineering
Stålentreprenör: Nybergs Svets
Fasad och takleverantör: Lindab AB
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Würths nya huvudkontor 
och centrallager i Öre-
bro tog hem förstapriset 

i MIPIM Awards 2015 i kategorin 
Bästa industri- och logistikbygg-
nad. Byggnaden som har ritats av 
White ligger strategiskt placerad 
precis där E18 och E20 möts. På den  
29 000 m2 stora ytan ryms kontoret 
på 1800 m2 samt lagret på 8 500 m2.

Lagerbyggnaden är levererad av 
Strängbetong med deras bashallskon-
cept. Kontor och förbindelsegång 
mot lager har en stålstomme, pro-
jekterat i Tekla av Ramböll i Örebro. 
Utvändigt på fasad är det också en 
stålkonstruktion som håller de röda 
lamellerna och serviceplattformar 
mellan lameller och fasad.

Hälsobrunnen i Brunna levererad av Llentab

Würths HK 
och central-
lager

I anslutning till E18 byggs den första etap-
pen av Brunna Logistikpark – Hälsobrun-
nen. En modern logistikanläggning med 

den fria takhöjden i lagret på 10 m. Llentab 
levererar och monterar stommen som består 
av 233 ton höghållfast varmförzinkat stål till 
den 10 000 m2 stora byggnaden. Llentabs lev-
ererar och monterar även sandwichpaneler 
med obrännbar stenullsisolering. I entrepre-
naden har Llentab även med betongsocklar, 
dörrar och fönster samt takentreprenad. 
Fackverken skruvas ihop på plats med de 
förtillverkade komponenterna från Llentabs 
produktionsanläggning i Kungshamn.
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Beställare: Würth
Arkitekt: White
Entreprenör: Peab
Konstruktör: Ramböll
Stålentreprenör: Strängbetong
Projektledning: AB adABACUM

Beställare:  
NCC Construction
Arkitekt: Cosmo 
Arkitektur / Structor AB
Entreprenör: NCC 
Construction
Byggkonstruktör: 
Knut Jönsson Ingen-
jörsbyrå i Sigtuna AB
Konstruktör: Llentab
Stålentreprenör: 
Llentab



Tel. 0911- 25 73 10 | Mejselvägen 17
943 36 Öjebyn  |  www.normek.com

Normek är ett stål- och fasadentreprenadföretag med  
stor erfarenhet av krävande stålbyggnadsprojekt med  
högt ställda kvalitetskrav. Vi projekterar, tillverkar och  
monterar stomkonstruktioner och stomkomplement av  
stål, aluminium, glas, prefabricerade betongelement  
och varmisolerade väggelement. 

Företaget är verksamt inom affärsområdena  
stål och fasad.

Läs mer om oss och våra projekt på  
www.normek.com

Den kompletta  
stomentreprenören

Aula medica, Solna

VINNARE AV 
STÅLBYGGNADS- 

PRISET 2015

Mjukvarulösningar
för byggindustrin

konstruktion, energi, projektering, produktion

FEM-Design
Tredimensionella analys och dimensionerings 
program för stål, trä och betong.

WIN-Statik
Enkla program för vanliga konstruktioner som 
balkar, pelare och ramar.

PRE-Stress
Analys och dimensionering av förspända 
balkars hela livslängd.

IMPACT
BIM system för prefabprojekt. Från ritbord till 
byggarbetsplats.

VIP-Energy
Dynamisk energibalansberäkning för alla 
byggnadstyper.

BIMcontact
Projektsamarbets- och dokumenthanterings-
verktyg för byggindustrin.

FEM-Design SBI Steel Connections

www.strusoft .com/sbi
S d | D k | UK | A t li | H | E t i | UAE | I di

SBIs detaljhandbok är en 
tidsbesparande resurs för 
stålkonstruktören.

Spara ännu mer tid med 
FEM-Design SBI Steel 
Connections - den nya grafiska 
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.

StruSoft AB
Fridhemsvägen 22
217 74, Malmö
info@strusoft.com
040 53 01 00

Det är enkelt att beställa litteratur från 
SBI:s hemsida, under rubriken ”butik” 
fi nns all information.

Handboken behandlar stan-
darden SS-EN 1090-2 och är 
utvecklad för att förenkla för 
konstruktörer och stålbyggare 
att följa reglerna i standarden. 
Utöver den text som direkt 
refererar till SS-EN 1090-2 
innehåller handboken även 
en del kommentarer och 
rekommendationer på ut-
förande som är praxis eller 
traditionellt har använts vid 
stålbyggande i Sverige.

Pris: 900 kr för medlemmar 
och 1250 kr för övriga.

Handbok för tillämpning 
av SS-EN 1090-2
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Søylene er inntrukket i forhold til fasadelivet. Søylene har mye utrustning 
 grunnet armering for brann og påsveiste støpekasser.
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Byggherre: Sundtkvartalet AS
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS
Entreprenør: Skanska Norge AS
RI stål og prefab betong: Contiga AS
Entreprenør stål og prefab betong: 
Contiga AS

Miljøvennlige Sundtkvartalet

Sundtkvartalet, som nå er under 
oppføring, ligger sentralt plassert 
mellom Lakkegata og Vahls gate, 

ved Akerselva østre bredd. Prosjektet har 
et areal på 33.100 m2, som fordeler seg på 
en kjelleretasje, fem kontoretasjer og en 
integrert flerbrukshall. Kontorarealene er 
organisert i en kompakt form rundt et indre 
atrium som danner «byggets hjerte». Flere 
av dagens bevaringsverdige bygg integreres 
i kvartalet, med gårdsrom mellom byggene. 

Skanska flytter i årsskiftet 2016/2017 sitt 
hovedkontor til Sundtkvartalet, og blir én 
av flere leietakere i kontorbygget.

Prosjektet har høye miljøambisjoner og 
etterstreber energiklasse A, passivhusstand-
ard og klassifikasjon som BREEAM Nor 
Excellent. Byggeplassen på Sundtkvartalet 
er sertifisert til grønn arbeidsplass som skal 
gi «grønn status» til prosjekter som ønsker å 
gjøre noe ekstra for miljø i produksjonsfasen. 
For å oppnå grønn arbeidsplass må prosjektet 
oppfylle gitte kriterier. 

Bygget er fundamentert med peler ned 
til fjell og har støpt bunnplate. Råbygget er 
oppført som et typisk elementbygg, både når 
det gjelder bæresystem, dekker og fasader. 
Contiga har levert og montert bæresystemet 
og etasjeskillere av hhv stålkonstruksjoner 
og hulldekker. 

Bæresystemet består av runde stålsøy-
ler som er armert og utstøpt for brann. Det 

er benyttet ca. 60 tonn søylearmering og  
ca. 200 m3 betong til betongfylling av søyler. 
Øvrig stål brannisoleres. Innvendig er det 
hatteprofiler og i fasaden er det i hovedsak 
underliggende IPE-profiler. Stabiliteten er 
ivaretatt av prefabrikkerte veggskiver i be-
tong supplert med noe vindkryss. Seismiske 
laster er dimensjonerende og krever tiltak 
vertikalt og horisontalt. I bygget er det store 
åpne atriumsløsninger som er utfordrende for 
horisontallaster. 

Over flerbrukshallen er det store stålfag-
verk som bærer dekker med kollivekt på ca. 
25 tonn. Utfordringene i prosjektet er de store 
fagverkene som har pint høyde med store 
laster og deformasjonskrav da de skal bære 
dekker. Dette har vært en krevende jobb for 
konstruktørene og en krevende produksjons-
jobb med stor nøyaktighet og sveising av store 
a-mål samt en streng selvpålagt egenkontroll. 
Det er også en krevende prosjekterings- og 
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Slik blir Sundtkvartalet. 

Fasaden mot Heimdalsgata under oppføring.

produksjonsjobb av søyler som har mye 
utrustning grunnet armering for brann og 
påsveiste støpekasser. Dette fordi søylene er 
inntrukket i forhold til fasadelivet.

Dekker og tak er løst med hulldekkeele-
menter. Det er kun mindre arealer med tak-
plater over tekniske rom på tak. Trapp- og 
heissjakter er løst med massive prefab be-
tongvegger. Fasader er i tre, glass og stein. I 
leveransen er det 20 etasjer med betongtrap-
per som leveres av Norelement AS. Bygget 
monteres fra mai – desember 2015. Pros-
jektet stiller krav til miljødokumentasjon 
og CE-merking i utførelsesklasse EXC 2. 
Contiga har leveranser på totalt 700 tonn 
stålkonstruksjoner, 30.000 m2 hulldekker og 
3.200 m2 prefab vegger. 

Kjetil Myhre
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Store stålfagverk i tak til den største hallen er klar for montering

En smart ny multifunksjonshall 
for idrett og helse er bygget 
på Hønefoss ved hjelp av 

stålkonstruksjoner. Prosjektet består 
av to haller hvorav den største har 
kapasitet på 2.000 tilskuere. 

Den ene hallen er på 1.035 kvm og 
den andre er på 2.784 kvm. 

Med inntrukne teleskop-tribuner 
kan den største hallen deles i to fulle 
håndballbaner. Begge hallene kan yt-
terligere deles opp med hev- og senk-
bare skillevegger tilpasset skolebruk på 
dagtid. Anlegget er plassert i Hønefoss 
idrettspark Schjongslunden, mellom 
AKA fotballstadion og Storelva.

Metacon Industrimek AS har 
levert stålkonstruksjoner samt levert 

og montert takplater og taktekking. 
Utvendige veggelementer er på ca. 
3.434 kvm. De to hallene har til sam-
men plass for 2 500 tilskuere, kla-
trevegg, turnrom m/apparater, løpe-
bane, treningssenter, fysioterapi, cafe, 
kontorer og undervisningsrom. 

Kjetil Myhre

Hønefoss Arena
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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

Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no

EN 1090-1 SERTIFISERING 
For å CE-merke lastbærende komponenter må du være  
sertifisert iht. EN 1090-1. Vi kan sertifisere din bedrift.

www.sertifisering.no/1090  Tlf. 22 86 50 00

Byggherre: AKA as
Entreprenør: Kruse Smith AS
Arkitekt: Hille Mellebye Ark AS 
RIB stål: Metacon Industrimek AS 
Stålentreprenør:  
Metacon Industrimek AS



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

stenestal.no

G
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IR

Det lille alternativet 

med STORT lager og 
FLEKSIBLE løsninger

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

DIN
STÅL-
ENTRE-
PRENØR
akmek.no



64 NR 3 • 2015 • NYHETER OM STÅLBYGGNADSTÅL GJØR DET MULIG

Norbridge AS har levert gang- og 
sykkelbrua på Snekkarberget i 
Levanger. Brua erstatter dagens 

gang- og sykkelbru og vil bli et smykke og 
landemerke i det bynære rekreasjonsområdet 
ved Snekkarberget. 

Dette er en ren stålkonstruksjon med 
asfalt på ortotropt ståldekke. Bruspennet 
holdes oppe av skråstag forankret i bakke-
fundamenter via et 17,7 m høyt brutårn. 
Skråstagene har en samlet lengde på 324 
meter. Brutårnet er formet som en bue, som 
vil føre trykkreftene til fundamentet. 

Brutårnet er lent litt tilbake for å gi kon-
struksjonen ytterligere spenst og dynamikk. 
Brua har en spennvidde på 31 meter. Stålb-
rua, på 40 tonn, er tilvirket i Tsjekkia. Den 
ble transportert med bil som en enhet, med 
separate deler til tårnet, og montert med mo-
bilkran. 

Kjetil Myhre

Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB) flyttet inn i 
nytt stort bygg på Kaldnes Brygge 

i Tønsberg i 2004. Imidlertid har DSB i dag 
vokst ut av sine kontorer og leier nå en hel 
etasje i nabobygget. Et nytt kontorbygg, som 
oppføres inntil DSBs hovedkontor, vil løse 
plassmangelen. Tilbygget blir på fem etasjer, 
der DSB skal leie fire av etasjene.   

Det nye bygget består av kontorarealer 
med en sentral kjerne med servicefunksjon-
er, i hver etasje, samt auditorium. Kontor-

Byggherre: Levanger kommune 
Entreprenør: Farbu & Gausen AS
Arkitekt: tegn_3, Eggen Arkitekter  
og Erik Selmer
RIB: Reinertsen AS 
Stålentreprenør: Norbridge AS

Byggherre: DSB Tønsberg as 
Entreprenør: NCC Construction AS
Arkitekt: Ola Roald AS Arkitektur
RIB prefab stål & betong: Contiga AS
Stålentreprenør: Contiga AS
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AS

Snekkarberget 
bru, et smykke

Nytt DSB – tilbygg, åpent og lett

Anleggsarbeidet  
intensiveres for å  

stå ferdig til pinse.

 Illustrasjon ved 
Reinertsen/tegn_3

Vakkert nordlys over den nye Snekkarberget bru. 

lokalene består av en blanding av lukkede 
cellekontorer og åpne kontorlandskap. 

I endeveggen krager 4. og 5. etasje ut over 
de andre etasjene. Utkragingen støttes opp 
av et skråstilt fagverk i etasjen under som 
vil bli godt synlig fra utsiden gjennom store 
åpne vindusflater. Bygget vil framstå som 
moderne, åpent og lett, gjennom bruk av 
mye glass og stål. 

Contiga har levert og montert ca. 63 tonn 
stålkonstruksjoner i bæresystemer, 2.200 m2 

hulldekker HD320/500 og stabiliserende 

prefab betongvegger og stålkryss, samt trap-
per og vegger. Montasjen ble gjennomført 
på 6 uker. 

Kjetil Myhre



EN10204 3.1 og 3.2

Partidokumentasjon 

Artikkeldokumentasjon

 FDV
WPQR

WPS

Sprengskisser

Dokumentpakker

Produksjonsdokumentasjon 

Transmittal

Prosjektdokumentasjon 

Prosedyrer og rapporter 
 MRB

SDL

 Designtegninger

Vet du hvor mye tid  

og ressurser din bedrift 

 bruker på å håndtere disse?

«HADocs har gjort våre MRBer mer  
oversiktlige, og samtidig redusert  
tiden det tar å sette de sammen  

fra 3 dagsverk til under 10 minutter.»
KJETIL JONDAHL,  TECHNICAL MANAGER

FLUX NORWEGIAN PIPING

Effektiviser og få mer tid til 

kvalitetskontroll og kunder!

www.hadocs.com

HADocs
 Handling Automation of Documents

- verdens største og 
ledende produsent av

teleskop-trucker

• Løftehøyde opptil 25 m
• Løftekapasitet 2 - 16 tonn
• 4-hjuls styring og 4-hjuls drift
• 360° Fri sikt

Den ubestridte markedsleder i Norge

Ringeriksvn. 155/157 - Postboks 55, 1313 Vøyenenga. 
Tlf. 67 17 84 00 • Fax 67 17 84 80

Trondheim tlf. 72 59 92 80 • Bergen tlf. 55 53 87 40
Stavanger tlf. 51 81 18 70

www.nom.no



Fungerer overalt!
www.stalforbund.no 
alltid tilgjengelig.

• PC/MAC
• Nettbrett
• Mobiltelefon
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STÅLPRODUSENTER
ArcelorMittal Commercial 
Long Norway AS, 

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

Coutinho & Ferrostaal AS, 
www.cnfinternational.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 

SSAB EUROPE OY
C/o Ruukki Norge AS,
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.no, 
PB. 6877 - Rodeløkka, 
0504 Oslo, 
Tel. 23 17 37 10

TYNNPLATER
Alsvåg Plater AS, 

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

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

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

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

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

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

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

Ruukki Norge AS, 
www.ruukki.no, 
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo, 
Tel. 815 00 464,  
22 90 90 00

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

STÅLGROSSISTER
B GROUP, 

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

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

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

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

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

Edgen Murray Norge AS, 
www.edgenmurray.com, 
Industrivegen 1, 4344 Bryne, 
Tel. 51 77 90 10

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

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

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

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

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

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

STÅLENTREPRENØRER / 
VERKSTEDER 
ABT Bygg AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boss Bygg og Industrimontasje AS, 
www.bossbygg.no, 
Bosmyrkollen 2, 4620 Kristiansand, 
Tel. 91 67 49 20

Brackmann & Olsen Mekaniske AS, 
Bruksgata 29, 3320 Vestfossen, 
Tel. 98 42 24 91

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

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

Bygg Con AS, 
www.bygg-con.no, 
Pinavegen 22, 7800 Namsos, 
Tel. 74 22 61 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fana Stålservice AS, 
fanastaalsmed@gmail.com, 
Rødshella 20, 5244 Fana, 
Tel. 922 44 506
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Feyling Mekaniske Verksted AS, 
www.feyling-mek.no, 
Emsevegen 128, 2770 Jaren, 
Tel. 61 32 83 67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hiltula AS
www.facebook.com/Hiltula
Grønøra Vest, 7300 Orkanger
Tel. 72 48 07 95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rør-welding AS, 
www.vktv.no, 
Venusvegen 13B, 7652 Verdal, 
Tel. 74 04 01 25

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

SB Produksjon AS, 
www.sbproduksjon.no, 
Øran Vest, 6300 Åndalsnes, 
Tel. 71 22 44 70
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SIAS AS, 
www.sias-as.no, 
Pb 284, 3192 Horten, 
Tel. 33 03 53 60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STÅL- OG FASADEENTREPRENØRER
Alustål, 

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

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

Bøttger & Co AS, 
Pb 2518, 3702 Skien  

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

IKM Stål & Fasade AS, 
www.ikm.no/IKM-Staal-og-Fasade, 
Sandvikveien 30, 4016 Stavanger, 
Tel. 51 82 64 64

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

Nordiske Stålbygg AS, 
Østre Rosten 76, 7075 Tiller, 
Tel. 72 85 39 30

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

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

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

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

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

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

ENTREPRENØRER
AF Gruppen Norge AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skanska Norge AS,  
Konstruksjonsavdelingen, 

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

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

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

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

RÅDGIVENDE INGENIØRER
Bomek Consulting AS, 

www.bomek-consulting.no, 
Pb 453, 8001 Bodø, 
Tel. 75 54 86 30 

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

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

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

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

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

Hjellnes Consult as, 
www.hjellnesconsult.no, 
Pb 91 Manglerud, 0612 Oslo, 
Tel. 22 57 48 00 
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Høyer Finseth as, 
www.hoyerfinseth.no, 
Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo, 
Tel. 66 98 73 20

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

Kværner Jacket Technology 
Trondheim AS, 

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

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

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

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

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

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

Ruukki Construction Norge AS 
avd. Fredrikstad, 

www.ruukki.no, 
Kråkerøyveien 2B, 
1671 Kråkerøy, 
Tel. 69 36 32 50 

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

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

PROGRAMVARE / IKT 
Theta Development as, 

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

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

Industry Supply Norge AS, 
www.metalsupply.no, 
Pb.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

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

BETONGELEMENTPRODUSENTER
Con-Form Oslo AS, 

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

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

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

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

FESTEMATERIELL / MASKINER
Beijer AS, 

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

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

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

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

P. 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
AAA Certification AB, 

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

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

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

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

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

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

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

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

MALING
Joma Trading Norway AS, 

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

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

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

VARMFORSINKING 
Brødr. Berntsen AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GJENVINNING/RESIRKULERING
Norsk Gjenvinning AS, 

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

ORGANISASJONER/UTDANNING
Den norske Stålgruppen, 

www.stalforbund.com/stalgruppen.htm
Høgskolen i Gjøvik, 

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

www.igsf.no
Nordic Galvanizers, 

www.zincinfo.se 
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, 

www.NFSkompetanse.com 
Stål- og metallgrossistenes Forening, 

Pb. 1369 Vika, 0114 Oslo, 
Tel. 23 23 90 90
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Vi har nå oversatt den vei-
ledende CEN-listen over 
de stålprodukter som ikke 
omfattes av EN 1090-1. 
Lenke til oversettelsen 
finnes i FAQ 31 på 
www.en1090.no

M
EDLEM

SNYTT
NYE MEDLEMMER 
NORSK STÅLFORBUND

STÅLVERKSTEDER:
Stålbygg AS,  
www.staalbygg. 
fredrikstad.no, 

Hiltula AS,  
www.facebook.com/
Hiltula, 

Stjern Stål AS,  
www.stjern-entreprenor.no, 

A. Kvam AS,  
www.alfkvam.no

RÅDGIVENDE  
INGENIØRER:

Technip Norge AS,  
www.technip.com

Det er nå mer enn 100 produksjonsanlegg blant våre medlemmer som nå er sertifisert  
ihht NS-EN 1090-1 og som dermed har lov til å levere CE-merkede stålkonstruksjoner.  
Se oversikt over alle som er sertifisert her:  www.en1090.no

Norsk Stålforbund, sam-
men med P.A. Bachke 
AS, inviterer til en 
interessant studiereise 
til Nederland 22-23. 
oktober for å studere 
CNC-maskiner både 
hos maskinprodusenten 
Voortman og hos et nytt 
velutrustet verksted. 

Vi kommer også til 
å besøke et spennende 
prosjekt der stålkon-
struksjonene har blitt 
tilvirket med avanserte 
CNC-maskiner: Europas 
største overbygde jungel, 
150x110 m stort, med en 
avansert takkonstruksjon 
i stål, totalt 1300 tonn. 

Program og 
påmelding her: 
www.stalforbund.no

Mer enn 100 produksjonsanlegg er nå 1090-sertifisert

TPF Informasjonsblad nr 12Studiereise  
til Nederland

Oversatt CEN-liste 
over stålprodukter 
som ikke omfattes 
av EN 1090-1

Dette informasjonsbladet er laget i et arbeidsfellesskap 
bestående av Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF), 
Industrigruppen Stål og fasade (IGS), Lett-Tak Systemer AS og 
SINTEF Byggforsk. Hovedforfatter er 
Knut Noreng i SINTEF Byggforsk. Infor-
masjonsbladet omhandler eksempler 
på løsninger for overgangen mellom yt-
tervegg utført med sandwich-elemen-
ter og plassbygde kompakte tak med 
bærende profilerte stålplater, bærende 
betongelementer eller prefabrikkerte 
Lett-Tak takelementer. 

Last ned informasjonsbladet fra 
www.igsf.no eller www.stalforbund.no  

Standard Norge vil i september utgi revidert nasjonalt tillegg (NA) 
til NS-EN 1993-1-3 Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 1-3: 
Konstruksjoner av kaldformede tynnplateprofiler. Revisjonen 
består i at stål ihht NS-EN 10149 som angitt i Tabell 3.1b kan 
benyttes, i tillegg til stålsorter angitt i Tabell 3.1a. NS-EN 10149 er 
angitt i tabell 3 i NS-EN 1090-2 og kan derfor nå CE-merkes mot 
NS-EN 1090-1.

Stål ihht EN 10149 kan nå benyttes og CE-merkes
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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.

Næsset Mek. Verksted AS er et mellomstort 

stålkonstruksjonsverksted beliggende på 

Jevnaker helt sør i Oppland.

Næsset Mek. Verksted  
– stålentreprenør med lange tradisjoner

Næsset Mek. Verksted AS prosjek-
terer, produserer og monterer bæ-
rekonstruksjoner i stål for bygg og 

anlegg. Bedriften har en produksjonska-
pasitet på ca. 2.000 tonn i året. De ledes av 
Per Jørgen Næsset som i mange år har vært 
aktiv i Norsk Stålforbund som styrerepre-
sentant i Den norske Stålgruppen fra 1995 og 
fram til 2011. Hans sønn, Trond R. Næsset, 
er prosjektleder og 5. generasjon Næsset i 
bedriften.

Næsset Mek. verksted AS ble etablert i 
nåværende form i 1991, men har røtter tilbake 
til 1892 da det ble etablert smie på Jevna-
ker av familien Næsset. I dag har bedriften 
24 kvalifiserte medarbeidere. Bedriften har 
Sentral Godkjenning i tiltaksklasse 2 og er 
CE-sertifisert i utførelsesklasse EXC2, både 
for prosjektering og tilvirkning.

Verkstedet er på ca. 2.500 m² og har en 
krankapasitet på inntil 18 tonn.

Produksjonslokalene på Bergermoen 
Industriområde er på ca. 2.500m² og har en 
krankapasitet på inntil 18 tonn. Malehallen kan 
håndtere konstruksjoner på inntil 22 meters 
lengde.Bedriften produserer og monterer bæ-
rekonstruksjoner for bygg basert på kundens 
spesifikasjoner eller på egenprosjektering.

Kompetanse
De fleste av bedriftens produksjonsarbeidere 
har fagbrev som platearbeider. Flere har i 
tillegg sveisesertifisering. Prosjektlederne 
er utdannet bygningsingeniører. Moderne 
datautstyr benyttes i prosjektering og tegning 
av stålkonstruksjonene. Bedriften har utdan-
net egen Nasjonal Sveisekoordinator Nivå 
3 ihht NS-EN 1090-2. Sveisekoordinatoren 
har godkjent kompetanse for stål S235-S420, 
opp til og med 70 mm godstykkelse.

Arbeidsområde
Bedriften har sitt naturlige kundegrunnlag 
på det sentrale Østlandsområdet, men tar 
også på seg oppdrag ellers i landet. For tiden 
holder Næsset Mek. Verksted AS på å levere 
og montere stålkonstruksjoner til Brandbu 
Barneskole, Kværnerbyen i Oslo, Nesbru 
sykehjem og Lillehammer vg skole. 

Kjetil Myhre
Les mer på: 
www.naessetmek.no

Fra venstre: Prosjektleder Trond R. Næsset, sveisekoordinator Øyvind Fossen og daglig leder Per Jørgen Næsset.
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Nicklas Binning och Peter Andersson visar tillverkningen av takfackverk för Jan Forsberg och Susanne Lervik/Haglund
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personer ur Västanfors ledningsgrupp bildar 
Harksmedjans Förvaltning AB och köper 
företaget från Llentab AB - Jonas Wisell, 
försäljningschef, Anders Östling, verkstads-
chef, Susanne Lervik Haglund, VD och Jan 
Forsberg, konstruktör.

Västanfors Stålbyggnader idag
Företaget är idag totalt ca 60 anställda. En 
säljavdelning med fem säljare och en kon-
struktionsavdelning med åtta konstruktö-
rer specialiserade på stålkonstruktioner. De 
arbetar i 3D och CAD-miljö för snabb och 
tillförlitlig projektering. I Västanfors 6000 
kvadratmeter stora verkstad jobbar 12 licen-
sierade smeder och svetsare. Man har även 

Färdigmonterade byggna-

der i egen regi, det trygga 

och kvalitativa alternativet. 

Sedan starten 1953 har 

Västanfors Stålbyggnader 

rest över 7000 stålhallar. 

Allt från möbelvaruhus till 

sporthallar.

Västanfors Stålbyggnader – med rötter i Bergslagen

Med basen i Fagersta utförs alla 
stegen i byggnadsprocessen, från 
försäljning och konstruktion 

till montage. Hallarna ritas med senaste 
3D tekniken. Stålstommarna svetsas ihop 
för att sedan rostskyddsbearbetas. Sedan 
monterar företagets kunniga medarbetare 
upp byggnaden på plats. Kompetens, an-
svar och kontroll genom hela processen. 
Västanfors Stålbyggnader är certifierade 
för CE märkning. 

“Västanfors Stålbyggnader ska vara ett fö-
retag som utför alla steg i produktionen.” 1953 
grundade Gunnar Forsler AB Västanfors In-
dustrier, och han satte ribban hög från början, 
när han köpte Harksmedjan mitt emot tåg-
stationen i Fagersta. I början av 60-talet växte 
verksamheten ur lokalerna. 1963 flyttade 
verkstaden till sin nuvarande adress på Södra 
Linjan, intill Strömsholms kanal. Något år se-

nare kom kontorsdelen efter till samma plats. 
Efter att Gunnar Forsler sålde företaget 1968 
har Västanfors haft ett antal olika ägare. Men 
2011 återgår Västanfors Stålbyggnader till att 
vara ett privatägt och alliansfritt företag. Fyra 
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Lars Johansson pratar blästring med Jan och 
Susanne.

en egen blästringsanläggning och måleri. 
Verkstaden är certifierad för att CE- märka 
våra byggsatser i utförandeklasserna EXC 
1, 2, och 3. I montageavdelningen finns ca 
30 egna montörer för att slutföra stålbygg-
nadsprojekten. 

Västanfors projekt har stor variation både 
i storlek och användande, allt från exklusiva 
bilhallar till stora idrottsarenor. Den gemen-
samma nämnaren är att stommen är av stål. 
Det vanligaste är att kunderna väljer att be-
ställa ett tätt skal, inkl väggar, tak bjälklag och 
oftast även fönster, dörrar och portar. Man 
tillverkar i huvudsak alla stålkomponenter i 
den egna verkstaden, inklusive fackverksbal-
karna. Västanfors tillverkar xxx ton stål stom-
komponenter till ca 30-40 projekt under ett 
år och har en omsättning på ca 120 miljoner.

Kvalitet
Kvalitet betyder att Västanfors systematiskt 
arbetar med att minimera fel. Den egna 
konstruktionsavdelningen borgar för att 
konstruktionslösningarna inte bara ser bra 
ut på papper, de går att omsätta i praktiken. 
Tillverkningen i egna verkstaden utförs av 
licenserade svetsare med rötterna i Berg-
slagen. Montageavdelningen har totalt sju 
montagelag som leds av montageledare och 
förstamontörer. Som ett steg i arbetet med 
att minimera fel  har montagelagen tillgång 
till konstruktörens 3d-modell.

Projekt
Några av de projekt som Västanfors ge-
nomfört med lyckat resultat är Rosvalla 
Arena, en multiarena i 4 plan. Spännvidden 
på fackverken är 60m tillverkade i verksta-
den i Fagersta. 

– Ett projekt som med sin storlek, spänn-

vidd, antal plan och olika verksamheter var 
väldigt komplext och en riktig utmaning att 
genomföra, säger Västanfors försäljningschef 
Jonas Wisell. Vidare har företaget under de 
senaste åren byggt ett antal bilhallar åt Möl-
ler Bil. Av dessa utmärker sig framför allt 
Audi-terminalerna i Västerås och Örebro 
ut med sina minst sagt exklusiva fasader och 
moderna formspråk.

Utmaningen för stunden är uppföran-
det av Gavlehov Arena, en Multiarena på ca 
15 000kvm i Gävle som innehåller tränings-
hallar för friidrott och innebandy samt en are-
na för innebandy. Just nu pågår tillverkningen 
i verkstaden för fullt och projekteringen är 
inne i en intensiv fas. Montaget kommer att 
pågå hela vintern och våren. 

Lars Hamrebjörk

Läs mer på internet
www.vastanfors.se
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Mats Johansson svetsar HSQ-
balk till Aurena i Karlstad.
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ArcelorMittal är världens största 
stålkoncern. Vi ligger i framkant i 
forskning och utveckling och an-

vänder moderna och miljöanpassade tillverknings-
processer och är självklart certifierade inom såväl 
hälsa och säkerhet som kvalitet och miljö. 

Innovativa tak, golv och fasader är ett 
resultat av vår omfattande forskning. Vi har 
utvecklat en mängd sinnrika produkter för att 
du ska kunna skapa byggnader lika unika som 
dina drömmar. 

Tekniska tak används t.ex. i sportarenor, 
konserthallar och simhallar. De klarar såväl 
värmekomfort som brandsäkerhet och fukt- 
och ljudisolering. Vårt innovativa kondensskydd 
binder fukten samtidigt som den transporteras 
ned mot takfoten. 

Tak och fasader för all arkitektur

Traditionella tak är samlingsnamnet för en 
stor bredd av yttertaksprofiler och tillbehör.  
Det finns flera beläggningar och kulörer som 
gör att taken lätt kan anpassas efter den 
aktuella miljön.

Välkommen att kontakta oss!
Är du arkitekt, konstruktör eller bara intresserad av spännande 
arkitektur och innovativa lösningar? Våra erfarna och kvalificerade 
medarbetare ger gärna råd om materialval och tekniska lös-
ningar i framkant. Tveka inte att slå en signal på 054-68 83 00.

Beställ vårt svenska produktprogram och vår  
europeiska inspirationsbroschyr. Maila kontaktuppgifter 
till reception@arcelormittal.se så skickar vi! 

Täckande bredd 1000 mm

1003 BM 1003 BMF 1003BF 1003BFF 1003B 1003BFG

D

Typ 1003 B 

NYHET!NYHET!
B30-s1,d0 ONDATHERM 
PIR Sandwich paneler 
från tjocklek 100 
upp till 140 mm

från och med 40 mm
B = Brandmotstånd
s = (smoke). Rökavgivelse klassat i s1, s2, s3
d = (drop). Max droppar från smält ytskikt klassat 

som d0, d1, d2

Mineralullpaneler 
240 och 300 mm

SKYDDSKLASS 2

Panelegenskaper Densitet min.ull:  
85 kg/m3

Densitet min.ull:  
120 kg/m3

Paneltjocklek 240 mm 300 mm 240 mm 300 mm

U-värde (W/m2K) 0,16 0,13 0,18 0,15

Vikt 0,63/0,50 mm (kg/m2) 29,8 34,9 38,2 45,4

Brandegenskaper El 180 A2-s1-d0
Produktprogram 12:1 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.



Posttidning B
Retur adr: Norsk Stålforbund
Biskop Gunnerus gate 2, 
0155 Oslo, 
Norge

www.wspgroup.se

WSP och Parsons Brinckerhoff har gått samman och är nu ett av världens  
ledande analys- och teknikkonsultföretag. Med över 500 kontor och  
32 000 medarbetare i 40 länder bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.

 WSP 
STÅLKONSTRUKTÖREN

En roterande spegelvägg och gigantisk 
videoskärm – stål gör det möjligt. 

WSP fick förtroendet att projektera stommen till  
”The Mirror”, konstverket framför entrén till Tele2 Arena

En väl avvägd balans mellan arkitektur, funktion,  
produktion, tid och ekonomi resulterar i ett framgångs-

rikt projekt. Vi tar ansvar och skapar trygghet för dig 
som kund i ditt fastighets- eller industriprojekt.

Läs mer på www.wspgroup.se


