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Finalister ECCS Steel Bridge Awards 2016 

Holmestrand Stasjonshall

  Rio Håndball Arena,  
bygget for å demonteres

  SINTEF Teknisk Godkjenning 
gir betingelser for stålplate-
tak med brannmotstand

  Stålforbundets design- 
drevne innovasjonsprosjekt



Sweco är huvudkonstruktör och arkitekt för ny kontorsbyggnad i Solna. 
Byggnaden kommer att bli på cirka 16 000 kvadratmeter fördelat på nio 
våningar. Detta är bara ett exempel på hur stålkonstruktioner används i 
olika typer av projekt. Det kan handla om alltifrån stora industriprojekt 
till husprojekt med spektakulära stålstrukturer där arkitektens design 
ställer höga krav. Sweco har hög teknisk kompetens och stor förmåga att 
optimera användningen. Allt arbete utförs i 3D, från beräkningsanalyser 
till produktionsmodell för  tillverkningsunderlag till verkstad.
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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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Stål, best egnet 
i EUs sirkulære økonomi

Vi har nå hatt mange varme dager som har vært uvanlig for årstiden. Det er blitt satt nye varme- 
rekorder som påminner oss om den globale oppvarmingen. Alle som arbeider i byggebransjen har et 
spesielt ansvar for å gjøre noe med utviklingen. Bygninger står for hele 40 procent av CO2-utslippet 

på verdensbasis. Av dette utgjør stål, inkludert armering, i byggverk 15,4 procent og sement 26 procent. Ar-
mering utgjør 44 procent av stålandelen. Andel CO2-utslipp fra stålkonstruksjoner inkl. stål i fasader og tak 
blir da 8,6 procent og fra betong (sement og armering) 39,2 procent. Dette er en ratio på hele 4,6. 

Etterbruken må medtas i LCA
De som bedømmer stål i et livsløp må ta hensyn til hele livsløpet, fra ”vugge til vugge”. Dersom 
man skal få et riktig bilde av miljøpåvirkningen må man inkludere etterbruken. Det må tas hensyn 
til om materialet går til deponi som avfall, resirkulering eller ombruk. EUs nye prosjekt, den sirku-
lære økonomi, handler nettopp om dette; om null avfall, resirkulering og ombruk, der ombruk gir 
den desidert største miljøgevinsten. Dette er en vesentlig forskjell på ”bruk og kast samfunnet”. Det-
te betyr at man MÅ ta i bruk modul D i EN 15804 når man skal utarbeide miljødeklarasjoner, som  
bl. a. omfatter resirkulering og ombruk i neste byggefase. 

Multi-resirkulerbart
Stål er det eneste materialet som er 100 procent resirkulerbart, noe som fører til lavere uttak av naturres-
surser og reduserte CO2-utslipp. Stål er ikke bare resirkulerbart, det er også 100 procent multi-sirkuler-
bart. Det vil si at stålet kan resirkuleres om igjen og om igjen, nesten i det uendelige, med minst like god 
kvalitet eller bedre. 

Høyfast stål, bra for miljøet
Det har vært en dramatisk utvikling mot stadig lettere stål / høyere fastheter, som igjen betyr mindre 
miljøpåvirkninger. I 1889 ble det brukt 8.100 ton stål til å bygge Eiffeltårnet. I dag ville man med dagens 
stålsorter kunne bygge 4 Eiffeltårn for samme mengde stål. I 1937 ble det brukt 83.000 ton på å bygge 
broa Golden Gate. I dag ville bare halvparten av stålmengden vært nødvendig. Denne utviklingen med 
høyere fastheter pågår hele tiden. Det betyr at det i framtiden vil gå med langt mindre stålmengder enn i 
dagens konstruksjoner. Jeg oppfordrer derfor til å bruke mer høyfaste stål når man designer nye stålbygg. 

Stål er som ”skapt” for ombruk
Ved å konstruere med hensyn på effektiv montering og demontering kan bygg og materialer enkelt bru-
kes om igjen. Dersom ombruket økes vesentlig, mot hva det er i dag, vil behovet for uttak av naturres-
surser og ny produksjon reduseres kraftig. Stål er et materiale som er «skapt» for dette. Med skrudde 
løsninger er det enkelt å demontere og remontere. Stål kan også enkelt tilpasses en annen geometri eller 
funksjon. Stål er det mest fleksible materiale på markedet.

Stålbyggnadsdagen og Norsk Ståldag
På årets viktigste konferanse i Sverige og Norge, Stålbyggnadsdagen 27. oktober på KistaMässan i 
Stockholm og Norsk Ståldag 3. november på Hotell Bristol i Oslo, er miljø og återbruk/ombruk av 
stål et av hovedtemaene. Årets programmer inneholder de mest aktuelle temaer i stålbransjen, for alle 
som arbeider innen bygg og anlegg; byggherrer, utbyggere, arkitekter, ingeniører, entreprenører og 
leverandører.  Konferansene er åpne faglige og sosiale forum, og den naturlige møteplassen for ajour-
føring av kunnskaper, knytte til seg nye kontakter og gjenoppfriske gamle kontakter innen stålmiljøet.  
Jeg håper vi sees!

Kjetil Myhre
daglig leder, Norsk Stålforbund
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Natten mot midsommarafton skada-
des Södertäljebrons södergående del 
så kraftigt efter en lastbilsolycka, att 
den varit stängd fram till nu. Detta har 
orsakat omfattande köer. Reparationsar-
betet försenades när en underentrepre-
nör sparkades. Det visade sig att en ny 
stålbalk hade dålig bärighet på grund av 
felaktigt utförda smides- och svets-
arbeten. Istället anlitades BSM för att 
tillverka en ny balk samt utföra svetsjobb 
och montage. Ett arbete som utförts 
snabbare än planerat. Enligt Trafikver-
kets första prognos skulle bron öppna i 
början av september. Nu öppnade den 
redan natten mellan 21 och 22 augusti.

– Vi har specialcertifierade smeder 
så för oss är det ett enkelt uppdrag, 
trots de höga kvalitetskraven, säger Tom 
Teneberg, vd på BSM.

– BSM har gjort ett jättebra jobb. De 
satte upp ett tajt tidsschema som de 
sedan höll. Vi hade inte en enda anmärk-
ning vid slutbesiktningen, säger Patrick 
Lepierre på Trafikverket.

Höghållfast stål
Från början var det planerat att använda 
ett ordinärt 355-material för att laga de 
skadade balkarna men då det var ont 
om tid och det materialet inte fanns 
tillgängligt, valde man istället ett höghåll-
fast Strenx 700 25 mm.

Södertäljebron lagad  
med Strenx 700 från SSAB

Nye merknader  
til FAQ31
EU-kommisjonen har nylig publisert flere 
unntak for CE-merking av stålkonstruks-
joner i form av merknader på deres 
FAQ-side: FAQ nr. 31. Det gjelder blant 
annet vindtårn, rekkverk og trapper. Vi 
har oversatt merknadene her:

Merknad 1: Vindturbiner og deres 
tårn kan ikke CE-merkes i henhold til EN 
1090-1. De er underlagt Maskindirektivet 
(MD), og det komplette vindturbinsys-
temet må være CE-merket i henhold til 
MD. En av de grunnleggende kravene i 
MD er stabiliteten på maskinen. Således 
omfatter den obligatorisk CE-merkingen 
under MD også stabiliteten av vindturbi-
nen. Anvendelsen av CPR, i tillegg til MD, 
vil ikke dekke ytterligere ytelsesaspekter. 
Videre er vindmølletårn ikke ansett for 
å være konstruksjonsprodukter i CPR. 
Likevel kan vindmølletårn vurderes av EN 
1090-1 (eller andre) for å oppfylle stabili-
tetskravene i MD.

Merknad 2: ’Vanlige’ gjerder og rekk-
verk som bare har som funksjon å hindre 
en person fra å falle er ikke strukturelle 
produkter fordi de ikke støtter (en del av) 
konstruksjonen. Generelt vil deres svikt 
være dekket av grunnleggende krav nr. 
4 - Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk 
(som beskrevet i vedlegg 1 til forordning 
EU 305/2011) i stedet for grunnleggende 
krav nr. 1 (mekanisk motstandsevne og 
stabilitet). Av denne grunn kan disse van-
lige rekkverk ikke CE-merkes på grunnlag 
av standarden EN 1090-1. Imidlertid 
kan rekkverk som har en rolle i å støtte 
konstruksjonen i byggverket eller deler av 
den ha en strukturell funksjon. Det vil si at 
deres ytelse kan påvirke den mekaniske 
motstandsevnen og stabiliteten på f.eks 
en bygning, OG de hindrer en person fra å 
falle. De er dermed dekket av EN 1090-1 
og må derfor plasseres på EU-markedet 
med en Ytelseserklæring og CE-merking. 

Merknad 3: utdypninger i Merknad 2 
gjelder også for trapper.

– Så här i efterhand kan det visa sig 
vara ett mycket fördelaktigt val att välja 
Strenx 700, och något man bör tänka på 
för liknande konstruktioner i framtiden. 
Det man får genom att välja ett star-
kare material är en extra säkerhet mot 
överlast och just i detta fall påkörningar 
och yttre våld, säger Magnus Carlsson, 
produktchef Strenx.

Ett par ton Strenx 700 har använts i 
reparationen av Södertäljebron.

STÅLBYGGNADSDAGEN
TORSDAG 27 OKTOBER, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM

ANMÄL DIG NU!  www.stalbyggnadsdagen.se, 08-661 02 80

   Vad gör vi utan kunskap och kontakter?

   Klimatomställningens utmaningar för stålbyggandet!

   CE-märkningen ställer större krav!

   Teknikutvecklingen av byggandet genom BIM.
INSPIRATION • MARKNAD&TEKNIK • EXPERTERNAS TIPS&RÅD
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NYTT
&NOTERAT Erik Tønnesen er ansatt som Country 

Manager i Tibnor AS med virkning fra 1. 
august 2016. Han har en Master of Busi-
ness and Economic fra Handelshøysko-
len BI. Erik har hatt sentrale lederstilling-
er i norske, nordiske og internasjonale 
handels- og distribusjonsselskaper. 

Han kommer fra stillingen som adm. 
dir. for Skeidar, og før det har han jobbet 
som markeds- og kategoridirektør for 
Optimera AS og Expert AS, samt direktør 
for Mercedes-Benz personbiler i Bertel O. 
Steen AS. 

– Vi har valgt Erik Tønnesen fordi 
vi er overbevist om at han er den rette 
personen til ytterligere å øke Tibnors 
tilstedeværelse og synlighet i det norske 
markedet. Tibnors omfattende produkt- 
og tjenestespekter, god leveringspre-
sisjon og full geografisk dekning gir de 
nødvendige betingelser for å videreutvikle 
merverdi for våre norske kunder. I tillegg 
vil vår nært forestående investering i nye 
lagerlokaler i Oslo-regionen skape et solid 
grunnlag for videre vekst og kundefokus 
i Norge, sier nordisk CEO i Tibnor, Mikael 
Nyquist.

Erik Tønnesen ny 
leder for Tibnor AS

Europrofil AB 
rekryterar 
produktchef
Europrofil AB har 
rekryterat Johan 
Henriksson som 
Produktchef. Johan 
kommer närmast 
från Norgips 
Svenska AB där 
han hade samma 
befattning. 

– Jag tycker det 
känns mycket bra att Johan kommer in 
hos oss säger Anders Lindkvist, VD på 
Europrofil. Vi är i ett mycket stort utveck-
lingsarbete med många investeringar i 
vår produktion och nya produkter på väg 
så detta blir en mycket bra förstärkning 
för oss.

Studiereise til Milano
Norsk Stålforbund og SBI arrangerte 
en studiereise til Milano, Italia, 18-20. 
mai, for å studere CNC-styrte maski-
ner hos FICEP, beliggende i det vakre 
Gazzada-området. Vi besøkte også 
FERRARI Museum og et ”Steel Plates 
Service Centre” som benytter FICEPs 
maskiner.

Det var i alt 38 deltakere på 
studiereisen, fra Norge og Sverige. 
Vi ankom Milano flyplass onsdag 
ettermiddag. Deretter var det buss til 
Maranello i Modena hvor vi hadde et 
meget interessant besøk til FERRARI 
Museum. Vi ble så innkvartert på hotell 
Maranello. Dagen etter var det buss 
til et verksted som benytter FICEP 

sine maskiner, et såkalt ”Steel Plates 
Service Centre”. Deretter gikk turen til 
FICEP sin fabrikk, FICEP CNC line, og 
omvisning av produksjonsenhetene. Vi 
ble så innkvartert på ærverdige Grand 
Hotel Bristol i Stresa ved idylliske Lake 
Maggiore.

Dagen etter, fredag, besøkte vi Gaz-
zada Headquarters med presentasjon 
av selskapet og omvisning på fabrikken 
med live demo av FICEP sine CNC-
maskiner. Etter en meget spennende 
og opplevelsesrik studiereise bar det 
hjemover med buss og fly fra Milano 
flyplass.

Kjetil Myhre
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SBI i Industriområdet i  
Almedalen 2016
Svensk industri är navet i vår välfärd. Det visar 
industrin årligen under Almedalsveckan. I sitt 
eget Industriområde mitt i Visby genomfördes 
ett digert seminarieprogram för alla med intresse 
av samhällsfrågor, välfärd och Sveriges fortsatta 
konkurrenskraft. 

Under onsdagen var temat Cirkulär ekonomi med semi-
narier om miljömål, konkurrenskraft, hållbara affärsmo-
deller, teknikutveckling och investeringar. Syftet var att 
spegla industrin som framtidsbransch och nyckelspelare 
inom cirkulär ekonomi. Parallellt med seminarierna 
visade 35 företag, organisationer och institut ut en del av 
sina innovationer inom Cirkulär ekonomi i en utställning 
bestående av minimontrar. Miljöminister Karolina Skog 
invigde temadagen.

SBI fanns på plats och visade möjligheter med höghåll-
fast stål i det cirkulära samhället. Huvudbudskapen var 
att visa hur man kan reducera materialflödet genom att 
använda höghållfasta stål och betydelsen av att återvinna 
och återanvända stål. 

Besökarna fick själva jämföra höghållfasta stålprofiler 
med ordinära stålprofiler till vikt och styrka. Stålen kom 
från SSAB. Bolagets tekniske direktör, Martin Pei, deltog 
i ett av seminarierna och berättade om den kommande 
25–30 åriga forskningsresan mot koldioxidneutral ståltill-
verkning 2045. 

Peter Salomon

Genesis, den unge Olav
I parken St. Maries plass er Sarpsborgs tusenårsskulptur 
«Genesis» montert. Olav den hellige og vann er inspirasjon-
skildene. Skulpturen speiler menneskene og samfunnet i 
materialene vann og speilstål. Et sirkulært vannbasseng skal 
kommunisere med selve skulpturen, som er 4,5 meter høy 
og forestiller den unge Olav. Finn Eirik Modahls skulptur er 
en gave til Sarpsborg fra Sparebankstiftelsen DNB. Det er 
Sarpsborg kommune som har pusset opp parken. H.M. Kong 
Harald og stortingspresident Olemic Thommessen var begge 
gjester under feiringen av Sarpsborgs tusenårsjubileum og 
avdukingen av skulpturen «Genesis» fredag 29. juli.

Kjetil Myhre

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

För dig som
tänker lite längre.
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Vad är stål om inte just 100 % CIRKULÄRT, HÅLLFAST och PRECIST.

SBI:s vd, Johan Löw, in action

Unifast
Självborrande skruv för montering av 
sandwichpanel. Finns för infästning i 
lättbalk, stålbalk, trä eller betong.
Längder upp till 360 mm.
Grövre gänga under skallen för säker 
tätning mot ytterplåten.
Sexkantsskalle och ledad 
 tätningsbricka med EPDM- gummi.

U-nite Fasteners Technology AB
www.unitefasteners.com

0522-65 33 90

Ett företag i Lindabkoncernen
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Den senaste Certifierade 
Stålbyggnadskonstruktören!

Fler certifierade konstruktörer kommer!

Alla Certifierade Stålkonstruktörer

Tre miljoner till svetshandbok 

Årets kursomgång av SBP-N är nu igång! Det är den åttonde kursomgången och 
15 deltagare sätter nu tänderna i ett gediget kursprogram. Att certifiera sig som 
stålbyggnadskonstruktör innebär en personlig certifiering. Certifieringen är möjlig 
för alla som har dokumenterad erfarenhet och som verifierar sin kompetens 
genom SBI:s kurs SBP-N. Själva certifieringen utförs av Nordcert och hittills har 29 
personer nått hela vägen till certifiering. Totalt har mer än 100 personer gått igenom 
kursen. 

Björn Åstedt

Mahmoud Charkas, 
AB Västanfors 
Industrier

Rune Bu, 
Apply Emtunga 

Anders Petersson, 
Byggkonstruktörerna 

Tom Andersson, 
Byggkonstruktörerna 

Alrik Lundin, 
Byggnadstekniska 
Byrån

Ari Aziz, 
COWI 

Johan Ström, 
COWI 

Andreas Larsson, 
COWI  

Tobias Lennartsson, 
EAB 

Frank Axhag, 
ELU Konsult 

Anders Lagerås, 
Integra Engineering 

Bo Jonsson, 
Kadesjös 
Ingenjörsbyrå 

Hanna Kruse, 
Konkret Rådgivande 
Ingenjörer i Stockholm 

Jan Stenmark, 
Prefabsystem 

Allan Hammer, 
ProDevelopment 

Egil Bartos, 
Ramböll Sverige 

Tomas Storm, 
Ramböll Sverige 

Fredrik Lavén, 
Structor Eskilstuna 

Björn Åstedt, 
Stålbyggnadsinstitutet

Håkan Landebring, 
Sweco Civil 

Alexander Dobo, 
Sweco Structures 

Jonas Gabrielsson, 
Sweco Structures 

Lars Cederfeldt, 
Sweco Structures 

Per Hedmark, 
Sweco Structures 

Jan Adolfsson, 
Sweco Structures  

Rasmus Sylvén, 
VBK Konsulterande 
ingenjörer 

Bengt Håkansson, 
WSP Sverige 

Jörgen Persson, 
WSP Sverige 

Lars Holm, 
WSP Sverige

Rasmus 
Sylvén
Din bakgrund och 
utbildning?

Har i grunden en Civilingenjörsexamen 
från Chalmers, Väg och Vatten 2005. 
Efter examen arbetade jag två år som 
entreprenör med hus. Efter dessa två 
åren började jag som konstruktör på 
VBK. I början arbetade jag enbart som 
beräkningsingenjör men med tiden har 
det blivit mer och mer handledning och 
idag är jag uppdragsledare. De flesta kon-
struktionerna jag gör är med betong och 
stål men även en del träkonstruktioner. 
Jag ingår i kompetensbank stål på VBK 
för att se till att övriga på företaget får lära 
sig det senaste inom stålkonstruktion.

Vad har utbildningen och kursdagarna 
gett dig som konstruktör?
Dels har det gett mig nya konstruktörs 
kollegor runt om i landet. Dessutom har 
jag fått mer erfarenhet av komplicerade 
konstruktioner och nya arbetssätt att 
lösa problem på. Man har även fått en 
större helhetsbild av ståldelen i Eurokod 
samt nyheter i EKS 10.

Vilka möjligheter ser du framöver för 
dig som CSK?
Jag ser det som en möjlighet för mig och 
VBK att få in nya spännande projekt från 
beställare som ser att jag har mer doku-
menterad kunskap än konkurrenterna.

Har du något annat positivt att till-
lägga om Certifieringen av Stålkon-
struktörer?
Det har varit en lärorik period med många 
bra och engagerade föreläsare. Det har 
varit kul att få information om projekt 
runt om i landet av både föreläsare och 
kurskamrater.

Det strategiska innovationsprogrammet 
Metalliska material satsar tre miljoner 
kronor på att ta fram en datoriserad 
interaktiv handbok för svetsning av  
duplexa rostfria stål.

De moderna typerna av rostfritt stål, 
duplexa, har både högre hållfasthet och 
ger stora miljövinster, men de duplexa 
rostfria stålen uppträder annorlunda än 
traditionella rostfria stål vid svetsning, 
vilket gör att många kunder känner tvek-
samhet inför att använda dem.

– Målet med projektet är att ta fram 
ett enkelt verktyg som guidar svetsaren 
utifrån stålsort, svetstråd och andra 
parametrar som påverkar. På sikt kan 

de modeller som ligger till grund för 
datorverktyget också användas för 
att utveckla nya material med bättre 
svetsegenskaper, säger Joakim Wahlsten, 
Swerea KIMAB.

Projektet DUWELTOOL leds av 
forskningsinstitutet Swerea KIMAB i sam-
arbete med Högskolan Väst, och syftet 
är att öka användningen av höghållfasta 
rostfria stål. Målet är att tillhandahålla 
lättillgängliga och tydliga instruktioner 
för hur materialet kan svetsas så att fler 
kunder vågar ta steget att använda dessa 
modernare stål. 

 www.metalliskamaterial.se

Ytbehandlingsdagen 
i Halmstad 
den 25 oktober
Ytbehandlingsdagen är ett samarbete 
mellan BE Group, Alucrom och JIWE, 
där vi vill visa upp en unik lösning, där 
ett telefonsamtal räcker för att få stålet 
ytbehandlat och transporterat både 
från och till kundernas anläggningar. 
Vi kommer även att presentera några 
intressanta ämnen som berör ytbehand-
ling genom blästring, varmförzinkning, 
sprutmetallisering & målning av stål och 
andra metaller. Anmälan till dagen kan 
göras till respektive bolag.
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Meidell øker satsningen mot 
stålbearbeidende industri

Infästningssystem för  
bro- och anläggningsprojekt

AHO WORKS – Studentpris 
Norsk Stålforbund deler ut Pris for Fremragende bruk av Stål 
til studentarbeider ved AHO WORKS-utstilling av semester-
arbeider fra Arkitekthøyskolen i Oslo. Vinnerne kåres av en 
uavhengig jury oppnevnt av AHO, og tildeles en pengepremie 
på 5.000 kroner fra Norsk Stålforbund. 

Årets vinner er Harri Kaplan fra Estland, med prosjektet 
Catharsis, Field, Landscape, Object (Lista), fra kurset Body & 
Space Morphologies- Catharsis: Acting the Collective. Kursle-
der er Rolf Gerstlauer.   

Juryens begrunnelse
The project plays a game in a field between architecture 
and fantasy. It is at once without context and situated in 
landscape of Lista, both scale-model and scale-less form. 
The rounded steel plates perform as ghostly reflective 
surfaces, as well as sharp linear, labyrinthic drawings, both 
presented at their most poignant in the atmospheric black 
and white photographs. In the “pure and simple agglomera-
tion of geometry and its material properties”, the thin steel 
members play an exalted role, as both abstract and intensely 
material objects. 

Nominer ditt prosjekt
Neste år vil den tradisjonelle Norske Arkitektstudenters stål-
konstruksjonspris deles ut til et studentarbeide fra de siste 2 
årene. Premien er 20 000 kr og en reise med nominasjon til 
den europeiske «Architecture Student Award». Fristen for å 
nominere arbeid er 2. april 2017. 

Lasse Kilvaer
Läs mer på Internet: www.stalforbund.no/utmerkelser/
norske-arkitektstudenters-stalkonstruksjonspris
 
 

Trafikverket satsar på att hålla vägarna öppna och fram-
komliga genom planerat, förebyggande underhåll. Detta 
leder ofta till trafikomläggningar i flera veckor även vid 
enklare reparationer under tiden som betongen härdar. 

Würth erbjuder ett speciellt infästningsprogram för 
sammanfogning av gamla och nya betongkonstruktioner vid 
bro- och anläggningsprojekt. Exempelvis vid betongrepara-
tioner/pågjutning vid förbättring och reparationer av broar. 
Infästningssystemet leder till att framkomligheten påverkas 
så lite som möjligt vid planerat, förebyggande-/akut under-
håll av bro- och anläggningsprojekt. 

Även vid nyproduktion av broar kan det vara ett lämpligt 
val på grund av dess höga flexibilitet. Würth erbjuder även 
produkter för infästning av broräcken, bullerskydd, skydds-
räcken, skyltar, efterinjektering av armering i betong, infäst-
ningar i asfalt och förankring av byggnadsställningar. 

www.wurth.se

Meidell har valgt å utvide samarbeidet med FICEP, som 
etter deres vurdering har et produktsortiment som i større 
grad er tilpasset det norske markedet, noe som bl a er 
bekreftet gjennom en rekordstor delegasjon fra Norge som 
deltok på studietur til Ficep i samarbeid med Norsk Stålfor-
bund i slutten av mai måned. 

Ficeps maskiner og systemer til prosessering av stålbjel-
ker og - plater blir brukt til å produsere konstruksjonsstålet til 
noen av de mest ikoniske bygningene verden, og alle steder 
hvor høyere produktivitet, lavere produksjonskostnader og 
større nøyaktighet er målene. Dette betyr samtidig at Meidell 
ikke lenger vil være representant for Kaltenbach i Norge. 
Dette vil dog ikke påvirke pågående prosjekter som vil bli 
sluttført i samarbeid med Kaltenbach. 

I tillegg presenterer Meidell et nytt agentur, Wheelabra-
tor, en verdensledende tysk produsent av slyngerenser og 
tilhørende materiell. 

Kontaktperson: Morten Dahlberg / 
morten.dahlberg@meidell.no



SNABBTORKANDE 
ROSTSKYDDSFÄRGER

 

hempel.se



greencoatsteel.com

Nordiskt kvalitetsstål 
för alla klimat och  
en grönare livsstil

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

För såväl innovativa  
tak, regnvattensystem,  
fasader som inomhusbruk  
– byt till GreenCoat!

Besök oss på Nordbygg  
Älvsjö den 5–8 april. Monter C21:49.
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The European Steel  

Bridge Awards are given 

 by ECCS every two years 

to encourage the creative 

and outstanding use of 

steel in construction  

of bridges. 

T
he awards are dedicated to the owner, general contractor, the architects, the 
engineers and the steelwork contractors of each outstanding steel bridge project. 
We can now proudly present the finalists in the two categories; Road and Railway 
Bridges and Pedestrian and Cyclist Bridges. In addition, the Jury has decided 
two special awards: Special Social and Research Award, and Special Engineering 

Award. Steel Bridge Awards 2016’s winning projects will be presented to an international 
audience at a ceremony in Stockholm on November 14th, 2016. 

The international jury consists of Johan Löw, Representative of Hosting Full Member, 
Veronique Dehan, ECCS Secretary General, Lasse Kilvær, Chairman of the ECCS Archi-
tecture & Awards Committee, Oliver Hechler, chairman of ECCS Bridge Committee, Erik 
Andersson, Sweden, Architect from Hosting Nation, Arne Eggen, MNAL Architect, Norway, 
International representative, and Prof. Helena Gervasio, University of Coimbra, Portugal: 
International representative. 

Läs mer på Internet: 
www.steelconstruct.com

European 
Steel Bridge 
Awards 2016
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The longest swing bridge in Europe 
is now in operation. In September 
2009, ISC Consulting Engineers A/S 

won the international design competition 
for a 900 m long bridge connection, a part 
of the new circular road around Odense 
City- comprising a bridge crossing the 80 
m wide Odense navigation canal and on the 
western side of the canal an approximately 
540 m approach bridge and dam joining the 
main circular road.

The key part of this connection is the 194 
m long swing bridge. The main structure is 
designed in steel as a twin box girder bridge 
with orthotropic steel deck with a 3 m clear-
ance between the box girders. The center 
span of the bridge is 120 m and the side spans 
are 37 m each. The bridge carries two lanes 
in each direction as well as pedestrian and 
bicycle paths of 4 meters width. The bridge 
has been designed for 100 year lifetime. The 
two main supports for the swing parts are 
pulled back from the embankment, ensuring 
that no parts of the bridge would be located 
outside the shores of the navigation canal 
in the open condition. The main concrete 
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FACTS

Project owner: Odense Kommune
Engineer: ISC Consulting Engineers A/S
Architect: Bystrup Architecture
Steelwork Contractor: MTHøjgaard
Location: Odense, Denmark
Completion date: 15.06.2014
Dimensions: 200 m x 26 m
Tonnage: 5000 ton
Structural concept: Swing bridge

The center span of the bridge is 120 m and the side spans are 37 m each.

The bearing system for the bridge is a new invention, based on sliding bearings for rotation.

Construction started in beginning of 2011 and 
the bridge was inaugurated June 15th 2014.

Odins Bridge

FINALIST OF THE ROAD AND RAILWAY BRIDGES CATEGORY
European 
Steel Bridge 
Awards 2016

supports carrying the permanent bearings 
and the bearings for rotation have a diameter 
of 12.0 m.

The superstructure is a monoplane trian-
gular shaped support structure with top level 
20 meters above the road surface. The bearing 
system for the bridge is a new invention, based 
on sliding bearings for rotation of the bridge. 
2 permanent bearings supports the swing 
section in service and 2 other bearings are 
jacked up under the bridge to secure stability 
during rotation. To reduce vertical load on 
the sliding bearing during rotation a vertical 
central column provides a 1000 ton jackup 
vertical load. The swing bridge consists of 
two equal rotating parts which in the closed 
position are linked to the end abutments with 
hydraulic operated shear bearings. In the 
center of the bridge shear bars are provided 
as well. The design started in September 2009. 
Construction started in beginning of 2011 and 

the bridge was inaugurated June 15th 2014. 
The total cost is US$ 60 mio. The Bridge has 
been awarded the Danish IABSE Award for 
outstanding structure 2013. The total cost of 
the 900 m long bridge was approximately 
50 million. 
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Sundsvall 
Bridge

FACTS

Project owner: Trafikverket
Engineer: ISC A/S
Architect: Rundquist Architects AB 
Steelwork Contractor: Max Bögl
Main Contractor: JV Sundsvall Bron
Location: Sundsvall, Sweden
Completion date: 01-12-2014
Dimensions: L x Wmax x Hmax  
= 1420m x 36m x 6.5m
Tonnage: 22 000 ton
Structural concept: Boxgirder with 
orthotropic steelplatre deck
Sustainability information: Supported 
on V-shaped stands

A special configuration of the V-shaped
supports resulting in an efficient system for 
carrying the permanent load.

The bridge is designed as a continuous girder 
bridge with 11spans.

The Sundsvall Bridge crossing the Sunds-
vall Fjord with a total length of 1,420 
m as part of the new eastern highway 

in Sweden. The contract won in a European 
competition, by PBM Joint Venture with ISC 
Consulting Engineers A/S as designers for 
the bridge superstructure. The key part of 
the connection has a total length of 2.1 km 
including approach spans, elevated concrete 
abutments and the 1.42 km long steel bridge. 
The bridge is designed as a continuous girder 
bridge with 11spans, a center span of 170 m 
and side spans of 88 m. The bridge concept 
related to geometry is quite outstanding. The 
steel superstructure is curved in the horizontal 
plane as well as in the vertical plane and one 
side slope transverse. The bridge width varies 
from 26.2 m in the center span up to 36.9 m 
at the southern abutment and 38.8 m at the 
northern abutment.

The bridge superstructure is designed as 
a closed box girder bridge with orthotropic 
bridge deck, wing shaped with tapered un-
der flanges towards the edges. The height 
of the box girder is 6.5 m in the center span 
reduced to app. 3.5 m at the abutments. The 
box girder is provided with lattice diaphragms 
in distance app. 4 m and further with lon-
gitudinal webs as plate girders at the third 
points of the cross sections. None of the 354 
bulk heads have equal geometry. The bridge 
has a free height at the center span of 33 m 
in the navigation channel of 90 m. The foun-
dation level is around 30 m below the water 
surface as a thick layer of mud and soft soil 
covers the seabed. The V shaped supports 
consists of tubular members with a maximum 
diameter of 2 m. The fabrication of the steel 
superstructure comprising approx. 22,000 
ton was carried out by Max Bögl in Munich 
in Germany and segments transported by 

FINALIST OF THE ROAD AND RAILWAY BRIDGES CATEGORY European 
Steel Bridge 

Awards 2016

bridge has several outstanding features to be 
highlighted. The special geometry resulting in 
no equal cross sections along the bridge. The 
longest span for a continuous girder bridge 
with closed box cross section in Scandina-
via. Special configuration of the V-shaped 
supports resulting in an efficient system for 
carrying the permanent load. 

barge on German waterways to Rotterdam. 
The bridge segments were assembled to full 
bridge spans of approximately 2,000 ton in 
Stettin. The 88-170 m long bridge sections 
were loaded on barges and sailed to the final 
destination in Sundsvall. The work com-
menced in 2011 and was terminated in 2014. 
The total cost is approx. 200 mio. Euro.The 
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The “Blauwe Klap” bridge is part of the “Blauwe 
As” project. The aim of this project is to make 
the canal navigable again, and to make Assen city 

centre an attractive sailing destination. The “Blauwe 
As” project is part of the “Florijnas” Development 
Programme, which includes the construction of a 
new station area and the Stadsboulevard road. The 
project was commissioned by the Municipality of 
Assen. The dynamic location of the Blauwe Klap on 
the junction between of Canal and Stadsboulevard 
road inspired an architectural design with an expres-
sive form. The original form of the bridge’s balance 
draws attention. To ensure that the bridge establishes 
itself as a landmark, the architects chose to design a 
drawbridge. The bridge’s design was inspired by the 
previous drawbridge which was located here the be-
ginning of the last century. A traditional drawbridge 
has a slender balance and a solid counterweight be-
hind the flap. The design of the balance was chosen 
to create a sense of expressivity and lightness. This 
was achieved by dividing the so-called traditional 
balance into four parts. When viewed from the canal, 
the balance appears expressive and “light”. From the 
Stadsboulevard road, the bridge provides easy access 
to the city centre. The bridge is visible from far away. 
However, its unassuming design ensures that traffic 
on Stadsboulevard is not distracted by its expressive 
shape. The fencing of the Blauwe Klap accentuates the 
transition from north to south and serves as a screen 
that guides cyclists, pedestrians and drivers across the 
bridge. The bridge’s balustrades seem transparent 
because the bars almost appear to be invisible when 
looking at the bridge from straight on. Separate bridge 
decks have been designed for the four traffic flows. 
The cycle and pedestrian paths are positioned on the 
outside of the bridge, giving it a slender appearance. 
Both the bridge and the landing have large openings 
(recesses). This creates an optimal sense of space from 
the bridge. This also creates a beautiful lighting effect 
on the water because the daylight is able to reach the 
water level. 

The Blauwe Klap

FACTS

Project owner:  
Gemente Assen
Engineer: Volker Staal en 
Funderingen B. V. 
Architect: ZJA Zwarts & 
Jansma Architecten
Steelwork Contrctor: Volker 
Staal en Funderingen B. V. 
Main Contractor: Van Hattum 
en Blankevoort B.V. 
Location: Assen,  
the Netherlands
Completion date: 11.12.2015
Dimensions: b x d x h  
= 39 x 10 x 11 meter
Tonnage: 139 ton
Structural concept:  
Balanced drawbridge

The bridge’s design was inspired by the previous drawbridge which was located here the 
beginning of the last century.

FINALIST OF THE ROAD AND RAILWAY BRIDGES CATEGORY
European 
Steel Bridge 
Awards 2016
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PEIKKO SAMVERKANSSTOMME

• En leverantör för hela stommen
• Snabbt och enkelt montage
• Standardiserade anslutningsdetaljer
• Samverkansstommens komponenter är CE-märkta enligt EN 1090-1
• Inbyggd brandteknisk klass upp till R180

www.peikko.nowww.peikko.se

Pyramiden, Solna, Stockholm

Samverkansstomme består av Deltabalk samverkansbalk, 
samverkanspelare och andra stålkonstruktioner som krävs för byggnadens 
stomme. Den ger slanka och lätta konstruktionslösningar som sparar både 
volym och kostnader.

+46 11 28 04 60 +47 32 20 88 80
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In the summer of 2014 the municipality 
of Waidhofen an der Ybbs decided on 
replacing the existing Ybbs bridge with 

a new structure. The tender was won by 
the project “Schlosssteg 2.0” by the project 
partnership Schlosssteg 2.0 (GLS Bau und 
Montage GmbH, RW-Montage GmbH) 
and the design team of Axis ZT GmbH 
and tragwerkstatt ZT gmbh. Following an 
intense design phase, construction started on 
June 24, 2015, and was finished on October 
21, 2015. Schlosssteg 2.0 was designed as a 
steel construction, since this construction 
type allows for the quickest construction 
time whilst reducing the environmental 
impact to a minimum. Moreover, no other 
construction type permits such a slender 
construction, which was a decisive factor in 
embedding the bridge in its environment. 
Bridges unite and expand our world, just 
as Schlosssteg 2.0 connects the two munici-
palities of Waidhofen and Zell, expands the 
sphere of many inhabitants and constitutes a 
key element in developing a city with short 
walking distances. This last aspect could 
also be complied with by manufacturing the 
bridge elements in the yard of RW-Montage, 
just 45 km away from the construction site.

Waidhofen an der Ybbs, once a centre of 
metallurgy and member of the Iron Road, 
has a long tradition in iron and steel. Still 
today, the region has numerous metalworking 
companies. In this context, using steel was not 
only obvious but even contributed to identity 
generation. Schlosssteg 2.0 is manufactured 
of weathering steel, takes up the “Genius 

FACTS

Project owner: City of Waidhofen an der Ybbs
Engineer: Tragwerkstatt  Ziviltechniker gmbh / 
AXIS Ingenieurleistungen ZT GmbH
Architect: Tragwerkstatt Ziviltechniker Gmbh
Steelwork Contractor: RW-MOntage GmbH
Main Contractor: Arge Schlosssteg 2.0
Location: A-3340  
Waidhofen an der Ybbs – Austria
Completion date: 20.10.2015
Dimensions:  
L 60m; B: min. 2.6m; H: max. 2.0m
Tonnage: approx. 80 ton
Structural concept:  
Single span dual-box girder

Waidhofen an der Ybbs was once a centre of 
metallurgy, and a part of the Iron Road. 

Schlossteg 2.0

Loci”, harmonically blends in the historic 
ensemble and contributes essentially to the 
local construction culture. By manufacturing 
close to the construction site the principle 
of short distances could be literally applied. 
Since many components could already be 
prefabricated, the complete Schlosssteg was 
transported to site by just six flatbed trucks. 
In order to reduce the environmental im-
pact and to keep the usage of new material 
low, the existing abutments of the old bridge 
were reused and just adapted to fit the new 
structure. 
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Tintra bridge replaced a historic bridge, which had been taken by a flood in the river the previous year.

The two rooms on top of the pillars generate pauses in the otherwise regular rhythm.

The design 
of the new 
bridge was 
generated by 
the idea of a 
rhythmical 
play of mod-
ules crossing 
the river.

Tintra Footbridge

In the spring of 2015 the the municipality of 
Voss, a municipality in western Norway, 
invited entrepreneurs and architects to 

participate in tenders for a pedestrian bridge 
over the river Vosso. The bridge was to re-
place a historic bridge, which had been taken 
by a flood in the river the previous year. The 
team of IKM Steel & Facade, SK Langeland 
and Rintala Eggertsson Architects won the 
competition with a steel lattice bridge in 
corten steel and wooden floors, walls and 
ceilings in wood. It was an important for the 
client to provide the pedestrians with enough 
visibility to the powerful nature in the area. 
The river is also a good fishing river, which 
has proved to be a source of recreation for the 
local population where the old bridge was 
an important a basecamp of activities. This 
was something the municipality wanted to 
incorporate in the design of the new bridge.

The design of the new bridge was gen-
erated by the idea of a rhythmical play of 
modules crossing the river in order to break 
down the timeline into intervals and reduce 
the monotony when crossing the river. This 
play of modules would be based on the dis-
tance between the already existing pillars in 
the river, the only remains of the old bridge. 
The main steel structure would form the 
base rhythm and the wooden structure a 
secondary movement, similar to what you 
would find in a score for percussion instru-
ments. The two rooms on top of the pillars 
were therefore used to generate pauses in 
this otherwise regular rhythm, offering a 
break from the linear movement across and 
a possibility of more direct contact with the 
landscape. They were also ideal as fishing 
platforms as the two activities would not 
need to disturb each other anymore. The old 
bridge which collapsed in the river flooding 
was a suspension bridge with a clear visual 
language. That clarity was an important 
point of departure for us in the design of 
the new bridge. But given the two main 
materials, steel and wood, it became natural 
to differentiate between the inside and the 
outside and offer the two materials different 
roles so to play. The steel would express 
the raw forces going through the bearing 
structure on the outside and the other would 

FACTS

Project owner: Voss Municipality
Engineer: SK Langeland
Architect: Rintala Eggertson Architects 
Steelwork Contractor:  
IKM Stål og Fasade
Main Contractor: IKM Stål og Fasade
Location: Voss, Norway
Completion date: 30.06.2015
Dimensions:  –
Tonnage:  –
Structural concept:  –

communicate sensorial information on a 
human scale on the inside. MATERIALS: As 
it often is the case with bridges, maintenance 
was an important issue for the client. They 
were therefore very intrigued by the idea of 
using Corten steel as a main structure and 
Accoya as a cladding material. That would 
combine strength, durability and above all 
no costs of maintenance over the years. They 
also liked the idea of covering the bridge with 
a roof, which would eliminate the need of 
snow plowing, which can be complicated 
issue for pedestrian bridges. 
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The new Heemsteedsebridge, a bicy-
cle-pedestrian bridge, situated be-
tween Nieuwegein and Houten. The 

project combines landscape, architecture, 
construction and low maintenance. HSM 
Steel Structures in Schiedam made and in-
stalled the bridge through a Design, Build 
and Maintenance-contract and is respon-
sible for its support for the next 15 years. 
The design by StudioSK correlates with the 
nearby Overeindsebrug and the Plofsluis for 
a continuous idiom. The bridge gives sight 
upon military monuments. Its free span, over 
the Amsterdam-Rijnkanaal, is 145 m with 
a the total length of 219.1 m, but its biggest 
height is only 2.7 m and reduces to 1.25 m 
above the pillars. These slim dimensions 
(1:53) are made possible by high strength steel 
(S460) and the use of a box section which also 
provides a low maintenance (less surface and 
dirt accumulation, better accessibility). The 
box section is build up with several subsec-
tion on which innumerous welders worked 
simultaneously. They were monitored with 
cameras for safety reasons what also saved 
fire patrols. Just one was necessary.

The bridge is prefabricated at Schiedam 
and as a total been shipped and erected on 
site with minimal nuisance for shipping and 
surroundings. 

FACTS

Project owner: Gemeente Nieuwegen
Engineer: Ingenieursbureau  
Gemeentewerken Rotterdam
Architect: StudioSK / Movares Utrecht
Steelwork Contrctor:  
HSM Steel Structures
General Contractor:  
HSM Steel Structures
Location: Nieuwegein, the Netherlands
Completion date: 01-07-2015
Dimensions: l x b x h = 219.1 x 4.9 x 2.7 m
Tonnage: 712 ton
Structural concept: Free span bridge

The new Heemsteedsebridge

The bridge has a free span 145 m with a total length of 219.1 m.

The slim dimensions (1:53) are made possible by high strength steel (S460).

The Bycycle and pedestrian bridge 
spans the Amsterdam-Rijnkanaal. 
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STOCKHOLM 14 NOVEMBER KL 13.00–18.00

Anmälan på SBI:s webbplats
www.sbi.se

European 
Steel Bridge 

Awards 2016

VÄLKOMMEN TILL

PRISUTDELNING

European Steel 
Bridge Awards 2016
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www.wspgroup.se

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Med över 500 kontor och 34 000 
medarbetare i 40 länder bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.

STÅL GÖR DET 
MÖJLIGT

WSP projekterar stål i stort 
som smått
En väl avvägd balans mellan arkitektur, 
funktion, produktion, tid och ekonomi 
resulterar i ett framgångsrikt projekt. Vi 
tar ansvar och skapar trygghet för dig som 
kund i ditt industri- eller fastighetsprojekt.

Läs mer på www.wspgroup.se

Brygga på Lunds Tekniska Högskola.

Byte av 
kranbanebalkar på 
SSAB i Oxelösund.
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Västerbron 
– transparent design

Vid Eskilstunaån ligger Munktellstaden, ett gammalt 

anrikt industriområde som på senare år förvandlats 

till en mötesplats med lokaler för företag, sport, idrott  

och kultur. Nu byggs Västerbron för att binda ihop 

Eskilstunas centrum med det nya området.

Av Johan Eriksson, WSP Sverige AB, 
Henrik Hermansson, WSP Sverige AB, 
Göran Werme, WSP Sverige AB, 
Gaute Mo, Degree of Freedom AS

Illustration: Degree of Freedom

D
en nya gång- och cykelbron 
som av Eskilstunaborna döpts 
till ”Västerbron” öppnas i 
oktober i år och kommer då 
att bli en viktig länk mellan 

stadens centrum och den nya framväxande 
Munktellstaden. Bron är i tre spann och har 
underliggande lutande bågar av stål som 
spänner mellan stöden i ån. Sidospannen 
balanserar konstruktionen elegant och med 
sin harmoniska geometri, sin slanka design 
och ljusa räcke kommer bron att framstå 
som ett modernt men ödmjukt tillskott till 
årummet. 

Bro och strandpromenad under konstruktion. 
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Lutande stålbågar, längsgående stålbalkar och 
tvärbalkar.
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Bakgrund
När Eskilstuna kommun utvecklar Munk-
tellstaden med ett nytt badhus, en ny arena 
och nya bostäder behövs även förbindelser in 
mot stadens centrum. Den nya Västerbron 
kommer att förbättra tillgängligheten till 
området och komplettera de broar som finns 
idag. Kommunens ambition har även varit 
att lyfta gestaltningen för området kring ån 
och med den nya bron och en ny kajmur 
på åns norra sida tas ett stort steg framåt. 
Ambitionsnivån var därför hög när WSP 
och Degree of Freedom 2013 fick uppdraget 
att arbeta med tre förslag till den nya bron:

  Industriellt, anspelande på platsens 
historia och kopplat till industristaden 
Eskilstuna.

  Udda fågel, ett nytt tillägg till staden som 
inte tar avstamp i platsen utan ska bli ett 
smycke för årummet och Eskilstuna stad.
  Transparent, ett förslag som tar sitt 
uttryck från att betona upplevelsen av 
årummet som visuellt ”frirum”.

Arbetet med de tre förslagen utfördes i nära 
samarbete med kommunen och efter en nog-
grann utvärdering föll valet på alternativet 
”Transparent”.

Utformning och gestaltning
Broförslaget ”Transparent” är en låg bro 
i tre spann med underliggande bågar. 
Brons fria bredd är 4,5 m och längden är 
65 m. Primärbärverket i brons överbygg-
nad är stål som målats i en vit färgnyans. 
Vid broläget finns, trots att man befinner 
sig mitt i staden, mycket grön vegetation 
och stora träd på båda sidor om den lugnt 
flytande och breda ån. För att inte skymma 
utsikten längs ån har broräcket utförts med 
ståndare av plattstål och luftiga spjälgrindar. 
Detta ger en hög grad av genomsiktlighet 

FAKTA

Byggherre: Eskilstuna kommun
Utformning och gestaltning: Degree of 
Freedom AS
Projektering och konstruktion: WSP 
Sverige AB
Entreprenör: NCC Sverige AB
Stålentreprenör: Normek Sverige AB

ningarna. För denna konstruktion blev de 
dynamiska kraven för komfort och bärighet 
dimensionerande. 

För att ta hjälp av grundläggningen att 
styva upp konstruktionen har mellanstö-
den fått en utformning där några av de 
slanka stålrörspålarna har en lutning på 
1:1. Mellanstöden är dessutom grundlag-
da «svävande» en bit ovanför åbotten. På 
grund av den relativt komplexa geometrin 
projekterades bron i 3D med Tekla Stru-
ctures. WSP levererade kompletta tillverk-
ningsritningar och skärmallar för stålet. 
Drifts- och underhållsaspekterna har bl.a. 
beaktats då slitbetong valts som beläggning 
på brobaneplattan och den ljusa överytan 
harmonierar väl med det vita broräcket.

Stor vikt har även lagts på att vid detal-
jprojekteringen genomföra de idéer som 
funnits vid gestaltningen av bron vad gäller 
belysning. Ett varmvitt ljus från ljuspuckar i 
handledarna lyser upp gångbanan och ett mer 
neutralt vitt ljus finns som effektbelysning 
underifrån vid brons mellanstöd.

Fabrikation och montage
Generalentreprenör för projektet är NCC 
och stålkonstruktionerna är tillverkade av 
Normek i Uleåborg. Bron har transporterats 
i två delar till byggplatsen i Eskilstuna där 
broräcket monterats. Därefter har bron lyfts 
på plats med kran och svetsats ihop.

Fabrikation och montage
Generalentreprenör för projektet är NCC 
och stålkonstruktionerna är tillverkade av 
Normek. Stålbron är indelad i tre spann och 
har en stålvikt på 98 ton samt stålräcken på 
6 ton. Bron har transporterats i två delar 
till byggplatsen i Eskilstuna där broräcket 
monterats. Därefter har bron lyfts på plats 
med kran och svetsats ihop. 

eller transparens, vilket också var ambitionen 
med detta förslag.

Då det inte finns några konstruktionsele-
ment ovanför brobanan, som pyloner, bågar el-
ler liknande, kan gående och cyklande på bron 
njuta av omgivningarna utan att fokusera på 
bron i sig själv. Bågarna under brobanan har 
gjorts slanka med tydliga linjer och lutats ut 
från stöden i vattnet vilket skapar en volym 
som ger en extra kvalitet när bron är belyst 
i mörker. Det finns också funktions- och ef-
fektbelysning i broräcket, och broräcket går 
från att vara transparent dagtid till att upp-
levas tryggt och tydligt och mot den mörka 
bakgrunden på natten.

I Eskilstuna kommuns motivering till 
valet av broalternativ angavs bl.a. att bron ger 
möjlighet till upplevelse av å-rummet och att 
den anpassats efter rummets skala.

Detaljprojektering
Brons konstruktiva uppbyggnad med flacka, 
utåtlutande bågar som möter de längsgåen-
de, utåtlutande ytterbalkarna var utmanan-
de både för konstruktionsberäkningar och 
detaljprojektering.

WSP valde att analysera bron med 
FEM-programvaran Brigade Plus. Då bron 
ligger nära den nya multisportarenan dit stora 
folkströmmar förväntas vid olika evenemang 
lades extra stor vikt vid de dynamiska beräk-

Östra delen av stålkonstruk-
tionen lyfts på plats.

Nattetid får Västerbron en tydlig belysning.Fo
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NORSK STÅLDAG
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Mer om gangbroa Västerbron i Eskilstuna

Kom og hør på Fernando Ibañez, Degree of Freedom

Informasjon og påmelding: www.norskstaldag.no
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Rio Future Arena 
– designet for ombruk
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I 
løpet av de olympiske og paralympiske le-
kene i Rio vil Future Arena være vertskap 
for håndballkampene og arenaen vil bli 
fylt med 12 000 tilskuere. Når lekene er 
over vil anlegget bli demontert og brukt 

til å bygge fire nye statlige skoler, som vil 
etterlate en varig arv til Rio de Janeiro. Tre 
skoler vil bli bygd i Barra da Tijuca og en 
i Maracana – hver av skolene vil ta imot 
500 studenter – som en del av et prosjekt til 
ca.550 millioner kroner. 

Prosjektbeskrivelsen for håndballarenaen 
foreskrev et bygg som ville gagne byen Rio 
også etter OL 2016. For første gang i et OL, 
vil det brukes en innovativ teknikk som kalles 
”nomadisk arkitektur” som gjør at selv en 
midlertidig struktur kan etterlate en varig arv.

Arenaen vil bli gjenbrukt til skoler
To tusen brasilianske skolebarn vil få glede 
av dette initativet i mange år. Arenaen vil 
bli demontert og komponentene transportert 
til fire forskjellige steder for å bygges om til 
statlige skoler. Hovedelementene som vil 
bli gjenbrukt er taket, nedbørsskjermene, 
de viktigste strukturelle stålelementene, 
og rampene for funksjonshemmede. Alt 
dette vil utgjøre skallet på de fire skolene. 
De åpne formene på nedbørsskjermene og 
rampene for funksjonshemmede, vil sørge 
for at arenaens arkitektoniske språk vil bli 
gjenkjent i arkitekturen på de nye skolene.

Den nye håndballarenaen  

i  Rio de Janeiro vil  bygges om  

ti l  f ire skoler når OL er over.
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Britiske AndArchitects, ledet av konto-
ret Lopes, Santos & Ferreira Gomes fra Rio, 
leverte designet for håndballarenaen. An-
dArchitects’ erfaring med seks midlertidige 
bygninger under London OL 2012 hjalp dem 
å få anbudet til dette banebrytende prosjektet.

Materialer og byggesystemer ble nøye vur-
dert. De ble valgt for å tillate overgangen fra 
arena til skoler, og å gi minimalt med bort-
kastete materialer. Skolene ble designet sam-
tidig som arenaen. Rutenettet for gulvplatene 
og taket var designet for begge bygningene 
samtidig, slik at panelene på fasade, gulv og 
tak enkelt kan flyttes i moduler fra arenaen 
til skolene.

Etter lekene, rett etter at arenaen er blitt 
konvertert til skoler, vil studentene bli min-
net om deres skoles rolle i OL 2016. En ide 
som er foreslått er at navnene til de brasili-
anske stjernene vil bli gravert på bygningen 
og disse navnene vil bli værende på veggen 
i klasserommet som en kilde til stolthet og 
inspirasjon for studentene. 

Denne teksten er basert på 
AndArchitects pressemelding og oversatt 
av Norsk Stålforbund

32 OMBRUK AV STÅL

STÅLBYGGNADS
DAGEN 2016

Klimatomställningens utmaningar! 
Återbruk och ombyggnad inom stålbyggnad kommer
att lyftas fram under flera föredrag på dagen.
Information och anmälan på www.stalbyggnadsdagen.se



Leverans i tid
och inom budget

Ett modellbaserat arbetsfl öde 
med Tekla programvara 
minimerar dyra överraskningar 

och avfall, förbättrar eff ektivitet och kvalitet och säkerställer 
att rätt, felfria delar levereras på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Eftersom programvaran integrerar både design och detaljer 
med tillverkning och projektledning, kan du eff ektivisera hela 
arbetsfl ödet för stål, från budgivning till leverans.

www.tekla.com/solutions/steel-fabricators

Tel vx: 021 109 600

Glasroc F FireCase är ett enklare sätt att 

brandskydda bärande stålstommar. Skivan är 

testad och godkänd för brandskydd i upp till 120 

minuter. Den monteras snabbt med skruv eller 

klammer utan att använda monteringsprofiler.

Dimensioneringen gör du enkelt på Gyproc 

webbplats genom att välja konstruktionsstål, typ 

och dimension.

I fem enkla steg lotsas du till rätt systemlösning.

FireCase finns i tre tjocklekar, vilket tillsammans 

med dimensioneringsprogrammet ger optimalt 

brandskydd för ditt projekt.

Gå direkt till programmet på

www.gyproc.se/firecase

Optimalt brandskydd
i fem enkla steg
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Eva Widenoja, 
industridesigner ved 
Widenoja Design

Kjetil Myhre, 
daglig leder 
i Norsk Stålforbund

O M B R U K  AV S T Å L

Potensial for et profesjonelt 
ombruksmarked i norsk 
byggebransje

Ombruk av bygningsmaterialer er lite utbredt i Norge, dette til tross for at  

ombruk gir store miljøgevinster og kan være kostnadseffektivt. Stål er det  

byggematerialet som er best egnet for ombruk fordi stålbygg med skrudde  

forbindelser enkelt kan demonteres og remonteres. 

I prosjektet ”Ombruk av konstruksjonsstål og 
tilknyttede materialer”, som er støttet av Norsk 
Design- og arkitektursenter (DogA) ønsker 

Norsk Stålforbund å bidra til et nytt profesjonelt 
marked for ombruk av stål og tilknyttede mate-
rialer, og se på tekniske løsninger som muliggjør 
ombruk av stål- og byggematerialer i framtiden. 
Gjennom å undersøke konkrete eksempler på 
bygg som skal rives, avdekker vi hindringer og 
kommersielle muligheter for ombruk. Dette vil 
danne grunnlag for økt ombruk i framtiden 
med muligheter for nye arbeidsplasser innen 
grønn næring.

Store miljøgevinster
Ombruk av stål gir store miljøgevinster i 
forhold til nytt stål, men også sammenlignet 
med resirkulert stål, med flere ganger mindre Ved anleggsområdet på Åsland skal betongelementene til tunnelen produseres.
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CO2-utslipp. En viktig utfordring for å få 
i gang et profesjonelt ombruksmarked er 
å påvise at kostnadene for ombrukte bygg 
kan være lavere enn nye bygg. Kostnadene 
påvirkes blant annet av stålets beskaffenhet 
og tilgjengelig dokumentasjon.  Dersom om-
brukt stål bearbeides før ny bruk, som endrer 
toleranse- og materialegenskapene, så skal de 
behandles og dokumenteres som nytt stål. 
Dvs at de må leveres med Ytelseserklæring 
og CE-merkes.

Sirkulær økonomi
I dette prosjektet er det Norsk næringsliv 
og stålbransje spesielt som er i fokus, men 

temaet går inn i en sterk, internasjonal trend. 
EU har lagt klare mål for reduksjon, hånd-
tering og gjenvinning av avfall gjennom 
prosjektet ”Circular Economy Strategy”, 
hvor noen av de sentrale elementene går på å 
utarbeide konkrete tiltak for å fremme gjen-
bruk og stimulere til industriell symbiose, 
for eksempel kan én bransjes biprodukt bli 
en annens råstoff. 

Hindringer
Avfall fra konstruksjon, bygging og riving 
er volummessig blant de største kildene til 
avfall i Europa. Konstruksjonsstål er et ma-
teriale som passer godt inn i EU´s strategi 

for en sirkulære økonomi der gjenvinning 
og ombruk står sentralt. For å finne fram til 
hvilke problemstillinger som i dag hindrer 
ombruk, valgte vi å undersøke noen kon-
krete case hvor ombruk er eller kunne ha 
vært realiserbart. De fleste casene er tradis-
jonelle stålhaller hvor vi har fått mulighet 
til å undersøke muligheter og begrensninger 
mht ombruk.

Ombruk av nye bygg
Ett av casene skiller seg ut som spesielt godt 
egnet for ombruk, nemlig Follobanepros-
jektets midlertidige betongelementfabrikk 
på Åsland utenfor Oslo, operert av Acciona 

På Jernbaneverkets anlegg på Åsland, utenfor Oslo, er det 11 små og store stålbygg som skal demonteres om ca. 3 år.
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Ombruksprosjektet på Norsk Ståldag  
og eksempler på ombruk fra OL 2012 i London og OL 

2016 i Rio. Kom og hør på Eva Widenoja og Lasse Kilvær
Informasjon og påmelding: www.norskstaldag.no
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Ghella Joint Venture. På anleggsområdet er 
det 11 små og store stålbygg som er planlagt 
demonter etter at Follobanen er ferdig byg-
get, dvs om ca tre år. De store byggene har 
tak- og veggelementer mens de mindre er 
dekket med duk. Disse nye byggene har 
mange fordeler. Nesten alle forbindelsene 
er boltet. Det foreligger dokumentasjon på 
utførelse og Ytelseserklæringer på mate-
rialene. Dette kan være en god mulighet 
for de som ønsker å arbeide med ombruk. 
Når byggene tas ned kan de fraktes direkte 
til ny byggeplass – eller de må innom et 
verksted for å tilpasses en annen geometri 
eller funksjon.

Manglende dokumentasjon
Vi har også sett på to eldre bygg, Harstad 
Skipsindustri og Drammen Havn, fra hhv 
1976 og 1984. De er begge i overrasken-
de god tilstand, alderen til tross. De har 
dessuten boltede forbindelser. Det finnes 
tegninger og beregninger, men det mang-
ler dokumentasjon på materialer, sveis og 
overflatebehandling. Konstruksjonene må 
derfor testes og dokumenteres. Dette kan 
fort bli kostbart, og det er derfor lett å velge 
nytt stål i stedet. Bygg hvor man har full 
dokumentasjon er langt enklere å håndtere 
enn bygg som helt eller delvis mangler do-
kumentasjon. Men selv om det ikke blir en 
stor økonomisk gevinst så blir det likevel 
en stor miljøgevinst.  

Standard for ombruk mangler
Det stilles stadig strengere krav til dokumen-
tasjon av nybygg. I EU´s nye byggevareforord-
ning, som er implementert i EU- og EFTA-
landenes lover, er det krav til å deklarere 
byggevarenes grunnleggende egenskaper i en 
Ytelseserklæring og CE-merke komponen-
tene når det finnes en harmonisert standard. 
For stål er det NS-EN 1090 del 1 som gjelder. 
De tekniske kravene til utførelse er angitt i 
del 2. Men regler og retningslinjer for å do-
kumentere ombrukt stål i nye bygg mangler. 
Her er det et tomrom hvor det ikke finnes 
standarder. Dette er en hindring for de som 
ønsker å benytte brukte materialer. Det er 

enklere å velge nytt stål av denne grunn. Vi 
vil i dette prosjektet gi svar på en del spørsmål 
rundt dette som kan danne grunnlag for en 
framtidig standard for ombruk.

Testing
I den grad det ikke finnes komplett doku-
mentasjon av brukt stål, må det testes før 
det kan ombrukes. Både stålkvalitet, sveis 
og overflatebehandling må testes. Det er for 
eksempel viktig å avdekke om det finnes 
forbudte helsefarlige stoffer i malingen, 
da dette vil få konsekvenser for etterbe-
handling av overflaten, og dermed også 
kostnadene. 

36 OMBRUK AV STÅL

Bildetekst: Produksjon av betongelementer til Follobanen på Åsland betongelementfabrikk.
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Testprosedyrer
For å få oversikt over hva som må testes for 
å fastslå stålkvaliteten, har vi utarbeidet en 
historisk oversikt over når hvilke stålkva-
liteter var mest brukt. Vi har også arbeidet 
med forslag til testprosedyrer, der metode og 
omfang er basert på graden av tilgjengelig 
dokumentasjon på det aktuelle stålet. Vi 
har utarbeidet prosedyrer der mekaniske 
og kjemiske egenskaper blir bestemt ved 
bruk av hardhetsmåling, mekanisk prøving 
og spektrometermåling. Uansett valg av 
prosedyre skal testingen utføres av noen 
som er uavhengig av den som skal omsette 
stålet. Prosedyrene kommer til å bli en del 
av resultatet i dette prosjektet. 

Test av maling
I eksempelet på Drammen Havn har vi hatt 
et samarbeid med Heco Laboratorieutstyr 

AS som har stilt testinstrumenter og kompe-
tanse til rådighet for å undersøke innholdet i 
malingen. De har også testet malingsprøver 
som vi tok med fra bygget til Harstad Skips-
industri. De benyttet et såkalt spektrometer 
som måler kjemisk innhold i både stål og 
maling. Malingen på stålsøylene i Drammen 
havn inneholdt en høy konsentrasjon av bly. 
Ved en ev. ombygging og ombruk må derfor 
all maling fjernes og ny påføres. Malingen 
på stålsøylene i Harstad inneholdt for det 
meste jern og ingen farlige emner. 

Utover fastsettelse av materialkvalitet og 
overflatebehandling, undersøker vi blant 
annet:

  Markedsplasser for å avhende brukt stål 
slik at det kommer i ombruk

  Dagens praksis med demontering, sorte-
ring av stålkvaliteter, overflatebehandling 
før ny bruk 

37OMBRUK AV STÅL    

Till er tjänst! 
Vi tillverkar för stålverkstäder.
I Sveriges modernaste anläggning tillverkar vi komponenter 
för stålverkstäder. Råbalk går in i ena delen av lokalen och 
kommer ut kapad, borrad, stansad och gasskuren i den andra. 
Vi levererar även kompletta stommar direkt till er arbetsplats.

Genom att ta emot 3D Tekla-specifikationer kan vi, med 
högre kvalitetsnivå och till ett lägre pris, leverera de olika 
komponenterna direkt till stålverkstäderna. 

Vi är självklart CE-märkta, certifierade enligt EN 1090 
i klasserna EXC 1-4 och allt arbete utförs enligt ISO 9000.

www.lecor.se

Vi bygger 
nya möjligheter

  Kostnadseffektive løsninger for testing av 
hhv stålkvalitet og overflatebehandling
  Forutsetninger for nytt design som er 
tilrettelagt for ombruk 

Idéutviklingsfase
Prosjektet er nå i en fase hvor vi setter sam-
men innhentet informasjon og tilrettelegger 
for en idéutviklingsfase. Her vil brukerne 
igjen trekkes inn for å bruke sin erfaring 
arbeidet med ideer til et profesjonelt marked, 
mulige produkter, tjenester og systemer. I 
tillegg til nye ideer, ser vi mulighet for at 
prosjektet på sikt kan resultere f eks i vei-
ledere for byggherrer, arkitekter, utbyggere, 
industrien og leverandører, testprosedyrer 
og prosedyrer for sporbarhet for framtiden.

Nye produkter
Vi ser allerede nå konturene av potensial 
for nye produkter og tjenester, og vil do-
kumentere dette så langt det lar seg gjøre 
gjennom dette prosjektet. Ønsket er at dette 
skal kunne danne grunnlag for at ulike aktø-
rer, dagens og nye, ser potensial for å skape 
sine egne forretningsmuligheter innen et 
profesjonelt ombruksmarked. 

Vennligst ta kontakt dersom du har ideer 
og forslag til prosjektet, eller vet om bygg 
som skal rives som har et ombrukspotensial. 
Skriv til eva@widenoja-design.no

Befaring og testing av maling i stålbygget på 
Drammen havn.

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

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

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

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

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

VI FINNS  
RUNT HÖRNET
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Daniel Hallingbye, 
Master of science, 
SINTEF Byggforsk

Prinsippskisse for membrankrefter. Stålplatene 
tar kun opp strekkrefter.

L Ä T T BYG G N A D

Betingelser for stålplatetak 
med brannmotstand

Profilerte stålplater er effektive bæresystem for tak. Stålplatene kan ha lange 

spenn, de er lette og dekker hele takflaten. Men profilerte stålplater mister  

bæreevnen sin 12 minutter ut i et brannforløp. I brannsituasjon gir SINTEF Teknisk 

Godkjenning betingelsene for bruk og forutsetninger for prosjektering av  

bæreevnen til tak med stålplater.

En undersøkende SINTEF-rapport om 
branndimensjonering av stålplatetak 
utført på oppdrag for IGS (Industri-

gruppen Stål & Fasade/Norsk Stålforbund) 
kom fram til at profilerte stålplater mistet 
evnen til å være selvbærende 12 minutter ut 
i et standard brannforløp. Utvidelse av stålet, 
reduksjon i flytespenning og redusert bøyefast-
het medfører at stålplatene mister evnen til å 
ta opp trykkrefter relativt raskt og deretter 
oppfører seg mer som membraner. Membrank-
reftene som da virker i stålplaten på grunn av 
egentyngden og snølast må tas opp i platenes 
forankring til dragere og tilsluttende stålplater.

Brannbeskyttelse
SINTEF Teknisk Godkjenning for stålpla-
tetak med brannmotstand oppgir betingelser 

for bruk av stålplater i brannsituasjon og 
forutsetninger som gjelder for prosjektering 
av stålplater i ulykkessituasjon brann. Stål-
platetak vil som følge av brannpåvirkning 
miste evnen til å virke som en stiv skive. 
SINTEF Teknisk Godkjenning forutsetter 
derfor at enten skal stålplatene og bæresys-
temet i endefeltene isoleres med ubrennbar 

isolasjon eller så skal vindfagverket i taket i 
endefelt brannbeskyttes i henhold til NS-EN 
1993-1-2. Forankring til nabobygg kan også 
fungere som avstiving. Generelt må altså av-
stivende komponenter av stål brannisoleres.

Bæreevne
Bæreevnen til stålplatetak i ulykkessitu-
asjonen brann er gitt som maksimal di-
mensjonerende jevnt fordelt last i tabeller 
i godkjenningen. Det tas altså ikke hensyn 
til vindlast og skivekrefter. Tabellene skiller 
mellom platetype, spennvidde og brann-
motstand. Bæreevnen er funnet på bakgrunn 
av beregningsmetodikken beskrevet i en 
rapport av SINTEF Marintek. Metodik-
ken tar hensyn til at stålplatene oppfører 
seg som en membran og tar utgangspunkt 
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i formler for beregning av belastede liner. 
Bæreevnen er forøvrig beregnet i henhold 
til NS-EN 1991-1-2 og NS-EN 1993-1-2. 
Temperaturen i stålet er beregnet i henhold 
til standard temperatur-tid kurve som angitt 
i NS-EN 1991-1-2.

Betingelser for bruk
SINTEF Teknisk Godkjenning for stålpla-
tetak med brannmotstand ble opprettet på 
bakgrunn av de tidligere nevnte rapportene 
og et ønske fra IGS om en felles metode for 
brannprosjektering av stålplatene. Gyldige 
godkjenninger for stålplatetak med brann-
motstand er de som til enhver tid finnes på 
www.sintefcertification.no under produkt-
typekategori Metallbaserte konstruksjons-
produkter og Takkonstruksjoner av stål. 
Disse må alltid leses ved bruk av produk-
tet. Godkjenningen beskriver blant annet: 
hvilke produkter den omfatter, begrensinger 
i bruksområde, forutsetninger for prosjek-
tering og bruk av lasttabellene, isolering 
med hensyn til brann, tilslutning til andre 
bygningsdeler og hva som er grunnlaget for 
opprettelse og opprettholdelse av godkjen-
ningen. 

Läs mer på Internet
www.sintefcertification.no

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

Vi utför förstörande provning av svetsprocedurer samt kontrollerar termiskt skurna ytor 
enligt EN 1090. I vårt kompletta laboratorium utför vi mekanisk provning  
och skadeundersökningar, men också utredningar och analyser av  
metalliska material, byggmaterial, mark- och vattenprov.

Hur mycket kan vi göra för dig?

Vi både förstör och förstår

Prinsipp for avstiving av endefelt 
ved brannisolering av stålplatene. 

Prinsipp for avstiving av 
endefelt ved brannisolering 
av vindfagverk.
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Sara Elfving, 
Boverket

Ieva Kisieliute, 
Boverket

C E- M Ä R K N I N G

Hittat i Boverkets 
marknadskontroll

Det senaste året har Boverket utfört marknadskontroll av produkter som omfattas  

av den harmoniserade standarden SS-EN 1090-1. Marknadskontrollen ger en  

möjlighet för Boverket att informera om de krav som gäller, och att lära sig mer om 

hur branschen fungerar. Kontrollens grundsyfte är att säkerställa att tillverkarna  

följer de krav som ställs på dem.

Överlag finns det en misstro i bran-
schen, det sägs att ”vi gör rätt men 
många andra fuskar”. Däremot har 

dessa ”andra” sällan kunnat pekas ut. 
Av de anmälningar som kommit in till 

Boverkets marknadskontroll, görs bedöm-
ningen att misstron i många fall beror på olika 
tolkningar av vad som omfattas av SS-EN 
1090-1. Av de relativt många anmälningar 
som inkommit har bara en bråkdel handlat 
om företag som faktiskt tillverkar och säljer 
bärande stålkonstruktioner.

SS-EN 1090-1 blandas ihop med SS-EN 1090-2
Den vanligaste missuppfattningen beror på att 
de olika delarna av standarden blandas ihop. 
Det är bärverksdelar tillverkade i verkstad som 
omfattas av kravet på prestandadeklaration och 

CE-märkning. För att få prestandadeklarera 
och CE-märka produkterna måste verkstaden 
vara certifierad mot den harmoniserade stan-
darden SS-EN 1090-1. Utförandestandarden 
SS-EN 1090-2 gäller både för arbete i verk-
staden och på byggarbetsplatsen. Byggarbeten 
täcks inte av den harmoniserade standarden 
SS-EN 1090-1, vilket innebär att den som bara 
utför arbete ute på byggarbetsplatsen inte be-
höver vara certifierad mot den standarden. 

Boverkets marknadskontroll täcker tillver-
karen och tillverkarens redovisning av pro-
duktegenskaper i form av prestandadeklara-
tion och CE-märkning. Det är kommunens 
byggnadsnämnd som har tillsynsansvaret för 
det arbete som görs på byggarbetsplatsen. Det 
ligger inom byggnadsnämndens ordinarie till-
syn av byggprocessen. 

Alla byggprodukter av stål omfattas inte
Sedan kravet på prestandadeklaration och 
CE-märkning av bärande stålkonstruktioner 
trädde i kraft för två år sedan så har det varit 
en pågående diskussion om vilka produkter 
som omfattas. 

Produkter som har ”egna” standarder ska 
följa dem, och där blir det tämligen enkelt. 
SS-EN 1090-1 kan ses som en uppsamlings-
standard för övriga produkter. Däremot 
kräver tolkningen kunskap om standardens 
omfattning. 

Byggproduktförordningen innehåller sju 
stycken grundläggande egenskapskrav för 
byggnadsverk. Mandat (uppdrag) till standar-
diseringen att ta fram standarder specificeras 
utifrån dessa egenskapskrav. Det mandat som 
ligger till grund för SS-EN 1090-1 anger att 
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standarden ska ta hänsyn till egenskapskra-
ven på bärförmåga, stadga och beständighet 
samt bärförmåga i händelse av brand. Övriga 
grundläggande egenskapskrav, exempelvis 
säkerhet vid användning, ingår inte. 

Standarden SS-EN 1090-1 gäller därför 
byggprodukter av stål (eller aluminium) som 
har betydelse för byggnadsverkets bärförmåga. 

Exempel på felanmälningar
Information om hur man anmäler företag till 
Boverkets marknadskontroll finns på myndig-
hetens webbplats. Där framgår också hur en 
anmälan kan göras anonymt. Här följer exempel 
på anmälningar som inte kunnat hanteras inom 
Boverkets marknadskontroll eftersom de inte 
hamnat inom ramen för SS-EN 1090-1. 

Tillverkning av produkter som inte omfat-
tas av standarden 
Någon anmäler att en konkurrent som inte 
är certifierad mot SS-EN 1090-1 har gått 
före i upphandlingen av exempelvis räcken 
eller cykelställ. EU-kommissionen publice-
rade 2014 en lista över produkter som inte 
omfattas av SS-EN 1090-1, där bland annat 
räcken för personskydd och cykelställ finns 
med. Boverket gör därför bedömningen att 
produkterna inte omfattas av SS-EN 1090-1 
och det anmälda företaget omfattas inte av 
kraven på certifiering mot SS-EN 1090-1. 

Montage mm på byggarbetsplatsen och 
inte tillverkning i verkstad
Någon anmäler ett företag som monterar 
stålkonstruktioner på en byggarbetsplats 
utan att vara certifierat mot SS-EN 1090-1. 
Det anmälda företaget har ingen tillverkning 
i verkstad. Boverket gör bedömningen att 
företaget inte omfattas av kraven på certi-
fiering mot SS-EN 1090-1. 

Återanvändning av produkter 
Någon anmäler ett företag som bygger om 
och säljer stålkonstruktioner, exempelvis 
containrar, utan att vara certifierat mot 
SS-EN 1090-1. De produkter som byggs 
om är vanligen sålda innan byggprodukt-
förordningens krav blev tillämpliga. Det är 
möjligt att de inte ens var tänkta att använ-
das som byggprodukter när de såldes för 
första gången. Boverket gör bedömningen 
att det inte går att ställa retroaktiva krav på 
prestandadeklaration och CE-märkning, 
vilket i sin tur innebär att företag som job-

bar med återanvända konstruktioner inte 
omfattas av kraven på certifiering mot SS-
EN 1090-1.

Byggreglerna gäller också oavsett om de 
återanvända produkterna släpptes på mark-
naden innan eller efter kravet på CE-märk-
ning så måste byggherren som ska använda 
dem förvissa sig om att de har lämpliga egen-
skaper för att det färdiga byggnadsverket ska 
uppfylla gällande krav. Om de återanvända 
produkterna inte är CE-märkta får deras 
lämplighet avgöras på annat sätt.

I oklara fall
Om Boverket inte kan avgöra vad saken 
handlar om utifrån informationen i anmälan, 
kontaktar Boverket det anmälda företaget 
för förtydliganden. Det kan handla om spe-
cificering av deras verksamhet.

Vad händer med de företag som anmälts 
korrekt till marknadskontrollen?
Boverket kontaktar det anmälda företaget 
för förtydligande och granskar vanligen 
följande:

  prestandadeklaration och CE-märkning
  intyg från anmält organ (certifikat)
  företagets verksamhet, både genom direkt 
kontakt och information på webben

I första hand påpekar Boverket eventuella 
brister så att företaget kan korrigera dem på 
frivillig väg. Företag som saknar nödvändig 
dokumentation informeras om att de inte 
får fortsätta sin verksamhet förrän den är på 
plats. All kommunikation är sekretessbelagd 
till slutligt beslut fattas i ärendet. Anmälaren 
får ingen återkoppling då den inte är part 
i ärendet. 

Läs mer på Internet:
All information om projektet finns på  
www.boverket.se/1090, där kommer även slut-
rapporten att publiceras när projektet är klart.

Skiss över vem som 
har vilket ansvar när 
det gäller tillverk-
ning och montage av 
bärande stålkonstruk-
tioner.

SS-EN 1090-1 har en snävare omfattning än 
mandat M120 vilket i sin tur bara omfattar en 
liten del av de grundläggande egenskapskraven. 

CE-märkning och Marknadskontroll  
Kom och ta del av aktuellt läge  
och vad som händer i branschen!
Information och anmälan på www.stalbyggnadsdagen.se
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Daniel Stemne, 
SSAB

SV E T S N I N G

HFMI behandling 
– metod för förbättrade 
utmattningsegenskaper i svetsförband

Svetsade konstruktioner har normalt sett bättre utmattningsegenskaper i  

opåverkat grundmaterial än i dess svetsförband. Vid konstantamplitudsbelast-

ning bygger beräkningsmodeller på att utmattningshållfastheten i svetsförband 

är oberoende av stålets statiska hållfasthet. 

Vid osymmetriska belastningscykler av varierande amplitud har 
man sedan tidigare möjligeter att höja utmattningshållfastheten i 
svetsförband genom att öka ingående ståls statiska hållfasthet. Nu 

pågår arbete med en metod som heter HFMI (High Frequency Mechanical 
Impact) vilken möjliggör en markant höjning av utmattningsegenska-
perna i svetsförband. Av speciell betydelse är att utmattningshållfastheten 
i svetsförband kommer att öka med stigande hållfasthet på ingående stål 
i konstruktionen när den utsätts för konstantamplitudsbelastning. HFMI 
ger därmed ytterligare möjlighet att:
• Höja en befintlig konstruktions prestanda
•  Utveckla nya typer av höghållfasta konstruktioner. 
Metodiken går ut på att efterbehandla det svetsade förbandet. Kunskapen 
om effekterna av metoden har successivt byggts upp inom bl a kommission 
13 vid IIW (International institute of welding), KTH, Volvo CE och SSAB. 

Beskrivning av HFMI
Innan vi går ytterligare in i detalj om HFMI beskrivs mer om generella 
utmattningsegenskaper i svetsförband. Vid konstantamplitudsbelastning 
kan ett svetsförbands utmattningsegenskaper beskrivas genom dess FAT-
värde. Värdet på denna parameter visar den spänningsvidd som kan 
erhållas vid 2 miljoner belastningscykler där sannolikheten för brott är 2,3 
procent. Spänningsförhållandet mellan lägsta och högsta spänningsnivå 
är belastningens R-värde vilken definieras som 

min
/

max
, se diagram 1. 

Effekten av HFMI nås genom att plastiskt deformera svetsövergången 
mellan svetsgods och grundmaterial. Detta ger en mjukare övergång. Ju 
jämnare den är desto mer gynnas ökad utmattningshållfasthet i svetsförban-
det. Orsakerna är att bearbetningen ger mindre skadliga lokala spännings-
koncentrationer i svetsförbandet, se bild 1, samt att metoden introducerar 

σ max

tid

σ min

σ max = max spänning under utmattningscykeln
σ min = min spänning

R = σ min/σ max = spänningsförhållande
R < 0 växlande belastning
R > 0 växlande belastning

Bild 1. Svetsförband till vänster är i rent svetsat tillstånd. Utseendet 
på detsamma efter HFMI-behandling syns till höger.

Diagram 1. Parametrar vid utmattningsbelastning.



Sträckgräns stål, fy, FAT,  FAT,  FAT,
MPa Rundsvetsat förband Korsförband Stumsvets

Rent svetsat 
tillstånd

Samtliga fy  71  80  90

Förbättrad 
med HFMI

235< fy ≤ 355  122  125*  140*

355< fy ≤ 550  125  140  160

550< fy ≤ 750  140  160  180

750< fy ≤ 950  160  180*  180

950< fy   180  180*  180 
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Svetsteknologi för höghållfasta stål
Danel Stemne berättar mer om det på förmiddagen 
och i SSABs monter på Mötestorget
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tryckspänningar i och omkring de områ-
den som behandlas. Detta är gynnsamt då 
det endast är dragbelastningar som bidrar 
till bildande av utmattningssprickor. 

Processen fungerar genom att en me-
tallisk cylinder plastiskt deformerar över-
gången mellan grundmaterial och anslu-
tande svetssträng. Intrycken utförs med en 
frekvens som är högre än 90 Hz. HFMI 
utförs normalt sett manuellt, se bild 2.

Förbättringar med HFMI
Nivån av förbättringarna med HFMI 
beror av svetsgeometri och belastningsfall. 
Resultat från undersökningar av metoden 
visas i tabell 1.

De gynnsamma effekterna är kopplade 
till den sida av svetsförbandet som behandlas. 
I dagsläget kan tekniken användas vid såväl 
nytillverkning av konstruktioner samt vid 
svetsreparationer av utmattningssprickor, 
se bild 3.

Det är fördelaktigt att endast HFMI 
behandla de delar av konstruktionen som 
är utsatta för utmattningsbelastning. Ur 
produktivitetssynpunkt använder SSAB 
idag framföringshastigheter mellan ca 
30–100 cm/min. Ur tillämpningssynpunkt 
har HFMI fått ett viktigt erkännande då 
International Institute of Welding (IIW) 
nyligen har publicerat en Guideline för 
metodiken. 

Läs mer på:
www.springer.com/la/
book/9789811025037

Bild 2. Exempel på 
HFMI-utrustning

Bild 3. Har utmattningssprickor redan uppkommit visas lämpliga fog-
geometrier som kan behandlas vid ett reparationsförfarande med HFMI. 

Tabell 1. Höjningen mätt i FAT värde är ett sätt att påvisa förbättringen med HFMI-behhandling. 
Angivna FAT-värden gäller vid R<0,15 1 *Inga försök utförda. Endast beräknade värden.

a b

bc
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DOBEL®  

LAMINATED METAL
A Perfect Match 

Metalcolours unika tillverkningsprocess gör det  

möjligt att använda samma laminat till både dörr- 

blad, karmar och profiler, vilket eliminerar risken  

för skillnader på ytornas färg, glans och struktur. 

Dessutom levereras DOBEL® Laminated Metal  

med den bästa service- och kvalitetsgarantin  

marknaden kan erbjuda.
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Metalcolour Sverige AB
Emaljervägen 7
SE-372 30 Ronneby
Phone: +46 457 781 00
info@metalcolour.com

Metalcolour A/S
Agrovej 6
DK-4800 Nykøbing F.
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En tankenöt att lösa 
till Stålbyggnadsdagen!
Plasticitetsteorins statiska teorem – även benämnt nedre 

gränslastteoremet – förutsäger att varje ansatt spänningsför-
delning som uppfyller jämviktsvillkor och flytvillkor leder 

till en uppskattning av bärförmågan underifrån det vill säga ger en  
lösning på säker sida. Den lösning som ger högst bärförmåga är den 
mest riktiga. Uppfylls även kompatibilitetsvillkor är lösningen rätt.

Betrakta vridning av en tunn plåt för vilken b>>t och med ans-
att spänningsfördelning enligt figur 1. Tvärsnittskrafterna är, med 
skjuvspänning                          enligt von Mises flytvillkor,

Och det genererade vridmomentet blir

 (1)

Detta är den korrekta gränslastlösningen för fallet vridning av tunn 
plåt. Betrakta nu ett kvadratiskt tvärsnitt med ansatt spänningsför-
delning enligt figur 2. Tvärsnittskrafterna blir

och vridmomentet blir

 (2)

Detta är den korrekta gränslastlösningen för fallet vridning av stång 
med kvadratiskt tvärsnitt. En spänningsfördelning enligt figur 2 är 
dock tänkbar även för en tunn plåt enligt figur 3. Tvärsnittskraf-
terna blir då 

Med genererat vridmoment

 (3)
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Figur 2.

Figur 3.

För en tunn plåt, b>>t, ger (3) uppenbarligen högre bärförmåga än 
(1). Den senare är dock den riktiga lösningen och (3) är därför inte 
bara fel utan kan inte vara en uppskattning av bärförmågan enligt 
statiska teoremet. 

Mikael Möller, Senior Structural Engineers AB
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Vad är tokigt?
Sätt dig ned och lös denna tankenöt och ta med 
den till Stålbyggnadsdagen den 27 oktober 
i KistaMässan i Stockholm. Den som lämnar in rätt 
svar på mässan kommer att få ett fint pris. 

Ny generation eurokod och 1090  
Professorerna Ulrike Kuhlman, Ove Lagerquist och  
Torsten Höglund uppdaterar er om det senaste!
Information och anmälan på www.stalbyggnadsdagen.se



Gemini - CNC-maskineringssystem
for plater

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

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

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

Setter nye 
standarder på sitt felt

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

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

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

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

Excalibur 12 - CNC-spindelbor for
bjelker

Bli med på
Studiereise til
Milano/FICEP

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

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



A new world of steel

Correspondence Address :  
Hollandia Structures BV 
P.O.box 11 
4793 ZG  Fijnaart 
the Netherlands 
T: +31(0)167-527100 
F: +31(0)167-527111 

Visiting Address :  
 
Markweg-Zuid 1c 
4794 SN  Heijningen 
the Netherlands 
 
info@hollandiastructures.nl 

www.hollandiastructures.nl 

Hollandia Structures congratulates the people of 
Holmestrand with her spectacular new station 

Hollandia Structures is very proud of being 
part of the team that made this 
challenging project possible.  
 
Using the newest techniques in 3D design, 
connecting and interfacing Galvanized 
Carbon Steel, Duplex Stainless Steel, 
Corten Steel and color-anodized 
Aluminium sandwichpanels, wall and 
ceiling cladding, Hollandia Structures and 
Hent have been working around the clock 
building this spectacular Structure for the 
Railwaystation for the high speed trains of 
Norway. 
 

Hollandia Structures is a specialist 
Steelwork Contractor with a special focus 
on complex projects and has an extensive 
experience throughout Europe in : 
 
- Railway Stations  
- Airport Terminals 
- High Rise Buildings 
- Sport Stadiums 
- Structures for Refineries and Industry 
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S T L BYG G N A D S P R OJ E K T

1 000 tonn 
stålhimling 
på plass

Onsdag 3. august ble den siste av de 7 000 himlingsplatene over sporet i  

stasjonshallen i Holmestrand montert. Dermed er over 1 000 tonn stål, fordelt ut  

over 11 400 kvadratmeter, på plass oppe under taket i den enorme fjellhallen.

Stålhimlingen i den nye stasjonshallen 
har vært en komplisert affære. Den 
er konstruert for å vare i 100 år, og 

skal tåle trykk- og sugkreftene som oppstår 
når tog passerer med 250 kilometer i timen.

Det bygges ny, dobbeltsporet jernbane 
fra Holm til Nykirke, og nye Holmestrand 
stasjon ligger omtrent midt på strekningen, 
inne i en enorm fjellhall. Her er det nå bygget 
en himling med et ”stål-skjelett” som er festet 
i tak og vegger med seks og tolv meter lange 
bolter. 685 opphengsbolter med fem meters 
mellomrom måtte til for å få forsvarlig feste. 

Over tusen tonn stål og elleve tusen kva-
dratmeter akustiske plater går med for å 
bygge himlingen i den nye stasjonshallen 
inne i Holmestrandsfjellet.

Utfordrende
– Det er alltid utfordrende å bygge noe helt 
nytt, sier Knut Edmund Knutsen, prosjekt-

sjef i Jernbaneverket. Han forteller at valget 
om stålhimling var et kostnadsspørsmål.

– Det ble sett på en løsning med full ut-
støpning, men på grunn av hallens enorme 
tverrsnitt ble det tidlig i prosjektet konkludert 
med at stålhimling er den beste løsningen, 
sier Knutsen.

Helt i rute
– Dette har av og til føltes mer som et forsk-
nings- og utviklingsprosjekt enn som et ut-
byggingsprosjekt, konstaterer Knutsen. Han 
er lettet nå når den siste takplaten kommer 
på plass, omtrent fem måneder etter opp-
starten med stålarbeidene. 

Arbeidene med å montere opphengs-
stag, bærestål og plater pågikk parallelt, 
og i en periode var hallen full av lifter. 
– Himlingen måtte være ferdig og hallen 
ryddet før 15. august, da kommer sporbygge-
toget og skal legge skinner og sviller gjennom 

hallen, forteller han. Det gjenstår ennå en del 
arbeid med innredningen av stasjonshallen, 
men det foregår over plattformene.

–De resterende stålarbeidene skal være 
ferdige om 4–6 uker, forteller Knutsen.

Spesialister
HENT AS er hovedentreprenør for ”Inn-
redningsentreprisen” på 317 mill. kroner. 
Nedicom leverer og monterer alt av himling 
og overflater, Everest monterer bærestålet 
som kommer fra Hollandia. Både Everest og 
Nedicom leier inn både utstyr og bemanning 
fra norske spesialfirmaer til monteringen.

– Alle har gjort en kjempeinnsats, ikke 
minst våre egne ansatte, roser prosjektsjefen. 

Komplisert
 – Stålhimlingen har gitt oss massevis av 
utfordringer hele veien, og folka våre har 
arbeidet både hardt og hatt lange dager. Men 
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Ledelsen for Jernbaneverket og entreprenøren HENT møtte opp for å se de siste 
elementene komme på plass. Fra venstre: Bjørn Burmann, assisterende prosjekt-
leder i HENT, Knut Edmund Knutsen, prosjektsjef i Jernbaneverket og Renate 
Aga Nygård, hovedbyggeleder for Jernbaneverket i innredningen av stasjonshallen.
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resultatet er upåklagelig, mener Bjørn Bur-
mann, assisterende prosjektleder i HENT.

Det har vært mange spesielle krav med 
hensyn til stålet og stålarbeidene.

– Alle sveiserne måtte sertifiseres for å 
jobbe med denne typen stål. Det er også 
svært strenge krav til dokumentasjon, for 
hver eneste sveis er det dokumentert hvem 
som har utført den, hvilken sveisetråd som ble 
brukt og hvilket utstyr. Alle sveiseskjøtene på 
opphengsstagene er kontrollert med ultralyd, 
forteller Burmann.

Alle boltene i hovedstålet er montert med 
kompliserte oppspenningsprosedyrer og ruti-
ner avhengig av hvilken lengde og dimensjon 
det er på bolten. Alle er dokumentert for 
sporbarhet: hvem som har utført jobben, og 
hvilken type bolt og verktøy som er benyttet.

Innlæring
Burmann forteller at det gikk trått i begyn-
nelsen, men raskere etter hvert som rutinene 
kom på plass. På det mest hektiske var opp 
mot 200 mann som arbeidet på skift i hallen, 
og det ble lagt stor vekt på koordinering og 
sikkerhet.

–Best av alt er at vi ikke har hatt noen 
alvorlige personskader, det verste var en mann 
som fikk en finger i klem, og han var på jobb 
dagen etter, opplyser Burmann.

Det er montert elektronisk sensorer, 
”strekklapper”, for kontinuerlig overvåk-
ning av eventuell bevegelse i stålet.

Går mot åpning
Prosjekt Holm-Nykirke har en streng tids-
plan fram mot 28. november da det skal 
settes trafikk på sporet. Fra 29. oktober 
stenges banen for togtrafikk fram til åp-
ning. Da skal den nye parsellen kobles sam-
men med eksisterende bane i begge endene, 
og stasjonsområdet skal omarbeides slik at 
passasjerene kommer seg fram til den nye 
stasjonshallen. 

FAKTA

Hovedentreprenør:  
HENT AS
Entreprenør for  
bærestålet: Hollandia
Entreprenør for himling-
platene og blikkenslager-
arbeid: ZND Nedicom
Material:  
•over 1 000 tonn stål i taket
•3 km hovedbærestål 
(HEA 360)
•686 skreddersydde 
opphengsstag
•totalt 8 333 plater  
= 11 400 kvadratmeter
•33 000 skruer til platene 
i taket

Det er 12 meter fra toppen av stålhimlingen og til pukken under. Alle som jobber på 
sidene må være sikret med sele og tau. I forgrunnen: Arto Nyberg fra ZND Nedicom.

Den siste plate lastas av..
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3. august kom de siste takplatene på plass i den 
nye stasjonshallen som bygges inne i Holmes-
trandfjellet.

Endelig er alle de syv tusen platene over sporet, 
og de tusen platene på sidene på plass.  
Bildet er tatt sørover i hallen. 

Endelig kommer den siste av over 
33 000 skruer på plass.
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Portalen Lillestrøm

Portalen Lillestrøm er på totalt ca. 55.000 kvm, og ligger like ved 
jernbanestasjonen på Lillestrøm. Prosjektet består av to boligblokker, 
et hotell, et kontorbygg, og en næringsetasje med underliggende 

parkeringskjeller. Kontorbygget i Portalen sikter på en BREEAM-NOR 
Very Good kategorisering, med innovasjonspoeng i vann og transport. 

Signalbygg over normalhøyde 
– Prosjektet begynte for oss med en begrenset konkurranse for OBOS. Da 
hadde tomten blitt brukt som parkeringsplass i 10 år, og kommunen var veldig 
interessert i å få den bebygget, forklarer Beate Bruun, partner i LPO Arkitekter. 

–Byggherren hadde bedt om en utnyttelsesgrad som utfordret det som var 
kommuneplanens bestemmelser for normalhøyde, men man kan få unntak 

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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Stort stålbyggprosjekt i hjertet av Lillestrøm.
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og bygge høyere dersom man kan tilby et 
signalbygg, eller tilfører området andre spe-
sielle kvaliteter, som for eksempel et torg eller 
lignende. De skrå takflatene bidrar til dem-
pe dimensjonene mot den omkringliggende 
bebyggelsen samtidig som bebyggelsen går i 
høyden der det kan markere seg mot torget 
og mot riksveien og landskapet langs Nitelva. 
Kuttene i volumet minsker selvfølgelig are-
alet, men det er gjort for å tilpasse det som 
egentlig er et stort prosjekt til omgivelsene og 
hovedgaten mot togstasjonen. Jeg tror vi vant 
konkurransen fordi OBOS så at vårt forslag 
kunne gi gjenklang både hos befolkningen 
på Lillestrøm og hos politikerne. Vi la vekt 
på å bruke byggene som en veiviser inn til 
sentrum. Når man ankommer Lillestrøm, 
både via togstasjonen og fra veien, fungerer 
byggene som en portal, derav navnet. 

Stålbruk
– Både kontoret og hotellet har bærende 
stålsøyler med hulldekker av betong. I gavlfa-
saden på hotellet mot torget og i skråtakene på 
boligene benyttes strekkmetall. I hotellgavlen 
er hensikten å legge belysning bak for å skape 
en spennende fasadevirkning. Takflatene i 
strekkmetall dekker over en terrassert tak-
flate og bidrar til å fastholde den overordnede 
formen, samtidig som det transparente slipper 
gjennom lys og vann til terrassene under. 

Lasse Kilvær, prosjektleder

Les mer på internett: 
www.portalen-lillestrøm.no

Byggherre: Jernbanegata (OBOS) 
Arkitekt: LPO Arkitekter 
RIB: ÅF Consult & Kynningsrud Prefab
Stålentreprenør: Byemark og  
Kynningsrud Prefab
Totalentreprenør: Veidekke
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Røyken Badeland

Røyken Badeland er på god vei til ferdigstillelse, og kan 
skilte med stål i vegger, i tak, i kombinasjon med betong, 
og i til og med i bassengene. Når det står ferdig på nyåret, 

får Hurumlandet en 13 meter høy klatrevegg, treningssenter, 
helsebygg, og nasjonalt konkurranseanlegg for svømming. 
Prosjektet har et budsjett på 340 millioner kroner. 

Tre bygg
– Røyken Badeland består av tre sammenhengende bygg. Det 
første er svømmehallen, det andre inneholder garderober og 
treningslokaler, og det siste, som vi kaller H bygget, som står 
for Helsebygget, er et kontorbygg med legekontor osv, forklarer 
Phu Vuong, konstruktør i Contiga.

– I Helsebygget er den bærende konstruksjonen i stål, i det 
midterste bygget, garderobebygget, er det er kombinasjon av 
betong og stål. I svømmehallen gjøres bæringen stort sett av 
betongelementer, men med innslag av stål. Det er noen korte 
stålsøyler som holder gulvet oppe, og det er mye gitterdragere i 
stål i taket av hallen, men det er ikke synlig når bygget står ferdig. 
Det er derimot noe vindavstivning i fasaden.

– Alt av bærende stål er produsert i våre fabrikker på Roverud 
og i Latvia. Alle byggene har i tillegg stålplatetak, levert av Borg 
Bygg fra Fredrikstad. Prosjekteringen begynte i fjor, rundt midten 
av september 2015, og første leveranse av stål kom rundt midten av 
desember samme år. Nå er vi helt ferdige med vår del av arbeidet, 
som til sammen var på cirka 20 millioner kroner. Total tonnasje på 
stål var på cirka 190 tonn. Svømmehallen skal gjennom omfattende 
testing i slutten av året, så åpner alt på nyåret, 1. januar 2017. 

Stålbasseng
Det er Nuno arkitektur som har tegnet bygget, sammen med 
Rambøll Norge. 

– Det er en del basseng i stål her, og dette er første gang vi er 
med på et prosjekt hvor det er stålbasseng. Det gjelder to varme 
opplæringsbasseng, et 25 meters basseng, og et stupebasseng, sier 
Soley Karlsdottir, ansvarlig for prosjektet hos Nuno arkitektur. 

– Vi valgte stål på grunn av tid, fordi byggeprosessen er kortere. 
Det blir spennende å se hvordan det blir seende ut, i forhold til 
undervannsbelysning og friskhet. 

Byggherre: Røyken Eiendom
Arkitekt: Rambøll Norge & Nuno Arkitektur 
RIB: Rambøll  
Ståltak: Borg Bygg
Stålentreprenør: Contiga 
Totalentreprenør: NCC
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Montering av stålkonstruksjoner. 

Venstre: Arkitektenes illustrasjon 
av den ferdige skolen.  
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TREDJEPART SVEISEBEVITNELSE  
OG TESTING AV SVEISEPROSEDYRER
Vi er akkreditert av Norsk Akkreditering iht. NS-EN ISO/IEC 17025 og  
tilbyr upartisk tredjepartsassistanse. 

Din ekspert på sveiseteknologi

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

Heggedal Skole og Flerbrukshall er 
på vei til ferdigstillelse. Prosjektet 
behandler 5 bygg; to bygg rives og 

erstattes av nybygg, to bygg bygges om og et 
bygg beholdes. I tillegg skal det opparbeides 
utearealer, veier, og parkering på terreng. 
Det er Metacon Industrimek AS som har 
stått for produksjon, transport, og montering 
av stålkonstruksjonene, og som har prosjek-
tert knutepunktsdetaljer på stålkonstruksjo-
nene. Håvar Ådalen fra Metacon forteller: 

– Prosjektet har vært spennende, men 
samtidig krevende da det har vært mange 
hensyn å ta med tanke på eksisterende byg-
ningsmasse, endringer underveis og så vide-
re. Skolebygget er delt inn i ulike seksjoner, 
der eksisterende bygningsmasse er med på å 
knytte bygninger sammen. Vi begynte med 

Byggherre:  Asker Kommune
Arkitekt: SG Arkitektur
Stålentreprenør og RIB: Metacon
RIB stålkonstruksjoner: Verkis.
Totalentreprenør: Tronrud Bygg

Heggedal Skole
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Vackra plåtar – beständigt och tåligt
Interiört & Exteriört
Arkitektur & Design

www.fmhstainless.se

Helsingborg

skolebygget i juni måned i fjor, og avslutter 
i disse dager siste rest av baldakiner osv. Med 
andre ord, et langvarig prosjekt for stålkon-
struksjoner å være. Tronrud har som de pleier 
å være, vært en hyggelig samarbeidspartner. 
Ellers gleder vi oss nå over at bygget snart 
kan tas i bruk. 

Klart til neste semester
Det går med litt stål: arealet på den nye 
flerbrukshallen er 3.000 kvadratmeter, og 
stålmengdene er på ca. 117 000 kg. Area-
let på skolebygg-tilbygget er på ca. 3.500 
kvadratmeter, og stålmengdene der er på 
ca. 138 000 kg. 

Prosjektkostnadene bæres av Asker kom-
mune med støtte fra spillemidler og Enova. 
Prosjektekteringen startet opp i juni 2013, og 
rivning av gamle bygg begynte i september 
året etter. Anleggsarbeidet tiltok i januar 
2015. Den nye skolen er innflyttingsklar 1. 
januar 2017. 
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• För applikationer med höga   
  laster och höga friktionskrafter

• Hög presterande vid tempraturer   
  ner till -60°C

• Ingen borrning eller svetsning

• Snabbare installation

• Sänkt arbetskostnad

• Justerbart under installationen

• Inga godkännanden för varma   
  arbeten behövs

• Inga skador på stål eller ytskydd

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

Auktoriserad Leverantör

Beställ din katalog idag

®
+44 (0) 1274 521444 © Lindapter International 2016

www.Lindapter.com
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Turn to page 6 to see the 

components of a Girder 

Clamp in more detail. 
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£ Save time and money 

Clamping two steel sections together 

avoids time-consuming welding or 

conventional drilling and bolting. 

High strength
Lindapter clamps are manufactured 

from high strength materials to resist 

high load requirements and harsh 

environments.  

kN 

Adjustable
Quickly align steel sections by sliding 

the section into the correct position 

before tightening the Girder Clamp 

to complete the installation. 

Industry leading approvals

Lindapter has earned a reputation 

synonymous with safety and reliability, 

gaining multiple independent approvals. 

Further details can be found on page 74. 

x

Safer connections
On-site drilling and welding is avoided, 

removing the need for hot work permits 

and encouraging safer site conditions.

Free connection design
Lindapter’s experienced Engineers can 

design a bespoke connection based 

on your specific requirements free of 

charge. See page 75 for more details.

Girder Clamp - The Connection Concept

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

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

connection is quickly achieved by clamping two steel sections together.

Bring the location plate and the 

lower beam into position below 

the upper beam. 

Step 1
Fit the bolts with two Lindapter 

clamps, any packings required, 

a nut and a washer.

Step 2
Using a torque wrench, simply 

tighten each bolt to the 

recommended torque.

Step 3
Quick and easy to install

Watch installation videos of 

Girder Clamps and many more 

products at www.Lindapter.com

4 | Girder Clamps by Lindapter®

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

© Lindapter International 2016

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

Safe Working Loads
DimensionsProduct

Code
Bolt 8.8 

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

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

Tightening 
Torque

Clamping 
Range V

Y X T Width

Painted 
Steelwork2)

Galv. 
Steelwork

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

HIGH SLIP
RESISTANCE

Nose Anti-rotation marks

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

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

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

Girder Clamps by Lindapter® | 15
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Clamping 
Range V

mm

6 - 13

8 - 16

10 - 19

SSLLLIIPPP
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Slip Resistance f
galvanised finis

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

Technical Innovation in Steelwork Connections

Established 1934

®

Golvinfästning DäckinfästningStålexpander
(Godstjocklek 3-86mm)

StödinfästningStålkonstruktioner

NY
PRODUKT

Klämplattan Typ AAF
För höga friktionskrafter

Vi tänker mer färg.

Största urvalet färger.

Lindabs sandwichpaneler tillverkas i stålplåt och har  

en isolerkärna i brandklassad stenull. Vi kan erbjuda 

marknadens största kulörurval till panelerna. Välj mellan 

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

färg du också. 
 

Boka möte och få en färgglad överraskning!

Vill du få mer info om våra sandwichpaneler, om  

kulörernas sammansättning, hur de ska underhållas  

och bättringsmålas? Eller kanske boka möte med  

en av våra säljare? Gå in på lindab.see

lindab.se

Beställ 

vår nya 

färgkarta!

 l indab |  v i förenklar byggandet
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Biomedicum – stål, glas och betongelement!

Biomedicum är en ny toppmodern 
laboratorieanläggning särskilt ut-
vecklad för medicinsk forskning åt 

Karolinska Institutet. I det nya laboratoriet 
samlas nästan alla Karolinska Institutet-for-
skare på Campus Solna inom experimentell 
forskning. 

En transparent byggnad
Tidigare har Karolinska Institutets forsk-
ningsmiljöer legat utspridda på hela cam-
puset – ett grönt parkområde med röda 
tegelbyggnader som anlades på 1930-talet. 
Den nya byggnaden är inte bara tänkt som 
ett hus i campusparken, utan ska också rym-

ma delar av parken inuti byggnaden. Genom 
ett glasövertäckt grönt atrium fortsätter cam-
pusområdets uterum in genom byggnaden 
och förstärker det gröna campusområdets 
sociala kvaliteter – vilket gynnar kunskaps-
delningen och det tvärfackliga arbetet. Bygg-
nadens öppenhet uppnås bland annat genom 
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SUPER-SAPHIR – när kvalitet och 
funktion är viktigt i ditt arbete

Ejots borrande byggplåtsskruv av austenitiskt rostfritt 

stål klarar alla korrosionsklasser.

Den är unik med sin borrspets av härdat stål och stam 

i austenitiskt rostfritt material. Detta gör det möjligt att 

förena kraven (AMA Hus) på rostfritt material för utom-

husmiljö.

ejot-avdel.se

Missa inte vårt föredrag på 

Stålbyggnadsdagen kl 13.30 

eller besök vår monter. 

Välkommen!

Europeiskt typgodkännande

ETA-10/0200

en transparent, inbjudande undervåning 
med åtkomst till atrium, café och offentliga 
utställningsrum. Detta skapar även nya kon-
takter genom parken och öppnar på så vis det 
nya Karolinska Institutet mot både staden 
och det planerade nya universitetssjukhu-
set Nya Karolinska Solna (NKS), som ska 
ligga bredvid. Biomedicum blir därmed 
knutpunkten i området – en tydlig ikon för 

den forskning i världsklass som Karolinska 
Institutet står för.

Stomkonstruktion
Strängbetong är stomentreprenör av stål- 
och håldäckskonstruktionen till den 80 000 
kvadratmeter (BTA) stora byggnaden. Hu-
vuddelen av stålstommen består av sam-
verkanspelare och samverkansbalkar av 

stomsystemet IQB från stålentreprenören 
VSAB som har ett antal väl beprövade de-
taljlösningar för svetsade anslutningar balk/
balk och balk/pelare. I detta projekt har nya 
projektspecifika detaljlösningar utformats 
för att uppfylla krav från olika inblandade 
parter. Det rör sig bland annat om skru-
vade kopplingar balk/pelare samt speciel-
la infästningsdetaljer för den avancerade 
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FULL AUTOMATISERT STÅLBEARBEIDING

ØK PRODUKTIVITETEN, FÆRRE OPERATØRER OG LAVERE KOSTNADER

BORING SAGING

PLASMAROBOT

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

FORHANDLER I SVERIGE FORHANDLER I NORGE

glasfasaden. De nya detaljlösningarna har 
tagits fram i samarbete med Strängbetong. 

Ljusgård med glastak
I byggnaden finns en stor ljusgård med ett 
tak med kupoler och med en slät undersida 
mellan kupolerna. Kupolerna är konforma-
de och har en diameter nertill på 3 meter 
och är 2,6 meter höga. Ovanför kupolerna 

ligger ett heltäckande glastak. Stålstommen 
till det stora glastaket på 26 m x 28 m har 
tillverkats och monterats av VSAB. Den-
na stomme består av sex fackverksbalkar 
med tvärbalkar och gångbryggor emellan. 
Balkarna har svetsats ihop till tre stora voly-
melement som transporterats till Solna med 
bredtransport. Montaget utfördes i sin helhet 
under en helg. 

Beställare: Akademiska Hus
Arkitekt: Berg / C.F.Möller
Entreprenör: Skanska
Konstruktör: Tyréns
Stomentreprenör: Strängbetong
Stålentreprenör: VSAB
Glasentreprenör: Fasadglas
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Würth-koncernen är världsledande inom fästmaterial. Självklart 
avseende både bredd och kvalité på vårt produktutbud men även 
avseende produktutveckling, tester och kompetens. 

Läs mer på www.wurth.se/stalkonstruktion, där kan du även 
beställa vår nya katalog med produkter för stålkonstruktion.
Eller skicka ett mail till marknad@wuerth.se så skickar vi en 
katalog till dig.

bäst på fäst
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Genom offentlig upphandling 
beställde Trollhättans stad en 
ny klaffbro för GC-trafik över 

Bergkanalen i slutet av december 2015. 
Invigningsdatum sattes till den 4 sep-
tember 2016 vid firandet av Trollhättan 
100 år och Slussdagen. Kravställnin-
gen innefattade ett läge som innebar en 
bro som var cirka 44 meter lång, max 5 
procent lutning och att inget arbete fick 
utföras i vatten. 

Tidigt i projektet framkom att höjd 
skulle tas för kanalens breddning i och 
med eventuella nya framtida slussar vilket 
innebar att bron blev 6 meter längre. För 
att klara av detta konstruerades bron som 
en dubbel Holländsk klaff med bärstag. I 
princip en öppningsbara hängbro! 

Världens längsta öppningsbara häng-
bro invigdes som beställt den 4 september 
efter en konstruktions- och byggtid på  
9 månader. Bron ska fjärrmanövreras från 
Sjöfartsverkets närbelägna Kanalcentral 
och beräknas manövreras cirka 3 500 gån-
ger årligen. 

Gestaltningen och konstruktionen av 
klaffbron har genomförts av Sting och 
den 210 ton stålbron har tillverkats och 
monterats av Lecor. De två klaffarna är 
25 meter långa vardera och väger 25 ton. 
De två pylonerna väger 14 ton vardera. 

Olidebron - Rekordlång bro på rekordtid!

Beställare: Trollhättans Stad
Entreprenör: NCC
Gestaltning & projektering: Svenska 
Teknikingenjörer Sting 
Stålentreprenör: Lecor Stålteknik
Hydraulik: Industrihydraulik

A
lb

in
 S

är
nd

ah
l

H
an

s 
Ad

er
um

H
an

s 
Ad

er
um

since 1954 www.vastanfors.se

Validerad kvalité

Made by Västanfors

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

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

Undervisningshuset blir en renodlad byggnad för lärande och under-
visning, där framtidens lärandemiljöer och utbildningsmetoder kan 
utvecklas. Här kommer det att finnas flexibla miljöer för alla typer 

av lärande, allt från den stora hörsalen till grupprum och enskilda studie-
platser. Undervisningshuset kommer framför allt att användas av Skolan 
för Arkitektur och Samhällsbyggnad. Därför ska huset bli ett pedagogiskt 
verktyg i sig, med synlig konstruktion och installationsteknik som gör att 
studenter och besökare på ett konkret sätt kan se hur byggnaden fungerar. 

Byggnaden är från marknivå utformad med stålpelare och stålbalkar. 
Bjälklagen är till största delen utförda av plattbärlag och kantbalkarna är 
integrerade i bjälklagskonstruktionen. En önskan om en flexibel byggnad 
har medfört att stommen har valts med långa spännvidder. Samtidigt gav 
begränsningar i byggnadens höjd att installationer går igenom balkarna som 
försetts med stora hål i lämpliga avstånd. Installationerna har projekterats för 
att passa in i dessa hål. Fasadpelarna är indragna från fasaden vilket medför 
att de är synliga i rummet. Till största del är stålet brandskyddsmålat eftersom 
det ska vara synligt. Taket är uppbyggt av trapetsprofilerad plåt med PIR-iso-
lering, samt stenullsboard under takbeläggningen. Ytterväggarna består i 
mitten av stålreglar från Europrofil. Stålstommen på 230 tom är tillverkad 
och monteras av Smederna. Det mesta i stommen är standardprofiler (HEB 
1000 som störst) med en metar höga HSI-balkar i taket. 

Undervisningshuset på KTH

Beställare: 
Akademiska hus
Arkitekt: 
Christensen & Co
Konstruktör: 
WSP
Stålentreprenör: 
Smederna
Stålreglar:  
Europrofil
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Vi tillverkar stålkonstruktioner och svetsad
balk till prefab och byggindustrin i Sverige.

www.fsmide.se

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

Nya möjligheter med FEM-Design SBI Steel Joints!

3D Modellering, Analys och Dimensionering

  51 olika lösningar.
 “Stand-alone version med egen 
indata, eller en Integrerad version 
till FEM-Design 3D Structure’s 
modell och analysresultat.
 Alla knuttyper enligt SBI’s 
Detaljhandbok.
 Enkla och översiktliga resultat 
och utnyttjandegrader.
 Komplett dokumentation med 
alla EC-verifikationer och ritning/
skiss på knuten.

www.strusoft.com

s sss pås utå teut

15FEM-Design

Shear resistance (EN 1993-1-8:  [3.6.1]):  45% (LC:  ‘Lastkomb 1’)
VEd = 85.00 kN

Fv,Rd = 94.08 kN (threaded)
Fb,Rd,end-plate,row 2 b = 1.00, k1 = 2.25)
Fb,Rd,Flange,row 2 b = 1.00, k1 = 2.50)

VRd = 188.16 kN

Compressed stiffener resistance (EN 1993-1-1:  [6.2.4], EN 1993-1-5:  
[9.1]):  108% (LC:  ‘Lastkomb 1’)

F = 282.24 kN
Stiffener thickness is less than tmin = 13.1 mm, needed for Class 3 section
Fc,Rd = 1889.14 kN

Compressed stiffener (checked for plate strength) weld resistance (EN 
1993-1-8:  [4.5.3.2 (§1)]):  60% (LC:  ‘Lastkomb 1’)

pp = 0.00 N/mm2
pp = 0.00 N/mm2

pl = 156.09 N/mm2

Rd,1 = 453.33 N/mm2
Rd,2 = 367.20 N/mm2

Stombyggnation i det nya Stockholm
 www.contiga.se
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Läs till Diplomerad
Montageledare Stål ML-N!
Start vecka 48 i Stockholm.

svetsansvarig.se
Vi arbetar med svetstillsynn

Brunna Logistikpark ligger 
mellan Bro och Kungsän-
gen i Upplands-Bro kom-

mun. Där bygger nu NCC en nu 
logistikbyggnad – Önskebrun-
nen. Det blir en flexibel byggnad 
på 14 000 kvadratmeter med tolv 
meter takhöjd och stor möjlighet 
till skräddarsydda lösningar för 
kunderna. Byggnaden har plats för 
en till fem hyresgäster med lager, 
kontor och personalutrymmen. 
Llentab tillverkar och monterar 
stomme, bjälklag, ytterväggar och 
tak till projektet. Stommen består 

av 384 ton höghållfast galvanise-
rat stål och taket byggs av en hög-
profilplåt från Llentab. Väggarna 
består av Llentab Sandwichpanel 
med stenull utförda i skyddsklass 
3, totalt 6200 m2. 

Beställare: NCC
Arkitekt: Cosmo Arkitektur
Entreprenör: NCC 
Stålentreprenör: Llentab

Logistikhallen Önskebrunnen
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Stålpelare på lager i Llentabs fabrik i 
Kungshamn och väntar på transport 
till Önskebrunnen.
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STÅLPRODUSENTER
ArcelorMittal Commercial 
Long Norway AS, 

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

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

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

Stalatube OY 
c/o GatewayStainless AS,

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

TYNNPLATER
Alsvåg Plater AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STÅLGROSSISTER
Astrup AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STÅLENTREPRENØRER / VERKSTEDER 
ABT Bygg AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Furstål AS, 
www.furstal.no, 
Industriveien 5, 9062 Furuflaten, 
Tel. 77 71 12 00
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GBS Produkter AS, 
www.gbsprodukter.no, 
Holmengata 24, 1394 Nesbru, 
Tel. 66 77 80 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIAS AS, 
www.sias-as.no, 
Pb 284, 3192 Horten, 
Tel. 33 03 53 60
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Skanska Stålfabrikken, 
www.skanska.no, 
Øysand, 7224 Melhus, 
Tel. 40 01 36 60 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STÅL- OG FASADEENTREPRENØRER
ALFA Stålentreprise AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTREPRENØRER
AF Gruppen Norge AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skanska Norge AS,  
Konstruksjonsavdelingen, 

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

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

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

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

RÅDGIVENDE INGENIØRER
BraCon AS, 

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

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

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

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

Dipl.-Ing. Florian Kosche AS 
www.difk.no, 
Møllergt. 12, 0179 Oslo, 
Tel. 977 61 614
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Hjellnes Consult as, 
www.hjellnesconsult.no, 
Pb 91 Manglerud, 0612 Oslo, 
Tel. 22 57 48 00 

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

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

Kværner Jacket Technology 
Trondheim AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMVARE / IKT 
EDRMedeso AS,  

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

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

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

BRANNSIKRING OG ISOLERING
Firesafe AS, 

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

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

BETONGELEMENTPRODUSENTER
Con-Form Oslo AS, 

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

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

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

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

FESTEMATERIELL / MASKINER
Beijer AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPEKSJON / DOKUMENTASJON
AAA Certification AB, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MALING
Joma Trading Norway AS, 

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

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

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

VARMFORSINKING 
Brødr. Berntsen AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORGANISASJONER/UTDANNING
Chr. Thams Ressurs, 

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

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

Høgskolen i Gjøvik, 
www.hig.no 

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

Nordic Galvanizers, 
www.zincinfo.se 

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, 
www.NFSkompetanse.com 

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

Universitetet i Agder, 
www.uia.no, 
Pb 509, 4898 Grimstad, 
Tel. 37 23 30 00
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Ved inngåelse av avtaler krever kunder 
eller leverandører ofte en eller annen 
form for garanti. Stålforbundet lanserer 
i disse dager sammen med vår samar-
beidspartner på forsikring, Pareto, et 
nytt produkt som våres medlemmer 
kan benytte som et alternativ til bank-

garanti. Det kan være opp til 10 ganger 
rimeligere å tegne en sikkerhetsgaranti-
forsikring framfor å stille bankgarantier. 
Dette har flere fordeler:
–  Langt rimeligere enn bankgaranti
–  Man slipper å stille pant og på den 

måten binde opp midler

–  Man blir mer uavhengig av banken
–  Kort behandlingstid og enkelt å 

administrere
Ta kontakt med Stålforbundets sitt  
forsikringskontor dersom du ønsker 
mere informasjon om ordningen:  
Tlf 916 48 970, Epost: staal@pareto.no

Nortech AS har investert i markedets nyeste 
og råeste maskin for bearbeiding av stål. Den 
avanserte CNC-maskinen er en Endeavour 
1003DDB fra FICEP. Den driller, freser, gjenger 
og risser alle profiler, også rør. Nortech kan 
nå bearbeide opptil 18 meter lange bjelker og 
håndtere 12 meter lange rør.  Sagen er på 1 000 
mm og kutter 60 grader begge veier.  Den er 
utstyrt med 3 spindler som arbeider paral-
lelt hvorav hver spindel har et magasin på 6 

verktøy. Typisk toleranse er 2 mm på 18 meter. 
Med denne moderne maskinen vil de kunne 
bearbeide stål på den absolutt smarteste og 
raskeste måten. 

– Dersom du lurer på hvordan moderne 
bearbeiding foregår er det bare å avlegge oss 
et besøk. Vi leverer i hele Norge. Maskinen ble 
driftsklar i slutten av juli, sier daglig leder Geir 
I. Tindvik. 
Les mer: www.nortech.no

Nytt tilbud: Sikkerhetsgarantiforsikring for stålbygg

NYE MEDLEMMER I 
NORSK STÅLFORBUND

STÅLENTREPRENØRER / 
VERKSTEDER 

Byemark Stål AS,  
www.byemark.no
Mekanor AS,  
www.mekanor.no
Skipnes Mek. Verksted AS, 
www.skipnesmek.no
Gjeraldstveit Mekaniske 
AS, www.gjeraldstveit.no
Industrisveis AS,  
www.industrisveis.no

STÅL- OG FASADE- 
ENTREPRENØRER 

Lie Blikk AS,  
www.lieblikk.no

INSPEKSJON /  
DOKUMENTASJON

HSP Inspection AS,  
www.hspinspection.no

Automatisert stålbearbeiding
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Arbeid i verkstedshallen Fra Gladenga for Veidekke

Byemarks verkstedshall på Rakkestad. Hovedsakelig er satsningsområde standard stålkonstruksjoner.

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.

BYEMARK STÅL 
Erfarne stålfolk i nytt firma

Byemark Stål er et nystartet firma, 
vi startet opp i januar 2016. Hele 
gjengen har drevet i bransjen i fra 

15 til 40 år. Nå er vi rundt 10 ansatte og i 
tillegg 5–6 innleide. Alle har vært innom BT 
stål i en eller annen form. Selv har jeg vært 
6 år i Kynningsrud Prefab i mellomtiden, 
forklarer daglig leder Anders Østmark. 

Hele prosjekt
Verkstedet ligger i Rakkestad, og har kapa-
sitet til å produsere rundt 50 tonn per uke. 
Hovedsakelig er satsningsområde standard 
stålkonstruksjoner.

–Vi utfører også fasader, takplater og noe 
rekkverk i stål. Utførelsesklassen vår er fo-
reløpig EXC3, men vi har lagt opp systemet 
til EXC3. Det eneste som mangler er å kjøre 
egne WPQR. 

–Vi tar på oss hele prosjekt, med pro-
sjektering, produksjon og montasje. Nå om 
dagen arbeider vi med Veidekke på Oppsal og 

Gartnerkvartalet, med Consto på Slemmestad 
handelspark og Parkodden på Strømmen, og 
med Hent på A14 og Drøbaksbadet. 

Bra belegg
Drøbaksbadet er et spennende prosjekt med 
store fagverk. Det blir montasje nå i to etap-
per i oktober og november. Ellers har vi bra 

belegg, ordrereserven vår er på godt over 
20 millioner, og vi har veldig mye å regne 
på. Omsetning for 2016 vil ligge rundt 20 
millioner kroner.

Lasse Kilvær

Les mer på internett: 
www.byemark.no
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Llentabs huvudkontor i Kungshamn.
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LLENTAB har levererat stålbyggnader i nära 35 år.  

Under dessa år har man levererat ca 7500 stålbyggnader 

både i Sverige och i Europa. Llentab kontrollerar i pro-

jekten hela kedjan från förfrågan till färdig hall med egen 

produktion och en egenutvecklad montageprocess. 

Llentab – Stålbyggnader byggda på goda idéer!

Llentab grundades 1972 av Leif Lind-
blad för att leverera tillfälliga byggna-
der och 1977 utvecklades Llentabhal-

len. Under början av 80-talet utvecklades 
en mer traditionell stålbyggnad – S-hallen. 
Konceptet var redan då att skruva ihop 
alla komponenter som också var galvani-
serade. Alltså ingen svetsning eller mål-
ning av stomkomponenterna. På 90-talet 
utvecklades systemet till större c/c-avstånd 
genom möjligheten att utnyttja tjockare plåt 
till den bärande stommen. Sedan 1977 har 
Llentab tillverkat och levererat kompletta 
stålhallar och fackverk till byggföretag och 
slutanvändare. På 2000-talet togs nästa steg i 
företaget då man investerade i en anläggning 
för sandwichpaneler som togs i bruk 2010. 
Idag är Llentab marknadsledande i Sverige 
på kompletta stålbyggnader men även stora 
i Polen, Tjeckien och Norge. Man har tre 
affärsområden – Stålhallar, Fackverk och 
Sandwichpaneler. 

Företaget drivs idag av Leifs söner Stefan 
och Fredrik Lindblad. Sedan 2015 är Thom 
Nilsson koncernchef med dotterbolag och VD 
i sju länder där Sverige är den största mark-
naden. Koncernen har 420 anställda varav 
hälften i Sverige. Llentab AB är moderbolag 
i Llentab Group och ligger i Kungshamn, 

hjärtat av Bohuslän, med Stefan Lindblad som 
VD och Fredrik Lindblad som Teknisk chef.

I Kungshamn ligger, förutom huvud-
kontoret, även fabriken som producerar 
stålhallarna. I Kungshamn har man 10 pro-
duktionslinjer och sedan 2010 har man en 
produktionslinje i Gdansk där man tillverkar 
de längsta produkterna i de tjockaste materia-
let. Men samtliga linjer hänger ihop i samma 
datorsystem och levererar till samtliga länder 

Fredrik och Stefan Lindblad framför pellets-
fabriken i Uddevalla, två likadana hallar med 
måtten 31 x 96 m och invändig höjd på 11 m 
för lagring av färdig träpellets.

Stefan och Fredrik Lindblad framför råma-
terialet för stomtillverkningen. Materialet 
kommer till Sverige med tåg från Österrike och 
huvuddelen av material har en sträckgräns på 
500 N/mm2.

Alla profiler görs i ett långt band där samtliga 
hål är stansade klara. När profilen är rullfor-
mad klipps den vid perforeringen i rätt längd.
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Llentabs signum är att skicka platta paket till byggplatsen. Innan lastbilarna kommer så planerar truckföraren Christer Doversund själva 
lastningen.

Staplingsrobot som kan hantera längder upp till 14 meter gör materialet klart för 
att buntas och sedan skickas till byggplats.

och marknader. De flesta komponenterna 
tillverkas i Kungshamn och transporteras 
ut med lastbil till projekten. Projekteringen 
sker i respektive land men är kopplad till 
samma datorsystem utifrån detta går det ut 
till maskinerna för tillverkning och sedan 
transport till byggarbetsplatsen. Llentab har 
alltid haft kvalité som ett riktmärke och var 
redan 28 september 2011 klara att CE-märkta 
sina stommar. 

Llentab använder höghållfast, varmför-
zinkat stål med tjocklek upp till 7 mm som 
levereras i coils till produktionslinjerna. De 
kallvalsade proflerna i pelare, regelverk och 
takstolar tillverkas i moderna anläggningar 
där man kan anpassa takstolarna upp till 100 
meters bredd. Produktionslinjerna bygger 
på samma princip – plåt från en rulle riktas 
för att sedan stansa hål, märka med en eti-
kett och därefter rullformas för att slutligen 
klippas och staplas på pall till ett projekt. 
Samtliga produktionslinjer är kopplade till ett 
datorsystem där samtliga produkter märks, 
paketeras i platta paket och lagras för att trans-
porteras till byggarbetsplatserna. Där sätts 
sedan komponenterna ihop med skruvar till 
en stomkonstruktion. Stomkonstruktionen 

reses sedan upp antingen i hydraulmontage 
eller med kranmontage, idag 50/50. 

Stålhallarnas väggar förses med galvani-
serad, lackerad stålplåt ur ett kulörprogram, 
trapets- eller sinuskorrugerad, med profilhöj-
der mellan 20 och 90 mm. Standardtjocklek 
0,5 mm. Samtliga plåtskruvshål för infästning 

i regelverket är förstansade. Isolerade hallar 
kan levereras med sandwichpaneler, med 
flera olika strukturer i ytskiktet, i tjocklekar 
från 100 till 300 mm. 

Lars Hamrebjörk
Läs mer på Internet
www.llentab.se

Rullformningslinje för C, U och Hattprofiler upp till 6 mm 
godstjocklek.

Färdiga sandwichelement 
med stenull på väg i Llentabs 
produktionslinje.

Förmontage av vissa komponenter sker i fabriken när så är möj-
ligt, här monteras pelare samman av Jonathan Alexandersson.
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ArcelorMittal ligger i framkant inom forskning och 
utveckling och använder moderna och miljöanpassade 
tillverkningsprocesser. Självklart är vi certifierade inom 
såväl hälsa och säkerhet som kvalitet och miljö.

www.arcelormittalprojekt.se

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

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

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

TP 200 – 840
– Klarar de lite tuffare lastfallen

– Snabbt montage utan krav  
på montagestöd

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

TP127-960 
– God bärighet anpassad för våra nordiska förhållanden

– Passar de flesta tänkbara lastfall

– Fin, stabil passform ger snabbt montage

MATERIAL Varmförzinkad lackerad stålplåt / ZM evolution /
 Interiör vit 12 my / Yttertak svart polyester 25 my

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

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

INNERTAK YTTERTAK
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0155 Oslo, 
Norge

VI PROJEKTERAR  
STÅL FÖR FRAMTIDEN

Byggnadskonstruktion är nyckeln för att 

möta både funktionella och estetiska 

visioner när broar och byggnader ska 

utformas. Stålkonstruktion är en viktig del.

Vi gör stål möjligt i så väl spektakulära 

som rationella former oavsett om det 

handlar om ett fastighetsprojekt,

ett industriprojekt eller ett broprojekt.

Läs mer på www.cowi.se

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.


