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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.

STÅL ÄR MATERIALET 
SOM GÖR DET MÖJLIGT 
 Möjligt att bygga snabbt, lätt, långt, högt, stort och effektivt.
Men inte minst göra det möjligt att bygga just de där 
byggnadsverken alla lägger märke till.

Vi på COWI är med i de tidiga skedena, när stommen utreds 
och designas. Vi projekterar med de mest effektiva verktygen 
och optimerar och visualiserar. Vi drivs till att utforma våra 
stålkonstruktionerna så effektiva som möjligt och följer upp 
och medverkar vid upphandling, produktion och montage.  

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



 

Sweco är huvudkonstruktör och arkitekt för ett nytt designhotell i Stockholm. 
Byggnaden totalrenoveras och får en påbyggnad med stålstomme.

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 
stålkonstruktioner där arkitektens design ställer höga krav. Sweco har hög teknisk 
kompetens och stor förmåga att optimera användningen. Allt arbete utförs i 3D, från 
beräkningsanalyser till produktionsmodell för tillverkningsunderlag till verkstad.

www.sweco.se

NYTT DESIGNHOTELL  
I CENTRALA STOCKHOLM.

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

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

Eksport av olje og gass har bidratt til at Norge er verdens rikeste land. Men fallende pro-
duksjon fra olje og gass vil gi lavere inntekter i framtiden, og den lave oljeprisen fører til 
mindre investeringer i leting og utbygging av nye felt. Norge kommer likevel til å pro-

dusere olje og gass i mange, mange tiår fremover. Men nedgangen vil uansett fortsette, selv med 
høyere oljepris, nye funn og ny teknologi. En omstilling er derfor nødvendig. Vi ser allerede nå 
at omstillingen av petroleumsindustrien har startet. Kunnskaper og erfaringer fra offshoretekno-
logi bidrar til omstillinger vi før ikke trodde var mulig. Her ligger det et stort potensiale for nye 
næringer og økonomisk vekst. 

Omstillinger offshore
Norge besitter mye kompetanse om offshoreteknologi som kan overføres til andre applikasjoner. 
Det pågår mange spennende og innovative prosjekter hvor kompetanse fra offshoreteknologi 
har bidratt til utvikling av, f eks, oppdrettsanlegg til havs for fisk og tang & tare, havvindmøller, 
bølgekraftverk og flytende broer over dype fjorder. Stålet er i de fleste av disse applikasjonene 
hovedmaterialet og bærebjelken for realiseringen.  Norsk Offshoredag og Norsk Havbruksdag er 
to årlige konferanser som fokuserer på mulighetene for å bruke erfaringene fra offshoreteknologi 
i nye satsningsområder, så som havbruk, fornybar energi og brokonstruksjoner.  

Omstillinger onshore
For å få redusert klimagassutslipp i byggebransjen må det omstillinger til. En meget stor miljøge-
vinst oppnås gjennom å redusere bruken av naturressurser i nye materialer ved å ombruke el-
ler gjenvinne brukte materialer. Ombruk gir den beste effekten med flere ganger mindre CO2-
utslipp. Vi har arbeidet med et ombruksprosjekt som har sett på muligheter og hindringer for 
ombruk av stålbygg. Stål er det byggematerialet som er best egnet for ombruk og som passer inn 
i EUs sirkulære økonomi. Skrudde stålkonstruksjoner er enkelt å demontere og bruke om igjen. 
Ombruk vil også føre til flere lokale arbeidsplasser. Les mer om prosjektet i en artikkel i denne 
utgaven. 

Gratulerer SBI
Stålbyggnadsinstitutet (SBI) som har hatt og har en stor innflytelse på utviklingen og bruken av 
stål i Sverige, feirer i år 50 år. SBI har også hatt stor betydning for utviklingen av stålbransjen i 
Norge og andre Europeiske land gjennom sine mange forskningsprosjekter og publikasjoner. Vi 
er i dag representert i hverandres styrer. Dette bidrar til et meget tett og nært samarbeid. Vi sam-
arbeider om felles utgivelse av tidsskriftet du nå har i hånden, om fagbøker, kurs og mye annet. 
Spesielt viktig er utveksling av informasjon om nye og reviderte standarder. 

Jeg håper å treffe flere av dere på SBIs jubileumsfest på Stålbyggnadsdagen 26. oktober. Jeg 
håper også å treffe deg på Norsk Ståldag 2. november. Vi stiller oss først i køen blant gratulan-
tene. Gratulerer SBI, med de første 50 årene! 
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Kjetil Myhre
daglig leder, Norsk Stålforbund
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Årets seremoni i København  
var den største hittil.
ECCS gir ut den europeiske stålpri-
sen annet hvert år. Prisseremonien i 
år ble arrangert i sammenheng med 
Eurosteelkonferansen i København, 
av den danske stålforeningen DSI. 

Konferansen som ble avholdt 8. juni i København 
på Tivoli Hotel & Conference Center, samlet 80 
deltakere fra hele Norden. Det var mange interes-
sante temaer som ble presentert, så som utviklingen 
av stålmarkedet i Norden og Europa. Spesielt et 
tema fikk mye oppmerksomhet; regler og tiltak ifm 
antidumpingsavgifter. Dagen etter konferansen 
bestemte EU-kommisjonen at den vil pålegge opptil 
35,9 prosent i avgifter på kinesisk valset stål pga 
Kinas overproduksjon, som et forsøk på å skape like 
konkurransevilkår med Kina. Presentasjon av svensk 
og norsk ståldistribusjon var ved Anders Martinsson, 
BE Group og Ingvald Aase, Norsk Stål. Til slutt var det 
en paneldiskusjon om utfordringer i framtiden.

Neste år avholdes EUROMETAL Regional Mee-
ting Nordics, i Oslo. Hold av datoen allerede nå:  
31. mai 2018.
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Anders Martinsson, BE Group Ingvald Aase, Norsk Stål

EUROMETAL Regional Meeting Nordics

European Steel Design Awards 2017

Kimen Kulturhus i Stjørdal vant European Steel Design Award of Merit. 
Rambøll Norge, Skanska Stålfabrikken, Brødrene Midthaug, Reiulf Ramstad 
arkitekter, JST Arkitekter, Stjørdal Kommune og Stjørdal Kulturutvikling mot-
tok prisen fra juryen. 

Til stede under prisoverrekkelsen var: Sveinung Sexe, fagansvarlig for byg-
geteknikk på Kimen, Rambøll, Frode Berg, prosjektsjef Skanska, Jon Olav 
Kvåle, fabrikksjef Skanska Stålfabrikken, Otto Midthaug, Endre Fagerhaug, 
og Karsten Midthaug, fra Brødrene Midthaug, Ole Hermod Sandvik, vara-
ordfører Stjørdal, Reiulf Ramstad, Anja Hole Strandskogen, Christian Skram 
Fuglset og Kristin Stokke Ramstad fra Reiulf Ramstad Arkitekter, Eva Helene 
Haanæs, Kjell Kristiansen, og Kai Rune Bakke fra Lusparken Arkitekter, og 
Olivier L. L. Hérail fra JST arkitekter.

Odenplan i Stockholm vant Euro-
pean Steel Design Award of Merit. 
Trafikverket, 3XN, Buro Happold och 
Smederna tog emot priset från juryn.

På plats vid prisutdelningen var: 
Paul Roberts, Buro Happold, Jan 
Ammundsen, 3XN och Kenneth 
Ahnelöv, Smederna.

Award of Excellence gikk til det 
tyrkiske prosjektet Robert College 
Murat Karamanci Student Centre i 
Istanbul. 

Anders Haagaas Grinde fra 
Arkitekthøyskolen i Oslo mottok 
studentpris for sitt prosjekt FISH - a 
land based salmon farm in Oslo. 
Her med generalsekretær i ECCS, 
Véronique Dehan. 

Public Award gikk til det finske 
prosjektet Burj Al Arab Terrace. Her 
mottar Lasse Rajala, regiondirektør 
i Sweco Finland, prisen av Jørn Niel-
sen, daglig leder av DSI og president 
av ECCS. BE Group levererar stål, armering, rör, specialstål, 

rostfritt och aluminium till bygg- och verkstadsindustri 
över hela Sverige och i sju andra nordeuropeiska 
länder. 

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

Certifierad  
enligt  
EN 1090-1

>130 ÅRS  
ERFARENHET AV 

ATT LEVERERA STÅL!

BE_Group_Nyheter_om_Stålbyggnad_Nr_5_2016_utfall.indd   1 2017-01-24   13:07:30
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Sveriges äldsta konstruktionsbyrå 
har blivit yngre
Kan man samtidigt vara den äldsta och den mest nytänkande kon-
struktionsbyrå? Svaret hittar man hos medarbetarna på Looström 
Gelin. Konstruktörerna där berättar stolt om hur företaget bilda-
des 1903 och om den gyllene tiden med dess snabba utveckling 
i början av förra seklet, om det innehållsrika arkivet med många 
spännande historiska projekt. De berättar vidare om dagens nya 
och expansiva Looström med kunskap och nytänkande. Med över 
100 år i historia kan Looström Gelin blicka till bara och se hur 
stålet har följt med under denna tidsresa. Från tidiga och enklare 
stålstommar till komplexa konstruktionslösningar där endast 
stålkonstruktioner klarar dagens tuffa utmaningar.

Medarbetarna på Looström Gelin gratulerar SBI på sin 50 årsdag!

Bernt Johansson in memoriam
Professor emeritus Bernt Johansson 
har avlidit, tre dagar efter sin 75-årsdag. 
Bernts livsgärning har varit stor och 
betydelsefull. Han var i sina olika roller 
som normskrivare, kreativ konstruktör 
och nyfiken forskare en ledande person 
inom svenskt stålbyggande. Hans 
betydelse för utvecklingen av tidigare 
svenska stålbyggnadsnormer och de 
nu aktuella Eurokoderna kan knappast 
överskattas. Minst lika viktigt var att 
Bernt med entusiasm, värme och stort tålamod försökte föra 
sina kunskaper vidare till nya generationer stålbyggare. Hans 
insatser fick erkännande genom SBI:s pris Silverbalken och 
ECCS Charles Massonet Award, men för honom var nog ett 
viktigare erkännande de livslånga vänskapsrelationerna som 
utvecklades med hans doktorander.

Han ska leda satsningen mot fossilfritt stål
Mårten Görnerup blir vd för HYBRIT 
Development, joint venture-bolaget 
som initierats av SSAB, LKAB och 
Vattenfall. Han kommer närmast 
från vd-posten på Metsol, ett teknik-
konsult bolag inom stålsektorn och 
han har tidigare en bakgrund inom forskning i metallurgi. Mårten 
Görnerup tillträdde som VD den 1 september och kommer suc-
cesivt att skala upp sitt engagemang för HYBRIT

– HYBRIT är ett spännande framtidsbolag som kan hjälpa 
oss att förse samhällen med stål och samtidigt uppnå klimat-
målen. Det är därför en stor ära för mig att ta mig an uppdra-
get som vd, säger Mårten Görnerup.

HYBRIT initierades av SSAB, LKAB och Vattenfall under vå-
ren 2016. Ett år senare bildades ett gemensamt joint-venture-
bolag med målet att gå från dagens process med masugnar, 
med kol och koks, till att istället använda vätgas för att få en 
process som inte släpper ut koldioxid, utan vatten. Sedan lan-
seringen har initiativet fått stöd från Energimyndigheten i flera 
omgångar, bland annat för ett fyraårigt forskningsprojekt.

Initiativet är uppdelat i tre faser. En förstudie som pågår fram 
till slutet av 2017. Därefter följer forskning och försök i en pilotan-
läggning fram till 2024. Slutligen är planen att genomföra försök i 
en fullskalig demonstrationsanläggning fram till 2035.

Sverige har unika förutsättningar för ett sådant här initiativ. 
Här finns en specialiserad och innovativ stålindustri, tillgång 
till klimatsmart och förnybar elkraft och Europas mest hög-
kvalitativa järnmalm.

8  
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Ny generaldirektör för Boverket
Den 1 juli 2017 tillträdde Anders Sjelv-
gren som generaldirektör och chef för 
Boverket. Han har närmast tjänstgjort 
som divisionschef på Research Institu-
tes of Sweden, RISE och har en gedigen 
erfarenhet av samhällsplanering, bo-
ende och byggande, såväl från närings-
livet som från offentlig förvaltning.

Mathias Lundin har hedrats med  
internationell utmärkelse
Under International Institute of Welding, IIWs, årsmöte i 
Shanghai i juni 2017 fick Svetskommissionens VD Mathias 
Lundin ta emot Thomas Medal för insatser inom internatio-
nell standardisering inom svetsområdet. 

The Thomas Medal är instiftat 1997 
av American Council of the IIW och 
delas ut “In recognition of signifi-
cant contribution to international 
standardization”. Mathias Lundin 
har varit verksam inom europeisk 
och internationell standardisering i nästan 20 år.

Mottagaren av utmärkelsen förutsätts leverera en föreläsning 
under American Welding Societies Welding Show, detta år under 
Fabtec i Chicago i november 2017. Föreläsningen ska beskriva inte-
grering av kunskap från internationella studier om svetsteknologi i 
internationell standardisering.

Vi tillverkar stålkonstruktioner, 
svetsad balk & HSQ

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

www.fsmide.se
08-774 08 30

U-nite Fasteners 
Technology AB

SE-UDDEVALLA

12
ETA-12/0504

Marutex®

®

*
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Många av stålbyggnadsföretagen certifierade enligt EN 
1090-1 går i tankarna att certifiera om sig från utföran-
deklass 2 (EXC 2) till utförandeklass 3 (EXC 3) eftersom 
de ser att det finns en efterfrågan på marknaden för 
denna typen av produkter, men lönar det sig?

Var skall företaget börja?
 Det finns tre frågor som företagsrepresentanterna 
måste börja med att ställa sig: 
●  Vilka krav ställer standarden?
●  Hur mycket kostar det att uppcertifiera sig?
●  Vilka typer av produkter kan vi leverera efter vi höjt 

vår utförandeklass, som vi inte kan leverera idag?

Standardens krav?
EN 1090-2 och ISO 3834-2 ställer krav att bl.a. följande 
skall vara dokumenterat gällande utförandeklass 3:
●  Full spårbarhet i produktionen
●  Stansade hål skall brotschas till rätt storlek
●  Egna uppsvetsade procedurer enligt ISO 15613 eller 

ISO 15614
●  Högre krav på svetsansvarig/svetskoordinatorns 

kompetens
●  Instruktion gällande flamriktning av svetsade produkter
●  Högre omfattning på oförstörande provning (OFP)
●  Internrevision före skarp revision
Detta innebär att ovanstående punkter skall finnas 
dokumenterade i FPC-/verksamhetssystemet eller 
kvalitetsmanualen.

Kostnad för certifiering till utförandeklass EXC3
Kostnaden för uppcertifiering kan delas upp i olika  
poster. Nedan följer exempel och uppskattning på kost-
nader som kan uppkomma: 

Typer av produkter enligt EXC 3
Det finns ingen anledning att kräva högre utförande-
klass än den som är nödvändig för att uppnå samhällets 
krav på bärförmåga, stadga och beständighet. För bygg-
nader, som endast utsätts för statisk last gäller i princip 
utförandeklass EXC 2, se Boverkets förtydligande an-
gående detta i PBL Kunskapsbanken. Följande typer av 
produkter kan förväntas hamna i utförandeklass EXC 3.
●  Traversbanor
●  Broar

Finns det andra sätt?
Det kan finnas andra sätt att lösa problemet på, än att 
certifiera sig för dyra pengar. Många konstruktioner 
ligger idag i en högre utförandeklass än nödvändigt. 
Genom att föra en dialog med konstruktören är det ofta 
möjligt att klassa ner stommen till EXC 2. En onödigt 
hög utförandeklass är starkt kostnadsdrivande. Om 
inte hela stommen går att klassa ner, kanske delar av 
den går att klassa ner, t.ex. pelare och balkar i EXC 2 
och bara behöva köpa in vissa typer av produkter t.ex. 
traversbalkar i EXC 3.  

Ett utförande enligt EXC 2 istället för EXC 3 sparar 
normalt kunden mellan 10–15 procent på stomkostna-
den genom att inte behöva betala för extra provning 
enligt tabell 24 i EN 1090-2 (Tabell 12.3 i SBI:s Handbok 
för tillämpning av SS-EN 1090-2) och full spårbarhet i 
produktionen. Dessutom är det relativt få företag som 
är certifierade enligt EXC 3 vilket kan leda till högre 
kostnader i framförallt högkonjunktur. 

Björn Lindhe, 
Svetsansvarig i Sverige 

och Svetsakadmin

Utförandeklass 2 eller 3, vad behövs?
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OBS! En egenannons inför SBD – liggande kvart

A - kostnad medtagen för eget arbete, övervakning och provning. 
B- Enligt ISO 15614-1 krävs att en kälsvetsprocedur svetsas upp, om majoriteten av produktionen är kälsvets.
C - OBS denna kostnad uteblir om företaget redan har en svetsansvarig kopplad till företaget, som uppfyller kraven för EXC3.

Typ av kostnad Kostnad (sek)   
 

Uppdatering av FPC-system 20 000

Framtagning av nya svetsprocedurer för stumsvets 30 000   A

Framtagning av nya svetsprocedurer för kälsvets 25 000  A + B

Internrevision av extern svetsansvarig  15 000  C

Externrevision 15 000
 

TOTAL KOSTNAD 105 000

STÅLBYGGNADSDAGEN 2017
26 OKTOBER

STOCKHOLMSMÄSSAN

LÄS MER OCH BOKA DIN PLATS PÅ
WWW.STALBYGGNADSDAGEN.SE

På mötestorget har du möjligheten 
att inte bara rita en svetsfog utan 

att även svetsa en svetsfog!

PROVA ATT SVETSA! 

s 10 prova att svetsa 176x62.indd   1 17-09-19   10:53
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A unified theory on 
composite behaviour 
of flexural members 
made of compo-
nents with different 
material properties 
is presented in this 
book. The applicabi-
lity of the theory is 
general and it provi-
des background for 
the design conside-
rations of composite 
beams presented in 
EN 1994 standards. 
It is shown that com-
posite interaction 
will develop in any 
flexural members 
having connection 
interfaces where 
longitudinal shear 
flow resisting slipping 
is able to act. This 
concerns also beams 
where concrete deck-
ing is integrated with 
the supporting beam 
on its bottom flange.

Order the book in ECCS´ E-store at 
www.steelconstruct.com.

Shear Connections in Composite Flexural 
Members of Steel and Concrete

Täby kommunhus  
tilldelas internationellt 
arkitekturpris

Täby kommunhus tilldelades Gold 
Medal i kategorin ”Architecture –  
Institutional” i designtävlingen 
International Design Awards (IDA). 
Prisceremonin hölls på A+D Muse-
um i Los Angeles. Priset instiftades 
2007 för att hylla designvisioner 
och talang inom arkitektur, inred-
ning, produkter, grafik och modede-
sign. Fasaden av glas med fasad-
lameller av mässingsplåt kommer 
med åren att gå från ljusare toner 
till mer patina. Totalt lämnades 
5000 förslag till IDA:s samtliga fem 
huvudkategorier och 30 jurygrup-
per bedömde bidragen. Ansvariga 
arkitekter på White är Thomas 
Rudin och Robert Schmitz. Huset 
invigdes under våren 2017.

ETT SÄKERT VAL FÖR STÅLBYGGAREN

EN 1090-1 CERTIFIERADE

REFERENSOBJEKT KVALITETSKONTROLL

DRAGSTAGSSYSTEM

MONTAGEKILAR
KEMISKA FÖRANKRINGAR

SVETSBULTAR

GÄNGSTÄNGER DRAGSTAGSSYSTEM
m-connect

MONTAGESKRUV
 

STÅLBYGGNADSSKRUV
EN 15048 & EN 14399

NEO M-GÄNGAT  
LYFTSYSTEM 

BALKONGINFÄSTNINGAR

HÄNGSTAG TILL 
VÄGBRO, VÄG 27

GRUNDBULTAR TILL 
TOLVMANSTEGEN

Foto: Per Petersson på uppdrag  
av Eolus Vind AB

NORDIC FASTENING GROUP AB
Din kompletta leverantör av stålbyggnadsprodukter, fästelement och ingjutningsgods! 

Tel: 0303-20 67 00  |   www.nfgab.se   |   info@nfgab.se   |   Rattgatan 15, 442 40 Kungälv, Sverige

VI PROVAR OCH VERIFIERAR ALLA VÅRA  
PRODUKTER I EGET LABORATORIUM

NY UTGÅVA AV VÅR  
STÅLBYGGNADSKATALOG

FINNS UTE NU!

FRÅGA OSS FÖR DITT 
EXEMPLAR IDAG! 

NYHET!

FULLT AV 
NYHETER!
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Rambölls bro- och anläggningsdag
Den 11 maj hölls Rambölls bro- och anläggningsdal med rekord-
antal deltagare och många intressanta föredrag och föredragshål-
lare. Dagen inleddes med aktuella bro- och anläggningsprojekt i 
Stockholms och Sverige, Nya Slussen och Förbifart Akalla. Dagen 
fortsatte sedan med presentationer från både Trafikverket, Skan-
ska och Züblin. John Armitage från Ramböll UK pratade om hur vi 
kan uppgradera och reparera befintliga broar på ett kostnadsef-
fektivt sätt.

Dagen avslutades av Trafikverkets GD, Lena Erixon samt 
Bostadsministern Peter Eriksson som berättade om hur vi på ett 
effektivt sätt kan öka bostadsbyggandet och digitaliseringen i 
Sverige. Den stora frågan, menar Peter, är arbetsbristen inom byg-
gandet och att folkmängden ökar mer än byggandet av bostäder. 
Men att man ändå ska komma ihåg att i det stora hela går det bra 
för Sverige.

100-metersbalkar av stål från SSAB
Helsingfors efterläng-
tade centrumbibliotek 
Oodi får ett förstklassigt 
läge i stadens centrum, 
mellan järnvägsstatio-
nen och Musikhuset och 
har ritats av arkitekt-
byrån ALA Oy, och ska 
stå färdigt i slutet av 2018. Bibliotekets stomme innehåller 
stålbalkar som sträcker sig ungefär 100 meter mot skyn. De 
iögonfallande balkarna har byggts med hjälp av stål levererats 
av SSAB till stomentreprenören Normek. Normek svetsade 
stålbalkarna för att skapa ett konstnärligt resultat som påmin-
ner om en stor fackverkskonstruktion. Biblioteket får en fasad 
av trä och glas. 
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SFS intec AB är ett helägt dotterbolag till SFS intec Holding 
AG, Schweiz. SFS intec AB producerar, distribuerar,  
marknadsför och lagerhåller infästningar för tak-, trä-, stål-,  
fasad-, och betongkonstruktioner. Produkterna produceras 
i egna anläggningar i Sverige, Schweiz, England, Frankrike, 
Italien, Tjeckien och USA. 

SFS intec AB söker en engagerad produktchef till region norra 
Europa i en företagskultur med fokus på affärsresultat och per-
sonlig utveckling. Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet från 
byggbranschen för att stärka vårt team inom området för fästteknik 
för stålbyggnad.

Vi är en välkänd aktör med gott rykte i byggbranchen med pla-
cering i fina lokaler i centrala Strängnäs. Du kommer tillhöra ett 
positivt och kompetent team där alla är målfokuserade för att nå 
varumärkets gemensamma affärsmål. 

Uppdraget beräknas starta snarast och därför kommer urval och 
intervjuer att ske löpande.

Arbetsuppgifter

Din primära funktion kommer att vara att samordna våra regionala 
behov, upprätthålla en nära samarbete med våra kärnkunder, sam-
arbeta med andra regioner och vara en länk till utvecklingsteamet.  
I din dagliga sker kundbesök, produktutbildning och allmän support 
i tekniska frågor för båda kunderna och OEM.

Vi tror du är en person som kan motivera vårt team, med en 
kreativ och motiverat sinne, som kan agera och hitta lösningar till 
oväntade situationer.

Om dig

Vi tror du har en bakgrund från byggbranschen, kanske redan med 
en inom infästningssystem. Tidigare erfarenheter som produktchef 
är en fördel. Denna roll kräver att du är flytande engelska både 
muntligt och skriftligt.

Vi erbjuder dig ett intressant och stimulerande arbete i ett 
företag som aktivt arbetar med att utveckla våra medarbetare och 
vår verksamhet. SFS har kunniga och engagerade medarbetare 
samt världsledande produkter och tjänster. Vi erbjuder dessutom 
ett omväxlande arbete med både frihet och ansvar, och för rätt 
person finns goda utvecklingsmöjligheter.

Tillsammans med oss kommer du att befästa SFS intecs position 
i Sveriges som branschens ledande infästningsleverantör och 
samarbetspartner.

Är detta en tjänst för dig? Ansök redan idag, dock senast den 
13/10 2017. Har du frågor om tjänsten eller vill ansöka är du  
välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jens Hagfors på 
0152-715 035 eller på jens.hagfors@sfs.biz

Välkommen med din ansökan till jobs.se@sfsintec.biz

Produktchef för  
Tak & Fasad till  
region norra Europa

SFS intec AB  
Olivehällsvägen 10 
SE-645 42 Strängnäs 
se.strangnas@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/se Turn ideas into reality.

Marknadens enda i fabrik prefabricerade stomsystem med samverkan stål och betong 

Levereras i utförande (brandklass) R30, R60 och R90.

IQB Stomsystem levereras:
• CE-märkt enligt SS EN 1090-1 samt utförande SS EN 1090-2
• I utförandeklass från EXC1 till EXC3

Snabbare montage och lägre totalkostnad med jämförbara system då:
• Ingen stämpning krävs
• Balkar och pelare är betongfyllda redan från fabrik
• Välj svets eller skruvat utförande för montaget

Välj typ av ytbehandling från:
• C1 till C5

VSAB har följande certifieringar:
• Kvalitetssystem ISO 9001:2015
• Kvalitetssystem ISO 3834 – 2:2005
• EG-intyg om Produktionskontroll EN 1090 – 1:2009 + A1:2011, certifikat Bilaga EN 1090-2
• Miljöledningssystem ISO 14001:2015
• Arbetsmiljöledningssystem OHSAS 18001:2007
• Certifierad enligt Byggvarubedömningen ”Rekommenderad”
• Certifierad enligt Sunda Hus klass ”A”

Bilderna visar några av våra pågående projekt.

VÄSTSVENSKA STÅLKONSTRUKTIONER AB  
Jungmansgatan 16, 53140 Lidköping • 0510 -4846 80 • info@vsab.nu • vsabgruppen.se
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Det kända 
bostadshuset 
“Tin House” i 
London, tillver-
kat med den 
färgbelagda 
produkten 
GreenCoat 
från SSAB, har 
utsetts till vin-
nare av Iconic 
Awards 2017 av 
det internatio-
nella arkitekt-
nätverket Ico-
nic World.  Tin 
House är ritat 
av den prisbe-
lönte arkitekten 
Henning Stum-
mel. Husets unika exteriör är klädd 
helt och hållet med GreenCoat PLX 
Pro BT från SSAB.

Iconic Awards är den första obero-
ende internationella arkitektur- och 
designtävlingen som fokuserar på 
samspelet mellan arkitektur, design, 
byggande och industri. Priser ges i 
fem huvudkategorier för: visionär 
arkitektur, innovativa produkter och 
hållbar kommunikation inom alla 

arkitekturområden, byggnads- och 
fastighetssektorn och tillverkningsin-
dustrin.

Tin House har tidigare varit slut-
kandidat för BD Architect of the Year 
Awards 2017, UK – Individual House. 
Det har vunnit RIBA London Award 
2016 och var finalist i World Archi-
tecture Festival 2016, RIBA National 
House of the Year 2016 och Stephen 
Lawrence Prize 2016.

Iconic Architecture Award 2017
Ny pulvermålnings-
anläggning
Midroc Alucrom investerar i en 
helt ny pulvermålningsanläggning 
i staden Oleśnica i Polen. Detta blir 
bolagets första ytbehandlingsan-
läggning för pulvermålning och den 
5:e anläggningen för kvalificerad 
ytbehandling i Polen. Totalt har bola-
get 22 ytbehandlingsanläggningar i 
Sverige, Finland & Polen.

Anläggningen i Oleśnica kommer 
framförallt att arbeta med kunder 
från fordonsindustrin. Produktionsy-
tan är på 4600 m² och kommer att 
bemannas av 40 personer. Utrust-
ningen är också anpassad för lite 
tyngre gods, upp till styckevikter på 
1000 kg. Invigningen av den nya an-
läggningen sker den 28 september.
www.alucrom.se

wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsult -
företag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom 

Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi.  
Tillsammans har vi drygt 40 000 medarbetare på över 500 kontor  

i 40 länder. I Sverige har vi omkring 3 700 medarbetare.

Question today/
Imagine tomorrow/

Create for the future.

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 
utomhusmiljö.

ejot.se

Europeiskt typgodkännande

ETA-10/0200

Välkommen till vår monter

på Stålbyggnadsdagen!
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European 
Steel Design 
Award 2017
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ECCS deler ut European Steel Design Award annet hvert år, for å premiere  

innovativ, kreativ og utmerket bruk av stål i arkitektur og konstruksjon. En interna

sjonal jury har valgt ut de beste prosjektene fra 11 europeiske land, og blant disse, 

én vinner av Excellence Award. Vinnerne blir presentert under en prisseremoni 

under Eurosteelkonferansen i København den 14 september. Her presenteres de 

norske og svenske prosjektene som vant 2017 Award of Merit, den norske vinne

ren av Student Award, samt vinneren av 2017 Award of Excellence.

➤

European 
Steel Design 
Award 2017

Murat Karamancı Student Centre,  
Robert College, Istanbul, Tyrkla

Da Robert College hadde behov for en 
større spisesal, men ikke fikk oppfø-
re nye bygninger på skoleområdet, 

måtte det en kreativ løsning til. Resultatet er 
flerbruksbygget Murat Karamancı Student 
Centre, som kan sees som et radikalt reno-
veringsprosjekt eller et strålende eksempel 
på stedlig ombruk. Uansett har arkitektene 
levert et svar på utfordringene som er bære-
kraftig, økonomisk, og ikke minst tilfører 
skolen et luftig og vakkert nytt rom.

Robert College er en av de eldste ame-
rikanske akademiske institusjonene uten-
for USA. Skolen ligger i Istanbul, på den 
europeiske siden, mellom de to broene i 
Bosporosstredet. De fleste bygningene på 
skolens område ble bygget mellom 1914 og 
1925, og har status som historiske, vernever-
dige bygninger. Nye konstruksjoner er nå 
forbudt. På grunn av disse begrensningene 
bestemte skolestyret seg å bruke den telt-
dekkede treningshallen, kalt Bubble, som 
tomt. Det meste av denne ‘boblen’ ble bygget 
i 2010, men med eldre elementer. Dermed 
var designet begrenset til å ha samme for-
melle tilpasning og utstrekning som den 
eksisterende bygningsmembranen. Da var 

det naturlig at den eksisterende strukturen 
ble resirkulert. I stedet for å se dette som en 
ulempe, ble denne utfordringen gjort om 
til en fordel, som gir lavere utslipp og også 
førte til en lavere byggekostnad. Arkitektene 
mener at bygningen ikke bør betraktes som 
et renoveringsprosjekt, men som en ny, om-
brukt bygning, og et produkt av en sensitiv 
tilnærming til bærekraftig arkitektur.

Forsterket konstruksjon
Under oppstarten av byggeprosessen ble prøver 
fra 1830 bærende elementer analysert. Ifølge 
analysen var den eksisterende rammekon-
struksjonen kun dimensjonert for å bære vek-
ten av den eksisterende membranen, og de 
hadde allerede delvis kollapset. Konstruksjo-
nen ville ikke kunne tåle eksterne belastninger 
som storm og jordskjelv. Heller enn å behandle 
de bærende elementene og membrankonstruk-
sjonen som avfall, ble de reparert og forsterket 
for å tåle ytterligere laster.

Da gulvarealet ikke var tilstrekkelig for 
1200 personer, ble en mesanin montert i det 
12 meter høye volumet. Kjøkkenet ble byg-
get inn i kjellergulvet, på nordfasaden, un-
der jorden. For å bevare volumets integritet 

støttes halvdelen av mellometasjen med et 
konsollkonstruksjonssystem. For å holde det 
lave budsjettet ble mesaninens struktur og 
verandatakene utformet som forsterkende 
elementer for hovedstrukturen. 

Denne gulvkonstruksjonen for mesani-
nen fungerer som en hovedbjelke. Det eksis-
terende romfagverket støttes fra mesaninens 
gulvkonstruksjon av runde stålsøyler med 
diameter på 14 cm. Også vestfasaden, der 
hvelvstrukturen sitter, har blitt festet til me-
saningulvet med lignende avstander. Dette 
konstruksjonssystemet forhindrer hvelvkon-
struksjonen i å åpne ut og kollapse. Bena på 
hvelvets østfasade er festet slik at de fungerer 
som horisontale bjelker med krysshvelvene 
plassert i verandataket, som har 3,5 meter 
konsollengde på den horisontale aksen i hele 
fasaden.

Bygget har et areal på 1500 m² og en høyde 
på 12 meter, men den totale vekten av den 
bærende stålkonstruksjonen er på beskjedne 
58 tonn. Ingen av de bærende elementene er 
skjult, men heller vist frem som funksjonell 
utsmykning i det indre rommet. Bærekon-
struksjonen og rømningsveiene er malt med 
brannmaling. 

AWARD OF EXCELLENCE
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Åpenhet og trær
Fem lag med polykarbonat, montert på 
stålkonstruksjonen, beskytter bygningen 
mot regn og kulde. Det andre laget av tak-
konstruksjonen er utformet spesielt for å 
balansere klimaet og det naturlige lyset i 
rommet. Dette laget består av strekkmetall-
plater som ble triangulert for å skape en stabil 
konstruksjon. Mellomrommet i dette doble 
veggsystemet bidrar også til innendørskli-
maet ved å la den varme luften bevege seg 
oppover mellom lagene, og dermed bli en 
varmebarriere. På sør- og nord-fasadene er 
det mobile skjermer for solavskjerming. 
Dette systemet gir brukerne mulighet til 
å gjøre bruk av rommet på ulike årstider.

Alle konstruksjonsdetaljer ble spesielt 
utformet og produsert for dette prosjektet. 
Med hensyn til åpenhet og overføring av na-
turen inn i bygningen, har alle fasader blitt 
belagt med et glideglassfasadesystem, som ble 
skreddersydd av Ahmet Alatas̨ Workshop.

Den akustiske kvaliteten på bygningen 
har blitt forbedret ved å inkorporere trær og 
busker inn i interiøret. Vegetasjonen bidro 
også til å definere mindre områder i det store, 
indre rommet. De naturlige innslagene er 
med på å forsterke bygningens karakter av 
gjennomsiktighet. Den transparente mate-
rialiteten gjorde det mulig å bringe et jevnt, 
naturlig lys inn i hele bygningen. Brukere kan 
oppleve forskjellige lyskvaliteter på ulike tider 
av døgnet og året. For å hindre at lys blir en 
ubehagelig faktor, og for å kontrollere klimaet 
inne i rommet, er et tønnehvelvet takdeksel 

Sted: Istanbul, Tyrkia
RIB: Werkraum ingenieure
Arkitekt: Ahmet Alataş Workshop
Stålentreprenør: Algan Celik
Byggherre: Robert College

tilføyet som en del av dobbeltveggsystemet.
Optimaliseringsprosessen og de prosjekt-

spesifikke detaljene bidro til å skape et sted 
som utløser kreativitet, forbedrer produktivi-
teten, og forandrer livet på campus, og tilbyr 
derfor mye mer enn bare en spisesal. Åpenhet 
har vært det viktigste konseptet, noe som kan 
observeres fra de minste detaljene til større 
skala, og gir følelsen av letthet, fleksibilitet, 
ubegrensethet og natur. n

Text: Ahmet Alata, Workshop. 
(teksten er oversatt og 

bearbeidet av Lasse Kilvær)
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Ill: Ahmet Alatas˛ Workshop 
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För såväl innovativa  
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fasader som inomhusbruk  
– byt till GreenCoat!
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Ill: RRA

European Steel Design 
Award 2017
ECCS STEEL DESIGN AWARD OF MERIT

Kimen Kulturhus Stjørdal, Norge
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I sentrum av stille Stjørdal ligger det en nybygget koloss av stål, glass og betong. 

På tåkefulle trønderkvelder fungerer bygget som en lanterne som trekker mennes-

ker til seg. Det er Kimen Kulturhus, som gir plass til nesten alt tenkelig av kulturaktivi-

teter under ett takkete tak.

Stjørdal har hatt bystatus siden 2008, og 
er Nord-Trøndelags mest folkerike 
og raskest voksende kommune. Det 

nye kulturhuset til ca 717 millioner kroner 
erstattet et 50 år gammelt bygg som ble vur-
dert som for lite for den voksende byen. Med 
et bruttoareal på ca 11,500 m2 inneholder 
Kimen en mengde kulturtilbud; bibliotek, 
kafé, fritidsklubb, kunstgalleri, øvingsrom 
for kunst, dans, musikk, og media, samt 
konsertlokaler, danselokaler, flere kinoer, og 
en kirke. I tillegg finnes et hotell, og et par-
keringsanlegg på ca 4,100 m2. Kulturhuset 
ligger like ved Stjørdals største kjøpesenter, 
Torgkvartalet.

Kimen er designet av de Oslo-baserte ar-
kitektene Reiulf Ramstad Arkitekter (RRA) 
og de Trondheims-baserte arkitektene i Lus-
parken Arkitekter og JST Arkitekter. Stjør-
dal består ellers stort sett av lav bebyggelse 
med tradisjonelle saltak, noe som reflekteres 
i kulturhusets design. Taket er delt opp i 
sagtannsmønster, og varierer i høyde fra 14 

til 18 meter. Over kirken løfter taket seg i 
form av et spir. Taket har også flere seksjoner 
med utkraging. 

Trappen 
Spiraltrappen i stål er et blikkfang og et 
ikonisk objekt i Kimen. Trappen, er lakkert 
grønn innvendig, i kontrast til det sorte ytre. 
Innvendig varierer den i høyde, der den 
tar pauser i stigningen på flere repos, mens 
utsiden kveiler seg oppover i jevne buer. 

Fasaden 
Kulturhuset er dekket i spesialformet svart 
pulverlakkert strekkmetall i stål. Strekk-
metallet er utformet for å fungere som 
solavskjerming foran store bakenforliggende 
glassfelt, og det vanligvis så industrielle ma-
terialet fungerer som en uniform, samlende 
flate over det mangeartede bygget. Fasade-
kledningen er som trappen produsert, levert 
og montert av Brødrene Midthaug AS fra 
Kleive i Romsdalen. 

Søylene 
De slanke stålsøylene er delt opp i grupper 
på to, tre og fire, noe som gir dem et uvan-
lig elegant og lett utseende. De fungerer 
sammen, er sveiset sammen med skiver, og 
står på felles fotplater. Søylene er produ-
sert på Skanskas egen stålfabrikk utenfor 
Trondheim.

Kimen kulturhus åpnet i 2015, og har 
vunnet flere priser. Det er et bygg med en 
særegen arkitektur, og med stor betydning 
for regionen og lokalbefolkningen i Stjørdal. n

Lasse Kilvær

Byggherre: Stjørdal Kulturutvikling
Arkitekt: RRA, Lusparken, JST 
Hovedentreprenør: Skanska Bygg 
Trondheim
RIB: Rambøll Trondheim 
Stålentreprenør: Skanska Stål- 
fabrikken og Brødrene Midthaug
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European Steel Design 
Award 2017
ECCS STEEL DESIGN AWARD OF MERIT

Station Odenplan, Stockholm, SverigeStation Odenplan, Stockholm, Sverige
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Odenplan is a new station for Stockholm’s commuter train, Citybanan.  

The station is designed as a light and well-integrated urban sculpture. The daily  

flow of people is distributed in a structured and functional way optimizing both traffic  

and the safety of the station. At the same time the building looks soft, curved and 

welcoming – and provides a natural platform for resting with a view to the life and 

movement of the plaza in front.

The new entry building is placed pa-
rallel to the square’s northern edge 
and becomes a well-integrated part of 

the square. A simple rectangular footprint 
matches the shape of the station beneath 
the ground. Two solid gables face towards 
east and west with an elegantly curved roof 
softly molded between them. From the roof 
down to the square a broad staircase unfolds 
and becomes an integrated waiting zone 
for travelers.

With its sculptural form the building aims 
at giving something back to the city’s public 
space. The wide staircase simultaneously in-
vites pedestrians to interact with the building 
and gives travelers a place to dwell. The soft-
ness of the stairs encourages recreation and 
informal meetings, thus creating a dialogue 
of co-creation with the urban context. 

Inside and outside the building is clad 
in durable white ceramic tile which leaves 
an overall impression of the building as a 
monolithic white sculpture.

Structural Design Statement
The primary element of the building stru-
cture is the 37m long span steel box beam, 
which has been shaped to suit the surface of 
the architectural surfaces. The depth of the 
box beam is restricted by the ceiling surface 
and the allowable height of the building 
externally. The box beam is doubly-curved 
and changes shape in both plan and elevation, 
with one elevation deeper than the other. As 
a result of the differences in stiffness between 
each side of the box beam, the element is 
subjected to torsional forces and therefore 
results in unequal loading imposed upon 
the end walls.

In addition to this twist, the box beam 
transmits large lateral forces onto the end 
walls, which consist of steel columns with 

cross-bracing to perform the function of 
transferring these forces to the supporting 
substructure at ground level. Discreet lender 
columns double with glazing mullions along 
the north elevation help to reduces the amount 
of twist in the box beam and therefore the 
magnitude of the uplift at the base of the 
end walls.  

The area providing access for public as-
sembly is referred to as the ‘amphitheatre’ 
where a series of stepped precast concrete units 
provide the surface to which the cladding 
surface is fixed to. Supporting these precast 
units is a series of raking (sloped) steel beams 
in a radial arrangement. These beams are 
supported either directly by the box beam or 
via truss elements along the façade lines.  n

Arkitekt: 3XN
Konstruktör: Buro Happold
Beställare: Trafikverket
Stålentreprenör: Smederna
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Norske Arkitektstudenters 
Stålpris 2017
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OM PRISEN
Norske Arkitektstudenters Stålpris ble før-
ste gang delt ut i 2005. Prisen kan tildeles 
arkitektstudenter ved norske universitet 
og høgskoler. Norsk Stålforbund (NSF) 
og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner 
(NFS) står bak priskonkurransen som 
holdes hvert annet år. Juryen besto av Stig 
Møllersen, Lasse Kilvær, Pål Jevanord, & 
Andrew Holt. Prisen deles ut på Norsk 
Ståldag 2. november på Hotel Bristol i Oslo. 
Prispremien er et diplom samt en sjekk 
på 20.000 kroner. Prisvinneren vil også bli 
nominert til den europeiske studentprisen 
”ECCS Steel Design Student Award” og få 
dekket opphold og reise dit. 

Produksjonssonen består av to strata; På lavere nivå hviler betongfisketanker på fjordbunnen, 
på øvre nivå, et bæresystem i stål. 

Det sirkulære anlegget ligger som en attraksjon 
langs Oslos kystlinje.

Juryens begrunnelse 
FISH kombinerer en ny industriell typologi med et 
besøkssenter. Et anlegg for matproduksjon kombi-
nerer alle trinnene fra avl til bearbeiding i en enkelt 
produksjonslinje. Prosjektet foreslår en løsning på 
spørsmålet ’hvordan kan nytt program generere 
passende arkitektonisk form’?

Bygningen består av to elementer: en sirkulær 
produksjonssone i sjøen og en lineær administra-
sjonsbygning på land. Produksjonssonen består av 
to strata; På lavere nivå hviler betongfisketanker 
på fjordbunnen, på øvre nivå, et bæresystem i stål. 
Denne stratifiseringen er både programmatisk og 
materiell - stålrammen ligger elegant på toppen 
av betongringene. Materialer er valgt med en klar 
forståelse for deres egenskaper. Elementene utfyller 
hverandre både estetisk og funksjonelt. Besøkssente-
ret er en hengende sti som forbinder alle prosessene 
i anlegget. De besøkende blir fortalt historien om 
fiskens livssyklus, fra inkubasjon til høsting og be-
handling. Det er tenkt som en attraksjon langs Oslos 
kystlinje, og som en måte å skape et nytt forhold 
mellom oss og det vi spiser.

Forslaget presenteres på en klar og konsis måte, 
med bilder som er lette å lese og grafisk attraktive. 
Juryen likte spesielt fotografiene av den store fysiske 
modellen som kommuniserer på en klar og umid-
delbar måte. Teksten er forklarende og konsistent. 
Reisen fra ukjent program til enkel løsning er sjel-
den enkel. FISH eksemplifiserer klar tenkning 
fra utgangspunktet til sluttprodukt. Enkelheten i 
presentasjonen kan lure en til å glemme oppfinns-
omheten og kompleksiteten i prosessen. Det er ingen 
konflikter mellom elementer, enten på konsept eller 
materialnivå, og konseptet blir lettfattelig. 

Juryen er enig i at det både er miljømessige og 
økonomiske argumenter for å forfølge denne typen 
typologi. Juryen mener også at det kunne blitt et 
populært reisemål. Grindes klare forståelse av stålets 
materielle egenskaper har vært medvirkende til 
å skape en passende arkitektonisk respons til nye 
programmatiske krav. n

Lasse Kilvær
Les mer på internett
www.haagrin.com

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2017  

går til Anders Haagaas Grinde for prosjektet FISH,  

a land based salmon farm in Oslo. 
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Stålbyggnadspriset delas vart annat år ut till ett byggnadsverk 

där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitekto-

niskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. 

Stålbyggnadspriset 2017 delas ut på eftermiddagen på Stålbygg-

nadsdagen. Ur de trettio nominerade projekten har av juryn valt fem 

finalister som kommer att presenteras och premieras. Stålbyggnads-

priset 2017 kommer att delas ut till det bästa stålbyggnadsprojektet 

och tilldelas en 3D-printad statyett i rostfritt stål.

Stålbyggnadspriset 2017

En flytt- och monteringsbar bastu, Kiruna

FINALIST 1 – SOLAR EGG

Arkitekt: Bigert & Bergström
Konstruktör: Kompositmekanik
Beställare: Riksbyggen
Stålentreprenör: Hangmen AB

Fu
tu

rn
itu

re

Anmäl dig på stålbyggnadsdagen.se

STÅLBYGGNADSDAGEN 
15.30 Nya stålskyddet över Tjernobylreaktorn
16.00 Prisutdelning av Stålbyggnadspriset 2017
16.30 Studio Fuksas tänjer på gränserna
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Världsledande synkrotronljusanläggning, Lund

Passagerarterminal i Värtahamnen, Stockholm

FINALIST 2 – MAX IV

FINALIST 3 – VÄRTATERMINALEN

Arkitekt: Fojab
Konstruktör: Tyrens
Beställare: Fastighets AB ML4
Stålentreprenör: Smidmek / Plåtexpressen

Arkitekt: C.F. Möller
Konstruktör: WSP / Wellmetron
Beställare: Stockholms Hamnar
Stålentreprenör: Ruukki Construction
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Noggrann och tillförlitlig information, så 

detaljerad som du behöver ha den, tillgänglig 

när du behöver den, där du behöver den. 

Med Tekla kommer din konstruktionsdesign 

att främja felfri tillverkning och framgångsrik 

konstruktion och ge dig en överblick som 

effektiviserar kommunikationen. Välkomna 

produktiva arbetsflöden och glada kunder.

www.tekla.com

Kontroll genom hela 
konstruktionsflödet i 
dina händer

Vi ses på Stålbyggnadsdagen i monter nr 7



NR 3 • 2017 •  NYHETER OM STÅLBYGGNAD STÅLBYGGNADSPRISET  •  33

Stockholms nya knutpunkt för kollektivtrafiken

Matmetropol och mötesplats, Malmö

FINALIST 4 – STATION ODENPLAN

FINALIST 5 – MALMÖ SALUHALL

Arkitekt: 3XN
Konstruktör: Buro Happold
Beställare: Trafikverket
Stålentreprenör: Smederna

Arkitekt: Wingårdhs
Konstruktör: WSP
Beställare: Malmö Saluhall
Stålentreprenör: REPPU Svets & montage / 
Lödde Plåt

Fo
to

 : 
La

rs
 H

am
re

bj
ör

k

Fo
to

 : 
La

rs
 H

am
re

bj
ör

k

Fo
to

 : 
La

rs
 H

am
re

bj
ör

k

Fo
to

 : 
La

rs
 H

am
re

bj
ör

k

Noggrann och tillförlitlig information, så 

detaljerad som du behöver ha den, tillgänglig 
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Vi ses på Stålbyggnadsdagen i monter nr 7
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Design och estetik är nyckelelement när det kommer till fasaddesign. Minst lika 

viktigt för fasaden är dess förmåga att motstå vädrets makter och att behålla sitt 

tänkta utseende. Med rostfritt stål kan man säkerställa att designen bibehåller sitt 

yttre med ett minimum av underhåll.

Vad är ett rostfritt stål? Med en krom-
halt över 10,5 procent bildar stålet 
ett skyddande skikt av kromoxid 

vilket gör materialet motståndskraftigt 
mot fortsatt oxidation. Skulle skiktet 
skadas återbildas den skyddade hinnan i 
normala fall och materialet bibehåller sina 
egenskaper och sitt utseende. Stålen lege-
ras även med andra ämnen och beroende 
på sammansättning och hur materialet 
produceras erhålls rostfria stål med olika 
egenskaper.

Olika sorters rostfritt finns 
– vilka är det och var kan de användas?
Rostfritt stål och syrafast? Nej, det finns så 
mycket mer…

Tre olika familjer av rostfritt kan vara aktu-
ella i byggnadsverk. De tre olika familjerna 
har metallatomerna arrangerade på olika sätt 
vilket bidrar till att ge dem olika egenskaper. 
De tre kategorierna är ferritiska, austenitiska 
och duplexa rostfria stål.

Ferritiska stål (t.ex. Outokumpu Moda 
430) är lågnickelhaltiga magnetiska ma-
terial som lämpar sig väl t.ex. för paneler 
inomhus. 

Austenitiska De ”klassiska” stålen 304 
(1.4301/1.4307) och 316 (1.4401/1.4404) som 
i folkmun ofta refereras till som just ”rost-
fritt” och ”syrafast” är två exempel på två 
austenitiska stål. Dessa stål (t.ex. Outokumpu 
Supra 316L) innehåller till skillnad från de 
ferritiska stålen mer nickel, och har bättre 
korrosionsmotstånd. De används ofta med 
framgång utomhus.

Duplexa stål, som exempelvis Outokumpu 
Forta DX 2205, kombinerar de austenitiska 
och ferritiska stålens egenskaper och erbju-
der såväl gott korrosionsmotstånd som höga 
mekaniska egenskaper. Duplexa stål används 
ofta i strukturella applikationer, och gärna då 
designat så de kan bidra till minskat behov av 
underhåll i kritiska applikationer. Ett stort 
antal broar har byggts runt om i världen i 
duplexa stål de senaste åren.

Kombinera rostfritt med andra material
Rostfritt går utmärkt att kombinera med 
andra material. Det man bör ha i åtanke är 
att mindre ädla material inte ska stå i galva-
nisk kontakt med det rostfria stålet. Använd 
rostfria fästdon och isolera materialen gal-
vaniskt från varandra, annars riskerar man 
att det mindre ädla materialet korroderar på 

bekostnad av det rostfria stålet. Kolstål går 
utmärkt att kombinera med rostfritt på detta 
sätt. Kombineras rostfritt och aluminium 
krävs dock mer eftertanke. 

Tips! 
Måla 130 mm av de material som står i kon-
takt med varandra, t.ex. det kolstålet och 
det rostfria materialet för att undvika att 
galvanisk korrosion uppstår (Bild 1).

Teknik för arkitekter – del 2 

Rostfritt stål

Bild 1.  
Måla 130 
mm av de 
material som 
står i kontakt 
med varan-
dra, t.ex. det 
kolstålet och 
det rostfria 
mate-
rialet för att 
undvika att 
galvanisk 
korrosion 
uppstår.

➤
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Att tänka på:
Värmeutvidgningen hos austenitiska stål är 
något högre än vad den är för kolstål. Ska 
rostfritt och kolstål kombineras rekommen-
deras duplexa stål, vars värmeutvidgning 
motsvarar kolstålens. 

Vill man ändå använda ett austenitiskt 
stål – ta höjd för värmeutvidgningen. Ger 
man till exempel inte plåtar möjlighet att röra 
sig kommer de med tiden att bli buckliga.

Använd Eurocode 3!
Rostfria konstruktioner har en egen stål-
byggnadskod, EN 1993-1-4. Här beskrivs 
bland annat materialval, hur man ska räkna 
på konstruktionen och andra aspekter på hur 
materialen får användas. I det som numer 
kallas klimatkategorier (korrosionsklass - 
corrosion resistance factor) beskrivs vilket 
material kan och får användas under olika 
förutsättningar.

Ytor
Rostfritt finns i mångahanda utföranden. 
Samma leveransutförande kan se olika ut be-
roende på vem som är leverantör det kommer 
ifrån. Ska stålet användas för en panel – var då 
noggrann vid diskussion med er materialleve-
rantör att informera om detta. Vid leverans till 
exempel fasader ska ytan noggrant kontrol-
leras för att undvika att slutresultatet ser ut 
som ett lapptäcke. På Amazons högkvarter i 
Seattle har man medvetet använt sig av olika 
grader av matthet. Den ljusgråa ytan är en 
2B-yta och den mörkare grå är vår blästrade 
Deco Supermatt (Bild 2).

Livslängd kontra underhåll
Omfattande studier av rostfritt stål utsatt för 
atmosfärisk korrosion har utförts av Outo-
kumpus Avesta Research Centre. Med rätt 
val av material och ytegenskap kan även fa-
sader i varma havsnära miljöer klara sig utan 
påverkan med endast ett enkelt underhåll. 

Anekdot: På ett stockholmstak förlorar en kva-
dratmeter Supra 316L 1 g material på 160 000 år.

 
Kan man göra pelare och balkar av rostfritt?
Goda svetsegenskaper och formningsegen-
skaper gör materialet väl lämpat för detta. 
”Gud Fader på Himmelsbågen” i Nacka 
Strand är ett bra exempel på vad moderna 

stål kan möjliggöra (Bild 3). Ett något mer 
jordnära exempel, men dock inte lika syn-
ligt, är att nyttja de duplexa rostfria stålens 
egenskaper för fästelement i fasader (Bild 
4). Nyttjar man duplexa stål kan även lätt-
viktskomponenter produceras. 

Tips!
I huvudsak ska man undvika spalter och 
utforma detaljer så att man kan ha en naturlig 
avrinning av vatten utan att det blir ansam-
lingar av smuts och salt. Undvik horisontella 
ytor och orientera vinkel- och U-profiler så 
att ansamlingar inte bildas. Och om möjligt, 
använd dräneringshål tillräckligt stora att 
de inte sätts igen. Se även till att svetsar är 
ordentligt genomsvetsade och förhindra rotfel 
som ger upphov till spalter där korrosion kan 
få fäste. Konstruerar man utifrån dessa enkla 
regler kan man i vissa fall välja ett något lägre 
legerat stål och på så sätt spara pengar

Förbättrade energivärden med rostfritt
Rostfria tak, väggpaneler och solskydd kan 
bidra till en signifikant minskning av en 
byggnads uppvärmningsbehov. Graden av 
reflektion av solstrålar från den rostfria ytan 
är hög nog för att uppfylla kraven för LEED-
certifiering. Jämfört med textila solskydd är 

utvändiga solskyddslösningar av rostfritt stål 
avsevärt mer vädersäkrade. Rostfria solskydd 
skyddar byggnader mot värmen på sommaren 
och minskar värmeförlusten på vintern. 

Tips! 
För slipade ytor på fasader – tänk på att ha 
slipningen lodrät. På så sätt minskar man 
risken att orenheter fastnar i de små spår 
som bildas vid slipningen, vilket på sikt kan 
försämra ytans egenskaper. n

Läs mer på Internet
www.outokumpu.com/en/industries-
and-applications/architecture-building-
infrastructure/

Teknik för arkitekter – del 2     Rostfritt stål 
   

➤

Bild 3. Amazons huvudkontor i Seattle. Bild 4. Gud Fader på Himmelsbågen.

Bild 5. Xxxxxxxxxxxxxxx.

Bild 2: Utbudet av mönstervalsade och slipade 
ytor är stort. Goda möjligheter finns att anpassa 
bl.a. materialets reflektionsförmåga.



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

FMH Stainless material finns i tusentals varianter med olika kulörer, glans och ytstrukturer. 
Våra förädlade ytskikt erbjuder de rostfria materialens styrka, tålighet och stabila egenskaper 
samtidigt som de är snygga, funktionella och har smarta ytfinishar. Materialet innehåller inga 
pigment och inga organiska bindmedel och är UV-stabilt samt 100% återvinningsbart. 
Våra material är registrerade och godkända av BVB ByggVaruBedömningen och SundaHus. 

För mer information www.fmhstainless.se

Kvarteret Sirius,
Malmö

Eurostop,
Halmstad

Millennium Centre,
Cardiff, Wales U.K.

Nyheter om Stålbyggnad nr 3 2017 version 2.indd   1 2017-09-03   18:55:46

AAA Certification AB
Göteborgsv. 16H, 441 43 Alingsås

0322-64 26 00  •  www.a3cert.com

Ditt certifieringsorgan för

EN 1090-1 
och ISO 3834
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Stålkonstruktioner med kvalitet

Vi håller en hög kvalitet genom erfarenhet och kompetens  
– trygga leveranser i avtalad tid och arbete som utförts med precision och flexibilitet. 

Erfarenheten har vi skaffat oss sedan LECOR Stålteknik AB grundades 1965. Vi tillverkar och 
monterar allt från broar, arenor, industribyggnader och maskinfundament  

till sjöfarts- och hamnanläggningar.

52 års erfarenhet
av stålkonstruktioner
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Jonatan Paulsson-Tralla, 
Betong & Stålteknik

Ronny Södergren, 
Stål & Rörmontage

Mladen Perkovic, 
Outokumpu PSC Nordic
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Rostfri Stålbro  
över Söderström
Hur länge har vi råd att bygga svarta  
målade kolstålbroar?

De fyra tunnelbanebroarna som går mellan Slussen och Gamla Stan skall bytas ut. 

Varje bro är ca 174 meter lång och de är byggda av kolstål 1957. De byts nu ut mot 

600 ton av höghållfasta Forta LDX 2404 rostfritt stål, från Outokumpu PSC Nordic 

som sammanfogas och monteras av Stål & Rörmontage AB.

Tunnelbanebron över Söderström upp-
fördes under mitten på 1950-talet och 
har år 2017 varit i drift i cirka 60 år. 

Trafikintensiteteten är mycket hög och dag-
ligen färdas cirka 340 000 människor över 
bron vilket medför att det är en av Sveriges 
hårdast trafikerade broar. Bro över Söder-
ströms överbyggnad utgörs i praktiken av 
fem enskilda svetsade stålbroar vilka uppbär 
ett spår vardera. 

Spår A är beläget österut och spår E är 
beläget västerut. Spår A och E uppbär gröna 
linjen och spår B och D uppbär röda linjen. 
Bro C är avsett för uppställning av tåg och 
arbetståg. Varje bro utgörs av två svetsade 
stålbalkar vilka kopplats samman med broms-
förband längs hela bron (svetsad i överfläns) 
och ett antal vindförband (svetsad i överfläns 
och underfläns). Broarna har tio fack och 
de är kontinuerliga över de nio skivstöden 
i Söderström. 

Status och åtgärdsbehov
En omfattande statusbedömning av hela 
bron, inklusive grundläggning, utfördes 
under 2013. Statusbedömningen påvisade att 
grundläggningen var i gott skick men över-
byggnad uppvisade i huvudsak två problem:

●  Omfattande korrosionsangrepp på över-
flänsarnas ovansidor (aldrig ommålad).

●  Överbyggnadens teoretiska livslängd med 
hänsyn till utmattning var uppnådd. 

Orsaken till att överflänsen aldrig målats 
om var i huvudsak att arbetet medför längre 
avstängningar av trafiken vilket i praktiken 
har varit omöjligt utan en större trafikom-
läggning. I princip fanns två huvudalternativ 
för att åtgärda bristerna på överbyggnaderna:
1.  Blästring, svetsreparationer av korrosions-

skador och ommålning.
2. Utbyte av överbyggnaderna.

Gamla bron ovan, nya bron till höger.
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Vid riskutvärderingar bedömdes att de 
omfattande arbetena med svetsrepararationer 
med mera var olämpligt. Vidare bedömdes 
tidsåtgången för arbetena på plats överstiga 
tidsåtgången för ett utbyte av överbyggna-
derna. Ett beslut togs därefter att utreda ett 
genomförande av utbyte av överbyggnaderna.

Trafikomläggningar
Under 2013 tog projektet fram ett förslag där 
i princip en bro i taget frilades från sitt spår 
genom att flytta trafiken till intilliggande 
bro. I första etappen flyttades spår B till bro 
C varvid bro B kunde tas ur drift och bytas 
ut. Därefter flyttades spår A till bro B (nu 
utbytt) vilket frilade bro A varvid även bro 
A kan bytas. Slutligen läggs spår A tillbaka 
på bro A varefter spår B flyttas från bro 
C till bro B. Därefter utförs motsvarande 
spåromläggningar med tillhörande brobyten 
även för bro D och E.

Val av material
Inledningsvis studerades konventionellt 
målat stål men då LCC-analys genomförts 
framstod framtida ommålningsarbeten som 
kostsamma, kraftigt trafikstörande och med-
föra hög LCC-belastning och LCA-belast-
ning. Det rostfria materialet LDX2404 (EN 
1.4662 men med PRE korrosionsmotstånd 
som EN 1.4462) studerades som ett alternativ 
till konventionellt målat stål. Och genom att 
framtida ommålningsarbeten kunde undvi-
kas, så föll LCC-analys, LCA-analys positivt 
ut för LDX2404, varför detta material valdes 
för överbyggnaderna samt nya lager för bron.

Analyserna enligt ovan påvisade således att 
för hårt trafikerade broar är rostfria material 
mycket konkurrenskraftiga om LCC-analys, 
LCA-analys samt riskhantering med hänsyn 
till BASP och U utförs enligt gällande lagstift-
ning. I framtiden bedöms att ett antal hårt 
trafikerade broar eller broar belägna över spår 
eller motorväg (svårt att måla om) kommer att 
utföras i rostfritt stål. I det aktuella projektet 
kommer 48 brospann med en sammanlagd 

längd på nästan 800 m att utföras i LDX 
2404. Bron är troligen världens längsta rostfria 
järnvägsbro för närvarande. 

– Att välja rostfritt stål betalar för sig själv 
inom en tidsram av cirka 30 år med tanke på 
målning som behövs för kolstålsbalkar. Detta 
är mycket positivt både ur kundens samt 
miljöns perspektiv. Outokumpu har lång 
erfarenhet att leverera kostnadseffektviva bro-
lösningar med en betydligt längre livslängd 

➤

PSC Nordics svetsanläggning för stora kon-
struktioner i rostfritt stål.

Lars-Åke Persson t.v. och Mladen Perkovic från 
Outokumpu PSC Nordic.
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Kan man både vara den äldsta och mest 
nytänkande konstruktionsbyrån på samma 
gång? Självklart!

I över hundra år har vi löst byggtekniska 
problem för att göra bra idéer eviga. 
Med olika perspektiv, erfarenheter och 
bakgrunder kan vi genom kreativitet och 
uppfinningsrikedom lösa våra kunders ut-
maningar på nya, bättre och mer effektiva 
sätt. 
 
Följ med och bli en av oss! 
Sveriges äldsta och mest nytänkande 
konstruktionsbyrå.

loostrom.se

Sveriges äldsta och mest
nytänkande konstruktionsbyrå
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konstruktioner i rostfritt stål. I-balkarna 
är 6-14 meter långa och ca 1000 mm höga. 
PSC Nordic bockar även u-profiler i samma 
material som sedan används för att sätta 
samman fackverkskonstruktionerna i Söl-
vesborg. I Degerfors tillverkar man alltså 
färdiga ”materialsatser” i Forta LDX 2404 
duplex-stål till alla delarna i fackverken som 
transporteras ner till Sölvesborg där Stål & 
Rörmontage svetsar samman delarna till 

jämfört med vanlig kolstål konstruktion, 
säger Mladen Perkovic, chef för Outokumpu 
PSC Nordic i Degerfors. 

Brobyte i fyra etapper
Söderströmsbron har fem spår, varav ett upp-
ställningsspår som inte används för trafik. 
Genom att använda uppställningsspåret för 
trafik frigörs ett trafikspår för upprustning 
och byte av de gamla brobalkarna. De fyra 
tunnelbanebroarna ska under fyra etapper 
bytas ut mot höghållfasta Forta LDX 2404 
rostfritt stål under 2017 – 2018. Den första 

etappen genomfördes under sex veckor i 
juli och augusti i år.  I samband med Stål-
byggnadsdagen (www.stalbyggnadsdagen.
se) kommer SBI att arrangera ett studiebesök 
på Söderströmsbroarna. Då kommer man att
se resultatet av den första etappen och höra 
mer om de kommande etapperna.

Tillverkning i Degerfors och Sölvesborg
Outokumpu PSC Nordic tillverkar stora 
I-balkar i höghållfast duplex-stål i 550 
MPa i sin anläggning i Degerfors där de 
har en avancerad svetsanläggning för stora ➤

I Stål & Rörmontages verkstad svetsas delarna 
från Degerfors ihop till färdiga brosektioner.
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12 färdiga brosektioner på 16-23 meter och 
upp till 18 ton. Brosektionerna ställs upp 
och kontrollmäts i Sölvesborg, så att man 
vet att den sammansatta bron får rätt mått 
och geometri. Sektionerna lagras sedan i 
Sölvesborg innan transport till Stockholm. 
Man håller redan på och tillverkar brosek-
tioner till nästa års etapper.

Sommarens montage
Brosektionerna transporterades med last-
bil till Värtahamnen där de omlastades till 

pråmar som sedan gick till Söderström. 
Broarna transporterades in en vecka innan 
avstängningsperioden, då man börjat med 
att preparera brosektionerna inför montaget. 
Trafikomläggningsperioden var ca 12 da-
gar då Stål & Rörmontage rev bort de gamla 
kolstålsbroarna med hjälp av en 220-tons 
mobilkran, placerad på en pråm. Varje bro 
består av 12 sektioner varav två flottbroar 
ligger i direkt anslutning mot plattformen 
på Gamla Stans tunnelbanestation. Stål & 
Rörmontages rivning och montagearbete 

med mobilkran fick endast bedrivas under 
3–4 timmar nattetid. Då allt arbete måste 
göras med stor precision, var denna tid då 
helt trafikfri. Under dagtid svetsade Stål & 
Rörmontage ihop brosektioner samt lager till 
de förberedda upplagen till bron. n

Läs mer på Internet
Se en film här: www.blt.se/solvesborg/
stalmannen-fran-ysane-bygger-bro-i-huvud-
staden/

➤

Färdiga brosektioner på Stål & Rörmontage gård i väntan på 
transport upp till Stockholm.

På natten under ett trafikstopp lyfts sektionerna 
på plats.

Stål & Rörmontages montörer ser till att sektio-
nen kommer exakt på plats.

Sedan återstår det finjustering och därefter ska 
sektionerna svetsas samman.

Brosektionerna ligger här på en pråm vid Gamla Stan i väntan på montaget.
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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

1

2

3

4

5

Ad_91x133_GlasrocFberäkning.indd   1 2016-08-30   15:55:07



Sverige rostar för 90 miljarder kronor varje år. 17 av dem flagar bort 
från infrastrukturen. 
– Mer rostfritt i exempelvis broar skulle spara miljarder åt samhället 
och ge ekonomiskt utrymme för många andra satsningar, säger Tobias 
Larsson, segmentansvarig för infrastruktur på Outokumpu.

Outokumpu har ett branschledande produktutbud av olika duplexa stål, 
som utmärks av hög motståndskraft mot korrosion och hög hållfasthet. 
De duplexa stålen delas in i lean, standard och super duplex beroende 
på legeringshalt och korrosionsresistens. 

De nya lean duplex-varianterna är kapabla att framgångsrikt ersätta 
kolstål framförallt i grövre konstruktioner som broar och armering, men 
också i mindre som räcken, belysningsstolpar, busshållplatser och 
utrustning på rastplatser. 

Spara 25-30 procent
I USA har man kommit fram till att cirka 25-30 procent av de totala 
korrosionskostnaderna i samhället borde kunna undvikas genom 
alternativa lösningar, däribland att öka användningen av rostfria stål, 
säger Tobias. Han betonar att det inte behöver innebära att hela 
konstruktionen är tillverkad i rostfritt stål utan att det kan räcka med 
att de hårdast utsatta komponenterna utförs i rostfritt. 

Rostangrepp i kolstålsarmeringen i kantbalkarna på betongbroar 
orsakar stora kostnader, både direkta och indirekta som 
återkommande trafikstörningar. Ölandsbron invigdes 1972 och har 
hittills reparerats för cirka 1 miljard kronor för sådana här skador vilket 
motsvarar 165 000 kronor per meter bro. Lösningen kan vara att 
utföra armeringen av kantbalkarna i rostfritt stål alternativt att använda 
sig av en rostfri kantbalk.

Flera fördelar 
Det finns flera fördelar med att bygga i rostfritt:
•	 Underhålls- och livscykelkostnaderna blir lägre. 
•	 Stora möjligheter att möta hårda krav på ekonomi, funktionalitet och 

estetik. 
•	 Stålets höga hållfasthet öppnar för kostnadsbesparande 

tjockleksreduktioner.  Viktbesparingen jämfört med kolstål kan ligga 
runt 30 procent. 

•	 Rostfritt är ett sätt att hushålla med allt dyrare råvaror, vilket 
är bra både för ekonomi och miljö. Outokumpus duplexa stål är 
skrotbaserade och återvinningsbara. 

För mer information, kontakta tobias.larsson@outokumpu.com eller 
läs mer på outokumpu.com

Designa för nästa generation med 
duplex rostfritt stål. Sheikh Jaber 
al-Ahmad Al-Sabah bro i Kuwait 
förstärks med rostfri armering av Forta 
DX 2304 från Outokumpu. 

Tobias Larsson, Outokumpu.

Mer rostfritt i infrastrukturen 
sparar miljarder åt samhället

outokumpu.com
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Eva Widenoja, 
Widenoja Design AS

M I L J Ø

Ombruk av 
stålkonstruksjoner

Kan vi få i pose og sekk? Er det mulig å oppnå både økonomiske  

og miljømessige gevinster ved ombruk?

Det finnes et stort potensiale i ombruk 
av stålkonstruksjoner, men hva skal 
til for å realisere dette potensialet? 

Vi vet at ombruk som alternativ til omsmel-
ting er et svært effektivt tiltak for å gi lavere 
utslipp av klimagasser i byggebransjen, men 
for å kunne nå et betydelig volum, må det 
finnes gode økonomiske insentiver. Norsk 
Stålforbund ble tildelt DIP-midler gjen-
nom ”Designdrevet Innovasjonsprogram” 
forvaltet av DogA, for å undersøke hvilke 
hindringer og muligheter som finnes, og 
hvordan ombruk av stålkonstruksjoner 
kan fungere i praksis.

Denne artikkelen er en oppsummering 
av DIP-prosjektet som ble avsluttet våren 
2017. Prosjektet hadde et mål om å utvikle 
tilknyttede produkter som kunne muliggjøre 
ombruk i byggebransjen. Vi kom fort fram 
til at produktene finnes, og at selv om de ble 
optimalisert for ombruk, fant vi viktigere 
årsaker til at ombruk knapt forekommer. 
Gjennom å avdekke hindringer og utarbeide 

løsninger for ombruk, har vi sett muligheter 
for et nytt, spennende marked, og at DIP-
prosjektet kan være en døråpner for de som 
vil satse kommersielt på dette. 

Marked
Kombinasjonen av fremtidig råvaremangel 
og få aktører gir muligheter for den som 
vil møte etterspørselen for brukte stålkon-
struksjoner med nye forretningsstrategier. 
Potensialet for et ombruksmarked styrkes 
også av at nytt stål stadig blir bedre doku-
mentert, at det utvikles nye løsninger for 
digital sporbarhet, bedre testutstyr og avan-
serte handelsløsninger på nett. Et marked 
for brukt stål i tillegg til nytt stål, kan gi 
ringvirkninger med nye arbeidsplasser innen 
felter som demontasje, testing, restaurasjon, 
og lokal lagring. Mange av arbeidsplassene 
vil kunne etableres lokalt rundt om i Norge, 
med lavere transportkostnader og lavere 
utslipp av klimagasser som følge.

Brukt stål kan tenkes omsatt direkte fra eier, 

til ny byggherre, eller via flere ledd, som demon-
tasjefirma og grossist.. Det kan være vanskelig 
for kjøper og selger å finne hverandre, det er 
derfor viktig å etablere en markedsløsning som 
kan koble behov og etterspørsel på en effektiv 
måte. Det finnes allerede noen aktuelle handels-
portaler på nett, men ingen som er spesialisert 
på brukte bygg eller deler av bygg.

Uansett omsetningsform, må nødvendig 
testing og dokumentasjon implementeres i 
verdikjeden, og dette prosjektet er, sammen 
med noen internasjonale prosjekter, en start 
på å tilrettelegge en slik verdikjede.

En salgskanal for brukt stål, nettbasert 
eller ikke, må gi tilgang til all den infor-
masjon kjøper trenger for en trygg og lønn-
som handel.  Det må etableres faste rutiner 
for omsetningen slik at testing utføres på 
en forutsigbar, oversiktlig måte, og slik at 
stålet tilfredsstiller krav til ny bruk. Hele 
verdikjeden må dessuten effektiviseres slik 
at den totale kostnaden blir vesentlig lavere 
enn for nytt stål.

 Ombrukets livssyklus.
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På sikt bør ombrukt stål kunne omsettes 
og brukes likt som nytt stål. Før vi er der, er 
det interessant å skaffe erfaring gjennom enk-
lere eksempler, med stål f. eks. til landbruk, 
industribygg og mindre byggeprosjekter med 
miljøprofil. For å kunne omsettes i markedet 
må kjøper av hele bygg, deler av bygg og 
byggelementer ha tilgang på informasjon 
om stålet, slik som:

●  Stålkvalitet, dimensjon, mengde og over-
flatebehandling

●  Pris oppgitt per kg og kostnad sammen-
lignet med nytt stål

●  Dokumentasjon på hvor stålet kommer 
fra, hva det har vært brukt til og av hvem

●  Hva som foreligger av dokumentasjon, og 
om den er tilstrekkelig eller mangelfull

●  Hvilke tester er gjort og/eller må gjøres

●  Oversikt på om noe må repareres før stålet 
ombrukes

●  Om stålet skal demonteres, eller om det 
er ferdig demontert og ligger på lager 

●  Fraktmulighet og pris på frakt

Hindringer og løsninger
Brukt stål passer dårlig inn slik dagens 
byggebransje er innrettet. Gjennom DIP-

➤

Ombrukets verdikjede.

Varmforzinking - Kvalitet - Transport
Den raskeste, beste og 

billigste rustbeskyttelsen. 
Faste sjåfører og biler med kran.

Med varmforzinkings- 
anlegg i Østfold og 

Vestfold dekker vi hele 
det sentrale Østlandet

Tlf.: 40 00 36 86 • E-post: post@duozink.no
www.duozink.no
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stålmaterialer som samsvarer med stålsortene 
i tabell 3.1. En rettelse vil komme i neste 
revisjon av standarden. 

Norsk Stålforbund har ønsket å påvirke ny 
bygg teknisk forskrift, TEK17, som har vært på 
høring og nå er publisert. Vi foreslo strengere 
krav til ombruk og gjenvinning i avfallsplan 
og avfallssortering i hhv § 9-6 og 9.8 Våre 
forslag ble dessverre ikke tatt inn i forskriften.

Norsk Stålforbund foreslår at Modul D 
(miljøpåvirkninger etter livsløpet) i NS-EN 
15804 ikke lenger skal være frivillig, men bli obli-
gatorisk, og vil legge fram forslag om dette ved 
neste revisjon av standarden. Videre er Norsk 
Stålforbund med på å arbeide med å ta fram 
en ny PCR-standard for stålkonstruksjoner.  

Einar Braathu har i samarbeid med 
Norsk Stålforbund utarbeidet en oversikt 
over stålkvaliteter som er tatt i bruk i etter-
krigstiden. Han har også utarbeidet forslag 
til testprosedyrer for stål som har manglende 
dokumentasjon. Når det gjelder overflatebe-
handling konsulterte vi Miljødirektoratet for 
å få oversikt på gjeldende regelverk. 

Norsk Stålforbund har undersøkt alter-
native økonomiske insentiver for å få i gang 
et ombruksmarked, for eksempel fritak for 
byggesaksavgift for ombruksbygg gradert 
etter prosent av ombruk i lastbærende kon-
struksjoner, fasader, tak og dekker. For å 
sammenligne kostnader ved brukt vs nytt stål, 
har vi utarbeidet et erfaringsbasert budsjet-
teksempel. Siden prisene vil variere i hvert 
ledd av verdikjeden, har vi brukt overslag 
for de vanligste tilfellene. 

prosjektet har vi pekt på hva som må løses 
for å skape et effektivt ombruksmarked, 
og her en oppsummering av de viktigste 
tiltakene vi har tatt initiativ til:

Vi har avdekket at standarden for pro-
sjektering av stålkonstruksjoner, NS-EN 
1993-1-1, i nasjonalt tillegg til kapittel 3, har 
en bestemmelse som er upresis. Dette kan føre 
til at man ikke bruker annet stål enn det som 

er angitt i tabell 3.1, dvs profiler og plater som 
er av nyere dato enn 2004 og hulprofiler nyere 
enn 2006. Norsk Stålforbund har derfor sendt 
et forslag til stålkomiteen i Standard Norge 
om å endre det nasjonale tillegget slik at det 
ikke blir misforstått. Stålkomiteen mener 
imidlertid at man kan se bort fra det nasjonale 
tilleggets referanse til tabell 3.1 da standarden, 
slik det står i hovedteksten, uansett gjelder alle 

➤

Drammen Havn, det store lagerbygget på 5.000 kvm.

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

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

DEALER NORWAY | WWW.PABACHKE.NO

DEALER SWEDEN | WWW.RICHARDSTEEN.SE



NR 3 • 2017 •  NYHETER OM STÅLBYGGNAD48  •  MILJØ

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

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

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

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

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

duplex stål formar en bättre framtid!

STÅL & RÖRMONTAGE
Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar

Tänk rostfritt  
höghållfast duplex 

stål, tänk Stål &  
Rörmontage

www.srmab.com

Norsk Stålforbund har gjennom DIP15 
vært i kontakt med aktører som har konkrete 
planer om å utvikle en handelsportal for om-
bruk. Det kan være aktuelt både å utvikle en 
generell handelsportal og bransjespesifikke 
portaler, for eksempel rettet mot landbruk.

På den byggtekniske siden har vi har un-
dersøkt løsninger for demonterbare hulldek-
ker på stål bæresystem samt massivtredekker. 
Det er mangel på kompetanse om ombruk, 
og det bør derfor utvikles veiledere for ulike 
grupper av aktører. Det vil også være behov 
for kursing, for eksempel innen montering 
og demontering av stålkonstruksjoner.

Den teknologiske utviklingen åpner 
for løsninger som vil kunne øke ombruk i 
fremtiden, som for eksempel gjennom digital 
sporbarhet. Dokumentasjonen av nytt stål bør 
etter hvert legges inn i BIM (Building Infor-
mation Model) der BIM benyttes. Det pågår 
nå et europeisk prosjekt, BAMB (Buildings as 
Material Banks), utvikling av et materialpass 
(Material Passport) som følger materialet i 
dets levetid, med verdifull informasjon om 
materialers egenskaper.

Norsk Stålforbund ønsker å være en på-
driver for å synliggjøre og skaffe erfaring om 
ombruk, og har med utgangspunkt i miljø-
messige og byggtekniske forhold, fokusert 
på hvilke muligheter som er avgjørende for 
et effektivt ombruksmarked. 

Hva skjer så videre? Vi skal levere en 
prosjektrapport i høst, og vil deretter ta fatt 
på oppfølgingsprosjekter hvor vi vil søke 
finansiering, blant annet fra offentlige midler. 
Vi har også begynt å spre informasjon om 
prosjektet til våre medlemmer, samarbeids-
partnere i UK, SBI og på et ombrukskurs i 
regi av NAL. n

➤

Forbindelser og knutepunkter i byggene på Drammen Havn er skrudde.

Drammen Havn ønsker å demontere og ombruke to lagerhaller.

Drammen Havn
På Drammen Havn er det planlagt en stor 
ombygging. Som alternativ til en standard 
riveprosess, vurderes det å demontere 
to store haller på henholdsvis 3000 og 
5.000 kvm med tanke på ombruk, og i den 
sammenhengen ønsker de kontakt med 
noen som er interessert i å ombruke stålet 
fra disse to hallene. De som ønsker å få 
tilsendt eksisterende dokumentasjon som 
tegninger og beregninger, kan ta kontakt 
med eva@widenoja-design.no 
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KONSTRUKTION i fokus

Behandling av svetsar 
för längre livslängd

Det finns många kluriga konstruktionsfrågor som då och då väcker funderingar  

hos stålkonstruktörer både i Sverige och i Norge. Under denna vinjett har vi bett  

en expert förklara en intressant konstruktionsfråga till intresserade konstruktörer.

Många svetsade stålkonstruktioner så som broar, traverser, skorstenar och vindkraft-

torn dimensioneras av utmattning. Detta innebär att mängd stål i dessa konstruktioner  

avgörs av utmattningshållfastheten hos de svetsade detaljerna i konstruktionen.

Svetsning försämrar konstruktionens utmattningshållfasthet på 
huvudsakligen två olika sätt:

1.  Anvisningsverkan: Svetsdefekter, såsom smältdike, är oftast ound-
vikliga. Dessa agerar som mikrosprickor och är helt avgörande 
för utmattningshållfastheten i svetsförband.

2.  Svetsegenspänningar: Beroende på flera variabler såsom svets-
metod, svetsföljd och den svetsade detaljens utformning, kan 
svetsegenspänningar uppgå till materialets flytspänning. 

Anvisningsverkan medför att utmattningslivslängden i en svetsad 
detalj huvudsakligen utgörs av spricktillväxt. Spricktillväxten är 
tämligen oberoende av stålets hållfasthet vilket förklarar varför 
denna inte beaktas vid utmattningsdimensionering av svetsade 
stålkonstruktioner. Detta bidrar till att höghållfasta stål sällan är 
tilltalande alternativ för utmattningsbelastade stålkonstruktioner.

Storleken och fördelningen av svetsegenspänningar i ett svets-
förband är generellt mycket svåra att bestämma. Man antar som 
regel att det föreligger dragegenspänningar i nivå med materialets 
flytspänning till följd av svetsningen. Detta medför att medelspän-
ningen av en spänningscykel från yttre last inte har någon betydelse 
för utmattningslivslängden hos svetsade detaljer. 

Utmattningsbrott i svetsförband
Utmattningsbrott i svetsförband med relativt låga utmattningshåll-
fastheter (förbandsklass < 90 MPa) uppstår som regel i form av två 
sprickmoder: antingen rotsprickor eller tåsprickor (sprickor längs 
svetsfattningskanten).

Utmattning i svetsroten bestäms av spänningsvidden i svetsen och 
spänningskoncentrationen vid svetsroten. I lastbärande kälsvetsar 
kan spänningsvidden i svetsen reduceras genom att öka svetsens 
a-mått. Anvisningen vid svetsroten är relativt svår att kontrollera, 
men spänningskoncentrationen kan minskas genom att föreskriva 
en större inbränningsgrad. Full genomträngning (stumsvets) medför 
som regel att tåsprickning blir den dominerande sprickmoden. Denna 
sprickmod kan i praktiken endast kontrolleras genom att reducera 
spänningsvidden i den lastbärande plåten, t.ex. genom att använda 
större plåttjocklek. Det är med avseende på denna sprickmod man 
utför en svetsefterbehandling för att öka utmattningshållfastheten hos 
svetsförband och på så sätt spara material och få lättare konstrukti-

oner. Utmattningssprickor i svetsförband med högre förbandsklass 
startar vanligtvis från inre svetsdefekter så som porer, bindfel och 
slagginneslutningar. 

Figur 1. Svetsning medför en markant reduktion av stålets utmattnings-
hållfasthet (a). Dessutom blir utmattningshållfastheten tämligen oberoen-
de av materialets draghållfasthet (b).

A

B
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Svetsefterbehandlingsmetoder – generellt
En förbättring av svetstån med avseende på utmattning kan i prin-
cip erhållas genom en (eller en kombination av) följande åtgärder:
1.  Reducera den geometriska spänningskoncentrationen vid över-

gången mellan grund- och svetsmaterial.
2.  Avlägsna lokala anvisningar längs med svetsfattningskanten 

(t.ex. smältdiket).
3.  Relaxera svetsegenspänningar och, om möjligt, tillföra trycke-

genspänningar i området kring svetstån.

Man brukar därför indela svetsefterbehandlingsmetoder i två 
huvudkategorier. Den första kategorin omfattar metoder som 
huvudsakligen minskar spänningskoncentrationen vid svetstån. 
Detta uppnås genom borttagning av lokala anvisningar och en 
geometriförändring som orsakar en mjukare övergång mellan 
grund- och svetsmaterial vid svetstån (en kombination av 1 och 2 
ovan). Tåslipning och TIG-behandling är två exempel på metoder 
som tillhör denna kategori. Till den andra kategorin hör metoder 
som medför en relaxation av svetsegenspänningarna vid svetstån, 
exempelvis genom värmebehandling (glödgning), samt metoder 
som tillför tryckegenspänningar lokalt vid svetstån. Tryckegenspän-
ningar erhålls vanligtvis genom någon form av kallbearbetning av 
materialet, till exempel hamring.

Tåslipning är en välkänd och relativt gammal metod där svets-
fattningskanten slipas med roterande fil eller slipstift för att avlägsna 
lokala anvisningar samt erhålla en jämnare övergång mellan svets och 
grundmaterial. I gamla BSK föreskrivs slipning av svetsfattningskant 
för att uppnå svetskvalité WA kunde medföra en ökning av utmatt-
ningshållfastheten med en till tre förbandsklasser (C-klasser). 

I TIG-behandling används TIG-eftersvetsning för att smälta om 
materialet i svetståområdet. Som resultat erhålls en jämnare övergång 
mellan svets och grundmaterial med reducerad spänningskoncentra-
tion som följd. Dessutom gör omsmältningen att svetsdiken och övriga 
lokala svetsdefekter smälts samman, vilket leder till en förbättrad 
utmattningshållfasthet. TIG-behandling är som regel enkel att utföra 
och tekniken anses vara väletablerad. 

För både slipning och TIG-behandling bör man inspektera den 
behandlade detaljen för att verifiera erhållen kvalité. Vid tåslipning 
bör man kontrollera att slipdiket är tillräckligt djupt så att alla av-
görande svetsdefekter (smältdike, mikrosprickor, etc.) är avlägsnade. 
Roterande fil eller slipstift är att föredra framför vinkelslip för att 
undvika slipspår längs med svetsfattningskanten. För TIG-behand-

ling bör man kontrollera att svetstån är helt omsmält och att inga 
svetsdefekter finns kvar. IIW (International Institute of Welding) har 
utförliga rekommendationer för såväl utförande och kvalitetskontroll 
av tåslipning och TIG-behandling. Här rekommenderas också en 
ökning av utmattningshållfastheten med två förbandsklasser för båda 
metoderna, men endast för förband med förbandsklass C90 eller lägre 
i det obehandlade tillståndet. Utmattningshållfastheten för detaljer 
med högre hållfasthet bestäms som regel av andra moder än tåspricka.

HFMI-teknik
HFMI står för ”High-Frequency Mechanical Impact” och besrkiver en 
behandlingsprocess där stålet (svetsfattningskanten) hamras med en 
höghållfast stålnål med hög frekvens (> 90 Hz). Tekniken är en vi-
dareutveckling av den gamla ”hammer peening” och ”needle peening”. 
Den höga slagfrekvensen i HFMI medför en jämnare behandlings-
effekt med betydligt mindre avstånd mellan slagpunkterna, vilket i 
sin tur ger en bättre och mer homogen svetstå. HFMI orsakar även 
mindre buller och vibrationer och är därmed mer användarvänlig.

Ett stort antal nya HFMI utrustningar har utvecklats under de 
senaste 10 åren och antalet fortsätter att öka. Figur 4 visar ett exempel 
på en HFMI enhet samt olika nålar som används vid HFM-behandling.

HFMI har på senare år fått en stor spridning inom många industrier 
tack vare dess överlägsna effektivitet. Tekniken medför på samma sätt 
som slipning och TIG-behandling en förbättring av geometrin vid 
svetstån och en ”sammanfogning” av mikrosprickor och svetsdefekter 
vid svetstån till följd av kallbearbetning. Dessutom medför kallbear-
betningen av materialet ytterligare två positiva effekter:

Införandet av tryckegenspänningar. Dessa kan vara i nivå med 
materialets tryckhållfasthet och medför dels ett större motstånd mot 
sprickinitiering men också en hämmad spricktillväxt.  

Materialhårdnande till följd av kallbearbetning. Detta medför ökat 
motstånd mot sprickinitiering i det behandlade området. ➤

Mohammad Al-Emrani: Docent i Stålbyggnad vid Chalmers 
tekniska högskola. Specialists i utmattning av stålkonstruktioner 
och verksam i bland annat ECCS:s teknisk kommittee 6 (utmatt-
ning av svetsade konstruktioner).

Zuheir Barsoum: Docent i Lättkonstruktioner vid Kungliga  
Tekniska Högskolan. Ordf. i IIW (International Institute of Welding) 

för Kommission XIII (utmattning av svetsade konstruktioner).

Figur 2. Slipstift och svetstå efter behandling.

Figur 3. Typiska svetståprofiler i obehandlat tillstånd och efter HFMI 
behandling.
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Även om egenspänningar i tryck vid svetstån snabbt avtar från 
den behandlade ytan är dessa mycket fördelaktiga och står för hu-
vuddelen av metodens högre effektivitet jämfört med tåslipning och 
TIG-behandling. Att lokala tryckspänningar får en sådan effekt i 
HFMI-behandlade svetsar är ett resultat av att utmattningslivslängden 
ändras från att vara huvudsakligen en funktion av spricktillväxt till 
att inkludera en betydande sprickinitieringsfas. En viktig konsekvens 
av detta är att utmattningshållfasthetens beroende av stålet hållfasthet 
återställs. HFMI-behandling ger med andra ord större effekt när den 
appliceras på svetsade konstruktioner med höghållfaststål. En ytterli-
gare positiv följd av en betydande sprickinitieringsfas är den flackare 
lutningen som S-N-kurvan för HFMI-behandlade förband uppvisar. 
Detta är speciellt viktigt för konstruktioner som verkar i högcyke-
lutmattning med relativt låga spänningsvidder (till exempel broar). 

HFMI öppnar för användning av höghållfaststål 
I figur 5 presenteras exempel på S-N-kurvor (nominell spänning) 
för HFMI förbättrade svetsar i låghållfast stål (fy < 355 MPa). 
Värdet i ”()” representerar förbandsklassen (C-klass) för svetsar i 
obehandlat tillstånd enligt Hobbacher [2]. Betrakta fallet med en 
svetsfog i låghållfast stål (fy < 355 MPa) som i svetsat skick skulle 
klassificeras som C90 (m = 3). HFMI behandling ger en förhöjning 
av utmattningshållfastheten till C140 med lutning m = 5. Om 
denna svets utsätts för en spänningsvidd på 100 MPa erhålls en 
livslängd på cirka 1.5 miljoner cykler för en obehandlad svets och 
en livslängd på mer än 10 miljoner cykler för en HFMI behandlad, 
det vill säga en livslängdsökning på mer än sju gånger jämfört med 
den obehandlade svetsen. 

I rekommendationerna för HFMI-behandling som nyligen utgavs 
av IIW [1] finns bl.a. även riktlinjer för inverkan av grundmaterialets 
flytspänning på utmattningshållfastheten för HFMI-behandlade 
svetsar. Dessa tillåter 12.5 procent ökning i utmattningshållfastheten 
(en förbandsklass) för varje 200 MPa ökning av statisk flytspänning 
hos grundmaterialet.  För stål S355 eller lägre kan utmattningshåll-
fastheten ökas med fyra förbandsklasser. Maximalt kan en ökning 
med åtta förbandsklasser tillgodoräknas för stål med flytspänning 
högre än 950 MPa med en största tillåtna C-klass av C180. Figur 6 
visar antalet ökningar i C-klasser som funktion av flytspänningen (fy). 

Om samma exempel som ovan används, där ett förband med 
C-klass C90 (m=3) nu istället uppgraderas till höghållfast stål (550 
MPa ≤ fy < 750 MPa) och som därefter HFMI behandlas uppnås 
då enligt rekommendationen C180 (m=5), vilket motsvara en liv-
slängdsökning på mer än 200 gånger jämfört med en obehandlad 
svets, om man beaktar högcykelutmattning. Alternativt, kan man 
höja utmattningslasten med 100 procent (C90->C180) för att erhålla 
samma livslängd som en obehandlad svets.

Inverkan av HFMI-behandling på dimensioneringen
I en utmattningsbelastad konstruktion, exempelvis en bro, är det i 
regel ett få antal detaljer med relativt låga utmattningshållfastheter 
som är bestämmande vid utmattningsdimensioneringen. Möjlig-
heten att öka utmattningshållfastheten hos dessa detaljer kan ha 
en betydande effekt på stålmängden i bron. Detta demonstreras 
nedan på en svetsad järnvägsbro i stål. Stål S355 antas för bron i 
ursprunglig dimensionering. Figur 7(a) visar utnyttjandegraden för 
bron som funktion av brospann mellan 10 och 30 m. Utmattning är 
dimensionerande för alla dessa spann. De bestämmande detaljerna 
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Figur 4. Exem-
pel på HFMI 
utrustning på 
marknaden. 
a) nålar med 
olika storlekar 
och konfigura-
tioner,  
b) En HF-
MI-behand-
lingsenhet.

Figur 5. Karakteristiska utmattningskurvor (i nominell spänning) för 
HFMI behandlade svetsar i låghållfast stål (fy < 355 MPa). Värdet i ”()” 
representerar förbandsklassen för svetsar i obehandlat tillstånd.

Figur 6. Ökning av antalet FAT klasser (utmattningsstryka) som funkti-
on av grundmaterialets sträckgräns (fy).
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i utmattningsberäkningen är den svetsade vertikalavstyvningen 
(1) med förbandsklass C71-C80 samt notchen vid balkskarven (2) 
med förbandsklass C71. Därefter kommer stumsvetsen med en 
utmattningshållfasthet mellan C80-C112 beroende på utförande. 
Halssvetsen (4) har också en relativt hög utmattningshållfasthet 
(C100-C125).      

Om man med svetsefterbehandling av detaljerna (1) och (2) ökar 
utmattningshållfastheten med tre förbandsklasser, vilket är ett konser-
vativt antagande, reduceras utnyttjandegraden för utmattning markant 
och leder till att brottgränstillståndet blir dimensionerande, Figur 
7(b). En övergång från S355 till S460 reducerar utnyttjandegraden i 
brottsgränstillståndet och tvärsnitten för respektive spännvidd kan nu 
reduceras med en relativt stor besparing av materialet i bron (mellan 
20 och 30 procent). Som framgår av Figur 7(c) finns det fortfarande 
stor potential till materialbesparing för kortare spännvidder i och med 
att S460 ger möjlighet till ökning av utmattningshållfastheten med 
hela fem förbandsklasser. Detta förutsätter givetvis att den tvärgående 
stumsvetsen också behandlas och att halssvetsen har tillräckligt hög 
förbandsklass (C125). Utmattningsbrott i välutförda halssvetsar som 
uppfyller kraven för C125 startar vanligtvis från inre svetsdefekter, 
vilket inte kan behjälpas med svetsefterbehandling. I detta exempel 
har både lokal och global stabilitet beaktats vid dimensionering i 
brottgränstillståndet och nedböjningskravet är satt till L/800.

Viktigt att beakta vid svetsefterbehandling med HFMI
Även om HFMI-behandling medför flera positiva effekter i ett 
svetsförband, såsom borttagning av mikrosprickor, jämnare övergång 
med lägre spänningskoncentration samt materialhårdnande, står de 

inducerade tryckegenspänningarna vid svetstån för en betydande 
del av metodens överlägsna effekt jämfört med andra svetsbe-
handlingsmetoder. För att kunna tillgodoräkna sig den ökning i 
utmattningshållfastheten som föreslås i figur 6 är det därför viktigt 
att verifiera att inga risker föreligger för att dessa egenspänningar 
kan relaxera under konstruktionens livslängd.   

En relaxation av tryckegenspänningarna från HFMI-behandlingen 
kan ske till följd av överlaster. Det räcker i princip med en enstaka 
överlast med tillräckligt hög spänningstopp för att helt eller delvis 
relaxera dessa egenspänningar till följd av lokal plasticering. En 
ytterligare effekt som bör beaktas vid utmattningsdimensioneringen 
av HFMI-behandlade förband är inverkan av medelspänning. Exem-
pelvis kan en hög medelspänning till följd av en betydande egenvikt 
tillsammans med variabla spänningsvidder från utmattningslast or-
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Figur 7. Materialbesparing som 
funktion av spännvidd för järvägs-
broar där utmattningshållfastheten 
av dimensionerande förband höjs 
med 3 förbandsklasser.
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saka en relaxation av tryckegenspänningarna i förbanden på samma 
sätt som överlaster. Vägbroar är ett exempel på konstruktioner med 
relativt hög medelspänning och där en risk för överlaster från tunga 
överbelastade fordon föreligger. Ett sätt att neutralisera den negativa 
effekten av brons egenvikt är att utföra HFMI-behandlingen efter 
det att bron är på plats.   

I vilket fall ställer HFMI-behandling nya krav på utmattningsdi-
mensioneringen eftersom det utöver spänningsvidden, som vanligen 
är den enda parametern att beakta på lasteffektsidan, tillkommer 
inverkan av medelspänning och eventuella överlaster. Dimensione-
ringen blir givetvis också beroende på val av stålhållfasthet, vilket inte 
är fallet för stålkonstruktioner i obehandlat skick. Möjlighet till brott 
i andra utmattningskritiska områden än svetstån måste givetvis också 
beaktas. Om svetsroten blir mer kritisk än svetstån för utmattningsbrott 
kommer HFMI behandlingen inte hinna utnyttjas till sin fulla potential 
innan brott sker. Det ska även nämnas att utmattningssprickor från 
roten styrs av andra (lägre) dimensioneringskurvor. 

Utförande och kvalitetssäkring
De nya IIW rekommendationerna för HFMI-behandling [1] inne-
håller omfattande instruktioner för hur behandlingen ska utföras 
samt hur kvaliteten på behandlingen ska utvärderas, och säkras. 
Svetskvaliteten innan behandlingen bör vara fullgod. Svetsråge 
och intilliggande grundmaterial ska vara helt slaggfri utan spår 
av oxider, svetssprut och -stänka samt andra främmande material. 
Svetsen innan HFMI-behandlingen bör uppfylla acceptanskrav 
för svetskvalitet B i ISO 5817. Detta innebär dock inte att svetsen 
måste uppfylla samtliga kriterier i kvalitetsnivå B i ISO 5817, utan 
endast svetsprofilrelaterade kvalitetskriterier. Om svetsprofilen 
inte överensstämmer med dessa acceptanskrav rekommenderas 
ytlig slipning före HFMI-behandling. Det ska dock noteras att 
slipningsoperationer som gör det svårt för HFMI-operatören att 
skilja den exakta platsen för svetstån bör undvikas.

Överbehandling av svetsen med HFMI bör också undvikas. Me-
toden är dock robust i den meningen att under- eller överbehandling 
inom det behandlade området fortfarande resulterar i en signifikant 
ökning av utmattningslivslängden.

Kvalitativ kontroll
Den resulterande HFMI-räfflan måste vara slät längs alla svetsar 
som har behandlats. En slät och blank räffla utan spår av linjer 
kännetecknar en korrekt behandlad svetstå. Inga linjer som här-
stammar från den värmepåverkade zonen ska vara synliga i räfflan. 
En linjespricka liknande den som visas i figur 8(a) är en indikation 
på att svetsen inte har behandlats med ett korrekt förfarande. HF-
MI-räfflan måste vara kontinuerlig och helst utan spår av individuella 
slag, se figur 8(b). Om behandlingen inte kan utföras utan avbrott 
är det rekommenderat att operationen börjas på nytt minst 10 mm 
bakom avbrottspunkten.

HFMI-behandlingen leder till stora lokal plastiska deformationer 
vid svetstån. Om slagnålen är positionerad så att den behandlar endast 
ett specifikt område kan den resulterande plastiska deformationen av 
metallen orsaka sprickliknande defekter i anslutning till HFMI-räfflan, 
se figur 9. Dessa typer av defekter bör avlägsnas genom lätt slipning 
följt av ytterligare HFMIbehandling i det specifika området. 

Kvantitativ kontroll
HFMI-räfflans djup är ett utmärkt mått på behandlingsgraden. Ett 
minsta djup mellan 0.1 – 0.2 mm är nödvändigt för att garantera 
korrekt behandling av svetstån. Beroende på stålets flytspänning 
samt storleken på slagnålen är den optimala HFMI-räfflan 0.2 – 0.6 
mm i djupled samt 2 – 5 mm i bredd, se figur 10. 
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Figur 8. (a) visar en linjespricka som reducerar eller eliminerar effekten av 
HFMI-behandlingen. (B) visar en defektfri räffla fast med spår av indivi-
duella slag där ytterligare behandling krävs för att få en jämn räffla.

Figur 9. (a) Korrekt 
utförd HFMI-be-
handling utan skarpa 
spricklikande defekter. 
(b) Ej korrekt utförd 
HFMI-behandling 
med skarpa spricklik-
nande defekter till 
följd av den lokala 
plastiska deformatio-
nen av materialet.

Figur 10: Inspektion av HFMI-räfflans djup. Gapet mellan grundmateri-
alet och verktyget indikerar att ett djup på 0.2 mm inte är uppfyllt.
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Treatment - For Improving the Fatigue Strength of Welded Joints, 
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JUBILEUMSTEMA

För att celebrera att det i år är 50 år sedan Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning 

bildades kommer Stålbyggnadsinstitutet, SBI, att publicera en jubileumsskrift i sam-

band med den 50:e Stålbyggnadsdagen. Men det mesta av innehållet publiceras 

redan här i nummer 3/2017 av Stålbyggnad – i ett Jubileumstema.

Stålbyggnadsinstitutet 50 år

Stiftelsens första stora uppgift efter stiftandet 
26 juni 1967 var att finansiera ett institut och det 
påbörjade sin verksamhet vid nyåret 1968. Syftet 
med bildandet av SBI var att höja kunskapsnivån 
inom byggbranschen om stål som bygg- och 
konstruktionsmaterial. Bakgrunden var att 
stålet nästan helt försvunnit som stommaterial 
i Sverige då stålet behövdes till andra uppgifter. 
Efter kriget försummades såväl utbildning som 
forskning och utveckling inom stålbyggande un-
der flera decennier och kunskapen om att bygga 
med stål föll i glömska. Det var hög tid att återta 
det som förlorats och inte minst implementera 
och vidareutveckla nya tekniker.

För att ge en bild av hur verksamheten i Stål-
byggnadsinstitutet på olika sätt har genomfört 
och spridit denna kunskap och information har 
vi ett antal artiklar lyft fram några av de många 
nyckelpersoner som har verkat i och omkring 
SBI. På de följande 24 sidor kan du läsa 13 
artiklar om hur Stiftelsens mål har genomförts 
och spridits till viktiga målgrupper. Anmäler du 
dig till Stålbyggnadsdagen 26 oktober (www.
stalbyggnadsdagen.se) så får du ett exemplar 
av den slutliga jubileumsskriften.

Med tillönskan om fängslande läsning
Lars Hamrebjörk, Chefredaktör

Stålbyggnadsdagen 1983 i Luleå.

Carl Sebardt – en av grundarna.

Lars Hamrebjörk VD Johan Hedin vid 25-årsjubileumet.
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Historien om Stålbyggnadsinstitu-
tet börjar i slutet av 1950-talet då 
tre herrar träffas av en slump i en 

förstaklasskupé mellan Stockholm och Gö-
teborg: Carl Sebardt, vd för Oxelösunds järn-
verk, Sixten Wohlfahrt, chef för Domnar-
vets järnverk, och Sven Dahlberg, vd och 
hälftenägare till byggföretaget Siab. Det 
dröjde inte länge innan samtalet gled över 
till stål och varför det inte användes mer 
som byggmaterial.

– Titta hur de gör i USA när de bygger 
broar, industrier, skyskrapor, menade Sven 
Dahlberg. Ni i stålindustrin måste satsa på 
samma sätt som cementindustrin gjorde när 
de startade Cement och betonginstitutet.

Det slutade med att Sven Dahlberg på sit-
tande fot bjöds in att tala på Hindersmässan 
kommande vinter. Sagt och gjort, och i sitt 
anförande som med åren har blivit legenda-
riskt, talade han om vikten av att starta ett 
institut, satsa på forskning och utveckling och 
förklara för byggarna hur man bygger i stål.

Stålbranschens utveckling
Den som berättar är ingen mindre än Lars 
Wallin, SBI:s första vd. När historien ovan 
utspelade sig hade han precis tagit civilin-
genjörsexamen i teknisk fysik vid KTH i 
Stockholm 1957 och började arbeta på Vat-
tenfall. Efter det jobbade han ett år i Kanada 
på ett federalt företag som förvaltade statens 
forskning och utveckling inom kärnenergi. 
Väl tillbaka till Sverige hamnade han som 
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När stålbyggnadsinstitutet bildades 1967 var den främsta uppgiften att öka  

byggandet med stålkonstruktioner. Lars Wallin, SBI:s första vd, berättar om  

behoven och utmaningarna som fanns då och som delvis fortfarande finns kvar.

Ett tidlöst institut 50 år  
– Lars Wallin

chef för Stockholms hamnars materialprov-
ningslaboratorium. Vid besiktning och prover 
av bärande byggnadsmaterial vid exempelvis 
bygget av Essingeleden väcktes hans intresse 
för stålkonstruktioner.

Parallellt med Lars Wallins karriär fort-
satte aktiviteterna inom stål- och byggbran-
scherna. Inom Mekanförbundet diskuterade 
en särskild arbetsgrupp stålbyggnadsfrågor 
och Statens Stålbyggnadskommitté utar-
betade nya stålbyggnadsnormer. Så små-
ningom, under 1966, tillsattes en kommitté 
inom Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, 
under ledning av Arne Johnson, KTH:s 
professor i byggnadsteknik. Syftet var att 
utreda möjligheterna att öka stålbyggandet 
och den vetenskapliga forskningen på om-
rådet. I februari samma år framlade kom-
mittén ett förslag om att starta en stiftelse 
som i sin tur kunde bilda och finansiera ett 
stålbyggnadsinstitut.

– På den här tiden var den svenska stålindu-
strin utspridd, relativt småskalig och inriktad 
på specialstål snare än handelsstål för byggnad, 
berättar Lars. I Sverige hade vi byggt mycket 
med stål innan första världskriget. Men i och 
med krigen gick mycket stål till krigsindustrin 
och på export. Ivar Krueger, som hade lärt 
sig tekniken bakom armerad betong i USA, 
bildade byggfirman Krueger & Toll och in-
förde armerad betong i Sverige. Från första 
världskriget dominerade sedan betong och 
stålbyggnadsteknikerna glömdes mer eller 
mindre bort. 

SBIs födelse
Under 1960-talet var det framförallt Norr-
bottens järnverk, Domnarvets järnverk som 
ägdes av Stora Kopparbergs Bergslags AB 
och det Grängesägda Oxelösunds järnverk 
som producerade stål för byggnadsändamål. 
Tillsammans med Bultfabriks Aktiebolaget, 
Svenska Industribyggen AB (Siab) och Elek-
triska svetsningsaktiebolaget (Esab) var de 
ursprungsmedlemmarna bakom Stiftelsen 
Svensk Stålbyggnadsforskning som bildades 
den 26 juni 1967. Huvudsyftet var att bilda 
ett svenskt stålbyggnadsinstitut.

– I oktober 1967, 35 år gammal, anställdes 
jag för att starta SBI. När jag började efter 
nyår 1968 kom jag till de tre tomma kontors-
rum som vi hyrde på Drottning Kristinas väg 
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Lars Wallin på Stålbyggnadsdagen.
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Sven Dahlberg stålvalet med bygghastighe-
ten som skulle möjliggöra en extra julhandel. 
Siab byggde även den femte Hötorgsskrapan. 
Trots att de började sist var de klara först. 

SBI:s rykte spreds och man ansågs snart 
vara Europas bästa institut i sitt slag. När 
man visade upp verksamheten för en japansk 
delegation, berättar Lars, utbrast en delegat: 
”Vi skulle behöva tusen man för detta.” Lars 
log stolt och svarade: ”Vi är bara tio men vi 
jobbar som tusan!”

– Redan första året skulle jag hitta på 
något för att samla branschen och skapa PR 
utåt. Jag förslog en stålbyggnadsdag, fick 
stöd av styrelsen och det blev en succé. Det 
låg i tiden och det blev väldigt stort, festligt 
och lärorikt, säger Lars som också startade 
Nordiska forskningsdagar för stålbyggnad 
ihop med branschkollegor i Finland, Norge 
och Danmark. Här fick bland annat unga 
forskare och doktorander visa upp vad de 
hade gjort och hålla korta anföranden.

–  Man måste också ha nära kontakt med 
verkligheten, med det vanliga byggandet, 
arkitekter och konstruktörer, säger Lars som 
även i framtiden tror att brandskydd kommer 
vara en aktuell uppgift, liksom program för 
nya konstruktionsberäkningar.

– Men det som framförallt behövs är nya 
innovationer och innovatörer som både kan 
utveckla produkterna och hur de ska använ-
das, säger Lars. 

Mats Janson

i Stockholm bredvid KTH. Jag började med 
att låna några bord och stolar, beställa brev-
papper och rita den logotyp som fortfarande 
används av SBI, säger Lars som hade en tung 
styrelse bakom sig.

– Det var tydligt vad som skulle åstadkom-
mas. Kort och gott skulle vi se till att det blev 
mer byggande av stål. Till vår hjälp hade vi 
ett startkapital på 300 000 från medlemsfö-
retagen som de garanterade varje år. Redan 
andra året hade vi 750 000 kronor och fick 
snart ytterligare 100 000 efter att vi vände 
oss till stålgrossiströrelsen. Efter det kom 
intressentgruppen att utvidgas ytterligare 
och vi fick bland annat anslag från Tekniska 
forskningsrådet, dagens STU. 

Verksamheten startar
De första som anställdes var en sekreterare och 
två civilingenjörer. De två sistnämnda, Kurt 
Lundin från Siab och Jörgen Thor som var 
byggnadskonstruktör på teknikkonsultföre-
taget J&W, fick stor betydelse för SBI, liksom 
Bengt Sehlå som några månader senare blev 
informations- och kommunikationsansvarig.

– Steg ett var att ta fram ett program för 
verksamheten. Primärt skulle vi syssla med 
forskning och utveckling inom stålbyggnads-
teknik och med att sprida kunskapen vidare 
till teknikskolor, gymnasier och högskolor, 
säger Lars och tillägger: 

– Vi skulle lära hela byggbranschen hur 
man gör, och vi började med att identifierade 
de största svårigheterna inom stålbyggnation. 

Rostskydd kunde vi lösa direkt. Vi utveck-
lade höghållfast bult och tittade på hur man 
ansluter detaljer som balkar och pelare med 
dem liksom med skruvar och svets. Detalj-
lösningar, som hur man fäster pelare i grund 
och hur det beräknas, var det inte många 
som kunde då. Därför gav vi ut detaljhand-
boken som har moderniserats under åren. 
Brandskydd var och är fortfarande en viktig 
fråga eftersom stålets hållfasthet går ner nå-
gonstans vid 300–400 grader. Beräkningar 
för kranbanor och traversbanor var vi också 
tidigt ute med.

SBI jobbade också tidigt för att få till en 
professur i stålbyggnadsteknik på KTH med 
det primära syftet att få ut nya konstruktörer 
på marknaden. 

– Vi ägnade mycket kraft och resurser till 
kurser och föreläsningar för arkitekter och 
konstruktörer. Vi fick in stålet. Och bygg-
plåtens genomslag på 1970-talet hjälpte till, 
säger Lars. 

Stålbyggnadsdagen
Förutom de tekniska lösningarna var det ett 
stort arbete att övertyga byggarna om stålets 
fördelar. En stålstomme blev ju dyrare än en 
betongstomme, men å andra sidan bygger 
man en stålstomme snabbare och kommer 
under tak fortare. Dessutom har stålstom-
men högre flexibilitet med pelare istället för 
bärande väggar. 

När Siab byggde Åhléns varuhus på 
Drottninggatan i Stockholm motiverade 
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Lars Wallin tillsammans med några av grundarna av SBI. Från vänster Arne 
Johnsson, Sven Dahlberg, Carl Sebardt, samt Orvar Nyquist.

Lars Wallin tillsammans med nuvarande VD Björn Åstedt och 
ordförande Peter Salomon.
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Transporter till byggnadsplatserna 
skedde till en början med dragkärra 
eller häst och vagn, lyften utfördes 

med handdrivna spel och hopfogning nästan 
uteslutande med skruvning och nitning. Det 
dröjde därefter inte särskilt länge förrän 
svetsningen vann insteg i hanteringen och 
för att snabba upp tillverkningen av svetsade 
balkar till takkonstruktioner byggde man en 
maskin där automatsvetsar lades mellan livet 
och de båda flänsarna samtidigt. 

HSI-balken
Det gick då snabbt att svetsa själva balken, 
men därefter måste man sätta in en hel del 
livavstyvningar mellan flänsarna för att klara 
bucklingen av livet. Att lägga till en livav-
styvning kostade ungefär lika mycket som att 
svetsa en meter av balken, så det gällde att så 
mycket som möjligt undvika sådana. Redan 
1948 hade Sten Bergman i en avhandling på 
Brobyggnad KTH visat att ett tunt balkliv 
klarade mycket större skjuvspänningar än 
den klassiska bucklingsteorin som då var 
utgångspunkt för tillåten skjuvspänning. 
Detta tog Bengt Jakobsson, utvecklingsan-
svarig på Bröderna Hedlund, fasta på och lät 
prova några balkar med mycket tunna liv på 
Chalmers under ledning av professor Hjal-
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Det stora stålbyggnadsföretaget när jag började min forskarkarriär på  

Byggnadsstatik KTH var Bröderna Hedlund. Företaget grundades av de två bröder-

na Petrus och Jonte Hedlund och hade sin första verkstad vid Norra Stationsgatan 

där konstruktioner till bl. a. Tranebergsbron utfördes i början på 30-talet.

Stålbyggandets utveckling 
från en forskares och  
normskrivares synvinkel

mar Granholm. Baserad på dessa provningar 
gav man anvisningar som innebar att man 
tillät tre gånger skjuvbucklingsspänningen 
vid slanka liv. HSI-balken, Hedlunds Svet-
sade I-balk, hade fötts och ungefär samtidigt 
ändrades namnet på firman till Gränges 
Hedlund när Gränges AB köpt den.

Anvisningarna för dimensioneringen av 
balkarna med hänsyn till sidoknäckning av 
flänsarna (fenomenet kallas vippning på KTH 
och kantring på CTH) var dock så gene-
rösa, att kommunens byggnadsinspektörer 
inte godkände takkonstruktionen i några 
stora hallar i Jordbro byggda enligt dessa 
anvisningar. Henrik Nylander, Professor i 
Byggnadsstatik, KTH, som doktorerat på 
vippning, fick då i uppdrag att ta fram beräk-
ningsregler för vippning och jag, som hans 
assistent, tilldelades skjuvbucklingen 1964. 

Vid provningar på några balkar med tun-
na liv med avstyvningar endast vid upplagen 
gjordes omfattande mätningar av spänning-
arna under ökande belastning. Det visade sig 
att huvudtryckspänningen behöll sitt värde 
medan dragspänningen ökade när buckling 
inträffade. Samtidigt ändrades huvudspän-
ningsriktningen från att från början vara 45 
grader mot balkriktningen och vid ökande 
last rotera så att huvuddragspänningen när-

made sig balkriktningen. Med detta som 
grund utarbetades en teori som efter många 
år kom att kallas ”the rotated stress field the-
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Torsten Höglund
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bottens Järnverk senare Plannja. Som ofta är 
fallet kom den nya tunnplåtstekniken från 
Amerika där omfattande forskning utförts 
vid Cornell University av George Winter. 
Han har fått ge namnet på den formel som 
alltsedan den tiden används för effektiv bredd 
för tryckta tunnväggiga tvärsnittsdelar. Gav-
leverken, med det förpliktigande namnet, var 
de första i Sverige att tillverka trapetsprofi-
lerad plåt till tak och i några fall bjälklag av 
galvaniserad och oftast målad plåt. Denna, 
den s.k. första generationens TRP-plåt hade 
släta liv, profiltoppar och -bottnar (flänsar) och 

ory”. Den gäller för balkar med stort avstånd 
mellan livavstyvningarna till skillnad från de 
teorier som under samma tid utvecklades på 
andra håll i världen t ex i Amerika där en 
beräkningsmetod utvecklades vid Lehigh 
University av österrikaren Konrad Basler. 
Hans metod kom att användas i de amerikan-
ska stålnormerna fram till 2015 då också de 
anammade ”the rotated stress field theory”. 

Lådbalkar
I Europa tillämpades i första utgåvan av 
Eurokod 3 (ENV 1993-1-1) en modell enligt 
Rockey and Šcaloud från Cardiff och Prag. 
Eftersom denna modell inte gav bra resultat 
vid stort avstånd mellan livavstyvningarna 
kompletterades den med ”the simplified 
tension field method”. Efter hårda diskus-
sioner enades man till slut om att övergå till 
”the rotated stress field theory” i den första 
riktiga eurokoden EN 1993-1-5 för plåtbal-
kar. Nu används denna metod i Eurokoden 
för stål, aluminium och även för träbalkar 
med board- eller plywoodliv.

Kraven på ventilationen i hallbyggnader 
ökade och man ville kunna dra även stora rör 
genom balklivet. Därför provades balkar med 
stora runda eller fyrkantiga hål i liven och 
anvisningar gavs i ”Provisoriska normer för 

svetsade stålbalkar, typ HSI” som godkändes 
av Boverkets föregångare Statens Planverk 
1972. Just nu 2017 kom ett förslag till euro-
koddel som behandlar balkar med hål i livet.

Gränges Hedlund gick vidare och byggde 
en svetsmaskin som kunde svetsa alla fyra 
svetsarna samtidigt till en lådbalk med bred 
underfläns, HSQ-balken. På de utstickande 
delarna av underflänsen kunde man lägga be-
tongplattor och man fick på så sätt ett bjälklag 
med liten konstruktionshöjd alltså utan ned-
stickande balkar. Denna balktyp har fått många 
efterföljare i Sverige och Europa och ingår där 
i vad man kallar ”slim floor”. Med tiden fick 
HSI-balken konkurrerans av andra balktyper t. 
ex. balkar med veckade liv och fackverksbalkar, 
så balksvetsmaskinerna såldes till Finland och 
Gränges Hedlund blev Finnboda Varv som i 
sin tur övertogs av Skanska Stålteknik.   

TRP-plåt
För egen del så medförde mina kunskaper 
om buckling att jag 1973 blev ”utrednings-
man” i Statens Stålbyggnadskommitté för 
utvecklingen av en norm för tunnplåtskon-
struktioner under ledning av professor Rolf 
Baehre, Stålbyggnad KTH, och med bl.a. 
Bernt Johansson, då assistent i Byggnadsstatik 
KTH och utvecklingschef Ernst Kero, Norr-
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Torsten Höglund fick Silverbalken 1998  
bland annat för hans forskning om tunnväg-
giga I-balkar som gjorde HSI-balken till en 
unik och konkurrenskraftig produkt, och hans 
insatser inom tunnplåtstekniken både nationellt 
och internationellt.

Silverbalken 1998. En av Torstens handböcker.

Första generationens TRP-plåt.

HSI-balken, Hedlunds Svetsade I-balk.
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profilhöjden var mellan 20 och 70 mm, i några 
fall uppemot 100 mm. Ville man öka bärför-
mågan så att plåten klarade större spännvid-
der måste man öka tvärsnittshöjden och då 
också plåttjockleken och då blev plåten tung 
och dyr. Första steget i utvecklingen blev då 
att lägga in veck, s.k. rillor, i profiltoppar 
och –bottnar och så småningom även i liven. 
Andra tunnplåtstillverkare hakade på eller 
uppstod t.ex. Dobel och Plannja och andra 
tunnplåtsprodukter utvecklades t.ex. Z-balkar 
som takåsar och C-balkar som ersättare av 
träreglar i innerväggar.   

Stålprofiler
Delar av de amerikanska normerna för 
tunnplåtskonstruktioner kunde överföras 
i den svenska versionen, men mycket nytt 
utvecklades i Sverige, framförallt genom 
forskningsprojekten på Stålbyggnad KTH. 
Några beräkningsmetoder för trapetsprofile-
rad plåt med rillor i flänsar och liv fanns inte 
så dimensioneringen fick ske genom prov-
ning. Det ansågs inte möjligt att utveckla 
några metoder, men med stöd av de många 
proven kunde en metod utvecklas som över-
ensstämde mycket väl med dessa. Det blev då 
möjligt att räkna ut hur den mest optimala 
profilformen ska se ut. Därför är de plåtar 
som nu använde mycket mer materialbespa-
rande än de ursprunkliga formerna. Dess-
utom har på senare tid metoder utvecklats 
för att beräkna plåtarna med överlapp över 
inre stöden vilket är ett säkert system efter-
som plåtarna blir väl sammankopplade och 
hängande efter överbelastning. Den svenska 
tunnplåtsnormen blev så framgångsrik att 

splint (pop-nit) i sidöverlapp mellan plåtar, 
men numera har man genomgående övergått 
till speciella skruvar med gängsläpp under 
skruvhuvudet så att plåtarna dras samman 
vid montaget. Infästning av plåt mot tak-
balkar och åsar sker oftast med skruv, men 
skjutspik blir allt vanligare. 

En takskiva av profilerad plåt är mycket 
styv i sitt plan. Användningen av s.k. skiv-
verkan för stabilisering av byggnader för vind 
mot väggarna har blivit den dominerande 
stabiliseringsmetoden i de skandinaviska 
länderna i stället för ramar eller inspända 
pelare. Plåten dimensioneras då för dess pri-
mära funktion att bära snölast och egentyngd. 
Skivverkan kan normalt användas för sta-
biliseringen utan att byta plåten. Vad som 
tillkommer är eventuellt tätare skruvning i 
sidöverlapp och infästning till kantbalkar, åsar 
eller huvudbalkar. Ett skäl till att skivverkan 
blivit så vanligt i de skandinaviska länderna 
torde vara att det numera finns datorprogram 
för beräkningen som annars är omfattande 
och avskräckande. Beräkningen av plåtar och 
reglar underlättas av de tabellverk som plåt-
tillverkarna tillhandahåller för sina produkter. 

En utveckling när det gäller materialet i 
plåten är att använda starkare plåt t ex övergå 
till S420 i stället för S350, som annars är den 
vanligaste stålsorten. Med hänsyn till pris, 
formning och montering är även mjukare plåt 
vanligt t.ex. i reglar. Stålverken blir allt bättre 
på att styra tjockleken vid tillverkningen och 
minska tjocklekstoleranserna så att en i ge-
nomsnitt en tunnare plåt kan användas. 

Torsten Höglund, Professor emeritus Stålbyggnad, KTH

den ”gick på export” till eurokoddelen om 
kallformade konstruktioner av såväl stål- 
som aluminiumplåt. 

Tunnplåtsprofiler som reglar i väggar blev 
också en framgång. De är nu dominerande 
på marknaden för innerväggar, men för yt-
terväggar behövdes ytterligare en utveckling 
för att få allmän tillämpning. Detta åstadkoms 
genom slitsning av livet, vilket medförde 
att köldbryggan inte blev större än för en 
motsvarande bred träregel. Vissa företag har 
övergått till dessa slitsade reglar för att slippa 
problem med mögel och röta om man fick 
in fukt i konstruktionen och också därför 
att stålreglerna är raka. Det finns dock stort 
motstånd från träindustrin och ännu så länge 
är det i huvudsak bara i de nordiska länderna 
som de används, men de kommer t.ex. i de 
baltiska länderna och i Polen. Speciella former 
av tunnplåtsreglar används i innerväggar med 
krav på ljudisolering, s.k. ljudreglar.

Den senaste utvecklingen av tunnplåtstek-
niken är sandwichelement med kärna av styv 
cellplast. Sandwichelement är dock inte någon 
ny produkt. De har länge använts i fryshus och 
i fordon för transport av kylvaror, men har nu 
blivit allt vanligare i hallbyggnader. Framförallt 
används de i ytterväggar, men de kommer allt-
mer även på tak. Inom CEN, den europeiska 
organisationen som står bakom eurokoderna, 
diskuteras nu att överföra branschorganisa-
tionens ECCS rekommendationer till en ny 
eurokoddel i serien EN 1993.

Skivverkan
Tunnplåtskonstruktionerna behöver sam-
manfogas. Från början användes nitar med 
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Regel med perforerat liv för minskad värmegenomgång.

Σ-formad regel.
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När man efter andra världskriget ville 
återuppta stålbyggnadstraditionen i 
Sverige insåg man att kunskapen att 

bygga framförallt flervåningshus i stål var 
begränsade. Även kraven på brandskydd 
sågs som ett stort problem.

– Precis som de flesta byggnadsmaterial får 
stål sämre mekanisk hållfasthet när det utsätts för 
brand. Redan vid 550 grader avtar hållfastheten 
och säkerhetsmarginalen kan gå förlorad, säger 
Jörgen Thor som ansvarade för brandskyddsfrå-
gor på SBI under institutets första 15 år. 

– Jag jobbade som konstruktör på ett 
konsultföretag under slutet av 1960-talet när 
jobbannonsen från SBI dök upp, säger han. 
Jag lockades av kombinationen av forskning, 
marknadsföring brandfrågor och stål. Att 
jag dessutom kunde använda jobbet till en 
doktorsexamen var en stor fördel. 

Jörgen blev snabbt en av institutets mest 
tonsättande medarbetare. Han tog sig an 
brandskyddsproblematiken och byggde 
snabbt upp ett rykte om sig att vara en kun-
nig och god föreläsare. 

En möjlighet för stål
Två år innan han anställdes på SBI utkom 
Svensk byggnorm 67 som innehöll en ny 
brandnorm som öppnade för en ny och mer 
rationell dimensionering och utformning av 
bärande stålkonstruktioner. 

 – Den nya normen gav stålbyggandet nya 
möjligheter, berättar Jörgen. Bland annat 
gjorde normen det lättare att använda icke 
brandisolerat stål och stålkonstruktioner med 
lätt brandisolering. Inte desto mindre var 
brandskydd av stålkonstruktioner det mest 
brännande ämnet i den enkät som genomför-
des inför den första stålbyggnadsdagen. Och 
har mer eller mindre varit det sedan dess. 

HSQ-balken
Tidigt under Jörgens tid på SBI blev Hed-
lunds svetsade Q-balk, mer känd som HSQ-
balken eller hattbalken, en stor framgång ur 
brandskyddssynpunkt. 

– I USA som i mångt och mycket var 
föregångslandet när det gällde stålbyggnad 
fanns det inga höjdbegränsningar på byggna-
der och den totala bjälklagstjockleken kunde 
bli upp mot två meter eftersom man byggde 
med fackverkskonstruktioner. I Sverige fick 
man däremot anpassa brandskyddet av fler-
våningsbyggnader till inhemska lösningar 
där bjälklagshöjden kunde vara begränsad 
till 30 centimeter, säger han.

HSQ-balken var därför banbrytande då 

SBI 50 ÅR – BRAND

Vid sidan om alla fördelar med stål som byggnadsmaterial finns även några  

utmaningar. Jörgen Thor, teknisk doktor och en av pionjärerna inom SBI, berättar  

om utvecklingen av brandskydd – stålbyggandets största utmaning.

Hälften stålman – hälften brandman

den blottade en mycket liten stålyta som be-
hövde skyddas. Jörgen var under kommande 
år en av dem som utvecklade lösningar där 
hattprofilen fylldes med betong och arme-
ringsjärn som tog över hållfastheten i hän-
delse av brand. Även pelare kunde fyllas på 
samma sätt och plötsligt var det inte längre 
något problem att bygga svenska flervånings-
byggnader med stålstomme. I kombination 
med betongplattor blev det istället snabbt ett 
typiskt svenskt sätt att bygga. 

– Ytterligare ett sätt att slippa klä in pe-
lare för brandskyddet var att använda tätare 
placerade pelare med mindre dimensioner 
som man kunde bygga in i fasaden. Även 
om kostnaden per kilo stål blev högre gjorde 
den lösningen att man slapp dyrt brandskydd 
och att det blev lättare med installationer, 
säger Jörgen. 

En anledning till att stålbyggandet först 
slog igenom i industribyggnader var att det 
normalt sett inte fanns några formella brand-
skyddskrav på industribyggnader. 

– Möjligheten att skyddas dem fanns abso-
lut, men det fanns få ekonomiska incitament 
att öka brandskyddet. Personskyddet kunde 
man säkerställa som det var, och en stor in-
dustribrand innebar ofta att man fick riva 
hela byggnaden, oavsett byggmaterial. Och 
då var det enklare att riva ett stålskelett än 
en armerad betongkonstruktion. 

Brandskydd av stommar
Under 1970- och 80-talen växte trenden med 
köpcentrum i Sverige. Med kommersiella 
byggnader med stora spännvidder ökade 
intresset ytterligare för stålbyggnad, säger 
Jörgen.

– På senare år har kraven på brandskydd 
av stommarna ökat, vilket har gjort det dyrare 
att bygga shoppingcenter med stålstommar. 
Detta har i sin tur drabbat stålbranschen ne-
gativt. En förklaring, som Jörgen Thor ser, 

att många nya brandingenjörer vet för lite 
om byggnadskonstruktion. 

Efter att ha jobbat på SBI i femton år var 
det dags för Jörgen att gå vidare.

Bland annat hade han uppfinnaridéer som 
han ville prova och startade enmansföretaget 
Stålbyggnadsutveckling 1982. Sju år senare 
startade han Brandskyddslaget tillsammans 
med två kollegor. Där utvecklade han pro-
gram för brandskyddsberäkningar och ny 
simuleringsteknik som har förenklat brand-
skyddet. Som brandkonsult har han varit 
inkopplad i en rad prestigeobjekt, så som 
Victoria Tower i Kista och Mall of Scandi-
navia i Solna.  

Utvecklingsmöjligheter
Ett särskilt område där Jörgen tror att stål-
konstruktioner har potential att öka är till 
vindar och yttertakskonstruktioner i fler-
bostadshus. 

– Normalt bygger man vindar av trätak-
stolar på 1,20 meters avstånd med råspont 
mellan. När det brinner i den konstruktionen 
sprider sig elden lätt vilket i bästa fall innebär 
rök- och vattenskador. Oftast måste dessutom 
hela huset evakueras för en lång tid för sane-
ring, vilket också innebär ett socialt problem 
för de boende. Istället skulle lösningen kunna 
vara trapetsprofilerade plåt och tunnplåtspro-
filer istället för trätakstolar och råspont, säger 
han och tillägger:

– Tekniskt sett är det inga problem att 
bygga en obrännbar vindskonstruktion, och 
genom att göra det vinner man mycket annat. 
Idag måste man till exempel dela upp vinden 
i avdelningar om 400 kvadratmeter som mest, 
samt att utföra takfoten tät för att minska 
risken för att elden sprider sig från underlig-
gande fönster till vinden. Stållösningen gör 
att man slipper de problemen.

Mats Janson 

En handbok 
för brandteknisk 
dimensionering av 
stålkonstruktioner 
som har varit  
som en bibel  
för branschen.

Jörgen Thor
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Redan fem år innan Stiftelsen Svensk 
Stålbyggnadsforskning grundade 
SBI tillsattes Statens Stålbyggnads-

kommitté för att utarbeta och ge ut normer. 
Därför, fastslog man, skulle en av SBI:s upp-
gifter vara att följa normfrågorna, bland 
annat genom att undersöka behovet av nya 
normer och bearbeta underlag för dem.

En som mer än någon annan kom att 
följa utvecklingen av normerna, och som 
dessutom hjälpte andra att förstå dem, är 
Kurt Lundin. När SBI bildades 1967 jobbade 
han med betongkonstruktioner på Siab, men 
på våren 1968 tog han kontakt med SBI:s vd, 
Lars Wallin, efter att ha sett en jobbannons 
där de sökte ingenjörer. 

– På Lars Wallins entusiasm förstod jag 
direkt att SBI var en stor satsning, säger Kurt. 
Det framstod också tydligt att han, tack vare 
sin outtömliga energi, stora nätverk och för-
måga att tala för sin sak, var helt rätt person 
att dra igång institutet.

Informationsspridning
I ursprungsplanerna för SBI ingick det att 
man skulle sprida information om stålbygg-
nad genom tidskriftsartiklar och föreläs-
ningar med mera. I detta ingick även rap-
porter och handböcker. Vilka handböcker 
som skulle ges ut var dock inte preciserat 
och eftersom det var få medarbetare fick 
man lov att prioritera. Trots planerna hade 
nog ingen kunnat förutse det gedigna ar-
bete med kurser och handböcker som skulle 

SBI 50 ÅR – KURSER, HANDBÖCKER

När Stålbyggnadsinstitutet bildades fyllde det snabbt ett tomrum i Stålbyggnads-

sverige. Det kanske största avtrycket på branschen satte man med sina kurser och 

handböcker, en förtjänst som till stor del fortfarande kan tillskrivas Kurt Lundin, expert 

på normer och dimensioneringsfrågor och en av SBI:s första medarbetare.

SBI som kunskapsbank

komma att göra ett så stort avtryck på stål-
byggnadsbranschen. Ett känt exempel gällde 
dimensioneringsfrågor. 

– År 1970 kom Stålbyggnadsnorm 70, 
säger Kurt, och med den kom nya beräknings-
metoder som konstruktörer i allmänheten 
inte haft tillgång till. Problemet var bara att 
konstruktörerna inte kände igen formlerna 
och normen uppfattades, orättvist nog, som 
krånglig.

Kursverksamheten
Från SBI:s sida fick man press på sig från 
branschen att underlätta för konstruktö-
rerna.

– Min kollega Jörgen Thor höll brand-
skyddskurser för Teknologisk Institut som då 
hette Sifu. När de fick höra att det behövdes 
kurser i dimensionering frågade de mig om 
jag kunde ta det, säger Kurt. 

Från SBI:s håll var man till att börja 
med tveksamma till att satsa på kurser om 
Stålbyggnadsnorm 70 – man menade att det 
faktum att normen fanns var gott nog. Men i 
takt med att behovet ökade och allt fler hörde 
av sig, ändrades uppfattningen inom SBI. 

– Och till skillnad från brandskyddskur-
serna, som riktade sig till en nischad grupp 
specialister, behövde alla beräkningar. Därför 
blev det många kurser i en rad olika ämnen: 
kurser för att räkna ut bärförmågan på pelare 
och balkar, kurser om svetsar och så vidare. 

Enligt Kurt var den nya normen egent-
ligen inte så krånglig. Det nya var att den 

innehöll beräkningsregler för att hantera kon-
struktioner och konstruktionsdelar som i olika 
avseenden var slanka. Innan dessa regler togs 
med i normen hade man vissa restriktioner på 
konstruktionsutformningen, som man med 
reglerna i Stålbyggnadsnorm 70 kunde släppa 
på. Man kunde alltså utnyttja materialet mer 
effektivt eller kort sagt dimensionera slankare 
balkar på ett säkert sätt. 

Handböcker
Efter att ha kommit igång med kurserna 
var det tydligt att det fanns ett behov i 
branschen efter handböcker med dimen-
sioneringshjälpmedel. Det resulterade så 
småningom i den tolvdelade handbokserien 
Detaljhandboken som har kommit ut i flera 
utgåvor. Genom att bland annat behandla 
knutpunkter i stålstommar, krafterna som 

50 ÅR I BILDER     1968–2017

Kurt Lundin
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universitet, jobbade han även som föreläsare 
vid olika fortbildningskurser inom stålbygg-
nadsområdet och har översatt flera delar av 
Eurokod 3 till svenska. 

– Även om det har hänt mycket i bran-
schen sedan 1968 är mycket sig likt. 

I mångt och mycket pratar vi fortfarande 
om samma produkter som vi pratade om 
då. Materialet har blivit starkare och vi har 
hittat nya användningsområden. Den största 
skillnaden är de nya möjligheterna att göra 
beräkningar tack vare datakraften. Även om 
vi bara har sett början på denna utveckling 
idag hade vi aldrig kunnat drömma om da-
gens dataresurser när vi skaffade vår första 
miniräknare, eller när vi kopplade upp oss 
mot datorn på Bergssektionen i huset bredvid.

Mats Janson

de olika delarna kan överföra och hur man 
garderar sig mot utmattningsbrott, har den 
underlättat arbetet för konstruktörer och 
stålbyggare allt sedan den första delen kom 
ut i mitten av 1970-talet. I serien samlades 
välprövade och nya detaljlösningar som be-
skrevs med ingående beräkningsanvisningar 
och ritningsexempel. Det fanns även dimen-
sioneringstabeller till många av detaljtyperna 
som var enkla att följa och som sparade 
konstruktörerna mycket tid. 

– Det var ett jättejobb för SBI. Vi hade 
till och med inhyrd personal som jobbade 
med detta. Idag finns det även beräknings-
program som har utvecklats parallellt med 
Detaljhandboken som gör det möjligt att 
jämföra olika lösningar med varandra, och 
som kan uppskatta svetsmängd och tidsåtgång 
i verkstaden för olika tänkbara lösningar.

Eurokodreglerna är en av anledningarna 
till att Detaljhandboken har uppdaterats. 

– Eftersom eurokoderna har varit det 
giltiga alternativet för dimensionering av 
bärverk sedan 2011 har den uppdaterade 
versionen hjälpt många att komma in i de 
nya beräkningsreglerna för dimensionering 
av exempelvis knutpunkter och förband. Jag 
har själv fått uppdatera och skriva om mitt 
eget kursmaterial, säger Kurt.

Tunnplåt
Under Kurts tid på SBI gav man ut många 
viktiga handböcker, både utan och med 
Kurts inblandning. En viktig handbok som 

han var delaktig i handlade om tunnplåts-
konstruktioner. 

– Det senare området utvecklades mycket 
runt 1970-talet, och har utvecklats en hel 
del sedan dess, säger Kurt. Utvecklingen av 
tunnplåtstekniken skedde inom branschen 
och i de olika företagen. Men för att gemen-
samt kunna agera gentemot myndigheterna 
bildade fem tunnplåtstillverkare, som alla till-
verkade likartade produkter, Tunnplåtsgrup-
pen tillsammans med oss. Man insåg att det 
fanns intresse av en gemensam utveckling och 
gemensamma kontakter med myndigheter. 

Idag och imorgon
Efter 25 år på SBI startade Kurt egen verk-
samhet. Förutom att medverka vid civil-
ingenjörsutbildningen vid KTH och på 
högskoleingenjörsutbildningen vid Uppsala 

SBI 50 ÅR – KURSER, HANDBÖCKER

Några av SBIs 
handböcker som 
höjt kunskapsnivån 
ordentligt i stålbygg-
nadsbranschen.
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Jag känner stor tacksamhet till Bernt. 
När vi stötte på problem tog Bernt 
sig alltid tid att förklara. Han drev 

oss framåt, hjälpte oss och spred sina idéer 
mellan akademin och industrin.” Det säger 
Helena Burstrand Knutsson, en av Bernts 
doktorander från Luleå tekniska universitet, 
LTU, idag verksam på Skanska. Liknande 
kommentarer är mer än vanliga från männ-
iskor i stålbyggnadsbranschen som har haft 
med Bernt Johansson att göra. Enligt de 
allra flesta hade han en närmast unik för-
måga att inspirera. Med stort tålamod och 
entusiasm förde han sina djupa kunskaper 
vidare till generationer av stålbyggare, dels 
som stålbyggnadsprofessor på LTU, dels 
genom sitt stora engagemang inom Stål-
byggnadsinstitutet. 

Assistent åt Nylander
Bernt föddes och växte upp i Stockholm. 
Efter studenten 1961 följde en civilingen-
jörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 
på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. 
Studierna finansierades genom undervis-
ning på Tekniska Institutet och medverkan 
i utgrävningarna av regalskeppet Vasa. 

– Efter examen blev Bernt, precis som jag, 
assistent hos professor Henrik Nylander på 
Institutionen för byggnadsstatik på KTH, 
säger Torsten Höglund som var handledare 

SBI 50 ÅR – STÅLBYGGANDETS UTVECKLING

I sina olika roller som normskrivare, kreativ konstruktör, nyfiken forskare och 

professor har Bernt Johansson varit ledande för stålbyggandet i Sverige och 

internationellt. I somras lämnade han oss, 75 år gammal.

En unik kombination  
av klokskap, lugn och 
analytiskt skarpsinne

åt Bernt när han gjorde sitt examensarbete 
under åren 1965–1966. 

– Under de kommande åren jobbade vi 
tillsammans, framförallt med stabilitet i stål-
konstruktioner. 

Bernt Johansson och Torsten Höglund 
blev snabbt ett radarpar som skulle fortsätta 
att samarbeta under 60 års tid. Men redan 
efter fyra år som assisten började Bernt arbeta 
på Statens planverk som senare blev Boverket. 
Hans forskarstudier på KTH fortsatte paral-
lellt och ledde så småningom till en doktors-
examen i Byggnadsstatik 1976. 

Konstruktör
Två år tidigare, 1974, rekryterades han till 
Bloms Ingenjörsbyrå där han var verksam 
fram till 1990.

– Den tidigare ägaren såg potentialen i 
Bernt och ville att han skulle ersätta honom 
när han själv gick i pension, säger Hans Ja-
ning som länge var Bernts partner på Bloms. 

– Jag lärde känna Bernt genom SBI där 
jag jobbade under åtta år, dels under Stål-
byggnadsdagarna, dels när vi båda ledde 
kurser i SBI:s regi. När Bernt utnämndes till 
professor i stålbyggnad vid LTU, och inte 
hade tid att sköta den dagliga verksamheten, 
rekryterade han mig till Bloms.

Trots att Bernt behöll professorstjänsten 
fram till pensionen 2007 var han kvar som en 

aktiv delägare i Bloms under alla år. 
– Han fanns med i bakgrunden som ett 

stöd ifall något skulle hända. Det var tryggt att 
ha honom med på tåget. Han ställde alltid upp 
även om det var många som rykte i honom. 

Precis som de flesta andra beskriver Hans 
Janing, Bernt som en blygsam men fantastisk 
människa: 

– Han framhävde aldrig sig själv och höll 
alltid låg profil, på ett sätt som bara en stor 

50 ÅR I BILDER     1968–2017

Bernt Johansson
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Därför tyckte han också att konstruktionerna 
skulle vara enkla att utföra, utan exempel-
vis onödigt svetsande som kanske teoretiskt 
kunde verka rätt.

Peter Collin delar samma erfarenheter: 
– För Bernt var inte ett FoU-projekt av-

slutat förrän vi hade tagit fram praktiskt 
användbara regler och riktlinjer för stålbygg-
nadsbranschen.

Silverbalken
Förutom SBI:s pris Silverbalken mottog 
Bernt Johansson den prestigefyllda utmär-
kelsen Charles Massonnet Award som år-
ligen delas ut till en vetenskapsman som i 
mycket hög grad bidragit till stålbyggan-
dets utveckling. Juryns motivering sam-
manfattade Bernt Johanssons ställning inom 
stålbyggnadsbranschen som en av de mest 
respekterade professorerna i Europa, en 
status han hade uppnått tack vare sin långa 
erfarenhet av konstruktionsarbete och till-
lämpad forskning. 

Men för Bernt Johansson själv, som med 
entusiasm, värme och stort tålamod försökte 
föra sina kunskaper vidare till nya generatio-
ner stålbyggare, var de livslånga vänskapsre-
lationerna som utvecklades med hans dokto-
rander ett viktigare erkännande.    

Mats Janson 

människa kan tillåta sig att göra. Dessutom 
var han väldigt snäll, sa aldrig något elakt 
om någon. Han var visserligen tystlåten, 
men alltid social och glad. Och framförallt 
extremt smart! 

Professor
På LTU utvecklade Bernt Johansson livs-
långa vänskapsband med flera av sina många 
doktorander. En av dem var Ove Lagerqvist:

– Vi hade ett konsultföretag tillsammans 
där vi arbetade med allt från handböcker, 
standarder, och eurokoder till utredningar 
och utvecklingsprojekt, under tio års tid. Vi 
jobbade ihop ända tills han dog. Han var alltid 
mitt bollplank. När jag inte förstod hur något 
fungerade kunde jag ringa honom. 

En annan av Bernt studenter var Peter 
Collin:

– Med sin enorma kunskap, praktiska 
förankring samt faderliga välvilja mot oss 
doktorander hade vi helt enkelt den bäste 
handledaren vi kunde önska oss.

 
Normskrivande
Pensioneringen satte inte stopp för Bernt. 
Ända fram till sin bortgång fortsatte han att 
på olika sätt stödja stålbyggandets utveck-
ling. Hans betydelse för utvecklingen av 
tidigare svenska stålbyggnadsnormer och de 
nu aktuella eurokoderna är bara ett exempel 

på detta som inte kan överskattas. 
– Bernt och jag började skriva normer för 

tunnplåtskonstruktioner redan år 1973, säger 
Torsten Höglund. Vi träffades regelbundet 
under ett par år och skrev tunnplåtsnormen 
som idag är underlaget för Eurokod 3-1-3 om 
kallformade profiler och profilerad plåt. Nor-
men kom visserligen inte ut förrän 1979 men 
den var färdig redan 1975. Det är lite lustigt att 
den gavs ut i Norge innan den kom ut i Sverige. 

Peter Collin minns att Bernt tyckte att 
normskrivandet var enklare på BSK-tiden 
eftersom ”det då räckte att kommer överens 
med Torsten Höglund”, en person som han 
uppskattade mycket.

Torsten Höglund håller med: 
– När det gäller eurokoderna är det be-

tydligt svårare. Men vi i Sverige kan ändå 
vara nöjda. Vi har fått med väldigt mycket. 
Och det gäller även på betong- och träsidan. 

Enligt Torsten Höglund berodde fram-
gångarna delvis på att Bernt med sin stora 
erfarenhet som konstruktör såg praktiskt på 
detta med normskrivande. 

– Många, inte minst internationellt, tänker 
fortfarande inte på att det är vanligt folk som 
ska använda normerna. Därför, menade alltid 
Bernt, ska det vara regler som är funktionsan-
passade och inte så detaljerade, säger Torsten 
Höglund och tillägger: 

– Bernt visste vad olika saker kostade. 

SBI 50 ÅR – STÅLBYGGANDETS UTVECKLING

Bernt Johansson fick Silverbalken 2002 för 
sina olika roller som normskrivare, kreativ 
konstruktör, nyfiken forskare och professor varit 
en av de ledande personerna i svenskt stålbyg-
gande. Bernt Johansson har med stor entusiasm 
och tålamod fört sina djupa kunskaper vidare 
till nya generationer stålbyggare, dels som 
Stålbyggnadsprofessor i Luleå och dessutom 
genom sitt stora engagemang inom Stålbygg-
nadsinstitutet.

Charles Massonnet Award. Silverbalken 2002.Bernt tillsammans med sina doktorander.

Bernt på Stålbyggnadsdagen.
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På Stålbyggnadsdagen har uppmärk-
sammandet av årets stålbyggnader 
alltid varit en populär programpunkt. 

Men det har inte alltid varit lika lätt att hitta 
kandidater. Det minns Bengt Sehlå som efter 
sin anställning på SBI 1969 hade som huvud-
uppgift att arrangera Stålbyggnadsdagen.

– De först åren var betongen fortfarande 
väldigt dominant när det gällde flervånings-
stommar och vi fick leta med ljus och lykta 
efter nya höghus med stålstommar. Stål an-
vändes huvudsakligen till envåningsbygg-
nader till industri- och lagerbyggnader samt 
till idrottshallar där stora spännvidder och 
pelarfrihet krävdes. 

Förutom att projektleda Stålbyggnadsda-
gen arbetade Bengt med att producera och 
sprida informationsmaterial till konstruktörer 
och entreprenörer. För att lyckas var han 
ofta ute hos medlemsföretagen. Bland de 
ursprungliga medlemsföretagen fanns två 
branschledande byggare: 

– Förutom Gränges Hedlund som var 
den största stålbyggaren föredrog även bygg-
företaget SIAB att bygga stommar i stål när 
man byggde åt den tunga industrin. Av fler-
våningsstommar i Stockholm låg de bland 
annat bakom Kulturhuset respektive Åhléns 
varuhus på Drottninggatan och den femte 
Hötorgsskrapan, säger Bengt. Han behövde 
inte vänta länge innan fler byggföretag anslöt 
sig till SBI.

SBI 50 ÅR – STÅLBYGGANDETS UTVECKLING

Från att ha börjat med de sex ursprungliga medlemsföretagen växte SBI fort.  

Nya medlemmar anslöt sig och hjälpte till att driva institutet och branschen framåt 

med nya tekniker och innovationer. Bengt Sehlå var kommunikationsansvarig på  

SBI under 25 år och såg branschen utvecklas på nära håll.

Stålbyggnadsbranschen 
från första parkett

Stål och betong
Åke Larsson Byggare AB är ett exempel på 
ett företag som drev branschen framåt. De 
började handla upp flervåningsstommar 
med stål i pelare och balkar, så kallade hatt-
balkar, och bjälklag av betong. Hattbalken 
möjliggjorde fler våningar inom den höjd 
som reglerades av stadsplanen.

Utvecklingen medförde bland annat att den 
största stomleverantören Strängbetong AB fick 
tänka om. I början på 1970-talet började de, från 
att ha varit en ledande tillverkare av prefabrice-
rade betongelement, också bli en viktig stom-
montör av stommar där man valde hattbalkar 
av stål i stället för tunga balkar av betong. Precis 
som Åke Larson Byggare AB, som till exempel 
byggde SAS-kontoret i Frösunda, såg de till 
att det blev ett blandat byggande med stål och 
betong. Strängbetong började samarbeta med 
stålbyggare och visade vägen genom att köpa 
stålbalkar också till sina egna bjälklag.

Tunnplåt
Göinge Mekaniska AB var från början en 
liten mekanisk verkstad i Hässleholm som 
utförde legoarbeten till den lokala industrin. I 
takt med att de växte började de tillverka egna 
produkter. När SBI bildades hade företaget 
utvecklats till ett stålbyggnadsföretag och en 
betydande tillverkare av stålstommar. Samti-
digt började man tillverka trapetsprofilerad 
plåt som introducerades på marknaden 1967.

Den trapetsprofilerade tunnplåten blev 
snabbt otroligt viktig som både tak och väggar 
i industri- och lagerbyggnader. 

– En som drev denna utveckling mer än 
någon annan var professor Rolf Baehre, säger 
Bengt. Under sin tid på KTH ledde han ett 
omfattande forskningsprojekt inom området 
lättbyggnadsteknik, med speciell inriktning 
mot användning av tunnplåt i byggnads-
konstruktioner. Han hade ett bra samarbete 
med Luleå tekniska universitet med starka 
kopplingar till Plannja. Han var även med 
och tog fram bestämmelser för tunnplåts-
konstruktioner som liknade de amerikanska. 
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Utvecklingen fortsätter
I takt med utvecklingen byggs fler och fler 
byggnader med stålkonstruktioner och 
trenden ser ut att hålla i sig. Under senare 
år har till exempel hoppbacken Nya Hol-
menkollen som invigdes 2011 utmärkt sig. 
Svenska COWI detaljprojekterade stålkon-
struktionen åt Lecor Stålteknik AB. Även 
hoppbacken i Falun från 1975 byggdes i stål, 
närmare bestämt i rosttrögt stål.

– Vi hade en trend med rosttrögt stål som 
började på 1960- och början på 1970-talet efter 
inspiration av den finländsk-amerikanske 
arkitekten Eero Saarinen. Krematoriekapel-
let på Storkällans begravningsplats i Nacka 
och kursgården på Elfviks udde på Lidingö 
är exempel på det. I dag har det åter igen 
börjat användas, till exempel i fasaden till 
nya Arkitekturskolan i Stockholm, säger 
Bengt Sehlå.

Mats Janson 

Enligt Bengt var Plannja och Gavlever-
kens utveckling av tunnplåten ytterligare en 
milstolpe inom svensk stålbyggnad. 

Varvskrisen och stålbroar
I sin roll på SBI såg Bengt många bolag 
utvecklas, slås samman och även läggas 
ned. Gränges Hedlund, ett av branschens 
drivande byggbolag, köptes till exempel av 
varvs- och industrikoncernen Götaverken 
som så småningom togs över av det statliga 
Svenska Varv AB när varvskrisen slog till 
runt år 1977. Det var för att lösa problemen 
med den förlustbringande varvsindustrin 
som de svenska storvarven övertogs och 
många omstrukturerades och lades ner.

– När man sökte efter alternativ till den 
traditionella produktionen av tank- och 
malmfartyg identifierades fem stora bro-
byggen vid sidan om varvens nya inriktning 
mot specialfartyg såsom isbrytare och färjor, 
säger Bengt. 

För att kunna ta hem broupphandling-
arna offererade varven tillsammans med 
byggfirmor. Men då stålbyggarna också fick 
vara med och offerera slutade det med att 
endast Stallbackabron, byggd över Göta älv 
vid industriområdet Stallbacka, blev byggd 
av ett varv. Varven var helt enkelt för dyra 
och anbuden för de andra broarna togs av 
stålbyggarna. 

Normek AB byggde exempelvis Sann-

sundsbron från 1981 som med sin 1325 meter 
korsar Sannsundet i Storsjön. Ytterligare ex-
empel är den 200 meter långa Lullehovsbron 
mellan Färingsö och Lindö (Lovön) i Ekerö 
kommun som öppnade för trafik 1980.

– Bortsett från järnvägsbroar var det mest 
längre broar som byggdes i stål i Sverige på 
den här tiden. Älvsborgsbron över Göta älv, 
konstruerad av Chalmersprofessorn och kon-
struktören Sven Olof Asplund, är ett exempel, 
säger Bengt.

Materialutveckling
Precis som att balkarna undan för undan 
förenklades och förbättrades under Bengts 
tid på SBI, utvecklades också materialet. 

– Man sa länge att man inte kunde använ-
da höghållfast stål i byggnadskonstruktioner 
eftersom det skulle leda till för stora nedböj-
ningar. Så småningom insåg man att högre 
hållfasthet hade fler fördelar. Det öppnade för 
möjligheter till högre belastning än tidigare, 
mer kostnadseffektiv svets, ökad livslängd för 
konstruktionen och minskad konstruktions-
vikt. Att den svenska standardhållfastheten 
i bland annat broar har börjat röra sig från 
högst 355 N/mm2 i konstruktionsstål mot 
420 N/mm2, beror till stor del på SSAB som 
har drivit utvecklingen och nischat sig mot 
höghållfasta stål. Ett resultat av detta är att 
även amerikanska tillverkare av kranar an-
vänder svenskt stål.

SBI 50 ÅR – STÅLBYGGANDETS UTVECKLING

Cortén – hoppbacken i Falun.

Älvsborgsbron

Tunnplåtskonstruktioner

Kulturhuset där HSQ-balken och bjälklagsele-
ment ”introducerades”.
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Efter att SBI bildades för 50 år sedan 
anställdes forskare och institutets 
fokus hamnade förutom på kurser 

och handböcker på just forskning. Under 
åren växlade kärnområdena mellan allt 
från brandskydd, stabilitetsproblem, tunn-
plåts- och samverkanskonstruktioner till 
lättbyggnadsteknik, eurokoder och hög-
hållfast respektive rostfritt stål. 

– Den stora variationen beror på att SBI 
alltid har fokuserat på de frågor som är viktiga 
för medlemsföretagen. Och de anslag som 
medlemsföretagen bidrog med gjorde det i 
sin tur möjligt att ha flera forskare anställda 
som drev frågorna framåt. 

Det säger Mikael Nyquist som under mer 
än 25 år har bidragit till utvecklingen inom 
stålbyggnadsbranschen. Bland mycket an-
nat har han medverkat till utvecklingen och 
användandet av tunnplåt i byggandet genom 
sina ledarpositioner inom SSAB Tunnplåt 
och Plannja. Han har på senare år hjälpt 
byggsektorn genom att utveckla Tibnor till 
dagens stabila stålleverantör. Inom SBI har 
han haft flera roller. 

– När jag började på SBI 1990 arbetade 
jag främst med att få ut våra budskap, göra 
marknadsundersökningar och hålla kontakt 
med medlemsföretagen. När Johan Hedin 
avgick som vd erbjöds jag den rollen. Jag 
tackade ja och var vd mellan 1993 och 1995 
innan jag själv slutade och gick vidare till 
SSAB och en tjänst som försäljnings- och 
marknadschef i Borlänge.

SBI 50 ÅR – UTVECKLINGEN AV SBI

Genom åren har SBI:s grundläggande uppdrag bestått: att sprida information  

om och öka stålbyggandet. Däremot har institutets fokus varierat mellan åren.  

Mikael Nyquist, vd för Tibnor, har haft många roller i stål- och byggsektorerna.  

Han förklarar hur förändringarna i branschen också har fått SBI att utvecklas.

Ett institut i tiden

En bransch i förändring
Enligt Mikael har branschen förändrats 
mycket under hans tid:

– När jag kom in i stålbranschen hade stål 
använts länge som konstruktionsmaterial, 
särskilt i hall- och industribyggnader. Men 
under mina år tog det fart och spred sig till 
andra områden, inte minst i samband med 
högkonjunkturen i slutet av 1980-talet då man 
byggde mängder av kontorsbyggnader. Sverige 
var ett föregångsland med pelarbalksystem 
i stål i kombination med håldäckselement i 
betong. Vi hade också duktiga stålbyggare 
och duktiga konstruktörer. Det blev en riktig 
boom som höll i sig fram till fastighetskrisen i 
början av 1990-talet då det tog stopp, säger han. 
För SBI:s medlemsföretag kom den spruckna 
fastighetsbubblan att betyda ett paradigmskifte. 

Nya segment
– Vi började fokusera på andra segment, 
till exempel broar, och lyfte samtidigt den 
estetiska potential som stålet som konstruk-
tionsmaterial möjliggjorde. Tillsammans med 
en tysk konstruktör och ett svenskt arkitekt-
kontor visade vi hur stålet kunde användas 
för att designa och bygga riktigt snygga broar. 
Vi tog också fram konstruktionshandböcker 
för samverkansbroar, säger Mikael. 

Ett annat område som plötsligt fick ett 
uppsving var bostäder. Även om det aldrig 
slog igenom på samma dominerande sätt som 
stål i kontorsbyggnader gjordes en del projekt 
där SBI var inblandade. 

Parallellt med händelserna ovan engage-
rade sig SBI också mer i kvalitetssystem och 
kvalitetsfrågor tillsammans med stålbyggarna. 

– Samtidigt drev vi förstås den alltid lika 
aktuella brandfrågan och satsade på att sprida 
vår kunskap om lättbyggnadstekniken med 
mera. 

Förutsättningarna förändras
Men under början av 1990-talet minskade 
anslagen, både från industrin och staten. 

– Och de medel som vi ändå fick såg 
annorlunda ut än tidigare. Från att ha haft 
fasta inkomster för egen forskning fick vi allt 
mer övergå till projektfinansiering där vi var 
tvungna att knyta ihop en lämplig projekt-
ingenjör med det aktuella projektet. Detta 
gjorde det svårare för oss att ha fast anställda, 
säger Mikael. 
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sprida förståelsen för stålets oöverträffade 
egenskaper som bärande konstruktions-
material, både i sig självt och i samverkan 
med andra material. 

– Allt fler får upp ögonen för kombination 
av tekniska fördelar, effektiva lösningar och 
nya möjligheter att rent arkitektoniskt ut-
trycka sig estetiskt. Det ökade intresset för 
rosttrögt och rostfritt stål är ett tecken på det.

SBI:s roll
– För branschen är det viktigt att SBI fort-
sätter att jobba tätt med medlemsföretagen, 
fångar upp det som är angeläget och tar det 
vidare. Genom att fortsätta att samverka 
med industrin, högskolor och nordiska 
forskningsinstitut – och genom att fortsätta 
sprida nyheter och information i tidningen, 
på webbplatsen och seminarier – så kommer 
det leda till ett ökat stålbyggande. Och för 
oss på Tibnor till ett ökat användande av 
våra produkter inom byggsektorn. 

Mats Janson

Från SBI:s håll blev man helt enkelt tvung-
na att ta ett nytt grepp om verksamheten, 
något som i och för sig underlättades av att 
nätverket av forskare inom stålbyggnad hade 
stärkts över landet. 

Ny inriktning
År 2003, ungefär samtidigt som Mikael både 
tillträdde tjänsten som vd för Tibnor och var 
ordförande i SBI:s styrelse, hade utvecklingen 
lett fram till en slutgiltig förändring. SBI upp-
hörde med intern forskning och satsade istäl-
let enbart på externa forskningssamarbeten. 

– Tittar man på SBI historiskt har det 
alltid varit fler anställda än i dag – till exempel 
forskningsingenjörer och licentiater kopplade 
till specifika projekt och handböcker etc. Men 
när vi märkte att allt mer av den tillämpade 
forskningen gjordes ute på högskolorna, in-
stitutionerna och hos medlemmarna blev det 
mer naturligt att SBI bidrog som en samord-
nande partner som också spred information, 
säger Mikael. 

Enligt honom innebar förändring dess-
utom ett effektivare upplägg för att bättre 
kunna nyttja kompetensen runt om i landet. 

– I Luleå till exempel, där Bernt Johansson 
var professor, fick man fram väldigt många 
doktorander under den här tiden, varav 
många fortfarande är kvar i stålbyggnad, 
säger Mikael och nämner professorn och bro-
konstruktören Peter Collin, Eva Petrusson 
som är forskningschef på SSAB och professor 
Ove Lagerqvist som exempel. 

– Bernt var även vetenskaplig rådgivare 
på SBI och knöt mer än någon annan ihop 
branschen. 

Rätt väg att gå
Enligt Mikael innebar forskandet i nätverk 
av högskolor och industrin att man nu bättre 
nyttjade den kunskap som hade byggts upp 
under flera år. 

– Forskningen bedrevs på ett mer effektivt 
sätt. Bara från SBI hade en hel del civilingen-
jörer tagit med sig sitt kunnande och sina 
erfarenheter ut i arbetslivet där kompetensen 
sedan hade spridits vidare till konsulter och 
tillverkande företag. Ett kluster kring stålbyg-
gandet hade uppstått.

Precis som tidigare finansierades forsk-
ningen dels av SBI och näringslivet, dels av 
europeiska och svenska institutioner. 

– SBI hade visserligen bidragit till att 
knyta ihop byggarna med teknikkonsulterna 
och stålföretagen. Men stålbyggandet kän-
netecknas fortfarande av att företagen som 
verkar där är relativt små. 

I framtiden ser Mikael att utvecklingen 
fortsätter och fördjupar samverkan mellan 
de nordiska länderna. 

Många av företagen i branschen ver-
kar på den nordiska arenan, säger han och 
nämner tidningen Stålbyggnad – som är 
gemensam för Norge och Sverige – som 
ett exempel på att vi delar samma intressen 
över landsgränserna. Ett ännu djupare sam-
arbete, menar han, kommer att ytterligare 

SBI 50 ÅR – UTVECKLINGEN AV SBI

SBI-personalen 2005

Mikael Nyquist tilldelas Silverbalken 2016 för 
att under mer än 25 år på ett utomordentligt 
sätt bidragit till utvecklingen inom stålbygg-
nadsbranschen.
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Redan som barn fascinerades Lars Ce-
derfeldt av byggnadskonstruktioner. 
Drömmarna om att själv konstruera 

dem förde honom så småningom in på ci-
vilingenjörsutbildningen i väg- och vatten-
byggnadsteknik på KTH, en utbildning han 
avverkade på knappt fyra år. Men redan året 
innan examen, 1968, lärde han känna SBI 
där han gjorde sitt examensarbete. 

 – Då var det ännu bara vd:n Lars Wallin, 
ingenjören Kurt Lundin och en sekreterare 
som jobbade där, säger han. För min egen 
del var det konsultbranschen som lockade 
när det var dags att söka jobb. Jag längtade 
efter att komma ut i verkligheten.

Men verkligheten, det vill säga arbetsupp-
gifterna som konsult på en byggfirma, levde 
inte upp till hans förväntningar. En allt för 
stor del av arbetstiden gick nämligen åt till 
att korrigera felaktigheter. 

När Lars tillsammans med en kollega fick 
ansvaret för ett nytt stort projekt bestämde 
de sig därför för att gardera sig mot onödigt 
extraarbete. Redan i ett tidigt skede granskade 
de ritningarna noggrant, och sparade på så sätt 
tid genom att slippa diskutera och revidera 
sådant som redan hade skickats ut. Föränd-
ringen är ett typexempel på Lars ihärdiga 
arbeta med ständiga förbättringar. 

Stål tidigt i bilden
Både genom SBI och den nya arbetsplat-
sen kom Lars tidigt i kontakt med stål som 

SBI 50 ÅR – DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Under sina 45 år som stålkonstruktör har Lars Cederfeldt alltid jobbat med  

byggprojektering, från de första skisserna och systemhandlingarna till tillverknings-

ritningarna. Tack vare sin noggrannhet inom kvalitetssäkring och utveckling såg  

han tidigt fördelarna med 3D-projektering och har från början lett den digitala  

utvecklingen av den svenska stålbyggnadsprojekteringen. 

Pionjär inom digitalisering

byggnadsmaterial. Och det var också in-
tresset för stål och stålkonstruerandet som 
lockade honom tillbaka till SBI efter fyra 
år som konsult. 

– På SBI är man en länk mellan forskning 
och verkligheten. Under de tre åren jag var 
där lärde jag känna branschen och byggde 
upp ett stort kontaktnät, säger han.

I samma veva som stålbranschen gick in i 
en kris mot slutet av 1970-talet startade Lars 
Cederfeldt teknikkonsultföretaget Tikab, 
Tung Industri Konstruktioner AB, tillsam-
mans med några kollegor. Under tio år var 
han där som företagets vd. 

– Vårt sätt att arbeta med kvalitetssäkring-
en var mycket bra. Att jobba med kvalitet och 
utveckla organisationer har alltid fascinerat 
mig, säger han.

3D-projektering
Lars har lärt sig konstruktionsarbetet i ”den 
gamla skolan”, som han själv uttrycker det, 
bland annat genom att jobba tätt ihop med 
verkstäder i både Sverige och Finland. Han 
menar att det var erfarenheten av att pro-
ducera tunga och svåra tillverkningshand-
lingar från grunden som gjorde att han tidigt 
nappade på trenden med datagenererade 
tillverkningshandlingar.

– Programmet AutoCAD och datorise-
ringen av konstruktionsarbetet började slå 
igenom runt 1986, ungefär samtidigt som 
när jag började jobba på Bloco som idag är 

Sweco Structures. Från början effektiviserade 
det inte processen. Jag brukar till och med 
säga att den teknik vi använde fram till slutet 
av 1980-talet i princip var den samma som i 
början av 1800-talet. 

I ett föredrag som Lars höll 2005 gick han 
så långt att han kallade ritningar en parantes 
i byggnadsteknikens historia: 

– Innan man gjorde ritningar gjorde man 
modeller i trä. Idag bygger man modellen 
direkt och matar produktionsritningar direkt 
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Idag jobbar Lars deltid på Sweco, främst 
med speciella projekt samt kvalitetsgransk-
ning. Hans sista stora projekt som ansvarig 
var för det fasta och rörliga taket på Friends 
Arena i Stockholm som han alltjämt får 
mycket uppmärksamhet för. 

Mats Janson 

från modellen. Det effektiviserar allt från pro-
duktion och projektering till samordningen 
mellan olika discipliner.

Trägen vinner
De stora förändringarna, menar Lars, kom 
i början av 1990-talet. 

– Jag nappade fullständigt på 3D-tekniken 
när den kom. Först då kunde man faktiskt 
bygga modellerna i datorn, förfina dem 
till att bli lika kompletta som den färdiga 
byggnaden, och från det generera ut alla till-
verkningshandlingarna. Ritningarna kunde 
sedan skickas till verkstäderna som också 
fick CNC-ritningarna färdiga att mata in i 
systemen, säger han och tillägger:

– Även om tekniken underlättar är den 
relativt avancerad och kräver mycket kvali-
tetsarbete. Är modellerna fel kan det få svåra 
konsekvenser.

Branschledande
På Sweco byggde Lars upp en organisation 
på tio-femton man som arbetade med den 
nya 3D-projekteringstekniken och utveck-
lade rutiner för arbetet. I samarbete med 
SBI höll han föredrag och kurser i ämnet.

Även om utvecklingen visserligen började 
på allvar 1992, menar Lars att det till en början 
gick väldigt trögt. De första tio åren var svåra 
och det hängde ihop med att det fanns en 

otydlighet i branschen om vad som menades 
med tillverkningsritningar. 

– Vissa beställare köpte något billigare, 
manuellt ritade ritningarna men fick sedan 
lämna bort dem för att generera dem i 3D. Det 
blev onödigt dyrt och tidskrävande, säger han. 

SBI spelade en viktig roll för att dra upp rikt-
linjerna för vad som skulle gälla. Men först runt 
2002 hade branschen lärt sig och anpassat sig 
efter en ny standard. Enligt Lars var det hårda 
arbetet med kvalitetsåtgärder och utbildning 
av personal som gav frukt. Att han valde att 
fokusera på stål och 3D-projektering har varit 
avgörande för Sweco Structures utveckling och 
har också haft stor betydelse för hela branschen. 

– Idag fungerar modellen väldigt bra med 
stål som naturligt nog är det första materialet vi 
jobbade med. Det är balkar, plåtar, skruvar och 
svets. Vår ambition, som jag har varit med och 
stöttat, är att även få med de andra materialen.

SBI 50 ÅR – DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Friends Arena är ett av Lars mest intressanta projekt.

3D-bild

Lars Cederfeldt fick Silverbalken 1999 bland 
annat för att starkt ha bidragit till att IT och 
3D cad-tekniken introducerats i projekterings- 
och byggprocessen.
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Stål är, som jag ser det, ett material som  
består av 97 procent järn och 3 procent  
övriga grundämnen som med olika 

blandningsförhållanden och behandlings-
metoder får de mest skiftande egenskaper 
med olika brottgränser och sträckgränser 
med variationer från 100 MPa till 1200 MPa. 
Materialet har inte för inte utvecklats till att 
vara, enligt många bedömare, världens vik-
tigaste byggnadsmaterial. Det är också det 
material som fyller vår vardag med massor 
av applikationer så det är många som säger: 
Utan stål stannar världen. 

Lika gammal i branschen som SBI
Efter 15 månaders militärtjänst kom jag till 
Strängbetong i Stockholm sept 1965 och var 
där i nästan två år. Tiden på Strängbetong 
var mycket intressant och lärorik och redan 
på den tiden var ingjutningsgods och andra 
ståldelar en viktig del av betongkonstruk-
tionen och det fanns duktiga konstruktörer 
som grottade ned sig i svetsning mm för att 
säkerställa kvalitén på viktiga bärande stål-
detaljer i betongen. Ett viktigt ögonblick på 
Strängbetong som jag kommer ihåg är när 
en person sa om håldäcket (HDF-plattan) att 
detta tror vi blir en stor artikel i framtiden, 
året var 1967. Den stora betydelsen som hål-
däcket fått i stålsstommarnas utveckling var 
nog inte många som då kunde föreställa sig.

1967 när högertrafiken stod inför sitt ge-
nomförande hade min gode vän och klasskam-
rat Bengt Persson lärt känna en ”fabrikör” i 
Vislanda som hade en mekanisk verkstad och 
arbetad en del med stålkonstruktioner. Vislanda 
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50 år i stålbyggnadsbranschen är ju en ganska lång tid med tanke på att man ska 

byta jobb lite då och då för att vidga vyerna och få nya erfarenheter och kunskaper. 

Rådet man fick strax innan man lämnade skolbänken var ju att Ni inte skall vara läng-

re hos en arbetsgivare än till den dagen då Ni inser att han börja tjäna pengar på Er.

Femtio stålbyggnadsår

var och är en liten ort mellan Växjö och Ljungby 
i Småland där också Abetongs vagga stod en 
gång. Fabrikören Thore Olsson hade kommit 
på att ”vecka” livplåten på svetsade ”plåtbalkar”, 
för att företaget hade problem med att livplåten 
uppvisade bucklor som estetiskt inte utgjorde 
en snygg plåtbalk och så var OLV-balken upp-
funnen. Via Bengt Persson kom jag i kontakt 
med Thore Olsson som var i behov av hjälp 
med beräkningar av stålkonstruktioner och jag 
fick då ett erbjudande om att flytta till Vislanda 
och börja på Olverken vilket jag också gjorde 
den 1 juni 1967.

Gamla tider
Vid starten på Olverken satt man med pap-
per, penna och räknesticka samt ett antal ta-
bellverk och formelsamlingar vilka utgjorde 
den tidens hjälpmedel för genomförande av 
beräkningar samt att med ritbord och penna 
överföra resultaten till ritningar. Reglerna 
som då gällde var 1949-års (rev 1961) bygg-
svetsnorm vilka var i sak näst intill lika med 
dagens regler.

Tiden som anställd på AB Olverken var 
en lärorik tid och intresset för ”regelverk” 
väcktes hela tiden och när vi så äntligen fick ett 
till synes heltäckande regelverk med stålbygg-
nadsnorm 70 i början på 70-talet och framåt, 
tom StBK-N5 från 1979, fanns det regler för 
alla ingående delar av stålkonstruktioner. 
Med BSK 87 startade en ny era av regler som 
fortsatte med BSK 94, BSK 99 och BSK 07 för 
att i dagsläget har blivit ersatt av Europeiska 
regler med nationella anpassningar - EKS, 
Eurocodes och 1090. 

Syftet med våra regelverk har ju varit att 
skapa bra och säkra konstruktioner för dess 
användare och då har det varit så att våra 
regelverk inte alltid har efterlevts och detta 
har ibland skapat problem.

Jag minns en gång på kajen i Göteborg 
när Byggherren har utfört lite kontroller och 
konstaterat att konstruktionen inte var riktigt 
ok varvid en representant för byggherren ut-
talade: Ta hem skrotet och kom tillbaka när 
det är riktigt. Kanske var det då jag upptäckte 
hur pass kostsamt det var att inte följa reglerna 
och kontrollera innan stommen levererades 
till byggplatsen.

Stålbyggnadsnorm 70
I och med Stålbyggnadsnorm 70 väcktes även 
intresset för certifiering och då främst för att 
man fick en form av ”körkort” (tillverknings-
kontroll enligt Svensk Byggstålskontrolls 
regler) vilket skulle vara en kvalitetsstäm-

50 ÅR I BILDER     1968–2017

Joel Jonsson
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stålobjektet i Europa och där fick jag arbeta 
som biträdande besiktningsman av stålkon-
struktionen. Att närvara och genomföra 
förbesiktningar i Polen av dessa ca 2000 ton 
tunga brosektionerna (9 st) som transporte-
rades på pråm från Stettin till Sundsvall för 
att sedan ”hissas” upp och medels svetsför-
band kopplas ihop med sektion 1 och 11 var 
en upplevelse som saknar motstycke i mitt 
förflutna, totalt var det ca 24 000 ton stål i 
objektet. Detta kan jämföras med när jag i 
slutet på 80-talet arbetade i Vislanda och det 
blev en årsproduktion på ca 2 000 ton stål.

49:e Stålbyggnadsdagen
Att jag bara tar upp 3 av de alla objekt jag 
medverkat i är inte en fråga om unikitet utan 
jag kan nog säga att varje objekt är unikt, 
stort som litet och att det i samtliga objekt där 
jag varit inkopplad har visat sig att det behövs 
en utomstående som kan tillföra erfaren-
het och eventuell kompletterande kunskap. 
Smeden har blivit stålbyggare och en viktig 
del i detta är Stålbyggnadsinstitutet som 
genom sitt arbete med framtagande av olika 
publikation gjort det lättare för folk i allmän-
het att förstå de olika ingående delarna av 
en stålkonstruktion.

När jag letar i mina gömmor efter material 
slås jag onekligen av att så mycket roligt man 
haft genom åren med alla objekt, det är nog 
som en kvalitetsdirektör på dåvarande PPTH 
sa till mig: Du har nog ett av världens intres-
santaste jobb. Så tack alla som jag mött, för 
alla vänner som jag fått och allt Ni lärt mig.

Stort tack till SBI för Er insats och alla 
trevliga stålbyggandsdagar som Ni ordnat, 
jag har sedan 1991 bara missat en stålbygg-
nadsdag och den var i Sundsvall. 

Joel Jonsson

pel på stålkonstruktionen och underlätta 
kontakterna med byggnadsnämnderna.  
En förutsättning för att kunna bli ansluten 
till SBS-kontrollen var även att man hade 
bevis om ansvarig arbetsledare för stålkon-
struktioner (aa-stål) vilket idag är motsva-
rande TR-stål/N. Klart är att på reglerna 
blir man aldrig fullärd utan Du upptäcker 
ständigt nya vinklingar och nya tolkningar. 

Åren gick och Olverken utvecklades till ett 
till synes välrenommerat stålbyggnadsföretag 
med leveranser över hela södra Sverige och en 
stor del under 70- och 80-talet till Norge tack 
vare kontakter med Robertsson Nordisk vilka 
var de första med högprofilerad (trapetsplåt) 
plåt vilket var en näst intill revolution inom 
branschen. Tack vare den högprofilerade plå-
ten behövdes inga åsar på stommen utan man 
kunde lägga plåt direkt på stålkonstruktionen 
och klara spännvidder på 6-8 meter mellan 
takbalkarna. Vem minns inte SBI:s handbok 
Tunnplåtskonstruktioner från 1975? 

Kontroll och kvalitetssäkring
Min bana inom tillverkningsdelen av stålkon-
struktioner slutade sept 1991 och jag startade 
mitt eget företag inom kontroll och kvalitets-
säkring av stålkonstruktioner. Mina erfaren-
heter från de 24 år av tillverkningssidan var en 
förutsättning för att kunna utföra nödvändiga 
kontroller och ha de praktiska kunskaperna 
och den erfarenhet om tillverkning och mon-
tering av stålkonstruktioner som erfordrades.

Att behovet av specialkompetens fanns 
inom landet var det ingen tvekan om, men 
det fanns 1991 ingen utpräglad marknad, si-
tuationen kunde då liknas vid att sälja skor till 
folk som gick barfota utan att de visste om det.

Av många belackare fick man höra att 
inriktningen var alldeles för smal och 1991 
hade jag inte tillräckligt med argument för 

att svara emot men efter att fått förmånen 
att sitta och prata med Göran Alpsten under 
några timmar då han var Adjungerad Profes-
sor på KTH var jag än mer övertygad om att 
inriktningen var rätt. Jag fick också besked 
att det blir en tuff match och inte alltid en 
dans på rosor, blombladen är mjuka men det 
finns många taggar.

Bron över Råån
Mitt första riktigt stora uppdrag fick 
jag när det Danska företaget Monberg 
Thorsen i slutet på 90-talet skulle bygga 
bro över Råån strax söder om Helsing-
borg. Företaget hade inte någon person 
med kompetens TR-stål/K så jag blev 
inkopplad på objektet för att hjälpa till. 
Bron är en konstruktion av mestadels runda 
rör utformade som ett rymdfackverk och en 
totalvikt på 700 ton stål. Överdelen av bron 
är en samverkanskonstruktion mellan stål 
och betong. Ett fantastiskt jättepussel som 
sedan levererades i två delar till broplatsen 
och därefter skarvades ihop och lanserades. 

Centralhuset
Under åren 2001–2003 byggdes Centralhuset 
i Göteborg, en i sig unik konstruktion med 
många komplicerade lösningar och mycket 
få upplagspunkter, där hotelldelen hänger ut 
över spåren. Den totala stålvikten var över 
1400 ton stål. Det unika med uppdraget i 
Centralhuset var de många roller som jag 
kom att spela i sammanhanget. Först blev 
jag inkopplad med tillsyn av NCC senare 
som biträdande besiktningsman och även 
med en sakkunnighetsutredning.

Sundsvallsbron
När startskottet gick för bro över Sunds-
vallsfjärden var detta det största pågående 
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Bron över Råån. Centralhuset Sundsvallsbron
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Fördelarna med lättbyggnadsteknik 
spänner mellan allt från hög måttnog-
grannhet, hög prefabriceringsgrad och 

snabbt montage till att lösningarna kan formas 
efter behov, reducera risken för fuktskador 
och ta mindre utrymme i anspråk. Dessutom 
går de lätt att demontera och återanvända.

– När jag började på SBI 1996 var lätt-
byggnad ett av våra fokusområden vid sidan 
av brand- och miljö- och hållbarhetsfrågorna 
som började bli aktuella vid den tiden, säger 
Helena Burstrand Knutsson som är grupp-
chef på Skanska Teknik i Göteborg idag. 

För hennes egen del blev lättbyggnadstek-
nik för bostäder snabbt ett kärnområde och 
under ett antal år efter att fastighetsbubblan 
tappade sin luft var det fokus på just bostads-
byggande och lättbyggnadsteknik. 

– Det var en ny och lovande marknad för 
stålet, men man såg många tekniska problem 
och begränsningar med det lätta bjälklaget, 
såsom svikt och svängningar. 

På grund av bjälklagets låga egenvikt kan 
konstruktionen nämligen komma i svängning 
när människor går eller hoppar på bjälklaget. 

Helena ägnade en del av åren på SBI med 
att studera just lätta bjälklag och vibrationer 
i dem. Hur skulle de utformas för att minska 
effekterna av dessa svängningar? För Helena 
innebar arbetet samarbeten med Luleå tek-
niska universitet, forskare i Finland och tester 
av allt från gångfrekvens och tyngdpåverkan 
hos Europrofil som redan då var en ledande 
producent av lätta byggsystem i stål.

Förutom allt hon lärde sig av dessa utbyten 
gick hon doktorandkurser på LTU parallellt 
med jobbet för att utvecklas ytterligare.

SBI ute i världen
Med sitt fokus på lättbyggnadsteknik kom 
Helena i kontakt med allt från svenska gips-
skivetillverkare till amerikanska homebuil-
ders. Medarbetare från SBI reste till USA 
och Australien för att lära sig mer. 

– Det var väldigt spännande att se vilka 
kunskaper som fanns i andra länder och vilka 
fördelar som till exempel fanns med ameri-
kanarnas utvecklade system. Samtidigt tog vi 
tillvara på den kunskap som fanns i Sverige 
och all vår erfarenhet. Tillsammans med ex-
empelvis tunnplåtsnormen som författades 
av Torsten Höglund var det vår kunskap 
som gav oss biljetten ut i världen, säger hon. 

Tillsammans med SBI reste Helena på 
konferenser till Sydkorea, San Sebastian 

SBI 50 ÅR – LÄTTBYGGNAD

Att bygga med lättbyggnadsteknik är idag en beprövad och etablerad teknik  

som har positionerat bostadsbyggande i stål som ett konkurrenskraftigt alternativ  

till traditionella byggsystem. Helena Burstrand Knutsson har bidragit till att lösa  

teknikens utmaningar, både på SBI och sina senare roller på byggbolag.

Budbärare för lättbyggandet

och Orlando för att dela med sig och utbyta 
kunskap.

– Vi har alltid varit duktiga på handböcker 
och läromedel och med stor hjälp från branschen 
satte vi även våra erfarenheter inom lättbygg-
nad med stål i pränt. Internationella järn- och 
stålinstitutet finansierade översättning så att vår 
publikation kunde spridas utomlands. 

Från forskare till vd
När Helena beskriver sin karriär på SBI 
börjar den som forskare och budbärare för 
stålbyggandet i Sverige för att sedan övergå 
i en projektledarroll. När Ruben Aronsson 
slutade på SBI tog hon över ansvaret för 
institutionen som vd under tre år. 

– Vi hade mycket diskussioner om vart vi 
skulle under den tiden. Institutet stod nära 
branschen och hade ett fint samarbete med 
industrin. Samtidigt märkte vi att en del av 
våra EU-finansierade projekt drev åt håll som 
inte hade högsta prioritet för våra medlemmar. 
Det visade att vi skulle vara tydligare med vad 
vi ville jobba med, säger Helena och tillägger: 

– Att projekten ur ett forskningsanseende 
måste vara verklighetsförankrade är fortfarande 
A och O när jag driver utvecklingsprojekt på 
min nuvarande arbetsplats, Skanska Teknik.

Ljud och vibrationer
Efter SBI kom Helena så småningom på 
Skanska Teknik.

– Även om mitt intresse för ledarskapsfrågor 
väcktes på SBI, och att det var det som så små-
ningom tog mig till Skanska Teknik, saknade 
jag utvecklingsprojekt och problemlösning när 
jag jobbade med verksamhetsutveckling.

I dagsläget arbetar hon nästan uteslutande 
med ledarfrågor i sin roll som gruppchef 

men får sin beskärda del av teknik genom 
arbetsplatsens alla spännande bygg- och ut-
vecklingsprojekt. 

– När det kommer till stål använder vi 
det i alla byggnader på ett eller annat sätt, till 
exempel i utfackningsväggar. Men framförallt 
handlar det om att använda rätt material på 
rätt plats. Man måste vara en klok konstruk-
tör, säger hon.

Lättbyggnadstekniken utvecklas
– Idag är ytterväggar och innerväggar med 
tunnplåtsprofiler vardagsmat. Däremot har 
system med lätta bjälklag ännu inte slagit 
igenom. De kan vara intressanta när det gäl-
ler korta spännvidder, men åter igen – rätt 
material på rätt plats. 

Enligt Helena ska Skanska vara klimatneu-
trala till år 2050. För att komma dit behöver de 
ännu smartare tekniska lösningar inom byg-
gande och drift. Men också hållbara leverantörer. 
När det till exempel gäller stålproducenterna är 
det intressant att titta på hur de kan reducera sin 
klimatpåverkan. Och för att lyckas nå målen, 
menar hon, kommer alla material behövas. Ett 
område där hon tror att lättbyggnad kan göra 
nytta är påbyggnad av befintliga hus.

– Lätta starka material har stor potential 
när man förtätar städer som till exempel i 
Stockholm City. Samtidigt krävs det kunskap 
om hur man gör, och där fyller SBI en viktig 
funktion. Det gäller att fortsätta att lyssna på 
medlemsföretagen, hålla hög kunskapsnivå och 
ligga i framkant i ambassadörskap. Eftersom 
utbildning är en oerhört viktig del för att bibe-
hålla kunskapen tror jag på att ha egna forskare 
eller ännu tajtare relation med högskolorna.

Mats Janson 

Helena Burstrand Knutsson Helenas lättbyggnadspublikation.
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Om man vandrar i övergången mel-
lan åkermark och skog hittar man 
idag ofta rester av privata soptippar. 

Idag finns mest emaljerade kärl och rostiga 
behållare kvar men en gång fylldes de på 
med ett par fulla plastpåsar med hushålls-
sopor per dag. Så kom Valfrid Paulsson med 
sitt nystartade verk och fick till en lag om 
obligatorisk kommunal sophämtning i hela 
landet. Det var inte utan motstånd och visst 
fanns det politiker som talade om intrång i 
den privata sfären, en hållning som troligen 
skulle vara omöjlig idag då alla talar om en 
cirkulär ekonomi. 

Från utsläppsreducering till produktekologi
Miljöarbetet har vidare under de senaste femtio 
åren inneburit kontinuerligt sänkta utsläpps-
gränser för producerande företag samtidigt 
som produktionen mångfaldigats. Detta har 
varit möjligt genom införande av ny teknik, 
kostnadseffektiva anläggningar med funge-
rande ledningssystem, lagstiftning och uppfölj-
ning. Ungefär då SBI fyllde 25 började tankar 
växa fram på att betrakta miljöbelastningen 
per produkt och under hela dess livscykel. En 
resurssnål byggprocess har SBI alltid arbetat 
med och man samlade nu in livscykeldata för 
att ge underlag för miljödeklarationer. Idag 
är SBI djupt engagerat i utveckling av euro-
peiska miljöstandarder som t ex EN15804 för 
byggmaterial, EN 15978 för byggnader samt en 
kommande standard om andra byggnadsverk 
som vägar, järnvägar mm.

Miljöprestanda en konkurrensfaktor
EU är i många avseenden ledande i mil-
jöarbetet av flera skäl: Europa är en net-
toimportör av råvaror och en resurssnål, 
cirkulär ekonomi är nödvändig för att inte 
bli alltför sårbar i ett handelskrig; europeiska 
produkter har ofta en lägre miljöbelastning 
än importerade vilket borde ge EU konkur-
rensfördelar; genom skapande av den inre 
marknaden vill EU öka dynamiken och 
tillväxten i den europeiska ekonomin vil-
ket kräver att det inte hindras av nationella 
miljömärkningsregler eller andra nationella 
miljökrav. 

Inom de olika standardiseringskommit-
téerna arbetar byggmaterialföreträdare för 
att just deras material skall komma väl ut i 
en miljödeklaration. Träindustrin talar om 
carbon storage när CO

2
 lagras i byggnader, 

betongindustrin menar att betongen tar upp 

SBI 50 ÅR – STÅLETS CIRKULÄRA EKONOMI

Det är en händelse som ser ut som en tanke att SBI är årsbarn med  

Naturvårdsverket som också bildades 1967.

50 år av hållbarhetsarbete  
– nu mot 100!

CO
2 
under husets livstid och stål menar att 

metalliska material är de enda som fullt ut kan 
återvinnas till likvärdiga produkter. Kampen 
om huruvida värdet av återvinning skall de-
klareras pågår och är hård.  

När vi i dagarna tittar på hur en standard 
för miljödeklarationer för byggprodukter 
av stål och aluminium bör se ut så kommer 
frågan upp om hur man skall hantera detta 
i små företag. Vilka krav kommer att ställas 
från beställare och hur skall de kunna mötas 
av mindre entreprenörer. En utveckling som 
slår ut företag på grund av deras storlek är 
inget som någon vill se. 

Du sköna nya värld
Det är svårt att sia om framtiden och när Al-
dous Huxley skrev sin berömda dystopi 1932 
så såg han framför sig ett kontrollsamhälle 
byggt på en kombination av övervakning, 
embryonal teknik, droger och indoktrinering. 
Ett populärt sätt att förflytta sig var med 
helikoptrar och man gjorde stor skillnad mel-
lan staden, där de som inte var vildar bodde, 
och landet. Förutom helikoptrarna så får vi 
gemensamt se till att den profetian inte slår 
in. Läkaren och docenten Hans Rosling, som 
tyvärr gick bort tidigare i år, utgjorde en bjärt 
kontrast till alla dystergökar. Han talade om 
det som faktiskt är på väg åt rätt håll som be-
folkningstillväxt och hälsa i utvecklingsländer. 
Han ryggade för epitetet optimist utan sa att 
han talade om det som var möjligt.

Så vad är möjligt de kommande 50 åren? 
Ja inom 25 år så har vi fossilfri tillvekning av 
stål från malm tack vare initiativ från bland 
andra SSAB. Tillsammans med utveckling 
inom skrotbaserad ståltillverkning där för-
lusterna i varje återvinningscykel nu blir 
försumbara kommer detta göra stål till ett, 
även i miljösammanhang, oslagbart mate-
rial. När 50 år har gått så har små och stora 
stålentreprenörer med effektiva byggmetoder 
och IT-system skapat samhällen där jordens 
befolkning bor och arbetar i vackra, säkra, 
funktionella byggnader vilka kan förändras 
med ändrade behov och som är värda att 
äga och förvalta mycket länge. Det kommer 
vara lika självklart som att inte ha en privat 
soptipp. Javisst är det möjligt att förverkliga 
den visionen och SBI kommer vara med. 

Rutger Gyllenram 

Rester från tiden före den cirkulära ekonomins 
genombrott!

Rutger Gyllenram
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I januari 1983 startade Stålbyggnadsservice 
AB som ett nybildat marknadsorgan för 
stålbyggnadssektorn. VD för Stålbygg-

nadsservice AB var Bengt Jacobsson och hu-
vudman var Stiftelsen Svensk Stålbyggnads-
forskning, det vill säga en systerorganisation 
till Stålbyggnadsinstitutet. Målsättningen var 
att hjälpa till att bredda stålanvändningen i 
Sverige. För att genomföra detta så startade 
Bengt Jacobsson ett nyhetsbrev som gavs 
ut fyra gånger om året och som spreds ut i 
byggsektorn i Sverige. NYHETER var 3–4 
häftade blad som skickades ut till byggbran-
schen för att sprida kunskap och information 
om stålbyggandet. Nyhetsbrevet var tryckt 
på gult papper varför det rätt snart fick nam-
net ”Gula Nyhetsbladet” i stålbyggnadsbran-
schen. Bengt Jacobsson och NYHETER var 
SBIs verksamhets kanal ut i byggbranschen 
och var en viktig partner för SBI. 

En ny redaktör
Den första januari 1990 tillträdde Johan 
Hedin tjänsten som avdelningschef för den 
nybildade informationsavdelningen i SBI. 
Informationsavdelningen ersatte Stålbygg-
nadsService AB och tog över ansvaret för 
NYHETER och Bengt Jacobsson kunde gå 
i välförtjänt pension. Johan Hedin anställde 
mig, Lars Hamrebjörk, som informations-
ansvarig och redaktör för NYHETER. Vi 
började med att göra om designen lite och 
ge ut det på två vikta A3 med häftning i 
ryggen – men fortsatt samma gula färg, 
och i princip samma typ av innehåll som 
tidigare.

SBI 50 ÅR – TIDNINGENS UTVECKLING

”Vi kommer att berätta om aktuella stålbyggnadsprojekt, om nya material, metoder, 

normer, konferenser etc” – det var beskrivningen av det första numret av NYHETER 

som kom ut i början av 1983.

Nyheter om Stålbyggnad

Nyheter om Stålbyggnad
Efter tio år var det dags för en ny design och 
från nr 1/2000 blev det ”Nyheter om stål-
byggnad” och vi gick över till att trycka i färg 
på vanligt vitt papper, men den gula färgen 
användes på hälften av ytan för att behålla 
vårt kännetecken – ”Gula Nyhetsbladet”.

Fyra år senare var det dags för nästa steg i 
utvecklingen och den första ”tidningen” kom 
ut. Det var nummer 3/2004 av Nyheter om 
Stålbyggnad som gavs ut som en tidning på 
100 sidor. De övriga tre numren var fortsatt 
ett åttasidigt nyhetsblad. Under två år blev 
det sedan två tidningar och två nyhetsblad 
för att 2007 komma ut som tidning i fyra 
nummer. Men fortfarande under namnet 
”Nyheter om Stålbyggnad” även om ”Stål-
byggnad” är det som syns på omslaget - och 
”Gula Nyhetsbladet” var kvar genom att 

50 ÅR I BILDER     1968–2017

Bengt Jacobsson

Gula Nyhetsbladet.

Första versionen av Nyheter för Stålbyggnad.

Lars Hamrebjörk
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nyhetsdelen i början av tidningen hade gult 
som kännetecken på sidorna. Tidningen 
har fortfarande kvar sina rötter genom att 
Nyhetssidorna har ett gult ytterfält. 

Norge ansluter
En annan nyhet 2007 var att Norsk Stålfor-
bund ansluter och ger ut Stålbyggnad till sina 
medlemmar och viktiga målgrupper i Norge. 
Sedan dess kan artiklarna i Stålbyggnad vara 
skrivna antingen på svenska eller på norska 
i varje nummer, ibland även på engelska, 
beroende vem som är författare. Varje num-
mer har åtta sidor som riktar sig på sitt eget 
land där SBI presenterar sina medlemsföretag 
och Norsk Stålforbund sina medlemsföretag.

Både i Sverige och Norge är målet för 
Stålbyggnad att sprida information och kun-
skap om stål som bygg- och konstruktions-
material. Stålbyggnad ges ut kostnadsfritt 
till sina målgrupper; arkitekter, beställare, 

entreprenörer, konstruktörer, stålbyggare, 
och övriga stålintressenter.

Den senaste förändringen av tidningen 
är att den sedan 2015 ges ut under namnet 
”Stålbygg” i Norge, men innehållsmässigt ar 
det som vanligt och samma innehåll i båda 
länderna.

En fortsatt källa för kunskap och information
Nyheter om Stålbyggnad kommer fortsätt-
ningsvis vara en viktig källa för kunskapsin-
samling av verksamma inom byggbranschen 
och informationsspridning för medlemsfö-
retagen i Stålbyggnadsinstitutet och Norsk 
Stålforbund.

Detta är det 48:e numret av tidningen 
Nyheter om Stålbyggnad och sedan bildandet 
1983 så är vi snart uppe på 150 nummer – och 
vi kommer inte att sluta där……

Lars Hamrebjörk

SBI 50 ÅR – TIDNINGENS UTVECKLING

Både i Sverige och Norge.

Xxxx

Fyra nummer  
om året.
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Henrik Rundquist, &Rundquist

1. Vad blir nästa stora trend inom 
stålbyggnad?
– En förhoppning är att vi minskar 
vår miljöbelastning genom mins-
kad materialförbrukning. Det kom-
mer att leda till större utmaningar 
och till mer intressanta konstruk-
tioner. Man kan jämföra det med 
1880-talets järnbroar – att mate-
rialet var dyrare än arbetskraften 
ledde till konstruktioner som vi 
idag uppfattar som vackra. 
 
2. Var finns potentialen för utveckling?
– Genom att vässa metoderna för 
att använda stålet kommer även 
uttrycket att vässas. Idag är ofta 
stålet inbäddat och det skulle vara 
spännande att använda stålet så 
att vi kan visa mer av konstruktio-
nerna. När vi till exempel gör broar 
i gångmiljö blir utformningen mer 
intressant. Vi vill göra något där 
bron inte bara bär, utan även bär 
på ett intressant sätt.
 
3. Hur kan SBI vara med och påverka 
branschens utveckling ännu mer?
– Det blir allt svårare att förstå 
varandra och se den hela bilden i 
en suboptimerad värld. Men när 
man väl gör det uppstår intres-
santa möten och projekt. SBI kan 
bidra till att länka samman kon-
struktörer, producenter, tillverkare, 
leverantörer och arkitekter där vi 
kan hitta nya sätt att samverka.
 
4. Vad kan medlemsföretagen göra för 
att driva utvecklingen?
– Vi måste öppna ögonen för att 
jobba i nya sammanhang, vara 
modiga och ta risker. Först då 
händer det intressanta saker. I 
och med medvetenheten kring 
hållbarhetsfrågorna efterfrågas 
ett nytt sätt att tänka kring hur vi 
använder materialen.

SBI 50 ÅR – FRAMTIDENS STÅLBYGGANDE

Stålbyggandet ser en uppgående trend och utvecklingen går framåt inom såväl arkitektur som konstruktion, material och teknik. Å ena sidan sker tek-
niska framsteg inom automatisering, robotisering och modellering. Samtidigt ser vi en strävan mot en mer hållbar bransch, med starkare material som 
tillåter nya designlösningar och minskad materialförbrukning. Tidningen Stålbyggnad har pratat med fyra branschföreträdare med olika perspektiv.

En framtidsspaning 
– Stålbyggnadsinstitutets kommande 50 år!

Tennce Carlsson, Lecor

1. Vad blir nästa stora trend inom 
stålbyggnad?
– Automatisering och produktion 
direkt ur 3D-modeller samt modul-
byggnad med färdiga enheter till 
arbetsplatsen. Tekniken har visser-
ligen funnits ett tag men inte varit 
mogen, mycket beroende på att 
datorkapacitet varit begränsande. 
Nu har maskinleverantörerna tagit 
fram bättre maskiner så det börjar 
bli lönsamt att investera.
 
2. Var finns potentialen för utveckling?
– Rostfria material kommer att 
användas mer i designen. Det är 
en utveckling som både drivs av 
de rent estetiska och de praktiska 
möjligheterna.

3. Hur kan SBI vara med och påverka 
branschens utveckling ännu mer?
– Se till att beställare och entre-
prenörer utbildas inom den nya 
tekniken och visa på att det är 
lönsamt att använda den. Samt 
informera om stålets fördelar och 
användningsområden genom 
marknadsföring. I dag finns det 
inga arenor för gemensam mark-
nadsföring, men det är en sak som 
SBI borde utveckla.
 
4. Vad kan medlemsföretagen göra för 
att driva utvecklingen?
– Gemensamt marknadsföra och 
informera om stålets fördelar och 
användningsområden. 

Intervjuade av Mats Jansson

Eva Petursson, SSAB

1. Vad blir nästa stora trend inom 
stålbyggnad?
– Möjligheten att tillverka 
fossilfritt stål. Ett gemensamt 
initiativ mellan SSAB, LKAB och 
Vattenfall kan komma att innebära 
ett framtida teknikskifte av stora 
mått och skulle betyda mycket för 
det framtida hållbara byggandet. 
Mer avancerade stål som sedan 
länge används inom exempelvis 
tung transport, personbil och 
kranindustri, skulle kunna bidra 
till bättre materialutnyttjande och 
därmed resursbesparande inom 
byggsektorn redan idag.

2. Var finns potentialen för utveckling?
– Utveckling av höghållfasta stål har 
hos SSAB till stor del drivits av kun-
der inom personbil- och kransektor. 
Där har säkerhet och kvalitet verkli-
gen högsta prioritet vilket har lett till 
produkter med stabila väldefinie-
rade egenskaper. Idag godkänner 
Eurokoderna S700-material men vi 
ser inte att byggbranschen utnyttjar 
möjligheterna. Jag är helt övertygad 
om att det finns mycket stål att 
spara i många fall.

3. Hur kan SBI vara med och påverka 
branschens utveckling ännu mer?
– Informera om möjligheter, iden-
tifiera hinder och förenkla, det vill 
säga öppna för bättre utnyttjande 
av de mer avancerade stål som 
finns tillgängliga idag.

4. Vad kan medlemsföretagen göra för 
att driva utvecklingen?
– Argumentera för stål som ett 
hållbart alternativ, det är 100 
procent återvinningsbart och ger 
flexibla lösningar.

Magnus Nilber, Cowi

1. Vad blir nästa stora trend inom 
stålbyggnad?
– När det gäller bärande konstruk-
tioner i byggnadsverk skulle det 
kunna handla mer om modulbyg-
gande med bärande stål i större 
utsträckning. Ännu större spännvid-
der kan bli ett incitament att nyttja 
högre hållfasthet. Det stora som 
kommer påverka oss är nog trots 
allt hur digitaliseringen och automa-
tion tar över allt mer i alla led.

2. Var finns potentialen för utveckling?
– Trots att vi nyttjat 3D-modellering 
i över 20 år i projektering är det idag 
inte utnyttjat i sin fulla potential. Här 
finns möjligheter att koppla ihop 
modellens objektsdatabas till alla 
led som följer och där de traditio-
nella pappersritningarna inte längre 
behövs. 
 
3. Hur kan SBI vara med och påverka 
branschens utveckling ännu mer?
– SBI gör mycket redan. Kanske är 
vi medlemsföretag inte tillräckligt 
engagerade och nyttjar det som 
finns. Men att få stålet att synas 
mer i arkitekturen är en sak som 
SBI kan göra mer genom att lyfta 
fram arkitekter och arkitektur som 
framhäver och utnyttjar stålets 
egenskaper. 
 
4. Vad kan medlemsföretagen göra för 
att driva utvecklingen?
– Vi kan öka effektiviteten och 
kvaliteten samt utveckla lovande 
tekniker och kostnadseffektiva lös-
ningar i tillverkning och montage, 
inte minst genom digitalisering. Vi 
måste också vara aktiva lobbyister 
för stål i de sammanhang vi finns 
och helt enkelt prata för varandra. 
Och i tidiga skeden låta stålet bli 
en förutsättning för byggnadsver-
ket. Ge stålet ett gott rykte!



www.ranaverken.seStarkast på stål.

VI SKAPAR UTRYMME 
FÖR DIN VERKSAMHET

www.givestaalspaer.dk/sv

Enkla og komplexa Stålkonstruktioner
til offentlig og privat byggverksamhet.
Försäljning och konstruktion. Projektledning, tillverkning och montering.

Give Stålspær levererar stål till projekt över hela Skandinavien från vår fabrik i Danmark. Det 
handlar om både enkla stålkonstruktioner med en okomplicerad designprocess och komplexa 
konstruktioner med stora dimensioner och komplicerad montering. Det är därför vi säger 
”solid agreements - right solutions”. 
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Oddvin Myklebust, 
Nordplan AS

www.nordplan.no

S T Å L P R OJ E K T

Loen Skylift – frå fjord til fjell
Våren 2017 opna Loen Skylift – eit av dei største og mest storslåtte reiselivs-

prosjekta i Norge. Prosjektet er lokalisert i Loen i Stryn kommune. Frå fjordbygget 

tar pendelbana deg opptil fjellet Hoven (1011 moh). Bana er ei av dei 3 brattaste i 

verda, med stigning på 54 grader. L/H= 1160/990m

Pendelbana består av Fjordstasjon og 
Fjellstasjon samt ei stor stålmast fram-
me på fjellet. Der er to kabinar med 

kapasitet til ca 45 personar i kvar. Kvar kabin 
kviler på eit kabelstrekk av to «lastberande» 
wirar med ø=42mm. Desse er spent fast i btg. 
konstr. i fjordstasjon og fjellstasjon. Mellom 
dei tolastberande wirane, går trekkwiren som 
kabinane er festa til. Denne har ø=32mm, og 
utgjer ein kontinuerlig loop. Dette gjer at når 
den eine kabinen går opp, går den andre ned. 
Det er Doppelmayr-Garaventa Group som 
har produsert, levert og montert sjølve «bane-
installasjonen» slik som; sadlar, wire-strekk, 
kabinar, drivverk m.m. 

For oss, Nordplan AS, var dette ei svært 
spanande oppgåve som vi har hatt stor respekt 
for. Slike innstallasjonar er det ikkje mange 
av i Norden, så derfor reiste vi på studietur 

til Sveits. Dei første månadane bestod i intens 
planlegging for å tilpasse til kvarandre dei 
bygningstekniske- og dei banetekniske kon-
struksjonane. Der var klare krav til geometri; 
m.o.a. forholdet mellom fjord- og fjellstasjon, 
avstand mellom baner, plassering av innfes-
tings- og opplagringspunkt m.m. Vi fekk også 
overlevert lastoppgåver med eit stort antal 
laster og lastsituasjonar som pendelbana ville 
påføre dei ulike bygningskonstruksjonane. 

Fjord- og fjellstasjon
Konstruksjonsprinsippet vi valgte, både for fjord- 
og fjellstasjon, er ein plasstøypt betongkonstruks-
jon med «ballast» som sikrar stasjonane mot 
velting og gliding. I framkant av stasjonane, frå 
plattformnivå, kviler sadlane på eit kraftig tårn av 
stål. Både sadlane og tårnet er produsert i Sveits 
av Garaventa og transportert til Norge. 

Som overbygning, veggar og tak over be-
tongkonstruksjonen, har ein nytta ein søyle- 
bjelke konstruksjon av stål. Stålkonstruksjo-
nane vart prefabrikerte og varmgalvaniserte 
før dei kom på byggeplass.  Alle knutepunkt 
er utført med bolteforbindelsar. I tillegg er 
ytterflensane i takbjelkar og ytterveggsøyler, 
forbora for innfesting av massivtreelement 
(tjukkelse 60-100mm). Innfesting til betong-
konstruksjonen var forbredt med innstøypte 
rustfrie stålplater med boltegrupper. «Opne» 
H- og I-profil gjer at alle knutepunkt får 
ei «enkel og estetisk» god utforming. Ho-
risontalavstivinga av overbygninga, både 
veggar og tak, er i hovedsak tatt opp av 
massivtreelementa som fungerer som stive 
skiver. Desse fører horisontalkreftene ned 
til betongkonstruksjonen. I fjordstasjonen 
har ein supplert takskiva med eit fagverk av 
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strekkstagsystem på begge sider av det store 
glasstaket, og i fjellstasjonen har ein supplert 
sideveggane, der ein kun har glassfasasade 
utvendig, med kvart sitt fagverk mellom 
fasadesøylene. Medgått stålmengde for dei 
to stasjonane fordeler seg slik: 
Garaventa:  Sadlar 26 tonn og tårn i front 20 tonn. 
Stryvo AS:  Øvrige stålkonstruksjonar 57 tonn.

Stålmast framme på kanten av fjellet.
Den store stålmasta framme på kanten av 
fjellet, er festa til betongfundament som er 
spent fast i i fjellet med 12 stk. 13m lange 

FAKTA
Byggherre: Hoven Loen AS
Arkitekt:  Siv. Ark. Eva Eide og Aaland Arkitektkontor AS 
Konstruksjonsdesign og RIB:  Nordplan AS
Pendelbane og stålmast: Doppelmayr-Garaventa Group
Stålentreprenør:  Stryvo AS
Hovedentreprenør: HS-Bygg AS

997400

995400996000

1000680

1005000

1008480
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Over: Fjordstasjon
Midt: Lengdeprofil
Nede til høgre: Fjellstasjon

➤
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fjellanker.  Stålmasta er bygd som eit «rom-
lig» fagverk, er prosjektert og produsert i 
Sveits og samanskrudd i seksjonar på byg-
geplass som blei heist på plass. Alt utført 
av Garaventa. Montering av masta var ein 
«luftig øvelse».  Kvar av dei to sadlane veg 
12 tonn, resten av konstruksjonen, 74 tonn. 
For å hindre at masta «tippar» framover, 
og for å hindre vridning i konstruksjonen, 
er der montert eit fagverk som går ca. 20 m 
lenger bak og er forankra i btg. fundament 
som også er spent fast i fjellet med fjellanker.

Fjellrestaurant og sky-walk
På fjellet er det også bygt ein restaurant fram-
me på kanten av fjellet med ein stor takter-
rasse. Innvendig utgjer restauranten, som 
er utforma som eit amfi, «heile den fremre 
delen av bygget med 15 grader utoverhallande 
vindu i fasaden. Fjellstasjon og restaurant er 
kobla saman via ein 30 m lang sky-walk, der 
ein kan gå både inni, og oppå taket. 

Restauranen er konstruert slik at den 
fremre delen står på betongfylte varmgal-
vaniserte stålsøyler med ø=324x8 som er 
fundamenterte direkte på/i fjellet. Den ba-
kre delen, er ein «vridningsstiv» plasstøypt 
betongkonstruksjon. Den fremre delen, blir 
som ein «utkragar» på bakre delen i høve til 
dimensjonering for horisontallaster frå vind 
og jordskjelv. Alle søylene har varierande 
lengde frå 2 til 5m, alt etter nivå på fjellet. 
Kvar søyle står i eit «utbora» hol i fjellet med 
djupne tilpassa omkringliggande fjellfor-
masjon. Som berekonstruksjon for tak av 
btg.element m. isolasjon og påstøyp, er det 
nytta runde stålsøyler ø= 219x12 og bjelkar 
av HE 320B.  Frontbjelken i tak og i golv, er 
forberedt med konsollar for den påhengte 
vindusfasaden, der ferdige vinduselement 
vart skyvd sideveis inn i kvarandre.

Den 30 m lange sky-walken mellom fjell-
stasjon og fjellrestaurant, er konstruert med 2 
«vegghøge» synlege fagverk på begge sider. 
Over og undergurt er av H-profil, medan 
strekk- og trykk diagonalar er av runde rør-
profil. Golvet er 45mm Peva plate som er til-
leggsarmert etter «skive-teori» og istøypt. Denne 
fungerar då som horisontal stiv skive i under-
kant av fagverket. Til restaurant-bygget gjekk 
det med 35 tonn stål, og til sky-walken 25 tonn.

Lokale bedrifter
Prosjektet er i hovedsak gjennomført ved 
hjelp av lokale bedrifter. To av desse har vore 
sentrale i arbeidet med stålkonstruksjonane:
Nordplan AS ansvar konstruksjonsdesign og RIB.
Stryvo Stryn AS har produsert og montert alt 
stålarbeid i bygningsmassen.

Avgjerande viktig for prosjektet har vore 
stor grad av samhandling og koordinering, 
der alle involverte har vist stor grad av pro-
fesjonalitet, fleksibilitet og vilje for å lykkast 
med dette viktige prestisjeprosjektet. n

Läs mer på Internet
www.nordplan.no
www.stryvo.no
www.hovenloen.no
www.garaventa.com
www.stalforbund.no 
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Setter nye
standarder
på sitt felt

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

Så snart en bjelke er fastspent i stilling, kan boring, 
fresing og konturmerking foretas samtidig på alle 
sider av bjelken uten noen ytterligere innblanding 
fra operatørens side.

Hver borspindel kan beveges raskt og uavhengig 
innenfor 250 mm, noe som tillater fresing, konturer,
lommer, boringer og gjengeskjæringer, etc.

Gemini
CNC-maskineringssystem for plater

Rask og teknisk avansert maskin til profilskjæring, 
boring, skråskjæring, bearbeiding og 
konturmerking av deler. Kan bearbeidede flate 
deler raskere og mer økonomisk enn ved bruk 
av langt dyrere separate skjæreoperasjoner og 
arbeidsintensive maskineringssentre.

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

Excalibur 12
CNC-spindelbor for bjelker

En integrert laser sikrer riktig startpunkt 
for bearbeiding på bjelkens overflate. Med 
trådløs fjernkontroll elimineres opptil 30 % 
av operatørens bevegelser.  

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

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

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

22 20 20 25Meidell Oslo | Bergen | Stavanger | Møre   www.meidell.no / www.ficep.co.uk

Service Maskiner Alt av tilbehør
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i samme operasjon løse mange oppgaver, for 
eksempel bore, gjenge, frese, gravere, etc.

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

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

22 20 20 25Meidell Oslo | Bergen | Stavanger | Møre   www.meidell.no / www.ficep.co.uk

Service Maskiner Alt av tilbehør
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Nye designmuligheter i  
den høyeste skyskraperen 
på USAs vestkyst
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Med sine 73 etasjer over Los Angeles 
sentrum, er Wilshire Grand Center 
den høyeste bygningen i på USAs 

vestkyst. Bygningen inneholder et hotell, kon-
torer, butikker og en «Sky-lobby» i toppeta-
sjen som vil gi alle besøkende en utrolig utsikt 
over Los Angeles, helt ned til Santa Monica 
beach. Bygningen, som stod ferdig i starten 
av 2017, kostet 1 milliard USD, og er tegnet 
av arkitektene AC Martin. Hovedgrepet i 
designet fra AC Martin er den bueformede 
glassbaldakinen som skaper et atrium med det 
bærende stålet synlig. Dette skaper et moderne 
uttrykk i designet. Med disse designelementene 
er bygningen klar for å sette standarden for 
arkitektur i Los Angeles, både når det gjelder 
innovasjon, design og kvalitet. 

Lindapters CE-merkede Hollo-Bolt var 
spesifisert i beskrivelsen for å koble de runde 
hulprofilene sammen gjennom hele stålkon-
struksjonen til glassbaldakinen. Etter ingeni-
ørenes anbefaling brukte stålentreprenøren 
over 3000 M20 Hollo-Bolter for å sikre hul-

Etter å ha fått godkjenning fra ICC-ES for alle seismiske 

kategorier (A til F), ble Lindapters Hollo-Bolt beskrevet 

og brukt i den høyeste skyskraperen på vestkysten av 

USA, midt i hjertet av et seismisk høyrisikoområde.

profilene. Med Hollo-Boltene var det mulig å 
gjennomføre montasjen av hulprofilene fra én 
side, i tillegg til at de fikk diskrete skjøter uten 
behov for boring eller sveising. Dette gjorde 
montasjen svært kostnadseffektiv, fordi det 
ikke var behov for verken spesialutstyr eller 
arbeidere med spesialkompetanse. Tiden som 
gikk med til arbeid i høyden ble dramatisk 
redusert i forhold til montasje med tradisjonelle 
metoder som sveising og gjennombolting. Man 
oppnådde også at risikoen for deformasjoner 
på rørprofilene ble effektivt eliminert. Slike 
deformasjoner kan oppleves ved gjennombol-
ting hvor det blir brukt for høyt tiltrekkings-
moment. Sluttresultatet ble en estetisk pen, 
ren og diskret skjøt som utfyller designet med 
synlig bærende stålkonstruksjon.

Hollo-Bolten, som produseres av Lindapter, 
har en rekke godkjenninger fra uavhengige 
instanser, inkludert CE-merking, Los Ange-
les Research Report (LARR) og full seismisk 
godkjenning fra ICC-ES for alle kategorier (A 
til F). Uavhengig godkjenning foreligger også 

for primære stålkonstruksjoner og funksjoner 
i samarbeidsutgivelsen til SCI/BCSA “Joints 
in Steel Construction – Simple Connections”. 
Denne boken, eller guiden, gir råd om kon-
struksjon av stålkoblinger og informasjon om 
bruk av Hollo-Bolt. 

I Norge og Sverige er det Pretec som er au-
toriserte forhandlere av Lindapter produkter. n
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När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner  

ska projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att 

åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet. 

Några exempel på detta är följande projekt.

Stål gör det möjligt

ICON Växjö

ICON reser sig 67 meter över marken i 
Växjös västra entré och består av 19 vå-
ningar över mark samt en takterrass med 

Skybar som bildar plan 20. Byggnaderna 
rymmer lägenheter, kontor, hotell och en 
skola med en total bruttoarea på 37 000 m2 

på 20 våningar. Projektet kommer vara fär-
digställt under hösten 2018. 

Prefabsystems Syd stomentreprenad är 
en bärande samverkanstomme i stål som 
Peikko levererat och konstruerat. Den be-
står av 1–3 våningar höga stålpelare som är 

invändigt armerade och fullgjutna med be-
tong. Bjälklagen består av samverkansbalkar 
– Deltabalkar – och hd/f-bjälklag. Göteborgs 
Elementmontage har monterat hela stommen. 
Stomkonstruktionen innehåller 1200 ton stål 
och 37 000 m2 hd/f-bjälklag.
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Byggnadens mest utmanande, och det som 
gör projektet unikt är dess utkragande del. På 
stålkonstruktionen i denna del har men ett 
Combideck-bjälklag. Denna utstickande del 
(kepsen) monterades i efterhand. Sektioner 
skruvades ihop på marken och lyftes sedan 
på plats och skruvades ihop med den övriga 
stålkonstruktionen. n

Beställare: APP Fastigheter
Arkitekt: Semren & Månsson
Huvudkonstruktör: Tyréns
Stomentreprenör:  
Prefabsystem Entreprenad Syd
Stommontage:  
Göteborgs Elementmontage
Stålleverantör & ansvarig för stabilitet: 
Peikko

since 1954 www.vastanfors.se

Validerad kvalité

Made by Västanfors
MadeByVastan_2015.indd   1 2015-09-14   16:25:44

Stombyggnation i det nya Stockholm
 www.contiga.se



NR 3 • 2017 •  NYHETER OM STÅLBYGGNAD STÅL GÖR DET MÖJLIGT  •  91

På en klippa vid Nacka Strand bygg-
des på 90-talet en kontorsbyggnad 
i fyra flyglar med stålstomme och 

håldäckselement. Nu bygger Smederna om 
byggnaden till exklusiva lägenheter åt Oscar 
Properties – No.4 Nacka Strand. Smederna 
har tillverkat och monterat stålkonstrukti-
oner för att bygga på huset med en våning 
samt växla av befintliga betongbjälklag för 
att rymma nya hissar och trapphus. Påbygg-
nadsdelen är på 320 ton stål, 1 200 kvm TRP 

Beställare: Oscar Propeties
Arkitekt: Hermansson Hiller Lundberg 
Arkitekter
Konstruktör: Sweco Structures
Stålentreprenör: Smederna
Plåtentreprenör: Smederna

Ombyggnad från kontor till bostäder med stål

och 1 200 kvm Combideck. Smederna har 
även fasadentreprenaden och levererar fa-
sadplåtar med tillhörande konsoler på 170 
ton stål. Fasadplåtarna består av 10 mm tjock 

plåt som Smederna själva har tillverkat 
och bockat efter individuella mått. Om-
byggnaden är projekterad och tillverkad 
med Tekla. n

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

Nya möjligheter med 
FEM-Design Steel Joint!

www.strusoft.com

 ¾ Beräkning av stålknutpunktens rotationsstyvhet 
enligt EC3-8.

 ¾FEM-Design beaktar den beräknade 
rotationsstyvheten i 3D modellen och får korrekt 
inspänningsförhållande.

 ¾51 olika lösningar och alla knuttyper enligt SBI’s 
Detaljhandbok.

3D Modellering, Analys och Dimensionering
FEM-Design
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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

SWL Stålkonstruktioner AB • Box 23 • 777 21 Smedjebacken • Tel 0240-66 87 50 • www.swl.se
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Derome bygger en ny 
produktionsanlägg-
ning i sin hemkom-

mun Varberg. Anläggnin-
gen kommer bli 22 000 m2 
stor och innehålla produkti-
on av deras nya huskoncept 
AdderaPluss. Anläggningen 
har kapacitet att producera 
600 lägenheter per år och 
kommer att sysselsätta cirka 
100 anställda. 

Byggnaden består av en 
stålstomme med isolerade 
väggelement och ett tak av 
TRP. Som totalentreprenör 
har Derome valt MTA med 
stålbyggnadsföretaget J3M 
som underleverantör av stålst-
omme, fackverk, tak och vägg. 
Maku Stål levererar 320 ton 
takfackverk till stålstommen. 
(Maku Stål var ett av SBIs 
medlemsföretag redan 1967). 

Vid Gamlestadens torg i Göteborg bygger 
Serneke tillsammans med Platzer och 
Kynningsrud ett nytt resecentrum. Den 

Gamlestadens torg är en viktig entré för hela 
området och det nya resecentrumet kommer att bli 
dess mittpunkt. Utöver resecentrum kommer fas-
tigheten även innehålla toppmoderna kontorsytor.

Fastigheten består av tre huskroppar, varav den 
högsta delen utgörs av 17 våningar. Västsvenska 
stålkonstruktioner, VSAB levererar en stålstomme 
bestående av det egenutvecklade stomsystemet IQB 
samt HSQ-balk och övrigt handelsstål. IQB-stom-
system är en samverkans produkt i stål och betong. 
Produkten är brandskyddad och ger ett lätt och 
smidigt montage då den exempelvis sällan behöver 
stämpas. IQB-stomsystem går att få i såväl skruvat 
som svetsat utförande.

För Gamlestadens resecentrum tillverkas IQB- 
stomsystem i utförandeklass EXC2 och i brandklass 
R60. VSAB levererar 2 650 m IQB-balk och 400 
IQB-pelare. Övrigt stål som VSAB levererat är 
140 m HSQ-balk samt 1 300 m övriga stålbalks-
profiler. De första hyresgästerna flyttar in under 
sommaren 2018. n

Stålbyggnad för trähusproduktionNytt Resecentrum

Beställare: Derome
Entreprenör: MTA
Stålkonstruktör: J3M
Stålentreprenör: J3M
Fackverk: Maku Stål

Beställare: Platzer
Arkitekt: Arkitektbyrån design
Byggentreprenör: Serneke
Konstruktör: Integra
Stålentreprenör: VSAB

Anläggningen är en lång-
siktig satsning på framtiden 
för Derome och kommer 
att bidra positivt till deras 
fortsatta utveckling och 

tillväxt. Byggnaden är väl 
genomtänkt med material 
och konstruktionslösningar 
som karakteriserar ett håll-
bart byggande. n

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

Ännu mer möjligheter med 
FEM-Design Steel Design!

www.strusoft.com

3D Modellering, Analys och Dimensionering
FEM-Design

 ¾Branddimensionering enligt EC3-1-2 (Nominella 
temperatur-tidförlopp).

 ¾Beräkning av vippning enligt den generella- eller 
den förenklade metoden.

 ¾Interaktionsfaktorer kij beräknade enligt metod 1 eller 2.

 ¾Dimensionering enligt 1:a och 2:a ordningens 
teori inklusive imperfektioner för 3-dimensionella 
strukturer.

 



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

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

#ståldagen
7/11

jernkontoret.se/staldagen2017

 

Kingspan AB
Kråketorpsgatan 10 C 
431 53  Mölndal, Sweden
t: +46 (0)31 760 26 99 , e: info@kingspan.se

Kontakta Oss:

λ= W/(m.K)

SP Fire 105

 

 certifierat av försäkringsbolag

Bäst i klassen 

B-s1,d0
 brandegenskaper (mycket begränsad 
 rökutveckling) enligt EN 13501-1

Fasad brandtest

(med hänsyn tagen till åldring enligt EN 14509)

FRAMTIDEN INOM
ENERGIEFFEKTIVT BYGGANDE
Ett sandwichelement med innovativa isoleringsegenskaper
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Bøkfjordbrua er en nettverksbuebro av 
stål som krysser Pasvikelva i Sør-Va-
ranger i Finnmark. Brua som er 120 

meter lang og veier 500 tonn, er plassert 
200 meter nedenfor den eksisterende brua 
ved Elvenes. 

Brua er en del av omleggingen og opprus-
tingen av den ti kilometer lange strekningen 
fra E6 ved Hesseng utenfor Kirkenes til riks-
grensen på Storskog. Ståldelene er produsert 
ved fabrikken til Schachtbau Nordhausen 
Stahlbau midt i Tyskland. Herfra er delene 
fraktet med bil til havnebyen Wilhelmshaven. 
Her ble brudelene satt sammen til en ferdig 
bue, som er stivet av med over 150 tonn mon-
tasjestål, for å tåle løft og frakt. 

Brua ble så kjørt over på lekteren som 
fraktet den over Nordsjøen og langs hele 
Norskekysten til oset der Pasvikelva renner 
ut i Bøkfjorden. 

I mai ble stålbuen løftet på plass på bru-
festene. Dermed har Sør-Varanger og E105 
mot Russland fått sitt nye landemerke. Brua 
åpnes for trafikk i september. n

Byggherre: Statens vegvesen
Arkitekt: PLAN arkitekter
Entreprenør: HAK Entreprenør 
RIB: Statens vegvesen / Aas-Jakobsen
Stålentreprenør: Schachtbau Nordhau-
sen Stahlbau

Bøkfjordbrua – en nettverksbuebro

Fo
to

: S
ta

te
ns

 v
eg

ve
se

n
Fo

to
: S

ta
te

ns
 v

eg
ve

se
n

Fo
to

: S
ta

te
ns

 v
eg

ve
se

n



NR 3 • 2017 •  NYHETER OM STÅLBYGGNAD96  •  STÅL GJØR DET MULIG NR 2 • 2017 •  NYHETER OM STÅLBYGGNAD

Sm
ed

er
na

Fo
to

: O
BA

S 
En

tr
ep

re
nø

r

Utforming av ny kirke i Hønefoss tar ut-
gangspunkt i aksen mellom Kirkegaten og 
kirken. Hovedideen for kirkebygget er en 

allés rekke av trær med stammer og krone. I kirke-
bygget blir stammer og krone til en søylerekke som 
bærer taket. Strukturen i de kryssede forgreninger 
(trekroner) danner, sammen med takkonstruksjonen, 
en hvelving. Den buede hvelvingen er en moderne 
og poetisk tolkning av gamle kirkebygg med en klar 
referanse til historiske kirker, romanske og gotiske 
søyle- og buehvelv. Bygningen markerer seg tydelig 
som et sakralt bygg og dens skulpturelle form gjør 
at kirken vil fremstå markant i Hønefoss sentrum.

Kirken er plassert på den gamle kirketomten. En av 
utfordringene har vært å innpasse romprogrammet til 
en moderne kirke på tomten. Ved å løfte kirkerommet 
opp en etasje har vi skapt plass og bredde til funksjonen 
som en moderne kirke skal inneholde. Utfordringen 
har gjort at vi har måttet tenke utradisjonelt og kreativt 
som har resultert i et spennende og karakterfullt grep. 
Kirken er på ca. 1700 m2, fordelt på 3 etasjer. Utover 
kirkerommet, som har plass til 500 besøkende, inneholder 
kirkebygget også en kontoravdeling for rundt 20 ansatte, 
ungdomslokaler og grupperom med tilhørende birom. n

René de Groot, Link Arkitektur

Hønefoss Kirke – Himmeltrærne

Byggherre: Ringerike kirkelige fellesråd
Totalentreprenør: OBAS Entreprenør
Arkitekt: LINK Arkitektur
Rådgivende ingeniør: Will Arentz
Stålentreprenør: Bygg Teknisk Stål

svetsakademin.se

IWS
v 44 i Stockholm

Bli proffs med oss.
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Bygg Teknisk Stål har produsert og montert 
de lastbærende stålkonstruksjonene på til 
sammen 86 tonn. Leveransene har bestått av 
store IPE-bjelker, hattebjelker og hulprofiler. 
Konstruksjonen har mange vinkler og lange 
profiler som strekker seg fra gulv til tak, men de 
har vært lette å bearbeide da de har vært store 
nok, sier Bent-Øyvind Larsen i Bygg Teknisk 
Stål, som legger til at samarbeidet med RIB og 
entreprenør har fungert veldig bra. 

DOBEL®  
FILM 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® F 105 med den  
bästa service- och kvalitetsgarantin marknaden  
kan erbjuda.

Kontakta oss så berättar vi mera.
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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.
Phone: +45 5484 9070
info@metalcolour.com

Metalcolour Asia Pte Ltd
17 Tuas Avenue 4
SG-639368 Singapore
Phone: +65 9030 5157
info@metalcolur.com www.metalcolour.com
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Farrisbrua er 570 meter lang og 28 meter 
bred. Den går i horisontal kurve rundt 
Farrisvannets sydlige bredd. Brua er ho-

vedsaklig en betongbru, men den midtre delen 
på 120 meter er en skråstagbru i stål, med 70 
meter høye betongtårn. Brua er svakt stigende 
opp til tunnelportalen i Martineåsen. Den nye 
brua ligger nærmere Farrisvannet enn den gamle 
og har omtrent samme høyde.

Bruas største fundament er tårnfundamentet. 
Dette fundamentet består av 12 pilarer, stålrør på 
2 meters diameter, som ble boret ned gjennom 
morenemassene til fjell, og deretter fylt med ar-
mering og betong. Dybden til fjell er her opptil 
80 meter. Oppå disse pilarene ble det støpt en 
betongplate på ca. ett mål, i fire meters tykkelse. 

Stålbrua, som holdes oppe av seks skråkabler 
på hver side ned fra tårna, består av to parallelle 
stålkasser sammenbundet med tverrskott for ca. 
hver 4. meter. Brua er satt saman av seks stålele-
mentene på 16 x 28 meter som hver veier 185 tonn. 
Stålelementene ble fraktet ut på lekter og løftet på 
plass med en hydraulisk kran. Over stålkassa er 
det et betongdekke som består av prefabrikkerte 
betongelementer og plasstøpt betong. n

Farrisbrua – et markant landemerke

Byggherre: Statens vegvesen
Arkitekt: Rambøll og L2 Arkitekter
Entreprenør: Joint Venture Farris Bru ANS
RIB: Rambøll
Stålentreprenør: MCE
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Elementene, hver på 185 tonn, ble løftet opp fra lekteren i fire vaiere av den hydrauliske kranen.

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

DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad 
branscher via oberoende besiktning, provning 
och certifi ering. Vi fi nns på 28 orter i Sverige och 
är Europas ledande företag inom teknisk kontroll 
med 37 000 medarbetare i 58 länder. 
www.dekra-industrial.se

Vill du veta mer om varmförzinkning - det underhållsfria korrosionsskyddet 
med oöverträffad livslängd?

 

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

info@nordicgalvanizers.com
www.nordicgalvanizers.com
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STÅLPRODUSENTER
ArcelorMittal Commercial 
Long Norway AS, 

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

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

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

Stalatube OY 
c/o GatewayStainless AS,

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

TYNNPLATER
Alsvåg Plater AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STÅLGROSSISTER
Astrup AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STÅLENTREPRENØRER / VERKSTEDER 
ABT Bygg AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hergun Sveiseindustri AS, 
www.hergun.no, 
Fosseveien 9, 4985 Vegårshei, 
Tel. 37 16 81 75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



M
EDLEM

M
ER

NR 3 • 2017 •  NYHETER OM STÅLBYGGNAD 101

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STÅL- OG FASADEENTREPRENØRER
ALFA Stålentreprise AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTREPRENØRER
AF Gruppen Norge AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skanska Norge AS,  
Konstruksjonsavdelingen, 

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

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

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

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

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

RÅDGIVENDE INGENIØRER
COWI AS, 

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

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

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

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

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

Kværner Jacket Technology 
Trondheim AS, 

www.kvaerner.com, 
Pb 1229 Sluppen, 7462 Trondheim, 
Tel. 952 00 456 
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Multiconsult AS, 
www.multiconsult.no, 
Pb. 265 Skøyen, 0213 Oslo, 
Tel. 21 58 50 00

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

PASSER AS, 
www.passer.no, 
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over 100 deltakere. Konferansen i fjor ble 
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Konferansen i år vil også fokusere på nye 
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er under utarbeidelse hos bl. a. DNV GL 
og prosjekt for reguleringer av havbruk 

hvor Fiskeridirektoratet, Sjø-
fartsdirektoratet og Sintef deltar. 
Konferansen avholdes på Felix 
konferansesenter, Oslo, den  
22. november. 
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Norsk Havbruksdag 22. novemberNye medlemmer  
i Norsk Stålforbund
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Norsk Stålforbund flyttet til nye  
moderne lokaler 1. september i  
Møllergata 8, Oslo, inngang fra  
sideveien Skråninga. 

Det nye kontoret ligger sentralt 
plassert i Oslo sentrum, nær Dom-
kirken (Kirkeristen) med kun få minut-
ters gange fra Oslo Sentralstasjon og 
Jernbanetorget. 

Ny post- og besøksadresse er: 
Møllergata 8, 
0179 Oslo.

Norsk Stålforbund 
har flyttet

Stålforbundets nye kontor er i 2. etasje i Møllergata 8, Oslo
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B RA N D

Funktionsbaserad design 
av bärförmåga vid brand

Alla stommar har ett inbyggt brandmotstånd även utan att man vidtar speciella 

skyddsåtgärder. Frågan är om detta inbyggda brandmotstånd räcker för att  

uppnå tillfredställande liten risk för personskador eller inte vid brand och hur 

mycket stommen eventuellt behöver skyddas i så fall. Avsaknaden av en accep-

terad metod för att visa på risk för personskador till följd av kollaps vid brand i en 

byggnad slår särskilt hårt mot stålbranschen då stål är ett material som är särskilt 

lämpligt om det hanteras på rätt sätt.

En byggnad innehåller en stor mängd olika 
konstruktionselement med nästan lika 
många olika risknivåer. Med risk menas 

här risk för allvarlig personskada eller att någon 
dör i händelse av kollaps av ett konstruktionsele-
ment vid brand. I de allmänna råden till EKS [1] 
anges, för en och samma byggnad, en enhetlig 
skyddsnivå i form av krav på brandteknisk 
klass, t.ex. R 30/60 osv. för samtliga konstruk-
tionselement vilket är allt för grovt för att kunna 
optimera skyddet i en byggnad. I vissa fall är det 
mer kostnadseffektivt och rationellt att bygga 
med samma skyddsnivå i hela byggnaden men 
det finns samtidigt också fall där kostnaden kan 
bli oproportionerligt stor jämfört med den reella 
skyddseffekten. Ytterligare kan nämnas att det 
förekommer fall då det är rimligt att kräva en 
högre skyddsnivå än angivet som schablon, 
något som inte fångas in i de allmänna råden.

Handbokslösningar och Br0
För många befintliga konstruktioner och för 
många konstruktioner som kommer att byggas 
behöver detta inte vara ett problem men i vissa 
fall räcker inte de allmänna råden i nuvarande 
utformning till utan en generell metod för 
konsekvensanalys behövs. Metoden behövs 
om inte annat för att kunna hantera olika typer 

av specialfall och praxis med undantag som 
vi idag accepterar som handbokslösningar. 
Alternativt behöver råden kompletteras med 
en lista med alla dessa undantag, en lista som 
riskerar att bli lång och onödigt komplicerad. 

Vid projektering av byggnader i brand-
teknisk byggnadsklass Br0 är dessutom väg-
ledning kring skyddsnivåer mycket liten och 
projektören måste istället hemfalla åt ingen-
jörsmässiga bedömningar. Dessa bedömningar 
kan vara bra och på säkra sidan men då det 
saknas transparens i många lösningar kan de 
lika gärna hamna på osäkra sidan utan att nå-
gon vet om eller har möjlighet att upptäcka det.

Mål med brandskyddet
Vid funktionsbaserad dimensionering av 
bärande konstruktioner finns två övergri-
pande mål som utgör basen för all analys:
1. Rädda liv, och
2. Rädda egendom.

Tidigare har ofta målet att rädda liv blandats 
i större eller mindre omfattning med målet 
att rädda egendom vilket leder till en del svå-
righeter vid projektering. Om syftet är att be-
stämma personsäkerhet utifrån sannolikheten 
att en byggnad står kvar efter en brand är det 

svårt att visa på skillnaden mellan ett oskyd-
dat konstruktionselement och ett konstruk-
tionselement med väldigt lågt formellt krav 
på skydd. Då skyddet i byggnader med lågt 
formellt krav på skydd oftast är utformat för att 
fördröja kollaps och inte förhindra densamma 
blir i praktiken sannolikheten för kollaps i 
praktiken lika stor som för en byggnad utan 
skydd. I och med att sannolikheten för kollaps 
är lika stor finns därför alltid möjligheten 
att visa att skydd är obehövligt även om en 
fördröjning av kollapsen är högst önskvärd 
ur ett personsäkerhetsperspektiv. 

SBUF finansierar ett projekt där LTU 
har i uppdrag att ta fram en metod för att 
kunna bestämma konsekvensen vid skada 
på bärande konstruktioner i förhållande till 
skada på människor vid brand. Upphovet 
till studien är ett upplevt behov av samsyn i 
branschen kring dessa frågor. Enligt EKS 10, 
avd. C, kapitel 1.1.2 2§ ska bärande element 
i en stomme skyddas mot brand beroende 
på den risk för personskada som finns vid 
kollaps av ett konstruktionselement. I be-
dömningen anges ett antal parametrar som 
ska finnas med i bedömningen men vägled-
ning kring hur bedömningen praktiskt ska 
gå till saknas. Projektet har fokuserat på 
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att hålla isär dessa parametrar och skapa 
en tydlig modell för analys av personrisk i 
förhållande till skada på bärverk vid brand 
skild från ett ensidigt fokus på kollaps. För 
att kunna göra det krävs en förklaring av 
två begrepp som sedan ställs emot varandra: 
område med kritiska förhållanden och ska-
deområde vid brand.

Område med kritiska förhållanden
Här skiljer sig dimensionering av bärande kon-
struktioner vid brand från dimensionering av 
utrymning. De kritiska förhållanden som åsyftas 
här handlar uteslutande om omedelbart dödliga 
förhållanden och då i första hand om dödliga 
förhållanden i form av termisk strålning. Om 
det finns ett område i hela eller en del av en 
byggnad där den termiska påverkan gör att 
inget levande kan finnas, kan en kollaps inom 
samma område inte ytterligare skada någon. 

Det är viktigt att notera att de kritiska förhål-
landen som bestämmer områdets omfattning 

bygger på temperaturer. Höga temperaturer är 
skadliga både för människor och konstruktioner 
och blir därför direkt jämförbara. Andra typer 
av kritiska förhållanden som exempelvis rökfyll-
nad kan diskuteras men blir mycket svårare att 
tillämpa. Bland annat på grund av att rökfyllnad 
kan hanteras av räddningstjänsten oavsett dos 
vilket inte är fallet med temperaturer.

Skadeområde vid brand
Skadeområdet vid en brand är det område där 
skadan på stommen kan ge direkta skador på 
människor.  En direkt skada i det här fallet är 
till exempel att få ett konstruktionselement 
över sig eller att golvet försvinner under föt-
terna. Fortskridande ras bör alltså hanteras 
så att skadeområdet minimeras i förhållande 
till brandens storlek och området med kri-
tiska förhållanden. Kollapsområde används 
ibland men en skada behöver inte leda till 
kollaps även om den leder till ökad risk för 
personskador.

Mål och funktionella krav
Om målet för design av bärande konstruk-
tioner vid brand är att skydda liv kan det 
funktionella kravet, det som kan omsättas i 
praktisk design, formuleras som att området 
med kritiska förhållanden måste vara större än 
skadeområdet till följd av brand vid tidpunk-
ten för kollaps. Då området med kritiska 
förhållanden kan antas växa med tid blir 
det huvudsakliga sättet att göra en bygg-
nad säkrare att förstärka konstruktionen 
i brandteknisk mening så tidpunkten för 
kollaps senareläggs. Genom att senarelägga 
kollapsen kan det då säkerställas att området 
med kritiska förhållanden hinner växa sig 
större än skadeområdet. Det är också så som 
den förenklade lösningen för byggnader med 
låga formella krav på skydd i regelverkets 
allmänna råd kan ses, att skyddet är till för 
att fördröja en kollaps så länge att kollapsen 
blir ointressant ur personskyddssynpunkt.

Ett exempel på det kan vara i en hall- ➤

Figur 1. I en och samma byggnad finns konstruktionselement där sannolikheten för personskada är 
olika stor beroende på vilket konstruktionselement som kollapsar vid brand (A). Genom att skydda 
konstruktionselementen med ett riskreducerande schablonskydd minskas risken för personskador (B). 
Reduktionen av risk för personskador för olika konstruktionselement med ett schablonskydd kan dock 
vara allt från för liten till obehövlig (C).

Figur 2. Samma skadeområde (fack B och C) 
men olika stora områden med kritiska förhål-
landen (streckat) ger olika säkra byggnader.
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exempel på detta är World Trade Center efter 
attackerna 2001 där människor blev instängda 
på grund av brand. Även om människor 
inte blir instängda i en flervåningsbyggnad 
är det mer troligt att en kollaps skadar även 
ovanförliggande plan där medvetenheten 
om en brand kan vara obefintlig, exempelvis 
flerbostadshus där människor kan sova sig 
genom ett brandförlopp, se figur 4.

Sammanfattning
Hela analys- och dimensioneringsprocessen 
kan sammanfattas i det flödesschema som 
anges i Figur 5.

Med det här angreppssättet kan byggnader 
oavsett form och färg dimensioneras med 

byggnad med fackverk där skadeområdet 
vid kollaps antas vara fack B och C då fort-
skridande ras hanteras i brandfallet så att A 
och D inte påverkas av kollapsen. I samband 
med att branden växer över tid, växer också 
området med kritiska förhållanden (streckat 
i Figur 2). Genom att förstärka fackverket 
på strategiska ställen fördröjs kollapsen och 
stommen går från att vara osäker, fall 1 i Figur 
2, till att vara säker, fall 2 i Figur 2. I fall 1 är 
området med kritiska förhållanden mindre 
än skadeområdet vid kollaps vilket gör att 
personer kan överleva i skadeområdet vid 
tiden för kollaps. I fall 2 är istället området 
med kritiska förhållanden större än skade-
området vilket istället gör att en kollaps inom 
detta område inte utgör någon ytterligare risk 
för personskada. Här har stål en stor fördel 
i det att byggsätt och material passar bra för 
den typen av analys då stor invändig takhöjd 
och måttliga utnyttjandegrader vid brand är 
extra gynnsamt.

Det här resonemanget kan också tillämpas 
på till byggnader med flera brandceller både 
i ett och flera plan. För enplansbyggnader be-
gränsas ett område med kritiska förhållanden 
av en brandcellsgräns och det är då viktigt att 
en kollaps i brandrummet inte fortskrider 
till angränsande brandceller vilket normalt 
löses med en pelarrad i brandcellsgräns. I en 
byggnad med flera brandceller bör personer 
i angränsande brandceller antas vara omed-
vetna om branden varför förhindrandet av 
kollaps utanför brandrummet är extra viktigt, 
se figur 3. Dock kan en kollaps tillåtas i den 
ursprungliga brandcellen om stommen står 
kvar i den angränsande brandcellen även 
efter att brandcellsgränsen gett vika. I fallet 
med fallerad brandcellsgräns gäller att de 
två (eller flera) brandcellerna ska ses som en 
stor brandcell där skadeområdet på grund 
av kollaps ska vara mindre än området med 
kritiska förhållanden för att konstruktionen 
ska kunna anses säker.

För flervåningsbyggnader gäller i grunden 
samma resonemang men med några ytterli-
gare komplikationer. Att kunna utrymma en 
lokal eller brandcell kan då helt förhindras 
av en brand på nedanförliggande plan. Ett 

jämförbar nivå på skyddet mot personskador 
till följd av en kollaps vid brand. Det här 
är också i grunden ett angreppssätt som är 
granskningsbart och i förlängningen därför 
har potential att fungera bra att kontrollera 
på ett likartat sätt oavsett vem som gjort ana-
lysen. Genom att tillämpa angreppssättet ökar 
möjligheterna för stålbranschen att med enkla 
medel kunna bygga tillräckligt säkra byggna-
der med bara det inbyggda brandmotstånd 
som finns i stommen. Det är dock mycket ar-
bete kvar och under hösten och våren kommer 
arbetet med konsekvensanalysmetodiken att 
fortsätta och som ett första steg har en artikel 
publicerats i samband med konferensen Fire 
and Blast i London i september 2017 [2]. n

Figur 3. Risk för personskador i byggnader 
med flera brandceller.

Figur 4. Vid brand i en flervåningsbyggnad 
kan människor på våningar ovanför branden 
bli instängda (1). Även om de skulle ha en 
väg ut (2) är det inte säkert att de kan antas 
vara medvetna om en brand.

Figur 5. Flödesschema över analys- och dimensioneringsprocessen.
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www.arcelormittalprojekt.se

ArcelorMittal Construction Sverige AB
Västanvindsgatan 13
S-652 21 Karlstad, Sweden
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EUROPEAN STEEL DESIGN AWARD 2017
AWARD OF EXCELLENCE 

Murat Karamancı Student Centre, Robert College, Istanbul, Tyrkla
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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.

STÅL ÄR MATERIALET 
SOM GÖR DET MÖJLIGT 
 Möjligt att bygga snabbt, lätt, långt, högt, stort och effektivt.
Men inte minst göra det möjligt att bygga just de där 
byggnadsverken alla lägger märke till.

Vi på COWI är med i de tidiga skedena, när stommen utreds 
och designas. Vi projekterar med de mest effektiva verktygen 
och optimerar och visualiserar. Vi drivs till att utforma våra 
stålkonstruktionerna så effektiva som möjligt och följer upp 
och medverkar vid upphandling, produktion och montage.  

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


