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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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Ombruk – bra for miljøet

5    

Norska omslaget: Stora bilden: Lasse Kilvaer. De små bilderna: Lars Hamrebjörk

Svenska omslaget: Stora bilden & lilla bilden till v: Lars Hamrebjörk. Lilla bilden till h: Lasse Kilvaer

Vi må alle ta innover oss at vi står ovenfor store klimaendringer der kun et par grader høyere 
temperatur kan få katastrofale følger for livet på jorda. Dette krever at vi alle tar et ansvar, at 
vi arbeider for at CO2-ustlipp fra framstilling av materialer reduseres. Malmbasert stålpro-

duksjon er energikrevende i motsetning til skrapbasert produksjon, men andel produksjon basert 
på skrapstål vil øke i framtiden og føre til redusert CO2-utslipp. Utslippet vil også reduseres når vi 
begynner å bruke stål med enda høyere fasthet, fordi høyfast stål fører til mindre antall kilo stål som 
igjen fører til mindre CO2-utslipp.

Ombruksprosjekt 
Men kan vi gjøre mer for miljøet? Dersom vi legger til rette for ombruk av stål, og designer for 
ombruk i fremtiden, så vil utslippene reduseres drastisk. Norsk Stålforbund har i høst fått innvil-
get finansiell støtte til et nytt prosjekt kalt «Ombruk av stål og tilknyttede materialer» fra Norsk 
design- og Arkitektursenter gjennom Designdrevet innovasjonsprogram. I prosjektet vil vi utrede 
mulighetene for etablering av et profesjonelt marked for ombruk av stål og tilknyttede materialer - 
samt ta fram designløsninger som muliggjør ombruk av stål- og byggematerialer i framtiden. 

Nytt marked
Det er flere bygninger, både eldre og nyere, som rives. De aller fleste materialer blir ikke brukt på 
nytt. Stål blir som regel sendt til resirkulering, andre materialer blir til energi eller fyllmasse. For 
å øke ombruk av bygninger og materialer må det finnes aktører som er villig til å investere i dette 
som kan bli en økonomisk vinn-vinn-vinn situasjon for både for selger, «ombruks-forhandler» og 
kjøper. Dersom materialene må tilpasses nytt bygg vil også stålentreprenøren bli involvert. Uansett 
så vil miljøfordelen være meget stor kontra å benytte nytt stål. Sammenlignet med andre materialer 
er stål meget godt egnet for demontering og ombruk. Stål har derfor et meget godt omdømme som 
et miljøvennlig materiale i forbindelse med ombruk. 

Gjenvinning vinner fram
I den nye Byggevareforordningen er det et nytt grunnleggende krav til byggverk, nr. 7, «Bære-
kraftig bruk av naturressurser» som sier at byggverk skal konstrueres, oppføres og rives på en slik 
måte at bruken av naturressurser er bærekraftig, og særlig sikre at byggverk og materialer og deler i 
byggverk kan brukes på nytt eller gjenvinnes etter riving. Dette er også sentralt i EU-kommisjonens 
prosjekt kalt «Sirkulær økonomi» som innebærer at man skal gå bort fra en lineær økonomi med 
produksjon og avfall, til en sirkulær økonomi der brukte produkter behandles som en ressurs.  
Dette vil kunne føre til nye krav i avfallsdirektivet og på sikt at Modul D i EN 15804 blir obliga-
torisk. I den nye manualen til BREEAM-NOR har vi foreslått nye kriterier som vil gi poeng for 
resirkulering, ombruk og design for ombruk av materialer. Forslagene har blitt godkjent og tatt 
med i høringsutkastet. 

Det er meget gledelig at våre to største og viktigste konferanser i Sverige og Norge, Stålbygg-
nadsdagen og Norsk Ståldag, samlet så mange deltakere. Vi nedlegger et stort antall timer og 
ressurser for å få på plass et spennende, faglig og sosialt program, som skal fange bredt. Vi vil også 
neste år ta fram tidsaktuelle temaer. Planleggingen er allerede i gang. Med dette ønsker jeg alle en 
riktig god jul og et framgangsrikt godt nytt stål-år!

Kjetil Myhre
daglig leder, Norsk Stålforbund
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Den 12 november gick den 48:e 
Stålbyggnadsdagen av stapeln på 
Svenska Mässan i Göteborg. 285 
deltagare hade samlats för att delta i 
den årliga höjdpunkten för Stålbygg-
nadsbranschen. Stålbyggnadsdagen är 
träffpunkten där man träffar kollegor, 
kunder och branschföretag på Mötestor-
get och däremellan samlar in kunskap 
från föredragen.

Årets Stålbyggnadsdag handlade 
mycket mot kvalité inom stålbyggan-
det. Hur kan vi öka kunskapen inom 
detta och hur kan vi bli ännu effektiva-
re? Vi tittade även på nya utvecklings-
områden för stålbyggnadsbranschen. 
En nyhet för året var att vi under två 
av föredragspassen hade parallella 
sessioner. En med ”traditionella Stål-
byggnadsdags-presentationer”, och 
en med fördjupningar i några intres-
santa tekniska ämnen. Det var mycket 
uppskattat och lockade många nya 
besökare på Stålbyggnadsdagen. 
Vi hade även utvecklat förra årets 
uppskattade nyhet – att själv prova på 
svetsning. Man kunde i år även prova 
bultsvetsning och sammanfogning av 
stållättreglar till ytterväggar.

Ordförande Peter Salomon och vd 
Johan Löw inledde med att hälsa väl-
komna till en Stålbyggnadsdag med 
rekordantal deltagare! Det inledande 
passet tog sig sedan an ämnen som 
att utveckla nya byggprojekt och att 
där ta sig an en cirkulär ekonomi.

På de väl tilltagande kaffepauserna 
ges det möjligheter att hämta in kun-
skap och nyheter bland medlemsfö-
retagen på Mötestorget. Passet innan 
lunch hade fokus på en bättre kvalité 
inom stålbyggandet och byggde på 
en paneldiskussion mellan erfarna 
”stålbyggare”. 

Mingellunchen bland utställarna 
gav ytterligare tillfällen att knyta kon-
takter och diskutera gemensamma 
utmaningar. Åter i föreläsningssalen 
lyftes frågan hur vi kan utveckla bo-
stadsbyggandet genom ett effektivare 
modulbyggande med kvalité i stål.

Dagen avslutade med ett pass på 
inspiration och utveckling där Stål-
byggnadspriset 2015, Aula Medica, 
visade möjligheterna med stål. Att 
bygga på stålets traditioner för att 
ta sig an nya utmaningar var nästa 
ämne. Erik Herngren från Kairo Future 
avslutade dagen med att inspirera 
mot nya framtidsutmaningar för stål-
byggnadsbranschen.

Lars Hamrebjörk

Läs mer på Internet
Här kan du läsa presentationer och 
bilder från Stålbyggnadsdagen:
www.sbi.se/arkiv/
presentationer-fran-stalbyggnadsdagen

Stålbyggnadsdagen 2015

Johan Ström höll ett 
inspirerande föredrag hur 
en avancerad stålkon-
struktion kan resultera 
i Stålbyggnadspriset till 
Aula Medica.

Sven Thelandersson höll 
ett mycket uppskattat fö-
redrag om hur konstruk-
tör och byggaren måste 
samverka bättre för att 
undvika konstruktionsfel.

Shea Hagy och Peter Elfstrand (t h om Johan Löw) inledde med att berätta om HSB 
Living Lab, modulprojektet som nu växer fram vid Chalmers. Därefter tillslöt Robert Vang-
stad och Mats Stotz till en diskussion kring hur stålbranschen kan utveckla ett effektivt 
modulsystem till bostäder.

Emilie Ståhl hade en intres-
sant samtal med moderatorn 
Åsa Söderström Jerring kring 
nätverket ”Stålkvinnorna”.

En nyhet i år var att du kunde prova 
bultsvetsning och en effektiv infästning av 
brandisolering på stålkonstruktioner.

Stålbyggnadsstudiebesöket på fredagen 
inleddes hor Lecors intressanta produk-
tionsanläggning i Kungälv.

”Svettekörkan”, ett av de nominerade 
projekten till Kasper Salinpriset, besökte 
vi på studiebesöket.

Hos Peter Norberg och Svetsansvarig 
kunde konstruktörer och övriga även 
prova att göra en ”riktig svetsfog”.  
En mycket uppskattad aktivitet.
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Silverbalken 2015
Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets 
utmärkelse för speciellt framträdande 
insatser för stålbyggandets utveckling. 
Silverbalken delas i år ut för 41:a året i 
rad. Årets mottagare av Silverbalken är 
Eva Pétursson. 

Eva Pétursson är Civilingenjör Väg och 
vatten från Luleå tekniska universitet 
(LTU). Hon disputerade 2001 under 
professor Bernt Johanssons vingar 
i ämnet Stålbyggnad. Avhandlingen 
behandlade sandwichelements bidrag 
till stagning av pelare och har se-
nare lett till en praktisk vägledning för 
konstruktörer. Efter doktorsexamen 
verkade Eva på Stålbyggnad i LTU och 
hon var en mycket uppskattad lektor, 
forskare och kollega innan hon 2005 
valde att flytta till SSAB i Borlänge. På 
SSAB arbetade hon inledningsvis med 
konstruktionsfrågor för att utveckla 
applikationer av höghållfast stål inom 
SSAB:s Knowledge Service Center. År 
2011 utnämndes Eva till Senior Specia-
list i SSAB:s nyinrättade specialistkar-
riär, som är en viktig del i företagets 
forskningsstrategi. I mars 2015 

tillträdde hon tjänsten som koncernens 
forskningschef med uppgift att samla 
de olika divisionerna kring strategiska 
forskningsområden. 

På SSAB har Eva arbetat för att 
utveckla nya applikationer för höghåll-
fasta stål. Genom att utveckla SSAB:s 
kunnande inom tunga lyft och fordons-
sidan har hon skapat nya möjligheter 

för stålbyggandet. Detta möjliggör ny 
byggnadsteknik som även leder till 
ett hållbarare byggande.

Prismotiveringen lyder: 
Eva Pétursson har under hela sin 
karriär arbetat för att främja stålbyg-
gandet. Hennes doktorsarbete som 
färdigställdes 2001 behandlade hur 
sandwichelement stagar stomkon-
struktioner har haft stor praktisk bety-
delse vid dimensionering av hallbygg-
nader.  Under sina år på SSAB har Eva 
arbetat med att utveckla applikationer 
för höghållfasta stål. Många av dessa 
applikationer är direkt avvändbara 
inom byggsektorn. I sitt arbete skapar 
hon ovärderliga kunskaper om utmatt-
ning, deformation och stabilitet för 
höghållfasta stål.  

Det kunnande som Eva förvärvat 
som akademiker och forskare inom 
byggsektorn tog hon med sig till SSAB 
och använde i utvecklingen av höghåll-
fasta stål. Evas ambition är att i större 
utsträckning än tidigare introducera de 
höghållfasta stålens möjligheter inom 
byggindustrin. Eva är en duktig arbets-
kamrat och ledare. Hon är inspirerande 
och är en människa som gör skillnad. 

Joel Jonsson (t v) inledde med att visa bilder på felaktiga stålkonstruktioner han stött på 
under sina många år som kontrollant ute på stålbyggnadsprojekt. Joel, Ulla, Annica och 
Stefan spelade sedan upp en pjäs om hur det kan gå till i ett byggprojekt. Med Ove Lager-
quist som moderator höll man sedan en paneldiskussion hur kvalitén kan bli ännu bättre.

Pierre 
Bergsten 
från SSAB 
visade en 
inspirerande 
demonstra-
tion av vad 
som är möj-
ligt när man 
konstru-
erar med 
höghållfast 
stål och 
hur det kan 
vara mer 
lönsamt i 
slutänden.

Det var många deltagare som uppskattade 
de parallella seminarierna om Traverskran-
banor, Svetsning och Skruvförband.

Peter Norberg berättade om Effektiv mon-
tagesvetsning i det parallella kurssemina-
riet som var årets nyhet.

Under kaffepauserna kan deltagarna hitta 
nya produkter, tex hos Iberobot, för sin 
verksamhet.

Lunchpausen tillbringar deltagarna ute 
bland medlemsföretagen på Mötestorget 
för att knyta nya kontakter och fånga nya 
uppslag.

En av de nya medlemmarna i SBI, Würth, 
passade på att ställa ut på Mötestorget 
och träffa nya stålbyggare.

Peikko var en av de 34 utställare som fick 
besök under pauserna på Stålbyggnads-
dagen.
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Norsk Ståldag ble avholdt den på Grand 
Hotel den 19. november 2015. Årets 
Ståldag var delt i fire temaer: Økonomi 
& marked, Faglig, Miljø, og Design & 
Arkitektur. Kvelden ble avsluttet med 
prisutdeling og gallamiddag. 

Dag Aarnes fra NHO åpnet årets 
Ståldag. Han sa at norsk økonomi står 
ovenfor et makroøkonomisk sjokk, 
som følge av nedgangen i oljesekto-
ren. Men fallet i kronekurs hjelper, og 
valutakursen er kanskje den viktigste 
forsvarsmekanismen vi har. Arnes tror 
på økt vekst i 2016 hvis staten er villig 
til å bruke nok penger og de private 
investeringene følger etter. 

Trenger en avkjøling
Direktør i Byggfakta, Pål Engseth, ga 
en oversikt over byggeaktiviteten. Han 
spår lavere vekst i 2016, men skikkelig 
fart i anlegg. Engseth trakk i likhet med 
Arnes frem statens oppgave, og mener 
staten vil satse mer hvis de ser at det 
blir nødvendig, noe som tidligere har 
fungert bra. 

Store omveltninger i Stålbransjen
Jan Andreassen fortalte historien om 
Svensk Stål Aksje Bolag, fra 1878 til de 
bestemte seg for å kjøpe Rautaruukki. 
SSAB er i dag delt i fem divisjoner og 
representert i 50 land. Morten Daniel-
sen, Norsk Stål, fortalte om utviklingen 
i selskapet etter at Hübert Stål tok over. 

Slim-floor, bra for miljøet
Matthias Braun fortalte om Arcelor-
Mittals Slim-floor løsninger. I en LCA 
analyse av bygg med 8,10 meter rute-
nett viste han besparelser på 60% av 
masse, 44% Global Warming Potential 
(GWP), og 40% av energibruk. 

Framtidens prosessutstyr
Sebastiann van Haarst fra Voortman for-
talte om CNC maskinering. Det er mer 
bruk av CNC i fabrikasjon av stålbygg i 
Nederland. Presisjonen og effektiviteten 
går kraftig opp. Hull drilles for eksempel 
på 5 sekunder. For land med høye lønns-
kostnadene betyr dette mye for prisen.

CE-merking
Kjetil Myhre steppet inn for Mathieu 
Veulemans fra DiBK, som nettopp 
hadde blitt far. Han kunne fortelle om 8 
vedtak så langt. Det er kommunens an-
svar å følge opp arbeid på byggeplass, 
og DiBK har derfor utarbeidet en ny vei-
leder for kommunene. Deretter fulgte 
Kjetil Myhre opp med Norge Rundt.

Miljø
Catherine Banet, ved UiO, gav en inn-
føring i sirkulær økonomi og utviklingen 
mot dette i EU. Vi beveger oss fra en li-
neær økonomi med produksjon og avfall, 
til en sirkulær økonomi der brukte pro-
dukter behandles som en ressurs. Deret-
ter var det Anders Finnås fra Outokumpu 
som demonstrerte at rustfrie stål varer 
lengre og krever minimalt vedlikehold. 

Endringene i poenggiving for materialer 
og avfall i BREEM NOR ble presentert av 
utviklingssjef Anders Nohre-Walldén. Den 
nye manualen har fått nye poeng for bl a 
ombruk og design for ombruk. Manualen 
vil bli ferdig i vinter. 

Design & arkitektur
Den nye Kunst- og Designhøyskolen 
i Bergen er en stålkonstruksjon med 
lange spenn, høye rom og kraftige 
fagverk. Mats Barstad Mathiesen 
fra Ramböll fortalte om bruk av 
BIM i prosjektet. Gerhard Linder fra 
DARK Arkitektur presenterte Løren-
faret Grønn Portal, med 50 000 m2 
bygningsmasse. Fasadesøylene er 
inspirert av trær.

Nytt Munch-museum i Bjørvika
Det er snart byggestart for det nye 
Munch museet. Arkitekt Jens Richter 
i Estudio Herreros og Dipl-ing Florian 
Kosche forklarte hvordan bygget har 
utviklet seg i løpet av den lange proses-
sen fram til i dag. Gallerifunksjonene 
er i betong, mens de åpne sirkulasjons 
og multibruksområdene er av stål og 
glass.

Norsk Ståldag 2015
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Den første vinneren av IGS Arkitekturpris er Verket 4 
i Bergen, designet av LINK Arkitektur. Juryen gir også  
hederlig omtale til Gulskogen Sykkelhotell, designet av 
MMW Arkitekter. Prisen ble overrakt på Ståldagen den 19. 
november. Juryen besto i år av Morten Rotheim, Djerving, 
Cecilie Schjetlein Sundt, Arkitektstudent AHO, Tord Kvien, 
Niels Torp Arkitekter, og Lasse Kilvær, Norsk Sålforbund/
IGS. Prisen, som vil bli delt ut årlig, tildeles det vinnende 
arkitektfirma i form av en sjekk på 25.000 kroner samt et 
diplom

Juryens uttalelselser
Vinner: Verket 4. 
I verket 4 viser LINK Arkitektur god bruk av CorTen stål 
i plateformat. Tak og fasade dekkes i det samme mate-
rialet, noe som gir et enhetlig og monumentalt uttrykk. 
Formen brytes av vertikale snitt dekket i kanalplater, 
en uvanlig materialkombinasjon som fungerer overras-
kende bra. CorTen er krevende mht. misfarging på av-
renning, og detaljeringen ser ut til å være godt ivaretatt. 

LINK Arkitektur vant IGS Arkitekturpris 2015

Materialvalget er inspirert av det historiske jernstøperiet 
på tomta. 

Interessante effekter oppstår når den rustne metalloverfla-
ten får forskjellige vinkler mot omgivelsene. Overflatens rust-
patinering varierer visuelt avhengig av lys, innsynsvinkel og 
værforhold. Samvirke mellom form og materiale er vesentlig 
for å gi bygningen et tiltalende preg.



Sebastiann van 
Haarst, fra Voort-
man, fortalte om 
CNC maskinering 
og effektivisering 
av produksjon. 

Anders Finnås fra 
Outokumpu infor-
merte om rustfrie 
stål, et materiale 
som varer lenge 
og krever med 
minimalt med 
vedlikehold. 

Dag Aarnes, avde-
lingsdirektør for 
samfunnsøkonomi 
og skatt, i NHO.

Catherine Banet, 
fra det Juridiske 
Fakultet ved Uni-
versitetet i Oslo. 

Mats Barstad 
Mathiesen fra 
Ramböll fortalte 
om bruk av BIM i 
den nye Kunst- og 
Designhøyskolen i 
Bergen.

Gerhard Linder fra
DARK Arkitektur 
presenterte blant 
annet Lørenfaret 
Grønn Portal.

På utstilling fra v: Arnfinn Mørch (Outo-
kumpu), Tom H. Larsen (Leif Hübert Stål), 
Kjetil Myhre og Reidar Gifstad (ArcelorMit-
tal Commercial Long Norway)

Den ledende programleverandøren 
EDRmedeso har lang tradisjon med å 
stille ut på Norsk Ståldag. Her får Marcus 
Rodriguez og Øyvind Svaland besøk av en 
interessert deltaker.

Norsk Stålkonstruksjonspris 2015 ble tildelt OSU ved Rolf Thorsen, MVRDV ved Aser 
Gimenez Ortega, Dark Arkitekter ved Gerhard Linder, Sweco (tidl. Finnmap) ved Guri 
Sandboe Kirud, Multiconsult ved Svein Barstad og Nina Soløy, og Rukkii Construction ved 
Minna Kuusela-Opas og Risto Haapaniemi.

Arkitekt Jens Rich-
ter i Estudio Her-
reros fortalte om 
Munch museet.

Norske Arki-
tektstudenters 
Stålkonstruks-
jonspris 2015 ble 
tildelt Guðrún Jóna 
Arinbjarnardóttir 
for prosjektet  
«Through the Fo-
rest of Columns».

Magne Magler 
Wiggen og MMW 
fikk hederlig om-
tale for Gulskogen 
Sykkelhotell

Grethe Haugland fra LINK Arkitektur, tok 
i mot den første IGS Arkitekturpris for 
Verket 4 i Bergen

Simon de Neumann, 
fra Rambøll, presen-
terte New Helsinki 
Central Library.
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Hederlig Omtale: Gulskogen Sykkelhotell
Gulskogen Sykkelhotell viser en effektfull 
bruk av laser-skårede tynnplater som 
nytt fasadeelement på eksisterende 
bygg. Platene signaliserer godt den 
endrede funksjonen fra lukket, oppvar-
met hus til et åpent og gjennomluftet 
sykkelhotell.  Både dagslys, sikkerhet og 
behov for opptørkning av sykler ivaretas 
godt.Det nye og det gamle står i skarp 
kontrast, samtidig som gamle byggets 
sveitserstil-arkitektur settes i interessant 
dialog med mønstringen i hulltagningen.

Lasse Kilvær, Norsk Stålforbund

Uvanlig bygg med vanlige byggemetoder
Simon de Neumann, fra Rambøll, og 
Juho Gönholm, fra ALA Architects, 
presenterte New Helsinki Central 
Library. De var ikke sikker på om de 
skulle kalle prosjektet en bro eller en 
bygning. Biblioteket har et stort bues-
penn i fasaden, med 970 av de 2300 
tonn stål som inngår i bygget. 

Prisseremoni
Norske Arkitektstudenters Stålkon-
struksjonspris 2015 ble tildelt Guðrún 
Jóna Arinbjarnardóttir for prosjektet 
«Through the Forest of Columns». 

Norsk Stålkonstruksjonspris 2015 
gikk i år til DNB Bygg A. Prisen ble 
tildelt Byggherre Oslo S Utvikling, Ar-

kitekene MVRDV og DARK Arkitekter, 
Rådgivende ingeniør Sweco (tidligere 
Finnmap) og Multiconsult og stålen-
treprenør Ruukki Construction.

IGS Arkitekturpris 2015, den første, 
ble tildelt LINK Arkitektur for Verket 
4. Juryen ga hederlig omtale til MMW 
Arktitekter for Gulskogen Sykkelhotell.

Under Banketten underholdt Mor-
ten Samuelsen fra Norske Talenter 
med sang. 



ECCS Steel Design 
Award 2015

Den Europeiske Ståldesignprisen 
ble delt ut ved ECCS Steel Bridge 
Conference i Istanbul i september. 
Prisen blir delt ut hvert annet år av det 
Europeiske Forbundet for Bærende 
Stålkonstruksjoner, ECCS. Disse mot-
tok Award of Merit og Studentpris. 

Den Norske vinneren er DNB Bygg A, 
designet av MVRDV med Dark Arkitek-
ter, bygget av Ruukki Construction, med 
Sweco (tidligere Finnmap) og Multiconsult 
som RiB, for Oslo S Utvikling. 

Den Svenska vinnaren var Aula Medica 
i Stockholm. På prisutdelningen var 
Wingårdh Arkitektkontor (Jonas Edblad), 
konstruktören COWI (Johan Ström och 
Svante Rydholm) och beställaren Akade-
miska Hus (Hayar Gohary). Stålbyggare 
var Normek. 

Den tyska vinnaren var Sundsvallsbron 
med Max Bögl från Tyskland som stålbyg-
gare. På prisutdelningen var även arkitek-
ten Henrik Rundquist från &Rundquist och 
Ove Malmberg från beställaren Trafikver-
ket. Konstruktör var ISC Consulting från 
Danmark. 

Arkitekt Guðrún Jóna Arinbjarnardóttir 
vant studentpris for sitt prosjekt Through 
the Forest of Columns, fra Bergen Arkitekt-
høgskole.  
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SSAB 
– Swedish Steel Prize
Ponsse vinner priset för sin nya 
generations skogsskördare där de 
har använt höghållfast stål från 
SSAB för att skapa en revolutionär 
design. Prisceremonin för Swedish 
Steel Prize hölls i samband med ett 
tredagar långt evenemang med fler 
än 700 deltagare från hela världen. 
Swedish Steel Prize instiftades år 
1999 av SSAB, för att inspirera och 
sprida kunskap om höghållfast stål 
och hur det kan användas för att 
utveckla starkare, lättare och mer 
hållbara produkter.

Kasper Salinpriset 2015
Årets vinnare av Sveriges Arki-
tekters Kasper Salin-pris är KTH 
Arkitekturskolan i Stockholm. 
Tham & Videgård Arkitekter genom 
Bolle Tham och Martin Videgård är 
ansvariga arkitekter.

Juryns motivering: Arkitektur-
skolan läggs till staden som ett nytt 
lager och tidsuttryck så att helhe-
ten blir bättre och en kulturhisto-
riskt intressant miljö höjs. Kasper 
Salin-priset 2015 går till en kom-
promisslöst samtida byggnad. Den 
tar utgångspunkt i sin omgivning 
och relaterar till den, tydlig i sin 
egen karaktär som tillskott bland 
kulturbyggnader. 

Bästa examensarbetet 
i Stålbyggnad

På Stålbyggnadsdagen delades 
stipendiet för bästa examensarbetet 
i Stålbyggnad till Jens Håkansson 
och Henrik Wallerman från Chalmers. 
Huvudsaklig frågeställning i arbetet är 
huruvida den avstyvade farbanan kan 
ersättas med en ekvivalent ortotrop 
platta vilket medger enklare geometri 
hos FE-modell och kortare beräknings-
tider. Handledare har varit Moham-
mad Al-Emrani, Chalmers

Motivering: Jens Håkansson och 
Henrik Wallerman tilldelas utmärkel-
sen årets bästa examensarbete inom 
Stålbyggnad för sitt arbete, Finite 
Element Design of Orthotropic Steel 
Bridge Decks. Arbetet behandlar FE-
beräkning av stålbroar med tvär- och 
längsavstyvad stålplatta som farbana. 
Huvudsaklig frågeställning är huruvida 
den avstyvade farbanan kan ersättas 
med en ekvivalent ortotrop platta. 
Detta medger enklare geometri hos 
FE-modell och kortare beräkningstider. 
Författarna visar prov på både teore-
tiska insikter och färdigheter inom FE-
modellering, och rapporten är utmärkt 
disponerad.

Björn Åstedt

Fasaden på KTH Arkitekturskolan har 
fasadplåtar i rosttrögt stål (cor-ten) 
från SSAB. Plåtarna är skurna hos 
EME Steel Service och monterade 
av Oljibe Stålbyggnad som även har 
tillverkat och monterat stålstommen 
till den övre delen av byggnaden.

Vinnare av Kasper Salin-priset 2015: 
Sten Wetterblad Akademiska hus, 
Bolle Tham, Martin Videgård, Tham & 
Videgård Arkitekter. 
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DEKRA - experter på svets

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

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

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

Steel Prize University 
Challenge

Thomas Stenberg, doktorand på KTH, 
vinner Swedish Steel Prize University 
Challenge 2015 med en kontrollme-
tod som säkerställer svetskvaliteten 
i realtid. Svetsning i höghållfasta stål 
ställer högre krav på svetskvaliteten 
jämfört med svetsning i stål med lägre 
hållfasthet. Idag utförs kvalitetskon-
troller med hjälp av operatörens goda 
öga och erfarenhet. I en verkstad 
som gör hundratals svetsar varje dag 
blir det svårt för operatören att hålla 
samma höga koncentration och nog-
grannhet på varje svets som granskas. 
Det innebär att många företag väljer 
ett tjockare stål med lägre hållfast-
het som man vet kommer att hålla, 
än att chansa på ett tunnare och mer 
höghållfast stål.

University Challenge är ett interna-
tionellt pris som syftar till att inspirera 
studenter att lära sig om stål och 
hur man designar och tillverkar med 
höghållfast stål. 

Thomas Stenberg är doktorand vid KTH:s 
institution för Farkost- och flygteknik, där 
han forskar inom svetskvalitet och utmatt-
ning av höghållfast stål.

Tre projekt med stor spännvidd täv-
lade om Trafikverkets arkitekturpris. 
Cirkulationsplatser i två nivåer i Täby 
Centrum föll juryn i smaken och 
anläggningen och dess arkitekter på 
&Rundqvist vann 2015 års pris på 
Arkitekturgalan den 19 november. 

Juryns motivering: Ett projekt i en 
del av ett större sammanhang, en ny 
lösning och ett artistiskt tillägg till en 
1960-talsmiljö som får en utformning 
anpassad till dagens krav. De undre 
cirkulationsplatserna är formsäkra, ge-
nomarbetade med vacker ljusföring och 
bildar skulpturala trafikrum. De övre blir 
välgestaltade delar av en större helhet. 

Även Svensk Betongs pris ”Helgjutet 
2015” gick till Cirkulationsplatserna 
i Täby C vid Betonggalan den 19 no-
vember. Cirkulationsplatserna i Täby 
Centrum bygger på en stålkonstruk-
tion som grund. Alla bra byggnads-
projekt bygger på en samverkan av 
alla byggmaterial. De två rondellerna 
ligger i två nivåer ovanpå varandra. 
Den övre ligger i markplanet och 
byggs som en rund bro, den nedre är 
nedsänkt som i en skål. 

Trafikverkets arkitekturpris

”Cirkulationsbron” byggs i betong men 
har en kvarsittande stålform med en 
blank ytbehandling som ger ett lätt ut-
tryck i ”taket” på det undre planet.

Även bärande pelare till den runda bron 
utförs i stål och formas som vinklade 
bockar som understryker hela brokon-
struktionen som ”ditställd”.

Stålet till den kvarsittande formen och 
pelarna är tillverkade av Smederna.

Eva Petursson 
är ny forskningschef 
på SSAB 
I mars 2015 tillträdde Eva Pétursson 
tjänsten högsta forskningschef för 
hela koncernen SSAB i Sverige, Fin-
land och USA med uppgift att samla 
de olika divisionerna kring strategiska 
forskningsområden. 
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din starka infästningspartner

�

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

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

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

Marutex® – infästning i en klass för sig. 

U-nite Fasteners Technology AB
www.unitefasteners.com 

0522-65 33 90 

Ett företag i Lindabkoncernen din starka infästningspartner

Säkrare än så här  blir 
inte infästningen!
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Marutex
®

CE-märkt

Korrosionsklass C4

Optimal borrförmåga

Ledande kvalitet

U-nite Fasteners 
Technology AB

SE-UDDEVALLA

12
ETA-12/0504

Marutex®
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Det är här vår 
kunskap sitter!

svetsansvarig.se
Vi arbetar med svetstillsyn

Stålbyggarresa till Holland

Den 22-23 oktober åkte 30 stålbyggare 
från Norge och Sverige ned till Holland 
för att titta på CNC-maskiner och se 
morgondagen stålbyggnadsverkstäder 
med automatiska tillverknings- och 
svetsenheter. 

Stålbyggnadsinstitutet, MVR och 
Norsk Stålforbund hade tillsammans 
med medlemsföretagen Richard 
Steen AB och P. A. Bachke AS samlat 
30 intresserade stålbyggare från 
stålbyggnadsföretag i Sverige och 
Norge för en studieresa till Holland för 
att studera CNC-maskiner både hos 
maskintillverkaren Voortman och hos 
en ny välutrustad verkstad. Under de 
två dagarna kunde vi se avancerade 
maskiner in action med en efterföljan-
de rundvandring i fabriken för att se 
hur maskinerna tillverkas samt hur de 
används i full produktion på Voortman 
Staalbouw och Van den Brink Staal-
bouw. Under besöket fick vi även se 
en glimt av framtiden i Voortmans nya 
automatiska monterings- och svetsen-
het ”The Fabricator”. 

I Emmen besökte vi bygget av Euro-
pas största övertäckta djungel som en 
del av Wildlands Adventure Zoo. Totalt 
1300 ton stål i en byggnad på 150x110 

meter med en tidplan på 14 veckor! 
Växthuset byggs med en spännande 
stålkonstruktion som har projekterats 
för och tillverkas med avancerade 
CNC-styrda maskiner.

Lars Hamrebjörk

Läs mer på Internet
www.voortman.net/en/company/
news/286-the-fabricator-automatic-
assembling-and-welding-system
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Nordic Fastening Group AB Rattgatan 15, 442 40 Kungälv, Sweden  |  T: 0303 206700  |  www.nfgab.se

PRODUKTER & UTBILDNING ENLIGT EN 1090
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Nordic Steel Construction Conference 2015

Rutger Gyllenram, Keynote lecture: 
Making sustainability activities a key to 
your success

Engineering with passion. Har du lyst til å være del av et motivert, 
ungt, dynamisk og voksende ingeniørkontor i Oslo? 

Vi ser etter erfarne bygningsingeniører og prosjektledere:
Du har mastergrad i konstruksjonsteknikk, minst 5 år erfaring i 
prosjektering, og dybdeinteresse for strukturell design og kreative 
prosesser.

Du har gode norsk- og engelskkunnskaper, og sterke 
kommunikasjonsferdigheter.

Vi leter etter deg med ekspertise innen strukturelle analyse-
verktøy. Din samlede arbeidserfaring fremviser avansert teknisk 
forståelse i stål-, betong- og glasstrukturer, fasadeutvikling, statisk, 
dynamisk og ikke-lineær analyse.

Hvis du ønsker å utvikle de mest komplekse konstruksjoner og ar-
beide i et profesjonelt, kreativt og aktivt miljø, bør du kontakte oss:

+47 977 61 614
�������	
���

The Nordic Steel Construction 
Conference (NSCC) is a conference 
with proud traditions. The confe-
rence was held for the first time in 
Stockholm in 1970 and since then 
with about three years apart it 
has circulated between the Nordic 
countries. This year it was Finland 
and Tampere time to gather scien-
tists, representatives of steel produ-
cers, steel wholesalers, contractors, 
consultants and architects. 

The conference was organized by 
the Finnish Constructional Steelwork 
Association (FCSA) together with 
Tampere University of Technology 

(TUT). The 13th Nordic Steel Con-
struction Conference took place in 
Tampere on September 23-25, 2015, 
at Tampere Hall. 

For this year’s conference there 
were 123 abstracts from all over 
the world, which was reduced to 94 
presentations after the reviewing 
process. A selection of the NSCC 
presentations was published in the 
journal Steel Construction – Design 
and Research.

Läs mer på Internet
www.terasrakenneyhdistys.fi/ 
nordicsteel 

Stålkonstruktioner för beständighet
Dagen innan årets Stålbyggnadsdag arrangerades som vanligt ett 
välbesökt seminarium i ett fördjupande ämne - Hållbara material-
kombinationer som ger en god beständighet i byggnaden. Annikki 
Hirn berättade vad som är viktigt under hela kedjan från projekte-
ring till användning vid varmförzinkning. Anders Finnås och Hans 
Groth berättade om hur rostfritt stål kan användas i kombination 
med andra material. Bengt Stewall pratade om vilken ytbehandling 
man ska använda där man kombinerar två olika materialsorter. 
Hans Johansson berättade bl a hur man projekterar ett brandskydd 
som också går enkelt att montera och senare även kan renovera. 
”Lurvas” Lundgren avslutade sedan med lite tips och råd för hur 
man ska lösa vissa av de knepigheter som finns i Eurokoden. 

www.sbi.se/arkiv/presentationer-fran-stalbyggnadsdagenLa
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AvantGuard®
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AvantGuard®��	����������

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

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

��������	
	�	������ med minskad rostkrypning 
och laddad med överlägset korrosionsskydd.

��������	
	 hållbarhet med förbättrad mekanisk 
hållfasthet.

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

Mindre reparationsarbete krävs.
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Stålarkitektur i Lon  
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Vi ankom Heathrow onsdag kveld, og etter 
en busstur ble vi innkvartert på hotell 
Qbic Hotel London City, sentralt belig-

gende i Aldgate området, nær Londons finans-
sentrum og de nye spektakulære skyskraperne. 

Faglig seminar
Torsdagen startet med et faglig seminar på Av-
anta konferansesenter. Sarah McCann-Bartlett, 
Director General, British Constructional Stee-
lwork Association (BCSA) fortalte om BCSA 
sine aktiviteter. BCSA er søsterorganisasjonen 
til Norsk Stålforbund og SBI, men er en mye 
større organisasjon med en lang historie. Gra-
ham Couchman, Steel Construction Institute 
(SCI) gav en innføring i samvirkekonstruksjo-
ner av stål og betong i etasjeskillere som er mye 
brukt i UK og på kontinentet. Han viste også 
eksempler på bruk av høyfast stål i bærende 
konstruksjoner. 

I samarbeid med Norsk Stålforbund 

og SBI arrangerte Norsk Forening 

for Stålkonstruksjoner studietur til 

London og Paris 9–13 september 

2015. Studieturene har blitt en årlig 

tradisjon med en god blanding av 

faglig og sosialt innhold. Det var i år  

i alt 30 deltakere på studiereisen,  

fra både Norge, Sverige og Finland. 

av Kjetil Myhre, daglig leder, Norsk Stålforbund

och Lars Hamrebjörk, Stålbyggnadsinstitutet

don och Paris

Deltagarna på studieresan till London och Paris samlade med 
OS-arenan i London som bakgrund. En intressant rundvandring 
till arenorna till OS 2012 med ett vackert London-väder.
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Leadenhall Building
Damian Eley i ingeniørfirmaet Arup fortalte 
om byggingen av den fantastiske Leadenhall 
Building. Bygget er 225 meter høyt, fordelt på 
50 etasjer, og all hovedbæring er utført med 
stålkonstruksjoner. Bygningen er tegnet av ar-
kitekten Graham Stirk i Rogers Stirk Harbour 
+ Partners. Flere alternative bygningsformer 
ble opprinnelig vurdert, særlig med tanke på de 
nærliggende bygninger og St Pauls-katedralen. 
Begrensningene som omgivelsene innebar førte 
til at en høy, men skrånende fasade ble valgt. I 
respekt for St Pauls, heller bygningen bort fra 
katedralen når den sees fra Fleet Street. På grunn 
av deformasjonen som den uvanlige formen og 
den hovedsakelig utvendige bærekonstruk-
sjonen forårsaket, måtte stålsøylene strammes 
med jevne mellomrom. Tomten var en annen 
begrensning å forholde seg til: det var minimalt 
med plass å oppbevare materialer. Moduler ble 
derfor satt sammen i verkstedet og heist på plass 
som et byggesett. 

Designet av bygget tar med seg mange av 
designprinsippene fra Richard Rogers tidlige-
re bygg, en annen av de tre partnerne i firmaet. 
Det utvendige bæresystemet og få innvendige 
søylene gir store åpne, fleksible flater innad 
i bygget. De forskjellige systemene er malt i 
forskjellige sterke farger slik at de tekniske 
installasjonene blir en form for utsmykning. 
Fra noen av toalettene, plassert i service-tårnet 
på siden av bygget, kan man se heisene suse 
forbi. Watson Steel Structures leverte 18.100 
tonn stål til bygningen hvorav 17 000 tonn ble 
dekket med 90 minutters brannbeskyttelse. 
Bygningen har 29 heiser og fem rulletrapper. 
22 av heisene går utenpå bygningen, som en 
levende vegg, og gir utsyn over området.

The Shard 
Bill Price i ingeniørfirmaet WSP presen-
terte The Shard, som med sine 310 meter 
er Londons og EUs høyeste bygning. The 
Shard er en pyramideformet skyskraper, 
med bærekonstruksjoner i stål, beliggende 
ved sørenden av London Bridge i South-
wark bydel. Vi hadde bestilt billetter til 
«The View from The Shard», et utkikks-
sted åpent for publikum. The View ligger 
i 68., 69. og 72. etasje, og er nesten dobbelt 
så høyt som andre utkikkssteder i London. 
Øverste etasje ligger delvis i friluft. The 
View from The Shard er eneste sted hvor 
det er mulig å se hele London samtidig. 
Det 244 meter høye utkikkspunktet gir 
360 graders utsyn over London, så langt 
som 64 kilometer ut.

London 2012 Olympic Arenas 
På fredag formiddag var det en guidet om-
visning av London 2012 Olympic Arenas i 
Stratford i det nordøstre London. Fra 2013 
har parkens offisielle navn vært Queen Eli-
zabeth Olympic Park. Etter lekene ble par-
ken stengt, men er gradvis blitt åpnet for 
publikum igjen. Parken inneholder fem 
idrettsarenaer, i tillegg til attraksjoner og 
boligområder. The Copper Box Arena er en 
flerbrukshall med plass til 7 500 tilskuere. 
Opprinnelig navn var The Handball Arena. 
The Stadium er en fotball- og friidrettsa-

rena. Fra 2016 blir stadionet West Ham 
United FCs hjemmebane. Arkitekter var 
Populous. Lee Valley Hockey and Ten-
nis Centre består av to ishockeybaner, fire 
innendørs og seks utendørs tennisbaner. 
Opprinnelig navn var Eton Manor. 

Leadenhall Building i bakgrunden med ”The 
Gherkin” i högerkanten. Från promenaden från 
hotellet till seminariet som inledde studieresan.

Konstruktören till Leadenhall Building,  
Damian Eley, föreläser om projektet.
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London Aquatics Centre er en svømme-
hall bestående av et konkurransebasseng, et 
treningsbasseng og et stupebasseng designet 
av den verdenskjente irakisk-britiske arki-
tekten dame Zaha Hadid. Det fungerer nå 
som en vanlig svømmehall med plass til 2500 

tilskuere. Det mest interessante ved hallen er 
det som ikke lenger er der: Under OL var 
det to «vinger» i stål, med plass til ytterlig-
gere 15 000 tilskuere. Disse strukturene var 
designet for å kunne bli fjernet og gjenbrukt 
etter lekene, og er nå borte.  

Konstruktören till The Shard, 
Bill Price, höll ett intressant 
föredrag.

EUs högsta byggnad – The Shard – växer uppåt till 310 m från 
gatan. Stål gör det möjligt!

The Stadium har fått en lite lägre stålkonstruktion till läktarna efter OS då det 
inte behövs lika många åskådarplatser - Stål gör det möjligt!

Över järnvägsspåren intill Stratford City, som ligger intill Queen Elizabeth Olym-
pic Park byggde Ruukki en intressant stålbro i Cortén till OS.

Lee Valley VeloPark med en vacker träfasad.

Lee Valley VeloPark er en sykkel-
park med anlegg for banesykling, lan-
deveissykling, terrengsykling og BMX. 
Etter lekene ble flere arenaer revet, 
blant annet Riverbank Arena og Bas-
ketball Arena.
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La Canopée
På ettermiddagen reiste vil til Paris under 
den engelske kanal med toget Eurostar. En 
buss brakte oss til Hotel Mercure Montmar-
tre. Dessverre var ikke værgudene med oss. 
Vi reiste fra strålende vær i London til et 
regntungt Paris. Men humøret var det ingen 
ting å si på. Lørdag morgen var det befaring 
av La Canopée som er bygget over Forum 
des Halles. Bygningene, som bestod av et 
kontor- og shoppingsentrum hadde forfalt 
og blitt et dødt område midt i byen. De har 
nå gjenoppstått ved stripping av de gamle 
bygningene og forent dem med en helt ny 
dobbeltkrummet, hengende takkonstruk-
sjonen. Bakkenivået er også åpnet opp og 
stabilisert av massive stålbuer. La Canopée 
er en av årets vinnere av den Europeiske 
Stålprisen fra ECCS. 

Centre Pompidou 
Deretter var det kort gangavstand bort til 
Pompidou-senteret for kunst og kultur, 
oppkalt etter tidligere president Georges 
Pompidou. Bygget er tegnet av arkitektene 
Renzo Piano, som står bak The Shard, og 
Richard Rogers, nå partner i kontoret bak 
Leadenhall Building. Centre Pompidou 
var et banebrytende bygg når det sto fer-
dig i 1977. Arkitektene ville bryte radikalt 
med det innelukkede preget som tradisjo-
nelle kunstinstitusjoner ofte har. De løste 
oppgaven ved å sløyfe fasadekledning og 
legge bærende konstruksjoner og tekniske 
installasjoner åpent utapå fasaden. Venti-
lasjonsanlegget er malt blått, vannrør er 
grønne, heiser er røde og elektriske kabler 
gule. Bygget vakte sterke reaksjoner da det 
ble reist – noen karakteriserte det som «et 
oljeraffineri midt i sentrum» – men i åras 
løp har kritikken stilna.

Louis Vuitton Foundation
Etter lunsj tok vi oss til Louis Vuitton Foun-
dation, et nytt kunstmuseum som åpnet høs-
ten 2014. Den storslåtte museumsbygningen 

er tegnet av arkitekt Frank Gehry, og ligger i 
Jardin d’Acclimatation i Boulogne-parken, i 
den vestre utkanten av Paris. Museet er inte-
grert i parkens naturlige omgivelser og ligger 
delvis i et eget vannbasseng, og er konstruert 
med stål, glass og limtre. Designet skal være 
inspirert av Grand Palais, som ble bygget 
til verdensutstillingen i 1900. Det 46 meter 
høye bygget måtte begrense seg til størrelsen 
på en bowlingbane som lå her tidligere, og 
alt som gikk utenfor denne romlige konvo-
lutten måtte være i glass, derav alt glasset. 

Presisjonen i detaljene, og spesielt i stål og 
limtre-knutepunktene, er fantastisk. En av 
diskusjonene blant deltagerne var hvor de 
hadde gjemt de 15 000 tonnene med stål, 
som er over dobbelt så mye som er brukt i 
Eiffeltårnet. 

Søndag var fri til disposisjon og man reiste 
rundt på egen hånd. Noen besøkte Eifelltårnet 
mens andre søkte ly for regnet på en bistro i 
sentrum og fulgte med på et gateløp i Paris´ 
gater, før turen gikk hjemover søndag kveld. 
Alt i alt var dette en meget opplevelsesrik tur! �

Nästa stopp på studieresan var Paris med stål-
konstruktioner med många år på nacken.

Ett antal av deltagarna på studieresan passade på att samlas på en utkiksplats över bygget av  
La Canopée som byggs ovanpå Forum des Halles.

Centre Pompidou – en speciell byggnad med en intressant stålkonstruktion i kombination med 
betong. Stål gör det möjligt!
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Louis Vuitton Foundation har en mycket spännan-
de och intressant konstruktion i stål, trä, glas och 
betong. Stål gör det möjligt! 

Lasse Kilvaer använde sin artikel från Stålbyggnad 
nr 2-2015 för att berätta om projektet.

La Canopée har en takkonstruktion i stål med en spännvidd på 96 meter. Stål gör det möjligt!
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I høst har Norsk Stålforbund 

for andre år på rad arrangert 

Stålworkshop i samarbeid 

med Arkitektur og Design-

høgskolen i Oslo (AHO).

av Lasse Kilvær, 
prosjektleder, Norsk Stålforbund

I høst har alle de rundt 60 studentene på trinn 
2 ved bachelorstudiet i arkitektur ved AHO 
hatt intensivkurs i å arbeide med stål. Stål-

workshopen er en introduksjon til å jobbe med 
stålkonstruksjoner, og inkluderer blant annet 
design, detaljering, konstruksjonsteknikk, svei-
sing, knekking, kutting, bolting og valsing. 

Trakk sine egne oppgaver
Deltagerne ble delt opp i grupper på fire til fem 
personer, og fikk tildelt hver sin tomt på gressta-
ket i skolens atrium. Tre grupper arbeidet med 
plater, tre med rundstål, tre med firkantrør, og 
tre med runde rør. Deretter fikk hver gruppe i 
oppgave å skape et rom for en relasjon mellom 
to personer: relasjonen ble valgt ved loddtrek-
ning, og spente fra tillit til frykt, og fra lek til 
slåsskamp. Etter periode med forberedelser og 
en runde med tilbakemeldinger, hadde studen-
tene én uke i månedskiftet mellom september 
og oktober til å produsere sin design. 

Forskjellige materialer 
Arbeidet foregikk på metallverkstedet og i den 
store byggehallen. De forskjellige materialene 
påvirket de endelige formene. Ved gjennom-
gangen ble de 13 skulpturene presentert og 
diskutert. Arbeidene sto i to uker på utstilling 
på taket av skolen. Etter utstillingen ble skulp-
turene tatt fra hverandre og delvis ombrukt, 
delvis sendt til resirkulering. 

Andre gang
Det er andre år på rad Norsk Stålforbund 
samarbeider med AHO om å arrangere Stål-
workshop. Workshopen ble organisert av 
arkitekt og mekaniker Eskil Tin, sammen 
med kursansvarlig Bente Kleven, Universi-
tetslektor Solveig Sandnes, førstelektor ved 
HiOA Finn Erik Nilsen, metallverkstedsleder 
Halvor Guttu, metallkunstner Torill Bon-
saksen, assistentveteraner  Jonas Petersen og 
Thomas Isak Johansen, og Lasse Kilvær fra 
Norsk Stålforbund. Ruukki Norge og Ting-
stad var med som materialsponsorer. En stor 
takk til alle som var med. �

Les mer på internett:  
www.aho.no
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AHO Stålworkshop
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Venstre, øverst: Lek.
Venstre, nederst: Ingeniørstudenter fra Høyskolen i Oslo og Akershus
var på befaring og fikk en en innføring i arkitektstudentenes arbeid.
Midten, øverst: Frykt under kontruksjon i byggehallen. Midten, midten: studenter 
under gjennomgangen. Midten, nederst: Platearbeid. Høyre, øverst: avskjedsdans.
Høyre, nederst: Samtale i stål.



For første gang har Norsk Stålforbund og Bergen Arkitekthøgskole (BAS) samarbeidet 

for å arrangere et intensivkurs i stålarbeid for studenter ved skolen.

av Lasse Kilvær, 
prosjektleder, Norsk Stålforbund

BAS ble etablert i 1986 av professor Svein 
Hatløy. Den alternative pedagogikken 
baserer seg blant annet på den polske 

arkitekten Oskar Hansens formteori, og en 
nærhet til det vestlandske landskapet. Det er 
den eneste privatdrevne arkitektutdanningen i 
landet. Skolen har lokaler i en gammel kornsilo, 
på en dypvannskai i Sandviken, med utsikt over 
Bergensfjorden og Askøy. BAS vokser gradvis 
frem inne i denne betongkolossen, med nye rom, 
og stadig bedre fasiliteter. Ofte er det studenter 
eller tidligere studenter som bygger videre på 
skolen, på egenhånd eller som et praktisk kurs 
i regi av skolen. Det nye biblioteket, kantinen, 
og treverkstedet ble alle bygget på denne måten. 

Nytt verksted
I løpet av våren og sommeren ble Bergen Arki-
tekthøgskoles metallverksted etablert, planlagt 
av Ann-Sofie Indgul med Henrik Westgaard 
som rådgiver og hjelpende hånd, med støtte 
blant annet fra Norsk Stålforbund. Workshop-
pen ble en grundig test for hvordan arbeidsrom-
met og det nye utstyret fungerte. I motsetning til 
studentene ved AHO hadde ikke deltagerne her 
noen innføring i sveising på forhånd, og kurset 
ble svært intensivt. I tillegg til å lære å sveise, 
knekke, valse, og så videre, skulle studentene 
lære seg å skjære og bruke glass. 

Svevestol
De 30 studentene formet seks grupper med 
forskjellige oppgaver, blant annet drivhus, 
sykkelstativ og svevestol. Alle fikk tilgang til 
lett dimensjonert vinkelstål, firkantrør, runde 
rør og tynnplater, fra Tibnor. I tillegg fantes 
en begrenset mengde glass og laminert glass. 
De ble oppfordret til å konsentrere seg om 
ett stålprodukt og utnytte kvalitetene i dette. 

Etter én ukes hard innsats i krevende og læ-
rerikt arbeid, sto alle prosjektene nesten ferdige. 
Noen av dem skal etterhvert plasseres rundt i 
Bergen i samarbeid med Fylkesmannens landbruk 
og klimaavdeling. -Alle studentene på kurset var 
veldig fornøyd, og vi ser at det er en veldig lyst 
blant studentene lenger oppe i klassene til å lære å 
sveise, forteller rektor på BAS, Cecilie Andersson.

Bidragsytere
Takk til Glassfagarbeider og arkitekt Håvard 
Austvoll (Horve+Austvoll Arkitekter), arki-
tekt og tømrer Henrik Westgaard, arkitekt og 
tidligere skiløper på det norske juniorlandsla-
get William Aarsland, arkitekt Espen Folgerø 
(Opa form), ansvarlig for 2. året, arkitektstu-
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Stål og glass-workshop    

dent Hallgerður Kata Óðinsdóttir, arkitekt 
Lasse Kilvær fra Norsk Stålforbund og Kull 
29 ved BAS. Takk også  til Glass og Fasade-
foreningen. til vår materialsponsor Tibnor, til 
vaktmester Kjeld Vidar Samdal, og til rektor 
Cecilie Anderson.. �

Les mer på internett:  
www.stalforbund.no
www.bas.org
www.horveaustvoll.no
www.opaform.no
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  på BAS

Venstre, over: 
Stålrør og utsikt fra 
metallverkstedet på BAS. 
Venstre under: 
Vanskelige vinkler i et 
veksthus av firkantrør. 
Midten, over: 
Tungt gammelt utstyr. 
Midten, under: 
Sykkelstativ og mekkestasjon. 
Venstre, over: 
Sveising gjennom gitteret. 
Venstre, midten: 
Mobilt veksthus. 
Venstre, nederst: 
Henrik Westgaard, 
arkitekt og redningsmann. 
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Stålets  
organiske  
bevegelser

Hvem eller hva er du inspirert av? 
Några av dom konstnärer som inspirerar 
mig mycket är bland annat Antony Gormley. 
Richard Serra och Tony Cragg men även 
två norska metallkonstnärer som Per Inge 
Björlo och Pål Vigeland.

Hva er dine planer fremover? 
Mina planer just nu är att tillsammans med 
Atli Graff som jag hade utställningen Sam-
taler med söka till lite olika utställningar 
här i norge och så ska jag kanske söka en 
master här på KHIO har inte helt bestämmt 
mig änn. �

Jonas Olsson har nylig vist frem  

verker i stål på Seilduken i Oslo.

av Lasse Kilvær, Prosjektleder,  Norsk Stålforbund 

Gratulerer med utstilling. Hva lager du? 
Tack så mycket. I mitt konstnärliga arbete 
jobbar jag med skulptur och objekt i me-
tall. Mina arbetens tematik handlar ofta 
om metallens plastiska egenskaper genom 
att varmsmida den och på så sätt använda 
mig av materialets  organiska rörelse och 
uttryck i mina skulpturer. Ofta kan man se 
min fascination för gravitationskraften och 
att skapa en illusion om att metallen har en 
annan densitet än vad den egentligen har, det 
blir som ett slags berättande om ett tillstånd 
som materialet har befunnit sig i eller kanske 
fortfarande befinner sig i.

Hvor lenge har du jobbet med stål? 
Stål har jag jobbat med i snart 13år, på gym-
nasiet gick jag en treårig utbildning som 
hette industriteckniska programmet med 
inriktining plåt och svetts. Efter det så jobba-
de jag som svettsare på en monteringsfirma i 
Uddevalla i två år. Det var där jag uptäckte 
hur otroligt stor potencial matrialet har och 
blev vädigt intresserad av att lära mig mer 

om det. Så jag började på en grundkurs i 
smide hos en mäster-smed, som senare ledde 
till att jag jobbade som hans lärling i nästan 
tre år. 2011 började jag på en två årig förbere-
dande konst skola som heter Stenebyskolan 
på Metallhantverk/smide och smyckeskonst 
för att utveckla min konstnärliga sida lite 
mer. 2013 började jag på metall og smyk-
kekunst här på Kunsthögskolen i Oslo och 
nu är det inte långt kvar till min bachelor.
 
Hva slags verktøy arbeider du med? 
Jag andvänder mig för det mesta av smide 
och allt vad det innebär tex lufthammare, 
handslägga, gas och svetts. Men för det pro-
jektet som jag håller på med nu och som jag 
visade på utställningen som vi valde att kalla 
Samtaler jobbar jag mest med stål-rör som 
jag pressar och smider samman på olika sätt. 
Men jag märkte att det var problematiskt 
att få upp en jämn värmespridning på en 
större yta på ett rör så jag har fått bygga mig 
en specialgjord gas-ugn som gör prosessen 
väldigt mycket enklare för mig. 
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DET SKÖNA MED STRENX:

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

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

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

THINK THINNER – GET STRONGER

ETT STÅL FÖR  
NYA UTMANINGAR
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strenx.com



S K I V V E R K A N

Skivverkan allt vanligare

Att utnyttja skivverkan i takplåten för att stabilisera hallbyggnader har 

blivit allt vanligare i Sverige och grannländerna. Det kostar inte särskilt 

mycket att komplettera infästningen av plåtarna med extra skruvar 

och ibland med plåtomfattningar i plåtändar och skjuvöverföringsplåtar 

så att en styv skiva bildas. Det är vanligt att konstruktören överlämnar 

beräkningen av skivan till plåtleverantören som har vana och datorstöd 

för att beräkna och utforma takskivan.

Vintrarna 2009/2010 och 2010/2011 var 
ovanligt snörika i många delar av 
Sverige och övriga Norden med ett 

antal skador på plåttak som följd. Några av 
dessa har fått följdskador i form av att taksto-
lar har rasat efter att plåten har gett upp. 
Detta har föranlett en översyn av regler och 
praxis för utformning och dimensionering av 
plåten för transversallasten. Några ras som 
följd av att skivverkan inte har fungerat har 
dock inte identifieras.

System för takplåt
Det finns fyra olika system för montering 
av trapetsprofilerad takplåt enligt figur 1.

1. Fritt upplagda plåtar
Det första systemet är ovanligt och ett even-
tuellt brott är definitivt utan möjlighet till 
omfördelning. Det bör dimensioneras för 
samma säkerhetsklass för böjning som för 
skivverkan. 

2. Kontinuerlig plåt
För plåt som är kontinuerlig över två eller 
fler fack är stödpartien mest kritiska och 
brott inträffar genom interaktion mellan mo-

ment och upplagsreaktion. Stödmomentet är 
av samma storleksordning som fältmomentet 
vid fritt upplagd plåt och för många profiler 
är bärförmågan för fältmoment tillräcklig 
för att bära lasten som fritt upplagd. I sådana 
fall bör det finnas förutsättningar för att 
skivverkan även ska kunna fungera efter ett 
lokalt brott vid stöd, varvid plåten kan di-
mensioneras för böjning för säkerhetsklass 1 
eller 2 men för skivverkan för säkerhetsklass 
2 eller 3 för byggnadens stabilitet, dvs. enligt 
hittills tillämpade regler. Plåten bör sedan 
verifieras som fritt upplagd enligt den säker-
hetsklass som gäller för skivverkan. Fördelen 
med kontinuerlig plåt är att nedböjningen 
blir mycket mindre än för fritt upplagd plåt 
och att plåtlängderna vid små spännvidder 
blir lämpliga för montering.

3. Kontinuitetsskarvar
Kontinuitetsskarvar har använts som en lös-
ning vid udda antal fack eller som alternativ 
till gerbersystem. Numera används de ofta 
för att lokalt öka bärförmågan vid första 
innerstöden där momentet och upplagskraf-
ten är större än vid övriga innerstöd. Speciellt 
gäller detta vid dubbelt överlapp som har en 

bärförmåga som är ungefär dubbelt så stor 
som för en kontinuerlig plåt. Man kan då 
också välja annan plåttjocklek i ytterfacken. 
Systemet med enkelt överlapp är ungefär 
likvärdigt eller bättre än kontinuerlig plåt 
beroende på hur stort överlappet är och var 
man sätter skruvarna i överlappet. Jämför 
figur 2. Beskrivning för hur det fungerar 
och rekommendationer för dimensione-
ring finns i handboken Stabilisering genom 
skivverkan.

4. Gerbersystem
I ett gerbersystem skarvas plåten med leder 
placerade så att momentfördelningen blir 
fördelaktig och så att systemet blir statiskt 
bestämt. Man skiljer på äkta gerbersystem 
och oäkta gerbersystem. I ett äkta gerbersys-
tem har varannan plåt upplag på takstolar 
och utkragande ändar (4a i figur 1). På dessa 
ändar läggs kortare plåtar så att man får två 
leder i vartannat fack. I ett oäkta gerber-
system (4b figur 1) finns en plåt som läggs 
upp på två takstolar och de följande har en 
skarv i varje fack. Ett oäkta gerbersystem 
blir vid ett lokalt brott i ett fack teoretiskt 
sett instabilt och brottet kan gå vidare från 

Torsten Höglund 

professor emeritus

Bernt Johansson

professor emeritus
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fack till fack. Äkta gerbersystem används 
ofta vid montage av enheter som består av 
två takstolar och plåt däremellan som sido-
stagar vid lyft.

Snöröjning kan vara svår på gerberskar-
vad plåt. Problemet är att om man tar bort snö 
på ett ställe kan momentet öka på ett annat. 
En säker metod är att röja snön i samma 
ordning som plåten har monterats. 

Säkerhetsklass
Takplåt dimensioneras för böjning normalt i 
säkerhetsklass 1 eller 2 men för skivverkan i 
säkerhetsklass 2 eller 3 där säkerhetsklassen 
ska vara densamma som för totalstabiliserin-
gen av byggnaden. Det är en gammal praxis 
men det finns anledning att komplettera med 
ytterligare en aspekt. Om takplåten utnyttjas 
för att staga takstolarna, vilket den nästan 
alltid gör, bör den dimensioneras för böjning 
i samma säkerhetsklass som takstolarna. 
Alternativt bör visas att skivan fungerar även 
efter en lokal veckning av plåten. 

Smältvatten kan ge lastökning på flac-
ka tak med stora nedböjningar som följd. 
I EKS 10 anges att nedböjningen i bruks-
gränstillstånd bör begränsas till L/200. Detta 

bör kompletteras med max 30 mm för att 
undvika alltför stora absoluta nedböjningar. 
Denna begränsning brukar även krävas av 
försäkringsbolag för att försäkra tätskiktet.

Fortskridande ras
Regler ges i EN 1991-1-7 Bilaga A. Åtgär-
derna styrs av konsekvensklasser och för 
byggnader där allmänheten har tillträde ges 
följande indelning för enplanshallar:
Konsekvensklass 2a < 2000 m2

Konsekvensklass 2b 2000 m2 – 5000 m2

Konsekvensklass 3 > 5000 m2 eller 
 för sporthallar 
 > 5000 besökare.

För byggnader till vilka allmänheten inte 
har tillträde sägs ingenting och det torde 
betyda att inga krav ställs utöver normal 
dimensionering. För byggnader till vilka 
allmänheten har tillträde tillkommer kravet 
att det ska anordnas en sammanhållning 
som för takplåten kan uttryckas som kraft 
per breddmeter plåt

Ti = 0,8 (gk + ��qk)L

där L är plåtens spännvidd och ���är last-
kombinationsfaktorn för frekvent last. Las-
terna ska i detta fall räknas för exceptionell 
dimensioneringssituation, vilken innefattar 
permanent last utan lastfaktor, snölast med 
faktor 0,3 (för zon 1–2) och vindlast med 
faktor 0. En dragkraft av denna storlek 
klaras av normal infästning oavsett system.

För konsekvensklass 3 ska man göra en 
systematisk riskvärdering innefattande förut-
sebara och oförutsebara risker. Utan att gå 
in på hur en sådan görs kan konstateras att 
det oäkta gerbersystemet inte är acceptabelt. 
Huruvida det äkta gerbersystemet klarar sig 
är mera oklart. Gerbersystemen har i flera fall 
visat sig leda till omfattande och oacceptabelt 
stora följdskador efter att ett lokalt brott har 
inträffat. Här föreslås att man i stället för ger-
bersystem använder kontinuitetskarvar. Det 
ger ett betydligt säkrare system eftersom det 
finns många skruvar som håller samman plå-
tarna i händelse av lokal veckning av plåten. 

Beräkning av skivverkan
Dimensionering enligt Eurokod 3 behandlas 
i Stabilisering genom skivverkan som även 
innehåller ett flertal exempel. Beräkningen 

Figur 1 
System för takplåt

Figur 2. 
Enkla överlapp. (a) Vid 
skruvar i liven (eller i 
profiltopparna) lyfter den 
övre plåten den undre. (b) 
Vid skruvar (skjutspikar) 
i profilbotten ökar trycket 
mot den undre plåten.
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av en takskiva omfattar många delberäknin-
gar t ex för infästningar vilka är viktiga för 
skivans funktion. Beräkningarna underlättas 
avsevärt om datorprogram används.

Vindlasterna mot byggnadens långsidor 
överförs via pelare och takbalkar till takskivan. 
Den fungerar i princip som en liggande hög 
balk med upplag på gavlarna enligt figur 3. 
Momentet upptas av krafter i kantbalkarna 
eller takåsarna om takplåten ligger på takåsar. 
Plåten tar upp tvärkrafterna. Skivans upplags-
krafter förs ner till grunden via väggfackverk 
i byggnadens gavlar. Ett väggfackverk skapar 
man enkelt med korsande diagonalstänger 
mellan två pelare. Diagonalerna förutsätts 
enbart uppta dragkraft.

Takskivan är mycket styv i sitt plan och det 
är möjligt att utnyttja skivverkan även i stora 
byggnader och byggnader med annan plan-
form än rektangulära. Vid stora takskivor blir 
livarean i den tänkta liggande balken också 
stor. Skivverkan kan utnyttjas vid byggnader 
med traverser i låg driftsklass. 

Gräns för utböjning
Om utböjningen blir stor finns risk att hela 
byggnaden kollapsar genom att snölasten 

trycker på och ökar pelarnas lutning. Detta 
fenomen ger krav på skivans styvhet. Kravet 
blir större vid låg byggnad än vid hög bygg-
nad eftersom pelarna vid lika utböjning lutar 
mera vid låg än vid hög byggnad. Denna 
begränsning gäller i brottgränstillståndet. 
I bruksgränstillståndet brukar gränsen för 
utböjningen sättas till pelarhöjd/200.

Nya laster
I EKS 10 ges en ny formfaktor �4 för snölas-
ten på läsidan av ett sadeltak. Se figur 4. Ef-
tersom det oftast antas att det kan blåsa från 
alla håll betyder det en ökning av lasten på 
takplåt utom vid helt plant tak. Till exempel 
ökar snölasten med 6 % vid låglutande tak 
1:16. För sadeltak med snörasskydd görs in-

gen reduktion av snölasten vid taklutningar 
större än 22,5 grader. Annan lastfördelning 
orsakad av snöröjning bör beaktas om den 
har avgörande betydelse för bärförmågan.

Det finns också en ny snölastkarta och 
vindlastkarta över Sverige. De skiljer inte 
så mycket från tidigare kartor men det finns 
områden med både större och mindre värden. 
En nyhet är att gränserna inte följer kommun-
gränserna, vilket innebär att tidigare tabeller 
med värden för kommuner inte finns längre. 
EKS 10 gäller från årsskiftet. �

Läs mer på Internet
Ny handbok: Stabilisering genom skivverkan
www.sbi.se/butik/avdelning/handbocker
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-  Nytt kapitel för beräkning av plåten med hänsyn  
till transversallast.

-  Val av säkerhetsklass och system behandlas.

-  Rekommendationer för användningen av Gerbersystem.

-  Anvisningar för utformning och  
dimensionering av plåtar med överlapp.

Läs mer och beställ på 
www.sbi.se/butik/avdelning/handböcker

Ny handbok om SKIVVERKAN

Figur 3: Skivverkan i byggnad med liten taklutning. Taket fungerar som en liggande balk med stor 
livhöjd och med gavlarna som upplag.
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Figur 4 Formfaktorer för sadeltak.
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Stena Stål erbjuder branschens bästa service genom lokal 
närvaro med lager, produktion och försäljningskontor på 
flera  platser runt om i Sverige och ett komplett sortiment 
av stålprodukter. Stena Ståls lager och försäljningskontor 
finns nära våra kunders verksamhet.  

Våra kranbilar täcker dessutom större delen av landet flera  
dagar i veckan – så vi är aldrig långt borta. Ring Linda i Värnamo, 
Peter i Timrå, Kenneth i Luleå eller någon annan av våra nära 
stålsäljare. Alla kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

HELSINGBORG, NYBRO, KALMAR, VÄRNAMO, 
JÖNKÖPING, GÖTEBORG, LIDKÖPING, STORFORS, 
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KIRUNA OCH MOSS.
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Lägesrapport  
från 1090-världen
Det har snart gått 1,5 år sedan SS-EN 1090-1 blev obligatorisk att följa.  

Vi kan nu konstatera att mer än 500 företag i Sverige hittills har certifierat sin  

verksamhet, det kan låta bra men uppskattningsvis återstår lika många. 

Ett sätt för SBI att stötta och synliggöra 
certifierade företag var att skapa den 
välbesökta 1090-karta. Kartan har 

sedan juni 2014 besökts mer än 8 000 gånger 
och 25 000 klick har gjorts på kartan. 

Vi hoppas att det har förenklat omställ-
ningen för branschen och hjälpt inköpare att 
hitta certifierade entreprenörer.

Nya krav för medlemskap i SBI
För att tydliggöra lagkravet för befintliga och 
nya medlemmar har SBI nyligen infört ett krav 
som säger att; för medlemskap i SBI krävs 
att 1090-företag är certifierade. En naturlig 
utgångspunkt eftersom vi inte kan stödja 
företagare som inte följer gällande lag. 

Givetvis är samtliga SBI:s medlemsföretag 
som berörs av de nya kraven certifierade och 
kan leverera produkter med prestandadekla-
ration och CE-märke i enlighet med Bygg-
produktförordningen. 

Marknadskontroll
För att bibehålla legitimiteten i certifieringen 
är det viktigt att Boverket och kommuner-
nas byggnadsnämnder tillser att lagar och 
regler efterlevs. 

Det är glädjande och se att i Boverket nu 
har inlett marknadskontrollen av lastbäran-
de konstruktioner av stål och aluminium 
enligt SS-EN 1090-1. 

Vid besök av Boverket kommer de att 
vilja se följande dokument:
�  prestandadeklaration (på svenska) och 

CE-märkningen
�  dokumentation som visar hur tillverkaren 

bestämt produkttypen
�  dokumentation som styrker tillverkarens 

styrning av tillverkningskontroll
�  intyg från ett anmält certifieringsorgan 

om överensstämmelse för tillverknings-
kontrollen i fabrik

Konsekvenser
Vi vill påminna om att konsekvenserna av att 
anlita en icke certifierad stålbyggare kan bli 
kännbara med förseningar, fördyringar och 
påhälsning av Boverkets marknadskontroll 
med krav att:
–  bristen korrigeras
–  produkten dras tillbaka från marknaden
–  produkten återkallas från slutkund

Alla inser att detta kan leda till mycket 
kostsamma åtgärder för redan producera-
de produkter och i värsta fall om de redan 
har använts. 

Anmälan
Att anmäla en ej CE-märkt produkt är en-
kelt, mejla marknadskontroll@boverket.se 
med följande information:
�  produktgrupp och produktnamn/mo-

dellbeteckning eller dylikt som gör det 
möjligt att identifiera produkten, t.ex. 
lastbärande stålpelare

�  företagets namn (vem tillverkar produk-
ten/vem säljer produkten i Sverige?)

�  skäl för anmälan (är det fråga om eventu-
ella brister i dokumentationen t.ex. saknas 
CE-märkning, felaktigt märkt eller om 
det är produktsäkerhet?)

�  bifoga gärna bild
�  ange brist mot standarden SS-EN 1090-1

SS-EN 1090-2 gäller oavsett
Det är på sin plats att poängtera att kraven 
för utförande och kontroll enligt standarden 
SS-EN 1090-2 gäller oavsett om produktio-
nen sker i verkstad eller ej. Så för inköpare 

och byggentreprenörer kan det vara bra att 
ställa kontrollfrågan, sker produktionen 
enligt SS-EN 1090-2? �

Läs mer på Internet
www.sbi.se/om-stal/1090-kartan

Björn Åstedt, 

SBI

1090-kartan visar certifierade entreprenörer i 
Sverige, http://sbi.se/omstal/1090-kartan.
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Statusrapport  
fra 1090-verden
Det har snart gått 1,5 år siden EN 1090-1 ble obligatorisk. Vi anslår at mer enn  

130 foretak i Norge nå har sertifisert sin virksomhet. Det kan høres bra ut men  

fremdeles er det flere som ikke er FPC-sertifisert ihht EN 1090-1.

En måte for Norsk Stålforbund å støtte 
og synliggjøre sertifiserte medlems-
foretak på var å publisere en lis-

te og et kart på www.en1090.no. Sidene 
har siden juni 2014 vært besøkt mer enn 
14.500 ganger. Vi håper at det har forenklet 
overgangen for bransjen og hjulpet kjø-
pere å finne sertifiserte stålentreprenører.  

Krav til medlemskap
For å tydeliggjøre de juridiske krav for med-
lemmer innførte «Den norske Stålgruppen» 
i Norsk Stålforbund i fjor etiske regler som 
innebærer at medlemmer må være 1090-ser-
tifiserte. Dette er et naturlig krav da vi ikke 
kan støtte foretak som ikke overholder gjel-
dende lovgivning.

Stålforbundets medlemsforetak som er 
berørt av de nye kravene skal selvsagt være 
1090-sertifiserte og levere produkter med 
Ytelseserklæring og CE-merking i samsvar 
med den nye Byggevareforordning som er 
implementert i PBL/TEK10.

Markedstilsyn
For å opprettholde legitimiteten til serti-
fiseringen er det viktig at Direktoratet for 
Byggkvalitet (DiBK) og kommunene sikrer 
at lover og forskrifter etterleves.

Det er gledelig å se at DiBK i år har en 
tilsynskampanje av bærende stålkonstruksjo-
ner i henhold til EN 1090-1. DiBK vil spesielt 
kontrollere følgende dokumenter:
�  Ytelseserklæring (på et Skandinavisk 

språk) og CE-merking
�  FPC-sertifikat ihht EN 1090-1, ut-

stedt av et akkreditert kontrollorgan. 

DiBK har nylig bestemt at kampanjen skal 
fortsette i 2016.

Konsekvenser
Vi vil minne om at konsekvensene av å be-
nytte et usertifisert stålverksted kan føre til 
forsinkelser, kostnadsoverskridelser og tilsyn 
av DiBK med krav om:
–   at feil eller mangler korrigeres
–  at produkter fjernes fra byggeplass

Alle skjønner at dette kan føre til svært kost-
bare tiltak for allerede produserte produkter 
og i verste fall, hvis de allerede er montert.

Rapportering/tipsing
Å rapportere et ikke CE-merket produkt 
eller ikke-sertifisert foretak er enkelt. Send 
e-post til mv@dibk.no eller til post@stal-
forbund.com med følgende informasjon:
�  Produkttype eller lignende som gjør det 

mulig å identifisere produktet, f.eks. bæ-
rende stålsøyler og stålbjelker.

�  Navnet på foretaket (hvem tilvirker eller 
leverer produktene?)

�  Årsak til varslingen(er det manglende 
CE-merking eller levering av et ikke-ser-
tifisert foretak?)

�  Legg ved bilde

Tips vil bli behandlet konfidensielt.

EN 1090-2 gjelder også montasjen 
Det er viktig å påpeke at all utførelse/mon-
tasje på byggeplass skal skje i henhold til 
kravene til utførelse og kontroll som angitt 
i EN 1090-2. Innkjøpere og entreprenører 
bør kontrollere at monteringsfirmaet har 
montasjeplan, sveiseplan, sveisekoordinator, 
sertifiserte sveisere, sveiseprosedyrer osv. �

Les mer på internett
www.en1090.no

Kjetil Myhre, 

Norsk Stålforbund

Kart over 1090-sertifiserte medlemsforetak med 
kontaktinformasjon og lenke til respektives 
hjemmeside er publisert på www.en1090.no
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Vi tänker mer färg.

Största urvalet färger.

Lindabs sandwichpaneler tillverkas i stålplåt och har  

en isolerkärna i brandklassad stenull. Vi kan erbjuda 

marknadens största kulörurval till panelerna. Välj mellan 

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

färg du också. 
 

Boka möte och få en färgglad överraskning!

Vill du få mer info om våra sandwichpaneler, om  

kulörernas sammansättning, hur de ska underhållas  

och bättringsmålas? Eller kanske boka möte med  

en av våra säljare? Gå in på lindab.see

lindab.se

Beställ 

vår nya 

färgkarta!

 l indab |  v i förenklar byggandet

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

Hollo-Bolt®

by

HIGH 
CLAMPING 

FORCE

Kontakta oss för en katalog!

Auktoriserad Leverantör

Stålkonstruktioner Stålexpander
(Godstjocklek 3-86mm)

Däckinfästning Stödinfästning Golvinfästning
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KO R R O S J O N S B E S K Y T T E L S E

Sinkbeskyttelse med 
overraskende avtrekks-
verdi etter 30 år!
Thor Smette, daglig leder i ZINGA Norway AS,  

viser stolt frem avtrekksverdiene på den 30 år gamle 

sinkbeskyttelsen på Kalvøybrua utenfor Oslo, før den 

ble renovert i 2014.

V i har alltid hevdet at Zinga blir mer 
hardfør og holdbar med tiden, og 
her har vi et godt bevis på det!», 

Sier Thor Smette fornøyd. Sinkbeskyttel-
ser kommer sjelden over 4–6 MPa. Zinga 
gir derfor en ekstra slitesterk overflate i 
veldig mange år. Dette gir seg utslag i 
sparte vedlikeholdskostnader på lang sikt, 
noe også offshore-bransjen har oppdaget, 
fortsetter Smette. 11 MPa er et meget godt 
resultat!

Kalvøybrua en god referanse
Kalvøybrua er ei såkalt myk hengebru 
bygget i 1961. I 1985 renoverte eier Bæ-
rum Kommune brua, og alt stål ble kor-
rosjons-beskyttet med Zinga katodisk 
sink. Smette forteller at 2x60 my sink ble 
påført med malerkost og at malerhansker 
ble benyttet på kablene. I de 30 årene har 

eieren brukt kun 5 kg Zinga, hovedsake-
lig til reparasjon av mekaniske skader på 
rekkverkene.

Høsten 2014, nesten 30 år senere ble brua 
renovert på nytt, denne gangen før den 
igjen ble særlig angrepet av rust. Derfor 
kunne renoveringen utføres enkelt og til 
lavest mulig kostnad: Høyttrykkrens (680 
bar) med rent vann, før sinken ble bygget 
opp igjen med 2 x 60 my Zinga. Når man 
sandblåser før sinken påføres første gangen 
er det aldri igjen behov for å blåserense ved 
senere renoveringer. Overflaten skal kun 
renses for den bygges opp igjen med ny 
sink til ønsket tykkelse. 

– Kalvøybrua er en god referanse og resul-
tatene derfra har bidratt til gjennombruddet 
for oss som ny distributør i Norge, forteller 
Smette videre. Høsten 2012 besøkte flere in-
geniører fra Statoil Kalvøybrua for å se på 

holdbarheten av sinken etter så mange år. Vi 
fikk bare gode tilbakemeldinger som med-
førte testinger på Mongstad. Derfra videre til 
Oseberg for mer omfattende tester og påfø-
ringer og som fortsatt pågår i stor stil i dag. 
Resultatene sies å være over all forventning 
og at Zinga viser seg å være svært anvendelig 
i Nordsjøen.

Kjetil Myhre

Daglig leder

Norsk Stalforbund

�

Konstant 1,04 volt beskytter stålet også på 
baksiden av plater og bolter. Ingen korrosjon er 
synlig etter 30 år.
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– Det sier seg nesten selv siden ZINGA 
tilfredsstiller kravene til NORSOK 501 med 
et langt enklere og raskere system enn det man 
er vant til, og med bedre holdbarhet. Zinga 
Norsok består av 2x90 my sink påført med 1 
time mellom strøkene. Det er stor forskjell på 
det og 3–4 lags epoxy-systemer med 24 timers 
tørketid mellom hvert strøk. Og ikke minst 
med tanke på at malerne ofte bor på flotell 
lenger ut i havet og kan kun komme tilbake 
på jobb bare når helikopteret kan lette; at det 
ikke er tåke eller annet dårlig vær!

– Smette er svært ivrig når han snakker 
om arbeidene som nå utføres konstant i Nord-
sjøen. Tenk bare på den katodiske fordelen 
de har med Zinga. Når stålet er renset riktig 
og beskyttelsen påført som beskrevet så er 
underkryping en saga blott! Selv om sinken 
påføres ytre skader inn til stålet vil det aldri 
ruste eller krype under sinken og påføre yt-
terligere skade!

Katodisk beskyttelse
Når Njord A plattformen ble overflate-
behandlet etter omfattende arbeider med 
forsterkning av hoveddekket sommeren 
2014, ble Zinga valgt. De hadde kort tid 
for ferdigstillelsen før høststormene satt inn 
samt at de med denne metoden fikk den ka-
todiske beskyttelsen som de var ute etter. De 
beregnet dessuten at de ville spare flere tusen 
arbeidstimer ved å benytte et såpass effektivt 
system på nesten 10.000 kvm overflate!

Hva er Zinga? 
Zinga er en katodisk sinkbeskyttelse for stål 
med de samme egenskapene og med minst 
den samme holdbarheten som varmgalvani-

sering gir, enten den står alene som galvanisk 
beskyttelse eller som grunning i et duplex 
system. I motsetning til varmgalvanisering 
er metoden ikke avhengig av et oppvarmet 

�

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

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

Vad kan vi göra för dig?

Vi både förstör och förstår

Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no

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

www.sertifisering.no/1090 � Tlf. 22 86 50 00
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sinkbad. Den påføres direkte fra spannet 
som maling med malerkost, rulle eller ma-
lesprøyte.  Det er 96 procent zink i det tørre 
laget, som er en betingelse for at det er en 

fullkatodisk beskyttelse. Måles den elektriske 
spenningen mellom sinken og stålet ligger 
denne på konstant 1,04 Volt. 

Dette muliggjør renovering av tidlige-

re galvaniserte overflater som ellers ville 
vært umulig å kunne re-galvanisere i et 
sinkbad. Zinga reparerer nedslitt, ska-
det eller modifisert varmgalvanisering. 
Høyspentmaster, trafostasjoner, galvani-
serte brurekkverk, gjerder, tankanlegg, 
brukonstruksjoner er noen eksempler. 
Statens Vegvesen anbefaler å bruke sinken 
til renovering på galvanisert infrastruktur. 
Likeså beskriver Hafslund den som reno-
veringsmiddel til sine galvaniserte instal-
lasjoner. Zinga er en utmerket grunning 
der det er spesifisert en spesiell farge og 
at overmaling derfor er nødvendig. Dette 
har medført at ZINGA Norway AS nå har 
inngått en strategisk og langsiktig avtale 
med Carboline Norge AS om utvikling av 
nye NORSOK duplex-systemer.

Reduserte kostnader
– Alt i alt handler dette om reduserte kostna-
der, både når det gjelder påføring, holdbarhet, 
medgått arbeidstid og vedlikeholdskostnader. 
Zinga viser seg derfor å være svært kostef-
fektivt. Dette kan vi klart slå fast etter mer 
enn 40 års erfaring og nå representert i mer 
enn 70 land. Og ikke minst nå med de gode 
resultatene fra Nordsjøen og ellers på fastlan-
det i Norge, avslutter Smette som har mange 
spennende oppgaver og jern i ilden. �

Läs mer på Internet
www.zinga.no

KATODISK FILMGALVANISERING
– påføres med malerkost, rulle eller sprøyte

ZINGA er omfattende testet i Nordsjøen av 

Statoil og foretrukket som katodisk beskyt-
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ZINGA egner seg meget godt på kabler. Den 
katodiske beskyttelsen holder trådene fri for 
korrosjon. Den er i tillegg meget elastisk og vil 
ikke sprekke ved bevegelser i kabelen fra tunge 
kjøretøy eller sterk vind.
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B R A N D S K Y D D

Nya EKS 10
– nya möjligheter för 
brandskydd i hallbyggnader
Kraven på brandskydd för bärande konstruktioner i hallbyggnader och hur dessa  

kan uppfyllas har varierat genom åren. I samband med att Boverkets föreskrifter  

och allmänna råd om tillämning av europeiska konstruktionsstandarder EKS 7  

implementerades 2011 infördes nya begrepp och särskilda regler för Br 2 byggnader. 

För hallbyggnader innefattar detta enplanshallar för handel och andra verksamheter 

för fler än 150 personer, men också industrihallar i två plan eller industrihallar  

med större entresol. 

För konstruktörer och hallbyggare har 
det inte alltid varit enkelt att förstå och 
följa reglerna, för brandprojektörer 

har det också inneburit svårigheter att tolka 
regelverket och föreskriva rätt brandskydd. 
Lika typer av hallar har säkert kunnat er-
hålla olika nivåer av brandskydd beroende 
på tolkning av regelverket, erfarenhet från 
tidigare praxis och medverkande parter.

De krav på lättnader som fanns i Svensk 
Byggnorm, SBN och Nybyggnadsregler-
na, NR levde i praktiken kvar hos många 
aktörer i branschen även efter det att Bover-
kets Byggregler BBR implementerats 1994. 

I SBN och NR fanns ett tydligt undantag för 
takkonstruktioner, där föreskriven brand-
klass inte behövde tillämpas under specifika 
förhållanden. Det gällde takkonstruktioner 
i annan en- eller tvåvåningsbyggnad där ta-
ket utgjordes av obrännbart material och 
vind saknades, en kategori av byggnader 
som omfattade hallbyggnader i stål oavsett 
personbelastning.

Boverkets byggregler
I samband med övergången till BBR ändra-
des lydelsen till att avsteg kunde accepteras 
efter särskild utredning. En sådan utred-

ning skulle visa att utrymningssäkerheten 
inte försämrades och att riskerna för rädd-
ningstjänstpersonalen samt påverkan på 
omgivningen inte ökades. Det gavs ingen 
vägledning om vilka typer av byggnader, 
konstruktioner och/eller material man avsåg. 
Den inarbetade praxisen kunde fortleva, då 
inga nya tydliga råd gavs och dåvarande 
handböcker fortsatte att hänvisa till avste-
gen som kunde tillämpas enligt tidigare 
Nybyggnadsregler, NR.

Vid revideringen till BBR 18, (BFS 2011:6) 
togs avsnittet om brandskydd för bärande 
konstruktioner bort. Även Boverkets Kon-

Anders Ranby, 

Tekn lic

 Briab – Brand & 

Riskingenjörerna AB

�
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struktionsregler BKR togs bort som gällan-
de regelverk. Numera är det Eurocode och 
EKS 9, (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. 
BFS 2013:10) som bestämmer hur brandskyd-
det, liksom andra laster för bärande konstruk-
tioner ska säkerställas.

EKS
I EKS 9 finns angivet att bärverk i Br2-bygg-
nad som ”tillhör byggnadens huvudsys-
tem och som vid kollaps inte kan leda till 
fortskridande ras i brandlastfallet får ut-
föras i brandsäkerhetsklass 1”, d.v.s. utan 
brandskydd. Som exempel ges både fackverk 
och pelare som vid kollaps endast påverkar 
ett begränsat område. I den efterföljande 
texten förklaras hur det begränsade området 
ska bedömas, hur ett brandpåverkansområde 
och skadeområde definieras. Det föreskrivs 
också att brottet inte får innebära en omedel-
bar kollaps och att byggnadens bör ha goda 
förutsättningar för en fullständig utrymning. 

Primär skada och ogynnsam placering
Genom EKS definition av brandsäker-
hetsklass i den inledandande föreskriften 
mot risken för personskador finns också en 
möjlighet att hävda en brandsäkerhetsklass 
som inte överensstämmer med de exempel 
på kategorier för olika byggnadsdelar som 
ges i EKS allmänna råd. Med andra ord ges 
alltså ingenjören ganska fria tyglar att välja 
brandsäkerhetsklass och brandklass, men till 

detta följer också krav på verifiering. Väljer 
man istället att följa de allmänna råden kan 
en bedömning genomföras utifrån ovan be-
skrivet maximal brandpåverkansområde. 

I EKS 9 föreskrivs att en primär skada ska 
begränsas till ett maximalt brandskadeområ-
de. Den primära skadan representeras då av 
ett cirkulärt brandskadeområde om 20 m2, 
(diameter ca 5 meter) som bör placeras på 
ett ogynnsamt ställe. Maximalt skadeområde 
representeras av brandskadeområdet samt 
angränsande område beläget högst 11 meter 
från brandpåverkansområdet. Ett teoretiskt 

största cirkulärt skadeområde om ungefär 
570 m2 kan alltså accepteras. Det förutsätts 
också att brottet inte innebär en omedelbar 
kollaps och att det ska finnas goda förutsätt-
ningar för en fullständig utrymning. 

Begränsade möjligheter
För hallstommar i ett fack innebär en ogynn-
sam placering av brandskadeområdet, att 
detta placeras alldeles intill en pelare, Figur 1. 
För att hela det teoretiska skadeområdet ska 
innefattas av begränsningen är både balkens 
spännvidd och balkarnas centrumavstånd av 

�

PAROC INTRODUCERAR DEN HORISONTELLA RANDEN FÖR 
KOMMERSIELLA BYGGNADER OCH INDUSTRIBYGGNADER!

Figur 1

Tabell 1

Möjlig kombination av spännvidd L
max

 och 
centrumavstånd mellan balkar C

max
 för maxi-

malt skadeområde enligt EKS 9.
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stor betydelse. Stora centrumavstånd begrän-
sar spännvidden väsentligt. Ett mycket litet 
centrumavstånd ger en maximal spännvidd 
om 5+11=16 meter, ett mer konventionellt 
centrumavstånd om 6,0 meter ger en ma-
ximal spännvidd om 14,6 meter, Tabell 1.

Motsvarande för en hallstomme i två 
fack, innebär på samma sätt att en ogynnsam 
placering av brandskadeområdet ska väljas 
alldeles vid en pelare, Figur 2. I detta fall 
är maximal teoretisk spännvidd för endera 
balken, 5/2+11=13,5 meter, detta medför att 
centrumavståndet 6,0 meter ger en maximal 
spännvidd om endast 12,1 meter, Tabell 2.

I tabellerna åskådliggörs tydligt att de maxi-
mala brandskadeområdena som kan beräknas 
understiger det teoretiska störta skadeområ-

det. Vid tillämpning är brandskadeområdena 
maximalt ungefär 200–150 m2, medan den 
teoretiska cirkulära arean är ungefär 570 m2. 
Teorin med cirkulära brandskadeområden 
är naturligtvis svår att tillämpa för byggnader 
som uppföras med en rektangulär geometri. 
Teorin begränsar också konstruktörens val 
av geometri i stomsystemet.

Ovan beskrivna tillämpning och tidigare 
tolkningar har föranlett en diskussion om 
vilken säkerhetsnivå som kan anses rimligt 
och förenlig med de fem egenskapskrav som 
finns i PBL. Som resultat har några olika forsk-
ningsprojekt initierats, bland annat en studie 
som belyser problemet med hur reglerna ska 
tillämpas. I de diskussioner som ägt rum har 
förslag till förändringar i EKS presenterats.

EKS 10
I förslaget till EKS 10 har Boverket ändrat 
lydelsen och tagit bort det cirkelformade 
skadeområdet. Istället anges en maximal 
tillåten kollapsad area eller en maximal 
spännvidd. Projektören kan alltså välja att 
relatera till en maximal kollapsad area eller 
en maximal spännvidd. Vidare har Bover-
ket tagit bort brandpåverkansområdet. På 
detta sätt blir det tydligare att förhålla sig 
till regelverket. Förhoppningsvis kommer 
också brandkonsulter, konstruktörer och 
stålbyggare att vara överens om tolkningen.

I förslaget utgår kraven från aktuell verk-
samhetsklass. För verksamhetsklass 1 accep-
teras en maximal kollapsarea om 300 m2. För 
verksamhetsklass 2 accepteras en maximal �

PAROC.SE/DELIGNLÄS OM DE NYA MÖJLIGHETERNA OCH VINN ETT PRESENTKORT SOM DU KAN 
ANVÄNDA I FINNISH DESIGN SHOPS ONLINEBUTIK! KAMPANJKOD STL106

är ett innovativt sandwichelementsystem som eliminerar 
oönskade lodräta ränder i fasader och även gör att horisontella linjer kan 

fortsätta över skarven. Snabbt, elegant och omedelbart vattentätt!

Figur 2

Tabell 2 Möjlig kombination av spännvidd 
L

max
 och centrumavstånd mellan 

balkar C
max

 för maximalt skadeom-
råde enligt EKS 9.
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kollpasarea om 150 m2. Verksamhetsklassen 
bestäms enligt avsnitt 5:2 i BBR. Verksam-
hetsklass 1 omfattar industribyggnader, lager 
och kontor där personer förutsätts vara vakna, 
ha god lokalkännedom och har förutsättnin-
gar att sätta sig själva i säkerhet. Verksam-
hetsklass 2 omfattar samlingslokaler som t.ex. 
försäljningslokaler, konferensanläggningar, 
hörsalar, restauranger, reseterminaler, sport-
hallar, varuhus, biografer och konsertsalar, 
d.v.s. utrymmen där personer vistas som inte 
kan förväntas ha god lokalkännedom, men 
kan sätta sig själv i säkerhet och vara vakna.

Definierad kollapsarea 
En maximal kollapsarea om 150 m2 re-
spektive 300 m2 ger ett förhållande mellan 
spännvidd och centrumavstånd mellan bal-
kar enligt Tabell 3 och Figur 3. För verk-
samhetsklass 2 överensstämmer denna area 
ungefär med de areor som kunde tillämpas 
enligt EKS 9. För verksamhetsklass 1 erhålls 
betydligt större möjliga spännvidder. Istället 
för en teoretisk spännvidd om 12 till 14 meter 
vid ett centrumavstånd på 7,2 meter kan 
spännvidden öka till drygt 20 meter.

För alternativet med en maximal spänn-
vidd om 15 meter respektive 30 meter ges ett 
förhållande mellan spännvidd och centru-
mavstånd mellan balkar enligt Tabell 4 och 
Figur 4. Detta alternativ är mera gynnsamt 
om centrumavståndet överstiger 5 meter. 
För verksamhetsklass 2 kan då en kollaps-
area på över 200 m2 accepteras och för verk-
samhetsklass 1 kan areor på upp till 500 m2 
accepteras att jämföra med det maximala 
skadeområdet enligt EKS 9 som teoretiskt 
kunde uppnås.

Flera förtydliganden
I EKS 10 förtydligas också att fribärande 
lätta ytbärverk, exempelvis takplåt som inte 
är stomstabiliserande kan utföras i brandsä-
kerhetsklass 1, d.v.s. utan brandskydd. Vi-
dare förtydligas även att sekundärbärverk 
i takkonstruktioner som har en horisontal-
stabiliserande funktion kan utföras utan 
brandskydd under vissa omständigheter. 
Detta gäller i det fall byggnaden förblir stabil 
i brandlastfallet även när sådana delar kol-
lapsat i två intilliggande fack på en sträcka 
motsvarande halva takfallet, dock högst 
15 meter. Sekundärbärverket utanför koll-
pasområdet får i detta räknas som opåverkat 
vid brand när stabiliteten kontrolleras. 

Andra förslag på ändringar i EKS10 
jämfört med tidigare versioner av EKS är 
att föreskriven brandklass R 30 under vissa 
omständigheter kan sänkas till R 15. Det 
gäller bärande konstruktioner som vid ett 
nominellt temperatur-tidförlopp i brandsä-
kerhetsklass 3 ska utföras i brandklass R 30. 
Sådana konstruktioner kan enligt förslaget 
utföras i brandklass R 15 under förutsättning 
att en automatisk vattensprinkleranläggning 
finns installerad.

För konstruktörer har också kravet av-
seende dimensionering av Tr2-trapphus för 
olyckslast varit svårtolkat. Brandkonsulten 
har inte heller alla gånger kunnat svara tyd-

ligt. Kravet härstammar från tidigare BKR 
där det föreskrevs att ett trapphus som utgör 
den enda utrymningsvägen i en byggnad ska 
dimensioneras för olyckslast. Kravet gäller 
alltså såväl Tr2- som Tr 1-trapphus. I EKS 10 
förtydligas att dimensionering för olyckslast 
bör göras enligt de metoder som finns be-
skrivna i Eurocode EN 1991-1-7 om det inte 
finns någon specificerad olyckslast. Om det 
finns en specificerad olyckslast av exempelvis 
påkörning eller explosion ska naturligtvis 
trapphuset dimensioneras för denna.

Nya möjligheter 
EKS 10 erbjuder genom presenterade änd-
ringar tydligare regler kring när brandsä-
kerhetsklass 1 kan tillämpas istället för 
brandsäkerhetsklass 3. Brandsäkerhetsklass 
1 medför förenklat att inget brandskydd 
erfordras, brandsäkerhetsklass 3 innebär 
brandklass R 30. Genom att reglerna görs 
enklare kommer tillämningen förhopp-

ningsvis också att förenklas och antalet 
olika tolkningar minska. Liknande bygg-
nader kommer att dimensioneras med en 
likvärdig skyddsnivå oavsett brandkonsult 
eller konstruktör. Det blir också lättare att 
kontrollera att reglerna uppfylls.

EKS 10 tillåter alltså större takkonstruk 
tioner i framförallt byggnader inom verksam-
hetsklass 1 att utföras utan brandskydd, där 
största möjliga spännvidd kan vara 30 meter 
istället för knappt 15 meter. En stor förändring 
för exempelvis en produktionslokal i två  
våningsplan. För enplanshallar för försälj-
ningslokaler är skillnaden inte lika påtaglig, 
däremot är regelverket tydligare.

EKS 10 remitteras på europisk nivå  
under hösten och planeras träda i kraft den 
1 januari 2016. Hela förslaget kan laddas ner 
från Boverkets hemsida, www.boverket.se. �

Läs mer på Internet
www.boverket.se

�

Figur 3

Figur 4

Tabell 4

Tabell 3

Möjlig kombination av spännvidd L
max

  
och centrumavstånd mellan balkar C

max
  

för maximal kollapsad area enligt EKS 10.

Möjlig kombination av spännvidd L
max

  
och centrumavstånd mellan balkar C

max
  

för kollapsad area med hänsyn till maximal 
spännvidd enligt EKS 10.



NR 4 • 2015 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

2016 SVETSAS 
BRANSCHEN 
SAMMAN. IGEN.

@elmiasvets

Elmia Svets och Fogningsteknik 
är mässan för dig som vill se 
nyheter och veta vad som händer 
i branschen. Ingen annanstans 
kan du så enkelt se dagens och 
morgondagens utbud av utrustning 
och tillbehör. Här serveras 
dessutom den senaste forskningen 
och framtidens tekniker. 

Välkommen!

6

I partnerskap med Svenska Automationsgruppen SAG, 10-13 maj 2016, Jönköping

10–13 maj 2016

Elmia, Jönköping

www.elmia.se/svets

Arrangeras parallellt med:

I samarbete med:

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

|  www.mf-bygg.se  |

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

Våra kunder finns över hela Mälardalen, Stockholms- 
regionen, men även på andra platser i Sverige.

SYNS DEN HÄR 
ANNONSEN?
      Ja, självklart!
FÖR ANNONSBOKNING KONTAKTA 

Sverige: Migge Sarrion, 
+46-8-590 771 50, annons@sbi.se
Norge: Per Olav Berg
+47-90 85 85 32, po@pob.as

Beställ 
redan

nu!
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�  DNB Bygg A, vinner av  
Stålkonstruksjonsprisen

�  Ny terminal Flesland  
lufthavn, Bergen

�   European Steel Design 
Award 2015

�   Fergefri E39,  innovative 
brokonsepter

La Canopée, Paris Arena Amazonia, Manaus
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Troja Bridge, Prague
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Troja Bridge, Prague

La Canopée, Paris

Arena Amazonia, Manaus

� Inför Stålbyggnadsdagen
� EN 1090-1
� Fästelement� Stålsandwichelement

� FEM-Design
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KO N S T R U K T I O N

Utmattningsdimensionering
Utmattning är dimensionerande för många typer av svetsade stålkonstruktioner  

såsom broar, traversbalkar, vindkraftverkstorn och skorstenar. Detta innebär att  

dimensioner, plåttjocklekar och materielmängd i dessa konstruktioner bestäms i 

praktiken av utmattningsanalysen.

Generellt, kan man urskilja fyra pa-
rametrar som är avgörande för utmatt-
ningslivslängden i en svetsad detalj:

A –  Den nominella lasteffekten ”långt” från 
sprickinitieringspunkten i den aktuella 
detaljen. Nominellspänning kan vara 
skjuv- eller normalspänning från mem-
bran- och böjspänningar.

B –  Spänningskoncentrationen till följd av 
detaljens geometri och dimensioner.

C –  Lokal anvisningsverkan vi sprickiniti-
eringspunkten. 

D –  Svetsdefekter såsom svetsdike, porositet 
och dylikt

Givetvis, har även svetsrestspänningar en 
inverkan på utmattningshållfastheten hos 
svetsade detaljer.

En konventionell utmattningsberäkning 
görs med den s.k. ”nominellspänningsmeto-

den”. Metoden är anpassad (och ursprungli-
gen framtagen) för situationer där lasteffekten 
(snittkrafter/spänningar) erhålls med fören-
klade handberäkningsmodeller, t.ex. enligt 
balk- och platteorin. 

Nominellspänning bör givetvis inkludera 
”global” lastfördelning och lastomlagring, t.ex. 
till följd av shear-lag, vridning, välvning och 
dylikt, men exkluderar lokala spänningskon-
centrationer (B &C). Inverkan av dessa läggs 
istället på hållfasthetssidan. Följden blir – bland 
annat – att flera S-N kurvor kan behövas för att 
beskriva utmattningshållfastheten hos samma 
detalj och att utmattningshållfastheten blir då 
”diskontinuerlig”. En annan nackdel med nomi-
nellspänningsmetoden är det begränsade antal 
detaljer som återges i normer och standarder, 
t.ex. EN 1993-1-9. Problem kan uppstå vid val 
av detaljkategori (C-klass) då konstruktionsde-
taljer med ”icke-standard” utformning används.

Finitelementmetoden
Idag används finitelementmetoden i större 
utsträckning vid dimensionering av stålkon-
struktioner. Fördelarna med FEM-beräkningen 
är många, speciellt i relativt komplexa konstruk-
tioner och där lasteffekter är svårt att bestämma 
med förenklade handberäkningsmodeller. 

Ett problem som möter konstruktören 
då 2D eller 3D finitelement används är att 
bestämma ”nominellspänning” från FE-mo-
dellen. Svetsade detaljer och anslutningar 
orsakar skarpa diskontinuiteter och spännin-
garna beräknade från FEM vid anvisningen 
ger oftast numeriska singularitetsproblem. 

Beräkning med geometriska (hot-spot) 
spänningar
Hot-spot spänningsmetoden utvecklades för att 
hantera detta problem. Metoden har använts 
sedan 1980-talet vid utmattningsdimensionering 

Mohammad Al-Emrani, 
Docent, Chalmers
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Detaljkategori för plåt med icke lastbärande  
längsgående avstyvning enlig EN 1993-1-9.

Exempel på oförutsedda 
eller försummade lasteffekter 
som kan vara avgörande vid 
utmattningsdimensionering 
av svetsade detaljer.
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och utmattningsanalys av svetsade stålkonstruk-
tioner i offshore- och fordonsindustrin och har 
på senare år tillämpats inom byggkonstruktioner. 
Principen för metoden är att exkludera icke-lin-
jära spänningar vid singularitetspunkter genom 
spänningsextrapolering. Den erhållna spännin-
gen utgörs då av membran- och böjspänningar 
i detaljen där inverkan av ”global” spännings-
konstruktion till följd av detaljutformning och 
-dimensioner beaktas direkt i spänningsberäk-
ningen. Metoden innebär därför flera fördelar 
jämfört med nominellspänningsmetod. Hot-spot 
spänningar beräknade från FE inkluderar even-
tuella lastfördelnings- och omlagringseffekter 
(t.ex. shear-lag). Att spänningskonstrationseffek-
ter beaktas direkt på lasteffektsidan innebär att det 
behövs färre antal S-N kurvor (3 jämfört med 14 
i nominellspänningsmetoden enligt EN 1993-1-9) 
och att diskontinuiteter i utmattningshållfasthet 
överkommas. En ännu viktigare fördel med 
metoden är att den kan användas vid analys av 
mer komplexa och okonventionella detaljer som 
inte finns tabulerade in standarden. 

Hots-spot spänningsmetoden kan i princip 
endast användas för utvärdering av detaljer 
där rådande utmattningsbrott är spricka från 
svetstå, även om varianter för utvärdering av 
rotspricka har föreslagits.

Eurokoden öppnar för användning av hot-
spot spänningsmetoden (Annex B i 1993-1-9) 
men återger inga reglar eller riktlinjer för hur 
beräkning av hot-spot spänningen bör göras. 
Arbetet pågår nu för att inkludera detta i nya 
uppdateringar av Eurokoden.

Beräkning med ”notchspänning”
En annan metod som har fått bredare an-
vändning inom andra industrier där svetsade 
stålkonstruktioner används är ENS-metoden 
(Effective Notch Stress). Även denna metod 
är framtagen för användning i utmattningsa-
nalys i samband med finitelementmetoden.

I ENS-metoden beräknas den lokala 
spänningen vid anvisningen (sprickinitie-
ringspunkten) där även lokala spännings-
koncentrationer från svetsformen beaktas. 
Metoden kan användas för såväl tå- som 
rotspricka. För att komma runt problemen 
med singularitetspunkter vid sprickinitier-
ingspunkter (tå eller rot) rundas dessa med 
en radie som beror på plåttjocklek. 

En fördel jämfört med hot-spot spän-
ningsmetod är att spänningarna vid utmatt-
ningsanalysen med ENS-metoden kan fås 
direkt av FE-modellen utan extrapolering 
eller linjärisering. 

Mer om utmattnings- och plasticitetsberäkningar i kursen 

Advanced Steel Design – Plastic and  
Fatigue analysis den 4:e februari

Föreläsare:  docent Mohammad Al-Emrani och 
professor Mikael Möller    

Information och anmälan på www.sbi.se

Spänningsextrapolering vid utmattningsberäkning med hot-spotspänning.  

Effektiv notchspänningsmetoden (ENS) kringgår numeriska singularitetsproblem genom att runda skarpa anvisningen  
vid sprickinitieringspunkterna.
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Det lille alternativet 

med STORT lager og 
FLEKSIBLE løsninger

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

Prosjektering: Mott Macdonald, Irland 

Arkitekt: Pascall+Watson, Irland

Entreprenør: Skanska Norge

Stålentreprenør: DS Stålkonstruktion

Vognhall til bybanen i Bergen

På Kokstad i Bergen er det oppført 
et av Europas mest moderne anlegg 
for vedlikehold og oppstalling av 

trikkevogner. Anlegget består av en vogn-
hall, et verksted og et administrasjonsbygg. 
Bygningenes totale areal er ca. 25.300 m2 som 

gjør det til et av Norges største anlegg i sitt 
slag. All trafikk skal styres fra administras-
jonsbygget, og det etableres et treningsrom 
hvor trafikkoperatører trener med simulator. 
Bygningene får vannbåren varme levert via 
fjernvarmeanlegget til BKK.  

Gigantisk hall
Vognhallen er et av Bergens lengste bygg med 
en lengde på hele 301 meter. Hallen har en 
gulvflate på 13.600 m2. Her blir det plass til 
40 bybanevognsett á 42 meter. Et tilhørende 
sidebygg rommer funksjoner som sanding, 
vasking og hjuldreiing. For å unngå at vogn-

När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner  

ska projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att 

åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet. 

Några exempel på detta är följande projekt.

Stål gör det möjligt

�
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Ruukki Construction Oy har levert 
stålkonstruksjonene til Q42 som lig-
ger midt i sentrum i Kristiansand i det 

gamle Filadelfiabygget, på hjørnet av Elvegata 
og Dronningensgate. Prosjektet i kvartal 42, 
som har fått navnet Q42, er et nytt menighets-
bygg med 72 leiligheter på til sammen 27.000 
m2. Signaturbygget som er tegnet av den norske 
arkitekten Kristin Jarmund, vil prege inngan-
gen til Kvadraturen fra Lundsbroa.

Funksjoner
Menighetslokalene kan også benyttes som 
kongressenter med 2000 sitteplasser. Bygget 
som oppføres i 5–6 etasjer, skal dessuten in-
neholde restaurant/næring på gateplan, hotell, 
mediesenter og kontorer. Under bakken blir 
det to etasjer parkering, og i bakgården blir 
det opparbeidet 1000 m2 med parkareal. Den 
arkitektoniske løsningen slipper lys inn i hagen, 
samtidig som by og bygg kobles sammen. I 2. 
etasje blir det et trivselssenter med trening og 
aktiviteter, servering og helse- og omsorgstje-
nester. Bygget, som oppføres i 5–6 etasjer, vil 
bli et lavenergihus med livsløpsstandard og 
gode framtidsrettede løsninger. 

Stålkonstruksjonen
Ruukki Construction Oy har hatt totallever-
ansen av de bærende stålkonstruksjonene. I 
følge Ruukki var de prosjektspesifikke funks-
jonene svært krevende angående  montering 

Komplett stålleveranse til Q42

hallen blir en lang og kjedelig, sammenhen-
gende bygning, er bygget brutt opp med nisjer 
og glassfelt. Verkstedhallen er på 8.600 m2, og 
administrasjonsbygget (4 etasjer) er på totalt 
3.000 m2. Inne i vognhall og verksted er det 
installert sprinkleranlegg som skal slukke og 
hindre en eventuell brannspredning.

Stålleveransen
Danske DS Stålkonstruktion har levert 
og montert bærende stålkonstruksjoner 
og høyprofilerte takplater til alle tre byg-
ningene, samt sandwich fasadepaneler til 
verksted og administrasjon. Hovedbæring i 
vognhall og verksted består av momentstive 
stålrammer. I det store verkstedsrommet 
med grav er det plassert over 500 stålsøyler 
til skinner. Det har medgått til sammen ca. 
3.200 tonn stål. Stålet er produsert ved DS 
Stålkonstruktions verksted i Hobro. Lever-
ing og montering har pågått fra september 
2014 til november dette år. �
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og fremdrift. Levering og montering omfattet 
5 store fagverksdragere. Fagverksdragerne 
var levert komplet og fullstendig med skip fra 
Finland til Kristiansand havn og med spesiell 
leverans rett fra havn til byggeplass, gjennom 
Kristiansand by. De største fagverksdrageren var 
på hele 57 tonn og 50 tonn stål med 40 meters 
lengde og nesten 8 meters høyde. Mellom 4. og 
6. etasje er det to utkragende fagverksdragere. 
Stålkonstruksjonene er fabrikkert i Ruukki 
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Byggherre: Kvartal 42 Invest

Arkitekt: Kristin Jarmund 

Arkitekter AS

Konstruktør: Sweco Finland

Entreprenør: AF Kvartal 42 DA  (BRG 

Entreprenør AS og HSH Entreprenør AS)

Stålentreprenør: 

Ruukki Construction Oy

sine verksteder i Finland og i Polen. Gjennom-
føringen var basert på nøyaktige planlegging 
og koordinering med betongkonstruksjoner. 
Montasjen har pågått fra juni til november 2015. 
Bæresystemet for etasjeskillere av betong består 
av brannisolerte stålkonstruksjoner i søyler og 
bjelker. Alle utvendige stålkonstruksjoner har 
korrosjonsbeskyttelse og malte overflater. Pros-
jekteringen er utført av Sweco Finland ved hjelp 
av BIM-modellering. �
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Vel ett år etter at flommen rev i stykker 
Tintrabrua over elva Vosso, er en ny 
stålbru klar til bruk. Den nye gang- og 

sykkelbrua som knytter sammen Gjernes og 
Prestegardsmoen, er 107 meter lang, 2.65 meter 
bred og 3 meter høy. Voss kommune har fått 
en vedlikeholdsfri bru, tilpasset naturen, til ca. 
halvparten av budsjettert pris på ti millioner 
kroner. 

Fagverksbru 
Brua som ble tatt av flommen i 29. oktober 
i fjor, var en hengebru, bygd av tyskerne og 
russiske krigsfanger under 2. verdenskrig. Den 
nye brua er en fagverksbru, opplagt på de gamle 
fundamentene.  Stavanger-firmaet Stål & Fasade 
AS har prosjektert, produsert og montert Tin-
trabrua. Stål & Fasade har tidligere levert Høse 
Bru i Suldal, et av stoppestedene på Nasjonal 
Turistvei i Ryfylke. Høse Bru har vunnet design-
prisen «Bridge of the year» av det amerikanske 
reiselivsmagasinet Travel + Leisure.

Corten-stål
Den nye Tintrabrua er konstruert med Corten-
stål, et rusttregt stål som raskt får en rustrød 
farge. På sikt vil den være så og si vedlikeholds-
fri. Brua er tredelt. Midtseksjonen er 44 meter 
lang og de to andre er 31,5 meter lange. Kragen-
de ut fra brua er det to fiskepirer, et som peker 
oppover motstrøms og et som peker nedover 
medstrøms. Disse blir plassert over brupilarene 
som står ute i elva. Det vil bli tak over så å si hele 
brua, med unntak av to partier som vil være åpne 
med spilekledning i taket. Det er også designet 
en egen lyspakke til denne smekre brua.

Accoya tre 
Rekkverk består av spiler i Accoya tre. Også 
gulvplank er i Accoya tre med unntak av to åpne 
takpartier hvor det er o-rister. Framstillingen 
av Accoya er en prosess som kalles acetylering, 
og bidrar til at trefibrene mister sin naturlige 
evne til å oppta og avgi fuktighet i celleveggene. 
I praksis vil det si at celleveggene blir låst for 
vanninntregning med over 90 %, noe som gjør 
at treverket blir forhindret i å svelle og krympe. 
Accoya er verdensledende i holdbarhet og har 
50 års garanti i ubehandlet form. �

Byggherre:  

Voss kommune

Arkitekt: Rintala 

Eggertsson Arkitekter

Konstruktør:  
S.K. Langeland

Stålentreprenør/ 
totalentreprenør:  

Stål & Fasade
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Tintrabrua, vedlikeholdsfri og vakker
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De nya våningarna ovanpå reseanläggnin-
gen och garage minskar gradvis i trappsteg 
med höjden. Våningarna öppnar upp sig med 
glaspartier, terrasser och balkonger mot havet. 
En gedigen enkelhet med glas och stål som 
huvudmaterial sammanhåller gestaltningen. 
Byggnaden har miljöcertifierats och uppnått 
miljöbyggnad guld.

Knutpunkten Helsingborgs centralsta-
tion är ett av Sveriges största kom-
munikationsnav för resande med 

tåg, färja och buss. I komplexet finns även 
kontor, restauranger och butiker. Nu växer 
Knutpunkten med ytterligare kontorslokaler. 
Med fem nya varierande våningsplan skapas 
stora sammanhängande kontorsytor med en 

spektakulär utsikt mot såväl sund, stadskärna 
och den framtida stadsdelen H+. Wihlborgs 
bygger till och bygger om i två etapper. Den 
första etappen innefattar bla nyproduktion av 
7 700 kvadratmeter kontor som ska vara klar 
sommaren 2016. Etapp 2 innebär preliminärt 
ytterligare 2 000 kvadratmeter kontor och 
förbättringar av resecentret.
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Stålstomme och rostfri stålplåt mot Öresund

Stålstommen har tillverkats och monterats  
av Smidmek.
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kraftiga stålfackverksbalkar för att avväxla 
tyngderna från de överliggande fyra vånin-
garna till den befintliga grundkonstruktionen.

Prefabricerade glasfasadmoduler med vari-
erade inramningar utförda i en gedigen och un-
derhållsfri rostfri stålplåt har bidragit till kortast 
möjlig montagetid med hög energiprestanda. 
Den bronsfärgade plåten från FMH Stainless, 

Ett centralt mål i utformningen av påbygg-
naden har varit att hitta en grundstruktur som 
har en stor grad av generalitet och robusthet 
men inte blir för storskalig och generell i ut-
tryck. Den prefabricerade stommen med ett 
pelar- balksystem i stål samt håldäckselement 
har hanterat stora spänn med pelarfria flexibla 
kontorsytor. Längst ned i byggnaden finns 
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Beställare:Wihlborgs Fastigheter
Arkitekt: Tengbom, Patrik Ekenhill
Entreprenör: NCC
Konstruktör: Sweco
Stålkonstruktör:  J3M
Stålentreprenör: Smidmek
Fasadplåt: FMH Stainless

Vackra plåtar – beständigt och tåligt
Interiört & Exteriört
Arkitektur & Design
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upplevs levande och skiftande över dygnet. Den 
reflekterar ljuset från Öresund och övergår till 
varmt gyllenfärgad i solnedgången. 

Stålkonstruktör har varit Sweco och J3M 
i 3D-projektering. Stålstommen på 600 ton 
har tillverkats i Smidmeks verkstad i Eslöv. 
Smidmek har även monterat stomkonstruk-
tionen med stål och Hdf-bjälklag. �

Stålkassetterna har förädlats i 2 steg, dels med en mönsterprägling 
samt en dynamisk infärgning genom ett transparent oxidskikt till 
en bronsfärgad kulör.

3D-projektering har varit ett måste där det har varit ett tätt samarbete mellan projekter-
ing, ståltillverkning och montage med visualiseringar på projektering och byggmöten.

Stål blev även ett naturligt val för påbygg-
nadens trappor där en öppen ståltrappa ger 
en variation och kontrasterande och svävande 
upplevelse över staden och vattnet.
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Gamla Årstabron från 1929 var ur-
sprungligen dimensionerad för 
planskild tåg- och biltrafik, men 

bron har endast använts för tågtrafik. Den 
befintliga stålbågen klarar därmed av da-
gens tåglaster, men så var inte fallet med 
det gamla brodäcket (tågbalkar, tvärbalkar). 
Det gamla brodäcket har därför ersatts med 
ett isotropt ståldäck med direkt rälsbefäst-
ning. Projektet påbörjades i april 2014 med 
förfrågningsunderlagen och trafikpåsläppet 
skedde på i augusti 2015, helt enligt plan. 
Entreprenaden genomfördes som en sam-
verkansentreprenad med mycket pressad 
tidplan. Det nya brodäcket är 157 m långt, 
14 m bred och väger 1000 ton.

Det nya ståldäcket består av 15 mon-
tagedelar som skruvats ihop med högt för-
spända flänsförband. Själva bågen behölls 
intakt samt även hängare och pelare som 
håller upp brodäcket. Delar av tvärförbanden 
som håller ihop bågen behölls även men be-
hövde minskas i höjd och därmed få en ny 
överfläns. Dessa förstärkningsarbeten och 
montering av upplag kunde påbörjas innan 
trafiken stoppades i april. 

Mittdelen på 60 m demonterades och mon-
terades i ett stycke. Den nya mittsektionen 
transporterades från Polen till Södertälje 
Hamn av pråm. På kaj monterades sedan 
hängare, brolager och rälsbefästningar innan 
transport till Årsta på en ny pråm. Den nya 
mittsektionen under bågen lyftes upp på plats 
från pråmen med hjälp av 6st wiredomkrafter. 
Lyftet skedde under ca 4 timmar den 11 juni. 
De 14 små brosektionerna transporterades 
med båt till mellanlager i Södertälje hamn. De 

Gamla Årstabron – ny brosektion i ett lyft
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breda transporterna från Södertälje till Årsta 
har skett nattetid och brodelarna har sedan 
bytts med hjälp av spårgående brobytarvagn.

I upplagspunkterna i varje tvärförband 
har det monterats lager som hanterar brons 
laster och rörelser. Sista delen mot landfäs-
tena är ledad för att undvika lyft där det är 
stora rörelser. Totalt har ca 12 ton duplexstål 
använts, främst kring lager och leder, övrigt 
konstruktionsstål i kvalitet S355J2. 

Beställare: Trafikverket

Stålkonstruktör: Ramböll 

Byggentreprenör: Skanska

Stålentreprenör: Vistal

Den nya brosektionen lyfts från pråmen med  
6 st wiredomkrafter.

Ovan ser du förberedelserna för demontaget av 
den gamla brosektionen den 2 april. Nedan ser 
du att den nya brosektionen nästan är helt på 
plats vid 10-tiden den 11 juni.

Den renoverade Gamla Årstabron utgör 
en viktig del av den omläggning av den spår-
bundna trafiken som sker i samband med 
färdigställandet av Citytunneln. �
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STÅLPRODUSENTER
ArcelorMittal Commercial 
Long Norway AS, 

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

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

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

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

SSAB EUROPE OY
C/o Ruukki Norge AS,
www.ruukki.no
Pb.140 Furuset, 
1001 Oslo,
Tel. 22 90 90 00

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

Stalatube OY 
c/o GatewayStainless AS,

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

ThyssenKrupp Mannex GmbH 
Delegation Office Norway, 

www.tk-mannex.no, 
PB. 6877 - Rodeløkka, 
0504 Oslo, 
Tel. 23 17 37 10

TYNNPLATER
Alsvåg Plater AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STÅLGROSSISTER
B GROUP, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STÅLENTREPRENØRER / 
VERKSTEDER 
ABT Bygg AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Byggmetall AS, 
www.byggmetall.no, 
Kraftlaget, 7250 Melandsjø, 
Tel. 72 44 44 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Feyling Mekaniske Verksted AS, 
www.feyling-mek.no, 
Emsevegen 128, 2770 Jaren, 
Tel. 61 32 83 67
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Finneid Sveiseverksted A/S, 
www.finneidsveis.no, 
Finneid Kai, 8210 Fauske, 
Tel. 75 60 08 60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hiltula AS, 
www.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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SB Produksjon AS, 
www.sbproduksjon.no, 
Øran Vest, 6300 Åndalsnes, 
Tel. 71 22 44 70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STÅL- OG FASADEENTREPRENØRER
Alustål, 

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

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

Bøttger & Co AS, 
Pb 2518, 3702 Skien  

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

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

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

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

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

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

Stål & Fasade AS, 
www.ikm.no/IKM-Staal-og-Fasade, 
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

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

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

ENTREPRENØRER
AF Gruppen Norge AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skanska Norge AS,  
Konstruksjonsavdelingen, 

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

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

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

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

RÅDGIVENDE INGENIØRER
Bomek Consulting AS, 

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

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

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

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

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

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

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

Høyer Finseth as, 
www.hoyerfinseth.no, 
Engebrets vei 5, 0275 Oslo, 
Tel. 23 27 80 00
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Ingeniørgruppen AS, 
www.ingeniorgruppen.no, 
Pb 1035, 8602 Mo i Rana, 
Tel. 909 87 359

Kværner Jacket Technology 
Trondheim AS, 

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

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

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

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

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

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

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

Ruukki Construction Norge AS 
avd. Fredrikstad, 

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

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

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

PROGRAMVARE / IKT 
Theta Development as, 

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

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

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

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

BRANNSIKRING OG ISOLERING
BrannStopp Norge AS, 

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

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

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

BETONGELEMENTPRODUSENTER
Con-Form Oslo AS, 

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

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

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

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

FESTEMATERIELL / MASKINER
Beijer AS, 

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

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

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

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

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

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

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

INSPEKSJON / DOKUMENTASJON
AAA Certification AB, 

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

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

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

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

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

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

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

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

MALING
Joma Trading Norway AS, 

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

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

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

VARMFORSINKING 
Brødr. Berntsen AS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GJENVINNING/RESIRKULERING
Norsk Gjenvinning AS, 

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

ORGANISASJONER/UTDANNING
Den norske Stålgruppen, 

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

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

www.igsf.no
Nordic Galvanizers, 

www.zincinfo.se 
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, 

www.NFSkompetanse.com 
Stål- og metallgrossistenes Forening, 

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

Universitetet i Agder, 
www.uia.no, 
Pb 509, 4898 Grimstad, 
Tel. 37 23 30 00
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STÅLVERKSTEDER
����Byggmetall AS,  

www.byggmetall.no
����JBM Products AS,  

www.jbm-products.no
����PRO CON AS,  

truls_toivo@hotmail.com
����Uthaug Industri & Skips-

service AS,  
www.uthaugindustri.no

RÅDGIVENDE INGENIØRER:
����North West Solutions AS, 

www.nwsolutions.no

UTDANNING:
����Universitetet i Agder,  

www.uia.no.

I år deler Norsk design- og arkitektur-
senter (DOGA) ut 7,7 millioner kroner 
gjennom Designdrevet innovasjonspro-
gram (DIP). Alle prosjektene har til felles 
at de skal samarbeide med designere i 
sine innovasjonsprosjekter. 16 prosjekter 
av 137 søkere har fått innvilget støtte 
fra DIP. Et av prosjektene som har fått 
innvilget støtte er «Ombruk av stål og 
tilknyttede materialer.» Det er Norsk 
Stålforbund som står bak prosjektet. 
Oppstart var 1. november - prosjektpe-

rioden er 12 måneder. Eva Widenoja er 
leid inn i prosjektet som industridesigner 
og prosjektleder. 

Målsettingen med prosjektet er å 
tilrettelegge for en grønnere bygge-
bransje, og avdekke brukerbehov i de 
viktigste delene av verdikjeden, som 
grunnlag for attraktive, kommersielle 
muligheter, med helt nye konsepter for 
1) Et nytt profesjonelt marked for om-
bruk av stål og tilknyttede materialer 
og 2) Tekniske løsninger som muliggjør 

ombruk av stål- og byggematerialer i 
framtiden. Les mer på internett: 
www.doga.no

Norsk Stålforbund får støtte til Ombruks-prosjekt

Stålingeniør – ny film i Mitt yrke-serien

Norsk Stålforbund og NFS/Tekna har sponset en film 
som tar for seg yrket «Stålingeniør». Det er filmet hver-
dagen til en ingeniør som konstruerer stålbygg og en 
sivilingeniør som konstruer offshore konstruksjoner. 
Det er to flotte representanter fra hver av bransjene 
som forteller om hvordan det er å arbeide som 
stålingeniør. Filmteamet har fulgt Henning Klausen i 
Metacon Industrimek AS og Clara Garcia Heras i Aibel 
AS på jobb på kontoret, i møter og på byggeplass. 

Det er filmselskapet Adalia som har produsert fil-
men for NRK. Serien som går på NRK2 i beste sendetid 
er kalt «Mitt yrke». NRK har kjøpt senderett for 10 år til 
serien, og det har allerede gått 34 episoder på NRK2. 
På NRK.no kan man se filmene som altså er tilgjenge-
lige i 10 år. NRKskole bruker dem i tillegg til TV-sendinger. Filmselskapet har også et samarbeid med 
www.ndla.no som er alle fylkeskommunenes læringsplattform, samt www.utdanning.no. Begge 
plattformene bruker serien. Vi får dessuten full bruksrett av filmene til eget bruk også. 

Filmen «Stålingeniør» vil bli publisert på NRK om kort tid, på https://tv.nrk.no/serie/mitt-yrke.

Fra kick-off-møtet på DOGA 10. no-
vember, fra venstre Kjetil Myhre, Eva 
Widenoja og Lasse Kilvær.

Clara Garcia Heras i Aibel.

Henning Klausen i Metacon.
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Medlemsföretag i fokus
Stålbyggnadsbranschen i både Sverige och Norge bärs upp av många kompetenta 

stålbyggnadsföretag som med kompetent personal och kvalitetssäkrade processer 

förser byggbranschen med stålkonstruktioner av olika slag. Under denna vinjett  

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

Overhalla Mekaniske har kjøpt samtlige aksjer i  

Namsos-selskapet og Bygg-Con blir dermed en del av 

bedriftsmiljøet i Overhalla Gruppen.

Overhalla Mekaniske fusjonerer med Bygg-Con

Daglig leder i Bygg Con, Erling Haug-
dal er godt fornøyd med avtalen som 
er inngått. - Det har vært en lengre 

prosess, men nå var tida inne og vi synes 
det er veldig positivt å nå være en del av 
Overhalla Gruppen, sier Haugdal.  – Opp-
kjøpet vil ikke få noen konsekvenser for våre 
ansatte og vi vil fortsette videre drift på vår 
avdeling i Namsos. Vi ser imidlertid store 
fordeler med å få tilgang til nye markeder og 
bli en del av et større miljø. Det er stor kon-
kurranse i byggebransjen og det blir stadig 
nye krav med tanke på dokumentasjon og 
administrasjon. Ved å slå oss sammen står vi 
sterkere til å håndtere dette på en god måte, 
forklarer Haugdal.

Sterk lokal forankring
Ivar Lysberg er daglig leder i Overhalla Me-
kaniske og kan se frem mot et bredere sam-
arbeid og større fagmiljø.  – Det å få tilgang 
på kompetansen og kapasiteten som finnes 
hos Bygg -Con innenfor stålkonstruksjon, 
er en stor del av motivasjonen for å gå inn i 
denne avtalen. Bygg-Con har lang og bred 
erfaring i bransjen, noe som trengs for å 
drive med stålkonstruksjoner i større skala. 
Med mange dyktige fagfolk på laget, vil vi 

God stemning på første møte mellom ansatte 
etter fusjoneringen.

ha muligheten til å ta på oss større oppdrag 
sammen med de andre bedriftene i Overhalla 
Gruppen. Jeg ser store muligheter, og et 
potensiale for utvikling i dette oppkjøpet, 
som ville ha tatt lang tid å opparbeide uten 
Bygg - Cons hjelp, sier Lysberg.

Godt nytt for kunder og ansatte
Overhalla Gruppen består av fire selskaper 
som sammen leverer konstruksjoner i be-
tong, tre og stål. Adm. direktør i Overhalla 
Gruppen, Arnt Ove Amdal, mener at kon-
sernet nå kan tilby et enda bredere produkt-
utvalg til sine kunder. – Det at Overhalla 
Mekaniske kjøper opp Bygg-Con, betyr at 
vi som totalleverandør kan levere større 
prosjekter. Vi blir sterkere på stålleveran-
ser og det vil sammen styrke vår posisjon i 
markedet. Overhalla Mekaniske AS vil nå 
bestå av en avdeling i Namsos og en avdeling 
i Overhalla med til sammen 28 ansatte. 

Fakta om bedriftene
Bygg Con As er et mekanisk verksted og stå-
lentreprenør som ble etablert i 1992. Bedriften 
ligger i Namsos og har totalt 18 ansatte. Be-
driften er godkjent lærebedrift og er sertifisert 
ihht NS-EN 1090-1 i utførelsesklasse EXC 3.

Overhalla Mekaniske er lokalisert på Skog-
mo og har 10 ansatte. Bedriften ble etablert i 1887 
og er en av Overhallas eldste bedrifter. De leverer 
konstruksjoner i stål og aluminium til større 
og mindre prosjekter. Bedriften er godkjent 
lærebedrift og har sentral godkjenning innen 
montasje, konstruksjon og prosjektering. �

Les mer på internett: 
www.overhallamekaniske.no

Fra venstre: Daglig Leder i Overhalla Mekaniske Ivar Lysberg, Adm. Dir i Overhalla Gruppen Arnt Ove Amdal og Erling Haugdal tidligere eier av Bygg-Con.
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Vedran som är konstruktör visar hur man projekterar i moderna program där allt bygger på 3D.

Dan Jonsson visar det största just nu pågående projektet, 17 000 m² i Haninges nya industriområde Albyberg.
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Northpower projekterar, tillverkar, bygger och monterar 

isolerade stålhallar. Man ansvarar för hela processen, 

från första kontakt till färdig slutprodukt, och garanterar 

en smidig och snabb process utan att tumma på kvali-

tet, trygghet och säkerhet.

Northpower Stålhallar 
– hallbyggare med BIM i fokus!

�

Northpower har sin verkstad och 
kontor i Jordbro. Lokalerna byggde 
man själva 2010 och de omfattar 

totalt 1 440 kvm och man är cirka 30 med-
arbetare bestående av svetsare, montörer, 
säljare, projektledare och konstruktörer.  

Från motocross till hallbyggare
Northpower har sitt ursprung och namnet 
från norr varifrån ägarna Niklas Granström 
(Kalix) och Dan Jonsson (Boden) kommer. 
Båda har ett förflutet som professionella mo-
tocrossåkare och efter avslutade karriärer bil-
dades Northpower år 2006. Bolaget arbetade 
med stål, svets och smide som underentre-
prenör till dom stora byggherrarna. Fyra år 
senare, 2010 flyttades fokus till att enbart vara 
hallbyggare och där stå bakom hela processen 
direkt till slutkund. I samband med detta 
såldes också verksamheten i Göteborg och 
man flyttade till Stockholm (Haninge). Man 
har två systerföretag i Northpower Takentre-
prenader och Northpower Fastigheter som 
jobbar inom samma genre mot kommersiella 
fastigheter. Till 10-årsjubileet i oktober nästa 
år kommer man flytta in i nya lokaler i Alby-
berg Industriområde i Haninge med dubbla 
ytan mot idag – givetvis bygger man själv.

3D & BIM
Northpower kan bygga hallarna helt enligt 
specifika önskemål eller så väljer kunden en 
av Standarhallarna som är färdigt optime-
rade för att klara många olika verksamheter 
och användningsområden. Man erbjuder 
hela projekteringen från idé till konstruk-
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Verkstaden är redan för liten, inom ett år så 
kommer företaget att flytta till en ny lokal i 
Albyberg industriområde, den nya lokalen blir 
dubbelt så stor. Självklart så bygger man den 
nya lokalen själv.

tionsritningar och hela projekteringen är 
certifierad enligt EN1090. BIM är en själv-
klarhet för att nyttja den fulla potentialen 
som finns i dagens fina 3D program. North-
power har egna erfarna konstruktörer som 
håller sig helt och hållet till 3D-projektering. 
I verkstaden har man enbart 3D-ritningar 
under tillverkningen och det fortsätter hela 
vägen under montage och byggprocessen 
till färdig hallbyggnad. Alla leverantörer 
som Northpower samarbetar med ska även 
de arbeta med 3D och BIM för att kunna 
integrera alla komponenter.

Detaljplanerad tillverkning
Northpower jobbar endast med traditionella 
stålstommar av handelsstål som HEA, UPE 
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VKR, KKR och IPE balkar. I verkstaden har 
man valt att i huvudsak inte satsa på bearbet-
ning, istället köper man alla komponenter 
färdigt bearbetade för sammansättning och 
svetsning till stomkomponenter. Verkstaden 
är certifierad enligt EN1090 sedan våren 
2014 med Nordcert som kontrollanter. Efter 
tillverkningen blästras och lackeras stålstom-
men hos Midroc Alucrom och man erbjuder 
alla rostskyddsklasser mellan C1 - C5, även 
varmförzinkning förekommer. Northpower 
köper in fackverk, hattbalkar och andra 
specialkomponenter från leverantörer som 
är specialiserade på just dessa produkter. 

Samverkan inom hela företaget
Ute på byggarbetsplatsen sker det mesta av 

montage med skruvförband och detaljerna 
är enkla och genomtänkta. Under projek-
teringen sker det hela tiden ett samarbete 
med produktionen i verkstaden och ute på 
montaget för att hela processen från idé till 
färdig byggnad ska utföras utan misstag och 
fel. Alla i företaget är med och utvecklar 
processen så att den hela tiden blir bättre. 
Northpower satsar på framtiden och inte-
grerar i stor grad praktikanter från indu-
strigymnasiet och ex-jobbare från KTH till 
sin verksamhet. �

Lars Hamrebjörk

Läs mer på Internet
www.northpower.se
www.northpower.se/stal/film/

Företaget har modern och välanpassad svets-
utrustning för de egna behoven.

Dan visar tillsamman med verkstadschefen Ibrahim hur företaget jobbar med 3D i tillverkningen.
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ArcelorMittal är världens största 
stålkoncern. Vi ligger i framkant i 
forskning och utveckling och an-

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

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

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

Tak och fasader för all arkitektur

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

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

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

Täckande bredd 1000 mm

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

D

Typ 1003 B 

NYHET!NYHET!
B30-s1,d0 ONDATHERM 
PIR Sandwich paneler 
från tjocklek 100 
upp till 140 mm
�������	
����������	���	����	����
��
��
från och med 40 mm
B = Brandmotstånd
s = (smoke). Rökavgivelse klassat i s1, s2, s3
d = (drop). Max droppar från smält ytskikt klassat 

som d0, d1, d2

Mineralullpaneler 
240 och 300 mm

SKYDDSKLASS 2
������	����	���	���	���	��

Panelegenskaper Densitet min.ull:  
85 kg/m3

Densitet min.ull:  
120 kg/m3

Paneltjocklek 240 mm 300 mm 240 mm 300 mm

U-värde (W/m2K) 0,16 0,13 0,18 0,15

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

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

ARVAL 
system och produkter

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

produkter som koncernen ArcelorMittal erbjuder. I vårt skandinaviska produkt-

program finner du ännu fler spännande produkter.
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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.

VI PROJEKTERAR  
STÅL FÖR FRAMTIDEN
Byggnadskonstruktion är nyckeln för att möta både 

funktionella och estetiska visioner när broar och 

byggnader ska utformas. Stålkonstruktion är en  

viktig del. 

Vi gör stål möjligt i så väl spektakulära som rationella 

former oavsett om det handlar om ett fastighetsprojekt, 

ett industriprojekt eller ett broprojekt.

Läs mer på www.cowi.se


