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BIFROST – VINNARE AV STEEL RACE REUSE 72 H

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

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

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

Vi gör stål möjligt i så väl spektakulära som rationella 
former oavsett om det handlar om ett fastighetsprojekt, 
ett industriprojekt eller ett broprojekt.

Läs mer på www.cowi.se



LIFTING EQUIPMENT AND SERVICES

Simplicity is the 
ultimate form of 
crane design
www.konecranes-craneplanner.eu/se

Låt inte teknik och material begränsa dina kreativa idéer. 
ArcelorMittal Projekts program av byggplåt och paneler 

erbjuder innovativa lösningar för tak och fasader.  
Hos oss finns något  för varje önskemål. 

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

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

Få din nästa projektidé på arcelormittalprojekt.se

Låt de goda idéerna 
bli till verklighet
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Läget under
kontroll?

Tibnor är en mötesplats för den nordiska industrin.
Hos oss sammanstrålar kunskaper och erfarenheter
från såväl oss som våra kunder. Vi ser varje ”nu” som
en erfarenhet som höjer kvalitén i ”nästa gång”.
Som en modern distributör av stål och metaller förstår
vi att vår roll sträcker sig längre än själva leveransen.
Vi är en del av den nordiska industrins konkurrenskraft.

Från Tibnor får du allt material och alla tjänster
du behöver i stål och metaller, snabbt och pålitligt.
Stålbalk, stålrör, aluminium, rostfritt, bearbetat som
du behöver det från våra steel service centers i
Köping, Eskilstuna och Lanna. SSABs produkter är
en styrka för oss som dotterbolag, men vi har också
ett nära samarbete med andra leverantörer.

Vad kan vi göra för dig?

tibnor.se | 0771-484 010   
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Aktuelt

Et nytt år har begynt, og vi er godt i gang med nye oppgaver. Vi har i år startet mange nye 
prosjekter som vi mener er viktige for stålbransjen og det enkelte medlem. Jeg vil her nevne 
noen av disse.  

Kjøp av klimakvoter
Kjøp av klimakvoter er et av de viktigste miljøtiltakene for å nå målsettingen om en global oppvar-
ming på under 1,5 grader. Vi har nå innledet et samarbeide med Mekaniska Verkstädernas Riksför-
bund, søsterorganisasjonen til Den Norske Stålgruppen, om en innkjøpsordning der verkstedene kan 
kjøpe klimakvoter for skogplanting når de kjøper stål til egen fabrikasjon. Det vil si at man ved å 
betale en klimaavgift per kg stål, så kompenseres all CO

2
-utslipp fra produksjon av stål. Således vil stål 

bli et CO
2
-nøytralt byggemateriale.

EPD-programvare
Flere byggherrer etterspør nå spesifikke miljødeklarasjoner (EPD). Dvs at de ikke godtar EPD som er 
basert på gjennomsnittlige miljødata. Dette betyr at en EPD må inneholde miljødata fra det stålverket 
som produserer stålet og fra den stålentreprenøren som fabrikkerer og monterer stålet. Vi ser derfor 
nå på en løsning i form av en EPD-generator. Det er en nettbasert programvare hvor medlemmet kan 
velge stålprodukt og stålverk, samt legge inn sine egne miljødata og avstand til byggeplass. 

Byggmontasjefaget
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk har nå gitt sin støtte til Betongelementforeningens søknad 
om et nytt lærefag, kalt Byggmontasjefaget i Videregående utdanning. Faget skal gi nødvendige 
ferdigheter og kunnskaper for montasje av store bærende elementer i tre, stål og betong. Betong-
elementforeningen, Moelven og Norsk Stålforbund arbeider nå med en beskrivelse av faget og inn-
hold. Dette vil danne underlaget for læreplanarbeidet som starter medio mars. Forslaget til læreplan 
vil bli sendt ut på høring i fjerde kvartal i år.

Arendalsuka
Norsk Stålforbund vil i år for første gang delta med stand på Arendalsuka 12-16. august, Norges stør-
ste politiske møteplass. I den forbindelse inviterer vi til et miljø- og klimaseminar kalt «Veien til en 
sirkulær byggebransje - hva gjør partiene?». Vi har invitert de politiske partiene til å delta med innlegg 
og å debattere temaet. Vi vil også informere om stålets miljøegenskaper og hvordan vi kan redusere 
klimafotavtrykket i stålbygg, bl. a. ved bruk av resirkulert stål, ombruk av stål og bruk av høyfast stål. 

Yngres Stålnettverk
Den nye organisasjonen Yngres Stålnettverk (YSN) som ble stiftet i fjor, samler alle stålinteresserte 
mellom 18 og 35 år. YSN arrangerer aktiviteter for å fremme kompetanse, erfaring og bygging av 
sosiale nettverk. I oktober var YSN på studiebesøk til skihallen SNØ i Lørenskog. Nå inviterer 
YSN til et nytt studiebesøk, i begynnelsen av juni, denne gang til Stockholm og Oxelösund for å 
besøke SSABs stålverk. Turen er koordinert med YSNs nye, svenske søsterorganisasjon. 

Stålpriser
Annet hvert år deler vi ut stålpriser. I år er det igjen tid for utdeling av Norsk Stålkonstruks-
jonspris og Norske Arkitektstudenters Stålpris. SBI har også utdeling av en pris i år for beste 
stålbyggnad. Jeg vil oppfordre alle til å nominere sine kandidater. Prisene henger svært høyt og 
gir mye medieomtale og prestisje. n

  5

Kjetil Myhre
daglig leder, Norsk Stålforbund
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SBI stålbyggnadsdagen 2019 185x62 v1.indd   1 19-02-27   11:12

Norsk Offshoredag 2019 avholdes 
15.mai på Radisson Blu Scandi-
navia hotell i Oslo. Konferansen 
Norsk Offshoredag ble startet i 
2002, og blir arrangert for 18. år 
på rad i 2019.  Formålet med Norsk 
Offshoredag er å sette fokus på ak-
tuelle temaer, prosjekter etc.  innen 
olje og gass industrien. Konferan-
sen holdes i regi av Norsk Forening 
for Stålkonstruksjoner (NFS) og 
Norsk stålforbund, og bruk av stål 
i offshore konstruksjonene er et 
prioritert område.

Konferansen har fått positiv 
støtte fra Regjeringen, og ble i 
2018 åpnet av Olje- og Energi-
minister Terje Søviknes. Norsk 
Offshoredag 2019 vil også starte 
med et åpningsinnlegg av vår 
nåværende Olje- og Energiminister, 
Kjell-Børge Freiberg. 

Konferansen i år har disse 3 
hovedfokusområder:     
•  Norsk Olje og Gass næring gjen-

nom 50 år
• Framtidige utviklingstrender 
•  Status offshore byggeprosjekter 

siste år   

I 2019 vil det være 50 år siden 
Ekofisk-feltet ble funnet og Norge 
ble en oljenasjon.

Dette vil bli markert med 
foredrag om utviklingen av olje- og 
gass industrien gjennom disse åre-
ne ved tidligere Statoil sjef Harald 
Norvik. I tillegg vil det bli holdt et 
foredrag om den norske Subsea 
historien ved Arnfinn Nergaard, 
tidligere UiS.

Konferansen vil videre sette 
søkelys på viktige trender for den 
norske Olje-Gass teknologien 
framover, slik som ubemannede 
plattformer, digitalisering, CO2 
lagring og Grønn teknologi. Videre 
vil ombygging av eksisterende 
plattformer for transport til og 
bruk på nye felt bli belyst med et 
aktuelt byggeprosjekt. Flere av de 
sentrale eksisterende feltene på 
norsk sokkel har nådd og vil nå sin 
definerte levetid, og vil bli stengt 
ned og fjernet. Dette vil bli dekket 
med et eget foredrag.

Prosjekter for fornybar energi 
basert på offshore havvind er i 
sterk utvikling. Via 2 foredrag vil 

dette bli dekket med fokus på 
historikk og trender i den tekniske 
utviklingen for havvind inkludert 
også info om sentrale flytende vind 
prosjekter.      

«Kysten Rundt» var et fast 
innslag på Norsk Offshoredag 
tidligere år. Dette innslaget vil bli 
gjenopptatt i år, hvor de pågående 
byggeprosjektene på norsk sokkel 
det siste året vil bli gjennomgått 
mht kort status og nøkkeltall.

Thor Dahl, Norsk Forening 
for Stålkonstruksjoner

Klart for Norsk Offshoredag 2019

Passa på att ladda 
ner Eurokoderna!
Avtalet mel-
lan SIS och 
Boverket som 
har möjliggjort 
fri användning 
av de svenska eurokoderna 
löper ut den 31:a mars och 
det är i dagsläget oklart om 
det kommer att förlängas. 
Passa därför på att ladda 
ner de aktuella standar-
derna här: www.sis.se/
konstruktionochtillverkning/
eurokoder/tadelavdes-
venskaeurokoderna/ 

Plåt19 i Göteborg
Den 25 april hålls Plåt19 på Eriksbergshallen i Göteborg. Några 
av världens främsta arkitekter, materialexperter, forskare och 
fasadinnovatörer som visar på metallfasadernas möjligheter. 
Arkitekter och andra beslutsfattare inom byggbranschen kan 
kostnadsfritt ta av del av både föreläsningar och utställning. 
www.plat19.se

Hisingsbron på Stålbyggnadsdagen
Den första sektionen för sidospannen på 
Hisingsbron är färdigmålad och klar för 
leverans. Bara 41 stycken kvar! Annica Ridell 
är stolt stålbyggledare för Trafikkontoret på 
plats i Spanien. Boka in Stålbyggnadsdagen 
på Svenska Mässan i Göteborg den 7 novem-
ber så kommer Annika att berätta mer om 
Hisingsbron. www.stalbyggnadsdagen.se

Olje og energiminister Kjell-Børge 
Freiberg åpner konferansen.
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BE Group levererar stål, armering, rör, specialstål, 
rostfritt och aluminium till bygg- och verkstadsindustri 
över hela Sverige och i sju andra nordeuropeiska 
länder. 

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

Certifierad  
enligt  
EN 1090-1

>130 ÅRS  
ERFARENHET AV 

ATT LEVERERA STÅL!
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Stålnätverket initieras för att erbjuda ett professionellt 
och socialt nätverk för alla yngre med intresse av stålbyg-
gande. Nätverket vänder sig till alla som i sin yrkesroll eller 
som student, kommer i kontakt med stål för byggande och 
är mellan 18 till 35 år. 

Alla yrkeskategorier är välkomna så som arkitekter, 
entreprenörer, ingenjörer och alla andra. Det är inte nå-
got krav på medlemskap i Stålbyggnadsinstitutet för att 
delta, nätverket är öppet för alla!

Aktiviteter för att höja kompetens, sprida erfarenheter 
och skapande av ett större kontaktnät. I juni arrangeras 
byggplatsbesök med middag samt stålverksbesök tillsam-
mans med det norska systernätverket, YSN. 

Mer information finns på Stålnätverkets webbsida  
www.sbi.se/om-oss/stalnatverket

Stålnätverket för yngre

EUROMETAL Regional  
Meeting Nordics 23. mai
Konferansen, som har tittelen 
Reinventing Steel Supply 
Chains – Digitalization Chal-
lenging Tradition, avholdes 23. 
mai 2019 på Hotel Scandic 
Grand Marina i Helsinki. Det 
blir en velkomstmiddag kvel-
den før på hotellet. Konferan-
sen ble i fjor avholdt i Oslo og samlet 72 deltakere. 
Årets konferanse har følgende hovedtemaer: 
»Economic Outlook: Global, Europe, Nordics 
»World Steel Outlook
»Steel Supply Chains in CIS Markets
»Steel Trade Cases, Steel Safeguards
»Steel Distribution Going Digital
»Pricing for Value – The Ultimate Challenge in 
Digital Times
»Economic Environment in Nordics & Baltics
»Challenges Facing Nordics Steel Distribution
»Development of Baltic Steel Market – Impact on 
Nordic Region
»SmartSteel – Towards Internet of Material
»Panel Discussion: Digitalization Challenges Nordic 
Steel Supply Chains

Arrangør er EUROMETAL i samarbeid med Tekninen 
Kauppa. Program og 
påmelding: www.eurometal.net

Gratis kurs: Innføring i LCA
World Steel tilbyr på nettsiden steeluniversity.org en 
rekke kurs relevant for stålindustrien. Nå har de lagt til 
et kort, gratis innføringskurs i livssyklusanalyse (LCA) 
med Prof Dr. Matthias Finkbeiner ved det tekniske uni-
versitetet i Berlin som foreleser. Kurset består av syv 
moduler med litt tekst, korte videoer og små oppføl-
gingsoppgaver. Kurset kan gjennomføres i korte deler, 
eller i sin helhet før lunsj. Selve undervisningen gir en 
generell forståelse av LCA, mens oppgavene setter 
dette inn i et stålperspektiv. 

LCA kan gi kunnskap av hvor man bør fokusere på 
kutt i miljøutslipp i løpet av en produksjonsprosess, 
eller gi grunnlag for å sammenligne alternative produk-
ter basert på miljøbelastning. LCA er også grunnlaget 
for miljødokumentasjonsordninger som EPD. Kurset 

forutsetter noe kunnskap om stålproduksjon og passer 
for alle i bransjen som vil vite mer om LCA. Les mer på 
internett: www.steeluniversity.org 

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

 

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

info@nordicgalvanizers.com
www.nordicgalvanizers.com
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AHO WORKS  – studentpris til Jelle Boon

Norsk Stålforbund deler ut Pris for Innovativ bruk av Stål til 
studentarbeider ved AHO Works-utstillingen av semester-
arbeider ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Vinner-
ne kåres av en uavhengig jury oppnevnt av AHO, og tildeles 
5000 kroner i prispenger fra Norsk Stålforbund. Prisen 
for arbeid gjort sist høstsemester gikk til Jelle Boone for 
prosjektet House of the Future:

Prosjektet består av 2 hovedvolumer, et stort horison-
talt felt som rommer start-ups, innovative og kreative 
arbeidsplasser, og et tårn som rommer administrasjonen 
til det nye departementet. Langs periferien til den hevede 
stålstrukturen henger det en brynjegardin i flettet stål som 
fasiliteter sikkerhet, samtidig som den sikrer en transpa-
ritet og offentlighet til gaten. Brynjen kan heves for hver 6. 
meter og gir en maksimal tilgang til verkstedgulvet langs 
byggets grenser. Stålstrukturen består av tredimensjonalt 
fagverk som tar de store spennene mellom kjernene og et 
system av vierendeelsrammer som spenner i to retninger 
som stiver av strukturen og som samtidig fungerer som det 
romdannende systemet i det store feltet. Tårnfasaden er i 
sandwichelementer med sinusplater. 

Nominér ditt prosjekt: Senere i år vil den tradisjonelle 
Norske Arkitektstudenters Stålpris deles ut til et norsk 
studentarbeide fra de siste 2 årene. Premien er 20 000 kr 
og en reise til Brussel med nominasjon til den europeiske 
ECCS Student Award.  Fristen for å nominere arbeid er  
15. april 2019.  Les mer på internett:  www.stalforbund.no/
utmerkelser/norske-arkitektstudenters-stalpris

Astrup bygger nytt lager i Oslo
Det nye lagerbygget, 
som ligger i tilknytning til 
Astrups hovedkontor, blir 
på 2500 m2 over to etasjer. 
Grunnarbeidene startet 
i sommer, og  det nye 
lagerbygget ved Astrups hovedkontor i Oslo, stod ferdig i 
januar 2019. Astrup har allerede et 15.000 m2 stort lager på 
Rommen og nå utvides kapasiteten ytterligere.

– Vi flytter lageret for stempelstenger og hydraulikkrør 
fra vårt lager i Bergen til Oslo, slik at vi nå får dekket hele 
landet fra Oslo, sier salgs- og markedsdirektør hos Astrup, 
Thomas G. Engen. Han opplyser at man i tillegg bringer buf-
ferlageret tilbake til Oslo igjen, etter at man har leid lager 
for dette i Fredrikstad en periode.

– Det nye lageret blir suksessivt automatisert slik som 
lageret vi allerede har her på Rommen. Det vil gi oss bedre 
kapasitet og mer rasjonell logistikk, sier Engen videre. Av 
de 70 som jobber ved hovedkontoret er det 30 som har sin 
arbeidsplass på lageret i dag.

I tillegg til hovedkontoret i Oslo, har Astrup avdelinger i 
Stavanger, Bergen, Ålesund, Skien og i Trondheim. Selska-
pet omsetter for om lag 750 millioner kroner, hvorav 4-5 
prosent er eksport. Det er femte generasjon Astrup, Harald 
Astrup, som nå eier selskapet.

Morten Dahl, Metal Supply

din starka infästningspartner

®
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Norsk Havbruksdag ble arrangert for 
1. gang i 2016 med stor deltakelse. 
22. november 2018 ble den arrangert 
for 3. gang med 130 deltakere fra 
forskjellige bedrifter innen havbruks-
næringen. Havbruksnæringen bærer 
preg av en sterk satsning og høye 
ambisjoner hos alle aktørene.

Konferansen har fått positiv støtte 
fra Regjeringen ved at konferansen 
hvert år har blitt åpnet av Fiskeriminis-
teren. Per Sandberg holdt åpningsinn-
legget både i 2016 og 2017, og i 2018 
var det den nåværende fiskeriminister 
Harald Tom Nesvik som åpnet.

Harald Tom Nesvik omtalte seg selv 
som «Sjømatministeren», og han frem-
hevet at den store satsningen på norsk 
havbruk har stor viktighet for eksport, 
teknologi og næringsutvikling.

Eksportverdien i 2018 lå på 100 mil-
liarder kroner. Stadig nye markeder for 
norsk sjømat utvikles, og det er bl.a. 
inngått en avtale med Indonesia. En 
rekke aktører arbeider med utvikling 
av konsepter for oppdrettsanlegg, og det 
foreligger flere hundre søknader pr. i dag.

Det foregår en stor aktivitet på 
regelverksiden, som administreres via 
Fiskeridirektoratet. Nytek forskriften 
inneholder de overordnede regelverk 
for havbruksnæringen, og spesifiserer 
funksjonskravene til anleggene mht 
operasjon, rømning av fisk etc. Staten 
skal ha en tilsynsrolle med næringen 
iht Stortingsmelding nummer 17, hvor 
direktoratet spiller en sentral rolle. 

NS 9415 er den gjeldende standar-
den for prosjektering av havbruksan-
legg. Denne standarden inneholder re-
glene for bestemmelse av miljølaster 
fra bølger, vind etc, fortøyningsanaly-
ser, risikostyring og dokumentasjon av 
styrke. Standarden er under revisjon, 
og Martin Søreide fra Aqualine, som 
er med i komitéen, opplyste at den er 
planlagt klar i 3.kvartal 2019.   

Havbruksindustrien er på vei til 
å bli en global industrigren. Dette 
skyldes at behovet for mat vil øke 
pga verdens befolkning vil fortsette å 
vokse (i 2050 vil det være 2 milli-
arder flere mennesker enn i dag), 
og knapphet på landareal vil gi et 
behov for å utnytte havområder til 
matproduksjon. I tillegg til laks vil 
andre fiskesorter som tunfisk, cobia 
etc. egne seg for oppdrett. I tillegg til 
Norge er Kina, USA, Canada, Chile, 
Skottland og Færøyene de store aktø-
rer på verdensbasis. Flytende anlegg 
for havbruk basert på konverterte 
FPSO-er er under utvikling i Korea, og 
Kina bygger nå 3 «supermerder» som 
en spin-off etter byggingen av Ocean 
Farm 1. Det foregår en stor utvikling av 
bærekraftig fór til havbruk.  

I den norske havbruksnæringen 
foregår det forskning for å verifisere 

Norsk Havbruksdag 2018

et konsept for et 16-kantet skrog med 
fagverkskonstruksjon med dobbel not 
beregnet for arktiske farvann. Den er 
modelltestet i Frankrike for bølgehøy-
der i operasjon på Hs lik 7,5 meter.

Erfaringer med lukkede merder 
ble presentert av Force med positive 
resultater for rømning, dødelighet, 
lus etc basert på AkvaDesign sine 
anlegg. Global Maritime videre-
utvikler konsepter for å følge opp 
Ocean Farm 1, som ble bygget i Kina 
og installert utenfor Frøya. 

Dagen etter Havbruksdagen ble 
det arrangert et seminar om teknologi 
utvikling og kontrollmetoder for å 
sikre kvaliteten på fisken som utvikles 
i merdene. Iht Mattilsynet så reguleres 
fiskeoppdrett av Dyrevelferdsloven og 
Akvakulturforskriften. Det settes krite-
rier for dødelighet, rømning etc. Prin-
sippet om «Glad Laks» betyr mye for 
velferd og matkvalitet. Kontrollen av 
oppdrettslaks er under stor utvikling 
med bruk av digitalisering, sensortek-
nolgi etc. for å måle fiskens helse. I en 
produksjonsmerd så kan det befinne 
seg opp til 1 million fisker. Ved bruk 
av digitalisering så kan vekt, lengde 
og helsen til hver enkelt fisk i merden 
kontrolleres og følges opp ukentlig. 
Digitalsystemet iFarm er blant annet 
utviklet for å ivareta dette.

Norsk Havbruksdag avholdes i år 
torsdag 21. november hvor fiskerimi-
nister Harald Tom Nesvik har bekreftet 
at han kommer og igjen åpner konfe-
ransen. Thor Dahl, Norsk Forening for 

 Stålkonstruksjoner

funksjonalitet av de flytende konsep-
ter vha blant annet modelltesting. Not 
koblinger må verifiseres for bevegelser 
av store vannmasser og globale beve-
gelser, såkalt sloshing.

Aquatraz prosjektet er et semi-luk-
ket sirkulært stålramme lkonsept med 
hevbar not hvor de 8 øvre meterne 
er tett mht lakselus. Via et samarbeid 
med Midt-Norsk Havbruk er den før-
ste Aquatraz merden under bygging 
på Fosen verft. Aquatraz er designet 
for 20 års levetid, og utmatting fra 
bølgebevegelser er dimensjonerende 
kondisjon for ståldesignet.

NSK og Salaks utvikler store 
flytende konsepter i stål. Fjordmax er 
en trekantet stålkasse med sidekant 
160 meter og Havfarm 1 er det største 
anlegget til nå med et skipsformet 
konsept med lengde 385 meter.  

3D animasjon og Virtual Reality 
(VR) blir benyttet i prosjekteringen av 
havbruk. Dette muliggjør at man kan 
bevege seg rundt i en virtuell modell 
av havbruksanlegget med 3D briller. 
En demo stasjon var satt opp under 
Havbruksdagen for at deltakerne selv 
kunne teste ut dette systemet.

Gigante Offshore er en fleksibel 
slangeformet merd av plastmateriale. 
Den er 500 meter lang med diameter 
40 meter og har wire forankring. I et 
samarbeid mellom Bodø Kunnskaps-
park og Multiconsult har den blitt ana-
lysert med kombinerte bølge og strøm 
laster, og beregnet for utmatting.   

De store oljeservice aktørene Aker 
og Aibel satser på Havbruk. Aker har 

Fiskeriminister 
Harald Tom 
Nesvik åpnet 
konferansen.

Alf Reidar 
Sandstad, Midt-
Norsk Havbruk  
Aquatraz

Aquatraz havbruksanlegg prosjektet.

Helene Haaheim, 
Force Technology.

Pål Alexander 
Fossan, Fiskeri-
direktoratet.
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Med DOT får du en samarbetspartner som deltar 
i hela processen, oavsett vilket projekt du håller 
på med. Från hämtning till leverans. Från rådgiv-
ning till kvalitetssäkring. 

För oss är det självklart.
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Steel Race Reuse – 72 timmar är som namnet antyder, en tempo-tävling med fokus 

på cirkulärt tänkande, men också en tävling med förväntningar på stor kreativitet och 

nya perspektiv. Vinnande bidrag kommer att tillverkas och uppföras, för att fungera 

som en entré till Arkitekturgalan 2019 den 19 mars i Stockholms Konserthus. 

Text: Lars Hamrebjörk, SBI

➤

Entré till Arkitekturgalan 
– Steel Race Reuse 72h

Sveriges Arkitekter vill prova nya 
format för tävlingar och inför 
Arkitekturgalan lanserade vi till-

sammans med Stålbyggnadsinstitutet en 
ny typ av tävling. Det är en kortmodell 
som bygger på en dansk förlaga och 
lämpar sig väl för små snabba insatser. 
Uppgiften var att under 72 timmar rita 
på en entré i stål som i möjligaste mån 
skulle kunna gå att återbruka då det är 
temat för galan. Vår förhoppning var 
också att vi skulle nå nya målgrupper 
som tävlar och det kan vi se att vi har 
gjort. Gensvaret var över förväntan och 
det finns flera fina och spännande förslag 
utöver de som belönades, säger Elisabet 
Elfström, landskapsarkitekt LAR/MSA 
och vice förbundsdirektör på Sveriges 
Arkitekter.

Tävlingen öppnade kl. 17:00 den 21 
januari och därefter hade deltagarna 72 
timmar på sig att formge och lämna in 
sina bidrag. Det kom in 58 projekt som 
juryn har gått igenom och utsett en vin-
nare och ytterligare pristagare. n

Tävlingens jury består av:
Erik Andersson, Erik Andersson arkitektbyrå, representant Sveriges Arkitekter
Björn Åstedt, vd Stålbyggnadsinstitutet
Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet, projektledare Centrum för cirkulärt byggande
Tennce Carlsson, Stålbyggnadskontroll AB
Beatrice Agrell, Kvarteret konstruktörerna

Juryns uttalande
Det var en mycket spännande uppgift juryn ställdes inför med att börja gallra och sortera bland de 
58 inskickade tävlingsbidragen. Vi kunde snabbt konstatera att det skulle bli en tuff uppgift eftersom 
vi hittade många intressanta bidrag som uppvisade vitt skilda kvalitéer. Mångfalden var stor med 
inskickade bidrag från, gissningsvis, arkitektstudenter, arkitekter mitt i karriären och äldre arkitekter. 
Samtliga bidrag presenterades anonymiserade för juryn.

Det var kul att se uppfinningsrikedomen bland bidragen och på det sätt de tävlande hade tagit sig 
an tävlingens uppgift. Vi var fullt medvetna om att det nya tävlingskonceptet skulle kunna uppfattas 
som lite svårt med tanke på den korta tid de tävlande hade till sitt förfogande. Feedback efter tävlingen 
har bland annat varit att den korta tiden, 72 timmar, också var befriande. Man hade helt enkelt inte 
möjlighet att ”överarbeta” förslaget inom den givna tiden.

Uppgiften i tävlingen vara att på ett nyfiket och inspirerande sätt, ta vara på och lyfta fram stålets 
egenskaper och utnyttja den gestaltningsfrihet som stålet erbjuder. Bidragen skulle också utformas med 
god hänsyn till platsen det ska stå på. Hanteringen och idéerna kring återbrukat/återvunnet material 
samt återbruket/återvinningen av materialet efter galan, var av största vikt. Juryns sammansättning 
var skräddarsydd för uppgiften och vi hade stor nytta av varandras kompetenser. Avslutningsvis vill vi 
tillägga att det var riktigt kul att gemensamt bedöma alla inskickade bidrag och nu ser vi framemot att 
se det vinnande bidraget i verkligheten. 

Med DOT får du en samarbetspartner som deltar 
i hela processen, oavsett vilket projekt du håller 
på med. Från hämtning till leverans. Från rådgiv-
ning till kvalitetssäkring. 

För oss är det självklart.
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➤

Vinnare – Bifrost

Vi inledde med ett öppet idéarbete där 
många på kontoret var engagerade i 
att formulera konceptet och utveckla 

relationen till torget, byggnaden och platsens 
historiska associationer. Vi inspirerades av 
stålets breda egenskaper. Dess dualitet, lätt-
het i kontrast till dess tyngd, rått i kontrast 
till förfinat. Vi utgick också från element på 
platsen, som torgets stenmönster, trapporna 
och konserthusets pelare. 

Två utgångspunkter utkristalliserades; stå-
lets olika skepnader, från rå ursprungsform i 
gruvan till färdig industriell produkt, och att 
med endast ett fåtal obearbetade element skapa 
en dynamisk form som är lätt att återanvända.  

Vi började experimentera med att spänna 
bågar av väldigt tunn plåt och fann att formen 
av en båge både kontrasterade och harmonie-
rade med konserthusets klassiska gestaltning. 

För att hålla den tunna bågen på plats 
behövdes två stadiga fundament. Med gru-
van i åtanke valde vi att använda två stora 

stenblock av järnmalm - stålets ursprung. 
Helheten illustrerar två olika skeden i stålets 
tillblivelseprocess. Stenen knyter också an 
till konserthusets stenkolonner och torgets 
stenbeläggning. 

Bågen möter marken i endast två punkter 
och dess konstruktion gör att den blir obero-
ende av ett jämt underlag eller fast förankring 
i marken. Strukturen blir fri och bågen står för 
sig själv. Inga spår eller åverkan på platsen till-
kommer. Valvet som arketyp förstärks genom 
att bågen belyses underifrån, vilket samspelar 
med konserthusets befintliga ljussättning.

Järnmalmsblocken skulle kunna tas direkt 
från gruvan och sedan transporteras tillbaka 
och användas vidare i industrin. Stålplåten är 
obearbetad och kan i princip åka tillbaka till 
hyllan och användas i ett annat sammanhang. 

Namnet Bifrost är ett annat ord för regn-
bågen. Det är den bro som i nordisk mytologi 
ledde från jorden till himlen. Bron hade tre 
färger och sades vara mycket solid. Orfeus 

som finns avbildad som skulptur av Carl Mil-
les utanför konserthuset sträcker sig upp mot 
himlen. Upp mot regnbågen. Orfeus kunde 
med sin lyra tämja vilda djur, få floder att 
stanna och berget att flytta närmare. Berget 
har här flyttats från gruvan till torget och 
årets Arkitekturgala 2019. n

Juryns Motivering: 
Bifrost har på bästa sätt förhållit sig till 
tävlingens uppgift. Förslaget kombinerar 
en evig form i ett nedslag på platsen där 
alla ingående material kan återbrukas. 
Bågen som konstruktionselement tänjer i 
bokstavlig mening på materialet och visar 
stålets formbarhet. En mäktig installation 
där arkitekturen är konst. 

Arkitekter: 
Varg Arkitekter – Sofia Nyman, Ola Keijer, 
Eric Andersson, Kajsa Laring, Ylva Rosvall, 
Jonte Norin, Georg Bothén
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➤

Övre raden från vänster: Ola Keijer, Ylva Rosvall, Kajsa Laring, 
Georg Bothén. Nedre raden från vänster: Jonte Norin, Eric 
Andersson, Sofia Nyman

En tunn båge av rått 
stål hålls på plats på 
torget av två sten-
block från gruvan.
Stålplåten är 12 m 
lång, 2,5 m bred och 
bågen blir 10 m brad 
och 3,4 m hög. 

Tillverkning montage
Vinnarprojektet tillverkas och monteras av Stål & Rörmontage, 
stålmaterialet levereras av Tibnor och fundamentet av Kungälvs 
Natursten. Vinnarprojektet kommer att lyftas på plats på 
Hötorget framför entrén till Konserthuset lagom för att ta emot 
deltagarna till Arkitekturgalan.

Välkommen att nominera egna eller andras stål-
byggnader. Byggnaderna ska vara färdigställda 
under de senaste tre åren, senast 31mars 2019.

Läs mer och nominera senast 
den 15 april på www.sbi.se

SOLAR EGG, VINNARE AV STÅLBYGGNADSPRISET 2017

MALMÖ SALUHALL
FINALIST 2017

ODENPLAN STATION
FINALIST 2017

MAX IV
FINALIST 2017

VÄRTATERMINALEN
FINALIST 2017

 SÖKES:

SVERIGES bästa 
stålbyggnader!
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Mer information om samtliga bidrag finns på:
www.byggahallbart.se/samtliga-tavlingsbidrag-i-steel-race-reuse-72-h/

Andra plats – Samklang

Entrén ”Samklang” undersöker stålets potential och ytterlig-
heter. Vi har försökt visa på hur stål kan vara starkt, fast, 
tungt och stumt, men också lätt, mjukt, nätt och klingande. 

De styrande principerna för gestaltningen kommer från den lek 
med klassisk och modern arkitektur som konserthuset står modell för. 
Vi har strävat efter en entré som medlar mellan torgets vardaglighet 
och konserthusets ståtlighet. För att på ett trovärdigt sätt kunna visa på 
möjligheten till återbruk har vi valt standardprodukter, som vi sedan i 
minsta möjliga mån påverkar med kapning, håltagning eller svetsning. 
H-balkens standardlängd har därför fått styra hela projektets bredd. All 
infästning mot balken sker utan håltagning. Svetsrören kapas i tre lika 
stora delar och hänger med stållina från gallerdurk, som därför lämnas helt 
utan påverkan. Förutom att dessa standardprodukter möjliggör återbruk 
så finns också en estetisk möjlighet. Istället för att dölja, måla eller klä in 
stålet så får stålet visa sin råa materialitet och enorma konstruktiva potential. 

Tävlingsformatet ”72-timmar” kan beskrivas både som arkitek-
turens sprint och långlopp på samma gång. Processen från idé till 
handling måste ske snabbt samtidigt som tre dygn av intensivt och 
fokuserat arbete kräver både uthållighet och målmedvetenhet. Vi hade 
tidigt en gemensam syn på vad vi ville förmedla, sedan växte konceptet 
fram succesivt genom en transparent och konstruktiv arbetsprocess. n

Juryns Motivering: 
Samklang är väl beskrivet med en stor känsla för platsen och kunskap 
om materialets möjligheter i alla faser. Förslaget lyckas förena en stram 
elegans med en sinnlighet som leker med lätt och tungt, ljus och skugga. 
Konstruktionen är ett instrument som man kan betrakta eller vara i.

Arkitekter: 
Hugo Hardell (t.v.) och Anton Magnusson (t.h.) 
är två unga arkitekter verksamma på White i 
Umeå. De har båda ett intresse för hantverk och 
material och arbetar därför gärna praktiskt för 
att testa och realisera sina idéer.

Tredje plats – Curtain Wall

Projektet består av HEA-balkar i ett grid med ringväv hängd 
över sig som skapar form och kontrast mot stålställningens 
rigida karaktär. Paviljongen belyses med varmt ljus inifrån. 

De skimrande metallridåerna anspelar på föreställningar och ga-
lor, passande kvällens evenemang, och spelar med i konserthusets 
storslagna, eleganta karaktär. Projektet framhäver att något som 
vanligtvis anses så starkt och hårt som stål, kan vara lika mjukt och 
böjligt som textil. Den enkla planen ger besökaren en rörelse genom 
entrépaviljongen på vägen till konserthuset. De två öppningarna har 
formen av husgavlar och välkomnar besökare till Arkitekturgalan 
2019. Stålbalkarna bultas ihop, istället för att exempelvis svetsas, så 
att de monteras ihop lätt och efter galan lätt kan demonteras för att 
sen, med de vanliga längdmått de har, få ett nytt hem. Ringväven 
är fullt återvinningsbar men skulle också, efter galan, kunna få en 
ny funktion med de många användningsområden materialet kan ha 
både exteriört och interiört. n

Juryns Motivering: 
En vacker disposition som på ett kreativt sätt visar stålets mjuka uttryck. 
Den tunga väven är genomsiktlig och låter besökaren ana dess innehåll. 
Draperiet dras undan och bjuder in till en föreställning.

Arkitekt: 
Wilhelm Falk, 26 år, har studerat arkitektur vid Chalmers 
Tekniska Högskola i Göteborg men bor och jobbar nu i 
Stockholm.

➤
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Gir det mening å tegne bruer som dobbeltkrumme skallkonstruksjoner, eller bør en 

bro helst være en lineær konstruksjon? Skallbroer stimulerer sansene, og det er store 

fordeler ved skallkonstruksjoner, nemlig minimal vekt, eleganse og stabilitet.

Tekst: Mike Schlaich, Dr. sc.techn., Prof. for konseptuell og konstruksjonsdesign, Technische Universität Berlin, Partner ved schlaich bergermann partner

➤

En ny skallkonstruksjonsbro         i rustfritt stål

I denne artikkelen presenterer jeg et skall som 
danner både bærekonstruksjon og dekke. Det 
er den nye, rustfrie stålbrua i Ditzingen i Tysk-

land. Det dobbelkrumme skallet spenner 28 me-
ter, med en tykkelse på bare 20 mm. Laserskjærte 
hull i skallet gjør ikke bare strukturen lettere og 
gjennomskinnelig, men det gjenværende stålet 
visualiserer også banen til de viktigste membran-
kreftene, og gjør dermed broen mer forståelig.

Skallbroen i Ditzingen er absolutt ikke den 
første broen med dobbeltbuede komponenter, 
men det er en av de få som helt fusjonerer bæ-
rende konstruksjon og gangvei. Broer betraktes 
vanligvis som todimensjonale strukturer som 
bare er brede nok til å brukes, og å gi tilstrekkelig 
stivhet for tverrgående belastninger som vind og 
jordskjelv. Det finnes likevel tilfeller der deler 
av broen, eller hele den lastbærende konstruk-
sjonen, er dobbeltkrummet for å bære laster via 
membrankrefter, dvs. kun trykk eller spenning.

Situasjonen i Ditzingen
Det er ofte er vanskelig å slå sammen en dob-
beltkrommet bærekonstruksjon med et dekke, 
som av hensyn til komfort og sikkerhet må 
være et nesten horisontalt plan. En gangbro for 
å koble sammen to deler av en fabrikk i Ditzin-
gen, Tyskland, som er adskilt av en tofeltsvei, 
ga en unik mulighet til å eksperimentere på 
dette feltet, fordi klienten ønsket å ha en spesiell 
og teknologisk avansert løsning. Broen måtte 
spenne en moderat lengde på 28 meter og ha 
en rundt 2 meter bred gangvei. Under broen 
måtte det være en klaring på 4,7 meter over den 
eksisterende veien, noe som var lett å oppnå fordi 

Dobbeltkrumme 
stålplater er et 
velkjent produkt 
ved skipsverft, og 
denne erfaringen 
kan overføres 
til bygninger 
og broer, som 
her i TRUMPF 
gangbro.  
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En ny skallkonstruksjonsbro         i rustfritt stål
Fabrikasjon og  
montering av  
den rustfrie  
gangbrua.
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denne veien passerer under en nærliggende 
motorvei, og veien gikk derfor ca. 5 meter 
under eksisterende terreng.

Appelsinposedesign 
Etter å ha studert og diskutert mange al-
ternativ med klienten og de arkitektonis-
ke rådgiverne, ble en skallbro valgt som 
favorittløsning. Det er verdt å merke seg 
at til tross for alle de moderne formfin-
nings-teknologiene som er tilgjengelige, er 
det i dette tilfellet først brukt en håndfast 
og tradisjonell metode. Appelsiner i et tysk 
supermarked kommer i firkantede plast-
nett. Når de spennes, deformeres de på en 
måte hvor vekten bare bæres av de viktigste 
membranstrekkrefter, fordi nettet ikke kan 
ta skjærkrefter i sitt plan. En enkel modell 
laget av et slikt plastnett, sammen med en 
buet treplate for å presse nettet oppover - som 
en omvendt gangveisbelastning, ble laget for 
å oppnå en ren strekkgeometri. Modellen 
med det deformerte nettet, viste fibre som 
går langs retningen av membrankreftene.

Nyttelasten på broen er den dimensjoneren-
de belastningen, siden den er betydelig større 
enn egenvekten av skallet. I kryssretningen 
trekker det skallet nesten rett utenfor gangvei-
en der nyttelasten ikke opptrer. Når lasten 
føres nedover, fungerer skallstrukturen kun 
i trykk. Betong var et alternativ, men stål ble 
valgt som konstruksjonsmateriale fordi dette 
gjorde det lettere å introdusere hull som ikke 
bare gjorde konstruksjonen så gjennomsiktig 
som mulig, men også viser kreftenes gang, noe 
som gjør strukturen lesbar og forståelig. For å 
unngå korrosjonsproblemer, og av hensyn til 
utseende, ble det valgt rustfritt stål. 

Dobbeltkrumme stålplater er et velkjent 
produkt ved skipsverft, og denne erfaringen 
kan overføres til bygninger og broer. Det 
dobbeltbøyde rustfrie stålskallet til taket av 
Porsche-paviljongen i Wolfsburg er et nylig 
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➤ I gangområdet 
er utsparingene 
erstattet av mindre, 
borede hull. 
Disse hullene, ca 
13.400 av dem, 
ble fylt med små 
glassplugger, slik at 
hvert hull oppleves 
som en individuell 
lyskilde nedenfra, 
noe som har en 
enorm visuell 
virkning.

eksempel som viste klienten at det bare var 
et lite skritt for å bruke denne teknologien 
til broer også. Siden gangveien er en del av 
skallet, ønsket designerne også perforering for 
å gjøre strømmen av krefter lesbare. Selvføl-
gelig måtte hullstørrelsen velges slik at den 
ikke ville utgjøre en risiko for fotgjengere. 
Derfor ble de store hullene i gangområdet 
erstattet av grupper av mindre, borrede hull. 
Disse hullene, ca 13.400 av dem, ble fylt med 
små glassplugger. Dette virker i første omgang 
unødvendig - og det er det også, fra et teknisk 
synspunkt - men en full-skala testmodell 
viste at glasset styrer jevnt diffust lys slik 
at hvert hull oppleves som en individuell 
lyskilde nedenfra, noe som har en enorm 
visuell virkning. En annet viktig utfordring 
var å velge riktig rekkverk, da den visuelle 
effekten lett kunne ødelegge strukturens lette 
uttrykk. Til slutt viste et glassrekkverk med 
hvitt lavrefleksjonsglass, som ofte blir brukt 
i museer, seg å være løsningen med minst 
visuell forstyrrelse. 

Strukturell design
Broen er dannet av en kontinuerlig, dobbelt-
buet 20 mm tykk rustfritt stålplate (21 tonn 
Duplex stål, nr 1.4462, S460). For å stabilisere 

de frie kantene på skallet, brettes de ned 
ca 20 cm. Disse ”kragene” møtes i de fire 
brohodene, hvor de danner en stiv trekantet 
kasse. Membrankreftene fra skallet støttes 
av fundamentet av armert betong.

Mikropeler, hovedsakelig skråstilt i broens 
lengderetning, overfører deretter lastene ned 
i bakken. Landkarene støtter dekket vertikalt 
og horisontalt, men tillater at det beveger seg 
i lengderetningen. I tverretningen er bølgen 
bøyd med en maksimal helling på 10% ved 
rekkverket. På denne måten kan man oppnå 
en jevn overgang mellom gangveien og resten 
av skallet. Glasspanelene i rekkverket er satt 
inn i aluminium av U-kanaler som er boltet 
til en vertikal stålplate som er sveiset til skallet 
langs kanten av gangveien. LED-lyset for 
gangveien er også festet til disse seksjonene, 
ca. 6 cm over overflaten. En kontinuerlig tynn 
U-formet rustfri stålprofil, festet til glasspane-
lets øverste kant, tjener som håndløper. For 
å synliggjøre hengslingen i de fire støttene, 
brukes maskinbearbeidede rustfrie kuler til 
å overføre membrankreftene fra skallet til 
støttene. Denne løsningen er en hyllest til enda 
en hyllest, nemlig Xochimilcolike-skallet, 
bygget 1974 av Jörg Schlaich i Stuttgart, som 
også ble støttet på slike sfæriske hengsler. ➤
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STÅL & RÖRMONTAGE AB
Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex-stålet. Detta stål 
är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Det är även mer korrosionsbeständigt än de vanliga 
rostfria stålen. Stålet lämpar sig särskilt väl i salthaltiga atmosfärer och i konstruktioner som är belägna 
nära havet och i trafikmiljö, där andra stål kan bli utsatta för missfärgning och korrosion. Stålet har ett 
nästintill obefintligt underhållsbehov eftersom rostfria stål, i motsats till vanligt stål, inte kräver någon 
ytbehandling. Den höga hållfastheten, gör det möjligt att använda tunnare material vilket gör att vikten 
minskar, man sänker energiförbrukningen, och det ekologiska fotavtrycket, för transport, tillverkning, 
demontage, montage och ommålningar samt driftstopp. Om vi i framtiden använder oss av rostfritt stål 
i en större utsträckning kommer besvärliga och svårplanerade trafikomläggningar inte längre vara ett 
problem.  
 
Det rostfria duplexa-stålet som vi använder oss av i våra broprojekt kommer i huvudsak från Outokumpus 
verk i Sverige, som är världens största tillverkare av rostfritt duplex-stål.  
 
Hållbarhet är en förutsättning för vår framtid. 

Vårt gemensamma mål måste vara att:  
• Minimera materialåtgången i konstruktioner
• Konstruktionen håller så länge som möjligt
• Minimalt underhåll behövs
• Konstruktionen kan återvinnas när livslängden är slut

Tekniken finns, nu behöver vi stanna upp, tänka efter och agera!
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Bare dagens parametriske designverktøy 
og datakraft for rask sammenligning og ana-
lyse av mange geometrier og skjæremønstre 
gjør et slikt design mulig. Likevel var det 
ganske tidskrevende prosess å finne en skall-
geometri og distribusjon av hull som ga sta-
bilitet, tilfredsstillende materialbruk og pent 
utseende. Geometrisk ikke-lineær FE-analyse 
med avvik på opptil 10 cm fra ønsket geometri 
viste at skallet er veldig stabilt (avviket fra den 
virkelige strukturen er innenfor millimeter 
avvik). På grunn av dobbeltkrumningen er 
egenfrekvensene ganske høye (f1 = 4Hz), så 
fotgjengere føler neppe vibrasjoner.

Fabrikasjon og montasje
For å bygge skallet ble toppmoderne la-
serskjæring kombinert med tradisjonelle 
skipbyggingsmetoder. Stålplater på opptil 
3 ganger 6 meter ble laserskåret i Neder-
land og formet ved plastisk deformasjon 
i et skipsverft i Stralsund i Tyskland. Der 

ble seks individuelle segmenter, i størrelser 
som passer på lastebiler, sveiset sammen og 
sendt til tomten. Endelig montering av disse 
segmentene ble gjort under et telt på bygge-
plass, noe som muliggjorde sikker sveising og 
overflatebehandling med glasspulverblåsing.

Så lenge skallet ikke står på sine fire funda-
menter, fungerer det ikke som en membran, og 
det er dermed like svakt som et stykke papir. 
Derfor ble et stivt, midlertidig stålrør bygget av 
entreprenøren for å bære og stabilisere skallet. 
Løftet av det 21 tonn tunge skallet, sammen 
med rutenettet, til den endelige plasseringen, 
ble gjort av en mobilkran og tok bare noen få 
minutter. Støtten under de sfæriske støttene ble 
støpt etter at broen var på plass, for å tilpasse 
de små toleransene mellom stålet og betongen.

Konklusjon 
Gammeldagse teknikker for å finne frem til 
form, sammen med parametriske designme-
toder og komplisert dataanalyse, førte oss i 

mål med denne umiddelbare klassikeren 
av en gangbru. For å løse fabrikasjonen 
ble moderne laserskjæring og tradisjonelle 
skipbyggingsmetoder kombinert. Dette vi-
ser at tradisjonelle og moderne teknikker 
ikke utelukker hverandre, og kanskje er 
slike kombinasjoner nå mer nødvendig enn 
noen gang, for å skape tiltalende, moderne 
konstruksjoner. n

Denne artikkelen er en redigert og oversatt  
versjon av: Schlaich M. Shell Bridges – and a  
New Specimen Made of Stainless Steel. Journal  
of the International Association for Shell and 
Spatial Structures; Vol. 59 (2018) No. 3 September 
n. 197: 215–224. (DOI: https://doi.org/10.20898/ 
j.iass.2018.197.027)

Klienten, TRUMPF Immobilien 
GmbH + Co. KG,  ønsket å ha 
en spesiell og teknologisk avansert 
løsning, noe som ga en mulighet til å 
eksperimentere med gangbroen. 
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Vi tillverkar trappor, räcken och ramper som passar 
hemma eller på jobbet. Inomhus eller utomhus, för 
service eller utrymning, enkelt eller avancerat.

Ring 0151-51 80 40 eller besök vytab.se



EXCALIBUR 
Automatic CNC monospindle drilling line

The Excalibur is the latest development in this family of CNC drills 
where the drilling unit positions along a support table while the part 
to be processed remains stationary. 
The line is equipped with complementary axes that enable scribing 
and milling  operations.
Thanks to its exclusive features, the Excalibur is an exceptionally 
versatile and brilliant solution for small and mid-size companies.

VALIANT
Automatic CNC drilling, drilling and band sawing, drilling 

and robotic coping line for profiles

TIPO G
Automatic CNC drilling, milling and thermal 
cutting system for large plates

The TIPO G is the new solution for drilling, milling and thermal 
cutting of large plates up to 3100 mm width, equipped with lateral 
grippers for plate handling and an automatic unloading system for 
finished parts. The new TIPO G can be configured with up to two 
high speed drilling units, each of them equipped with an automatic 
tool changer holding up to 24 positions per head.
Thanks to the special auxiliary axis, the TIPO G allows to keep 
the plates in position while carrying out all the operations required 
within the working area of the axis, which can be up to a maximum 
of 400 mm, assuring a very high precision. 
Beside the drilling heads, the TIPO G can be equipped with 
hydraulic numbering, a maximum of two plasma torches (straight 
and/or bevel) and a maximum of three oxy-fuel torches.

Stålfjæra 16
N-0975 Oslo
Norway
Tel. + 47 22 20 20 25
E-mail: post@meidell.no 
www.meidell.no

Terminalvägen 15
861 36 Timrå 
Sweden
Tel. +46 (0) 60 573310 
E-mail: office@iberobot.se  
www.iberobot.se

The brand new Valiant is equipped with numerous innovations compared 
to previous models, like an advanced pincher clamping system and a new 
hold down system with two independent cylinders that allows the best 
processing of the beam head and end. Another advantage is the enhanced 
auxiliary axis with 300 mm stroke on each independent drilling unit, which 
permits a wide variety of operations including special milling features and 
“rat holes” being made simultaneously on all sides without moving the 
beam. Valiant can be configured with an automatic tool-changer holding 
up to 14 positions per head: a significant increase of tools availability 
that allows completing all necessary operations on the beam without any 
operator intervention (drilling, milling, four side scribing, threading, etc.).
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SSAB Weathering & COR-TEN®

Upplev arkitektens rostiga favorit
SSAB Weathering är höghållfasta korrosionsbeständiga stål och COR-TEN®-sorter. 

Här kan du få svar på dina frågor om  
rosttröga stål och Cor-Ten® från SSAB.
Tech support 0243 729 29 
techsupport@ssab.com

www.ssab.com

• Bredaste utbudet på marknaden.

• Snäva toleranser.

• Utmärkta egenskaper för formning,  
bearbetning och svetsning.

• Förbättrar din verkstadseffektivitet.

• Utmärkta kallformningsegenskaper.

• 355–960 MPa sträckgräns.

• Minimerar den totala livscykelkostnaden  
med låga eller obefintliga underhålls- 
kostnader.

• Möjligt att beställa små kvantiteter.

• En av få leverantörer av COR-TEN® i Europa.

• Teknisk support utan kostnad.
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Det nyrenoverade Baltic 

Station Market med tak 

av hållbart GreenCoat® 

färgbelagt stål från SSAB 

var slutkandidat till World 

Architecture Festival (WAF) 

Award 2018 i kategorin 

”Gammalt och nytt”.

Text: Lars Hamrebjörk, SBI 

➤

Baltic Station Market 
– tak med plåtpaneler av hållbart färgbelagt stål

Strax norr om Tallinns centrum ligger 
en berömd marknad som länge varit 
ett besöksmål både för stadsbor och 

turister. Baltic Station Market är inhyst i ett 
antal kalkstensbyggnader i två våningar från 
1870-talet och har sedan den öppnades 1993 
erbjudit besökarna en blandning av unika 
artiklar från sovjettiden och moderna varor 
och tjänster. År 2016 stängdes marknaden 
för renovering och den prisbelönta arkitekt-
byrån KOKO architects fick i uppdrag att 
skapa en modern och mångsidig ny mark-
nad. Det var viktigt att bevara den historiska 
karaktären, att inte förlora marknadens at-
mosfär eller pulsen i handeln mellan säljare 
och kunder.

Det nya taket på marknaden är ett unikt, 
centralt element i byggnaden som hjälper till 
att definiera hela konstruktionen och beto-
nar byggnadens hållbara karaktär. KOKO 
architects utformade ett stort sågtandat tak 
med en gradvis sluttande längdsektion som 
följer de ursprungliga byggnadernas form och 

storlek. För att accentuera de rena vinklarna 
på taket användes bandplåt av hållbart Gre-
enCoat® färgbelagt stål, vilket gav taket ett 
mycket visuellt intryck. Dessutom gav det 
betydande miljömässiga fördelar. Takmate-
rialet GreenCoat Pro BT har en beläggning 
som bygger på en bio-baserad teknik (BT) 
där man använder svensk rapsolja istället 
för de fossilbaserade oljor som traditionellt 
används. Dessutom är GreenCoat®-produk-
terna mycket motståndskraftiga mot korro-
sion, UV-strålning, bucklor och repor, vilket 
förlänger deras livstid. Taket bärs upp av 
pelare formade som ”stålträd” och innertaket 
täcks av ljusa träribbor som harmoniserar mot 
den mörkare färgen på yttertaket.

Renovering av den karakteristiska 
historiska marknaden mellan Tallinns 
centralstation och det populära bo-
stadsområdet Kalamaja.
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I maj 2017 öppnade den renoverade Baltic 
Station Market under stort jubel. Sedan dess 
har den fått utmärkelsen 2017 Construction 
of the Year Award av Estonian Association 
of Architectural and Consulting Engineering 
Companies (EAACEC). Den var också sl-
utkandidat för det prestigefyllda priset 2018 
World Architecture Festival (WAF) Award 
i kategorin ”Old and New”. n

Läs mer på Internet

Plats: Tallinn, Estland
Arkitekt: KOKO architects
Takplåtleverantör: SSAB
Stålentreprenör: SteelConstructor MM

➤

Den sågtandade takkon-
struktionen bärs upp av 
pelare formade som stålträd 
och täcks av färgbelagt stål 
– GreenCoat® från SSAB.



 

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

Kontakta Oss:

λ= W/(m.K)
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 certifierat av försäkringsbolag

Bäst i klassen 

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

Fasad brandtest

(med hänsyn tagen till åldring enligt EN 14509)

FRAMTIDEN INOM
ENERGIEFFEKTIVT BYGGANDE
Ett sandwichelement med innovativa isoleringsegenskaper

Produktion
nu möjlig
i Finland

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

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

För mer information www.fmhstainless.se

Exeter College at Oxford University
CT Bronze Paladin och CT Champagne Paladin

The Bronze, Mariehäll, Bromma
CT Bronze Satin Plain, CT Bronze Satin Pagoda, 
CT Champagne Granex M1A Plain och CT Champagne Paladin

Knutpunkten, Helsingborg
CT Bronze Satin Pagoda och CT Bronze BA Paladin
Knutpunkten, Helsingborg
CT Bronze Satin Pagoda och CT Bronze BA Paladin

FMH Annons Stålbyggnad nr 1 2019.indd   1 2019-02-25   09:16:43



www.pretec.no | www.pretec.se

Vet ni om att vi har tre olika 
dragstagssystem?

ASDO Dragstag - 540-S
M12-M160 - Ett dragstagssystem med en snygg design för broar och vindkryss.

BB Dragstag - S355J2
M20-M30 - Ett svetsat dragstagssystem som ofta används för upphängning av balkonger.

PDS Dragstag - 8.8 Stål
M16-M30 - Ett standardiserat dragstagssystem som sätts samman av lagerförda 

komponenter och som har ett brett användningsområde.
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Längs motorvägen öster 

om Helsingborg passerar 

man en logistikanläggning 

där man med belysning 

genom streckmetall och 

perforerade plåtkassetter 

skapar en intressant  

fasad med ett mönster 

som glimrar och skapar 

olika upplevelser över  

dygnet och med årets  

variation av sol och väder.

Text: Fredrik Cardell, AB JKAB Arkitekter

➤

Lagerbyggnad med 
genomlysta plåtkasetter

På Catenas logistikposition i Helsing-
borg har det uppförts en ny lager-
byggnad på 30.000 kvm till Nowaste 

Logistics. Den nya byggnaden ligger vid ett 
befintligt större bestånd på ett logistikområ-
de placerad öster om E6/E4 på ett avstånd 
på drygt 50 meter från motorvägen. 

I områdets norra del där denna byggnad 
ingår har vi arbetat medvetet för att hålla ihop 
formspråk, basmaterial och kulörer samtidigt 
som avvikelser i volymer, detaljer och accenter 
ska göra arkitekturen spännande, modern 
och hållbar. Upplevelsen av byggnadens ar-
kitektur är storskalig där volymer och möten 
mellan byggnadskroppar är viktiga. Ett första 
lättöverskådligt intryck eftersträvas samtidigt 
som de passerande ska bjudas på nya intryck 
beroende på tidpunkt, årstid och väder. Bygg-
naden består av en stor volym som delats av i 
höjd och längsled av tre tydliga portaler. Dessa 
markeras ytterligare med kontrasterande 
färgsättning i svart / vit. I portalerna finns 
motiv utformade av kopparfärgade hålstan-
sade plåtkassetter som framträder tydligt på 
dygnets mörka timmar. Motiven består av 
två ikoniska Helsingborgsbyggnader, Kär-
nan och Rådhuset. Den tredje portalen har 
motiv av en truckgång och ska symbolisera 

Helsingborgs viktiga roll som logistikstad. På 
den stora svarta volymen finns ett mystiskt 
mönster av mässingsfärgad sträckmetall. En 
idé som dök upp i den kreativa fasen var att 
skapa en story med lite mystik, något som 
kan återberättas från mun till mun om vad 
mönstret faktiskt står för. Vi gjorde en mo-
dern tolkning av gammal runskrift och har 
på detta sätt format en modern variant av 
runstenen längs med vår tids viktiga farled. 
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Basen som är den utbredda låga svarta voly-
men utgörs av plåtelement som skapar en 
lekfull och oregelbunden genom en blandning 
av blanka och matta element.

Lagerbyggnaden har byggts enligt Lin-
dabs hallkoncept på en plintgrundläggning 
och sockelelement i betong. I hallkonceptet 
ingår en stålstomme med sandwichväggar 
samt hela takkonstruktionen med högpro-
filplåt, isolering och tätskikt. Därutöver har 
även fasadkompletteringar levererats som 
fönster, dörrar och portar med lastbryggor/
lasthus. Lindab ser till att de olika byggde-
larna passar ihop samt får en konstruktion på 
huset som håller över tid samt det erhålls ett 
bra inomhusklimat. Efter genomfört projekt 
genomfördes en provtryckning av det 30 000 
m2 stora lagret. Sandwichväggarna har se-
dan kompletterats med plåtkassetter från 
Lindab som perforerats med massor av hål i 
olika storlekar som är belysta bakifrån med 
energieffektiva LED-armaturer. n

Beställare: Catena Fastigheter
Arkitekt: JKAB arkitekter
Entreprenör: Falvir AB
Konstruktör: Lindab
Stålentreprenör: Lindab
Fasadleverantör: Lindab
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Lars Hamrebjörk 
SBI

K L I M AT BYG G A N D E

HYBRIT  
– fossilfri stålproduktion

HYBRIT-projektet är en satsning som ger Sverige en unik möjlighet att ta  

ansvar för utmaningen med processutsläppen i stålindustrin och få en fossilfri 

produktion. Om HYBRIT blir framgångsrikt innebär det att Sverige kan sänka 

sina koldioxidutsläpp med 10 procent.

Stålindustrin har ett av de högsta 
koldioxidutsläppen bland alla in-
dustrier, med upp till sju procent av 

de globala utsläppen och tio procent av de 
svenska koldioxidutsläppen. Sverige har 
satt upp ett nationellt mål om att inte ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 
2045. Detta mål definierar vägen framåt för 
landets stålindustri. Sverige erbjuder gynn-
samma betingelser för HYBRIT att kunna 
bidra till dessa nationella mål. Exemplen på 
detta innefattar högklassig nischproduktion 
av järnmalmspellets, en specialiserad och 
innovativ stålindustri, och en riklig tillgång 
på fossilfri elektricitet.

HYBRIT konceptet för fossilfri indu-
striproduktion står naturligtvis inför stora 
utmaningar. Samtidigt ser vi en fantastisk 
möjlighet att nå nya globala marknader för 
grön teknik och gröna produkter. HYBRIT 
kombinerar vetenskap och innovation och har 
möjlighet att ge Europa ledarpositionen vad 
gäller kampen mot klimatförändringar och 
samtidigt stärka konkurrenskraften.

Stål är ett av världens mest återvunna ma-
terial. När materialet har framställts kan det 
användas upprepade gånger genom återvinning 
eller återanvändning. Även om stålframställning 

från återvunnet skrot bedöms öka drastiskt kan 
det totala behovet av stål under de kommande 
decennierna bara uppfyllas genom att även an-
vända järn framställt från järnmalm.

Vad innebär HYBRIT för byggbranschen?
– Stål och betong har idag en ryggsäck med 
sig genom koldioxidbelastning vid tillverk-
ningen, och kan man kraftigt minska den 
så är det till stor nytta för byggbranschen 
och byggandet i Sverige, säger Martin Pei, 
Teknisk direktör på SSAB.

– Stålet har en bra egenskap, att vara ett 
återvinningsbart och cirkuleringsbart bygg-
material, och därmed ett bra klimatval. Om 
det mindre gynnsamma steget i stålets krets-
lopp, den malmbaserade ståltillverkningen, 
blir koldioxidfri så blir stål ett utmärkt 
klimatval för byggsektorn. Stålets positiva 
miljöegenskaper får ytterligare en positiv 
egenskap, säger Martin

– Restprodukter från ståltillverkningen, 
som slagg, kan dessutom användas vid tillverk-
ning av cement, och kan slaggen komma från 
en koldioxidfri tillverkning så är det en mil-
jöbonus även för andra byggmaterial. Dagens 
slagg som kommer från en ståltillverkning med 
kol innehåller en hel del svavel vilket kan bli 

betydligt mindre i en slagg som kommer från 
en fossilfri ståltillverkning i framtiden. Det 
kräver dock en del forskning innan man kan 
dra nytta av detta, säger Martin.

Vad är HYBRIT
Den malmbaserade värdekedjan för stålfram-
ställning börjar i järnmalmsgruvan. Efter 
brytningen bearbetas järnmalmen, och en 
produkt rik på järnoxider framställs i form 
av pellets, eller fines. Vid stålverket omvand-
las järnmalmen till metalliskt järn genom 
reduktion av järnoxider med koks och kol 
i en masugn. Järnoxiden och kolet reagerar 
varvid, CO och CO

2
-gaser bildas tillsammans 

med metalliskt järn. Det flytande järnet förs 
vidare till stålverket för fortsatt behandling 
innan en stålprodukt kan gjutas och valsas.

Vatten i stället för koldioxid
Reduktionsreaktionerna vid järnframställ-
ning står för cirka 85 till 90 procent av de 
totala koldioxidutsläppen vid malmbaserad 
stålframställning. Gasen från koksverk och 
masugnar är dessutom energirik och spe-
lar en viktig roll som huvudenergikälla för 
värmning av ugnar och material och kring-
liggande samhällen. Fossilfri stålproduktion 

Fe2O3

Fe2O3

H2O

H2

Sammanfattning av slutsatserna från HYBRIT – genomförbarhetsstudie 2016–2017

Ett samriskprojekt mellan SSAB, LKAB och Vattenfall

Arbetet �nansierades av Energimyndigheten, SSAB, LKAB och Vattenfall
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kommer att eliminera bildandet av CO
2
 

genom användning av fossilfria reduktions-
medel och energikällor.

I HYBRIT-processen produceras järn och 
stål genom användning av vätgas som reduk-
tionsmedel. Produktionen liknar befintliga 
direktreduktionsprocesser, med undantag 
för koldioxidutsläppen: väte reagerar med 
järnoxid och bildar vatten i stället för koldi-
oxid. Vätgas (H

2
) framställs genom elektrolys 

av vatten med hjälp av fossilfri elektricitet.

Miljösatsningar i övriga Europa
– Den europeiska stålindustrin satsar mycket 
på att minska koldioxidutsläppen vid ståltill-
verkningen. Det finns då två inriktningar. En 
är ”HYBRIT-spåret” där man ersätter kolet 
med vätgas från förnybar elektricitet. Utöver 
SSAB är det Österrikiska Voestalpin och 
Tyska Salzgitter som tror på det här spåret. 
Nyligen anslöt även Tyska ThyssenKrupp 
till denna grupp. Här har SSAB dock en 

fördel då vi har god tillgång till fossilfri el, 
medan de övriga måste gå via ett mellansteg 
med naturgas i dagsläget, säger Martin Pei.

Den andra inriktningen är att bygga vidare 
på dagens kolbaserade ståltillverkning, men 
satsa på en teknik för att lagra koldioxiden 
eller att använda det som ett råmaterial till 
andra ändamål. Här finns tex ArcelorMittal 
och Tata Europe. 

– Men inriktningen att fånga upp koldiox-
iden i processen och lagra den har inte riktigt 
fått genomslag eftersom man fortfarande är 
fast i problemet att man använder kol vilket 
innebär även andra indirekta utsläpp, till 
exempel vid transporter och kolanvändningen 
i sig har flera hälsofarliga aspekter. Så den här 
inriktningen har inte fått den utveckling man 
tidigare hoppades på, säger Martin.

Även resten av världens stålindustri satsar 
på att minska koldioxidutsläppen, men främst 
med fokus på effektiviseringar baserade på 
dagens produktionsteknik.

Var står HYBRIT idag?
En förstudie startade 2016 där SSAB, 
LKAB och Vattenfall gick samman i en 
satsning mot en fossilfri malmbaserad stål-
tillverkning i industriell skala. På KTH 
har man laboratoriemässigt visat att det 
fungerar. I början av 2018 fick man se-
dan klartecken för att ta tekniken vidare 
från en laboratorieskala till en pilotskala 
och bygga en testanläggning där man ska 
kunna tillverka stål i en skala av 1 ton i 
timmen. I juni 2018 startade man bygget 
av pilotanläggningen i Luleå som kommer 
att bli 50 meter hög. 

Idag pågår pålningen och i maj börjar 
byggnaden att växa upp för att vid mid-
sommar 2020 vara klar för att kunna börja 
genomföra testprovningar. Under 2020 – 
2025 kommer man sedan att genomföra 
försökskampanjer.

– År 2025 kommer vi sedan att fatta ett 
beslut om tekniken är mogen att gå vidare, 
och i så fall går man vidare till en Demon-
strationsfas. Där bygger vi då en mindre 
produktionsanläggning där vi fysiskt ska 
prova tillverkningen under tio år, för att 2035 
vara framme vid en fossilfri ståltillverkning 
i Sverige, säger Martin Pei.

Martin Pei, Teknisk direktör på SSAB

Pilotanläggningen som håller på att byggas i Luleå Hamn. Projekterad av Sweco.(Fotomontage)

Statsminister Stefan Löfven tog i juni 2018 ett 
första spadtag för HYBRITs pilotanläggning i 
Luleå som beräknas stå färdig 2020
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Vad gör SSAB mer?
– Parallellt med HYBRIT-processen fort-
sätter man med förbättringar i nuvarande 
anläggningar. SSAB Oxelösund kommer 
under 2025 att byggas om till en skrotbaserad 
tillverkning vilket gör att man tar bort ca 90 
procent av verkets koldioxidutsläpp. Men det 
går inte enbart att gå över till skrotbaserad 
ståltillverkning på alla orter. Det måste till 
ny jungfrulig ståltillverkning, och då behövs 
HYBRIT-processen för att totalt minska kol-
dioxidutsläppen, säger slutligen Martin Pei. n

Läs mer på Internet
www.ssab.se/ssab/hallbarhet

SR P1-morgon:  Vetenskapsradion: Film: 
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En kommentar från Martin Erlandsson, IVL 
Svenska Miljöinstitutet

Sätt inte ribban vid fossilfri  
utan vid klimatpositivt stål
Stål finns i alla byggnadskonstruktioner 
och i kombination med andra byggmaterial 
finns det konstruktionslösningar med låg 
klimatpåverkan. Ett sådant exempel är 
flerbostadshus med pelardäck som redan 
idag kan komma ner i samma låga klimatpå-
verkan som trähus (se Bygg & Teknik nr 
7/2018 sid 25).

Det mesta stål som används i byggsek-
torn är skrotbaserat, men det finns ett be-
hov av att tillföra primärt stål. HYBRIT är en 
fossilfri process för att tillverka järnsvamp 
och i nästa steg tillförs kol för att erhålla 
stål, vilket ger upphov till ett mindre utsläpp 
av klimatpåverkande gaser. Även elen 
kommer aldrig bli helt klimatneutral även 
om dess påverkan kommer bli mycket låg 
i framtiden. En global utmaning är därför 
att fånga in och lagra biogen koldioxid och 
sedan lagra detta. På så sätt kan inte bara 
klimatneutralt stål produceras utan även 
klimatpositivt stål.

För ståltillverkning finns redan denna 
möjlighet genom en processteknik där gas 
används i stålverket samt att använda en gas 
från exempelvis träavfall. Så kan stålindu-
strin även bidra till samhällets mål om att 
inte bara nolla utan att skapa klimatpositiva 
processer. Sammantaget anser Martin att vi 
i en framtid behöver både HYBRIT och gas-
drivna processer för att tillverka järnsvamp 
och att stål med denna kombination har en 
potential att bli klimatpositiv.

Level(s) – ett format för hållbarhet
Level(s) är ett frivilligt gemensamt europeiskt rapport-

format för hållbarhet för byggnader, som håller på att 

tas fram av den europeiska kommissionen. Systemet 

är i en pilottestningsfas i skrivande stund vilken av-

slutas i mars 2020. 

När systemet är färdigt kommer det 
att erbjuda ett gemensamt språk 
och format för hållbarhetsindika-

torer för alla husbyggnadsprojekt inom 
unionen.  Indikatorer är baserade på befint-
liga internationella och europeiska standar-
der, ISO 14040 för livscykelanalys, SS-EN 
15978 livscykelanalys för byggnadsverk, 
samt SS-EN 15804 miljödeklarationer för 
byggprodukter (EPD). Level(s) bygger på 
ett helt livscykelperspektivtänkande och 
cirkularitet, inklusive återvinning och åter-
bruk där stål har en stor miljöpotential.

I dag har miljöbedömningar till viss del 
implementerats av fristående byggnadscer-
tifieringsprogram. Flera av dessa har inten-
tionen att implementera Level(s) indikatorer 
för sina poängsättningar, och på så sätt linjera 
med EU:s hållbarhetspolicy.

Namnet Level(s), syftar på att det finns 
tre nivåer av hållbarhetsbedömningar. Detta 
för att Leve(s) ska kunna användas för alla 
byggnader oavsett ambitionsnivå. De tre 
nivåerna lämpar sig för:
»  Första nivån ska erbjuda en enkel och 

standardiserad kvantifiering av byggna-
ders hållbarhetsprestanda. Exempelvis 
som underlag för byggnadscertifierings-
program. 

»  Andra nivån används för att kunna göra 
meningsfulla jämförelser av prestanda 
mellan funktionellt lika byggnader.

»  Tredje nivån används för byggnadsoptime-
ring och inkluderar den mest avancerade 
tillämpningen av systemets indikatorer. 

Ansvarig för utveckling av Level(s) på EUs 
miljödepartement (DG Environment) är 
Josefina Lindblom. Här svarar hon på frågor 
om Level(s):

Hur tycker du att Level(s) har mottagits 
av den europeiska byggindustrin så här 
långt under pilotfasen?
Level(s) har mottagits fantastiskt väl! Vi 
är överväldigade av hur många byggpro-
jekt av olika slag, runt om i Europa, som 
frivilligt just nu testar hur det är att an-
vända Level(s), 136 byggprojekt i över 20 
EU länder. Företag som har stor vana av 
miljöbedömningar men också många som 
tittar på detta för första gången. Det är jät-
teviktigt att även dessa finns med i testfasen, 
eftersom Level(s) är tänkt att kunna nå ut 
till ”vanliga” byggprojekt (mainstream) 
och på så sätt kunna sprida kunskapen om 
cirkulär ekonomi och livscykeltänk till fler 
aktörer i byggbranschen.

Vad är kvar i arbetet innan vi kan börja 
använda Level(s) i svenska projekt?
Testfasen avslutas i början av hösten och 
därefter kommer vi att analysera den åter-
koppling vi får. Baserat på den analysen, 
kommer vi att presentera det färdiga verk-
tyget till våren 2020. Till det kommer vi 
därefter att behöva utveckla olika använ-
darvänliga program som underlättar arbetet 
med indikatorerna. Dessutom vill vi se till att 
kunna presentera olika politiska initiativ som 
kan göra att fler projekt tar sig an Level(s).

Råd till företag som vill börja använda 
Level(s) formatet?
Level(s) är ett verktyg för byggprojekt som 
är intresserade av att bättre förstå sitt ”miljö-
avtryck” för hela livscykeln. Det upplevs ofta 
som komplicerat, och det är det, men Level(s) 
bryter ner det i hanterliga mindre delar 
och fokuserar på det som är allra viktigast. 
Level(s) finns redan sedan sommaren 2017 
beskrivet på Europeiska Kommissionens 
hemsida. Ett mycket bra första steg att börja 
samla in data från byggprojekt på det sätt 
som Level(s) beskriver. Även om man inte 
ännu vill börja använda sig av indikatorerna 
är det en bra förberedelse att se till att man 
är beredd på att kunna ta fram de data som 
behövs för att i framtiden använda Level(s). 

På vilket sätt kan Level(s) påverka att 
Europa uppnår sina klimatmål?
Level(s) har en direkt koppling till klimatmå-
len. Med några få undantag är det egentligen 
så att idag regleras bara energianvändningen 
i användarfasen. Sett på hela livscykeln av en 
byggnad är det väldigt begränsat. Det finns 
utförliga analyser i flera länder som visar 
hur den s.k. ”inbyggda energin”, alltså den 
energi som går åt till att tillverka byggmaterial, 
konstruera byggnaden, renovera den och till 
sist riva den blir allt viktigare i förhållande till 
energianvändningen i användarfasen. Istället 
för att enbart fokusera på användarfasen är det 
naturligtvis den totala energianvändningen vi 
bör minimera. Så sker inte idag. Att bygga en 
s.k. nollenergibyggnad resulterar i många fall 
i så pass hög inbyggd energi att det knappast 
kan ses som optimalt. n
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Ove Lagerqvist, 
ProDevelopment

S T Å L BYG G N A D S P R OJ E K T

Säkra kostnadseffektiva 
stålentreprenader
Varför blir det så ofta fel i stålentreprenader? Denna fråga, ställd av 

en av våra största byggentreprenörer, ledde till att FoU-Väst initierade 

SBUF-projektet Säkra kostnadseffektiva stålentreprenader med syftet 

att undersöka om fel under projekterings-, tillverknings- och monterings-

skedena är mer förekommande i stålentreprenader än i andra typer av 

entreprenader och, om så är fallet, varför är det så?

Att fel uppstår i byggentreprenader 
är inget nytt. Omfattningen av fel 
och de kostnader och kvalitetsbrister 

dessa resulterar i har bland annat kartlagts 
i de omfattande felkostnadsstudier som ge-
nomfördes av Chalmers med stöd av SBUF 
och FoU-Väst under 1980- och 1990-talen. 
Fel uppstår även i bärande konstruktioner 
av stål, och i vissa fall kan dessa fel leda till 
stora konsekvenser. Några exempel som 
fått uppmärksamhet under senare är den 
tragiska olyckan i Kista, raset i Ystad och, 
i december 2017, gårdsbjälklaget i Växjö. 

Projektet Säkra kostnadseffektiva stålen-
treprenader begränsades till stålentreprenader 
som faller inom Boverkets EKS. De slutsatser 
och förslag till åtgärder som projektet har lett 
fram till baseras på intervjuer med tjugo fö-
reträdare för olika berörda yrkeskategorier 
genomförda under sommar och höst 2018. 
I denna artikel sammanfattas valda delar av 
projektresultaten. Den fullständiga projekt-
rapporten kan laddas ned på www.sbuf.se 
– Projekt 13545.

Blir det ofta fel i stålentreprenader?
På frågan om det ofta blir fel i stålentrepre-
nader blev svaret från de intervjuade väldigt 

samstämmigt nej. Den allmänna uppfatt-
ningen är att visst uppstår fel i stålentreprena-
der liksom i alla typer av entreprenader, men 
det blir inte oftare fel i stålentreprenader än 
i till exempel betongentreprenader, snarare 
färre, och de flesta fel som uppstår är relativt 
triviala som löses på plats. Allvarligare fel 
uppges vara sällsynta.

De förklaringar som framfördes apropå 
att det kan upplevas som att det ofta blir fel i 

stålentreprenader är att stålstommar normalt 
är prefabricerade med små toleranser och att 
det är svårt med anpassningar på plats, samt 
att det kan krävas mer omfattande åtgärder 
för att lösa fel i stål, vilket kan ha negativa 
effekter för projektets tidplan. Man menar 
även att stål är mer exakt, vilket kan göra att 
stålkonstruktioner är mindre förlåtande för fel 
och att konsekvenserna av fel därför kan bli 
relativt stora. Detta kan göra att när fel uppstår 
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i stålentreprenader blir de mer uppmärksam-
made än fel i till exempel träkonstruktioner.

Andra förklaringar som lyfts fram är att 
när man kombinerar stål och platsgjuten 
betong och det blir fel får stål ofta oförskyllt 
skulden eftersom stålkonstruktionen normalt 
kommer till byggarbetsplatsen för montering 
när betongen redan är gjuten. Att det finns en 
förhållandevis väl utvecklad kontrollprocess 
för stål är ett annat argument som man pe-
kar på. ”Idag är det standard att kontrollera 
stålkonstruktioner – jag har aldrig hört talas 
om träbyggnadskontrollanter. Det finns inget 
motsvarande för trä, och betongen är snäll, 
så fort man gjutit är allt bra.”

Vilka typer av fel förekommer?
Svaren på vilka typer av fel som förekommer 
och vad som är orsaken till felen beror till 
relativt stor del på vilken roll den intervjuade 
har i byggprocessen. De fel, eller kanske 
snarare problem som leder till att fel uppstår, 
som många av de intervjuade pekar på är
»  Problem med toleranser i gränssnitt 

mellan stål/stålentreprenader och andra 
material /delentreprenader, t ex stål-glas 
eller stål-betong

»  Felaktig utsättning av grundskruvar och 
ingjutningsgods

»  Dåliga bygghandlingar från projektörerna
»  Otydliga förfrågningsunderlag från inköp
»  Kompetensbrist hos montörer
»  Byggherren ser inte värdet i att investera i 

oberoende kontrollanter eller sakkunniga
»  Dåliga eller felaktiga monteringsplaner
»  Felaktigt eller skadat rost-/brandskydd

Beträffande orsakerna till fel pekar de flesta 
av de intervjuade på projekteringen. Bygg-
handlingarna är dåliga, projektörerna brister 
i kompentens och i resurser, man slarvar, har 
en dålig samordning mellan olika projektö-
rer och man har en bristande eller obefintlig 
egenkontroll.

Flera pekar på inköp, och särskilt okun-
skap i inköpsorganisationerna, som en stor 
orsak till fel senare i byggprocessen. Inköparna 
fokuserar väldigt starkt på lägsta pris utan att 
säkerställa att leverantören har kompetens att 
leverera det som avtalats. Beträffande inköp av 
projektering tog några av de intervjuade upp 
att man vid upphandling av projektering inte 
tänker på att särskilt upphandla samordning av 
de olika delprojektörerna, vilket ofta leder till 
problem och bråk om pengar i ett senare skede.

➤

➤

Kompetensbrist hos de företag som mon-
terar stålkonstruktionerna ses också som ett 
problem. Man menar att de i grunden är 
smeder som är duktiga på att svetsa, men de 
kan egentligen inte byggprocessen och blir 
inte så delaktiga i det enskilda byggprojektet, 
vilket kan skapa problem och friktion på 
byggarbetsplatsen.

Någon exemplifierar detta med att ”sme-
derna” numera ofta själva får ansvara för 
grundbultar genom att borra och sätta kem-
ankare vilket ofta blir fel eftersom de inte 
klarar av att hantera utsättningen i förhål-
lande till den verkliga lägessituationen för 
anslutande konstruktioner. Den intervjuade 
sammanfattar denna kommentar med att 
”smederna” tar på sig större ansvar än de 
klarar av och har kompetens för och att detta 
egentligen beror på fel i inköpet.  

Andra orsaker till fel som lyfts fram i in-
tervjuerna är handhavandefel under transport 
och logistikhantering som leder till skador i 
målning och rostskydd, otydligt ansvar för 
utsättning, dålig mottagningskontroll samt 
att man i inköpsorganisationerna har för stor 
tilltro till att CE-märkning säkerställer att 
man får det man tror att man beställt. Man 
kan även notera att ingen av de intervjuade 
tar upp fel i tillverkningen i verkstad som 
ett problem.

När i byggprocessen uppstår felen, 
och när upptäcks de?
Svaren på frågorna om när i byggprocessen 
fel uppstår och när de upptäcks kan grovt 
sett sammanfattas enligt figur 1.

Nästan alla intervjuade, oberoende av den-
nes roll i byggprocessen, pekar på projekte-
ringen som den största felkällan. Man hävdar 
att de flesta fel uppstår på ritningsstadiet och 
förmedlas vidare på grund av brister i intern 
granskning, tidspress, dålig samordning av 
projekteringen och att projektörerna har 
dåliga kunskaper om byggbarhet och vilka 
förutsättningar som gäller för utförandet 
på byggarbetsplatsen, särskilt avseende de-
taljlösningar. Det sistnämnda tros vara en 
orsak till att konstruktörerna gör felaktiga 
val för sin optimering av konstruktionerna, 
delvis orsakat av att offerering ofta baseras på 
kilopris. Det bör dock tilläggas att det även 
påpekas att införandet av 3D-projektering, 
särskilt programvaran Tekla, har gjort att 
”måttfel” som förs över till tillverkningen 
numera är sällsynta.

Beträffande tillverkningen i verkstad me-
nar man att eventuella fel i tillverkningen 
oftast beror på fel i projekteringen som ge-
nererar de handlingar som tillverkningen har 
att följa. De fel från tillverkningen som lyfts 
fram är främst brister i målning och rostskydd 
samt att den formella dokumentationen av 
tillverkningen inte är komplett, vilket kan 
orsaka vissa konflikter i samband med slut-
redovisningen av byggprojektet.

Tillverkningen ses inte som ett bekym-
mer i detta sammanhang och införandet av 
standarden SS-EN 1090-2 för utförande och 
kontroll pekas ut som något positivt i och 
med att kraven har förtydligats och att man 
”talar samma språk”, även om vissa krav anses 
vara onödigt höga vilket kan ge fel fokus. 
Vad man däremot kan notera är att flera 
av de intervjuade anser att även om SS-EN 
1090-2 inneburit ett lyft överskattas värdet av 
prestandadeklarationer och CE-märkning. 
Den enskilda verkstadens kompetens och 
kultur har en betydligt större betydelse för 
slutproduktens kvalitet.

En stor andel av de stålkonstruktioner 
som idag uppförs i Sverige är tillverkade i en 
verkstad utanför Sverige. Av intervjusvaren 
framgår att detta i sig inte är en källa till fel. 
Man ser inga direkta skillnader beroende på 
i vilket land tillverkningen sker. Kvaliteten 
beror i stället till stor del mycket på handling-
arnas kvalitet samt beställarens engagemang 
och övervakning av tillverkningen.

Intervjusvaren leder till slutsatsen att mer-
parten av felen upptäcks under monteringen, 
men om projektering och tillverkning lyck-
ats och om monteringshandlingarna är OK 
genererar själva monteringen sällan nya fel. 
Flera påpekar dock att fel som åtgärdas på 
plats under monteringen inte syns i statistiken 
vilket gör att mörkertalet är stort. De fel som 
genereras under utförande och montering är, 
enligt intervjusvaren, utsättningsfel (grund-
skruvar och ingjutningsgods), att man inte 
följer monteringsinstruktioner, särskilt för 
tunnplåtskonstruktioner, och brister i sam-
ordning mellan olika underentreprenörer.

Vilka konsekvenser kan felen leda till, 
och vad kan de kosta att åtgärda?
Beträffande konsekvenser av fel svarar de 
intervjuade att felen kan leda till kostnader 
för omprojektering och/eller nya lösningar 
på plats, förskjutningar av tidplanen och 
skyttegravskrig mellan parterna i skuld-
frågan, men intervjusvaren leder också till 
den generella slutsatsen att man inte har så 
god kunskap om hur felen påverkar utfal-
let av byggprojekten. Någon säger rakt ut 
att systemen för uppföljning är för grova, 
spårbarheten är för dålig och att detta han-
teras slappt inom husbyggnad. Ett flertal av 
de svarande har dock, utgående från egna 
erfarenheter, försökt uppskatta kostnaderna 
för att åtgärda fel.

En stålentreprenör menar att fel som 
kostar mer än 100 kkr att åtgärda är väl-
digt ovanliga och att felkostnaderna oftast 

Figur 1. När uppstår fel och när upptäcks fel i stålentreprenader
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är försumbara. För detta företag uppges ett 
normalprojekt vara på ca 2 mkr och felkost-
naderna i ett sådant projekt bedöms till 10–20 
kkr, eller 0,5–1 procent. En annan stålentrepre-
nör uppskattar att kostnaderna för att åtgärda 
enskilda utsättningsfel kan vara 5–10 kkr. En 
byggentreprenör menar att fel kopplade till 
stomkonstruktionen kan utgöra 1–2 procent 
av stomkostnaden. En annan byggentreprenör 
bedömer att fel i en stålentreprenad kostar 2–3 
procent av entreprenadsumman för stål.

Det generella intrycket av de intervjuades 
inställning till merkostnader relaterade till fel 
är att kostnaderna inte uppfattas som särskilt 
besvärande. För en utomstående upplevs dock 
de bedömda felkostnaderna som relativt stora 
i förhållande till de vinstmarginaler som är 
normala inom stålbyggnadsbranschen. Det kan 
å andra sidan vara så att det skett en naturlig 
utveckling över tid mot ett jämviktsläge där 
risken för merkostnader för fel i förhållande 
till tillkommande kostnader för att vara fel-
fri ger maximal konkurrensförmåga. Kanske 
felkostnader i storleksordningen 2 – 3 procent 
är rätt ur ett företagsekonomiskt perspektiv?

Hur kan olika typer av fel förhindras?
Den generella uppfattningen bland de inter-
vjuade är att den bästa medicinen mot fel i 
stålentreprenader är högre kompetens i projek-
teringen och mer, eller kanske snarare bättre 
kontroll i alla skeden. Byggherren bör se kon-
troll som en investering, inte som en kostnad.

Nästan alla intervjuade fokuserar på projek-
teringen när det kommer till frågan om hur fel 
kan förhindras. Man efterlyser tydligare krav 
och förutsättningar för projekteringen och tyd-
ligare handlingar, men också bättre granskning 
och kontroll. Ett problem som lyfts fram från 
konstruktörernas sida är att de inte får någon 
återkoppling från produktion, och att detta är 
särskilt viktigt för nyutexaminerade ingenjörer. 
”Man tror man har rätt lösning, men man lever 
i olika bubblor”.

Entreprenörerna å sin sida efterfrågar mer 
produktionsanpassad projektering och framhål-
ler att för prefabricerat stål måste man planera 
ordentligt och tänka långt tidigt i processen, 
tänka igenom hela monteringen och anpassa 
toleranserna. Någon påpekar att kravet på prak-
tik för civilingenjörerna bör återinföras. Från 
entreprenörernas sida pekar man även på att 
enkla produktionsvänliga lösningar är mycket 

viktigare än viktoptimering och värdet av att 
produktionen får vara med i dialogen redan i ett 
tidigt skede av projekteringen. Konstruktörerna 
behöver också, enligt de intervjuade, vara bättre 
pålästa på standarder etc och ha bättre lednings-
system och kvalitetssäkring av sin process.

Många av de intervjuade anser också, obe-
roende av roll i byggprocessen, att det finns 
utrymme för kompetenshöjning hos konstruk-
törerna. Man menar att utbildningen bör för-
ändras. Nya ingenjörer får lära sig avancerade 
3D-program på högskolorna, men kan inte 
traditionell statik.  Man har dålig förståelse för 
konstruktioners verkningssätt och har svårt 
att göra enkla rimlighetsbedömningar av de 
resultat som kommer ut ur de avancerade pro-
gramvaror de använder.

Några av de intervjuade verkar i organisa-
tioner som har egna projekteringsledare och 
de anser att införandet av dessa har lett till 
förbättringar av bland annat byggbarheten 
och minskade risker för fel i projekteringen. 
Någon pekar på att införandet av obligatorisk 
tredjepartskontroll i bygghandlingsskedet lett 
till klara förbättringar och en skärpning hos 
konstruktörerna.

Checklistor som faktiskt tillämpas är ett vik-
tigt hjälpmedel menar någon. En annan lyfter 
fram vikten av att beställaren visar ett aktivt och 
uthålligt intresse för att bevaka att leveransen 
verkligen består av det man beställt. En tredje 
framhåller att kompetensen hos stålfirmorna 
behöver höjas och jämför med kompetensen 
hos prefabbetongleverantörer som till exempel 
Strängbetong.

Sammanfattning
I projektet belystes fler frågeställningar än de 
som tagits upp här, t ex betydelsen av entre-
prenadform och regelverkets utformning och 
innehåll, men av utrymmesskäl har de lämnats 
utanför denna artikel. Projektets övergripande 
slutsats är att de viktigaste åtgärderna för att 
minska risken för fel i stålentreprenader och 
därigenom göra dem kostnadseffektivare är att
»  höja kompetensen, särskilt hos projektö-

rerna, men även hos inköp och montörer,
»  förbättra kontrollfunktionen, särskilt under 

projekteringsprocessen, samt att
»  förbättra samordningen av projekteringen.

Ansvaret för att ha rätt kompetens för det arbete 
man har åtagit sig att utföra ligger ytterst på de 
parter som medverkar i byggprocessen. Likaså 
att man säkerställer en fungerande samordning 
mellan parterna. I projektrapporten ges förslag 
på åtgärder för att minska risken för fel i stå-
lentreprenader genom insatser i samband med 
inköp av projektering och montering, under 
projektering och utförande på byggplats samt 
vid de högskolor som utbildar konstruktörer.

Utveckling av en generell metodik för 
tredjepartskontroll och granskning under 
projekteringen skulle däremot kunna vara en 
branschgemensam insats som kan bidra till 
en förbättring i form av minskat antal fel och 
säkrare och kostnadseffektivare stålentreprena-
der. FoU-Väst har därför initierat ett fortsätt-
ningsprojekt med syfte att utveckla en sådan 
metodik, som täcker in bärande konstruktioner 
i alla material. n

Figur 2. Ger felkostnader på 2–3 procent optimal konkurrensförmåga? 
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Folke Bernadottes bro

➤

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

Södra Djurgården är ett av Stockholms 
större besöksområden, och det mest 
besökta inom Nationalstadsparken. 

Det är både boende i staden och turister som 
tar sig dit för att uppleva naturen, kulturen 
och de många besöksmålen. Med fler boende 
i Stockholm, bland annat i den närbelägna 
Norra Djurgårdsstaden ökar besökstrycket 
än mer framöver. Tillgängligheten är dock 
begränsad och ojämnt fördelad. Redan 2004 
togs ett initiativ från KDI, Kungl. Djurgår-
dens intressenter, att utreda möjligheten att 
bygga en bro över Djurgårdsbrunnsviken, 
mellan Rosendals slott och Museiparken på 
norra sidan. Med en ny koppling kan fler 

gående enkelt nå Södra Djurgården utan 
att använda bil eller buss.

Rundquist arkitekter, i samarbete med 
Ramböll, fick uppdraget att ta fram ett förslag 
med en broplacering i samma läge som Karl 
XIV Johans flottbro hade åren 1820-1846, 
och även Stockholmsutställningen tillfälli-
ga gångbro 1930. Förslaget väckte positiva 
reaktioner och kopplingen togs med som 
en möjlighet i den fördjupade översiktsplan 
som togs fram för Nationalstadsparken och 
2015 kunde en ny detaljplan upprättas för 
broprojektet.

Gestaltningen växte fram utifrån ett 
ingående analysarbete kring landskaps-

rummet, rörelsemönster på platsen och den 
historiska förankringen. Idén utgick från att 
spänna över hela vikens bredd i ett enda 
språng, utan att göra en stor och hög kon-
struktion i det känsliga historiska landska-
pet. Det kunde göras genom en trespanns, 
voutad balkbro, där ändspannen är mycket 
korta och mittspannet sträcker sig över 
hela vattenpassagen med samma segelfria 
höjd som intilliggande broar, tre meter, för 
att inte påverka sjötrafikens framkomlighet. 

Upplag för mellanstöd och broändar ut-
görs av en dold betongkonstruktion under 
mark som får bron att se ut som en enda 
båge över vattnet. Balkkonstruktionen är 
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utformad som ett fackverk av rostfritt stål 
som ger genomsikt och lätthet i uttrycket. 
Konstruktionstypen är modern och effek-
tiv men refererar även till de närliggande 
äldre broarna, Djurgårdsbron respektive 
Djurgårdsbrunnsbron, vilka med sina 
fackverkskonstruktioner från 1800-talets 
var sin tids “High Tech”.

Bron är liten i det stora landskapet 
men har stor närvaro i det nära samman-
hanget. Uppbrutenheten i konstruktio-
nen förmedlar ljuset, som mönsterbildan-
de siluett i motljus eller belyst tecknande 
de runda stålprofilerna. Fackverket av 
runda rör bildar ett intressant och ljusför-
medlande mönster samtidigt som genom-
siktligheten ger ett minimum av visuell 
barriärverkan. Med de dolda landfästena 
landar bron direkt mot anslutande gång-
vägar och gör det smidigt för gående att 
välja den nya kopplingen. Enkla räcken 
med ett rostfritt nät som fallskydd ger 
maximal utsikt och är samtidigt nästan 
osynligt från omgivningen. I handledarna 

Beställare: Kungl. Djurgårdens Förvaltning
Arkitekt: &Rundquist
Konstruktör: Ramböll
Stålentreprenör: Stål & Rörmontage

finns en lågt sittande belysning som ly-
ser upp gångytan som är av obehandlad 
gran. Med den nya bron läggs ett nytt 
tidslager till de äldre broarna till Södra 
Djurgården, från 18- och 1900-talen, 
och ett samtida uttryck i den historiska 
kontexten.

Teknisk beskrivning
Bron är en gångbro med trädäck ovan ett un-
derliggande triangelfackverk av rörprofiler 
i rostfritt stål. Huvudprofilerna i fackverket 
är rör med dimensionen 355x25mm. För att 
klara den långa spännvidden över vattnet 
är broändarna nedspänd i landfästet. För 
att inte behöva använda rör med större yt-
terdiameter än 355mm, och därmed få en 
relativt smäckert utseende och en bro med 
samma ytterdiameter över hela konstruk-
tionen längd, har vissa rördelar förstärkts 
genom att svetsa in ett rör i ytterröret och 
på så sätt öka tjockleken och därmed även 
bärförmågan på de mest utsatta delarna av 
bron. Bron tillverkas i fyra sektioner i Stål 

& Rörmontages verkstad för transport upp 
till Stockholm och montage under maj/juni. 
Den slutliga bron kommer att vara 3,5 m 
bred och 97 m lång med en spännvidd på 
78 m. Brokonstruktionen består av 73 ton 
rostfritt stål från Outokumpu. n

➤

Tillverkning pågår av Folke Bernadottes bro. Du ser bro 
del 1 och 2 upplagda för färdigsvetsning av diagonaler samt 
ramverk till brodäck och montage av broräckesstolpar. Du ser 
även ett provmontage av halva bron vid Stål & Rörmontage. 
Totalt är det 4 brodelar som tillverkas.
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Påbyggnad i tre våningar

Hede Stationshus

Beställare: Kungsleden Fastighets AB
Arkitekt: Sweco Architects AB
Projektledare: Forsen Projekt AB
Konstruktör: Sweco Structures AB
Stålentreprenör: Smederna Sverige AB

Beställare: Kungsbacka Kommun
Arkitekt: ABAKO Arkitektkontor AB
Entreprenör: Vestia
Konstruktör: Integra Engineering
Stålentreprenör: Göinge Mekaniska

Ett nytt designhotell med 242 rum och 
nya kontorslokaler byggs på Gävle-
gatan i Stockholm mot Hagastaden. 

Fastigheten ritades på 1930-talet av arkitek-
ten Sigurd Lewerentz och har bland annat 
varit kontor och magasin åt svenska Philips. 
Två arkitektoniskt värdefulla byggnader 

Tillkomsten av Hede stationshus innebär 
en kraftig uppgradering av resenärsser-
vicen på stationen. Stationshuset skall 

kännas välkomnande och tryggt. Man ska 
intuitivt förstå byggnadens roll. Användnin-
gen av byggnaden skall kännas okomplicerad 
bland annat genom att man passerar den 
naturligt utmed sin väg till och från tåg, buss 
och bil. I vintermörkret skall byggnaden lysa 
som en lykta över de öppna parkerings- och 
körytorna och vara ett väl synligt landmärke.

Byggnadens formspråk är mjukt med av-
rundade hörn. De runda formerna i volym 
och interiör syftar till att förhöja känslan av 
vänlighet och omhändertagande. Interiören 
domineras av ribbpaneler av lönn som också 
förstärker de mjuka formerna. Ett av byggna-
dens tydligaste kännetecken är glasfasaden mot 
väster, söder och norr. Den generösa använd-
ningen av glas gör det möjligt för resenärerna 
att se tåget eller bussen inifrån byggnaden och 
kunna stanna inne så länge som möjligt. Bygg-
nadens stomme utgörs av fackverk fördelade 
längs med hela fasaden istället för ett fåtal 

ska omvandlas men fortfarande behålla sin 
karaktär. Hela kvarteret kommer att bli en 
oas i Stockholms mest expansiva område. I 
projektet ingår en påbyggnad i tre plan med 
en stomme i stål som tillverkats och monterats 
av Smederna. I stommen ingår bland annat 
överhöjda balkar av HEB 400 och HSI 320. n

grövre pelare och dedikerade vindförband. 
Detta ihop med glaset ger en tunn fasad som 
gör det lätt att se ut längsmed plattformen. 

Fackverkets diagonaler och vertikaler på 
olika höjder skapar också ett repetitivt mön-
ster, en sorts spaljé som skiljer ute och inne. 
Stålfackverket är uppbyggt av förtillverkade 
element mellan vilka lösa vertikaler och dia-
gonaler fogats in så att det framstår som utan 
avbrott. Stålkonstruktionen har tillverkats 
och monterats av Göinge Mekaniska med 
Integra som konstruktör. n ➤



Nå ute med ny digital produktkatalog!
produktkatalog.norskstaal.no

DEALER SWEDEN | WWW.RICHARDSTEEN.SE

DEALER NORWAY | WWW.PABACHKE.NO

SÅGNING, BORRNING, 
COPING, MÄRKNING, 
KAPNING, YTBEHANDLING, 
PROGRAMVARA
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AUTOMATISERAD 
STÅLBEARBETNING

VOORTMAN.NET

YOUR
PERFORMANCE



NR 1 •  2019 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD STÅL GJØR DET MULIG •  47

Kj
et

il J
ac

ob
se

n

Kj
et

il J
ac

ob
se

n

C
itr

on
e

I over 25 år har Snøhetta designet noen av 
verdens mest bemerkelsesverdige offent-
lige og kulturelle prosjekter. Snøhetta 

startet sin karriere i 1989 med den kon-
kurranse-vinnende oppføringen av det nye 
biblioteket i Alexandria, Egypt. Nå har det 
verdenskjente arkitektkontoret fra Norge 
tegnet fiskerisenter på østsiden av Sortlands-
sundet i Vesterålen.

På vegne av skipsrederen Holmøy Ma-
ritime, har Snøhetta designet Holmen In-
dustriområde, et avansert og fargerikt 6000 
kvadratmeter fiskeanlegg på østsiden av 
Sortlandssundet, i Vesterålens skjærgård i 
Nord-Norge.

Det nye anlegget samler alle ansatte og 
toppmoderne fasiliteter på samme sted, 

Holmen industriområde – fiskerisenter i Sortland 
tegnet av verdensledende arkitekter

Byggherre: Holmøy Maritime 
Arkitekt: Snøhetta 
Totalentreprenør: Øksnes Entreprenør 
Stålmontasje: Øksnes Entreprenør 
Stålleveranse: Give Stål 
RIB stål: Give Stål

➤

ved å diskré fusjonere Holmøy Maritime’s 
trawling-, oppdretts- og fiskeforedlings-
virksomhet, og selskapets hovedkvarter, 
i fire bygninger. Bygningene inkluderer 
også et pensjonat som fungerer som et hjem 
hjemmefra for ansatte som trenger å hvile 
øynene mellom skift til sjøs eller på land. 
Fryseterminalen fungerer som selve hjertet 
av anlegget, og det er planer for utvidede 
frysings- og lagringsanlegg samt en 112-me-
ters forlengelse av havbunnen.

Med tanke på omgivelsene
Med sine typiske kystklima, med milde 
vintre og kalde somre, er øyene Vester-
ålen hjem til litt over 32 000 innbyggere. 
Området har vært et fyrtårn av norsk fis-

keindustri i nesten 1000 år, og regionen er 
kjent for sine næringsrike havstrømmer og 
dens blomstrende fauna og flora forsterket 
av Golfstrømmen, som går nærmere kysten 
her enn noe annet sted i verden. Naturen 
i området er preget av røft hav, ville fjell 
og regntunge skyer som har en tendens til 
å skjule den endeløse midnattssolen om 
sommeren. Fra desember til begynnelsen 
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➤ av januar er Vesterålen innhyllet i et ka-
rakteristisk blått mørke, bare for å bli tent 
av sporadiske nordlys.

Holmens industriområde skaper en enkel, 
men logistisk kompleks industriell typologi 
som ligger lett i landskapet. Det fargerike 
anlegget er inspirert av de skiftende lysfor-
holdene og det spektakulære landskapet på 
Vesterålen, og er organisert i en enkel rek-

tangulær form som nøye kamuflerer inn- og 
utgående trafikk fra båter og lastebiler som 
går mellom anlegget, havet og fastlandet. Ved 
å skape et åpent rom med store vinduer, lar 
anlegget maksimalt med dagslys trenge inn 
i bygningen, samtidig som det gir en vakker 
utsikt over havet. Designet reduserer også 
behovet for kunstig belysning og oppvarming, 
noe som bidrar til et bedre inneklima og en 

mer bærekraftig bygning. De varme fargene, 
som spenner fra rødt, oransje, gult og grønt, 
skaper en leken kontrast til himmelen, hav-
et og fjellene i Vesterålen, og skiller seg fra 
resten av anleggets metallgrå farge og røffe 
materialitet, og ikke minst en kontrast til 
havet og fjellene. n

Tekst basert på arkitektens: Therese Sanni / Snøhetta.  

Oversatt og tilrettelagt av Nyheter om Stålbygg
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Salg av stål til stålbyggere

ERFARNE OG SULTNE
Hver dag jobber vi for å tilby et sortiment og en servicegrad som gjør

oss til den mest ettertraktede leverandøren i markedet. 

STENE STÅL PRODUKTER AS
Seljeveien 8 
1661 Rolvsøy, Norway

+47 69 35 59 00
 stenestal@stenestal.no
 www.stenestal.no
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Sportsklubben Brann har investert i 
en ny søndre tribune med studenthy-
bler. Hyblene ligger tilbaketrukket 

under ståldragerne som kles med tak. Det 
er de nesten 300 hyblene som finansierer 
utbyggingen av den nye tribunen. Brann 
betaler ingenting.

Den nye tribunen kommer langt tettere på 
banen enn den gamle. I tribunens ene hjørne, 
mellom den nye på langsiden og kortsiden, 
danner tribunen og taket en bue som smelter 
sammen med den gamle tribunen. I kjelle-
ren får klubben gymsal og topp moderne 
fasiliteter for utviklingsavdelingen. Det blir 
rundt 3.500 nye seter på den nye, moderne 
tribunen, som blir mer intim enn den gamle, 
falleferdige. Bak tribunene finnes kiosker og 
vrimleområder.

Metacon har produsert og montert ca 550 
tonn stålkonstruksjoner. Fagverkene i taket 
har en total lengde på 22 meter med en ut-
kraging på hele 15 meter. Metacon har i tett 
samarbeid med Multiconsult vært delaktige 
i design av knutepunktene. Alt av prefab 

Brann med ny tribune og studenthybler

Byggherre:Sportsklubben Brann
Entreprenør: Constructa Entreprenør
Arkitekt: OG Arkitekter
RIB stål: Multiconsult
Stålentreprenør: Metacon

betong er montert av Metacon. Arbeidene har 
pågått fra juni 2018 til og med februar 2019. 
Byggingen går etter planen. Tribunen blir 
klar til sesongstart i vår, da åpnes den til første 
hjemmekamp. Og til høsten kan studentene 
kan flytte inn i nye hybler til skolestart. n

Varmforzinking - Kvalitet - Transport
Den raskeste, beste og 

billigste rustbeskyttelsen. 
Faste sjåfører og biler med kran.

Med varmforzinkings- 
anlegg i Østfold og 

Vestfold dekker vi hele 
det sentrale Østlandet

Tlf.: 40 00 36 86 • E-post: post@duozink.no
www.duozink.no
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Norsk Stålkonstruksjonspris 2019 
Ny forslagsfrist! 15. april 2019

Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner 
deler hver annet år ut Norsk Stålkonstruksjonspris. Prisen til-
deles byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør og stålentrepre-
nør. Prosjektet må være ferdigstilt de siste tre årene. 
Forslaget til kandidat må være mottatt hos oss senest 15. april 
2019.

Les mer og nominér på 
www.stalforbund.no

Restaurant Credo vant nylig den nye 
bærekraftsprisen fra Michelin-guid-
en, i tillegg til en stjerne i den pre-

stisjetunge veiboka. Som bygg er nye Credo 
(2018) en transformasjon fra en industrielt 
stålbygg satt opp i 1948, til en gourmetre-
staurant, en bistro og en offentlig park. I 
prosessen med å transformere den gamle 
maskinhallen til rom for rekreasjon og serve-
ring, var det viktig å bevare egenskapene til 
industriarven, mens rommene ble vennlige 
steder å samle seg, og samtidig et sted for bæ-
rekraftig matproduksjon og matopplevelser. 
Maskinhallen er en av få bygninger som er 
bevart i et tidligere tett industriområde, og er 
nå omgjort til et moderne boligområde nær 

Restaurant Credo – Michelin-restaurant  
i nye lokaler i ombrukt stålbygg i Trondheim

Byggherre:Lilleby Eiendom AS
Arkitekt: Skibnes Arkitekter
Entreprenør: Veidekke Entreprenør
Stålentreprenør: Veidekke Entreprenør
Entreprør trapper: Trondheim Stål
RIB: Siv. Ing. Danielsen AS

sentrum. I denne forbindelse var det svært 
viktig å bevare dette bygget som en del av 
byens historie og en viktig identitetsbærer 
for det nye nabolaget. 

Skibnes Arkitekter foreslo tidlig i ut-
viklingen av området som maskinhallen skal 
være en del av det offentlige parkområdet, 
halvparten av den som et lukket bygg, og re-
sten som en åpen konstruksjon som definerer 
et byparkområde. Det har nå blitt etablert 
benker og en lekeplass foran restauranten. En 

ny plaza for nabolaget. Rundt restauranten 
er det planter og trær med ingredienser som 
Credo dyrker for restauranten, men også for 
å dele sin kunnskap med nabolaget. n
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    STÅLTILLVERKARE 

ArcelorMittal Commercial Sweden AB
Västmannagatan 6
111 24 Stockholm
08-534 809 40 
http://amsections.arcelormittal.com/
http://sheetpiling.arcelormittal.com/

Outokumpu Stainless AB 
Box 74, 774 22 Avesta 
0226-810 00
www.outokumpu.com 
info.stainless@outokumpu.com

SSAB
Box 70
101 21 Stockholm 
www.ssab.com 

    STÅLDISTRIBUTÖRER

BE Group Sverige AB 
Box 225,  
201 22 Malmö
040-38 40 00 
www.begroup.se   
info@begroup.se

Stena Stål AB
Box 4088, 
400 40 Göteborg 
010-445 00 00 
www.stenastal.se 
redaktionen@stenastal.se

Stockholms Plåt&Gummiperforering SPG AB
Box 118, 137 22 Västerhaninge 
08-504 106 00 
www.spgab.se 
info@spgab.se

Tibnor AB
Box 600, 169 26 Solna
010-484 00 00 
www.tibnor.se   
info@tibnor.se

    LÄTTBYGGNAD / TUNNPLÅT / BRANDSKYDD

ArcelorMittal Construction
Västanvindsgatan 13, 
652 21 Karlstad
054-68 83 00
www.arclad.se   
www.armat.se
www.arcelormittal-construection.se

Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13, 
211 24 Malmö
040-698 51 00
www.arecoprofiles.se
info@areco.se

Gyproc AB
Box 153, 746 24 Bålsta
0171-41 54 00 
www.gyproc.se  
info@gyproc.se

Kingspan AB
Kråketorpsgatan 10 C,  
431 53 Mölndal
031-760 26 99
www.kingspan.se  
info@kingspan.se

Knauf
269 80 Åhus
044-28 78 00
info@knauf.se   
www.knauf.se

Lindab Profil AB
269 82 Båstad
0431-850 00 
www.lindab.se   
profil@lindab.se

Paroc AB
541 86 Skövde
0500-469 000
www.paroc.com

Plannja AB
Box 143, 
570 81 Järnforsen 
010-516 10 00 
www.plannja.se   
marknad@plannja.se

                
                 - MÄRKTA STÅLENTREPRENÖRER

Allt inom smide och rostfritt AB
Dåntorpsvägen 52, 
136 50 Jordbro
08-500 371 20
www.alltinomsmideochrostfritt.se

BJ Svets & Anläggning
Box 521, 645 25 Strängnäs
0152-177 16
www.bjsvets.se   
info@bjsvets.se

Borga Plåt AB
Hospitalsgatan 11, 
532 37 Skara
Tel: 0511-34 77 11
mail@borga.se   
www.borga.se

Bröderna Jansson Nissavarvet AB
Box 48, 301 02 Halmstad
035-17 66 60 
www.br-jansson.se   
nissavarvet@br-jansson.se

Chrisma Svets o Smide AB 
Terminalgatan 2, 521 36 Falköping
0515-135 25
info@chrisma.se  www.chrisma.se

Connector Stomsystem AB 
Badhusgatan 10, 
722 15 Västerås
021-18 20 61
www.connector.nu  
produkt@connector.nu

Contiga AB
Box 94, 761 21 Norrtälje
0176-773 00 
www.contiga.se   info@contiga.se

EAB AB
333 33 Smålandsstenar 
0371-340 00 
www.eab.se   info@eab.se

Fermeco AB
Batterigatan 8, 941 47 Piteå
0911-221144 
www.fermeco.se

AB H Forssells Smidesverkstad 
Box 1243, 141 25 Huddinge
08-774 08 30 
www.fsmide.se 
info@fsmide.se

Göinge Mekaniska AB
Södra Kringelvägen 4, 
281 33 Hässleholm
0451-811 35
www.goingemek.se
goinge@goingemek.se

Huddinge Stål AB
Björkholmsvägen 9, 
14123 Huddinge
08-711 25 35 
info@huddingesteel.se   
www.huddingesteel.se

J3M Structure AB
Malmgatan 6, 
333 31 Smålandsstenar
0371-301 70
info@j3m.se   www.j3m.se

LECOR Stålteknik AB
Växelgatan 1, 442 40 Kungälv
0303-24 66 70 
www.lecor.se  
tennce.carlsson@lecor.se

Legostal Sp. zo. o.
ul. Powstancow Warszawy 19
81 718 Sopot, Polen
+48 602 300 753
www.legostal.eu 
marketing@legostal.eu

Llentab AB
Box 104, 
456 23 Kungshamn 
0523-790 00 
www.llentab.se  
info@llentab.se



M
EDLEM

M
AR

NR 1 •  2019 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD52

Maku Stål AB 
Verkstadsgatan 15, 504 62 Borås 
033-23 70 80 
www.maku.se  info@maku.se

MF Bygg & Smides service 
Pressargatan 5, 632 29 Eskilstuna
016-51 70 40
www.mf-bygg.se   info@mf-bygg.se

NIFAB
Banvägen 9, 973 46 Luleå
0920-22 07 70
www.nifab-bygg.se   
fredrik.sandberg@nifab-bygg.se

Normek Sverige AB
Mejselvägen 17, 943 36 Öjebyn
0911-25 73 10
info@normek.com   
www.normek.com

Northpower Stålhallar AB
Albybergsringen 108, 
137 69 Österhaninge
08-6509280
bobi.wallenberg@northpower.se
www.northpower.se

Peikko Sverige AB
Box 4, 601 02 Norrköping
011-28 04 60 
www.peikko.se  
info@peikko.se

Pettersson Verkstad AB (Komstad Smide)
Enhult Komstad, 576 91 Sävsjö
0382-125 65, 070-325 77 24
www.komstasmen.se
info@komstasmen.se

Pretec (Pre Cast Technology AB)
Solbräckegatan 15, 442 45 Kungälv
0303-24 30 80 
www.pretec.se 

Ranaverken AB 
Box 133, 534 23 Vara
0512-292 00
www.ranaverken.se  
rana@ranaverken.se

RRS Smide AB
Åkerlundsgatan 9, 
262 73 Ängelholm 
0431-41 56 80 
www.rrssmide.se  info@ rrssmide.se

Ruukki Construction
Svärdvägen 15, 182 33 Danderyd
010-78 78 00 
www.ruukki.se  sverige@ruukki.se

AB Smederna
Skyttbrinksvägen 12, 147 39 Tumba 
08-55 64 55 00  
www.smederna.se  
smederna@smederna.se

AB Smidmek
Box 224, 241 23 Eslöv 
0413-138 70
www.smidmek.eu 

Sjølund A/S
Skamlingvejen 146, 
DK-6093 Sjölund 
+45 76 99 17 77 
www.sjoelund.dk    kha@sjoelund.dk

Sontorps Mekanska AB
Sörskatevägen 52, 610 12 Hällestad
0122-506 31
www.sontorpsmekaniska.se
patrick@sontorpsmekaniska.se

STÅLAB i Trollhättan AB
Box 4042, 461 04 Trollhättan
0520-47 41 00 
www.stalab.se   info@stalab.se 

Stålhus Bygg AB
Box 5501, 114 85 Stockholm
08-720 75 80
www.stalhus.se  nfo@stalhus.se

Stål & Rörmontage AB
Ysanevägen 390,
294 92 Sölvesborg
0456-312 05
ronny@srmab.com   www.srmab.com

Svets & Montage i Smålandsstenar AB
Verktygsgatan 2, 
333 92 Broaryd
0371-410 00
roger@smsab.se  www.smsab.se

SWL Stålkonstruktioner AB
Box 23, 
777 21 Smedjebacken
0240-66 87 50  Fax 0240-756 13
falkengren@swl.se   www.swl.se

SWT Scandinavian WeldTech AB
Box 853, 781 28 Borlänge
010-550 77 00 
info@swt.eu  
www.swt.eu

Temahallen AB
Föreningsgatan 18, 288 31 Vinslöv
044-33 70 60
www.temhallen.com   
info@temahallen.com

Västanfors Stålbyggnader AB 
Södra Linjan, 
737 30 Fagersta
0223-475 00 
www.vastanfors.se  
fagersta@vastanfors.se

Västsvenska Stålkonstruktioner AB (VSAB)
Jungmansgatan 16, 
531 40 Lidköping
0510-48 46 80 
tommy.ahman@vsabgruppen.se
www.vsab.nu

    KONSULTER

Bjerking AB
Box 1351, 
751 43 Uppsala
010-211 80 00 
www.bjerking.se  info@bjerking.se

Bright Engineering Stockholm AB
Box 12320, 102 28 Stockhol 
08-23 33 30 
www.brightengineering.se  
info@brightengineering.se

Bro och Stålkontroll AB AB
Vretensborgsvägen 20, 
126 30 Hägersten
073-901 29 02 
www.bskab.se  
jesper.antonsson@bskab.se

Byggkonstruktören AB
Norra Slottsgatan 5, 
803 20 Gävle
026-18 88 10
info@byggkonstruktoren.se
www.byggkonstruktoren.se

Byggnadstekniska Byrån Sverige AB 
Stadsgården 10,9 tr, 
116 45 Stockholm
010-161 10 00 
info@btb.se   
www.btb.se

Byggstatik i Strängnäs AB 
Västervikstorget 2, 
645 30 Strängnäs
0152-185 60
info@byggstatik.se

COWI AB
Box 12076, 402 41 Göteborg 
010-850 10 00 
www.cowi.se  info@cowi.se

ELU konsult AB
Box 27006, 
102 51 Stockholm
08-580 09 100 
www.elu.se  info@elu.se

Hillstatik AB
Heliosgatan 26, 
120 30 Stockholm
08-644 90 10
www.hillstatik.se

Integra Engineering AB
Åkersjövägen 8, 
461 53 Trollhättan
010-102 51 00
www.integra.se

Let´s connect 

www.vastanfors.se 
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Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Box 1013, 721 26 Västerås
021-15 58 00 
www.kadesjos.se  kadesjos@kadesjos.se

Kontrollbolaget
Borgsviksvägen 9, 805 95 Gävle
073-050 70 49
www.kontrollbolaget.se   
info@kontrollbolaget.se

KS-Construct AB
Drottninggatan 18 B, 702 10 Örebro 
019-30 40 80
info@ks-construct.se  
 www.ks-construct.se

Kåver& Mellin AB 
Magnus Ladulåsgatan 63B, 5tr
118 27 Stockholm
08-121 306 00 
www.kaver-mellin.se  info@kaver-mellin.se

Looström & Gelin Konstruktionsbyrå
Döbelnsgatan 24, 113 52 Stockholm
08-755 11 60
www.loostrom.se  info@loostrom.se

Martin&co
Västergatan 7, 352 31 Växjö
0470-701750
info@martinco.se   www.martinco.se

Mälarvarvet konsult AB
Östra Långholmen, 117 33 Stockholm
08-442 33 42
www.mvkonsult.se    bjorn@mvkonsult.se

NCC Teknik 
Vallgatan 3, 170 80 Solna 
08-585 510 00 
info@ncc.se   www.ncc.se

NBP – Norbottens Byggprojektering AB 
Storgatan 9, 972 38 Luleå
0920-187 00
www.nbp.se  info@nbp.se

Optima Engineering AB
Engelbrektsgatan 28, 411 37 Göteborg
031-700 17 70
info@optimaengineering.se   
www.optimaengineering.se

ProDevelopment i Sverige AB
Storgatan 9, 972 38 Luleå
0920-103 69
www.prodevelopment.se   
info@prodevelopment.se

Ramböll AB
Box 17009, 104 62 Stockholm 
010-615 60 00 
www.ramboll.se    
infosverige@ramboll.se

Sefer Construct AB 
Trädgårdsgatan 1A, 602 24 Norrköping
013-10 55 05
www.seferconstruct.com
mutlu@ seferconstruct.com

STING
Olidevägen 9, 461 34 Trollhättan 
0520-50 93 50
www.sting.nu  info@sting.nu

Stålbyggnadskontroll AB
Johan Banérs väg 50, 182 75 Stocksund
08-655 40 10
www.stbk.se

Structor AB
Bruksgatan 8B, 632 20 Eskilstuna 
016-10 07 70
www.structor.se

Svetsansvarig i Sverige AB
Gravanäsvägen 11, 342 93 Hjortsberga 
0721-60 57 00
www.svetsansvarig.se

Sweco Structures AB
Box 34044, 100 26 Stockholm
08-692 55 00 
www.sweco.se  swecostructures@sweco.se

Tecnicon Byggkonsult AB
Sjögatan 1 L, 891 60 Örnsköldsvik
0660-152 65
www.tecnicon.se   info@tecnicon.se

TH Konsult AB
Västberga Allé 36B, 126 30  Hägersten
08-410 105 10
www.th-konsult.se

Tikab Strukturmekanik AB
Björnstigen 87, 170 73 Solna 
08-409 043 00 
www.ticab.com 

Tyréns AB
Per Myndes Backe 16, 
118 86 Stockholm
010-452 20 00 
www.tyrens.se  info@tyrens.se

Uddcon Byggkonsult AB
Talmansvägen 56, 451 75 Uddevalla
0761-35 29 30
info@uddcom.se   www.uddcon.se

VBK
Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg
031-703 35 00 
www.vbk.se  mail@vbk.se

WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
010-722 50 00 
www.wspgroup.se    info@wspgroup.se

WTW Weld Tech Welding AB
Vallingatan 6, 722 16 Västerås
0705-93 69 01
leif@weldtechwelding.se   
www. weldtechwelding.se

ÅF
Frösundaleden 2, 169 99 Stockholm
010-505 00 00
www.afconsult.com   
info@afconsult.com

Örebro Byggstatik AB  
Skjutbanevägen 12, 703 69  Örebro
info@orebrobyggstatik.se
www.orebrobyggstatik.se

    BYGGENTREPRENÖRER

PART AB
Industrigatan 7, 952 31 Kalix
0923-795 80
www.partab.nu  info@partbyggen.se

PEAB AB
Margretetorpsvägen 84, 
260 92 Förslöv
0431-890 00 
www.peab.se    info@peab.se

Prefabsystem Entreprenad AB
Hesselmans torg 5, 131 54 Nacka
08-410 557 20 
www.prefabsystem.se

Skanska Sverige AB
Warfvinges väg 25,  112 74 Stockholm
010-448 00 00 
www.skanska.se

Starka Betongelement AB
Box 520, 291 25 Kristianstad
044-20 25 00
www.starka.se

Strängbetong AB
Gjörwellsgatan 30, 
112 60 Stockholm
08-615 82 00 
www.strangbetong.se   
info@strangbetong.se

    KORROSIONSSKYDD

Alucrom AB
Sörhallstorget 10, 417 63 Göteborg
010-470 73 00
www.alucrom.se  info.ial@midroc.se

DOT AB
Thure Carlssons väg 5, 294 21 Sölvesborg
0771-422 423
info@dot.se   www.dot.se

Nordic Galvanizers 
Danderydsvägen 146, 
182 36 Danderyd
08-446 67 60   
www.nordicgalvanizers.com  
info@nordicgalvanizers.com

TH Konsult AB
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    SAMMANFOGNING / MASKINER

Ejot Sverige AB
Box 9013, 700 09 Örebro
019-20 65 10 
www.ejot.se
infoSE@ejot.com

Iberobot Svenska AB
Terminalvägen 13, 861 36 TIMRÅ
060-57 33 10
office@iberobot.se   www.iberobot.se

Konecranes AB
Björkhemsvägen 21, 
291 21 Kristianstad
044-18 84 00
www.konecranes.se
tony.bergman@konecranes.com

Nordic Fastening Group AB
Rattgatan 15, 442 40 Kungälv
0303-20 67 00 
www.nfgab.se    info@nfgab.se  

Richard Steen AB
Lövaskog, Kronogården, 
516 92 Äspered
033-27 62 00 
www.richardsteen.se    
info@richardsteen.se

SFS Intec AB
Olivehällsvägen 10, 645 42 Strängnäs
www.sfsintec.biz/se
se.info@sfsintec.biz

Svenska Bult- & Motståndssvets AB
Ruskvädersgatan 13, 
418 34 Göteborg
031 712 48 81
www.bmsvets.se   
info@bmsvets.se

Swebolt AB
Box 2029, 176 02 Järfälla
08–555 975 00
www.swebolt.se   info@swebolt.se

U-nite Fasteners Technology AB
Stora Bergavägen 5, 451 95 Uddevalla
0522-65 33 90 
www.unitefasteners.com   
info@unitefasteners.com

Würth Svenska AB
Berglundavägen 38, 
Box 1705, 701 17 Örebro
019-35 10 00
info@wuerth.se   www.wurth.se

    KONTROLL & PROVNING

AAA Certification AB 
Göteborgsvägen 16, 441 32 Alingsås
0322-64 26 00 
www.a3cert.com   info@a3cert.com

FORCE Technology Sweden AB
Tallmätargatan 7, 721 34 Västerås
021-490 30 00
www.forcetechnology.com/se   
info@forcetechnology.se

Ingenjör Joel L Jonsson
Aspvägen 1, 342 50 Vislanda
070-513 41 95
www.joeljonsson.se  
joel@joeljonsson.se

KIWA Inspecta AB
Box 30100, 104 25 Stockholm
08-501 130 00 
www.inspecta.com   
ulf.gardemyr@inspecta.com

Nordcert AB 
Wallingatan 33, 5tr, 111 24 Stockholm 
08-34 92 70 
www.nordcert.se   info@nordcert.se

Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1, 417 01 Göteborg
031-656470
www.safecontrol.se   
info@safecontrol.se

TGR Teknik Konsult
Listvägen 17, 783 50 Gustafs 
070-3838066
tommy.grinde@tgrteknikkonsult.se   
www.tgrteknikkonsult.se

TÜV NORD Sweden AB
Gåsebäcksvägen 20, 
252 27, Helsingborg
010-474 99 25
www.tuvnord.se   
handerberg@tuv-nord.com

    PROGRAMVAROR OCH IT

Cadmac
La Cours Gata 4, 
252 31 Helsingborg
042-20 88 00 
www.cadmac.se  info@cadmac.se

Consultec
Box 111, 931 21 Skellefteå
010 130 87 00
www.consultec.se   
info@consultec.se

StruProg AB
Virkesgränd 4, 183 63 Täby
070-731 87 66 
www.struprog
info@struprog.se

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

Trimble Solutions Sweden AB
Sigurdsgatan 21, 
721 30 Västerås
021-10 96 00 
www.tekla.com/se 
tekla.sales.se@trimble.com

    UTBILDNING

EUROKODUTBILDNINGAR
c/o Byrdeman, St Paulsgatan 27, 
118 46 Stockholm 
070-401 00 31 
www.eurokodutbildningar.se

Weld on Sweden
Videum Science Park, 
351 96 Växjö
0470-543370 / 070-3336354
weldonsweden.se    
ali@weldonsweden.se

     BESTÄLLARE 

Svenska kraftnät
Box 1200, 172 24 Sundbyberg
010-475 80 00
info@svk.se   
www.svk.se

Trafikverket
781 89 Borlänge
0771-921 921
www.trafikverket.se 
 trafikverket@trafikverket.se

    INTRESSEORGANISATIONER

Auktorisation för rostskyddsmålning
Grundbergsvägen 13, 
461 39 Trollhättan
010-130 81 30
info@rostskyddsmalning.se 

Jernkontoret 
Box 1721, 111 87 Stockholm
08-679 17 00 
www.jernkontoret.se   
office@jernkontoret.se

MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund 
Södra Malmgatan 7,  
392 34 Kalmar
0480-233 00
info@mvr.se   
www.mvr.se

Plåt & Ventföretagen
Box 47235, 100 74 Stockholm
08-762 75 85
www.pvforetagen.se    
info@pvforetagen.se

SVEFF 
Box 5501, 114 85 Stockholm 
08-783 82 40 
www.sveff.se   
sveff.info@ktf.se

IBEROBOT
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Bro och Stålkontroll AB
Bro och stålkontroll är ett konsultbolag 
med specialister inom stålkonstruktio-
ner och rostskydd. Vi erbjuder tjänster 
inom bland annat entreprenadbe-
siktningar, sakkunniguppdrag, utred-
ningar, bygg och projektledning samt 
oförstörande provning. Våra uppdrag 
omfattar allt från nyproduktion till äldre 
stålkonstruktioner. Vi arbetar med allt 
från stora komplexa konstruktioner så 
som öppningsbara broar, processutrust-
ningar och maskiner men även mindre 
stålkonstruktioner, allt utifrån kundens 
behov och önskemål. 
Mer information: 
www.bskab.se

Ny medlem i 
Stålbyggnadsinstitutet 60 gröna projekt får dela på 140 miljoner

M
EDLEM

SNYTT
Boverket har beviljat drygt 140 miljoner 
kronor till projekt som främjar ett 
innovativt och hållbart bostadsbyggande 
med minskad klimat- och miljöpåverkan. 
De beviljade projekten, som avser både 
förstudier och genomförandeprojekt 
och har fokus på experimentell utveck-
ling, forskning eller processinnovation, 
hittar du här: 

ProDevelopment har fått stöd från 
Boverket för att ta fram en prospek-
teringsmetodik för återanvändning av 
stålkonstruktioner. Detta kan ses som 
en fortsättning av arbetet om återbruk 
som påbörjades 2018 med finansiellt 
stöd från SBUF och Nordcert (läs mer 
i Stålbyggnad 4/2018). Syftet med det 
nya projektet är att främja återbruk av 
stålkomponenter genom att:
– Utveckla en analysmodell för att 
snabbt och enkelt uppskatta åter-
användbarheten och värdet hos en 
uttjänad konstruktion, och;
– Föreslå procedurer för att bestämma 
de mekaniska egenskaperna hos begag-
nade stålkomponenter på ett tillförlitligt 
och ekonomiskt sätt.

Om möjligheten ges ska metodiken 

testas i ett pilotprojekt. Tips om aktuella 
återbruksprojekt tas tacksamt emot av 
Wylliam Husson Wylliam@prodevelop-
ment.se, 070-3786611.

Kontrollbolaget i Gävle fått stöd från 
Boverket för fortsatt utveckling av det 
innovativa kravställningsverktyget 
QMP1090 som bland annat innefattar 
en automatisk kontrollplansfunktion 
Verktyget effektiviserar kravställnings- 
och kvalitetssäkringsarbetet av bygg-
konstruktioner och byggprojekt med 
upp till 80 procent.  

– Tack vare stödet kan vi förverk-
liga funktionen för digital signering 
av kontrollplan samt funktionaliteten 
kring att dela information i verktyget. 
Genom att integrera svensk e-identitets 
lösning BankID i verktyget Bank-ID kan 
vi utveckla verktyget efter användarnas 
behov. Stödet från Boverket är ett bevis 
på att QMP1090 är en ’game changer’ för 
byggindustrin, säger Pernilla Lundin, VD 
kontrollbolaget.

Funktionen med verifierad inloggning 
och godkännande kommer påbörjas 
snarast möjligt och beräknas vara klar 
under våren 2020. Kontakta Viktor 
Lundin, viktor@kontrollbolaget.se för mer 
information.

STÅLNÄTVERKET
Nätverksträff 3/6
Stålnätverket arrangerar nätverksträff i Stockholm. Träffen innehåller ett  
studiebesök på eftermiddagen vilket följs upp med gemensam middag 
och dryck i SBI:s lokaler vid Kungsträdgården. Det bjuds även på ett  
intressant föredrag och möjlighet till nya kontakter. Det är ett samarrange-
mang med det norska systernätverket, YSN, som är på Sverigebesök 
vilket därför möjliggör ett unikt tillfälle till kontakter över landsgränsen!
 
Stålverksbesök 4/6
Ta chansen att besöka SSAB:s stålverk i Oxelösund.  
Du ges inledningsvis kunskap om tillverkningen av några av världens 
mest avancerade stålsorter för transport, infrastruktur och byggnader.  
Efter en lunch i Oxelösund följer förevisning av stålproduktionen ute i 
verket. Resa arrangeras från Stockholm.
 
Båda aktiviteterna är kostnadsfria 
Mer information om anmälan kommer på Stålnätverkets hemsida 

https://sbi.se/om-oss/stalnatverket
stalnatverket@sbi.se
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STÅLPRODUKT i fokus

UPE – varmvalsade 
U-profiler med parallella  
flänsar enligt 
SS-EN 10365:2017

Det finns många stålkonstruktionsprodukter som då och då väcker funderingar

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

och beskrivit en intressant konstruktionsprodukt till intresserade konstruktörer.  

Utförandet av en UPE har tunnare liv och bredare samt parallella flänsar  

i jämförelse med UPN, dessa fördelaktiga egenskaper gör att hela serien av  

UPN-profiler lämpligen kan ersättas med UPE.

UPE-profiler är tillgängliga i vanliga stålkvaliteter och 
profilhöjder är tillgängliga från 80 mm upp till 400 mm. 
Profilhöjderna överensstämmer med profilhöjderna för 

IPE-serien (se figur 3). Detta är en fördel eftersom att det underlättar 
konstruktioner med blandade sektionstyper. Denna kompatibilitet 
finns inte för UPN-profiler där fem av dessa inte matchar höjden 
för en IPE-profil (se tabell 1).

Enkelhet
De parallella flänsarna hos UPE-profiler gör att de flesta typer av 
förband blir enklare att utföra än för de avsmalnande flänsarna hos en 
UPN. För skruvade förband, används ofta kilar för att kompensera 
för den lutande flänsen på en UPN-profil. Det gör monteringen mer 
komplicerad och långsammare med fler komponenter att hantera 
(se figur 4). Förutom att eliminera behovet av kilar underlättar de 
raka flänsarna hos UPE-profiler även utförandet av livavstyvningar 
och transversella anslutningar. 

Lätthet 
En konstruktion som använder UPE istället för UPN är uppemot 
11 procent lättare (se tabell 2). Viktbesparingen möjliggör en högre 
lönsamhet genom en reducerad byggkostnad samt lägre framtida 
underhållskostnader. Dessutom innebär det en sänkning av kon-
struktionens koldioxidavtryck. ➤

Höjd (mm)
 80 UPN UPE IPE 
 100 UPN UPE IPE 
 120 UPN UPE IPE 
 140 UPN UPE IPE 
 160 UPN UPE IPE 
 180 UPN UPE IPE 
 200 UPN UPE IPE 
 220 UPN UPE IPE 
 240 UPN UPE IPE 
 260 UPN   
 270  UPE IPE 
 280 UPN   
 300 UPN UPE IPE 
 320 UPN UPE  
 330  UPE IPE 
 350 UPN   
 360  UPE IPE 
 380 UPN   
 400 UPN UPE IPE 

Figur 1. 
UPE profil

Figur 2. 
Jämförelse 
UPE – UPN

Figur 3. Profilhöjd av UPN – UPE – IPE profiler

Tabell 1. Profilhöjd UPN – UPE – IPE
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Artikeln är baserad på en artikel i Info_steel, Belgien, av Fabián Mejía Pinto. 
Översatt och bearbeta till svenska av Erik Forsgren, SBI.

PROFIL G Wy Wz UPE/UPN UPE/UPN UPE/UPN UPE/UPN UPE/UPN
        vikt Wy Wz Wy/G Wz/G
  kg/m cm3 cm3 % % % % %

UPE 80 7,9 26,8 8
UPN 80 8,6 26,5 6,36 -8,1 1,1 25,8 10,1 36,9 

UPE 100 9,8 41,4 10,6 
UPN 100 10,6 41,2 8,49 -7,5 0,5 24,9 8,7 35,0

UPE 120 12,1 60,6 13,8 
UPN 120 13,4 60,7 11,1 -9,7 -0,2 24,3 10,6 37,7 

UPE 140 14,5 85,6 18,2 
UPN 140 16 86,4 14,8 -9,4 -0,9 23,0 9,3 35,7 

UPE 160 17 114 22,6 
UPN 160 18,8 116 18,3 -9,6 -1,7 23,5 8,7 36,6 

UPE 180 19,7 150 28,6 
UPN 180 22 150 22,4 -10,5 0,0 27,7 11,7 42,6 

UPE 200 22,8 191 34,5 
UPN 200 25,3 191 27 -9,9 0,0 27,8 11,0 41,8 

UPE 220 26,6 244 42,5 
UPN 220 29,4 245 33,6 -9,5 -0,4 26,5 10,1 39,8 

UPE 240 30,2 300 50,1 
UPN 240 33,2 300 39,6 -9,0 0,0 26,5 9,9 39,1 

UPE 270 35,2 389 60,7 
UPN 260 37,9 371 47,7 -7,1 4,9 27,3 12,9 37,0 

UPE 300 44,4 522 75,6 
UPN 300 46,2 535 67,8 -3,9 -2,4 11,5 1,5 16,0 

UPE 330 53,2 667 89,7 
UPN 320 59,5 679 80,6 -10,6 -1,8 11,3 9,9 24,5 

UPE 360 61,2 824 105 
UPN 380 63,1 829 78,7 -3,0 -0,6 33,4 2,5 37,6

UPE 400 72,2 1050 123
UPN 400 71,8 1020 102 0,6 2,9 20,6 2,4 19,9

Figur 4. Förband med UPN med avsmalnande flänsar

Tabell 2. Jämförelse UPE – UPN
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➤ Mer effektivt tvärsnitt
Skillnaden i böjmotståndet är upp till 42 procent högre per meter vikt 
(cm3m/kg) jämfört med UPN-profiler. Den högre bärförmågan för 
böjning kring den veka axeln varierar från 11% till 33%. Kring den 
styva axeln är skillnaderna små. Framförallt de bredare flänsarna 
bidrar till att öka böjmotståndet kring den veka axeln.

Trots den lägre vikten hos UPE-profiler är böjmotståndet högre 
för alla profiler vid böjning kring den veka axeln än för motsvarande 
UPN (se figur 7), vid jämförelse med böjning kring den styva axeln är 
värdena jämförbara (se figur 6). Figur 8 visar jämförelse av böjmotstånd/
vikt för den styva axeln där UPE är upp till 13 procent starkare och 
figur 9 visar böjmotstånd/vikt för den veka axeln. 

Sammanfattningsvis, UPE-profiler i jämförelse med UPN, har 
stora fördelar med avseende på lätthet, konkurrenskraft och fören-
klande av förband. Mer information och sektionsdata för alla serier 
av Europiska I-, H- och U-profiler finns i SS-EN 10365:2017 där fler 
toleransstandarder har samlats. n

Erik Forsgren, SBI

STÅLPRODUKT i fokus
UPE – varmvalsade U-profiler med parallella  
flänsar enligt SS-EN 10365:2017
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Figur 5. Viktjämförelse UPE – UPN

Figur 7. Jämförelse av böjmotstånd Wz – UPE/UPN

Figur 6. Jämförelse av böjmotstånd Wy – UPE/UPN

Figur 8. Jämförelse av förhållandet (Wy/G), UPE – UPN

Figur 9. Jämförelse av förhållandet (Wz/G), UPE – UPN
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LIFTING EQUIPMENT AND SERVICES

Simplicity is the 
ultimate form of 
crane design
www.konecranes-craneplanner.eu/se

Låt inte teknik och material begränsa dina kreativa idéer. 
ArcelorMittal Projekts program av byggplåt och paneler 

erbjuder innovativa lösningar för tak och fasader.  
Hos oss finns något  för varje önskemål. 

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

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

Få din nästa projektidé på arcelormittalprojekt.se

Låt de goda idéerna 
bli till verklighet
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BIFROST – VINNARE AV STEEL RACE REUSE 72 H

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

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

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

Vi gör stål möjligt i så väl spektakulära som rationella 
former oavsett om det handlar om ett fastighetsprojekt, 
ett industriprojekt eller ett broprojekt.

Läs mer på www.cowi.se


