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3D-PRINTAD STÅLBRO I AMSTERDAM

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



KONTOR

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

ARENA

LOGISTIK HANDELSCENTER

PR
EF
ER
EN
S

25 okt
Monter 35 

Varmt välkommen till oss på 

STÅLBYGGNADSDAGEN  

i Stockholm 25 oktober.
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Stenpiren på Skeppsbrokajen utgör en ny knutpunkt där färja, buss och 
spårväg möts och förenar staden med vattnet. Flera discipliner från Sweco 
har varit involverade, såväl projektledare, arkitekter, konstruktörer, 
landskapsarkitekter som miljökonsulter och specialister på infrastruktur och 
installationsteknik. Stålets unika egenskaper möjliggjorde en gestaltning 
med många vinklar, långa slanka takutsprång och stora glasytor. Resultatet 
är en  byggnad med smarta lösningar och tilltalande helhet. 

Detta är bara ett exempel på hur stålkonstruktioner används i olika typer av 
projekt. Det kan handla om alltifrån stora industriprojekt till husprojekt med 
spektakulära stålstrukturer där arkitektens design ställer höga krav.
 

www.sweco.se

STENPIRENS RECECENTRUM  
I GÖTEBORG.
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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.
 
Kontakta oss på 0771-48 40 10. Vi gör skillnad.

tibnor.se
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LEDARE  NR 3  2018
2018 – et jubileumsår 
for Norsk Stålforbund

Norsk Stålforbund feirer i år 25 år. Dette markeres med et eget jubileumstema i denne 

utgaven. Her kan du lese vår historie. Når jeg leste bakgrunnshistorien ble jeg mek-

tig imponert over hva Esben J. Thrane har utrettet innen utvikling av nye standarder, 

forskrifter og publikasjoner. Det er også imponerende hva Bjørn Aasen og Einar Braathu har 

utrettet fram til og etter dannelsen av Norsk Stålforbund. 

Når jeg skrev om min tid som daglig leder «de siste årene», så er dette mer enn de siste årene. 

Det er fra min periode på 17 år. Jeg vil her supplere med noen arbeider som ikke alltid er så 

synlige utad. Jeg tenker spesielt på arbeidet med å påvirke bestemmelsene i standarder og for-

skrifter m.m. 

Vi har spilt inn mange forslag, hvor noen er tatt til følge og andre ikke. Men jeg har lært meg 

gjennom årenes løp at ting tar tid. Noen av våre forslag, som at etterbruken av materialer, f. eks. 

resirkulering, skal være obligatorisk i miljødeklarasjoner ble nedstemt i første utgave av EN 

15804:2012, men er nå forslått som obligatorisk i ny revidert utgave. 

Vi har i hovedsak fått igjennom våre forslag til endringer i stålstandardene. Våre forslag til 

endringer mhp miljøkrav i tekniske forskrifter og BREEAM-NOR har imidlertid ikke blitt 

tatt til følge. Men vi vil fortsette å påvirke slik at stålkonstruksjoner blir rettferdig vurdert 

sammenlignet med andre materialer. Stål er tross alt det materialet som er suverent best mhp 

ombruk og resirkulering i en sirkulær økonomi.

Vi mottar daglig spørsmål om problemstillinger fra både medlemmer og andre. Som medlem 

i Norsk Stålforbund får man «spesialservice», dvs prioritert hjelp når man har spørsmål om 

forståelse og tolkning av regelverk og standarder eller annet. Vi har et nettverk av fagfolk på 

ulike områder som bistår i å svare på spørsmål.

Vi vil også markere 25 års jubileet under banketten på Norsk Ståldag 1. november på Grand 

Hotel, Oslo. Konferansen er vårt største arrangement, som samlet mer enn 200 deltakere i 

fjor, og er en møteplass for ajourføring av kunnskaper, knytte til seg nye kontakter og gje-

noppfriske gamle kontakter innen stålmiljøet. Jeg håper å treffe deg på årets Ståldag!

Med beste hilsen

  5

Kjetil Myhre, 
daglig leder, Norsk Stålforbund
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ECCS European Steel Bridge Awards 2018

AHO WORKS  – studentpris til  
Marie Blaker Høgevold og Katherine Bylett

Ny VD för Contiga  
och Abetong
Filip Sten är ny 
vd för Abetong 
AB och Contiga 
AB, som tidigare 
i år förvärvades 
till 100 procent 
av Heidelberg-
Cement. Filip har 
lång erfarenhet 
från betongbranschen, nästan 
20 år i olika företag och på olika 
positioner.

– Jag kom in i betongbranschen 
via Cementa och sedan kom 
jag aldrig ur den igen, säger han 
och skrattar. Det är en jordnära 
bransch, stabil och trevlig, och ma-
terialet, betongen, är ju helt fantas-
tisk i all sin enkelhet. Stål däremot 
är ett material jag inte jobbat med 
tidigare. Det ska bli mycket intres-
sant att lära sig mer om det.

Filip Sten började sin tjänst den 
1 september.

Christina Båge-Friborg 
blir hållbarhetsdirektör 
på SSAB
SSAB har utsett 
Christina Båge-
Friborg till håll-
barhetsdirektör 
och medlem 
av företagets 
koncernled-
ning. Hon har 
tidigare innehaft 
en rad ledande befattningar inom 
hållbarhetsområdet, närmast som 
ansvarig för Sustainable Business 
på Sandvik AB. 

Areco gör intåg med 
storförvärv i Finland
Areco fortsätter sin nordiska expan-
sion och köper den finska sand-
wichpaneltillverkaren TPE Spirit Oy. 

– Vi lägger ytterligare en pussel-
bit till vårt redan breda sortiment 
och har nu en egen produktion 
av sandwichelement (mineralull) 
säger Areco:s koncernchef Peter 
Areskog om intåget i Finland.

Det nya storförvärvet, som är 
bolagets största enskilda inves-
tering hittills, innebär att Areco 
för första gången tagit steget in i 
Finland och öppnar för möjlighe-
ten att ta stora marknadsandelar 
inom objektsmarknaden i Norden, 
Baltikum och norra Tyskland.

De europeiske stålprisene blir delt 
ut annet hvert år av ECCS, den 
Europeiske Stålkongressen. I år fant 
tilstelningen sted i Praha i Tsjekkia. 
Skandinavia var sterkt representert, 
med to norske og en svensk bru blant 
de syv finalistene juryen hadde valgt 

ut fra de mange nominerte prosjekte-
ne. Seremonien ble ledet av formann 
for arkitektur og pris-komiteen i ECCS, 
Lasse Kilvær fra Norsk Stålforbund, 
og vinnerne ble æret av presidenten 
for ECCS og presidenten for europeis-
ke sivilingeniører med hvert sitt trofé.

Svenska Årstabron blev premierad med ett av specialprisen. European  Cultural   
Heritage  Steel  Bridge  Award 2018.

Norske Loftesnesbrui stakk av med spesialprisen European Steel Bridge 
Public Award 2018.

Norsk Stålforbund deler ut Pris for 
Innovativ bruk av Stål til studentar-
beider ved AHO Works-utstillingen av 
semesterarbeider ved Arkitektur- og 
desgnhøgskolen i Oslo. Vinnerne kåres 
av en uavhengig jury oppnevnt av 
AHO, og tildeles 5 000 kroner i pris-
penger fra Norsk Stålforbund. Prisen 
for arbeid gjort sist vårsemester gikk 
til Marie Blaker Høgevold og Katherine 
Bylett, henholdsvis for prosjektene 
Crime Lab og Anatomic Dreams.

Crime Lab er et prosjekt som dytter 
Chicago-høyhuset ut av komfortso-
nen. Med et areal  som er over dobbelt 
så stort i øverste etasje som det er 
på bakkeplan, er det introdusert et 
hengende konstruksjonssystem. De 
syltynne søylene gir mulighet for både 
vakre og fleksible rom, og perfekte 
muligheter for kriminalitetsforskning. 
Med sin spesielle form med overheng, 
utforsker Crime Lab et nytt uterom, 
som potensielt kan oppgradere Chica-
gos beryktede bakgater. 

Anatomic Dreams – The remnants 
of a demolished Chicago tower serve 
as the generator for a steel framed 
structure. The project investigates two, 
often opposing, architectural agendas: 
the generality of building and speci-
ficity to site. The structural system is 
embedded with potential for adapta-
tion while it simultaneously unveils 
Chicago’s urban archaeology.

Nominer 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 2. april 2019.  

 
Les mer på internett: 
www.stalforbund.no/utmerkelser/
norske-arkitektstudenters-stalpris

Lasse Kilvær, 
Prosjektleder Norsk Stålforbund
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Raad Badai
Din bakgrund 
och utbildning? 
– Jag är en civil-
ingenjör i väg-och 
vattenbyggnad

Vad har ut-
bildningen och 
kursdagarna gett dig som kon-
struktör? 
– Utbildningen var väldigt lärorik, jag 
fick lära mig nya tekniska lösningar.    

Vilka möjligheter ser du framöver 
för dig som CSK? 
– Som CSK med goda kunskaper får 
man fantastiska och oändliga möjlig-
heter till intressanta och spännande 
arbetsuppgifter inom konstruktion, 
och man blir en viktig resurs på en 
arbetsplats. Man får kompetens som 
efterfrågas av bl.a. konsultföretag.

Har du något annat positivt att 
tillägga om Certifieringen av Stål-
konstruktörer? 

–

Marcus Strok
Din bakgrund 
och utbildning?
– Byggnadsingen-
jör vid Linköpings Universitet 2008. 
Jag har sedan examen arbetat som 
konstruktör, både inom betong- och 
stålbyggnad. Senaste fyra åren har 
det dock blivit mest stålprojektering 
och då framför allt på industrisidan.

– Jag började jobba på WSP i 
Linköping 2008 men har sedan 2014 
jobbat på Kadesjös Ingenjörsbyrå i 
Västerås.

Vad har utbildningen och kursda-
garna gett dig som konstruktör?
– En del repetition och en del nytt 
både vad gäller konstruktions- och 
utförandefrågor. Kursen är omfat-
tande och har gett mig en bra grund 
för framtida arbete med stålkon-
struktioner.

Vilka möjligheter ser du framöver 
för dig som CSK?
– Förhoppningsvis ger detta fler intres-
santa ståljobb. Ser det som en fördel 
att i den allt mer konkurrensutsatta 
konsultmarknaden kunna visa upp ett 
intyg på att man behärskar stålkon-
struktion. Certifiering är en även viktig 
del i att kunderna ska kunna känna sig 
trygga att kompetensen finns.

Har du något annat positivt att 
tillägga om Certifieringen av Stål-
konstruktörer?
– Tycker kursen är ett bra initiativ av 
SBI och jag tror att krav på certi-
fieringar kommer bli allt vanligare i 
framtiden då krav på kvalitetssäkring 
blir allt högre. Kursen är väldigt bra 
med många engagerade föreläsare 
och genomarbetad kurslitteratur.

Olle Wiklund
Din bakgrund 
och utbildning
– Civilingenjör 
inom väg- och 
vattenbyggnad vid 
Chalmers. Jag har 
arbetet på Sweco 
Structures i Göteborg sedan examen 
2012 och ska nu flytta till Sweco Struc-
tures Stockholm. Jag har arbetat med 
olika typer av projekt och konstruktio-
ner, mest med dimensioneringsberäk-
ningar inom betong och stål men även 
med projektering och uppdragsledning.

Vad har utbildningen och kursda-
garna gett dig som konstruktör?
– Föreläsningarna och hemuppgif-
terna har inneburit en chans att både 
fräscha upp gamla kunskaper och 
att gå lite mer på djupet inom vissa 
områden. Det har även inneburit en 
chans att träffa och lära känna kon-
struktörer från andra delar av landet.

Vilka möjligheter ser du framöver 
för dig som CSK?
– Att ta mig an nya spännande och 
utmanande projekt samt att fortsätta 
lära mig mer om stålkonstruktioner.

Har du något annat positivt att 
tillägga om Certifieringen av Stål-
konstruktörer?
– Jag tycker att det är ett brett och 
genomarbetat utbildningspaket med 
bra föreläsare. 

Vedran Ladan
Din bakgrund 
och utbildning?
–Jag har en civil-
ingenjörs examen 
från Lunds Teknis-
ka Högskola. Jag 
har för det mesta 
jobbat med hallbyggnader men har 
även erfarenhet av stomsystem i form 
av samverkansbalkar och pelare. Rol-
len har varit som ansvarig konstruktör 
men då det är en entreprenad så har 
den varit väldigt bred med allt från 
inköp, modellering, dimensionering, 
detaljering och samordning. 

Vad har utbildningen och kursda-
garna gett dig som konstruktör?
– Framförallt så har det inneburit 
en uppfräschning av kunskaperna 
man fick i skolan men även en del 
nya moment så som tillämpandet 
av eurokoderna. Sen får man även 
möjligheten att diskutera med andra 
kursdeltagare och på så sätt få nya 
insikter och lärdomar.

Vilka möjligheter ser du framöver 
för dig som CSK?
– Jag ser väldigt positivt på denna 
utbildning och ser det som att man 
får en fördel på större projekt då 
det ställs högre krav på kompetens. 
Sen tror jag även att det möjligtvis i 
framtiden kan bli ett högre krav med 
personkompetens för alla större 
projekt. 

Har du något annat positivt att 
tillägga om Certifieringen av Stål-
konstruktörer?
– Det har varit väldigt bra och trev-
liga tillfällen där man fått lära känna 
kursdeltagare, samt föreläsare med 
olika bakgrunder.

Nya Certifierade StålbyggnadsKonstruktörer

Robotlyftet ska främja automa-
tion i Sveriges små och medelstora 
industriföretag. Programmet ska bidra 
till att företagen ökar sina kunskaper 
om användning av och investeringar 
i automationslösningar. De mindre 
företagen har oftast mindre resurser 
och inte alltid kännedom om hur auto-
mation och robotisering skulle kunna 
bidra till att stärka deras utveckling 

samt hur en utveckling skulle kunna 
ske. Programmet ska bygga vidare på 
lärdomar från arbetet i Digitaliserings-
lyftet, regionala projekt som bedrivits 
med detta syfte såsom Automations-
utmaningen och Produktionslyftet. 
www.tillvaxtverket.se/amnesomra-
den/digitalisering/robotlyftet.html

Du kan också ta reda på mer om 
Robotlyftet på Stålbyggnadsdagen.

Sveriges första 
riksarkitekt
Boverket anställer 
Christer Larsson, 
stadsbyggnads-
direktör i Malmö, 
som Sveriges första 
riksarkitekt. Christer Larssons tjänst 
sträcker sig till årsskiftet, eller tills 
dess ordinarie riksarkitekt är på plats.

Robotlyftet – för främjande av automation



NR 3 • 2018 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

NYTT
&NOTERAT

NYTT
&NOTERAT

8 

Raad Badai
Din bakgrund 
och utbildning? 
– Jag är en civil-
ingenjör i väg-och 
vattenbyggnad

Vad har ut-
bildningen och 
kursdagarna gett dig som kon-
struktör? 
– Utbildningen var väldigt lärorik, jag 
fick lära mig nya tekniska lösningar.    
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Du kan också ta reda på mer om 
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Norsk Ståldag 2018 

Norsk Ståldag 2018 avholdes den 1. november i nyoppussede Grand Hotel i Oslo. 
I år feirer vi også Norsk Stålforbunds 25 års jubileum. 
For oppdatert informasjon og påmelding, besøk www.norskstaldag.no

NYTT
&NOTERAT

Norsk Havbruksdag avholdes 22. 
november på Felix konferansesen-
ter, Oslo. Konferansen ble arrangert 
første gang i 2016 med meget stor 
interesse. Konferansen arrangeres i 
år for 3. gang. Norsk Havbruk er en 
del av næringen for fiskeri og opp-
drett. Det er en bransje i betydelig 
vekst med store investeringer, som 
støttes av Nærings- og fiskeride-
partementet og Regjeringen. Konfe-
ransen vil bli åpnet av fiskeriminis-
ter Harald Tom Nesvik.

Norsk Havbruksdag er en 
heldags konferanse med fokus 
på utvikling av nye konsepter for 
havbruk innenskjærs, offshore og i 
arktiske farvann. Det fokuseres på 
bærekonstruksjonene og de belast-

ninger de skal utsettes for, funksjo-
nalitet i operasjon og ny teknologi 
for å løse miljø og areal utfordringer 
ved fiskeoppdrett. Ny teknologi må 
utvikles når oppdrettsnæringen 
skal gå offshore og inn i arktiske 
farvann. Konferansen vil pga dette 
ha et spesielt fokus på muligheter 
for å dra nytte av erfaringene, som 
dagens olje- og gass offshorenæring 
har opparbeidet gjennom flere tiår, 
i denne teknologiutviklingen. Det 
vikles nå nye regelverk og standar-
der for regulering av bransjen. Årets 
konferanse har stort fokus på dette. 
I tillegg vil det bli fokus på pågående 
prosjekter som er under utvikling i 
flere firmaer.
Program her: www.stalforbund.no

Norsk Havbruksdag 2018

Frida Rosenberg disputerar 
om Wenner-Gren Center

Fredag 21 
september 
dispute-
rade Frida 
Rosenberg 
på KTH, 
Skolan för 
arkitektur 
och sam-
hällsbygg-
nad, med 
avhand-
lingen ”The 
Construc-
tion of Con-
struction: The Wenner-Gren Center 
and the possibility of steel building in 
postwar Sweden”. 

Avhandlingen undersöker 
Wenner-Gren Center med fokus på 
stålkonstruktionen i höghusbygg-
naden och hur det går att förstå de 
bakomliggande personliga rela-
tionerna, allianser inom industrin 
samt institutioner och organisatio-
ners samverkan för utveckling av 
stålbyggnadstekniken. I avhand-
lingen tar Frida bland annat upp hur 
Stålbyggnadsinstitutet grundades 
1967 och hur Institutet utgjorde ett 
avstamp för organiserad stålbygg-
nadsteknik i Sverige.
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Prosjektet Aquatraz hav-
bruksanlegg vil bli pre-
sentert på konferansen. 
Fiskeriminister Harald 
Tom Nesvik åpner Norsk 
Havbruksdag
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Prosjektet Aquatraz hav-
bruksanlegg vil bli pre-
sentert på konferansen. 
Fiskeriminister Harald 
Tom Nesvik åpner Norsk 
Havbruksdag

wsp.com

WSP har projekterat Kristallen, Kirunas nya Stadshus.

Stål gjorde det möjligt att förverkliga projektet. En cirkulär byggnad  
med en stor öppen entréhall och svävande inhängda lokaler. 

En balans mellan arkitektur, funktion, teknik, produktion och ekonomi 
resulterar i ett framgångsrikt projekt. Vi tar ansvar och skapar trygghet 

för dig som kund i ditt fastighets - eller industriprojekt.

”Stål gjorde  
det möjligt”
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Underkonstruktionssystem för ventilerade fasader

ejot.se/crossfix

Välkommen till vår monter
på Stålbyggnadsdagen!

• Används för både horisontell och vertikal stödprofil

• Ökad flexibilitet, förenklad montering, tidsbesparande 
och lägre lagerkostnader

• Tillverkat av 100% rostfritt stål och reducerar  
systemets värmeöverföring

Horisontell montering Vertikal montering

NYTT
&NOTERAT

Stålbyggnadsinstitutet deltog i 
Jernkontorets ”valstuga” i rostfritt 
stål under Almedalsveckan och i 
Kungsträdgården i slutet av augusti. 
Syftet var att under valrörelsen visa 
politiker och allmänhet att stålin-
dustrin är viktig för Sverige som 
välstånds- och hållbarhetsbyggare. 
Stål har en nyckelroll i omställ-
ningen till ett fossilfritt samhälle. 
Jernkontoret presenterade bl.a. 
branschens ”Färdplan för fossilfri 
och konkurrenskraftig stålindustri i 
Sverige”.

Politiker från Socialdemokra-
terna, Miljöpartiet, Moderaterna 
och Centerpartiet medverkade i 
podcasten ”Synfält framåt” som di-
rektsändas från valstugan. Stugan 
dekorerades med partiernas gamla 

och nya valaffischer, vars budskap 
transponerats till budskap som 
innehöll ordet stål.

Stålbyggnadsinstitutet ar-
rangerade en populär tävling som 
engagerade över tusen deltagare. 
Den gick ut på att gissa viktskillna-
den mellan två balkar med samma 
prestanda men tillverkade av olika 
stålsorter från SSAB, en balk i hög-
hållfast stål och en balk i ordinärt 
stål. Att det kunde vara så stor skill-
nad mellan olika stål imponerade på 
de tävlande, vilket var ett av syftena 
med tävlingen. Även att avance-
rade stål bidrar till stålindustrins 
exportframgångar. De sex tävlande 
som kom närmast skillnaden i gram 
belönades med en Stelton kaffeter-
mos i rostfritt stål.

Certifiering ger säkerhet 

Hempaline Defend 630 har certifierats 
av Nordens ledande certifieringsföre-
tag, Kiwa, som skyddsbeläggning på 
insidan av förvaringstankar. Certifika-
tet dokumenterar att produkten lever 
upp till myndigheternas krav vilket för-
länger det obligatoriska inspektions-
intervallet från 6 till 12 år. Hempaline 
Defend-serien kan stå emot aggressiv 
fysisk och kemisk påverkan som till 
exempel extrema temperaturer, högt 
tryck, kraftiga pH-variationer och tuffa 
rengöringsrutiner. 

Hempaline Defend 630 är en av 
tre epoxifärger i den snabbhärdande 
och lösningsmedelsfria produktserien. 
Den ger ett effektivt skydd på insidan 
av behållare och rörledningar för till 
exempel råolja, alkohol, lösningsmedel 
och frätande kemikalier.

Valstuga i Almedalen och Kungsträdgården
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dekorerades med partiernas gamla 

och nya valaffischer, vars budskap 
transponerats till budskap som 
innehöll ordet stål.

Stålbyggnadsinstitutet ar-
rangerade en populär tävling som 
engagerade över tusen deltagare. 
Den gick ut på att gissa viktskillna-
den mellan två balkar med samma 
prestanda men tillverkade av olika 
stålsorter från SSAB, en balk i hög-
hållfast stål och en balk i ordinärt 
stål. Att det kunde vara så stor skill-
nad mellan olika stål imponerade på 
de tävlande, vilket var ett av syftena 
med tävlingen. Även att avance-
rade stål bidrar till stålindustrins 
exportframgångar. De sex tävlande 
som kom närmast skillnaden i gram 
belönades med en Stelton kaffeter-
mos i rostfritt stål.

Certifiering ger säkerhet 

Hempaline Defend 630 har certifierats 
av Nordens ledande certifieringsföre-
tag, Kiwa, som skyddsbeläggning på 
insidan av förvaringstankar. Certifika-
tet dokumenterar att produkten lever 
upp till myndigheternas krav vilket för-
länger det obligatoriska inspektions-
intervallet från 6 till 12 år. Hempaline 
Defend-serien kan stå emot aggressiv 
fysisk och kemisk påverkan som till 
exempel extrema temperaturer, högt 
tryck, kraftiga pH-variationer och tuffa 
rengöringsrutiner. 

Hempaline Defend 630 är en av 
tre epoxifärger i den snabbhärdande 
och lösningsmedelsfria produktserien. 
Den ger ett effektivt skydd på insidan 
av behållare och rörledningar för till 
exempel råolja, alkohol, lösningsmedel 
och frätande kemikalier.

Valstuga i Almedalen och Kungsträdgården
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European Steel Bridge Awards blir delt ut av Det Europeiske Stålforbundet (ECCS) 

hvert 2. år, for å oppmuntre til kreativ og fremragende bruk av stål i broer. Prisene er  

dedikert byggherre, arkitekt, ingeniør, og stålentreprenør. ECCS samler stålprodusenter, 

entreprenører, forskere og akademikere, og består av18 europeiske stålforeninger.

Den internasjonale juryen for European Steel Bridge Awards 2018 var: Pavel Ryjacek, Tsjekkia; Dennis Rademacher, formann i  
ECCS Bridge Committee; Georg Pendl, president for Det Europeiske Arkitektrådet; Aris Chatzidakis, president for Det europeiske råd  
for sivilingeniører; Roman Koucky, arkitekt og leder av Metropolitan Plan Office, Praha Institutt for planlegging og utvikling;  
Véronique DEHAN, generalsekretær i ECCS ; og Lasse Kilvær, formann i ECCS Architecture and Awards Committee.

European Steel Bridge Awards blir valgt blant finalistene, som igjen ble valgt ut fra de opprinnelige nominasjonene.  
I år ble det nominert 35 broprosjekter. Les mer på internett: www.steelconstruct.com/awards/bridge-awards/

Tekst via ECCS, oversatt og tilrettelagt av Lasse Kilvær, Norsk Stålforbund

➤

European 
Steel Design 
Award 2018

Jernbanebro på strekningen Hohenau-Přerov 
Břeclav, Czech Republic (2016)

Den skjeve broen med den friske 
fargen ligger i nærheten av byen 
Břeclav på jernbanelinjen Hohenau 

-Přerov. Konstruksjonen strekker seg over 
avlastningsarmen til Dyje-elven. 

Fargevalg 
Paletten ble satt av arkitekten, Ing.arch. 
Václav Kocián. Broens hovedfarge er nøytral 
hvit. Som kontrast er de nedre delene av 
broen malt med antrasittgrå, og fargen som 
brukes på støttestag, tverrforsterkninger og 
rekkverk er oransjegul. Denne fargen har 
gitt broen sitt kallenavn, Oskar. I Moravia 
er Oskar et kjælenavn på solen.  

Høyere hastighet 
Oskar erstatter en original bro, som var i 
dårlig teknisk stand, og nødvendiggjorde 
nedsatte hastigheter på linjen. Hastighe-
ten med den nye broa er 160 km/t.  Den 
nye stålplatekonstruksjonen har et lukket 
tverrsnitt, som holdes oppe av en bue med 
kryssede skråstag. Dette er en såkalt nett-
verksbuebru.  

En ballast av kiselsand ble lagt i midtde-
len av hovedbjelkene for å korrigere spen-
ningen i skråstagene. Støttekonstruksjo-
nen er plassert på calotte-lagre, som tillater 
bevegelse i alle retninger, med styrelagre i 
midten av begge brokarene. De langsgående 
kreftene håndteres av et kontrollsystem for 
broekspansjon. Den unike egenskapen til 
konstruksjonen ligger i broens skjevhet (41 
grader), i de sveisede skråstagene til buen og i 
bruken av systemet med kontrollert ekspan-
sjon som brukes for den skjeve plasseringen 
- brukt for første gang i Tsjekkia. Isoleringen 
av støttekonstruksjonen er gjennomført ved 
sprøytet isolasjon. n

Juryens begrunnelse: 
The Bridge is a beautiful answer to a technically complicated 
situation. Nicknamed Oskar, after the Moravian colloquial 
name of the sun, the bridge brightens up its surroundings 
with an orange meshed arch. The 41-degree skewed structure 
shows the unique challenge of the geographical and construc- 
tional constraints of the site. The smooth design of the arch is 
a soft solution to a hard problem, and it is the first time that 
a lever system for controlled expansion is used in the Czech 
Republic. The design recalls a history of modern engineering.

WINNER – CATEGORY ROAD AND RAILWAY BRIDGES

Byggherre: Správa  
železniční dopravní cesty 
Arkitekt: Václav Kocián 
RIB: Exprojekt s.r.o 
Stålentreprenør:  
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.
Hovedentreprenør: Břeclav 
most- Firesta + AŽD Praha
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Denne elegante broa i Antwerpen ble endelig virkeliggjort i 2016, etter ti år med 

planlegging og utvikling. Broa spenner 67 meter mellom to bygg, og er 10 meter  

på det bredeste. 

European Steel Design 
Award 2018

Ney + Partners har tegnet en rørformet 
bro basert på buestreng-prinsippet, 
der overbygningen fungerer som en 

bue, mens dekket fungerer som en streng, 
som tar opp de strekkreftene som genereres 
av buen. Det er 3444 uttak i skroget, laget 
med CNC robot. Mønsteret viser kreftenes 
gang i strukturen: i midten er det større 
åpninger, i øvre og nedre del, der kreftene 
er sterkere, er det mindre eller ingen hull.

Fabrikasjon og montasje
Broen ble produsert i flere faser. Emotec 
bygget først åtte moduler i sine verkste-
der, og transporterte dem deretter til en 
hangar langs Willebroekkanalen, hvor hele 
konstruksjonen ble satt sammen, sveiset, og 
overflatebehandlet. 

Neste trinn var transport via elv til Ant-
werpen, hvor den ble løftet av sylindere til 

WINNER – CATEGORY PEDESTRIAN AND CYCLE BRIDGES

Parkbrug Spoor Noord
Antwerpen, Nederland (2016)
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Loftesnesbrui er en 194 meter lang stål-
bro, som ligger i Sogndal ved Sogne-
fjorden, 140 km nordøst for Bergen. 

Broen er en nettverksbuebro. Midten av buen 
er 15 meter høy, fra topp til bunn. Broen er 
sikret til havbunnen med betongfylte stål-
peler som når inntil 60 meter inn i bunnen 
av Loftesnes-sunnet. 

Pelene er låst sammen med armerte be-
tongplater, som støtter lagrene som holder 
broen. 

Konstruksjonen er knyttet til land med 
sekundærkonstruksjoner i armert betong. 
Broen åpner seg ut i en rundkjøring på siden 
mot Sogndalsby. 

Den nye Loftesnesbrui ble bygget fordi 
den gamle broen over Loftesnes-sunnet var 
for smal, og begynte å vise tegn på slitasje. 

Broen fra 1958 hadde nesten ikke plass 
til fotgjengere. Et 2,5 meter bredt kjørefelt 
på den ene siden av den nye broen gjør det 

en høyde på cirka seks meter over bakken,  
og deretter transportert på trailere på vei til 
tomten. Monteringen krevde spesialutstyr: 
støttepunktene under transporten var ann-
erledes enn ved den endelige plasseringen. 
Det ble nødvendig å plassere en midlertidig 
hjelpestruktur i stål inne i broen for å stå imot 
kreftene som oppstod. Selve installasjonen av 
broen tok alt i alt bare fire timer, betydelig 
mindre enn det som var planlagt.

Man kan gjette fra den spesielle silhuetten 
på gangbroen at dette ikke er en klassisk bro. 
Den består hovedsakelig av plater, og bare en 
liten del av varmvalsede rør. Totalt er det 170 
tonn stål S355J2 + N. Broen har en veldig 
slank karakter, til tross for begrenset bruk av 
avstivere, som man bare finner under dekket. 
I tillegg er sideplatene spesielt tynne. Platene 
i sideveggene er bare 12 til 15 mm tykke. n

Juryens begrunnelse: 
A real innovation, the bridge develops and refi-
nes a tubular shape into something really new, a 
ship-like, semi-enclosed structure. Shell-structu-
re bridges open a new way forward- from linear 
design to the surface logic of the membrane. 
Computers allow a new kind of design preci-
sion in this space, minimizing materials with 
a perfected shape. The thin, 12-15 mm thick 
side-plates, is a testament to the economics of 
advanced design methods. The cut-outs in the 
arches show the physical forces, and provide a 
leaf-like light play of the sun into the interior. 

WINNER – CATEGORY PUBLIC AWARD

Specialpris 
I tillegg til de to hovedkategorivinnerne, 

ble det delt ut tre spesialpriser.  

Byggherre: AG Vespa 
Arkitekt: Ney & Partners 
RIB: Ney & Partners 
Stålentreprenør: Emotec nv
Hovedentreprenør: Emotec nv

Byggherre: Statens Vegvesen Region Vest
Arkitekt: pka Arkitekter
RIB: ÅF Consult AS
Stålentreprenør: Zamet Industry
Hovedentreprenør: PNC Norge AS og  
K.A. Aurstad AS

Loftesnesbrui, Sogndal, Norge
nå mye tryggere for syklende og forgjen-
gere. Gangveien på broen er koblet til 
gangveier på begge sider av broen. Broen 
er viktig for både lokal trafikk og pendlere 
til Sogndal sentrum. Det gjør også en 
forbindelse mellom de nordlige delene av 
Sogn og Fjordane fylke og Lærdal, hvor 
hovedveiene til Oslo og Bergen passerer. 
Litt under 10.000 kjøretøy kjører over 
broen hver dag, og dette gjør det til en 
av de travle stedene langs Sognefjorden.

Den nye broen ble åpnet for trafikk i 
november 2017. 24. august 2018 var den 
offisielle åpningen av hele prosjektet. n
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Den gamle Årsta-broen ble 
bygget for å forbedre jern-
baneinfrastrukturen til og 

fra Stockholm, og sto ferdig i 1929. 
Den er ca. 800 meter lang og ti meter 
bred, designet med 20 betongbuer 
kombinert med en 160 meter lang 
fagverksbuebro i stål.

På grunn av konstante sykliske 
belastninger og normal slitasje over 
tid, ble det i begynnelsen av det nye 
årtusenet oppdaget at brodekket 

Byggherre: Trafikverket
Arkitekt:  
Henrik Kreüger/ Cyrillus Johansson
RIB: Ramböll 
Stålentreprenør: Vistal Gdynia SA
Hovedentreprenør: SkanskaSverige AB

Specialpriser 
I tillegg til de to hovedkategorivinnerne, 

ble det delt ut tre spesialpriser.

EUROPEAN CULTURAL HERITAGE STEEL BRIDGE AWARD:

MINIMALISTIC INTERVENTION STEEL BRIDGE AWARD:

Årstabron, Stockholm, Sweden

➤

Adolphe-broen knytter to nabo-
lag i byen Luxembourg, den 
øvre byen og stasjonsområdet. 

Broen, som har vært i bruk siden 1903, 
var i dårlig stand, og behøvde omfat-
tende renoveringsarbeid. Brodekket 
har blitt forstørret med 1,50 m, som 
har en total bredde på 18,70 m, og 
dermed gjør det mulig å legge to spor 
til trikken som vil komme i 2022. 

For å utvide sykkelnettverket, som 
det ikke var plass til på brodekket, ble 
løsningen en gangbro suspendert mel-
lom de to buene under Adolphe-broen. 

Prosjektet består av en lett stålkon-

struksjon, som henger fra bjelker i det 
armerte betongdekket. Gangbroen 
henger i luften under det nye dekket 
av Adolphe-broen, med et spenn på 
154 meter, med brohoder på hver side. 
Gangbroen, som et velkomponert ed-
derkoppsnett, knapt synlig fra utsiden, 
gir en moderne friskhet. n

Footbridge for pedestrians, cycles and reduced 
mobility, Luxembourg

Byggherre: MDDI -Division des Ouvrages d’Art
Arkitekt: CBA Christian Bauer & Associés Architectes
RIB: INCA Ingénieurs Conseils Associés
Stålentreprenør: Soludec & LuxTP
Hovedentreprenør: Soludec & LuxTP, Ateliers Roger Poncin S.A.

hadde stort behov for omfattende 
reparasjoner.  

Det gamle slitte stålbrodekket ble 
løsrevet fra resten av stålbroen og sen-
ket ned til en lekter ved hjelp av 12 
vaier-jekker. Det gamle dekket ble 
fjernet, og det nye kom på en annen 
lekter. Vaier-jekkene løftet deretter 
den nye delen på plass, en operasjon 
som krevde presisjon, oppmerksom-
het på detaljer, og tok syv timer å ut-
føre. Det nye ståldekket består av en 
stålkasse som er ca. 10m bred og 160m 
lang, som veier ca. 1000 tonn. 

Omkring 16 000 hull ble boret for 
boltefestene som skal til for å feste 
det nye ståldekket til den eksisteren-
de stålbroen. I tillegg til de kultur-
historiske kravene til arbeidene, ble 
det oppfylt strenge miljøkrav for å 
unngå eller begrense miljøpåvirkning 
(støy, vibrasjon, kjemisk bruk, etc.). 
Gjennom god planlegging og dyktig 
utførelse ble alle tekniske utfordringer 
løst, og bytte av brodekk ble utført 
med hensyn til kulturverdiene, og 
uten større miljøpåvirkning. n
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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.

WWW.DOT.SE

One is all you need

ORESUND 
BRIDGE
Galvanized steel  
grills, steps and rails

VESTAS
Galvanized steel parts

Photos: Vestas

LOMMA  
LIBRARY
Galvanized steel  
facade

Location:  Lomma
Design: Henrik Jais-Nielsen
 Mats White arkitekter AB
Photos: Anders Bengtson  
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Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex-stålet. Detta stål 
är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Stålet lämpar sig särskilt vid salthaltiga atmosfärer 
och i konstruktioner som är belägna nära havet och i trafikmiljö, där andra stål kan bli utsatta för miss-
färgning och punktfrätning. 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 an-
vända 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 besvärli-
ga och svårplanerade trafikomläggningar inte längre vara ett problem. 

Det höghållfasta rostfria stålet som vi använder oss av i våra projekt 
kommer i huvudsak från Outokumpus verk i Sverige som är världens 
största tillverkare av höghållfasta rostfria stål. Hållbarhet är ett måste 
för vår framtid. Vi måste se till att: Minimera materialåtgången i 
konstruktioner, att konstruktionen håller så länge som möjligt, att 
minimalt underhåll behövs och att konstruktionen kan återvinnas när 

livslängden är slut. Tekniken finns, nu behöver vi stanna upp, tänka 
efter och agera.  

Höghållfast rostfritt duplex-stål formar en bättre framtid!

STÅL & RÖRMONTAGE AB
Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar

Tänk rostfritt  
höghållfast duplex-stål, 

tänk  
Stål & Rörmontage AB

www.srmab.com

Söderström Stockholm Södertälje E4:an

Sölvesborg Djurle Vasamuseet Montage Söderström

SBI helsideannons S&R.indd   1 2018-09-07   15:01:14
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största tillverkare av höghållfasta rostfria stål. Hållbarhet är ett måste 
för vår framtid. Vi måste se till att: Minimera materialåtgången i 
konstruktioner, att konstruktionen håller så länge som möjligt, att 
minimalt underhåll behövs och att konstruktionen kan återvinnas när 

livslängden är slut. Tekniken finns, nu behöver vi stanna upp, tänka 
efter och agera.  

Höghållfast rostfritt duplex-stål formar en bättre framtid!

STÅL & RÖRMONTAGE AB
Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar

Tänk rostfritt  
höghållfast duplex-stål, 

tänk  
Stål & Rörmontage AB

www.srmab.com

Söderström Stockholm Södertälje E4:an

Sölvesborg Djurle Vasamuseet Montage Söderström

SBI helsideannons S&R.indd   1 2018-09-07   15:01:14
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3D-Printet stålbro 
i Amsterdam
MX3Ds roboter er snart ferdige med verdens første 3D printede stålbro.

Tekst: MX3D. Oversatt og tilrettelagt av Lasse Kilvær, Norsk Stålforbund

➤
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MX3D begynte med en idé om 
å 3D-printe en bro i 

stål med sveiseroboter. Idéen har utviklet 
seg mye siden det, blant annet med hjelp fra 
ressursgrupper som Arup og Joris Laarman 
Lab. Snart står verdens første 3D printede 
stålkonstruksjon ferdig montert.

Smart bro 
Konsortiet av matematikere fra Alan Tu-
ring-instituttet, IoT-spesialister og ingeniø-
rer som har slått seg sammen med MX3D, 
vil distribuere et smart sensor netttverk for 
å overvåke broens tilstand under testene og 

Byggherre: City of Amsterdam
Design: Joris Laarman Lab
RIB: Arup
Materialekspert: ArcelorMittal
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For å høre mer om verdens første 3D 
printede stålkonstruksjon, kom på Norsk 
Ståldag på Grand Hotel 1. November! 

Program og påmelding: www.norskstaldag.no

För att höra mer om världens första 3D- 
printade stålbro, kom till Stålbyggnadsdagen 
på MalmöMässan torsdag 25 oktober!

Program och anmälan: www.stalbyggnadsdagen.se

etter sluttplasseringen. Disse sensorene samler 
strukturelle målinger som belastning, forskyv-
ning og vibrasjoner, og vil måle miljøfaktorer 
som luftkvalitet og temperatur, slik at inge-
niører kan måle broens tilstand i sanntid, og 
overvåke hvordan det endres under levetiden. 
Disse dataene vil også gjøre det mulig for oss 
å ”lære” broen å forstå hva som skjer på den 
– hvor mange mennesker som krysser den, 
og hvor raskt.

➤ Montasje
I mars 2017 begynte printingen og montasjen 
av støre moduler av broen. Parallelt har ingeni-
ørene i MX3D fortsatt å jobbe med å realisere 
sin visjon og roboter og autonom, 3D-printet 
infrastruktur. I fjor ble en robot plassert på 
broen. Det validerte selskapets visjon og be-
kreftet at roboter vil kunne printe broer uten 
menneskelig inngrep. MX3D tar sikte på å 
fullføre siste del av printingen, montasje av 

dekket, og montasje av broen i oktober i år. 
Samtidig vil Arup og forskere fra Imperial 
College London som arbeider i Alan Turing 
Instituttets data-sentriske ingeniørprogram, 
utfører flere fullbelastningstester av broens 
strukturelle integritet.

Broen vil bli krysse Oudezijds Achter-
burgwal, som ligger i Amsterdams Red 
Light District, så snart renoveringen av 
denne kanalen er fullført. n

NORSK STÅLDAG 2018
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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.

ENDEAVOUR
Automatic CNC multispindle drilling line

GEMINI
Gantry automatic CNC drilling and thermal 
cutting system for plates

Gemini is the complete plate working solution for fabricators and 
manufacturers of all sizes. 
It handles from light to heavy plate for thermal cutting, scribing, 
milling, drilling, tapping, bevelling and more, all on one system with 
unprecedented accuracy. This achieves the lowest cost due to its 
minimal floor space, low capital investment and productivity. 

Postboks 181 Kalbakken
N-0903 Oslo
Norway
Tel. + 47 22 20 20 25
E-mail: post@meidell.no • www.meidell.no

ABC-
123

Terminalvägen 13
861 36 Timrå 
Sweden
Tel. +46 (0) 60 573310 
E-mail: office@iberobot.se • www.iberobot.se

Endeavour is a new three spindle drilling line for the processing of beams 
and shaped rolled sections with small and large dimensions. With the 
new innovations and the modular structure it is a significant step forward 
in beams processing. Endeavour is compact, essential, linear and very 
high tech with its new direct drive motors. The power of the motor and 
the speed of positioning together with the new rack and pinion driving 
cinematics give a feeling of silence and speed under control never felt 
before. The complementary axes, available on each of the three drilling 
spindle, allow faster positioning as well as milling operations, which can 
occure simultaneously with drilling and scribing as all heads can work 
independently. Endeavour drill lines can be combined with band saws and 
cutting robot. 
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Gert Wingårdh, 
Wingårdhs Arkitektkontor

Thomas Persson, 
Balticgruppen Bygg AB

Fredrik Nordin, 
Tyréns

H Y B R I D KO N S T R U K T I O N

Hybridkonstruktion med 
rätt material på rätt plats

Om Bo Widerbergs klassiska film Kvarteret Korpen präglas av brustna drömmar 

och avflyttning så står Strandgatan 24 för det motsatta. Vid strandkanten i Umeå 

växer en hoppfull kontorsbyggnad med framtidsdrömmar fram. De stora glas-

fasaderna blickar ut över älven och söderlägets ljus strålar över byggnaden.

Området kring den östra strandpro-
menaden i Umeå är i förändring. 
Här finns sedan tidigare ett konst-

närligt campus med bland annat designskola, 
en arkitektskola och ett bildmuseum, och 
nu växer området ytterligare. En del i en 
vision om att knyta ihop området nere vid 
älven med stadens puls. Den nya kontors-
byggnaden harmonierar färgmässigt med 
de befintliga byggnaderna med lärkträfa-
sader. Men för att undvika den förändring 
över tid som kommer med lärk så har man 
istället jobbat med aluminiumkomposit. 
Utvändiga persienner extraknäcker som 
fasad och styr ljusinsläppet med hjälp av 
sensorer. De är alla individuellt färgade och 
skapar en föränderlig klädsel åt byggnaden, 
beroende vilken tid det är på dagen. På in-

sidan hjälper de självskuggande panelerna 
till att skapa en trivsam balans mellan utsikt 
och solinstrålning. 

Materialsamverkan
Kontorsbyggnadens form, som snarast kan 
liknas vid en låda-på-låda-konstruktion med 
utkragningar, ger självskuggning i sydväst. 
Byggnaden vilar på ett podium som myn-
nar ut i träbryggor framåt strandkanten, och 
resulterar i både en park och en gästhamn. 
En plats för kontorsarbetaren, studenten och 
stadsflanören att mötas. Byggkonstruktionen 
består av en kraftig kärna i betong. Den omges 
av bjälklag av håldäck som hålls uppe med 
stålpelare. Från kärnans högsta punkt utgår 
fackverk som håller dragpelare till de utkra-
gande delarna på bjälklagen under. Dessa 
utkragande delar är av trä för att vara så 
lätta som möjligt. Fasaderna har stora glas i 
senaste teknik för att släppa in så mycket ljus 
som möjligt. Mellan dessa en beklädnad av 
neobond. ett högteknologsikt och beständigt 
material som består av tunna aluminiumskikt 
med plastkärna emellan. Byggnadens yttersta 
skikt är både randigt och rörligt. Den består 
av persienner som regleras automatiskt efter 
solens sken och rörelse. n

Beställarens beskrivning

Vid den mäktiga Umeälven i det stråk som 
knyter samman centrala Umeå med Uni-
versitetsstaden bygger Balticgruppen ett 
nytt kontor för fler kunskapsdrivna företag 
och människor. Byggnaden skall husera och 
signalera kreativitet, innovation, tillit och 
entreprenörskap. Området längs Umeå älv 
och östra strandpromenaden är i förändring 
och nu växer området med ytterligare ett 
kontorshus. Utvecklingen är en fortsättning 
på Balticgruppens bidrag längs Strandgatan 
i Umeå med unikt fina kontorshus till en 
stad som strävar och växer. 

Byggnadens form
Wingårdhs arkitekter gavs uppdraget och 
att med stor frihet föreslå och utforma den 
till nu oexploaterade delen av området. Gert 
Wingårdh säger, ’’Det är ett skimrande 
kontorshus, ljust och fräscht, men också 
energismart. Utkragande bjälklag skuggar, 
moderna isolerglas håller värmen inne och 
mångfärgade persienner håller solen ute. Det 
är ett hus som skall glädja både ute och inne’’.

Kontorsbyggnadens harmonierar färg-
mässigt med de befintliga träbyggnaderna. 

Byggherre: Balticgruppen Fastighet AB 
Totalentreprenör: Balticgruppen Bygg AB
Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor
Konstruktör: Tyrens
Stomentreprenör/leverantör stål och  
stommontage: Fermeco
Stomleverantör prefabricerad betong: 
Strängbetong
Stomleverantör KL-trä: Martinssons
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För att undvika den förändring över tid som 
kommer med lärk, vilket flera av de existe-
rande byggnaderna har som fasadmaterial, 
så har man istället jobbat med aluminium-
komposit i kombination med mycket glas. 
Utvändiga persienner kompletterar fasaden 
och styr ljusinsläppet med hjälp av sensorer. 
De är alla individuellt färgade och skapar en 
föränderlig drapering åt byggnaden bero-
ende vilken tid det är på dagen. På insidan 
hjälper de självskuggande panelerna till att 
skapa en trivsam balans mellan utsikt och 
solinstrålning. 

Hybridkonstruktion
Konstruktivt är byggnaden mycket intres-
sant i och med de dramatiska utkragande 
våningsplanen. Den vertikala bärningen 
består av betongväggar, betongpelare (en-
dast i parkeringshusplanet under jord) och 
i stålpelare i kontorsplanen. De utkragande 
delarna är upphängda via förhållandevis 
slanka dragpelare vilka hänger från svet-
sade fackverk som också bär yttertaket. 
Den högst väsentliga kärnan i byggnaden 
innehåller, entré hiss- och trappfunktioner 
och består av kraftig betong som fungerar 
som motvikt. Genom kärnan löper kon-

tinuerliga stålstag kopplade i toppen och 
som via borrade stålrörspålar är förankrade 
i berg cirka 30 meter under jord. Övrig 
grundläggning är en kraftig vattentät be-
tongplatta som vilar på cirka 20 meter långa 
betong respektive stålpålar. Konstruktionen 
är även dimensionerad för upptryck då 
källarplanet ligger under grundvattenytan 
nära älvkanten. Den kraftiga kärnan är 
också dimensionerad att hantera rotation 
på grund av horisontallaster av vind, sned-
ställningar och olika lastinverkningar från 
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Byggskedet
Logistiken runt stommontaget är mycket in-
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sedan, efter att strukturen av de utkragande 
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vertikal och horisontell bärning ’’uppifrån 
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har nästan lika till ytan stort hus monterats 
’’uppifrån och ner’’ som ’’nerifrån och upp’’.

Fasaden är konstruktivt en mycket ex-
akt förtillverkad ’’curtain-wall stick facade’’ 
utgörande av Schucko-profiler och structu-
ral-glazing system som kompletteras med 
fyllningar, isolering, och Neobondpaneler. 
Vidare med stor exakthet under utkragningar 
löper samma Neobondpaneler tillsammans 
med integrerade linjära belysningsarmaturer 
och kommer ge byggnaden en mycket elegant 
karaktär.  

Hybridkonstruktion som 
medger stora utkragningar.
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Världens första 3D-printade stålbro står färdig under hösten 2018. 
CASEY HEMINGWAY från tillverkaren MX3D i Amsterdam delar 
med sig av den spännande resan från start till mål, samt berättar om
vilka 3D-printade stålkonstruktioner vi kan förvänta oss framöver.                    

STÅLBYGGNADSDAGEN A R K I T E K T U R S PÅ R E T

LäS mer på stalbyggnadsdagen.se/arkitektursparet    MALMÖMÄSSAN 25 OKTOBER 2018

Bygganden projekteras och byggs för att 
certifieras i Miljöbyggnad Guld som en 
del i Balticgruppens strategi att producera 
sunt och hållbart och för effektiv ekonomisk 
långsiktig egen förvaltning. Balticgruppen 
hälsar de första hyresgästerna välkomna till 
Strandgatan 24 under mars 2019. n

Konstruktörens beskrivning

Stomkonstruktionen kan lämpligtvis be-
skrivas som en hängkonstruktion (suspen-
ded structure). Stommen är en stål- och 
betongstomme med konsoler i toppen i 
vilka våningarna nedanför är upphängda. 
Bjälklagselement som belastar konsoler är 
av KL-trä för att spara vikt och material. 
De perifera stagen är dragna och får därför 
slank dimension, vilket inkräktar relativ lite 
på fönsterarean.

Statiskt verkningssätt
Grundläggningen utförs med betongplatta 
på betongpålar. Betongplattan är vattentät 
och relativt tjock då den ligger helt un-
der grundvattennivån och ska med dess 
egentyngd motverka upptryck. Under den 
stabiliserande kärnan finns även ett antal 
pålar som klarar både tryck och draglas-
ter, borrade stålrörspålar med invändiga 
dragstag.

Den vertikala bärningen med utgörs av 
betongväggar, betongpelare (endast källare) 
och stålpelare. Bärning utanför kontur plan 
2 utförs med dragbelastade stålpelare, vilka 
hänger från fackverk i yttertaket.

Horisontell primär bärning sker med 
stålbalkar och sekundär bärning med prefa-
bricerade bjälklag, i huvudsak håldäck och 
KL-skivor. Bortsett bjälklaget över källaren, 
som är helt av betong, är bjälklagselement 
inom kontur plan 2 av betong och element 
utanför kontur plan 2 av trä. Bärning över 
plan 5 utförs av stålfackverk, vilka kon-
solar utanför kontur plan 2 och under va-
rande våningar (utanför konturen) hänger 
i fackverken. I fackverkens yttersta spets 
sitter kraftiga randbalkar av stål i husets 
periferi för att bära hörn. Fackverkens spet-
sar är överhöjda, det vill säga fackverkens 
utkragande del är roterade uppåt med en 
liten och varierande vinkel. Fackverken 
är dimensionerade så att vid belastning av 
samtliga egenvikter, stomme och ytterväg-

gar, är de utkragande delarna horisontella 
och stålet förspänt. Takbärlaget utgörs av 
trapetsprofilerad plåt. 

Stabilisering sker med hjälp av mittkärnan 
som utgörs av prefabricerade betongväggar. 
Då stabilisering utgörs av endast en centrisk 
enhet hanterar denna även rotationsfenomen. 
Betongkärnan är utförd med efterspända 

dragstag av stål som i grundplattan kopplats 
ihop med dragförankrade stålpålar. Detta för 
att hantera stjälpning, rotation och till viss del 
att stjälpning kombineras med lyftkrafter från 
fackverken. Bjälklagen är dimensionerade för 
skivverkan och kopplade till stabiliserande 
väggar men i takbjälklaget utgör horisontella 
kryss av stål samma funktion. n

➤

Strukturmodeller av stommen.

Utkragningar mot öster.
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Strukturmodeller av stommen.

Utkragningar mot öster.

PROJEKTLEDARE
Northpower söker dig som trivs med att jobba i en ledande 
befattning med övergripande ansvar. Du är noggrann, brinner för 
ett bra slutresultat samt är en flexibel och engagerad 
problemlösare. Northpower är ett expansivt, mycket välmående 
och modernt företag där du kommer ingå i ett team som 
tillsammans bygger och leder företaget framåt. Frihet under 
ansvar och högt i tak är några av ledorden.

Nedan följer exempel på arbetsuppgifter:

• Planera hallbyggen & totalentreprenader.

• Projektledare & projektansvarig med planering av byggen & 
byggarbetsplatser.

• Agera platschef & projektleda byggen ner på daglig basis.

• Upphandla UE samt leda dessa.

Oavsett byggteknisk bakgrund inom exempelvis ventilation, rör, el, 
betong, trä etc. behöver Northpower din kompetens. 
Northpower erbjuder dig ett utvecklande och intressant jobb i ett 
expansivt företag som satsar på framtiden. Här finns stora 
möjligheter om du önskar och har ambitionerna. Northpower
uppskattar att du kommer arbeta cirka 50 % av din tid på kontoret 
och resterande tid ute på byggetableringar eller i platsmöten 
rörande dina projekt.

Läs gärna mer om vår kund här: www.northpower.se

Personen vi söker: 

Northpower söker en person med praktisk bakgrund som förstår 
hur det fungerar ute på bygget samtidigt som du är stark på att 
organisera och få saker utförda. Du kan vara en erfaren 
projektledare som vill ta steget vidare, utmanas och utvecklas. 
Eller du kan idag jobba som arbetsledare/förman/lagbas och vill 
ta steget vidare i din karriär. 

Rätt person önskar vi har följande:

• Minst 2 års erfarenhet av fysiskt eller administrativt arbete ute 

på byggarbetsplatser.

• Minst 2 års erfarenhet av arbete i ledande position. (Krav)

• Goda kunskaper och förståelse inom ritningsläsning och 
byggrelaterad ekonomi.

• B-Körkort. (Krav)

Viktigt i rollen är att du tycker det är spännande och kul att leda 
dina kollegor, andra UE och samtidigt slutföra dina projekt. 
Slutbesiktningar med NOLL fel är standard hos Northpower. Trivs 
du i en social problemlösarroll och har erfarenhet av att planera, 
göra inköp och vårda kundrelationer? I så fall kan Northpower ha 
den perfekta rollen för dig!

Din ansökan: 

Northpower har valt Thalamus som rekryteringspartner för denna 
tjänst. Vid frågor är du hjärtligt välkommen att ringa Christer 
Johansson på Thalamus, jag finns på 08-120 88 744. Svarar inte 
jag ringer du min kollega Camilla Molander på 08-120 88 788.

Sista ansökningsdag är 2018-11-06, tjänsten kan komma att 
tillsättas innan sista ansökningsdag så ansök gärna redan idag. 

Det ska bli mycket roligt att få läsa din ansökan.



TRIMBLE CONNECT är en molnbaserad plattform som förenar 

rätt personer med rätt byggbar data vid rätt tidpunkt. 

Visa, granska och hänvisa till Tekla-modeller: Trimble Connect 

tillhandahåller aktuell, byggfärdig projektinformation,  ritningar 

och annan data som krävs för ett lyckat byggprojekt.

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Trimble Connect: 
Data för byggande

www.tekla.com/se/produkter/trimble-connect



TRIMBLE CONNECT är en molnbaserad plattform som förenar 

rätt personer med rätt byggbar data vid rätt tidpunkt. 

Visa, granska och hänvisa till Tekla-modeller: Trimble Connect 

tillhandahåller aktuell, byggfärdig projektinformation,  ritningar 

och annan data som krävs för ett lyckat byggprojekt.

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Trimble Connect: 
Data för byggande

www.tekla.com/se/produkter/trimble-connect

NR 3 • 2018 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD HYBRIDKONSTRUKTION  •  31

➤

Magnus Wålinder 
KTH-byggnadsmaterial 

Roberto Crocetti 
Novana AB och  

KTH-byggnadsmaterial

H Y B R I D KO N S T R U K T I O N

Ett giftermål mellan två industrier 

Hybridkonstruktioner 
i trä och stål

Både stål och trä är utmärkta byggnadsmaterial – man kan bevisligen  

åstadkomma excellenta resultat genom att använda dessa två material var  

för sig. Men, kan man kombinera trä och stål så att dessa två material kan  

utnyttjas i samverkan på ett effektivare sätt än var för sig, och därmed bidra  

till utvecklingen av mer resurseffektiva byggsystem och byggnader?   

Denna frågeställning försöker författarna ge svar på.

En optimal mix av stål och trä skulle 
tillsammans kunna öka båda ma-
terialens effektivitet både i ett kli-

mat- och i ett egenskapsperspektiv. I ett 
egenskapsperspektiv, särskilt i bärande 
konstruktioner skulle stålets fördelar, 
främst som ett väldefinierat högpreste-
rande ingenjörsmaterial, ha potentialen att 
i samverkan med trä drastiskt undanröja 
träets ingenjörsmässiga svagheter, bland 
annat när det gäller överdimensionering. 
Genom ett mer effektivt materialutnytt-
jande baserat på trä|/stål-hybridiseringen 
kan även den sammanlagda klimatbelast-
ningen minska drastiskt jämfört med än 

en fortsatt ensidig användning av varje 
material för sig.

Att kombinera flera material är något som 
hantverkare, ingenjörer och arkitekter har 
gjort i alla tider, till exempel för att utnyttja 
de bästa egenskaperna hos olika material. 
Ett utmärkt exempel på lyckosam kombi-
nation av olika material är armerad betong 
- ett välkänt framgångsrikt hybridkoncept. 
Kombinationen av betong och armeringsstål 
har möjliggjort en kolossal utvidgning av 
materialets användningsområden.

Forskning och utvecklingen under de se-
naste decennierna har dock inte främjat lik-
nande hybridkoncept där man utnyttjar de 

olika materialens styrkor och hämmar deras 
svagheter.  Forskning och utveckling på bygg-
området har oftast skett - och sker fortfarande 
i stor utsträckning – inom de specifika bygg-
materialindustriernas ”skottsäkra väggar”. 
Inom svensk byggindustrin sker till exempel 
utvecklingen av produkter, plattformar och 
produktionsprocesser nästan uteslutande av de 
olika materialtillverkarna. Också vid svenska 
högskolor och universitet är situationen lik-
artad.  Här är undervisning och forskning i 
regel starkt materialinriktade, vilket innebär 
att det mycket sällan diskuteras eller studeras 
möjligheter att kombinera olika material för 
utveckling av mer resurseffektiva byggsystem.
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Ett tvärsamarbete mellan träindustri- och 
stålindustribranscherna, menar författarna, 
skulle kunna bidra till att bana väg för nya 
forskningsmöjligheter som kan leda till 
en rad nya innovativa byggprodukter för 
trä-stål-samverkan. För att kunna utveckla 
nya hybrida produkter av trä och stål måste 
man dock känna till materialens styrkor 
och svagheter.

Avgörande skillnader mellan trä och  
stål i ett materialperspektiv
Stål har under en lång tid utvecklats och 
optimerats av ingenjörer och materialvetare 
till ett mycket avancerat och väldefinierat 
material. Stålets egenskaper kan alltså in-
genjörsdesignas och “skräddarsys” med hög 
precision för vitt skilda produktområden. 

Trä, däremot, har under lång förhistorisk 
tid utvecklats och optimerats av naturen, 
i princip oberoende av människan, för att 
fungera som ett träd, alltså, en långsträckt 
stam som under sin livstid ofta måste växa 
högt i konkurrens med andra träd och si-
multant kunna transportera stora mängder 
vatten till kronans fotosyntes. Trä är alltså 
unikt på det sättet att dess egenskaper är 
optimerade att i ”vått” tillstånd fungera ef-
fektivt både mekanisk och med hög kapacitet 
för vätsketransport. Naturen har löst detta 
på ett genialiskt sätt genom att bygga upp 
trämaterialets struktur i form ihåliga och väl 
sammankopplade längsriktade träceller eller 
fibrer, likt sugrör, alltså en nödvändig porös 
struktur som samtidigt är mycket meka-

niskt effektiv i förhållande till sin vikt i sin 
längsriktning. Den runda och lätt koniska 
stamformen ger dessutom hög böjhållfasthet 
för vindbelastningar från olika håll.

STYRKOR OCH BRISTER HOS MATERIALEN

Trä
Genom fotosyntesen och skogens tillväxt 
upptas koldioxid ur luften vilket medför att 
så kallat biogent kol lagras i träsubstansen. 
Denna förnybarhet tillsammans med att 
trä är lättbearbetat innebär låga koldioxid-
utsläpp och att det åtgår mycket lite energi 
vid tillverkning och vidareförädling av trä- 
jämfört med stålprodukter.

En annan positiv egenskap med trä gäller 
tryck och dragning parallellt fiberriktning; 
här är materialet mycket starkt och styvt i 
förhållandet till sin vikt, vilket möjliggör 
spännande tillämpningar, till exempel tak-
konstruktioner med stora spännvidder. 
Vidare kan trä enkelt och billigt bearbetas 
formas, och monteras - vilket möjliggör både 
estetiskt tilltalande och konstruktionsmässigt 
effektiva lösningar.

Vilka är då träets svagheter? 
En av de mest omtalade bristerna hos trä är 
beständigheten, men detta problem avser hu-
vudsakligen oskyddade konstruktionsdelar 
utomhus. Konstruktionstekniskt träskydd 
och/eller adekvat impregnering eller kemisk 
modifiering kan avsevärt förbättra bestän-
digheten. Det finns dock några egenskaper 

hos träet som kan vara svårare att undvika, 
till exempel: Stor spridning i hållfasthets-
egenskaper, sprött brottbeteende, minsk-
ning av hållfasthets- och styvhetsegenskaper 
med tiden, låg elasticitetsmodul samt icke 
obetydlig minskning av styrka och styvhet 
vid infästningar/förband.

Stål
Stål är ett idealiskt material för ingenjören: 
hållfasthetvärden på över 2000 MPa samt en 
styvhet på cirka 210 GPa gör stål till ett nästan 
oslagbart konstruktionsmaterial. Förbanden, 
både svets- och skruvförband, är ofta enkla och 
innebär i regel ingen nämnvärd minskning av 
vare sig styrka eller styvhet. Dessutom är stål ett 
isotropiskt och, om kolhalten inte är alldeles för 
hög, mycket duktilt material vilket möjliggör 
bland annat att även kraftigt diskontinuerliga 
geometrier på konstruktioner generellt inte är 
farliga, tack vare den mycket goda förmågan 
hos materialet att lokalt omfördela spänning-
arna. Men även stål, precis som alla andra 
material, har sina brister: 
1.  Miljöaspekter. Även om stålindustrin har 

arbetat aktivt med miljöfrågor i några 
decennier och att stora förbättringar har 
genomförts, är det onekligen så att stål-
tillverkning medför en betydande miljö-
påverkan i luft, vatten och mark.  

2.  Brand. Stålets hållfasthet minskar kraftigt 
vid höga temperaturer, vilket innebär 
att materialet ofta behöver kostsamt 
brandskydd.  

3.  Korrosion. I utsatta miljöer korroderar stål.

➤

Vegabron, Haninge, Sverige, Gång- och cykelbron i Haninge byggdes under 2017 och är ett exempel på hybridkonstruktion.
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STYRKOR OCH BRISTER HOS MATERIALEN

Trä
Genom fotosyntesen och skogens tillväxt 
upptas koldioxid ur luften vilket medför att 
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här är materialet mycket starkt och styvt i 
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hos träet som kan vara svårare att undvika, 
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ning av hållfasthets- och styvhetsegenskaper 
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Stål
Stål är ett idealiskt material för ingenjören: 
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oslagbart konstruktionsmaterial. Förbanden, 
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isotropiskt och, om kolhalten inte är alldeles för 
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farliga, tack vare den mycket goda förmågan 
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arna. Men även stål, precis som alla andra 
material, har sina brister: 
1.  Miljöaspekter. Även om stålindustrin har 

arbetat aktivt med miljöfrågor i några 
decennier och att stora förbättringar har 
genomförts, är det onekligen så att stål-
tillverkning medför en betydande miljö-
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2.  Brand. Stålets hållfasthet minskar kraftigt 
vid höga temperaturer, vilket innebär 
att materialet ofta behöver kostsamt 
brandskydd.  

3.  Korrosion. I utsatta miljöer korroderar stål.
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Vegabron, Haninge, Sverige, Gång- och cykelbron i Haninge byggdes under 2017 och är ett exempel på hybridkonstruktion.
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Möjlighet att kombinera stål och trä
Att kombinera eller hybridisera trä och stål 
låter sig göras på ett relativt enkelt sätt. Det 
finns dock några utmaningar, som till ex-
empel att luftfuktighetsvariationer medför 
rörelser i trä medan stål förblir i princip 
opåverkat.  Det motsatta gäller vid tem-
peraturförändringar. Det är därför viktigt 
att tänka på att spänningar kan äga rum i 
gränssnittet mellan de olika materialen även 
utan ”riktig” påförd last.

Vid en effektiv hybridkonstruktion 
bör man utnyttja de bästa egenskaperna 
hos de ingående materialen.  En bågkon-
struktion kan till exempel utföras helt och 
hållet antingen i stål eller i trä; emellertid 
innebär träets enkla formbarhet samt träets 
höga tryckhållfasthet i relation till sin vikt 
att materialet lämpar sig bäst för just den 
krökta delen av konstruktionen. Å andra 
sidan innebär stålets höga och väldefinie-
rade draghållfasthet att materialet med 
fördel kan användas som dragband. Kom-
binationen av materialen resulterar ofta i 
eleganta lösningar, som är både estetiskt 
tilltalande, har låg koldioxidavtryck och 
är kostnadseffektiva.

Stål- och träindustrins synergimöjligheter 
Sverige har en lång och framgångsrik indu-
striell tradition inom både stål- och trätill-
verkning. Tillsammans utgör industrierna 
alltjämt ryggraden i svensk ekonomi sär-
skilt när det gäller nettoexport och bytes-
balans. Inte minst är näringarna särskilt 
strategiska för regioner utanför storstads-
områdena. Sverige har också fortfarande 
en framskjuten internationell position när 
det gäller utveckling av processteknik. På 
stålsidan finns t.ex. spetskompetens för 
effektivare och mindre miljöbelastande 
processer av primärstål och även för avan-
cerad vidareförädling till specialstål. Inom 
sågverksprocesser ligger vi i framkant t.ex. 
när det gäller automatisering, genomlys-
ning med röntgenteknik och torkprocesser 
för att uppnå ett effektivare utnyttjande 
av träråvaran.

I kontrast till denna framgångsrika pro-
cessutveckling, var för sig, så saknas i princip 
helt och hållet banbrytande produktutveck-
ling i form av hybridisering mellan mate-
rialen för tillämpningar inom byggsektorn. 
Med hänsyn till respektive materials för- och 
nackdelar torde nya banbrytande hybrid-
koncept vara komplementerande snarare än 
konkurrerande. n

Enkelhet bör vara vägledande för både  
strukturell effektivitet och minskad miljöbelastning 
Här beskrivs några konstruktioner där man framgångsrikt har använt trä och stål i kombination.

Vegabron, Haninge, Sverige
Gång- och cykelbron i Haninge byggdes under 
2017. Den har en spännvidd på ca 35m och 
består av en bana i form av en tvärspänd-
platta - en träplatta hopspänd med tvärgående 
spännstag av höghållfaststål - som stöds av 
två parallella treleds limträbågar via V-formade 
stålhängare. Tvärbalkarna under plattan består 
av HE360B-profiler. Kombinationen av stål och 
trä möjliggör en slank konstruktion, med enkla 
och justerbara förband. .

Traversinabron, Schweiz 
(förstördes av en lavin år 1999)
Bron består av ett lätt parabelformad rymd-
fackverk med ett räcke som också fungerar 
som vridförstyvning av konstruktionen, se Figur 
2. Materialen som används för konstruktionen 
är övervägande lärkträ och rostfria stålkablar, 
där trä arbetar huvudsakligen i tryck medan 
stål tar dragspänningarna. 

Living Planet Centre, Storbritannien
Taket är en valvkonstruktion i limträ med 
spännvidd (trädelen) på ca 38m. Runda lutande 
V-formade stålpelare överför krafterna från 
trävalvet till betongfundamentet. 

Marks & Spencer, Cheshire Oaks,  
Ellesmere Port, Storbritannien
I detta fall har limträets estetiska potential 
utnyttjas fullt ut genom designen av ett våglik-
nande böljande tak som toppar den eleganta 
stålkonstruktionen, se Figur 4.  Konstruktörerna 
beräknade att denna hybridlösning är ca 20 
procent lättare än en likartad konstruktion helt i 
stål vilket innebär en icke försumbar minskning 
i kostnader för grundläggning. 

➤
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EGENTILLVERKADE 
SANDWICHPANELER
• Mineralullkärna, A2-s1, d0
• Hög brandmotstånd EI240
• Utmärkt värme- och ljudisolering
• Längder: 910 – 12 000 mm
• Täckbredd: 1200 mm
• Tjocklekar: 100 – 300 mm
• Inbrottskyddsklass 2
• Snabba leveranser
• Teknisk support under hela byggtiden

www.arecoprofiles.se 
Tillverkar och distribuerar Nordens bredaste sortiment av tak- och fasadprofiler med tillbehör.
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Svenska Teknikingenjörer Sting AB
Sting bedriver ingenjörsverksamhet med kontor i Trollhättan, Göteborg, Linköping och Stockholm.
Stings affärsidé är att leverera attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad infrastruktur. Baserad på mångårig erfarenhet 
och specialistkunnande utöver det vanliga! Vi utför uppdrag avseende främst el & styr och stål & mekanik. Exempel på tjänster är: 
konstruktion, beräkning, programmering, inspektion, visualisering, projektering, projekt- och byggledning.

Söker du nya utmaningar? Kontakta oss: info@sting.nu

Hisingsbron Göteborg Flottsundsbron Uppsala Olidebron Trollhättan

Västlänken Göteborg Lyft- och svängmaskineri på öppningsbar bro Södertälje sluss och bro

”Sting ska vara det bästa projekteringsföretaget inom avancerad infrastruktur i Sverige – Norden – Europa – Världen.”

Illustrationer; Västlänken: Metro Arkitekter, Hisingsbron: Mattias Henningsson-Jönsson, Flottsundsbron: Sting. 
Södertälje: Sjöfartsverket. Bilder: Olidebron: Sting, Lyft och svängmaskineri: Sting

www.sting.nu
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Erik Andersson, 
Lindab Profil

Ove Lagerqvist, 
ProDevelopment

T U N N P L Å T

Nya EN 1090-4 
Tekniska krav för kallformade tunnplåts-
konstruktioner av stål för tak, golv och väggar

Utförandestandarden SS-EN 1090-4 som omfattar kallformade tunnplåtskonstruk-

tioner har publicerats och i den här artikeln ges kortfattade sammanfattningar av  

det väsentliga innehållet. Vi redovisar även upplägget i en kommande handbok som 

ska underlätta tillämpningen av SS-EN 1090-4 på den svenska byggmarknaden.

I regelverket för bärande stålkonstruktioner 
hanteras utformning och dimensionering 
i Eurokod 3, Dimensionering av stålkon-

struktioner, medan utförande och kontroll 
behandlas i SS-EN 1090, Utförande av stål- 
och aluminiumkonstruktioner, som numera 
omfattar fem delar:
●  Del 1: Bedömning av bärverksdelars över-

ensstämmelse med ställda krav (SS-EN 
1090-1)

●  Del 2: Stålkonstruktioner (SS-EN 1090-2)
●  Del 3: Aluminiumkonstruktioner (SS-

EN 1090-3)
●  Del 4: Tekniska krav för kallformade 

tunnplåtskonstruktioner av stål för tak, 
golv och väggar (SS-EN 1090-4)

●  Del 5: Tekniska krav för kallformade 
tunnplåtskonstruktioner av aluminium 
för tak, golv och väggar (SS-EN 1090-5)

Utförandestandarden SS-EN 1090-4 är 
ny och publicerades av SIS i juli 2018 paral-
lellt med en ny version av SS-EN 1090-2. I 
praktiken handlar det om att reglerna för 
kallformade tunnplåtskonstruktioner har 
brutits ut ur SS-EN 1090-2 och fått en egen 
standard, och samtidigt har man passat på att 
utöka reglerna för tunnplåtskonstruktioner 
jämfört med de tidigare reglerna i SS-EN 
1090-2. Man har gjort samma sak för alumi-
nium genom att bryta ut tunnplåtsdelarna 
från SS-EN 1090-3 till en ny SS-EN 1090-5.

SS-EN 1090-4 omfattar 12 huvudkapitel 
och sex bilagor med totalt 93 sidor text som be-
handlar allmänna utföranderegler, toleranser 
och regler för kontroll, där kraven är satta så 
att den kallformade tunnplåtskonstruktionen 
ska uppnå en tillräckligt hög kvalitetsnivå 
med hänsyn till mekanisk bärförmåga och 

stabilitet, funktion vid brukande samt bestän-
dighet. I likhet med SS-EN 1090-2 förutsätter 
SS-EN 1090-4 att viss tilläggsinformation 
ska specificeras för en egenskap, en metod 
eller något annat och i vissa fall finns även 
möjlighet att göra alternativa val och därmed 
precisera kraven på utförandet.

De 12 huvudkapitlen i SS-EN 1090-4 är 
rubricerade på samma sätt och behandlar 
motsvarande information som i SS-EN 1090-
2. Av de sex bilagorna kan vissa upplevas lite 
udda då de ger råd och rekommendationer 
kopplade till bärförmåga som kanske snarare 
borde finnas i SS-EN 1993-1-3 och även råd 
och rekommendationer i vissa byggnadsfysi-
kaliska frågeställningar som är mer kopplade 
till värmeisolering etc än till den kallformade 
tunnplåten. I det följande av denna artikel ges 
kortfattade sammanfattningar av det väsent-
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●  Organisationsplan
●  Tillämpliga procedurer, metoder och arbets-

instruktioner
●  Egenkontrollplan
●  Procedur för hantering av avvikelser och 

ändringar
I den svenska handboken om SS-EN 1090-
4 som SBI ger ut kommer det att finnas ett 

liga innehållet i SS-EN 1090-4 och även en 
redovisning av den handbok, Utförande och 
kontroll av tunnplåtskonstruktioner enligt SS-
EN 1090-4, som utvecklats på SBI:s initiativ.

Vad omfattar SS-EN 1090-4?
I kapitel 1, Omfattning, i SS-EN 1090-4 anges 
att standarden anger krav för utförande, d v 
s tillverkning och montering, av kallformade 
profiler och profilerad plåt samt kallformade 
konstruktioner för tak, undertak, bjälklag, 
vägg och fasadbeklädnad under huvudsak-
ligen statisk eller seismisk belastning.

I kapitel 1 anges även att SS-EN 1090-4 
är tillämplig för bärverk dimensionerade 
enligt SS-EN 1993 och för bärverksdelar av 
tunnplåt dimensionerade enligt SS-EN 1993 
1 3. Standarden får även tillämpas för bärverk 
dimensionerade enligt andra dimensione-
ringsregler under förutsättning att villkoren 
för utförande överensstämmer med dem och 
att eventuella tilläggskrav anges. I detta kapi-
tel förtydligas också vad standarden omfattar 
respektive inte omfattar.

Specifikationer och dokument
I kapitel 4, Förteckningar och dokumentation, 
beskrivs vilka specifikationer och dokument 
som ska upprättas i samband med en leve-
rans av tunnplåtsprodukter. Syftet med do-
kumentationen är att säkerställa kvaliteten 
på utförandet och innebär en uppstyrning 
jämfört med tidigare.

För det första ska erforderliga monterings-
ritningar upprättas och de ska förstås inne-
hålla självklara saker som hur infästningar 
och plåtskarvar ska utföras. Standarden går 
dock en bra bit längre och listar en lång rad 
uppgifter som ska vara med på ritningarna 
men som vi kanske inte är riktigt vana vid. 
Några exempel:
●  Utförandetoleranser
●  Särskilda risker i samband med utförandet
●  Information om möjliga upplagsytor på 

taket för plåtbuntar

Listan är lång och författarna vill utan tvivel 
höja ambitionen hos våra plåtprojektörer när 
det gäller redovisningsnivån. Intentionen 
ska inte på något sätt nedvärderas men det 
innebär utan tvekan en utmaning och en 
anledning för plåtprojektörer att se över sina 

rutiner och ritningsmallar och i möjligaste 
mån anpassa dom efter vad som krävs av 
standarden. 

För det andra ska montören, om det före-
skrivs för det aktuella projektet, upprätta en 
kvalitetsdokumentation. Exempel på innehål-
let i en sådan dokumentation är:
●  Monteringsledarens dagbok ➤

➤

Stombyggnation i det nya Stockholm
 www.contiga.se

SS-EN 1090-4 omfattar

»  Profilerad plåt i konstruktionsklass I och II 
enligt SS-EN 1993 1 3 ingående i bärverk. 
Med profilerad plåt menas trapets- eller 
sinusprofiler eller paneler (Figur 1).

»  Bärverksdelar i alla konstruktionsklasser 
enligt SS-EN 1993 1 3. Med bärverksdelar me-
nas i SS-EN 1090-4 längsprofilerade profiler 
tillverkade genom kallformning (Figur 2).

»  Icke svetsade sammansatta profiler (Figur 
2b och 2c), kallformade rörprofiler, inklusive 
svetsning av längsgående skarv som inte 
omfattas av SS-EN 10219-1, samt perforerad, 
punkterad och mikroprofilerad plåt och 
profiler.

»  Bärverksdelar mellan yttre och inre eller 
undre och övre plåtar för tak, väggar och 
undertak av kallformade profilerade plåtar 
inklusive dess förband om de bidrar till 
lastöverföring.

»  Profilerad plåt i samverkansbjälklag, t ex 
under byggskedet och vid betonggjutning. 
 

SS-EN 1090-4 omfattar inte

»  Bärverksdelar med samverkan, där samver-
kan mellan olika material spelar en väsentlig 
roll i bärverksdelens beteende så som sand-
wichpaneler och samverkansbjälklag.

»  Svetsade sammansatta tvärsnitt (utförande-
krav för dessa ges i SS-EN 1090-2).

»  Nödvändiga regler för analys, detaljering och 
utförande av termisk isolering, fukt-, buller- 
och brandskydd.

»  Regler för tak- och väggbeklädnad utförd 
med traditionella plåtslageritekniker.

»  Detaljerade krav på vattentäthet, lufttäthet 
eller termiska aspekter för plåtbeklädnader.

Figur 2: Exempel på längsprofilerade tvärsnitt.

a) öppna enkla tvärsnitt

b) öppna sammansatta tvärsnitt

c) slutna sammansatta tvärsnitt

Figur 1: Exempel på profilerad plåt.
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Nu utökar vi!
KUNSKAP. BREDD. KOMPETENS.
Stålbyggnadskontroll utökar verksamheten genom att Staffan Boström, med ett förflutet i Banverket 
/ Trafikverket och WSP samt Tennce Carlsson, tidigare VD och delägare i stålbyggnadsföretaget Lecor 
Stålteknik i Kungälv, har inträtt som delägare och verksamma i företaget. Samtidigt tar Görans son 
Kalle Alpsten ett steg upp i företaget och blir ny VD. 

Johan Banérs väg 50 • SE-182 75 Stocksund • 08-655 40 10 • info@stbk.se • stbk.se

S T O C K H O L M  •  G Ö T E B O R G  •  Ö S T E R S U N D  •  B O D E N

– Tillsammans har vi unika kunskaper och erfarenheter av 
olika aspekter av stålbyggande, säger Göran Alpsten, VD i 
Stålbyggnadskontroll. Vi ska leva upp till att kunna vara det 
självklara valet när det gäller konsulttjänster och fortbildning 
inom stålbyggande till alla aktörer i byggbranschen, som 
byggherrar, beställare, byggare, konstruktörer, stålbyggare och 
organisationer. Liksom tidigare avser vi inte utföra projektering 
eller rutinmässig oförstörande provning av stålkonstruktioner, 
men hoppas få fungera som stöd eller extraresurs även till 
konsultfirmor och provningsföretag. 

Görans son Kalle Alpsten tar samtidigt ett steg upp i företaget 
och blir ny VD. Han får därmed en mer central roll i företaget, 
men kommer som hittills att svara för IT-tjänster och administrera 
kurserna TR-stål.  
– Vi har bland annat på gång en ny mjukvara, säger Kalle, som 
kommer underlätta utformning och val av produkter för stålbyggnad.

– För egen del avser jag fortsätta med speciella konsulttjänster inom 
stålbyggnadsområdet, säger Göran.  Mitt största projekt just nu 
gäller att medverka som konsult till Implenia för stålbroarna i projekt 
Getingmidjan, järnvägsförbindelsen mellan Stockholm Central och 
Södermalm, där även Staffan är verksam.  Dessutom fortsätter jag att 
hålla i bland annat kurserna TR-stål. På sikt kommer även Staffan och 
Tennce att medverka i kurserna.

” Med Tennce Carlsson kompetens breddar vi utbudet av våra tjänster till olika uppgifter 
rörande produktion och ekonomiska beräkningar avseende stålkonstruktioner.  
Med Staffan Boströms kompetens utökar vi våra resurser inom brobyggnad och tung industri.  
Vår samlade bredd gör att vi ännu bättre kan serva svenskt stålbyggande i fortsättningen”
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tjocklek och därmed bärförmåga hamna på 
fel plats. Sådana fel är i princip omöjlig att 
efterkontrollera utan individuell märkning.

Ingående produkter
I kapitel 5, Ingående produkter, föreskrivs 
vilka krav som ställs på grundmaterialet i 
tunnplåtsprodukterna samt på eventuella 
komponenter som erfordras för att tillverka 
och montera dem. Det är alltså krav som 
i första hand tillverkaren ska förhålla sig 
till men även dennes underleverantörer av 
exempelvis fästelement, tätningsband, gum-

exempel på en egenkontrollplan och vad 
monteringsledarens dagbok bör innehålla. 
När det gäller egenkontrollplanen är stan-
darden inte särskilt tydlig med vad som ska 
kontrolleras och i vilken omfattning det ska 
utföras. Viss vägledning finns i kapitel 12 
men i stort lämnar den mer eller mindre 
öppet för montören att bestämma sådana 
saker vilket kan ifrågasättas, i alla fall om det 
handlar om bärverk. Om en konstruktör är 
inblandad borde hen ha en större kunskap 
om vad som har betydelse för bärverkets 
funktion och därmed vad som är viktigt att 
kontrollera. De absolut vanligaste felen som 
är av allvarligare natur är felaktig monterade 
plåtskarvar i självbärande plåttak. Skarvarna 
kan ha stor betydelse för takplåtens bärför-
måga. Figur 3 visar två olika utföranden med 
exakt lika långa plåtar men i det andra fallet 
har mittenplåtarna blivit något förskjutna 
jämfört med det första fallet. Konsekvensen 
av de felaktigt monterade plåtarna blir att 
mer än hälften av bärförmågan försvinner. 
Poängen med exemplet är att visa att man 
måste vara medveten om konsekvenserna 
av ett fel för att kunna fånga upp och åt-
gärda dom.

För det tredje ställer SS-EN 1090-4 krav 
på spårbarhetsdokumentation. Alla ingående 
produkter i leveransen ska vara spårbar i alla 
stadier från inköp av plåtmaterial till monte-
ring. Det föreskrivs att de ska levereras i en 
lämplig förpackning som är märkt så att inne-
hållet lätt kan identifieras. Vilka uppgifter 
som exakt ska stå på förpackningens etikett 
finns specificerad i standarden. Bland annat 
vilket tillverkningsparti som har använts för 
att tillverka produkterna och därmed vilket 
kontrollintyg som kan visa grundmaterialets 
fysikaliska egenskaper. 

Observera att standarden inte ställer något 
krav på individuell märkning av enskilda 
plåtar. Det är emellertid någonting som vore 
önskvärt eftersom plåtarna övergår till UFO:n 
så fort de lämnar förpackningen. Vad som 
händer mellan det att förpackningen öppnas 
och det att den enskilda plåten förhoppnings-
vis får sin rätta plats i byggnaden är det bara 
montörerna som har kontroll på. Med flera 
personer inblandade, kommunikationspro-
blem och sekventiell montering kan plåtar 
med ungefär samma längd men olika plåt-

milister och dylikt. Här finns bland annat 
krav på grundmaterialens egenskaper och 
tillåtna toleranser. Ett omdiskuterat avsnitt 
som finns i det här kapitlet handlar om kra-
ven på minsta nominella plåttjocklekar för 
profilerade plåtar och profiler. Syftet med 
kraven är goda, nämligen att få bort produk-
ter från marknaden som inte håller måttet 
kvalitetsmässigt pga för tunn plåt och som 
går sönder redan vid monteringen. Utan att 
koppla plåttjocklek mot geometrisk utform-
ning blir dock kraven allt för konservativa. 
I den slutgiltiga versionen av SS-EN 1090-4 

➤

➤

Tabell 1  Minsta nominella tjocklekar för profilerade plåtar

Typ av profilerad plåt Minsta nominell tjockleka)

  tN,min (mm)

Bärdäck 0,65b)

Taktäckning (profilerad takplåt) 0,50
Bjälklag
 Lastbärande 0,75
 Permanent gjutform för lastbärande betongbjälklag (förlorad form) 0,75
Väggar och väggbeklädnader
 Yttre plåt 0,40b)

 Enkel plåt eller inre plåt, alla spännvidder 0,50
 Paneler 0,75

a) Av estetiska skäl, särskilt för väggtillämpningar, kan  större tjocklekar behövas för att förhindra bucklor.
b) Minsta nominell tjocklek enligt svensk praxis.

Tabell 2  Minsta nominella tjocklekar för profiler

Typ av profil Minsta nominell tjockleka)

  tN,min (mm)

Takåsar och väggreglar 0,88
Distansprofiler i väggar och tak 0,75
Kantavstyvande plåtar 1,20a)

Formsida 0,75
Stagande profiler 0,88

a) Minsta nominell tjocklek med hänsyn till infästning enligt svensk praxis.

Figur 3: Exempel på plåtskarvar i självbärande plåttak.
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ARE FOLLOWED. NO GUARANTEES OR WARRANTIES ARE 
IMPLIED.

DRAWING NOTES:
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Montering
Kapitel 9, Montering, tar upp anvisningar 
som i många fall går att hitta i tillverkarens 
generella instruktioner som beskriver hur 
levererade tunnplåtsprodukter ska tas emot, 
hanteras och lagras på byggarbetsplatsen. 
Det är ändå bra att de nu även finns i en 
gällande standard även om mycket av det 
som nämns här kan upplevas som självklar-
heter. För att ändå nämna någonting som 
inte funnits i skrift tidigare så står det bland 
annat så här under rubriken ”utbildning av 
personal”:

Montering får endast utföras av företag som 
har nödvändiga kunskaper och erfarenheter och 
som kan påvisa att personalen är tillräckligt 
kvalificerad.

För en utomstående kan det verka själv-
klart med tanke på att vi ofta har att göra 
med konstruktioner som har till uppgift 
att bära tunga saker ovanför våra huvuden. 
Verkligheten är dock någonting annat. Det 
finns tyvärr inget heller som i det här sam-
manhanget anger nivån för vad som menas 
med nödvändiga kunskaper och tillräckligt 
kvalificerad.

En annan viktig anvisning med syfte att 
säkerställa konstruktionens kvalitet och bärig-
het handlar om kontroller efter montering. 
Denna ska alltid utföras och bör göras direkt 
efter monteringen och före allting byggs in 
och döljs av andra konstruktionsdelar. Se 
även kapitel 4 där innehållet i montörens 
kvalitetsdokumentation föreskrivs.

Ytbehandling
Kapitel 10, Ytbehandling, är, tillsammans 
med bilaga E, Korrosionsskydd, väldigt om-
fattande. Här beskrivs olika beläggnings-
systems korrosionsskyddande förmåga samt 
i vilka byggnadsdelar och korrosiva miljöer 
de kan användas i. Beskrivningen är dock 
väldigt svåröverskådlig och inte speciellt 
användarvänlig. Mycket finns redan i andra 
standarder och den här sammanställningen 
kommer förmodligen inte att göra livet 
lättare för någon alls. I SBI:s handbok kom-
mer därför bilaga E att vara helt borttagen.

Geometriska toleranser
I kapitel 11, Geometriska toleranser, och i 
bilaga D med samma titel ges väsentliga 

har man därför som en kompromiss infört 
möjligheten till nationella val. För svensk del 
och i den kommande handboken kommer 
det därför att se ut som tabell 1 och 2 visar.

När det gäller materialkraven för fästele-
ment så föreskrivs att endast de som har ett 
Europeiskt Tekniskt Godkännande (ETA) 
får användas. Det är inte alla svenska leve-
rantörer som kan uppvisa sådana för hela sitt 
skruvsortiment eftersom det är förenat med 
omfattande provningar och stora kostnader. 
Fästelementen ska vidare vara av ett material 
som är lämpligt för det avsedda ändamålet. 
Fästelement för utomhusbruk ska exempelvis 
vara av rostfritt stål eller aluminium. Det är 
nästan samma skrivning som finns i hus-AMA. 
Det kan dock uppfattas som väldigt konserva-
tivt och kostnadsdrivande med ett så generellt 
krav utan att nämna någonting alls om ute-
luftens aggressivitet ur korrosionssynpunkt, 
den kan ju vara väldigt varierande. I SS-EN 
1090-4 finns dock en skrivning som man inte 
hittar i AMA: ”Fästelement för utomhusbruk 
får vara av kolstål om det kan påvisas genom 
provning att rostskyddssystemet för fästelementet 
motsvarar rostskyddet hos de förbundna delarna”. 
Eftersom rostskyddet hos dessa delar väljs efter 
miljöns korrosivitetsklass eller bättre får den 
skrivningen anses vara ett steg i rätt riktning.

Mekaniska förband
Tunnplåtsprodukter monteras med hjälp 
av olika typer av fästelement och detta be-
handlas i kapitel 8, Mekaniska förband. De 
vanligaste fästelementen är gängskärande 
skruv, borrande skruv, skjutspik och blind-
nit. Andra fästelement förekommer också, 
exempelvis bult, men då hänvisas till SS-
EN 1090-2. Materialkraven för fästelement 
finns i kapitel 5. I kapitel 8 föreskrivs istäl-
let hur montageverktyg ska användas och 
hur fästelement ska se ut när de är korrekt 
monterade. Var fästelementen ska placeras 
och i vilken omfattning ska framgå av mon-
teringsritningen som i sin tur ska vara ba-
serad på en dimensionering. Här föreskrivs 
dock vissa miniminivåer för stominfästning, 
plåtskarvar och ihopfogning av sidöverlapp. 
Konstruktören ska ta hänsyn till dessa när 
monteringsritningen upprättas, men kraven 
innebär i praktiken inga förhöjda krav jäm-
fört med nuvarande svensk praxis.

toleranser och funktionstoleranser vid till-
verkning av kallformade profilerade plåtar 
samt kantbockade eller vikta profiler. För 
monteringstoleranser för bärande profiler 
hänvisas till SS-EN 1090-2 och för rullfor-
made profiler hänvisas till SS-EN 10162.

Kontroll, provning och ändringar
Kapitel 12, Kontroll, provning och ändring-
ar, föreskriver bland annat omfattningen 
av måttkontroller vid tillverkning samt re-
kommendationer avseende kontroller som 
ska utföras på byggarbetsplatsen. Allmänt 
gäller att kontroll, provning och ändringar 
ska genomföras enligt den förteckning 
som har upprättats för utförandekraven 
samt uppfylla de kvalitetskrav som ges i 
SS-EN 1090-4 samt att föreskriven kon-
troll och tillhörande korrigeringar ska 
dokumenteras.

Bilagorna till SS-EN 1090-4
Av de sex bilagorna till SS-EN 1090-4 är 
det endast bilaga C, Dokumentation, som 
är informativ, de övriga fem är normativa. 
Bilaga D, Geometriska toleranser, och bilaga 
E, Korrosionsskydd, har tagits upp tidigare 
i denna artikel. Bilaga C, Dokumentation, 
ger rekommendationer om vad montörens 
dokumentation bör innehålla och bilaga F, 
Tilläggsinformation, sammanfattar vad som 
ska eller kan föreskrivas för ett specifikt 
projekt.

Bilaga A, Grundläggande krav för pro-
filerad plåt, och bilaga B, Tilläggskrav för 
profilerad plåt, är däremot lite udda i sam-
manhanget. Bägge bilagorna innehåller 
krav och rekommendationer som till stora 
delar ligger utanför vad man kan tolka in 
i den omfattning som anges i kapitel 1. I 
bilaga A finns bl a byggnadsfysikaliska krav 
som berör analyser och detaljutformning 
för värmeisolering, fukt- och bullerskydd 
samt krav kopplade till vattenavrinning 
och isbildning. Bilaga B ger bl a krav kopp-
lade till nedböjning i bruksgränstillstånd, 
gåbarhet, utformning av upplag vid in-
fästning till olika material, kontinuerliga 
överlappsförband och utkragningar. Det 
är lite förvånande att dessa krav lagts in i 
SS-EN 1090-4 och att bilagorna dessutom 
gjorts normativa.

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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SBI:s handbok för tillämpning av 
SS-EN 1090-4
SBI:s handbok för tillämpning av SS-EN 
1090-4 har likartad utformning som den 
sedan tidigare kända handboken om SS-EN 
1090-2. I handboken används markeringen 
(F) för att tydliggöra krav på nödvändig 
tilläggsinformation och möjligheter till val 
vid upprättande av handlingar och där det 
har bedömts vara relevant har ”svenska” 
rekommendationer lagts in i texten. För att 
tydliggöra att detta är rekommendationer 
som inte ingår i standarden SS-EN 1090-4 
har de getts ett avvikande typsnitt.

För att underlätta för användaren och 
göra det enkelt att vid behov hitta motsva-
rande eller kompletterande information 
i SS-EN 1090-4 följer handboken kapi-
telindelningen i standarden förutom att 
definitioner av termer och begrepp som 
förekommer i SS-EN 1090-1 och SS-EN 
1090-4 ges i kapitel 2 och att kapitel 3 an-
vänds till en översikt av kopplingen mellan 
Byggproduktförordningen, SS-EN 1090-1 
och SS-EN 1090-4.

Beträffande bilagorna i SS-EN 1090-4 
har informationen i dessa hanterats på föl-
jande sätt:
●  Bilaga A, Grundläggande krav för profi-

lerad plåt: Delar av avsnitt A.3 i SS-EN 
1090-4 återfinns i handbokens Bilaga B. 
För övriga delar av SS-EN 1090-4, bilaga 
A, hänvisas till respektive tillverkares re-
kommendationer och relevanta delar av 
AMA Hus.

●  Bilaga B, Tilläggskrav för profilerad plåt: 
Delar av det avsnitt i SS-EN 1090-4, bilaga 
B, som behandlar öppningar i läggningsy-
tan återfinns i handbokens Bilaga C. För 
övriga delar av SS-EN 1090-4, bilaga B, 
hänvisas till respektive tillverkares re-
kommendationer och relevanta delar av 
AMA Hus.

●  Bilaga C, Dokumentation, återfinns som 
Bilaga D i SBI:s handbok.

●  Bilaga D, Geometriska toleranser, återfinns 
som Bilaga E i SBI:s handbok.

●  Bilaga E, Korrosionsskydd med metallisk 
beläggning med eller utan organisk färg-
beläggning: Motsvarande information 
som återges i tabell E.1 har inarbetas 
i handbokens Kapitel 10, Tabell 10.1. 
Övriga delar av bilaga E har ej tagits 
med i handboken.

●  Bilaga F, Tilläggsinformation: Information 
om vad som ska/kan föreskrivas har inar-
betats i handbokens löpande text genom 
tillämpning av markeringen (F).

Eftersom många tillverkare och montörer av 
tunnplåtskonstruktioner arbetar med både 
stål- och aluminiumprodukter redovisas i 
handbokens bilaga A föreskrifter och råd i 
SS-EN 1090-5 som bedömts vara relevanta 
och som avviker från SS-EN 1090-4.

Därutöver har handboken komplette-
ras med två ytterligare bilagor, Exempel på 
föreskrifter på ritning (bilaga F) respektive 
Exempel på egenkontrollplan (bilaga G).

När börjar SS-EN 1090-4 gälla och vilka 
praktiska konsekvenser får den?
Formellt började SS-EN 1090-4 gälla i och 
med att den blev fastställd av SIS, vilket 
skedde 2018-07-10 för den engelskspråkiga 
versionen. Från detta datum kan t ex bygg-
herrar och beställare hänvisa till SS-EN 
1090-4 vid upphandling av kallformade 
tunnplåtskonstruktioner av stål. I prakti-
ken kommer det dock att ta ett tag innan 
standarden slår igenom eftersom den ännu 
inte inarbetats i föreskrifter som t ex Bo-
verkets EKS och i branschstandarder som t 
ex AMA. Dessutom behöver föreskrivande 
led (normalt konstruktörer), tillverkare och 
montörer lite tid för att sätta sig in i vad 
standarden innebär och anpassa sina rutiner 
och processer till de nya kraven i den mån 
de behöver det.

För tillverkare av kallformade tunnplåts-

konstruktioner av stål som är certifierade mot 
SS-EN 1090-1 innebär införandet av SS-EN 
1090-4 att de behöver analysera kraven och 
föreskrifterna i standarden och vid behov 
anpassa sina produkter, justera och uppdatera 
sitt kvalitetssystem och utbilda sin personal. 
Man kan även behöva kontrollera att de avtal 
man tecknar med sina kunder refererar till 
rätt standard.

För de företag som utför montering av 
kallformade tunnplåtskonstruktioner inne-
bär införandet av SS-EN 1090-4 tydligare, 
och i viss mån hårdare krav på dokumenta-
tion och kontroll av det arbete de utför. Det 
är därför viktigt att montörerna stämmer 
av och vid behov anpassar sina nuvarande 
rutiner för dokumentation och kontroll mot 
kraven i SS-EN 1090-4. Montörerna kan 
även behöva fundera på hur man ska kunna 
visa att man uppfyller kravet att ”montering 
får endast utföras av företag som har nöd-
vändiga kunskaper och erfarenheter och 
som kan påvisa att personalen är tillräckligt 
kvalificerad”.

Även konstruktörer av kallformade 
tunnplåtskonstruktioner berörs av infö-
randet av SS-EN 1090-4. De behöver sätta 
sig in i standarden, se över sina rutiner och 
ritningsmallar och i möjligaste mån anpassa 
dessa efter de krav som ställs i SS-EN 1090-
4, t ex avseende vad som ska eller kan fö-
reskrivas.

Slutligen behöver Boverket inarbeta SS-
EN 1090-4 i sina föreskrifter och vägled-
ningstexter. Detsamma gäller svensk Bygg-
tjänst med Hus AMA. Men i samband med 
detta är det även viktigt att branschens olika 
aktörer tillsammans identifierar eventuella 
krav och rekommendationer som strider 
mot etablerad svensk praxis eller kan leda 
till försämrad kvalitet och onödiga kost-
nadsfördyringar, och om möjligt kommer 
överens om alternativa skrivningar som gör 
att sådana oönskade krav inte får fotfäste på 
den svenska marknaden. n  

Ny handbok för tillämpning av SS-EN 1090-4

Pris: 790 kr för medlemmar i SBI, 1090 kr för övriga
Beställning: https://sbi.se/ eller scanna QR-koden 

Standarden SS-EN 1090-4 är en ny bekantskap inom stålbyggnad och handlar 
om utförandereglerna för kallformade tunnplåtskonstruktioner. Stålbyggnads-
institutet har därför tagit fram en ny handbok för att förenkla tillämpningen av 
standarden.

Handboken tydliggör krav på nödvändig tilläggsinformation och möjligheter 
till val vid upprättande av handlingar. Där det har bedömts vara relevant har 
”svenska” rekommendationer lagts in i texten. 

OBS! Handboken beräknas finns i lager från mitten av oktober
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Nya möjligheter med FEM-Design!

www.strusoft.com

 ¾  Beräkning av stålknutpunktens rotationsstyvhet 
enligt EC3-8.

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

 ¾ 51 olika lösningar och alla knuttyper enligt SBI’s 
Detaljhandbok.

3D Modellering, Analys och Dimensionering

FEM-Design

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

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

 ¾ Interaktionsfaktorer kij beräknade enligt metod 1 
eller 2.

 ¾ Dimensionering med 2:a ordn teori i 3D.

Steel Joint Steel Design

www.ranaverken.seStarkast på stål.
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Karlstad: 054 555 770
Örebro: 019 101 942
Sundsvall: 060 525 420
Gävle: 026 252 290
Luleå: 060 575 457
www.carlhag.se
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Välkommen att kontakta din 
närmaste återförsäljare inom 
ABUS Sverige gruppen.Hela Sverige, 

alla kranmodeller
•  ABUS Kransystem levererar   
 högkvalitativ lyftutrustning 
 från 80 kg upp till 120 ton.

•  ABUS organisationen till-
 handahåller service och 
 utbildning av lyftutrustning. 

•  Representerat på cirka 25   
 olika orter över hela Sverige.

Läs mer på 
abus-kransystem.se

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

Det är mycket som händer i vårt kompletta laboratorium. Det är här vi utför förstörande 
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Hur mycket kan vi göra för dig?

Vi både förstör och förstår

Vi har konstruerat, tillverkat 
och monterat stålbyggnader 
sedan 1953. 

www.vastanfors.se
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➤

Bengt Stewall, 
Jotun Protective Coatings

M Å L N I N G

Reviderad version av 
SS EN ISO 12944 
– standarden för blästring och målning  
av stålkonstruktioner

ISO 12944 är den internationella standarden för blästring och målning av  

stålkonstruktioner som också är en europeisk (EN) och svensk standard (SS).  

Standarden består idag av 9 delar. Första utgåvan publicerades 1998. En stor  

anledning till skapandet av denna standard var att förenkla dialogen mellan  

beställare, entreprenörer och färgleverantörer, speciellt när stålprojekt  

handlades upp utomlands och mellan olika länder.

Under 2017 och 2018 har standarden genomgått en 
omfattande revidering av samtliga delar, samtidigt 
har del 9 tillkommit som en helt ny del av standar-

den ISO 12944 del 1–9 (tabell 1).
I denna artikel kommer jag framförallt att belysa de större 

förändringarna som är gjorda i del 1, 2 och 5 som är de delar 
som beställarledet, konsulter samt entreprenörer kommer 
mest i kontakt med.

Utvändig cisternmantel på en lagringscistern. Ytbehandlad enligt 
korrosivitetsklass C5.

ISO 12944 Namn/Beskrivning av innehåll
Del 1–9

Del 1 General introduction (ISO 12944-1:2017)

Del 2 Classification of environments  (ISO 12944-2:2017)

Del 3 Design considirations (ISO 12944-3:2017)

Del 4  Types of surface and surface preparation  
(ISO 12944-4:2017)

Del 5 Protective paint systems (ISO 12944-5:2018)

Del 6 Laboratory performance test methods
 (ISO 12944-6:2018)

Del 7 Execution and supervision of paint work
 (ISO 12944-7:2017)

Del 8  Development of specifications for new work and 
maintenance 

 (ISO 12944-8:2017)

Del 9  Protective paint systems and laboratory 
 performance test methods for offshore and  
 related structures 
 (ISO 12944-9:2018)

TABELL 1
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ISO 12944-1
Del 1 beskriver att standarden gäller för stål-
konstruktioner med minst 3 mm godstjock-
lek som är tillverkat av kolstål (enligt EN 
10025-1 & EN 10025-2). Denna del beskriver 
även hållbarhetsklasser för de målnings-
system som presenteras i del 5. Här har en 
ändring genomförts i den senaste uppdate-
ringen. De hållbarhetsklasser som beskrivs 
för varje målningssystem listas i tabell 2.

Hållbarhetsklassen definieras tills cirka 
10 % av stålytan når rostgrad Ri3 enligt 
ISO 4628-3. Det vill säga när det är dags 
att sätta in ett första underhåll av målnings-
systemet utan att behöva blästra rent hela 
stålytan igen. Observera att det inte finns 
något samband mellan hållbarhetsklass 
och garantier.

ISO 12944-2
Del 2 beskriver miljöklassificering för de 
typiska miljöer där stålkonstruktionen skall 
placeras. Dessa kallas korrosivitetsklasser 
och delas in för konstruktioner som skall 
placeras i atmosfärisk korrosivitetsklass res-
pektive konstruktioner som skall nedsänkas 
i vatten eller grävas ned i jord. 

Korrosivitetsklasserna för atmosfärisk 
korrosion beskrivs i tabell 3.

Observera att tidigare version av standar-
den gjorde skillnad mellan korrosivitetsklass 
C5-M (marin) och korrosivitetsklass C5-I 
(industri). Idag finns endast en korrosivitet-
klass för C5. 

Korrosivitetsklasserna för nedgrävda/ned-
sänkta stålkonstruktioner i jord eller vatten 
beskrivs i tabell 4.

Del 2 ger dessutom exempel på typiska 
miljöer (inomhus & utomhus) för respektive 
korrosivitetsklass för att det skall vara enk-
lare att välja rätt för den som föreskriver 
målningssystem.

ISO 12944-5
Del 5 beskriver målningssystem för ny-

målning och för fullständig ommålning 
av renblästrade stålkonstruktioneer med 
rostgrad A, B eller C enligt ISO 8501-1. För 
konstruktioner med rostgrad D skall färgle-
verantören konsulteras. Detta är den tredje 
versionen av denna del (tidigare versioner 
från 1998 respektive 2007). Den beskriver 
de olika målningssystemen i respektive kor-
rosivitetsklass (C1 – C5 samt Im1 – Im3). 
Varje enskilt målningssystem består av en 
bokstav eller en bokstavskombination samt 
ett systemnummer med siffror. Här ser man 
också vilken hållbarhetsklass respektive mål-
ningssystem har i varje korrosivitetsklass 
och hur många skikt med färg som minst 
skall appliceras. Målningssystem för de nya 
korrosivitetsklasserna CX och Im4 beskrivs 
i del 9 av standarden.

Förbehandling och målningssystem
Samtliga målningssystem för atmosfärisk 
korrosion på renblästrat stål har beteck-
ningen ”C”, och för nedgrävda/nedsänkta 
konstruktioner beteckningen ”I”. Dessa hade 
tidigare beteckningen ”A”, vilket gör det 
lätt att se om man hänvisar till den senaste 
versionen.

I del 5 finns även information kring 
lämplig förbehandling innan målning. Här 

beskrivs minimikrav för renhetsgrad (ISO 
8501-1) samt ytprofil (ISO 8503-1), men kom-
plett information kring förbehandling ges i 
del 4 av standarden.

Målning av varmförzinkade  eller  
sprutmetalliserade ytor
Del 5 föreskriver även målningssystem för 
varmförzinkade ytor (korrosivitetsklass C2 
– C5) och sprutmetalliserade ytor (Korrosivi-
tetsklass C4 – C5). Dessa har systembeteck-
ningen ”G” (Galvanized) respektive ”TSM” 
(Thermal sprayed metallic coatings). Även 
dessa målningssystem hade beteckningen 
”A” i tidigare utgåva av del 5.

Nya färgtyper
En stor förändring i den senaste versionen 
är att det har tillkommit nya färgtyper som 
i vissa fall kan ersätta isocyanathärdande 
polyuretan (PUR). Ett exempel är polysi-
loxan (PS) som är en isocyanatfri täckfärg 
med en betydligt bättre kulör-och glansbe-
ständighet. För djupare information kring 
förändringarna i uppdateringen i ISO 12944 
är Ni välkomna att kontakta författaren. n

Läs mer på Internet
www.jotun.com

➤

Ytbehandling av vattenvägarna i ett vatten-
kraftverk. Ett typiskt projekt ytbehandlat enligt 
korrosivitetsklass Im1 (immersion).

Korrosivitetsklass Beskrivning

C1 Mycket låg (enbart konstruktioner inomhus)

C2 Låg

C3 Medel

C4 Hög

C5 Mycket hög

Ny klass – CX Extrem

Korrosivitetsklass Beskrivning

lm1 Färskvatten

lm2 Havs- eller bräckt vatten

lm3 Nedgrävda konstruktioner i jord

Ny klass – lm4  Havs- eller bräckt vatten. Målning plus katodiskt  
skydd (offeranoder eller påtryckt spänning).  
Offshorekonstruktioner eller liknande.

Hållbarhetsklass Tidigare standard Ny standrad

Låg (L) 2–5 år upp till 7 år

Medel (M) 5–15 år 7–15 år

Hög (H) Mer än 15 år 15–25 år

Ny hållbarhetsklass – mer än 25 år
Mycket hög/ 
very high (VH)

TABELL 2

TABELL 3

TABELL 4

Marknadens enda i fabrik prefabricerade stomsystem med samverkan stål och betong 

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

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

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

Välj typ av ytbehandling från:
• C1 till C5

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

Bilderna visar några av våra pågående projekt.

VÄSTSVENSKA STÅLKONSTRUKTIONER AB  
Jungmansgatan 16, 53140 Lidköping • 0510 -4846 80 • info@vsab.nu • vsabgruppen.se
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ISO 12944-1
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även hållbarhetsklasser för de målnings-
system som presenteras i del 5. Här har en 
ändring genomförts i den senaste uppdate-
ringen. De hållbarhetsklasser som beskrivs 
för varje målningssystem listas i tabell 2.

Hållbarhetsklassen definieras tills cirka 
10 % av stålytan når rostgrad Ri3 enligt 
ISO 4628-3. Det vill säga när det är dags 
att sätta in ett första underhåll av målnings-
systemet utan att behöva blästra rent hela 
stålytan igen. Observera att det inte finns 
något samband mellan hållbarhetsklass 
och garantier.

ISO 12944-2
Del 2 beskriver miljöklassificering för de 
typiska miljöer där stålkonstruktionen skall 
placeras. Dessa kallas korrosivitetsklasser 
och delas in för konstruktioner som skall 
placeras i atmosfärisk korrosivitetsklass res-
pektive konstruktioner som skall nedsänkas 
i vatten eller grävas ned i jord. 

Korrosivitetsklasserna för atmosfärisk 
korrosion beskrivs i tabell 3.

Observera att tidigare version av standar-
den gjorde skillnad mellan korrosivitetsklass 
C5-M (marin) och korrosivitetsklass C5-I 
(industri). Idag finns endast en korrosivitet-
klass för C5. 

Korrosivitetsklasserna för nedgrävda/ned-
sänkta stålkonstruktioner i jord eller vatten 
beskrivs i tabell 4.

Del 2 ger dessutom exempel på typiska 
miljöer (inomhus & utomhus) för respektive 
korrosivitetsklass för att det skall vara enk-
lare att välja rätt för den som föreskriver 
målningssystem.

ISO 12944-5
Del 5 beskriver målningssystem för ny-

målning och för fullständig ommålning 
av renblästrade stålkonstruktioneer med 
rostgrad A, B eller C enligt ISO 8501-1. För 
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bokstav eller en bokstavskombination samt 
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och hur många skikt med färg som minst 
skall appliceras. Målningssystem för de nya 
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8501-1) samt ytprofil (ISO 8503-1), men kom-
plett information kring förbehandling ges i 
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Målning av varmförzinkade  eller  
sprutmetalliserade ytor
Del 5 föreskriver även målningssystem för 
varmförzinkade ytor (korrosivitetsklass C2 
– C5) och sprutmetalliserade ytor (Korrosivi-
tetsklass C4 – C5). Dessa har systembeteck-
ningen ”G” (Galvanized) respektive ”TSM” 
(Thermal sprayed metallic coatings). Även 
dessa målningssystem hade beteckningen 
”A” i tidigare utgåva av del 5.

Nya färgtyper
En stor förändring i den senaste versionen 
är att det har tillkommit nya färgtyper som 
i vissa fall kan ersätta isocyanathärdande 
polyuretan (PUR). Ett exempel är polysi-
loxan (PS) som är en isocyanatfri täckfärg 
med en betydligt bättre kulör-och glansbe-
ständighet. För djupare information kring 
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Läs mer på Internet
www.jotun.com
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Ytbehandling av vattenvägarna i ett vatten-
kraftverk. Ett typiskt projekt ytbehandlat enligt 
korrosivitetsklass Im1 (immersion).

Korrosivitetsklass Beskrivning

C1 Mycket låg (enbart konstruktioner inomhus)

C2 Låg

C3 Medel

C4 Hög

C5 Mycket hög

Ny klass – CX Extrem

Korrosivitetsklass Beskrivning

lm1 Färskvatten

lm2 Havs- eller bräckt vatten

lm3 Nedgrävda konstruktioner i jord

Ny klass – lm4  Havs- eller bräckt vatten. Målning plus katodiskt  
skydd (offeranoder eller påtryckt spänning).  
Offshorekonstruktioner eller liknande.

Hållbarhetsklass Tidigare standard Ny standrad

Låg (L) 2–5 år upp till 7 år

Medel (M) 5–15 år 7–15 år

Hög (H) Mer än 15 år 15–25 år

Ny hållbarhetsklass – mer än 25 år
Mycket hög/ 
very high (VH)

TABELL 2

TABELL 3

TABELL 4

Marknadens enda i fabrik prefabricerade stomsystem med samverkan stål och betong 

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

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

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

Välj typ av ytbehandling från:
• C1 till C5

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

Bilderna visar några av våra pågående projekt.

VÄSTSVENSKA STÅLKONSTRUKTIONER AB  
Jungmansgatan 16, 53140 Lidköping • 0510 -4846 80 • info@vsab.nu • vsabgruppen.se
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JUBILEUMSTEMA

Norsk Stålforbund ble dannet for 25 år siden, og det vil vi markere med  

dette jubileumsskriftet. Du vil her, ikke bare få historien om Stålforbundets  

virksomhet, men også foranledningen til dannelsen av Norsk Stålforbund.  

Det vil også bli en markering av jubileet under banketten på Norsk Ståldag  

1. november på Grand Hotel i Oslo.

Norsk Stålforbund 25 år

Det har opp igjennom tidene vært mange ildsjeler og interessegrupper som alle hadde som mål å øke kunnskapen 

om, og bruken av, stål. De gikk til slutt sammen i 1993 og samlet seg i én paraplyorganisasjon: Norsk Stålforbund.  

Dr. ing. Bjørn Aasen har tatt for seg perioden fra 1967 til 1992. Einar Braathu, som var Stålforbundets første daglige 

leder fra 1993 til 2001, forteller sin historie. Og Kjetil Myhre, som overtok stillingen i 2001, har skrevet om sin periode 

fram til i dag. God lesning!

Gang- og sykkelbrua Ypsilon i Drammen vant i 2009 Norsk Stålkonstruksjonspris og ECCS European Steel Design Award.
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Oppstarten 1967–1971
Norsk verkstedindustris Standardiseringssen-
tral (NVS) og Stålgrossistenes Forening eta-
blerte i 1967 en interessegruppe for å fremme 
bruken av bærende stålkonstruksjoner. Den 
første oppgaven var å utgi Stål Håndbok. Ved 
hjelp av deltidsansatte fikk man utgitt:
»  Stål Håndbok Del 1:  

Produkter av stål (1969)
»  Stål Håndbok Del 2:  

Egenskaper og anvendelse (1971)

Omtrent samtidig iverksatte Den norske Inge-
niørforening (NIF – senere Tekna) en storstilt 
revisjon av foreningens prosjekteringsregler for 
betong-, stål- og trekonstruksjoner, som f.eks. 
NS 424 A for beregning og utførelse av stålkon-
struksjoner. Man ville forlate tillatte spenningers 
metode og gå over til bruddgrenseberegninger 
vha. partialkoeffisientmetoden. Teknisk ut-
rednings- og sekretærarbeid for både stål- og 
aluminiumkonstruksjoner ble utført av dr.ing. 
Esben J. Thrane ved Norges tekniske høgskole 
(NTH). Samtidig med at forslaget til NS 3472 
ble sendt ut på offentlig høring, flyttet Thrane 
til Oslo og ble ansatt i NVS.

Fordi forslaget til NS 3472 hadde regler 
for å bestemme stålkvaliteten vha. risikoen 
for tap av helse og/eller menneskeliv, ble prof. 
Arne Selberg og Thrane politianmeldt for 
brudd på norsk lov. Anmelderen mente at 
alle bygningskonstruksjoner skulle være helt 
sikre, dermed basta!

Stålkonstruksjonsgruppen i NVS
Stålkonstruksjonsgruppen ble dannet høs-
ten 1971 av stålverkene, stålgrossistene og 
stålverkstedene med Thrane som eneste 
heltidsansatte. Formålet var at «medlem-
mer er foretagende som i fellesskap ønsker 
å fremme kunnskaper om og anvendelsen 
av stål». Med dette utgangspunktet skis-
serte Thrane en plan for det videre arbeidet, 
med hovedvekt på bærende og avdekkende 
stålkonstruksjoner innen bygg og anlegg:
1.  Fordi Byggeforskrift 1969 var en reell 

hemsko for bruk av stål i bygninger, var 
det viktig å få revidert byggeforskriftenes 
krav til brannvern.

2.  Fordi forsikringspremiene var i disfavør 
av stål i bygninger, var lobbyvirksomhet 
overfor forsikringsselskapene påkrevd.

3.  Med den nye prosjekteringsstandarden 
for stålkonstruksjoner, NS 3472, ville det 
bli et stort behov for kursing av rådgi-
vende ingeniører og stålkonstruktører. 
NS 3472 var verdens første standard i sitt 
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slag. Derfor var Sveits villig til å dekke 
halve kostnaden for den engelske overset-
telsen av standarden.

4.  Å spre informasjon om stålets muligheter 
til arkitekter og byggherrer.

Perioden 1971 – 75
De første fem årene konsentrerte Thrane 
seg om å skrive håndbøker, svare på hen-
vendelser, forelese på NIF & NITO-kurs og 
for arkitektstudentene i Oslo og Trondheim. 
Thrane fikk utgitt følgende publikasjoner:
»  Stål Håndbok Del 3: Beregning og kon-

struksjon (1972)
»  Lærebok om NS 3472 og NS 3471: Kon-

struksjoner i stål og aluminium (1973), 
i samarbeid med dr.ing. Jon Huslid ved 
NTH, senere teknisk direktør i Statoil.

»  Håndbok for konstruktører: Atlas for stål-
konstruksjoner (1975)

»  Lærebok om NS 3471: Aluminiumkon-
struksjoner (1978)

»  Diverse temahefter om prosjektbeskri-
velse, skrueforbindelser og hulprofiler

»  Kompendium for Arkitekthøgskolen i 
Oslo: Stål & stålkonstruksjoner (1980)

Perioden 1975–1987
Gjennom flere år nedla Thrane et stort ar-
beid i forbindelse med revisjonen av bygge-
forskriftene, altså Byggeforskrift 1985, samt 
utgivelsen av brannberegningsstandarden NS 
3478. Han forfattet følgende publikasjoner:
»  Utredning for Norges Teknisk-Natur-

vitenskapelige Forskningsråd (NTNF):  
Brann og Bygg; Analyse av problemet; Behovet 
for forskning (1977)

»  Lærebok om NS 3478: Brannteknisk dimensjo-
nering av bygningskonstruksjoner (1980)

Arbeidet med å få redusert forsikringspremie-
ne for stålkonstruksjoner gikk langs flere veier:
»  Teoretisk skadekonsekvensanalyse, dvs. 

at brannmotstanden skal være større enn 
brannpåkjenningen. Hvis så er tilfelle, vil 
brannskadene på innhold og inventar være 
uavhengig av byggeskikken.

»  Skadekonsekvensanalyse av kjente branner. 
Det er å få fastlagt i hvilken grad byggeskik-
ken påvirker brannskadene i negativ ret-
ning, slik som Byggeforskrift 1969 hevder 
og som forsikringsselskapene fastholder. 
Byggeforskrift 1969 differensierer mellom 
branntrygge (betong!), brannherdige (stål) 
og brennbare bygninger (tre). Kjell Schmidt 
Pedersen ved Norges branntekniske la-
boratorium i Trondheim gjennomførte 

store skadekonsekvensanalyser som kon-
kluderte med at byggeskikken har lite å si 
for brannskadene.

»  Først etter tiårs lobbyvirksomhet fikk Thra-
ne gjennomslag for likeverdige forsikrings-
premier for stålkonstruksjoner sammenlig-
net med andre konstruksjonsmaterialer.

Thrane ble i 1978 utnevnt til professor II ved 
NTH innen bygningsmessig brannvern, en stil-
ling han hadde frem til sin død høsten 1987. De 
siste årene arbeidet han også som rådgivende 
ingeniør innen brannteknisk prosjektering.

Thrane var aktivt med på revisjonen av 
stålstandarden, NS 3472. Gjennom sitt engasje-
ment i Den europeiske Stålkonvensjon (ECCS) 
kom han også i kontakt med Eurokode 3 i 
forbindelse med overføringen av Eurokodene 
fra EU-kommisjonen til den Europeiske stan-
dardiseringsorganisasjonen (CEN).

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner 
(NFS) ble stiftet høsten 1986 på Thranes kon-
tor sammen med noen ildsjeler som ønsket en 
forening for folk som jobber med prosjektering 
og utførelse av stålkonstruksjoner. Pga. personlig 
medlemskap ble foreningens sekretariat lagt 
til NIF.

Oppsummering av Thranes liv og virke
Thranes arbeid med standarder, håndbøker 
og byggeforskrifter betydde enormt mye for å 
fremme bruken av bærende stålkonstruksjoner 
her til lands. Han var sosialt anlagt og hadde 
et stort nettverk innenfor og utenfor landets 
grenser. Når ingeniører tok kontakt med ham 
for å få svar på små og store problemer, var 
Thrane velvilligheten selv.

Den norske Stålgruppen
Da Thrane døde høsten 1987, ble stillingen som 
sjefingeniør utlyst samme år. Foruten krav til 
utdannelse og erfaring signaliserte annonsen at 
Thranes arbeid skulle videreføres! Men etter 
ansettelsen av dr.ing. Bjørn Aasen gjorde styret 
helomvending og krevde at markedsføring 
av stålkonstruksjoner skulle få 1.ste prioritet. 
Dessverre var medlemsbedriftene i villrede om 
både målgruppen og markedsføringstiltakene. 
Men fordi Stålkonstruksjonsgruppen hadde 
gått med store underskudd, var det nødven-
dig med en økonomisk snuoperasjon. Første 
post på programmet var å få endret navnet 
på Stålkonstruksjonsgruppen i NVS til Den 
norske Stålgruppen (DnS).

Kursvirksomhet 1988 – 92
For Aasen ble de neste fire årene en daglig 
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mai 1989 på Grand Hotel i Oslo med godt over 
100 deltagere. Aasen hadde funnet ut at Rokok-
kosalen inklusiv lunsj i Speilsalen på Grand 
var billigere enn et tilsvarende arrangement i 
Ingeniørenes hus. Stålbransjen har i over tretti 
år satt stor pris på dette årlige stevnemøtet i Oslos 
storstue. Det å feire seg selv enten man er gros-
sist, ingeniør eller verkstedansatt, er det mest ef-
fektive markedsføringstiltaket som tenkes kan.

Norsk Stålkonstruksjonspris ble utdelt for 
første gang på Ståldagen den 30. mai 1991, 
og den gikk til Stranden på Aker brygge i 
Oslo. Vinneren av Stålprisen ble samme år 
tildelt den europeiske stålprisen på årsmøtet til 
ECCS i Odense. Stålprisen som utdeles hvert 
annet år, har også vært en meget vellykket 
markedsføring av stål i bygg.

Kvartalsbladet Stålnytt ble utgitt første gang 
i 1991 og utdelt gratis til alle medlemmene i 
NSF. Formålet var å presentere små og store 
stålprosjekter fra Norge rundt

Etter etableringen av Stål i bygg ble Stål-
gruppen (DnS) en rendyrket organisasjon for 
norske verkstedbedrifter.

Oppsummering
Markedsføringsprosjektet Stål i Bygg ble en 
stor suksess, likevel var Stålgruppen fortsatt 
i et økonomisk uføre. Aasen valgte i 1992 å 
overlate ansvaret til Einar Braathu og vendte 
tilbake til Norconsult. n

kamp for å skaffe til veie friske midler. Det 
ble mulig vha. omfattende kursvirksomhet. I 
årene 1988 – 92 foreleste Aasen på et tyvetalls 
NIF-kurs rundt om i Sør-Norge. Temaene 
varierte fra prosjektering til utførelse av kon-
struksjoner.

Viktigste inntektskilde ble et etterutdan-
ningskurs i regi av NIF. Oppdraget besto i å 
lag kursmateriell og forelese på fire etterutdan-
ningskurs à 40 timer foruten øvingstimer og 
avsluttende eksamener.

Standardisering
Senhøstes 1988 arrangerte CEN et oppstart-
møte i Oslo for teknisk komite 135, en komite 
som skulle utarbeide europeiske regler for 
utførelse av stålkonstruksjoner. Komiteen 
fikk dr.ing. Thore Hagberg som formann og 
med et sekretariat hos Norges byggstandar-
diseringsråd (NBR). Arbeidet skulle i første 
omgang utføres av fire forskjellige grupper 
for henholdsvis fabrikasjon, skrueforbindel-
ser, sveiste forbindelser og montasje. Til slutt 
skulle CEN TC 135 sy sammen bidragene til 
en helhetlig standard.

Aasen ble valgt til formann (convenor) for 
sveisegruppen. Arbeidet startet i 1989 og ble 
avsluttet i 1996 i og med utgivelsen av den fo-
reløpige europeisk utførelsesstandarden, ENV 
1090-1. Denne ENV-standarden ble i sin tur 
oversatt til norsk og utgitt som NS 3464 i 2000.

Flere medlemsbedrifter var uenige i at 
Stålgruppen skulle delta i dette arbeidet og 
valgte derfor å melde seg ut. NBR bidro med 
delvis økonomisk støtte til komitearbeidet og 
reiseutgiftene, noe som kompenserte for tapet 
av medlemskontingenter. Det opplevdes som 
en oppreisning at utførelsesstandarden NS 
3464 ble så godt mottatt av medlemsbedriftene.

Markedsføringsprosjektet Stål i bygg
Parallelt med kursvirksomheten ble det ar-
beidet med en markedsføringsplan med pro-
sjektnavnet Stål i Bygg. Etter besøk i flere vest-
europeiske land, spesielt England og Sverige, 
tok følgende plan form:
»  NSF med sine medlemmer skulle være 

målgruppen.
»  En årlig Ståldag skulle avholdes f.eks. på 

Grand Hotel i Oslo.
»  En Stålpris skulle utdeles av en kompe-

tent jury bestående av representanter for 
arkitektene (NAL), ingeniørene (RIF) og 
stålverkstedene (Dns).

»  Kvartalsbladet Stålnytt skulle utgis med 
Jens Kjesbu som ansvarlig redaktør.

I juni 1991 bidro 14 av 28 medlemsbedrifter 
med økonomisk støtte til Stål i bygg. De stør-
ste bidragene kom naturligvis fra stålverkene 
og stålgrossistene.

Norsk Ståldag ble for første gang arrangert i 
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Dr. ing. Bjørn Aasen Esben Thranes store bildesamling av branner.

Stålnytt Norsk Ståldag på Grand Hotel, Oslo.
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Etablering av samarbeidsprosjektet 
Stål i Bygg 1991 med deltagere fra 
en rekke organisasjoner og større 

aktører i stålbransjen hadde som formål 
å gjøre et felles fremstøt for «økt bruk av 
stål i bærende konstruksjoner. Stål i Bygg 
hadde et styre/sekretariat av frivillige fra 
deltagende bedrifter. 

Stål i Bygg og Den Norske Stålgruppen 
arbeidet parallelt frem til 1993 da Norsk 
Stålforbund ble dannet. Etter en kort periode 
ble Stål i Bygg’s prosjekter tatt over av Norsk 
Stålforbund og resten av Stål i Byggs midler 
overtatt av Norsk stålforbund som sluttførte 
prosjektene. 

Styret i Den Norske Stålgruppen besto 
i den perioden av valgte representanter fra 
de foreninger som sto bak organiseringen av 
gruppen. Disse foreninger som hadde dan-
net Den norske Stålgruppen gikk sammen 
med «Stålgruppen» inn som medlemmer av 
Norsk Stålforbund, og beholdt sine styrer og 
organisasjon med sekretærhjelp fra Norsk 
Stålforbund. 

Tilblivelsen
Norsk Stålforbund ble dannet av følgende 
organisasjoner/bedrifter 13. desember 1993:
»  Den Norske Stålgruppen (stålentreprenø-

rene)
»  Norsk Forening for Stålkonstruksjoner 

(ingeniørene)
»  Stålforeningen (stålgrossistene)
»  Stålklubben (stålverk og agenter)
»  Fundia Norsk Jernverk AS
»  Norsk Stål AS 

Det ble dannet et interimsstyre bestående av 
»  Klaus Eicke, Trade ARBED Norge
»  Dag Foss, British Steel Norge
»  Bjørn von Hafenbrädel, Fundia Norsk 

Jernverk
»  Jens Thomas Jensen, Carl Christensen & 

Brødre
»  Bjørn Rotheim, Ing. B. Rotheim
»  Bjørn Aasen, Berdal Strømme

Dette interimsstyre ledet Norsk Stålforbund 
frem til første ordinære årsmøte juni 1994. På 
det møtet ble interimsstyret formelt valgt av 
årsmøtet og Klaus Eicke ble valgt til formann. 
Den Norske Stålgruppens daglige leder ble 
godkjent som leder av Norsk Stålforbund. 
Organisasjonen ble administrativt knyttet til 
Norsk Verkstedsindustris Standardiserings-
sentral.

FØRSTE ÅR 1992–2001

Stålforbundets første år  
– Einar Braathu

Arbeidsprogrammet ble definert i følgende 6 
hovedområder:
»  Markedsføring av stål som materiale
»  Approbasjon for bruk av stål
»  Opplæring
»  Rådgivning
»  Informasjon
»  Forskning

Den første og viktigste oppgaven etter dannel-
sen ble å få på plass en fornuftig finansiering 
av Stålforbundet. Hovedtyngden ble i startfa-
sen basert på medlemskontingenter, men med 
en klar forventning om at prosjekter i større 
grad måtte bli finansiert av andre midler.

Markedsføring
Markedsføring av stål som materiale ble sett 
på som det viktigste arbeidet i startfasen. Av 
prosjekter i den kategorien kan nevnes infor-
masjonsskrivet Stålnytt, Stålkonstruksjonspri-
sen, Norsk Ståldag og hjemmeside på internett.

Stålnytt kom 4 ganger i året og viste gode 
eksempler på byggeprosjekter med stål som 
hovedmateriale. I tillegg var det en del nyttig 
informasjon til medlemmer og andre. Det 
ble sendt til ca 1200 mottagere som det var 
viktig å påvirke. På 90-tallet ble miljø et stadig 
viktigere tema og dette resulterte i publise-
ringen av Miljøbygging i Stål i 1997 og var en 
oversettelse av Eurofer sin publikasjon. Den 
er fremdeles aktuell den dag i dag. 

Publikasjonen Hulldekker på Stål Bære-
systemer kom i 1998 og omhandler bæresys-
tem med søyler og bjelker av stål og hulldek-
ker som etasjeskillere. Den ble utarbeidet i 
samarbeid med Betongelementforeningen.

Norsk Stålkonstruksjonspris
Stålkonstruksjonsprisen ble delt ut første gang i 
1991 til Stranden på Aker Brygge. Prisen har si-
den blitt delt ut annet hvert år på Norsk Ståldag 
med mest mulig blest om prosjektet. I perioden 
ble prisen delt ut til følgende prosjekter.
1993 – Tønsberg bibliotek
1995 – Nordhordlandsbrua
1997 – Terminal A Vernes
1999 –  Vernebygg over Hamar domkirke-

ruiner
2001 – Flytogterminalen Oslo S

De norske vinnere fikk samtidig en Europeisk 
pris delt ut av ECCS.

Norsk Ståldag
Norsk Ståldag ble videreført etter samme 
mønster som før. Norsk Forening for stål-

konstruksjoner hadde arrangementet, men 
Stålforbundet var en stor bidragsyter til pro-
grammet og gjennomføringen. Et fast innslag 
var en presentasjon av byggeprosjekter fra 
medlemmer. «Norge rundt» ble presentert 
av daglig leder.

På slutten av perioden kom internett og 
alle med litt tro på seg selv måtte ha en hjem-
meside på internett. Som vanlig var det den 
yngre garde som først ble fortrolig med det 
nye, og Stålforbundet engasjerte to studenter 
til å bygge opp en hjemmeside med infor-
masjon som var lett å vedlikeholde og bygge 
videre på. Innenfor områdene opplæring, 
informasjon og rådgivning kan i tillegg til 
markedsføringsaktivitetene nevnes lærebøker, 
kurs og statistikk.

Lærebøker 
Nye Europeiske standarder for stålprodukter 
gjorde det nødvendig å revidere Stål Håndbok 
Del 1. Selv om ikke mye var endret av tekniske 
verdier, var det nok av endringer som tilsa en 
revisjon, ikke minst referanser til nye standard. 
En komite fra diverse brukere og grossister tok 
seg av det tekniske innholdet. Del 1 ble også 
utgitt som programvare.

Stål Handbok del 2 var også utdatert, men 
ble ikke revidert siden Geir Rune Arntsen 
jobbet med en ny bok «Stålboka» som inn-
holdsmessig lignet på Del 2. Man ble enig at 
Stålboka ble en god erstatning for Del 2.

Innfasing av Eurokode 3 gjorde revisjon av 
Stål Håndbok Del 3 nødvendig. Svenskene var 
litt før oss med lærebok i Eurokode 3 og Norsk 
Stålforbund kjøpte rettigheter til det arbeidet. 
Det var imidlertid nødvendig med tilpasning 
til norske forhold, og en komite med Bjørn 
Aasen og to høyskolelektorer sto for arbeidet.

Arkitektboka til Bjørn Sandaker og Arne 
Eggen ble fullført. Boka ble benyttet av arki-
tektstudenter.

Gjeldende Metallurgiske ordbok var blitt 
utdatert og Norsk Stålforbund avtalte med 
Metallurgisk selskap å danne en komite for 
revisjon av boken. Det viste seg å være en tid-
krevende jobb, hvor komiteen jobbet i over 
tre år med revisjonen. Boken fikk 3445 metal-
lurgiske termer.

Med nye krav på mange områder ble 
det også behov for en hjelp til brannteknisk 
dimensjonering og brannbeskyttelse. Bjørn 
Aasen laget da en «Brannperm» med infor-
masjon og regneeksempler som var nyttig for 
å bli kjent med nye krav. Brannpermen ble i 
en periode løpende oppdatert, men etter hvert 
ble den erstattet av andre lærebøker.
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Etablering av samarbeidsprosjektet 
Stål i Bygg 1991 med deltagere fra 
en rekke organisasjoner og større 

aktører i stålbransjen hadde som formål 
å gjøre et felles fremstøt for «økt bruk av 
stål i bærende konstruksjoner. Stål i Bygg 
hadde et styre/sekretariat av frivillige fra 
deltagende bedrifter. 

Stål i Bygg og Den Norske Stålgruppen 
arbeidet parallelt frem til 1993 da Norsk 
Stålforbund ble dannet. Etter en kort periode 
ble Stål i Bygg’s prosjekter tatt over av Norsk 
Stålforbund og resten av Stål i Byggs midler 
overtatt av Norsk stålforbund som sluttførte 
prosjektene. 

Styret i Den Norske Stålgruppen besto 
i den perioden av valgte representanter fra 
de foreninger som sto bak organiseringen av 
gruppen. Disse foreninger som hadde dan-
net Den norske Stålgruppen gikk sammen 
med «Stålgruppen» inn som medlemmer av 
Norsk Stålforbund, og beholdt sine styrer og 
organisasjon med sekretærhjelp fra Norsk 
Stålforbund. 

Tilblivelsen
Norsk Stålforbund ble dannet av følgende 
organisasjoner/bedrifter 13. desember 1993:
»  Den Norske Stålgruppen (stålentreprenø-

rene)
»  Norsk Forening for Stålkonstruksjoner 

(ingeniørene)
»  Stålforeningen (stålgrossistene)
»  Stålklubben (stålverk og agenter)
»  Fundia Norsk Jernverk AS
»  Norsk Stål AS 

Det ble dannet et interimsstyre bestående av 
»  Klaus Eicke, Trade ARBED Norge
»  Dag Foss, British Steel Norge
»  Bjørn von Hafenbrädel, Fundia Norsk 

Jernverk
»  Jens Thomas Jensen, Carl Christensen & 

Brødre
»  Bjørn Rotheim, Ing. B. Rotheim
»  Bjørn Aasen, Berdal Strømme

Dette interimsstyre ledet Norsk Stålforbund 
frem til første ordinære årsmøte juni 1994. På 
det møtet ble interimsstyret formelt valgt av 
årsmøtet og Klaus Eicke ble valgt til formann. 
Den Norske Stålgruppens daglige leder ble 
godkjent som leder av Norsk Stålforbund. 
Organisasjonen ble administrativt knyttet til 
Norsk Verkstedsindustris Standardiserings-
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jobbet for å få med norske eksperter i disse 
faggruppene og i gjennomsnitt deltok årlig 
ca 6 eksperter fra Norge. Norge hadde fast 
plass i organisasjonens styre og president-
vervet gikk på omgang. Bjørn Aasen var 
president i ECCS 1997 - 1998. Stålforbundet 
var arrangør og vertskap for Nordic Steel 
Construction Conference (NSCC) og ECCS´ 
årsmøter i 1998 som ble arrangert i Bergen. I 
den forbindelse publiserte vi en Proceedings 
av presentasjonene på NSCC.

ECISS er den europeiske organisasjonen 
for standardisering av stål og stålprodukter. 
Den utarbeidet standarder for stålområdet 
som ble adoptert av CEN som EN-standar-
der. Norsk Stålforbunds leder samt en rekke 
eksperter fra produsenter, leverandører og 
brukere deltok i dette arbeidet. Daglig leder 
i Stålforbundet var fast medlem av ECISS’ 
koordineringskomité «COCOR» som hadde 
to møter i året i den perioden. Det var mest 
fokus på standarder for konstruksjonsstål og 
stål for offshorebruk. Eksempler er NS-EN 
10025 og NS-EN 10225. n

Kurs
I en periode holdt Norsk Stålforbund, sam-
men med NTS kurs om nye produktstan-
darder med fokus på hva som var nytt i 
forhold til gamle standarder. Informasjon 
om nye standarder var viktig for grossister 
og stålbyggere som var pålagt å bruke alle de 
nye «europeiske» standardene. I tillegg holdt 
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner en 
rekke kurs om nye beregningsregler basert 
på revidert norsk prosjekteringsstandard 
NS 3472.

Samarbeid med NTNU
Norsk Stålforbund startet i 1996 et samar-
beid med NTNU, Institutt for konstruks-
jonsteknikk, om å støtte prosjekt- og dip-
lomoppgaver ved instituttet. 

Den overordnede hensikten med samar-
beidet var å bidra til å øke den faglige ak-
tiviteten innen fagområdet stålkonstruks-
joner. Dette resulterte i økt interesse blant 
studentene for å jobbe med stålrelaterte 
oppgaver.

Statistikk
For å vise utviklingen av bruken av stål i bygg 
utviklet Kjell Moseby en statistikk for import 
av stålprodukter i samarbeid med Bjørn Von 
Hafenbrädl. Underlaget er basert på offisielt 
tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå. Statis-
tikken viser historisk utvikling av produkt-
grupper, både i tonnasje og pris, samt hvilke 
land produktene importeres fra. Importstatis-
tikken utgis fremdeles, og månedlige oppdate-
ringer sendes til de som har tegnet abonnement. 

Internasjonalt arbeid
Stålforbundet deltok aktivt i internasjonalt 
standardiseringsarbeid innenfor følgende stål-
relaterte organisasjoner: ECCS, ECISS, CEN 
og ISO med hovedvekt på de to første.

ECCS er den europeiske stålforeningen 
hvor man i fellesskap jobber for å øke bruken 
av stål i bygg og tilsvarende konstruksjoner. 
Organisasjonen hadde en rekke arbeids-
grupper som drev med forskning, utvikling, 
promotering og påvirkning av standardise-
ringsarbeidet i Europa. Norsk Stålforbund 

FØRSTE ÅR 1992–2001

Einar Braathu, Daglig leder (1993–2001)

Klaus Eicke, Trade ARBED Norge

Tønsberg bibliotek, vinner av Norsk Stålkonstruksjonspris i 1993.

Stålnytt nr. 3 - 2000 Proceedings fra NSCC 1998
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Norsk Stålforbund har de siste årene 
vokst mye og teller nå rundt 250 
medlemmer. Den kategorien som 

har vokst mest er verkstedene. Grunnen 
til dette er den nye byggevareforskriften 
som kom i 2014 med krav til sertifisering 
av produsenter og CE-merking av stålkon-
struksjoner. Men det har også vært en stor 
økning av andre medlemmer. Dette har 
medført mer arbeid som igjen har ført til 
flere ansatte og økt aktivitet. Vi har siden 
2013 økt fra en heltidsansatt til to heltids-
ansatte og en deltidsansatt.

Storbedriftsfordeler
Fordi vi har blitt så store har vi inngått av-
taler som normalt «storbedrifter» får. Vi 
har en forsikringsordning med Pareto som 
gir medlemmene tilbud om meget gunstige 
forsikringer på yrkes- og tingskade samt en 
byggsikkerhetsgarantiforsikring. I tillegg 
har vi avtale med Eneas om energirevisjon 
som har gitt hver fjerde reviderte medlems-
bedrift store refusjoner.

Samlet til «et stålrike»
Stålforbundet har fra lang tid tilbake hatt et 
mål om å samle sekretariatene til de tilknyt-
tede foreningene. Dette målet ble nådd i fjor 
etter at vi overtok sekretariatet til Stål- og 
metallgrossistenes Forening. Året før overtok 
vi sekretariatet til Norsk Forening for Stål-
konstruksjoner og to år før det tok vi over se-
kretariatet til Industrigruppen Stål og Fasade. 
Sekretariatet til Den norske Stålgruppen har 
vært i Stålforbundet siden stiftelsen i 1993. 

De første årene
Når jeg startet i jobben som daglig leder for 
snart 17 år siden så var jeg så heldig å få min 
forgjenger Einar Braathu som arbeidskollega 
i og med at han fortsatte i Norsk Teknolo-
gisenter (NTS) med standardiseringsarbei-
der. Dette var til meget stor hjelp de første 
årene. Jeg husker spesielt godt samarbeidet 
om oversettelsen av fire produktstandarder 
i EN 10025-serien samt standarden om in-
speksjonsdokumenter EN 10204. Videre fikk 
jeg god hjelp av Einar til ferdigstillingen og 
utgivelsen av Metallurgisk Ordbok i 2003 og 
i arbeidet som saksbehandler for stålprodukt-
standardene i Standard Norge. 

Å stå på egne ben
I 2003 ble Standard Norge stiftet, etter en 
sammenslåing av Norsk Allmennstandardi-
sering (NAS), Norges Byggstandardiserings-

DE SISTE ÅRENE 2002–2018

Mye har skjedd de siste 
årene – Kjetil Myhre

råd (NBR), Norges Standardiseringsforbund 
(NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS). 
Norsk Stålforbund, som var ett av fagsekre-
tariatene i NTS, flyttet da med til Standard 
Norge sine lokaler på Lysaker. I 2008 flyttet 
vi ut, i likhet med de øvrige fagsekretaria-
tene (foreningene), og ble registrert som en 
selvstendig interesse- og serviceorganisasjon. 
Vi flyttet til Ingeniørenes Hus i Oslo, nær 
Tekna. Dette var naturlig pga vårt nære 
kurssamarbeid med Norsk Forening for 
Stålkonstruksjoner, som da hadde sitt sekre-
tariat i Tekna. Da Ingeniørenes Hus skulle 
pusses opp, flyttet vi inn hos ArcelorMittal 
i Arbins gate. Men etter noen år flyttet både 
de og vi. Vi leide da lokaler i Karl Johansgate 
en kortere periode, men etter at Lasse Kilvær 
ble ansatt som prosjektleder, så trengte vi 
større plass og flyttet til Biskop Gunnerus 
gate. Men også der flyttet utleier ut, og vi fant 
nye moderne lokaler i Møllergata 8 hvor vi 
er i dag, og her trives vi godt.

Formenn
I min tid har jeg hatt fått stor hjelp og støtte 
fra både styrer og formenn. De har vist stort 
engasjement, og samarbeidet har vært meget 
godt. Prof. Per Kristian Larsen, NTNU, 
var «min» første formann. Han var valgt 
til ny formann i 2000. Per har holdt årlige 
kurs i prosjektering av stålkonstruksjoner, i 
likhet med dr. ing. Bjørn Aasen m.fl. I 2005 
ble John Børge Halvorsen, Ruukki Norge, 
valgt til ny formann. Han var den lengstsit-
tende formann, fram til 2016 da Hans Erik 
Pedersen, SSAB Svensk Stål Norge, overtok 
formannsvervet, som han fremdeles innehar.

Publikasjoner
I perioden har vi utgitt følgende nye, og 
reviderte, publikasjoner:
»  Metallurgisk ordbok, i 2003 (2. utg)
»  Stål Håndbok Del 1, i 2008 og 2012 (6. utg)
»  Hulldekker på Stål Bæresystemer, i 2008 

(2. utg)
»  Materialteknikk offshore Del 1: Kon-

struksjonsstål offshore, i 2010
»  Materialteknikk offshore Del 2: Trans-

portrør for olje og gass, i 2010
»  Cor-ten, brosjyre, i 2010
»  Stål Håndbok Del 3, i 2010 (3. utg)
»  Veileder til CE-merking av stålkonstruks-

joner, i 2011 og 2013 (2. utg)
»  Proceedings fra Nordic Steel Construction 

Conference, i 2012
»  Stål, bærekraftig, fleksibelt og kreativt, 

brosjyre, i 2012

»  Høyspentmaster for norske landskap, 
rapport, i 2016

»  Detaljhåndbokserien, i 7 deler, i 2016
»  Ombruk av stål og tilknyttede byggema-

terialer, rapport, 2018
»  Stål Håndbok Del 2 / Stålboka, i 2018

I tillegg er det utarbeidet diverse nyttige 
dokumenter, så som brannmotstandstabell 
basert på preaksepterte ytelser, supplerende 
kontraktsbestemmelser for stålentreprenø-
rer, eksempler på Ytelseserklæring, CE-
merking, produksjonsunderlag og prosjekte-
ringsgrunnlag, anbefalt uavhengig kontroll 
av prosjektering, 20 gode miljøgrunner for 
å bygge i stål.

Industrigruppen Stål og Fasade (IGS) i 
samarbeid med Takprodusentenes Forsk-
ningsgruppe, Lett-Tak systemer AS og 
SINTEF Byggforsk publiserte i 2015 et 
Informasjonsblad med eksempler på løs-
ninger for overgang sandwichelementfasade/
kompakt tak.

Miljø
Det har de siste årene blitt stort fokus på 
miljø og økte krav til miljødokumentasjon, 
spesielt etter at miljøklassifiseringssyste-
met BREEAM NOR ble lansert i Norge. 
Stålforbundet utviklet derfor 8 miljøvare-
deklarasjoner (EPD) i 2007 for relevante 
stålprodukter i bygg, basert på ISO 14025 
og miljødata fra europeiske stålverk. I 2014 
ble disse oppdatert iht ny EN 15804 og nye 
miljødata fra europeiske stålverk. Det ble 
da utviklet i alt 20 EPD´er.

Innovasjon
Vi har ved to anledninger de siste årene 
mottatt finansiell støtte fra Norsk Design 
og Arkitektur (DogA) til våre prosjekter. 
Først var det prosjektet «Høyspentmaster 
for norske landskap», som i 2016 resulterte 
i en rapport med flere ulike mastedesign. 
Statnett kjøpte bruksrettigheten til rapporten 
med mastedesign. Det andre prosjektet var 
et miljøprosjekt kalt «Ombruk av stål og 
tilknyttede byggematerialer». Prosjektet 
fikk stor oppmerksomhet i media. I 2018 
ble sluttrapporten publisert og vi jobber nå 
med oppfølging av prosjektet.

Tidsskriftet Stålbygg
Den trykte versjonen av informasjonsbladet 
Stålnytt opphørte i 2001 og fortsatte som 
elektronisk nyhetsbrev via e-post fra 2002, 
men ble igjen sendt ut som trykt versjon 
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Norsk Stålforbund har de siste årene 
vokst mye og teller nå rundt 250 
medlemmer. Den kategorien som 

har vokst mest er verkstedene. Grunnen 
til dette er den nye byggevareforskriften 
som kom i 2014 med krav til sertifisering 
av produsenter og CE-merking av stålkon-
struksjoner. Men det har også vært en stor 
økning av andre medlemmer. Dette har 
medført mer arbeid som igjen har ført til 
flere ansatte og økt aktivitet. Vi har siden 
2013 økt fra en heltidsansatt til to heltids-
ansatte og en deltidsansatt.

Storbedriftsfordeler
Fordi vi har blitt så store har vi inngått av-
taler som normalt «storbedrifter» får. Vi 
har en forsikringsordning med Pareto som 
gir medlemmene tilbud om meget gunstige 
forsikringer på yrkes- og tingskade samt en 
byggsikkerhetsgarantiforsikring. I tillegg 
har vi avtale med Eneas om energirevisjon 
som har gitt hver fjerde reviderte medlems-
bedrift store refusjoner.

Samlet til «et stålrike»
Stålforbundet har fra lang tid tilbake hatt et 
mål om å samle sekretariatene til de tilknyt-
tede foreningene. Dette målet ble nådd i fjor 
etter at vi overtok sekretariatet til Stål- og 
metallgrossistenes Forening. Året før overtok 
vi sekretariatet til Norsk Forening for Stål-
konstruksjoner og to år før det tok vi over se-
kretariatet til Industrigruppen Stål og Fasade. 
Sekretariatet til Den norske Stålgruppen har 
vært i Stålforbundet siden stiftelsen i 1993. 

De første årene
Når jeg startet i jobben som daglig leder for 
snart 17 år siden så var jeg så heldig å få min 
forgjenger Einar Braathu som arbeidskollega 
i og med at han fortsatte i Norsk Teknolo-
gisenter (NTS) med standardiseringsarbei-
der. Dette var til meget stor hjelp de første 
årene. Jeg husker spesielt godt samarbeidet 
om oversettelsen av fire produktstandarder 
i EN 10025-serien samt standarden om in-
speksjonsdokumenter EN 10204. Videre fikk 
jeg god hjelp av Einar til ferdigstillingen og 
utgivelsen av Metallurgisk Ordbok i 2003 og 
i arbeidet som saksbehandler for stålprodukt-
standardene i Standard Norge. 

Å stå på egne ben
I 2003 ble Standard Norge stiftet, etter en 
sammenslåing av Norsk Allmennstandardi-
sering (NAS), Norges Byggstandardiserings-
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Mye har skjedd de siste 
årene – Kjetil Myhre

råd (NBR), Norges Standardiseringsforbund 
(NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS). 
Norsk Stålforbund, som var ett av fagsekre-
tariatene i NTS, flyttet da med til Standard 
Norge sine lokaler på Lysaker. I 2008 flyttet 
vi ut, i likhet med de øvrige fagsekretaria-
tene (foreningene), og ble registrert som en 
selvstendig interesse- og serviceorganisasjon. 
Vi flyttet til Ingeniørenes Hus i Oslo, nær 
Tekna. Dette var naturlig pga vårt nære 
kurssamarbeid med Norsk Forening for 
Stålkonstruksjoner, som da hadde sitt sekre-
tariat i Tekna. Da Ingeniørenes Hus skulle 
pusses opp, flyttet vi inn hos ArcelorMittal 
i Arbins gate. Men etter noen år flyttet både 
de og vi. Vi leide da lokaler i Karl Johansgate 
en kortere periode, men etter at Lasse Kilvær 
ble ansatt som prosjektleder, så trengte vi 
større plass og flyttet til Biskop Gunnerus 
gate. Men også der flyttet utleier ut, og vi fant 
nye moderne lokaler i Møllergata 8 hvor vi 
er i dag, og her trives vi godt.

Formenn
I min tid har jeg hatt fått stor hjelp og støtte 
fra både styrer og formenn. De har vist stort 
engasjement, og samarbeidet har vært meget 
godt. Prof. Per Kristian Larsen, NTNU, 
var «min» første formann. Han var valgt 
til ny formann i 2000. Per har holdt årlige 
kurs i prosjektering av stålkonstruksjoner, i 
likhet med dr. ing. Bjørn Aasen m.fl. I 2005 
ble John Børge Halvorsen, Ruukki Norge, 
valgt til ny formann. Han var den lengstsit-
tende formann, fram til 2016 da Hans Erik 
Pedersen, SSAB Svensk Stål Norge, overtok 
formannsvervet, som han fremdeles innehar.

Publikasjoner
I perioden har vi utgitt følgende nye, og 
reviderte, publikasjoner:
»  Metallurgisk ordbok, i 2003 (2. utg)
»  Stål Håndbok Del 1, i 2008 og 2012 (6. utg)
»  Hulldekker på Stål Bæresystemer, i 2008 

(2. utg)
»  Materialteknikk offshore Del 1: Kon-

struksjonsstål offshore, i 2010
»  Materialteknikk offshore Del 2: Trans-

portrør for olje og gass, i 2010
»  Cor-ten, brosjyre, i 2010
»  Stål Håndbok Del 3, i 2010 (3. utg)
»  Veileder til CE-merking av stålkonstruks-

joner, i 2011 og 2013 (2. utg)
»  Proceedings fra Nordic Steel Construction 

Conference, i 2012
»  Stål, bærekraftig, fleksibelt og kreativt, 

brosjyre, i 2012

»  Høyspentmaster for norske landskap, 
rapport, i 2016

»  Detaljhåndbokserien, i 7 deler, i 2016
»  Ombruk av stål og tilknyttede byggema-

terialer, rapport, 2018
»  Stål Håndbok Del 2 / Stålboka, i 2018

I tillegg er det utarbeidet diverse nyttige 
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kontraktsbestemmelser for stålentreprenø-
rer, eksempler på Ytelseserklæring, CE-
merking, produksjonsunderlag og prosjekte-
ringsgrunnlag, anbefalt uavhengig kontroll 
av prosjektering, 20 gode miljøgrunner for 
å bygge i stål.

Industrigruppen Stål og Fasade (IGS) i 
samarbeid med Takprodusentenes Forsk-
ningsgruppe, Lett-Tak systemer AS og 
SINTEF Byggforsk publiserte i 2015 et 
Informasjonsblad med eksempler på løs-
ninger for overgang sandwichelementfasade/
kompakt tak.
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ble disse oppdatert iht ny EN 15804 og nye 
miljødata fra europeiske stålverk. Det ble 
da utviklet i alt 20 EPD´er.
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mottatt finansiell støtte fra Norsk Design 
og Arkitektur (DogA) til våre prosjekter. 
Først var det prosjektet «Høyspentmaster 
for norske landskap», som i 2016 resulterte 
i en rapport med flere ulike mastedesign. 
Statnett kjøpte bruksrettigheten til rapporten 
med mastedesign. Det andre prosjektet var 
et miljøprosjekt kalt «Ombruk av stål og 
tilknyttede byggematerialer». Prosjektet 
fikk stor oppmerksomhet i media. I 2018 
ble sluttrapporten publisert og vi jobber nå 
med oppfølging av prosjektet.

Tidsskriftet Stålbygg
Den trykte versjonen av informasjonsbladet 
Stålnytt opphørte i 2001 og fortsatte som 
elektronisk nyhetsbrev via e-post fra 2002, 
men ble igjen sendt ut som trykt versjon 
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perter fra det norske stålmiljøet er medlem 
i både ECCS´ og CEN´s tekniske komi-
teer. Stålforbundet og NFS gir reisestøtte 
til deltakelse i komitemøter. Daglig leder og 
prosjektleder er medlem i hhv stålkomiteen 
og miljøkomiteen i Standard Norge. Stål-
forbundet har de siste årene ytt finansielle 
støtte til oversettelser av flere Eurokode- og 
EN 1090 standarder.

Kurs og konferanser
Stålforbundet har i perioden avholdt kurs 
om stålprodukter og krav til utførelse av 
stålkonstruksjoner i samarbeid med Stan-
dard Norge. De siste årene har vi holdt egne 
seminarer og kurs i kontraktstandarder, ser-
tifisering og CE-merking av stålkonstruks-
joner og krav til utførelse på byggeplass. 
NFS har, i samarbeid med Stålforbundet, 
avholdt en rekke onshore og offshore kurs 
for konstruktører, samt konferanser der 
Norsk Ståldag er det største arrangementet. 
Det har også blitt avholdt konferanser, så 
som Steel IT, Arenaseminar, OL-seminar og 

fra 2003 til 2009. Siden har vi fortsatt med 
å sende ut jevnlig medlemsinformasjon via 
e-post. I 2007 startet samarbeidet med vår 
svenske søsterorganisasjon Stålbyggnadsin-
stiutet (SBI) om felles utgivelse av tidsskriftet 
«Nyheter om Stålbyggnad», som senere 
ble omdøpt til «Nyheter om Stålbygg» for 
norske abonnenter. Bladet utgis fire ganger 
i året til rundt 10.000 abonnenter i Norge og 
Sverige. Bladet, som er gratis, finansieres 
gjennom annonsesalg.

Internasjonale arbeider
Stålforbundet er medlem i den europeiske 
stålforeningen ECCS. Foreningen har i pe-
rioden utviklet mange nye lærebøker for 
prosjektering av stålkonstruksjoner etter 
Eurokode 3 og 4. I tillegg er det publisert en 
rekke fagbøker, utviklet av ECCS´ tekniske 
komiteer. Daglig leder har vært leder av TC9 
siden 2010. TC9 - Manufacturing and Erec-
tion Standards har utarbeidet publikasjonen 
«Guide to the CE marking of Structural 
Steelwork». ECCS har utviklet APP´er 

for prosjektering og LCA-regnskap med 
bl a støtte fra Stålforbundet og SBI. Annet 
hvert år arrangerer ECCS en europeisk stål-
priskonkurranse, samt en priskonkurranse 
for stålbruer i mellomliggende år. Daglig 
leder var president i ECCS i 2007/2008. I 
2008 arrangerte Stålforbundet «ECCS An-
nual Meetings» og «Nordic Steel and Metal 
Stockholders Day» i Ålesund. Og i 2012 
arrangerte vi “Nordic Steel Construction 
Conference” (NSCC) og “Nordic Steel and 
Metal Stockholders Day” i Oslo. I 2018 var 
vi medarrangør for EUROMETAL-kon-
feransen “Eurometal Regional Meetings 
Nordics” i Oslo. 

Standardisering
Bjørn Aasen var formann i CEN/TC 135 
- Execution of Steel Structures and Alu-
minium Structures og ISO/TC 167 - Steel 
and aluminium structures fra 2012 til 2017. 
Standard Norge har sekretariatet med Roald 
Sægrov som sekretær. Formannsvervet ble 
overtatt av daglig leder i 2017/2018. Eks-
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Kjetil Myhre, Daglig leder (2002–  )

Tidsskriftet Stålbyggnad, nå Stålbygg.

Stålworkshop ved AHO. Fra gjennomgang av arbeidene i 2015.

Bjørn Aasen er forfatter av Stål Håndbok Del 3. Denne veilederen er gratis for medlemmer.



NR 3 • 2018 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD58  •  NORSK STÅLFORBUND 25 ÅR

Spunt og peledag. De to siste årene har kon-
feransen Norsk Havbruksdag samlet mange 
deltakere. Hvert år har det vært arrangert en 
studiereise. Fra 2015 har prosjektleder Lasse 
avholdt stålworkshop for arkitektstudenter 
på AHO, BAS og NTNU.

Priskonkurranser
Norsk Stålkonstruksjonspris som startet i 
1991 ble i min periode tildelt følgende pro-
sjekter:
»  2003 Mortensrud Kirke, Oslo 
»  2005 V-house, Nesøya, Asker 
»  2007 Papirbredden, Drammen Kunn-

skapspark 
»  2009 Ypsilon gangbru, Drammen 
»  2011 Holmenkollen Nasjonalanlegg – Ny 

storbakke K120 
»  2013 Trollstigplatået, Rauma kommune 

i Møre og Romsdal 
»  2015 DNB Bygg A, Bjørvika, Oslo
»  2017 Bumerang bru og Jungelbru

ECCS Steel Design Awards har blitt tildelt 
de norske prisvinnerne, men i 2017 ble reg-
lene endret slik at man kunne nominere flere 
prosjekter der en internasjonal jury kåret 
vinneren. Dette førte til at Kimen Kulturhus 
i 2017 ble tildelt den europeiske stålprisen.

Norske Arkitektstudenters Stålpris
Ved hjelp av arkitekt Arne Eggen startet vi 
i 2005 Norske Arkitektstudenters Stålpris, 
som utdeles annet hvert år. Prisen har gått 
til følgende:
»  2005 Anders Espen Bærheim
»  2007 Isak Johan Iversen 

»  2009 Knut Gullbrand Borgen
»  2011 Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen 
»  2013 Guro Langemyhr og Rasmus Steen 

Pettersen
»  2015 Guðrún Jóna Arinbjarnardóttir
»  2017 Anders Haagaas Grinde

Stålprofilen
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner 
innstiftet i 1996 Stålingeniørprisen. Prisen 
ble tildelt professor Per Kristian Larsen 
og Dr. ing. Bjørn Aasen under påfølgende 
Ståldager. Prisen ble i 2017 videreført med 
nytt navn og nye statutter. Det nye navnet 
er «Stålprofilen» som er en hederspris som 
tildeles personer som har gjort en spesiell 
og fremtredende innsats for stålbyggingens 
utvikling i Norge. Prisen utgis av Norsk 
Stålforbund og Norsk Forening for Stålkon-
struksjoner. I 2017 ble prisen tildelt: Martin 
Olav Måseide, Per Tveit, Arne Eggen og 
Kari Nissen Brodtkorb.

Øvrige aktiviteter
»  I 2001 lanserte vi en godkjenningsordning 

for stålentreprenører som var basert på 
utførelsesstandarden NS 3464 og senere 
EN 1090-2. Ordningen ble faset ut i 2016 
fordi den overlappet 1090-sertifiseringen. 

»  Vi har siden 2001 utgitt et tverrsnitts- og 
beregningsprogram for stålkonstruksjo-
ner, kalt «Sec4b».

»  Vi startet å utgi stålprisindekser i 2004, 
basert på utvalgte varegrupper i stålim-
portstatistikken.

»  Ved to anledninger de siste årene har vi 
arrangert info-møte om momssvindel på 

stålprodukter fra hhv Polen og de Baltiske 
landene i samarbeid med skattedirekto-
ratet og E&Y.

»  Vi gjennomfører markedsmålinger av 
materialer for Den norske Stålgruppen 
og IGS hvert halvår

»  I mangel av IW-utdannede sveiseledere 
blant våre medlemmer tok vi i 2010 ini-
tiativet til kurset «Nasjonal Sveisekoor-
dinator 1090-2». Kurset ble godkjent av 
Sveiseteknisk Forbund og startet opp året 
etter i regi av ORME ressurs og fagskole 
(nå Chr. Thams ressurs). Mer enn 150 
personer har gjennomført kurset.

»  Vi har deltatt i ett av EU´s 7. rammepro-
gramprosjekt «Barrier Plus» som forsket 
på utvikling av en ny vannbasert utendørs 
miljømaling.

»  Daglig leder og prosjektleder har presen-
tert Stålforbundet og faglige temaer på en 
rekke eksterne kurs og arrangementer.

Nye oppgaver
Vi har mange oppgaver foran oss. Vi hol-
der for tiden på med å oversette og tilpasse 
Torsten Höglund sin lærebok «Stabilisering 
genom skivverkan» til norsk. Det arbeides 
med å utvikle en hjemmeside og en handels-
portal på nett for ombruk av stål og andre 
materialer. Vi vil informere medlemmer 
om endringer i revidert EN 1090-2 og nye 
stålstandarder. Høstens program for kurs og 
konferanser er som før meget omfattende 
med Norsk Ståldag som årets høydepunkt. 
Da vil vi også markere 25-års jubileet under 
banketten på kvelden. Jeg håper du kommer 
og tar del i feiringen! n
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Fra ECCS´ prisutdeling i Barcelona, 2009: Arkitekt Arne Eggen, ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen, utbyggingssjef Bertil Horvli og Hans Erik 
Pedersen, Ruukki, mottok prisen for gang- og sykkelbrua Ypsilon.
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Fra ECCS´ prisutdeling i Barcelona, 2009: Arkitekt Arne Eggen, ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen, utbyggingssjef Bertil Horvli og Hans Erik 
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post.oslo@celsa-steelservice.com | celsa-steelservice.no | Tlf.: 23 39 38 00

Som et av Norges største resirkuleringsselskap og Nordens eneste 
produsent av armeringsstål ønsker vi å gratulere Norsk Stålforbund 
med sitt 25 års-jubileum.

Gratulerer Norsk Stålforbund!

Vårt mål er å resirkulere jernskrap til et bærekraftig 
byggemateriale for å hjelpe våre kunder med å for-
bedre sin miljøsertifisering i sine byggeprosjekter!
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A Working Lab – hybridkonstruktion

A Working Lab är en innovativ kon-
tors/undervisningsbyggnad i Johan-
neberg science park på Chalmers i 

Göteborg. Det blir ett kontorshus på drygt 
9 500 kvm med över 400 arbetsplatser. Aka-
demiska hus är byggherre och målsättningen 

från start har varit en innovativ stomme, 
med bjälklag av KL trä med god ljudmiljö 
och rationell byggmetod. Tanken har hela 
tiden varit att använda en hybridstomme av 
trä, stål och betong, där materialen används 
där de har sin största fördel. ➤
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Borås och sammanfattning av ljudprovningen 

25 OKTOBER
MALMÖ MÄSSAN

Fördel hybridkonstruktion  
– Thomas Persson / Anna Sunnerö

Stål / Trä / Betong i samverkan ger  
en effektivare konstruktion

STÅLBYGGNADSDAGEN 2018
LÄS MER OCH BOKA DIN PLATS PÅ
WWW.STALBYGGNADSDAGEN.SE
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finns väl dokumenterat i en rapport som är fri 
för marknaden att ta del av. Övergolvslösnin-
garna har under projekteringen utvärderats 
med hänsyn mot ekonomi, tider, CO2 avtryck 
och flexibilitet för byggnadens livstid. Flera 
innovationsprojekt kommer att fortsätta efter 
byggperioden.

Stommen består av 230 mm KLT bjäl-
klag med 25 ljudskiva och 50 mm flytspac-
kel, pelare av limträ, hattbalkar av stål och 
stabiliserande enheter av betong. I stort är 
konstruktionen uppbyggd som en traditionell 
”svensk” kontorsstomme men där man bytt 
bjälklag från håldäck till KL trä och stålpelare 
till limträ. Bjälklagsbalkarna är HSQ-balkar i 
stål Och stål har även använts för stabilisering 
av stommen. I stort klarar man de vånings-
höjder för motsvarande håldäcksstomme 
och begränsar därmed inte antalet möjliga 
våningar när här som oftast stadsplaner ställer 
krav på maximal byggnadshöjd.

Byggnaden har uppförts utan väderskydd 
och fukttillståndet i stommen följs upp kon-
tinuerligt med registrerande mätare på olika 
delar av stommen. Dessa mätare kommer sitta 
kvar även efter byggtiden för dokumenterad 
uppföljning. Provytor med alternativa akus-

Vi bidrar till att förverkliga stora som små projekt runt om i samhället.  
Varje dag levererar vi stora mängder anpassat stål och plåt, som blir viktiga delar  

i komplexa infrastrukturlösningar och husbyggen samt inom den tillverkande industrin.  
Vi jobbar nära våra kunder och sätter oss in i deras värld för att förstå deras utmaningar.

Det är så vi gör mer möjligt för våra kunder, både i dag och i morgon.

Gör mer möjligt.

L Ä S  O M  H U R  V I  K A N  G Ö R A  M E R  M Ö J L I G T  F Ö R 
D I T T  F Ö R E T A G  P Å  S T E N A S T A L . S E

Beställare: Akademiska Hus
Arkitekt: Tengbom Arkitekter
Entreprenör: ByggDialog
Konstruktör: Integra
Stålentreprenör: Byggstål / Lecor
Träentreprenör: Martinsons

tiska överbyggnader kommer utföras på ett 
våningsplan, dessa olika lösningar kommer föl-
jas upp med ljudprovningar i färdig byggnad 
som en del i innovationsprojektet Träbyggnad 
och god ljudmiljö. Stommen har byggts i tre 
etapper med cirka 2 månader vardera. n
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25 OKTOBER
MALMÖ MÄSSAN STÅLBYGGNADSSTUDIEBESÖK 

– FREDAG 26 OKTOBER
Vi besöker det nya landmärket 

i Hyllie – The Point

FÖREDRAG PÅ STÅLBYGGNADSDAGEN
Stålet når nya höjder 

– Dario Zaganelli

STÅLBYGGNADSDAGEN 2018
LÄS MER OCH BOKA DIN PLATS PÅ
WWW.STALBYGGNADSDAGEN.SE

The Point

Beställare: Annehem
Arkitekt: C.F Møller
Totalentreprenör: Peab
Konstruktör: Danewids
Stålleverantör: SWT AB

Utsikt mot Malmö Arena och Malmö- 
Mässan där Stålbyggnadsdagen hålls.

Huset ska vara en skulptur som får staden 
att fungera och bli levande”. Orden är 
arkitekten Lone Wiggers på arkitekt-

firman C.F Møller i Köpenhamn. Hela Point 
Hyllie, blir tillsammans med The Point, både 
en samlingspunkt och får ett signalvärde för 
hela Hyllie. Ariktekturen är inspirerad av det 
nordiska ljuset, av platsen och dess funktion. 
Fasaderna är veckade som solfjädrar och lutar 
inåt, för en känsla av backar mer än gigantiska 
husväggar. Formerna är dynamiska, med fasa-
der i glas, både täta och genomskinliga och helt 
klara. Här mitt i Hyllie kommer The Point att 
dra blickarna till sig och markera både Hyllie 
och det nya Malmö. Med sina 110 meter blir 
The Point Öresundsregionens högsta kontors-
hus med 29 våningar och ca 20 500 kvm kontor. 
Inflyttningen är i början av 2020

Stommen utförs som platsgjuten konstrukti-
on med plattbärlag, platsgjutna väggar/skalväg-
gar samt samverkanspelare/balkar från SWT. 
Bjälklagen är 280 mm tjocka på en bjälklagsyta 
på 60 x 18 meter. Stomstabilisering sker genom 
att utnyttja trapphus och hisschakt. Förspända 
dragstag används för att ”spänna ihop botten-
platta med de nedersta våningarna. Entrésol-
bjälklaget på plan 2 utförs i de delar som är 
”bryggor” i lätt konstruktion. Stålbalkar som 
bär på stålpelare i fasad och är upphängda i stag 
(som fästs i ovanliggande bjälklag). Därefter 
ett lätt golv med golvreglar av lättbalkar och 
skivor. Stålstomkonstruktionen till byggnaden 
är 650 ton med ca 4000 meter SWT-balk och 
ca 870 stycken SWT-pelare. Vill du veta mer 
kan du anmäla dig till Stålbyggnadsdagen och 
Studiebesöket på www.stalbyggnadsdagen.se n
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25 OKTOBER
MALMÖ MÄSSAN

Robotsvetsning vid stålbyggnadsprojekt 
– Mikael Abrahamsson

Stöd till tillverkare genom Robotlyftet  
– Björn Langbeck

STÅLBYGGNADSDAGEN 2018
LÄS MER OCH BOKA DIN PLATS PÅ
WWW.STALBYGGNADSDAGEN.SE

Vindbron – robotsvetsad GC-bro över Fyrisån

Beställare:  
Uppsala Kommun
Arkitekt: Degree of 
Freedom / WSP
Entreprenör: Peab 
Ankäggning
Konstruktör: WSP i 
samarbete med Sting
Stålentreprenör:  
Sonstorps Mekaniska

En ny bro för gång- och 
cykeltrafik har byggts 
över Fyrisån utanför 

Uppsala i anslutning till Sveri-
ges Lantbruksuniversitet, SLU. 
Bron är en öppningsbar rullbro 
och den segelfria höjden är 2,1 
meter. Det har funnits en bro på 
platsen åtminstone sen 1600-talet 
men från slutet av 90-talet har 
Vindbron varit stängd för trafik.

– Äntligen får vi tillbaka 
Vindbron som gör det möjligt 
och cykla och gå över Fyrisån 
i Årike Fyris. Bron är en viktig 
länk som förbinder den östra och 
västra sidan av ån i den här delen 
av Uppsala, där vi både bygger 
bostäder i nya stadsdelar och 
skyddar stadsnära natur, säger 
Maria Gardfjell, kommunalråd 
i Uppsala.

Konstruktionen är en rull-
bro där man höjer broklaffen 
en liten bit, för att sedan rulla 
bron i längsled vid öppningen. 
Två spann samt klaff och ett 
fast brospann på totalt 32 meter 
och en bredd på 4,7 meter samt 
tillverkad med 30 ton S355-stål, 
och en brofarbana i S460.

Brokonstruktionen är 
robotsvetsad av Sonstorps Me-
kaniska i deras verkstad och se-
dan transporterad till Uppsala 
där Peab har byggt upplagen 
och Sonstorp sedan har monte-
rat brokonstruktionen. Det tog 
20 dagar att robotsvetsa hela 
stålbrokonstruktionen. Vill du 
veta mer om robotsvetsning av 
stålbyggnadskonstruktioner kan 
du delta på Stålbyggnadsdagen 
den 25 oktober i Malmö, www.
stalbyggnadsdagen.se n

Programmering av svetsroboten inför  
svetsning av nästa sida av brobanan.
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Programmering av svetsroboten inför  
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AAA Certification AB
Göteborgsv. 16H, 441 43 Alingsås

0322-64 26 00  •  www.a3cert.com

Ditt certifieringsorgan för

EN 1090-1 
och ISO 3834
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Vi tillverkar stålkonstruktioner, 
svetsad balk & HSQ

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

www.fsmide.se
08-774 08 30

LLENTAB.SE

En stålhall från LLENTAB kan bli allt du vill att den skall bli.
Vi projekterar, tillverkar och monterar din byggnad. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

LLENTAB GROUP AB 0523-79000  | info@llentab.se

Stålhallar
med många olika uttryck och funktioner.

Lagerhallar • Produktionshallar • Affärshallar • Sporthallar

Prefabricerade bostadshus med stålstomme

Beställare: Stabo i Piteå AB
Arkitekt: Alquist & Almqvist
Konstruktör: Isolamin Sweden AB
Stålentreprenör: Isolamin Sweden AB

Intill universitetsområdet Stadsön i Piteå 
har under våren och sommaren 58 hyre-
slägenheter byggts med prefabricerade 

bostadsmoduler från Isolamin Sweden AB. 
Lägenheterna är på 1–2 rum och kök. 

Projektet är ett utvecklingsprojekt där 
Isolamin ska utveckla och förbättra produk-
ten prefabricerade bostadsmoduler. Man 
har hämtat grundidé till konstruktionen 
samt kunskap och erfarenheter har häm-
tats från systerföretaget Part Construction 
AB som i närmare 30 år har jobbat med 
att producera och leverera prefabricerade 
badrum/badrumsmoduler.

– Med den bristen på och efterfrågan efter 
mindre, billigare bostäder som finns i dag ser 
vi möjligheter för oss som företag att driva 
och utveckla en tillverkningsprocess som 
kan tillgodose marknadens efterfrågan, säger 
Anton Lundholm, VD Isolamin Sweden 
AB/PartGroup.

– Byggsystemet i stort har fungerat väl 
enligt våra förväntningar och vi ser det 
också oerhört värdefullt att utveckla med 
prov i full skala. Tidsmässigt så har det 
tagit 6 månader från byggstart till inflytt, 
kommenterar Daniel Hansson, produkt-
utvecklingschef PartGroup.

Utöver själva bostadsmodulerna så 
har man också använt prefabricerade 
schakt/stamlösingar för installationer, 
samt en prefabricerad värmecentral. 
Byggsystemets isoleringsmetod hämtad 

från Isolamins sandwichpaneler, är ock-
så väl anpassad för lågenergibyggnader. 
Sammantaget så kan också vi se att alla 
de olika prefabricerade delarna i proces-
sen kraftigt har förenklat och förkortat 
byggskeendet. n
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Till er tjänst! 
Vi tillverkar för stålverkstäder.
I Sveriges modernaste anläggning tillverkar vi komponenter 
för stålverkstäder. Råbalk går in i ena delen av lokalen och 
kommer ut kapad, borrad, stansad och gasskuren i den andra. 
Vi levererar även kompletta stommar direkt till er arbetsplats.

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

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

www.lecor.se

Vi bygger 
nya möjligheter

Roslagsbanans depå i Molnby

Beställare: Stockholms läns landsting
Arkitekt: BBH Arkitektur & Teknik
Entreprenör: Boetten
Konstruktör: Ramböll
Stålentreprenör: Smederna

När du åker med Roslagsbanans 
Kårstalinje, mellan Lindholmen och 
Ormsta, kan du se två stora bygg-

nader på väg att komma upp i Molnby. Här 
ska de nya tågen få en så kallad depå - där de 
ska städas och underhållas. De 22 nya tågen 
som börjar levereras från 2021 behövs för att 
utöka trafiken på banan. Depån kommer att 
bestå av två huvudbyggnader: en uppställ-
ningshall som placeras längs med trafikspå-
ret samt en verkstads- och administrations-
byggnad som placeras inskjuten i slänten 
mot nordväst. Formspråket är inspirerat av 

jordbrukslandskapets storskaliga ekonomi-
byggnader och fasadmaterialen är en modern 
tolkning av befintliga material i området. 
Depån beräknas stå klar hösten 2020. 

Byggnaden är byggd med en stålstomme 
på 338 ton tillverkats och monterats av Sme-
derna, som även har monterats 145 stycken 
stålfackverk från Maku samt TRP-plåt till 
taket och hdf-bjälklag på 600 kvadratmeter. n



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

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

DEALER NORWAY | WWW.PABACHKE.NO

DEALER SWEDEN | WWW.RICHARDSTEEN.SE

Har du kontroll på stålet?
Kiwa gjør din bedrift i stand til å dokumentere kvalitet på materialer, produkter 
og komponenter, for å sikre at de oppfyller relevante bransje- og myndighetskrav.
Vi hjelper deg med å redusere risikoen for avvik i byggefasen. 

Vi leverer et bredt spekter av tjenester rettet mot stålbransjen
 ■ Sveisekontroll og NDT på stålkonstruksjoner
 ■ Risikoreduserende tiltak i tidlig prosjektfase
 ■ Testing og skadeanalyse
 ■ Sertifi sering av sveisere i henhold NS-EN ISO 9606-1 Stål 
 ■ CE-merking av byggevarer – sertifi sering i henhold til NS-EN 1090-1
 ■ Utleie av sveisekoordinator

fi rmapost@kiwa.com | Tlf.: 22 86 50 00 | www.kiwa.no
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DEALER NORWAY | WWW.PABACHKE.NO

DEALER SWEDEN | WWW.RICHARDSTEEN.SE

Har du kontroll på stålet?
Kiwa gjør din bedrift i stand til å dokumentere kvalitet på materialer, produkter 
og komponenter, for å sikre at de oppfyller relevante bransje- og myndighetskrav.
Vi hjelper deg med å redusere risikoen for avvik i byggefasen. 

Vi leverer et bredt spekter av tjenester rettet mot stålbransjen
 ■ Sveisekontroll og NDT på stålkonstruksjoner
 ■ Risikoreduserende tiltak i tidlig prosjektfase
 ■ Testing og skadeanalyse
 ■ Sertifi sering av sveisere i henhold NS-EN ISO 9606-1 Stål 
 ■ CE-merking av byggevarer – sertifi sering i henhold til NS-EN 1090-1
 ■ Utleie av sveisekoordinator

fi rmapost@kiwa.com | Tlf.: 22 86 50 00 | www.kiwa.no
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Kistefos består av tre overlappende og sammenflettede 
landskap. Det er et naturlandskap av elver, fossefall, 
øyer, kløfter og skoger; et industrielt landskap av 

fabrikkbygninger (etter A/S Kistefos Træsliberi), kraftverk, 
dammer og broer; og til slutt Skandinavias største utendørs 
skulpturpark for samtidskunst, beliggende i en dramatisk 
topografi av bergarter, flora og vann. 

BIG tilnærmet seg designet til et nytt museumsbygg som en 
integrert del av landskapet, og som en mulighet til å tilrettelegge 
for en enda bedre publikumsopplevelse av skulpturparkens 
270.000 kvm.

Flere alternative plasseringer for prosjektet ble vurdert 
før det ble besluttet å legge bygningen over Randselva. BIGs 

Kistefos Museum – museumbygg med en tvist
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Hvordan kan en bygning organisere en skulpturpark i et utfordrende landskap?

Tekst: BIG, oversatt og tilrettelagt av Lasse Kilvær; Norsk Stålforbund

Byggherre: Kistefos Museum
Arkitekt: BIG 
RIB: Rambøll & AKT
Totalentreprenør: Bladt Industrier
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design er en rå og enkel form som svarer 
på utfordringene i landskapet; en bygning, 
skulptur og bro – alt i ett. Bygningen, som 
er på 1.000 kvm, forbinder nord- og sydsiden 

www.bladt.dkCall Kim Bringsjord +45 21 71 43 31

av Randselva, og skaper rom for utvidelse av 
skulpturparken. 

Bæresystemet er et romfagverk i stål som 
vrir seg om lengdeaksen midtveis over elven. 

Vridningen, kombinert med et fritt spenn på i 
overkant av 60 meter gir en meget interessant 
stålkonstruksjon. Samlet stålvekt er om lag 500 
tonn, som hviler på tradisjonelle brolager. n
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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

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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Området ligger midt i hjertet av fjell-
heimen og har spektakulære fjell på 
alle kanter. Hovedhensikten har 

vært å gjøre alle inngrep så usynlige som 
mulig, for å rette fokus mot naturen og den 
spektakulære utsikten. Men for å krysse Fan-
testeinsvatnet måtte det inn ei bru. Hvordan 
kunne vi få til ei bru som nesten ikke syns, 
og med minst mulig terrenginngrep? Det 
skulle ikke mer til enn et blikk på flyfotoet 

Spektakulær syltynn bro
Utkikkspunktet i Jotunheimen 

er et nasjonalt pilotprosjekt 

som skal gjøre nasjonal- 

parkene mer tilgjengelige 

for alle. Ved Sognefjellshytta 

skal turistene kunne ta en 

stopp, strekke på beina og 

gå en kilometer lang rundtur 

og få inntrykk av nasjonal-

parken. 

Text: Dipl.-Ing. Florian Kosche

Byggherre: Jotunheimen nasjonalpark
Landskapsarkitekt: Dronninga landskap
Konstruksjonsteknikk:  
Dipl.-Ing. Florian Kosche
Bergteknikk:  
Norges Geotekniske Institutt
Stålentreprenør: Stryvo Stryn

av området før ideen til konstruksjonssys-
tem var klar.

Det var naturlig å tenke seg en søylefri 
konstruksjon, ettersom slanke søyler uten 
betydelig fundamentering lett ville få skader 
fra isdrift. På den andre siden ville store støt-
tesystemer som fagverk, kabler og tårn være 
ødeleggende i det majestetiske landskapet. 
Ideen om en oppspent bro med veldig liten 
pilhøyde og et tynt brodekke kunne forholde 
seg til fjellkjedenes enorme skala.

Godt berg i dagen gjør det mulig å ta opp 
store horisontale krefter innenfor et landkar 
med minimal dimensjoner, 1.8 m bredt og 
3.0 m langt. Det viste seg at en 1,9 m bred 

og kun 20 mm tykk stålplate kunne spenne 
47 m og motstå store snølaster på høyfjellet. 
Andre relevante forhold er temperaturutfor-
dringer og fotgjenger-induserte svingninger. 
Bruen reagerer på temperaturendringer med 
å bli stivere eller mykere. Størst strekklast 
oppstår om vinteren ved lave temperatur 
og mulighet for store snølaster. Om somme-
ren reduserer større pilhøyde strekkreftene 
i konstruksjonen. I forhold til fotgjenger-in-
duserte svingninger er bruen avstemt slik 
at vertikale og horisontale svingninger er 
liten. I praksis fungerer dette godt basert på 
tilbakemeldinger fra fotgjengere, og alter-
native svingningsdempende tiltak er ikke 
nødvendige. Viktig for detaljering var at 
bruens innfestningspunkter ikke skulle bli 
dominerende på grunn av store krefter, for 
å forsterke bruens minimalistiske uttrykk.

Den konstruksjonstekniske utformingen 
av bruen er radikal med en statisk høyde til 
spennvidde forhold på ca. 450, men det ble 
kun benyttet standard materialer, kompo-
nenter og byggemetoder. Kunsten ligger i 
konstruktivt konsept, detaljering og presis 
utførelse. n
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Kingspan AB
Kråketorpsgatan 10 C 
431 53  Mölndal, Sweden
t: +46 31-760 26 99   e: info@kingspan.se

Kontakta Oss:
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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

www.norskstaal.no

NORSK STÅL AS
Norges største leverandør av 
rusttregt stål. Lagerførte 
tykkelser 1-10 mm. Vi klipper 
og skjærer etter ditt behov.
Konkurransedyktige priser  
og leveringstider.
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Verdens største innendørs skiarena

Vi er kanskje ikke den 
største stålprodusenten,

Men vi er en av de mest 
effektive!

www.emvc.no | +47 62 83 70 11 | anneli@emvc.no

TIL DEG SOM ER ANSVARLIG 
FOR MARKEDSFØRING OG  
ANNONSERING
Stålbygg er Nordens største rendyrkete tidsskrift for 

stålbransjen, med et opplag på 10 000 eksemplarer.

Her finner du de dyptgående artiklene, de forklarende 

eksemplene og den tydelige analysen.

Tre viktige grunner for å annonsere i bladet Stålbygg:

● Bladet er valgt, leseren er positiv før man leser.

● Bladet når engasjerte lesere.

● Bladet når rett målgruppe. ”Midt i blinken”.

Kontakt 

Migge Sarrion, 

+46-8-590 771 50,  

annons@stalforbund.com

Bestill 
allerede

nå!

ANNONSEPLANEN FOR 2019 ER NÅ KLAR

Skihallen SNØ på Lørenskog blir ver-
dens største innendørs skiarena. Det var 
byggherrens mål å ha best mulig kva-

litet på bakkeprofilen. Derfor justerte vi stålet 
også slik at formen av bygget fulgte bakkepro-
filen, både ut- og innvendig. For eksempel ble 
taket slik at vinkelen varierer nesten hele veien 
ned i bakken, og nesten hver søyle har ulike 
lengde. Det var også mange tekniske løsninger 
som vi måtte ta hensyn til i stålprosjekteringen. 
Etter at vi hadde utformet hovedgeometrien 
i det bærende rammesystemet, var det også 
mye teknisk som måtte tilpasses. Fordi alpin-
skibakker må være mest mulig åpne, og med 
mest mulig fri høyde, var det ikke så enkelt å 
tilpasse ca. 30 fordampere / kjølemaskiner mel-
lom fagverkene. Samarbeidet med arkitekten 
var tett, og uten 3D modellering ville det ikke 
vært mulig overhodet. I tillegg er det også en 
stor skiheis inne i Skihallen, som går langs hele 
veien, midt i bygningen. Skiheisen trenger 
også plass og åpent rom rundt seg, og derfor er 
stålkonstruksjonene slik at de ikke kolliderer 
med den «frie sonen» rundt skiheisen. 

Kanskje den største utfordringen var skil-
øypa for langrenn – som ble 5,2 m bred og 1 
kilometer lang. Langrennsløypa over bakken 
er utført i stålrammer, med bærende fagverk på 
begge sider, som også fungerte som ramme til 
rekkverk. Stålbjelker og bærende profilplater 
fungerer som gulv for den halvmeteren med 
snø som skal ligge i langrennsløypa. Lang-
rennsløypa henger fra taket i ASDO strekkstag 

med en diameter på 27 mm, som festes direkte 
til sekundærbjelker mellom fagverkene i taket. 
For oppheng av langrennsløypa er det brukt 
totalt over 4 km med strekkstag. Løypa har 
ulike hjørner, og varierende fall, og ligger der 
oppe med minst 3 m fri høyde fra takkon-
struksjonene. Stabilitet i den hengende lang-
rennsløypa er en av de mest kritiske ting som 
vi måtte ta hensyn til i prosjekteringen, fordi 
den må kjennes stabil og stiv for brukerne. Den 
totale lengden av skiløypa blir dobbel så lang 
fordi den fortsetter på bakkenivå, og former 
en «loop» på totalt 2 km.

Stålmontasjen begynte i mai 2018, og fort-
setter mot slutten året. Montasjetiden er cirka 
6 måneder. Nå er vi godt i gang med stålmon-
tasjen, som har fulgt tidsplanen perfekt! n

Mika Jäsperlä, Ruukki Construction

Byggherre: Vinterparken AS
Arkitekt: Halvorsen & Reine
Totalentreprenør:  
BetonmastHæhre Romerike 
Stålentreprenør kald sone:  
Ruukki Construction
Stålentreprenør varm sone: Contiga
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    STÅLTILLVERKARE 

ArcelorMittal Commercial Sweden AB
Birger Jarlsgatan 41A 7tr, 
111 45 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

Bergkvist Svets & Mek AB
Tunavägen 290, 
781 73 Borlänge
0243-217300
www.bsm.nu

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 

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

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

Maku Stål AB 
Verkstadsgatan 15, 
504 62 Borås 
033-23 70 80 
www.maku.se  info@maku.se
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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 25 Borlänge
010-550 77 00 
mikael.widmark@swt.eu  
www.swt.eu

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

Trutec OY
Runkotie 18B1, 
60100 Seinäjoki, Finland
 +358 40 539 8057
mikael.rinne@trutec.se
www.trutec.se

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

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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    KONSULTER
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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

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

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 & Avdel System AB
Box 9013, 700 09 Örebro
019-20 65 10 
www.ejot-avdel.se    info@ejot-avdel.se

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

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

Dekra Industrial AB
Box 13007. 402 51 Göteborg
010-455 10 00
www.dekra-industrial.se   
info@dekra-industrial.se

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

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

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

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

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

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

IBEROBOT

Specialisten på fästteknik
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    SAMMANFOGNING / MASKINER
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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

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

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

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

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

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

IBEROBOT

Specialisten på fästteknik
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Auktorisation för rostskyddsmålning
Auktorisationen är en branschfören-
ing som verkar genom att bibehålla 
höga kompetenskrav på utförare av 
rostskydd. För att säkerställa att god 
kunskap finns inom rostskyddsområdet 
finns Auktorisation för Rostskyddsmål-
ning. Medlemmar i branschföreningen 
är rostskyddsföretag, beställare och 
färgföretag. Detta säkerställer att före-
tagen håller en kvalitetsnivå som är väl 
anpassad efter varje uppdrag.
www.rostskyddsmalning.se

Konecranes AB
Konecranes finns lokalt nära dig 
och är ett globalt och världsledande 
företag inom lyfthantering, service och 
konsultationstjänster. Vår kunskap och 
passion för era traverskranar skall bidra 
till en säker arbetsmiljö och en produktiv 
verksamhet.
www.konecranes.se

Nya medlemmar i Stålbyggnadsinstitutet
M

EDLEM
SNYTT

Smederna växer
Storskogen 3 Invest AB har förvärvat 
majoritet av aktierna i Smederna 
Sverige AB. Kenneth Ahnelöv kvar-
står som minoritetsägare i bolaget, 
och fortsätter som VD. Syftet med 
försäljningen är att kunna växa 
ytterligare och fullfölja företagets 
satsningar och visioner. Det blir inte 
några personalförändringar på några 
positioner i samband med försälj-
ningen. www.smederna.se

Uppdaterad handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2

Pris: 1090 kr för medlemmar i SBI, 1490 kr för övriga
Beställning: www.sbi.se eller scanna QR-koden 

Standarden SS-EN 1090-2 är central för alla som  
bygger, projekterar, tillverkar eller på annat sätt är 
inblandade i produktionskedjan för uppförande av 
byggnadsverk i stål. En ny upplaga av den svenska 
versionen av standarden kommer att publiceras i slutet 
av oktober.

Parallellt med standarden kommer Stålbyggnads- 
institutet därför att publicera en uppdaterad version  
av vår välanvända handbok i ämnet.

OBS! Handboken beräknas finnas i lager från 1 november 

Komstad Smide
Komstad Smederna (Pettersson 
Verkstad AB) är ett privat företag 
som drivs av den femte generationen 
”smeder”, därav en lång erfarenhet av 
stålets möjligheter. Är Certifierad enl. EN 
1090-1 och har idag 20 anställda med 
lång erfarenhet och stor kompetens. 
Huvudsysselsättningen är Byggnads-
smide av grövre stålkonstruktioner, med 
bland annat egen fackverks tillverkning. 
Montaget utförs av egna montörer. Allt 
tillverkas på anläggningen i Komstad 
utanför Sävsjö. Vi vänder oss till bygg- 
och verkstadsindustrin i främst södra 
Sverige och samarbetar med såväl 
rikstäckande som lokala entreprenörer.
www.komstasmen.se

Sonstorps Mekaniska AB
Sonstorps Mekaniska AB grundades 
1963 som ett enmansföretag som i dag 
sysselsätter cirka 45 personer. Vi är 
ett renodlat legoföretag med inriktning 
på licenssvetsning av stora balkkon-

struktioner, lyftverktyg samt tryckkärl. 
Under åren har en unik kompetens inom 
svetsning, projektledning och dokumen-
tation byggts upp tillsammans med våra 
kunder. Våra kunder får en projektledare 
som ansvarar för kundens produkt 
genom hela tillverkningskedjan från 
beställning till slutleverans. Vi har även 
tillverkning i svetsrobot 5X3X48 M och 
kan där till exempel tillverka stålbroar 
samt stora ramar mm.
 www.sonstorpsmekaniska.se
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EN 1090-2 i fokus

Viktiga ändringar i  
reviderad EN 1090-2
Erik Forsgren, SBI, Översättning till svenska av en text av Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund 

EN 1090-2 innehåller tekniska krav för utförande av stålkon-
struktioner. Den 20 juni blev den reviderade upplagan av 1090-2 
tillgänglig för medlemsorganisationerna i CEN. SIS planerar att 

tillgängliggöra den svenska översättningen i slutet av oktober månad. 
EN 1090-1 som ligger till grund för CE-märkning refererar till 1090-2 
för prestandakrav. Refereringen till del 2 görs utan datum, vilket inom 
standardisering innebär att den senaste versionen är gällande. SIS har 
dock beslutat att versionerna ska gälla parallellt till slutet av oktober då 
SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 upphävs. Det är därför viktigt att vara 
noggrann i kontraktshandlingarna och ange vilken version som gäller 
i det aktuella projektet.

Huvudsakliga ändringar i revideringen av del 2:
●  Tekniska krav för kallformade konstruktioner för tak, golv och 

väggar har flyttats till den nya standarden EN 1090-4 (se vidare i 
detta nummer sidan 37)

●  Omfattningen har ändrats något och preciserats
●  Svetsning av armeringsstål har tillkommit 
●  Toleranskrav för pelares rakhet har blivit avsevärt strängare
●  Den informativa Bilagan B, för bestämning av utförandeklass är 

borttagen
●  En ny informativ Bilaga D för kontroll av automatiserade termiska 

skärprocesser
●  En ny informativ Bilaga I för bestämning av förspänningsförlust vid 

tjocka ytbeläggningar
●  Bilaga J för användning av spänningsindikatorer är borttagen
●  Svetsinspektionsklasser för eventuell projektspecifik kontroll har 

införts

En ny informativ Bilaga L för bestämning av svetsinspektionsklass
I övrigt förekommer mindre ändringar samt omnumreringar.

Viktiga ändringar
Att välja de viktigaste ändringarna är en utmaning. Vad som är viktigt 
kan bero på om man exempelvis tillverkar eller monterar, vilket material 
det är och vilken hållfasthet. Vi har försökt att välja de förändringar 
som vi tycker är viktigast för de flesta. 

Omfattning 
Standarden innehåller varm och kallformade komponenter till och med 
S700 precis som tidigare dock ej de delar som nu omfattas av EN 1090-
4. Nytt är att spont, massundanträngande pålar och mikropålar som 
projekteras enligt EN 1993-5 ska utföras enligt EN 12063, EN 12699 
och EN 14199, medan tillhörande förankringar och avstyvningar ska 
utföras enligt denna standard. Svetsning av armering till konstrukti-
onsstål är också en ny del. 

Utförandeklasser
Fyra utförandeklasser är angivna, EXC1 till EXC4, där kravnivån ökar 
från EXC1 till EXC4. Detta är som tidigare och gäller hela konstrukti-
onen, del av konstruktionen eller specifika detaljer. Men vägledningen 
i Bilaga B för att bestämma utförandeklass är borttagen. Vägledningen 

ges i stället i SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014, Bilaga C. För bärverk som 
faller under Boverkets myndighetsutövande har de nationella valen 
samlats i EKS.  Bestämmelsen ”Om inget annat anges gäller EXC2” 
är borttagen. Det är därför ännu viktigare att konstruktören gör ett 
aktivt val.

Ingående produkter
Tidigare var det nödvändigt att ange egenskaper hos ingående produkter 
vilka inte omfattades av nämnda standarder. Det som är nytt är att de 
relevanta egenskaperna som ska anges är specificerade i standarden, 
såsom hållfasthet och kemisk sammansättning. Det här är till hjälp 
bland annat för att kunna återbruka stål från gamla konstruktioner. 

Kontrolldokument
Kraven för kontrolldokument har ändrats något. För konstruktionsstål 
> S275 finns ett krav på kontrollintyg 3.1 för alla utförandeklasser, även 
för EXC1 (tidigare EXC2-4). För skruvgrupper i förspända förband 
enligt EN 14399-serien krävs kontrollintyg 3.1 (tidigare identitetsintyg 
2.1), alternativt ersatt av ett tillverkningsparti-nummer som är spårbart 
till produktionskontrollen. För svetsbultar finns ett krav på kontrollintyg 
3.1 (tidigare identitetsintyg 2.1).

Rostfria stål
EN 10088-2 ersätts av EN 10088-4 Rostfria stål – Del 4: Tekniska 
leveransbestämmelser för plåt och band för byggprodukter av korro-
sionshärdiga stål. EN 10088-3 ersätts av EN 10088-5 Rostfria stål – Del 
5: Tekniska leveransbestämmelser för stång, valstråd, tråd, profiler och 
blanka produkter av korrosionshärdiga stål.

Ytbeskaffenhet
Kravet på ytbeskaffenhet för plåt och plattstång har sänkts från klass 
A2 till klass A1. Klass A1 tillåter reparation genom svetsning vilket 
inte klass A2 gör. 

Brickor av plåt
En ny punkt rörande brickor av plåt har tillkommit. Brickorna ska 
utföras med toleranser enligt Tabell 11 i SS-EN 1090-2 och med mått 
som säkerställer att plåtbrickan överlappar den förbundna plåten med 
minst lika mycket som en standard rund bricka skulle göra vid ett 
normalt runt hål. 

Armeringsstål 
En ny punkt är att armeringsstål som ska svetsas till konstruktionsstål 
ska vara överensstämmande med EN 10080 som ger de tekniska egen-
skaperna för svetsbart armeringsstål. Svetsning, kontroll och provning 
ska utföras i enlighet med rekommendationerna som ges i EN ISO 
17660-serien. Svetsare av armeringsstål ska vara kvalificerade enligt 
EN ISO 17660-1 eller EN ISO 17660-2. 

Svetssamordning
Den eller de som är svetssamordnare har ansvar för processen med 
godkännande av svetsare/operatörer. Nytt i standarden är att svets-
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samordnare även kan vara examinator. Detta är i överensstämmelse 
med EN ISO 9606-1 och EN ISO 14732. Om examination sker 
genom extern examinator/examinationsorgan ska det göras med 
procedurer enligt EN ISO/IEC 17024 eller EN ISO/IEC 17020. 
Svetssamordnares tekniska kunskaper för svetsning av lastbärande 
armeringsstål ska vara i enlighet med ISO 17660-1, informativ Bilaga 
B där teknisk kunskap erhålls genom:
» Specialkurs enligt EWF 544-01, eller 
» Nationella kursplaner, eller
» Erfarenhet från produktion (se ISO 14731: 6.1)
»  International Institut of Welding (IIW) har utarbetat riktlinjer 

med minimikrav på utbildning, examinering och kvalificering 
av personal för tillsyn vid svetsning, vilka återfinns i följande 
dokument: 

»  International Welding Engineer (IWE), Doc. IAB-002-2000/EWF-409
»  International Welding Technologist (IWT), Doc. IAB-003-2000/

EWF-410
»  International Welding Specialist (IWS), Doc. IAB-004-2000/EWF-411

EN ISO 14731 anger informativt att personal för tillsyn vid svetsning som 
uppfyller kraven i dessa dokument eller som har acceptabla nationella 
kvalifikationer kan anses uppfylla tillämpliga krav. Svetskommissionen 
utfärdar diplom enligt ovan nämnda riktlinjer i Sverige.

Termisk skärning
Prestanda för automatiserade termiska skärprocesser ska kontrolleras 
årligen. Här används ordet ”automatiserad”. Det antas därför att 
manuella termiska skärprocesser inte omfattas av denna punkt. Nytt 
är att man kan använda vägledningen i Bilaga D för att kontrollera 
prestandan i de automatiserade termiska skärprocesserna. 

Fria kanters hårdhet
Tabell 10 är borttagen vilket kan uppfattas som en uppmjukning av 
standarden. Tabellen kan dock tillämpas om den anges i utförande-
specifikationen. Kapmetoder som sannolikt kommer att ge upphov till 
lokal hårdhet ska kontrolleras. För stål ≥ S460, bör hårdheten på fria 
kanter inte överstiga 450 (HV10).
Flamriktning av rostfria stål
Det här är en ny punkt. Rekommendationen är att undvika flamrikt-
ning av rostfria stål, speciellt duplexa, lågnikelhaltiga austenitiska och 
martensitiska stål. Om det är oundvikligt ska de maximala tempe-
raturerna hållas så låga som möjligt och värmeexponeringstiden ska 
hållas så kort som möjligt.

Kallformning
Ytterligare rekommendationer ges för anlöpt rostfritt stål upp till 3 
mm tjocklek och för andra rostfria stål och tjocklekar, om inget annat 
anges i EN 1090-4. Bestämmelser i den nya EN 1090-4 har företräde 
framför EN 1090-2. 

Håltagning
Stansning är tillåten förutsatt att komponentens nominella tjocklek inte 
är större än 1,4 gånger hålets nominella diameter eller för ett ickecirkulärt 
hål, den minsta dimensionen (se figur 1). Detta är mindre strikt än da-
gens standard som begränsar tjockleken till hålets nominella diameter. 

Godkännande av svetsprocedur för metoderna 111, 114, 12, 13 och 14
Standardsvetsprocedur enligt EN ISO 15612 har tidigare endast tillåtits 
för material ≤ S355 i EXC2 och endast för manuell eller delvis meka-
niserad svetsning och inte i EXC3 och EXC4. Nu är det inte längre 
begränsat till stålkvalitet i EXC2. För EXC3 och EXC4 är det tillåtet 
om det anges i utförandespecifikationen (se figur 12). 

Giltighet av kvalificerad svetsprocedur
Begränsningen av giltighet för en kvalificerad svetsmetod har tagits bort. 
D.v.s. att kravet om tilläggsprovning för en godkänd svetsprocedur i 
enlighet med SS-EN ISO 15614-1 som är utförd för en svetsmetod som 
inte har använts har tagits bort.

Knutpunkter av fyrkantrör
Nytt är att svetsare som utför knutpunkter av fyrkantrör med vinklar 
mindre än 60°, enligt definition i EN 1993-1-8, ska kvalificeras med 
avseende på dimension, svetsdetalj och svetsläge. Provstyckena ska un-
dersökas med VT- och makroskopisk provning enligt  EN ISO 17639. 
Kvalificeringen ska överensstämma med kraven i EN ISO 9606-1. 

Tillfälliga svetsade detaljer
Nytt är att om tillfälliga infästningar ska avlägsnas genom skärning eller 
mejsling ska det göras på ett sätt som inte skadar grundmaterialet och 
efter avlägsnandet ska grundmaterialet planslipas noggrant. Ytorna ska 
sedan inspekteras fört eventuella sprickor och för stålsorter ≥ S355 ska 
NDT utföras. Mejsling är inte tillåtet för stålkvaliteter ≥ S460 eller för 
utmattningsutsatta komponenter, om inte annat anges. 

Acceptanskriterier
Acceptanskriterier för svetsfel i enlighet med EN ISO 5817: 2014 ska 
vara enligt följande:
»  EXC1: Kvalitetsnivå C för ”för litet a-mått” (5213). Detta undantag är nytt.
»  EXC2: Kvalitetsnivå C, dock kvalitetsnivå D för ”överlappning” (506), 

”svetssträng utan tändmärke” (601) och ”ändkrater” (2025) respektive 
kvalitetsnivå B för ”för litet a-mått” (5213). Den sista är ny. Undantag 
för kvalitetsnivå D för ”smältdike” (5011 och 5012) har tagits bort.

»  EXC3: Kvalitetsnivå B. Ingen ändring.
»  EXC4: Minst kvalitetsnivå B. Ytterligare krav ska anges. Kvalitetsnivå 

B+ och Tabell 17 har tagits bort i den reviderade utgåvan.

Krav vid utmattning
Det här är en ny punkt som gäller svetsar som är utsatta för utmatt-
ningsbelastning.  Utförandespecifikationen ska ange relevanta accep-
tanskriterier m.h.t. detaljkategori (DC) för svetsförbandets placering. 
För EXC2, EXC3 och EXC4 kan förutom kriterierna angivna i 7.6.1 
också acceptanskriterier för svetsar specificeras enligt EN ISO 5817: 
2015, Bilaga C, enligt följande: ➤
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➤ a) DC som inte överskrider 63 – kvalitetsnivå C 63
b) DC över 63 till 90 – kvalitetsnivå B 90
c)  DC över 90 till 125 – kvalitetsnivå B 125 
Utförandespecifikationen ska ange de utförandekrav som är nödvändiga 
för att uppfylla kraven enligt EN 1993-1-9: 2005, Tabell 8.1 till 8.8 och/
eller EN 1993-2:2006, Bilaga C.

Brickor
I förspända förband med stål över S235 ska det för 10.9 skruvar an-
vändas brickor under skruvhuvud eller mutter, beroende på vilken del 
som roteras. Tidigare var det krav på brickor under både skruvhuvud 
och mutter. En ny Tabell 16 är införd vilken anger tillåten justering av 
klämlängden för förspända och icke förspända skruvförband. 

Behandling av kontaktytor i friktionsförband
Tabellen för olika behandlingar av kontaktytor som medför att angivna 
friktionsklasser uppnås är nu mer specificerad och inkluderar nu också 
varmförzinkade kontaktytor. Det specificeras också att tjocka ytbelägg-
ningar inte bör finnas mellan brickor och kontaktytor. Hänvisning finns 
till en ny informativ Bilaga I för bestämning av förspänningsförlust vid 
tjocka ytbeläggningar.  

Avvikelser
I avsnitt 12.1 framgår det nu att avvikelser från kraven i standarden 
kan bedömas baserat på funktionen hos komponenten där defekten 
uppstått och imperfektionens egenskaper (typ, storlek, placering) för 
att avgöra om avvikelsen är acceptabel eller ska repareras. Detta gäller 
också för geometrisk toleranser på tillverkade komponenter. 

Svetsning
Kontroll- och provningsplan (kontrollplan) är nu indelat i 3 nya punkter:
»  Typprovning 
»  Rutinkontroll och rutinprovning 
»  Projektspecifik kontroll och provning 

Typprovning
För de första fem svetsförbanden utförda enligt en ny WPS måste 
följande krav vara uppfyllda:
a)  Kvalitetsnivå B krävs för demonstration av WPS’en under tillverk-

ningsförhållanden;
b) Minsta svetslängd att kontrollera är 900 mm
c)  Kravet på att procentandelen fördubblas med avseende på Tabell 

24 är nu borttaget och det antas att procentandelen i Tabell 24 ska 
användas. Som tidigare ska fem nya svetsförband kontrolleras om 
det finns avvikelser. 

Rutinkontroll och rutinprovning 
Omfattningen av kompletterande NDT framgår av Tabell 24 som 
tidigare. Tabellen har dock ändrats från EXC2-EXC4 till EXC1-EXC3. 
Det finns alltså krav på NDT i den nya utgåvan för EXC1 svetsar. För 
EXC4 ska omfattningen vara minst enligt EXC3 samt med ytterligare 
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provning föreskriven för individuella svetsar. Procentandel NDT för 
utnyttjandegrad U ≤ 0,5 eller U ≥ 0,5 för tvärgående stumsvetsar och 
partiella stumsvetsar utsatta för dragpåkänning, är borttaget. Det har 
öppnats upp för att en verkstad kan reducera procentandelen i Tabell 
24 om det utförs årlig rutinprovning av produktionssvetsar eller om 
elektroniska metoder för övervakning av svetsparametrar visar konse-
kvent godtagbar kvalitet för svetsar av viss typ. Detta förutsätter att ett 
kvartalsvis revisionsprogram införs och att revisionerna dokumenteras 
för produktionsprovnigen.

Projektspecifik kontroll och provning
Svetsinspektionsklasser (WIC) kan användas för att klassificera specifika 
svetsar för kontroll och definiera omfattning och metod för komplet-
terande NDT beroende på hur kritisk en svets är. Om WIC används 
ska alla svetsar som ska kontrolleras anges i utförandespecifikationen. 
Vägledning om svetsinspektionsklasser finns i den nya Bilagan L. I 
nästa utgåva av tidningen kommer en artikel kring Bilaga L. 

Geometriska toleranser
Väsentliga och funktionella toleranser fanns tidigare i två olika tabeller 
i Bilaga D men har nu kombinerats och flyttats till Bilaga B. Kravet på 
rakheten för pelare i envåningsbyggnader har blivit avsevärt strängare. 
Kravet har ändrats från ± h / 750 till ± h / 1000 (se tabell B.17). Detta 
gäller även för kontinuerliga pelare och pelare mellan våningsplan. 
Toleransen har ändrats från ± L / 750 till ± L / 1000 för kallformade 
profiler, flänsar på svetsade profiler samt för livstänger i fackverk.

 

Sammanfattning
För att förenkla för alla användare av standarden och handboken har vi 
samlat, alla för oss, kända ändringar i ett dokument. Det förenklar för 
alla användare att snabbt identifiera om och i så fall hur det påverkar 
den egna processen.

SBI har valt att koppla ändringarna i standarden till vår Handbok för 
tillämpning av SS-EN 1090-2, publikation 182. Handboken uppdateras 
just nu för att anpassas till den nya versionen av standarden.

Läs mer på Internet:  www.sbi.se/butik/produkt/ 
preliminar-sammanstallning-av-andringar-p182-4-upplagan 
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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
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S-652 21 Karlstad, Sweden

Få din nästa projektidé på arcelormittalprojekt.se
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Varmt välkommen till oss på 
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i Stockholm 25 oktober.
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Stenpiren på Skeppsbrokajen utgör en ny knutpunkt där färja, buss och 
spårväg möts och förenar staden med vattnet. Flera discipliner från Sweco 
har varit involverade, såväl projektledare, arkitekter, konstruktörer, 
landskapsarkitekter som miljökonsulter och specialister på infrastruktur och 
installationsteknik. Stålets unika egenskaper möjliggjorde en gestaltning 
med många vinklar, långa slanka takutsprång och stora glasytor. Resultatet 
är en  byggnad med smarta lösningar och tilltalande helhet. 

Detta är bara ett exempel på hur stålkonstruktioner används i olika typer av 
projekt. Det kan handla om alltifrån stora industriprojekt till husprojekt med 
spektakulära stålstrukturer där arkitektens design ställer höga krav.
 

www.sweco.se

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

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

Vi på COWI är med i de tidiga skedena, när stommen utreds 
och designas. Vi projekterar med de mest effektiva verktygen 
och optimerar och visualiserar. Vi drivs till att utforma våra 
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


