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Nominera era bästa 
stålbyggnader

STÅLBYGGNADS-
PRISET 2017 
TILLDELADES 
SOLAR EGG

VÄRTATERMINALEN, FINALIST 2017

MALMÖ SALUHALL, FINALIST 2017

till stålbyggnadspriset 2019

Stora som små projekt, innovativa lösningar och gärna miljömässigt hållbara föredömen. 
Nominera senast den 15 april. Statyetten »Stålbyggnadspriset« delas ut till vinnande arkitekt 
i Göteborg den 7 november 2019 på Stålbyggnadsdagen. 

Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på
ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i konstruktionen. 
Syftet är att uppmuntra till ett effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer 
och inspirerande lösningar. Stålbyggnadspriset uppmärksammar arkitekter, ingenjörer och företag 
som utnyttjar stålets egenskaper för att bygga en hållbar framtid. 

Juryn 2019 består av Anna Söderberg, arkitekt, Söderberg Stockholm arkitekter, Björn Åstedt, civ ing, VD SBI, Jan Stenmark, civ ing, 
Prefabsystem, Lars Hamrebjörk, civ ing, Red Stålbyggnad, Matilda Stannow, arkitekt, Stockholms Stad, Tomas Alsmarker, tekn lic, BoKlok.
Materialet skickas till Stålbyggnadsinstitutet, Box 1721, 111 87 Stockholm eller till mejl lars@sbi.se, senast den 15 april 2019.

nominera senast 
15 april 2019

på  www.sbi.se

www.sbi.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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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 4  2018
Årets julklapp 2018

Nästa år firar tidningen Stålbyggnad 15 år som kunskapsspridare till stålbyggnadsbran-
schen, men även till andra inom byggsektorn. Det har varit femton intressanta år och jag 
hoppas att åren framöver blir lika spännande. Vi kommer att fortsätta leta fram intressanta 

stålbyggnadsprojekt av medlemsföretagen och ämnen till nyttiga teknikartiklar. Vi kommer även 
nästa år att ta fram fyra läsvärda nummer av Stålbyggnad/Stålbygg till din läsfåtölj. För den riktigt 
stålintresserade har du kanske Årets julklapp 2018 i din hand just nu!

Stålbyggnadsdagen
Vi inleder det här numret att skriva om vad som hände på Norska Ståldag och på Stålbyggnads-
dagen. Två viktiga dagar för alla inom stålbyggnadsbranschen. Två dagar där vi träffas och byter 
kunskap och information av varandra. Där vi får inspiration och ny kunskap för att skapa nya pro-
jekt för ett hållbart byggande. Båda branschdagarna har i år och förra året firat jubileum efter att ha 
spritt kunskap till generationer av stålbyggare. De har de senaste åren blivit ännu bättre och ännu 
mer innehållsrika. Vi har redan börjat planera inför den 52:a Stålbyggnadsdagen i Göteborg den 7 
november. Och i Oslo planerar man inför den 31:a Norsk Ståldag den 31 oktober. Årets julklapp blir 
kanske att du får gå på Stålbyggnadsdagen nästa år?

Stålbyggnadspriset
I det här numret av tidningen bjuder vi in till att nominera projekt till Stålbyggnadspriset 2019 och 
Norsk Stålkonstruksjonspris 2019. Jag hoppas att alla läsare av Stålbyggnad och Stålbygg letar fram 
spännande stålbyggnadsprojekt, stora som små, både i Norge och Sverige och nominerar dem till 
de båda arkitekturpriserna. Det är en möjlighet att lyfta fram era egna projekt ni är stolta över och 
som ni lagt ner mycket möda och energi för att skapa ett hållbart byggande. Vi kommer att dela ut 
priserna på Stålbyggnadsdagen och Norska Ståldag under nästa höst. Stålbyggnadsprisstatyetten 
kommer kanske bli din Årets julklapp 2019?

Tänk mer stål!
”Det återvunna plagget” kommer att vara Årets Julklapp 2018 enligt HUI Research. ”Det speglar 
konsumenternas intressen för nya hållbara alternativ och ökande oro för klimat och miljö. Klimat-
förändringar har fått en hel bransch att börja tänka på hur de ska kunna jobba i ett mer cirkulärt 
system, där materialen i våra kläder ska gå att använda gång på gång.” står det bland annat i moti-
veringen. Det borde innebära att ”Den återvunna byggnaden” kommer att bli eftertraktat, och att 
stålbyggandet kommer få en renässans! För är det något byggmaterial som kan återvinnas och 
även återanvändas om och om igen utan att tappa sin kvalité så är det stålet. Inget byggmaterial är  
så anpassningsbart som stål, och där en byggnad med en stomkonstruktion med stål kan byggas  
om till nya ändamål utan stora rivningsinsatser. Fastighetsbranschen bör planera att kunna  
återanvända och anpassa sina byggnader när de får nya behov. Inte riva, slänga allt byggmate-
rial och bygg nytt när en fastighet behöver ändras för andra ändamål. Arkitekter, konstruktörer  
och entreprenörer bör tänka mer cirkulärt när de projekterar sina projekt så att de går att åter-
användas – tänk mer stål!

  5

Lars Hamrebjörk
chefredaktör
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Norsk Ståldag 2018
Norsk Stålforbund markerte sitt 
25 års jubileum og IGS sitt 40 
års jubileum på Norsk Ståldag 
1. november. Det var også den 
30. gangen Norsk Ståldag ble 
avholdt, med rekordoppmøte, på 
Grand Hotel i Oslo. 

Årets Ståldag var delt i fem temaer: 
Økonomi & marked, Faglig, Miljø, 
Ny teknologi, og Stål og Arkitektur. 
Konferansier Carl Otto Nordengen 
åpnet dagen og introduserte dagens 
program. 

Økonomi & marked
Kari Due-Andresen, sjeføkonom i 
Handelsbanken, startet programmet 
med en analyse av fremtidsutsiktene 
for norsk økonomi, inkludert bygg- 
og anleggsmarkedet. Arne Reinert-
sen, daglig leder i E.A. Smith, fulgte 
opp med fremtidsutsikter for stål. 
Hans tips er blant annet at tilbuds-
siden kommer til å falle fremover. På 
kort sikt er norske priser avhengig 
av om Norge står innenfor eller 
utenfor EUs marked, og om vi holder 
porten åpen for tyrkisk stål, mens 
andre bygger barrierer. 

Faglig
Leif G. Hübert fra Norsk Stål fortalte 
om Yngres Stålnettverk (YSN) hvor 
han er styreleder, og stilte spørs-
målet: Hvordan rekruttere og holde 
på unge i det vennskapelige miljøet 
som stålbransjen er? Svaret var 
at man trenger en møteplass for 
yngre i bransjen, YSN, og etter dette 
friske foredraget kommer ingen til å 
glemme de bokstavene. 
Kjetil Myhre, daglig leder i Norsk 
Stålforbund, gav en gjennomgang av 
endringer i EN 1090-2, og en presen-
tasjon av utstillerne. Etter en kaffe-
pause ga Liv Eltvik fra AAs-Jakobsen 
sin egen oversikt over endringer i 
EN 1090-2, spesielt med blikk på 
innføring av sveisekontrollklasser. 
Myhre tok så salen med på Norge 
Rundt, en reise i faglige aktiviteter og 
norske stålprosjekter. 

Miljø 
Jonas Larsson, miljøsjef hos SSAB, 
fortalte om det ambisiøse pilotpro-
sjektet Hybrit, med mål om å oppnå 
en fossilfri stålproduksjon i Sverige.

Ny teknologi 
Alexander Tombre fra Pro Consult3D 
viste frem 3D scanning som verktøy 
fra prosjekteringsfase til As-built og 
FDV. Etter lunsj fikk publikum historien 
om verdens første 3D-printede stål-
bru, ved Gijs van der Velden fra MX3D. 
Hvilke 3D-printede stålkonstruksjoner 
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kan vi vente oss i framtiden? Jon Olav 
Kvåle fra Skanska Stålfabrikken og 
Mark Jones fra FICEP fortalte til slutt 
om Robotisert produksjon ved hjelp 
av CNC-maskiner fra henholdsvis 
Voortman og FICEP. 

Stål og arkitektur
David Zahle, partner i Bjarke Ingels 
Group (BIG), fortalte om det inter-
nasjonale, danske arkitektkontorets 
første bygg i Norge: Kistefos Mu-
seum. Børre Skodvin fulgte opp med 
en inspirerende innføring i å designe 
stål utenfor boksen, hvor han tok 

Grand Hotel er nyoppusset av året, og Rokokkosalen fikk vise seg frem til over 
200 deltakere på den 30. Ståldagen.

til ordet for å la utfordringene man 
møter gjennom design og byggep-
rosessen utvikle seg og eksponeres 
som egenart i byggets elementer. Til 
slutt fortalte Anja H. Strandskogen 
fra Reiulf Ramstad Arkitekter (RRA) 
om Kimen Kulturhus og andre stål-
prosjekter. RRA har vunnet Norsk 
Stålkonstruksjonspris tidligere, og 
kulturhuset har mottatt en europe-
isk stålpris fra ECCS. 
 
Kvelden ble avsluttet med bankett og 
utdeling av hedersprisen Stålprofilen. 

Norsk Stålforbund
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Norsk Stålforbund 25 År

Thor Dahl, formann i NFS,  
holdt tale til ære for  
Stålforbundet.

I speilsalen møttes utstillere og deltakere i løpet  
av dagen.

Pretec vant nok konkurransen om tyngste utstilling 
med sin Lindapter figur.

Dr. ing. Bjørn Aasen, tidligere 
formann i Norsk Stålforbund, 
under sin jubileumstale.

Norsk Stålforbunds formann 
Hans Erik Pedersen (t.v) og 
daglig leder Kjetil Myhre.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i
Handelsbanken.

Gijs van der Velden, MX3D.

Alexander Tombre, Pro  
Consult3D.

Jon Olav Kvåle fra Skanska 
Stålfabrikken.

Børre Skodvin, Jensen &  
Skodvin Arkitektkontor.

Jonas Larsson, miljøsjef hos 
SSAB.

David Zahle, partner i BIG.

Arne Reinertsen,
daglig leder i E.A. Smith.

Liv Eltvik,AAs-Jakobsen.

Stålforbundet har samlet 
norsk stålbransje i et kvart 
århundre. 

Norsk Stålforbund er 25 år i 
år, og markerte jubileet under 
banketten på det 30. Norsk 
Ståldag, 1. november, på Grand 
Hotel. Det ble holdt taler av 
Thor Dahl, formann i Norsk 
Forening for Stålkonstruksjoner 
og Dr. ing. Bjørn Aasen. Vår søs-
terforening i Sverige, Stålbygg-
nadsinstitutet, holdt også tale 
ved formann Peter Salomon 
og sammen med daglig leder 
Björn Åstedt overrakte de en 
flott stålvase av den kjente 
kunstneren Sigurd Persson. Før 
øvrig ble det også en markering 
av at Industrigruppen Stål og 

Fasade i år er 40 år ved at tidli-
gere formann Jan Semundseth 
holdt en tale om foreningens 
historie.  Norsk Stålforbund
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Stålprofilen er den norske stålbygge-
bransjens hederspris, og deles ut årlig 
av Norsk Stålforbund og Norsk Forening 
for Stålkonstruksjoner. Stålprofilen gis 
til personer som har gjort en spesiell og 
fremtredende innsats for stålbyggingens 
utvikling i Norge, på land eller til vanns. 
Utmerkelsen symboliseres ved et emaljert 
jakkemerke i sølv og gull, håndlaget ved 
OPRO i Oslo. 

Stålprofilen gikk i år til Einar Braathu, 
Bjørn Normann Sandaker, Age Roy Sol-
heim, og Gunnar Solland. Prisutdelingen 
foregikk under Stålbanketten, fredag 1. 
november, på Grand Hotel i Oslo. 

STÅLPROFILEN 2018
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Stålprofilen går i år til fire vinnere: 

Fra venstre Gunnar Solland, Einar Braathu, Age Roy Solheim og Bjørn Normann 
Sandaker.

Gunnar Solland 
Gunnar Solland har vært 
en meget viktig ressurs-
person innen stålkon-
struksjoner i Norge i hele 
sin yrkeskarriere. Gunnar 
var en av initiativtakerne 
til dannelsen av Norsk 
Forening for Stålkon-
struksjoner (NFS) i 1985, 
og var foreningens første 
formann mellom 1986 og 
1989. Han har også vært 
NFS sin representant i 
Norsk Stålforbunds styre, 
helt siden starten i 1993. 
Gunnar har vært aktiv i 
utviklingen av Norsok re-
gelverket, og med i komi-
tearbeidene for Eurokode 
standardene. Han har 
jevnlig vært foreleser på 
stålkursene til NFS.   
 

Einar Braathu 
Einar Braathu var den 
første daglige leder i Norsk 
Stålforbund (fra 1993 til 
2001) og har bidratt mye 
til utviklingen av stål som 
konstruksjonsmateriale i 
Norge. Hans fagkompetanse 
om konstruksjonsstål har 
resultert i mange fagbøker 
og kurs. Einar har også vært 
en stor ressurs i utviklingen 
av stålproduktstandardene. 
Han er en som alltid stiller 
opp, og med sin positive 
holdning og lange erfaring er 
han en som bygger broer og 
fører miljøer sammen. Selv 
etter at Einar ble pensjonist 
har han arbeidet for Stålfor-
bundet og Norsk Forening 
for Stålkonstruksjoner, noe 
han fremdeles gjør.  

 Age Roy Solheim 
Age Solheim er en gründer 
som i 1979 startet Alsvåg 
Plater AS. Den gang var 
det kun svenske og finske 
produsenter av rulleformede 
taktekker i Norge. Forret-
ningsidéen var å kjøpe hhv 
galvaniserte og lakkerte 
råvarer på coil og at profi-
leringen kunne skje lokalt. 
Skreddersøm og god logis-
tikk er konkurransefortrinne-
ne. Dette innebærer kortere 
monterings tid og lavere 
kostnader. Siden oppstarten 
har Alsvåg Plater produsert 
nærmere 6 millioner m2 dvs. 
60.000 hustak. Age har 
lagt stor vekt på personlig 
service og tillitsforhold da 
fornøyde kunder er selve 
eksistensgrunnlaget.

Bjørn Normann Sandaker 
Bjørn Normann Sandaker 
er ingeniør, lærer, profes-
sor og forfatter, som har 
stått i spennet mellom 
arkitektur og ingeniør-
kunst. Han har publisert en 
rekke artikler og bøker 
om forholdet mellom 
konstruksjon og este-
tikk, også i samarbeid med 
Norsk Stålforbund, f. eks. 
Arkitekturens Konstruktive 
Grunnlag, og Stål, Struktur 
og Arkitektur sammen med 
Arne Eggen. Bjørn er i dag 
professor ved Institutt for 
arkitektur ved AHO, med 
fagområdene: Økologi og 
materialitet, og professor 
II, Dr. Ingeniør, ved Institutt 
for Arkitektur og teknologi 
ved NTNU.  

Sonetten om ferritten 
I ovnens hete skapes, som i strid 
malm mot ild; metallet ut av fjellet. 
Det blanke stålet preger tungt vår tid 
som Merlins sverd i stenen kan fortelle. 
Og bergets navn er Fe2O3, 
snart rennende og seigt, men siden fast. 
Så valses HE-B og IPE, 
og tråd på ruller spinnes kast i kast. 

Kubisk romsentrerte jernkrystaller, 
lett, umerkelig på plass de faller. 

Presis i linjen, men varmblodig, øm 
synes stålets strek i tynne grafer. 
Vidunderlig er hver en sveisesøm, 
alt det blanke, harde som behager. 
Vi ser det banket over mang en lest, 
og oppstilt på geledd som langs allé. 
Vi ser det preget av en Charpy-test 
og sjekket etter Eurocode 3. 

Utrolig omskapning fra gråe sten, 
som også fremstår rustrødt som Cor-Ten. 

Bjørn Normann Sandaker/ 
12. mars 2005

Nordic Steel 
med egen 
HVAC-avdeling
Nordic Steel har opprettet 
en egen avdeling for HVAC. 
De tilbyr produksjon av 
alle typer kanaler og utstyr 
til offshore-industrien, og 
leverer til rigger, moduler, 
nybygg, ombygg, verft, uni-
ter m.m. De leverer også til 
bygg- og anleggsbransjen, 
både på større nærings-
bygg og til tuneller. Nordic 
Steel har en stor maskin-
park, som kan levere både 
store og små produkter, 
enten det skal være et lite 
bend eller store kanalsys-
temer og utstyr. Les mer 
på www.nordicsteel.no
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Den 25 oktober hölls den årliga Stålbyggnads-
dagen på Malmömässan i Hyllie. Över 300 
deltagare besökte den årliga höjdpunkten för 
Stålbyggnadsbranschen. Stålbyggnadsdagen 
är träffpunkten där man träffar kollegor, kunder 
och branschföretag på Mötestorget och där-
emellan samlar in kunskap från föredrag och 
seminarier. Även i år kunde arkitekter delta i det 
avslutande Arkitekturspåret med några mycket 
spännande föredrag. 

Ordförande Peter Salomon och vd Björn Åstedt hälsade 
alla välkomna och lämnade sedan över till dagens mo-
derator Elise Grosse. Därefter drog förmiddagspasset 
igång där vi fick lyssna på Boverkets Kristina Einarsson 
som informerade oss om förslaget på en ny lag om 
klimatdeklaration av byggnader. Passet avslutades med 
en uppskattad paneldiskussion om När kliver vi upp från 
S355-stål?

De uppskattade parallella seminarierna hade växt 
till sex olika seminarier att besöka vid sidan av huvud-
programmet. De fördjupande tekniska frågorna som 
lyftes fram var Nyheter inom 1090-2 och Brand för 
stålkonstruktörer. SBI hade bjudit in sina systerorga-
nisationer att hålla ett varsitt seminarium och på sätt 
skapa en ännu bredare och intressant Stålbyggnads-
dag. Svetskommissionen höll ett om Nyheter inom 
svetsning, Plåt & ventföretagen hade temat Extra 
lång hållbarhet och MVR seminarium handlade om 
Allmänna föreskrifter för stål i byggnader. Seminariet 
som ingick i Arkitekturspåret innehöll en presentation 
av HYBRIT – fossilfri stålproduktion, så funkar det. Ett 
samverkansprojekt mellan SSAB, LKAB och Vattenfall 
för att ersätta kol och koks med vätgas, vid järn-
malmsbaserad stålframställning. Resultatet kommer 
därmed att bli världens första fossilfria ståltillverk-
ningsprocess utan koldioxidutsläpp.

Förmiddagens tekniska pass fokuserade på 
svetsade stålkonstruktioner, parametrisk generering 
av stålkonstruktioner och inte minst skivverkan för 
konstruktörer av Erik Andersson från Lindab. Efter-
middagens teknikfokus var bland annat höga hus och 
säkerhet under montage av stålbyggnader. Vi fick 
också höra att robotarna på allvar har tagit steget in i 
stålbyggandet. Mikael Abrahamsson från Sonstrops 
Mekaniska berättade om hur det går till när robotar 
hjälper företaget att svetsa broar. 

På det avslutande passet som också ingick i 
Arkitekturspåret fick vi höra om fördelarna med hy-
bridkonstruktioner men även en av de internationella 
gästerna, Casey Hemingway från det nederländska 
arkitektkontoret MX3D. Han kunde berätta mer om 
den 3D-printade gångbro av stål som nyligen har 
monterats på plats över en av Amsterdams kanaler. 

På kaffepauserna ges det möjligheter att hämta 
in kunskap och nyheter bland medlemsföretagen på 
Mötestorget. Det var ett rekordstort antal med-
lemsföretag som hade tagit möjligheten att knyta 
nya kontakter och möjligheter på Mötestorget. Man 
kunde även prova BIM i Virtual Reality eller att prova 
AR-svetsning.

Vi ses återigen den 7 november 2019 i Göteborg för 
nästa Stålbyggnadsdag!

Lars Hamrebjörk

Läs presentationerna från dagen:
www.sbi.se/arkiv/ 
presentationer-fran-stalbyggnadsdagen

Peter Salomon berät-
tade om Stål bygger 
en hållbar framtid.

Kristina Einarsson om 
klimatdeklarationer 
av byggnader.

Jan Stenmark, Max Fjaestad och Tobias Len-
nartsson diskuterade hur vi ska kliva upp från 
S355-stål.

Anna Sunnerö och Thomas Persson berättade om hybridkonstruk-
tionens fördelar.

Moderator Elise 
Grosse höll ihop alla 
föredrag.

Casey Hemingway 
visade en 3D-printad 
stålbro.

Erik Andersson be-
skrev hur skivverkan 
ska hanteras.

Dario Zaganelli från 
ArcelorMittal om 
höga hus.

Mikael Abrahamsson 
om fördelarna med 
robotsvetsning.

Stålbyggnadsdagen 2018

Över 300 deltagare besökte Stålbyggnadsdagen i Malmö för att lyssna 
på intressanta föredrag.
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Max Fjaestad från BE Group besöker Guld-
partnern SSAB på mötestorget.

Guldpartner Stål & Rörmontage får besök 
av Björn Uppfeldt från MVR.

Joel Jonsson och Mälarvarvet besöker 
Guldpartnern Stålbyggnadskontroll.

Guldpartner Trimble hade många besökare 
som testade deras VR och Trimble Con-
nect.

På Mötestorget fanns det flera möjligheter 
att mingla och knyta nya kontakter.

SWT passade på att visa deras stomsys-
tem som vi sedan kunde titta på under 
fredagens studiebesök.

på Mötestorget hade 38 medlemsföretag 
bokat en utställarplats för att knyta nya 
kontakter.

Det nya medlemsföretaget Legostal var 
på plats som utställare för att knyta nya 
kontakter.

Konecranes var som nytt medlemsföretag 
på plats för att visa upp sig.

Areco var första gången som utställare på 
Stålbyggnadsdagen.

Gert Wingårdh, årets  
mottagare av Silverbalken
Silverbalken är Stålbyggnadsinstitu-
tets utmärkelse för speciellt fram-
trädande insatser för stålbyggandets 
utveckling. I år delades Silverbalken 
ut för 44:e året i rad och mottogs av 
Gert Wingårdh vid en prisceremoni 
under Stålbyggnadsdagen 2018.

–Jag är så tacksam över att få ta emot 
Silverbalken. I flera av våra byggnader 
finns det uttryck som inte hade kunnat 
utföras i något annat material än stål. 
Det senaste exemplet är glaskupolen 
över ljusgårdarna i Nationalmuseum, 
vilken krävde exakt precision, säger  
Gert Wingårdh.

Gert Wingårdh är arkitekt SAR/MSA, 
utbildad vid Chalmers tekniska högskola 
med examen 1975. Efter anställning på 
Olivegrens arkitektkontor i Göteborg star-
tade Gert egen verksamhet och är idag 
ensam ägare av Wingårdh arkitektkontor 
med cirka 150 anställda. Gert är också 
konstnärlig professor i form och teknik 
på deltid vid Chalmers tekniska högskola. 
Gert Wingårdh har gestaltat flera intres-
santa stålbyggnader som har belönats 
med både nationella och internationella 
priser, tex Astra Hässle (Kasper Salinpri-
set 1993), Victoria Tower (World Archi-
tecture Festival Award 2012), Emporia 
(World Architecture Festival 2013) och 
Aula Medica (Stålbyggnadspriset och 
European Steel Design Award 2015).

Prismotiveringen lyder: 
Gert Wingårdh tilldelas Silverbalken 2018 
för sin förmåga att hitta nydanande, krea-
tiva och oväntade lösningar där tyngd-
lagen är den största utmanaren. Det ger 
byggnadsverken en magnifik spänst och 
nerv bortom vad som är föreställnings-
bart. Gert låter olika material samspela 
varvid konstruktion och form utvecklas 
till en elegant odelbarhet. 

Hans portfolio innehåller flera förnäm-
liga referensprojekt. Aula Medica är en 
byggnad där stål används för att tänja 
gränser och därmed möjliggörs en sublim 
interaktion tillsammans med trä och glas. 
Emporia är ett köpcenter där de visuella 
stålpelarna skapar rymd i sällskap med 
den finurligt slingrade entrékonstruk-
tionen i stål och glas. Det är med glädje 
SBI tilldelar 2018 års Silverbalk till Gert 
Wingårdh.
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Programmet på Stålbyggnadsdagen 
har breddats och nu finns det sex 
olika parallella seminarier på en 
timme vid sidan av det traditionella 
Stålbyggnadsdagsprogrammet. 
Dessa parallella seminarier har 
blivit en uppskattad utveckling av 
Stålbyggnadsdagen och gör det till 
”årets viktiga dag för branschen”.

Utöver SBIs två fördjupande 
seminarier i aktuella frågor har ”sys-
terorganisationerna” bjudits in att 
hålla varsitt parallellt seminarium på 
en timme för att sprida sin kunskap 
till alla deltagare på Stålbyggnads-
dagen. Det sjätte seminariet är 
Arkitekturseminariet. 

SBIs fördjupande seminarier i år 
var ”Nyheter i EN 1090-2” och ”Brand 
för Stålkonstruktörer” På förmid-
dagen sammanfattades och presen-
terades de viktigaste ändringarna i 
SS-EN 1090-2 till ett 40-tal deltagare. 
På eftermiddagen var det ungefär lika 
många deltagare som presenterades 
vilka strategier som finns vid brand-
teknisk projektering av stålkonstruk-
tioner och när dessa är lämpliga.

Plåt&ventföretagen  
– Vad är extra lång hållbarhet?
Ett seminarium om plåtens hållbarhet 
och hur den kan användas för återbruk 
och återvinning. Under seminariet 
”Vad är Extra lång hållbarhet?” lyftes 
plåtens hållbara förmågor fram genom 
olika exempel samt hur man kan 
arbeta med återbruk. Johan Lindström 
inledde med att berätta om Svensk 
Byggplåts aktuella kampanj ”Extra 
lång hållbarhet”. För att ge åhörarna 
en djupare inblick i återbruk berättade 
Maria Ahlm, om IVL:s forskningspro-

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Parallella seminarier under Stålbyggnadsdagen

Viktor Lundin höll i seminariet om Nyhe-
ter i EN 1090-2.

Joakim Sandström höll i seminariet om 
Brand för stålkonstruktörer.

Mathias Lundin från Svetskommissio-
nen inledde deras seminarie.

Peter Fransson från Svetskommissionen 
hjälpte deltagare att AR-svetsa.

Panelen från Plåt & ventsföretagens 
seminarie om lång hållbarhet.

Björn Uppfeldt höll i MVRs seminarie om 
Allmänna föreskrifter.

jekt ”Centrum för cirkulärt byggande”. 
Seminariet avslutades med att Peter 
Edlund, Weatherproof Family, berät-
tade bland annat om ett fasadsystem 
som passar utmärkt för att återbruka 
plåt och ett digitalt verktyg för att 
minska spillet i deras produktioner.

MVR – Var stolt över din K0-a i 
nästa projekt!
Det är vanligt att de allmänna för-
skrifterna eller förteckningen över 
utförandekrav som de formellt heter 
i SS-EN 1090-2 blir lite styvmoder-
ligt behandlade av konstruktörerna. 
Många gånger är det uppenbart 
att man använt föreskrifter från ett 
tidigare projekt och det är till exempel 
förhållandevis vanligt med hänvisning-
ar till över 20 år gamla regelverk eller 
standarder. På seminariet höll Björn 
Uppfeldt från MVR en presentation 
om utförandekraven och vad man ska 
tänka på för att lyckas föreskriva rätta 
och relevanta utförandekrav. Sam-
manfattningsvis gavs följande råd:
➤  Använd EN 1090-2.
➤  Samråd med beställare och stål-

byggnadsentreprenör.
➤  Ta hjälp av MVR och ProDevelop-

ments 12-sidiga hjälpmedel, klar 
innan årsskiftet: ”Förteckning 
över utförandekrav för stålkon-
struktioner – Guide”

Svetskommissionen  
– Nyheter inom svetsning
Svetskommissionens seminarie var 
uppdelat i tre delar: 
1.  Mathias Lundin inledde att berätta 

om Nyheter inom standarder för 
svetsning av stålkonstruktioner, 
EN 1090-2 med flera.

2.  Johan Ingemansson berättade om 
svetskompetens för stålbyggnad 
och virtuell svetsning. På Svetskom-
missionens monter på Mötestorget 
visade man svetsning med AR 
för utveckling av kompetens hos 
svetsare. Många deltagare provade 
också att prova att AR-svetsa. I Stål-
byggnadsdagsquizen var utslags-
frågan ”Ange din högsta poäng från 
två svetsförsök i förstärkt verklighet 
hos Svetskommissionen.”

3.  Peter Fransson fortsatte med att 
berätta om tillsatsmaterial för 
stålkonstruktioner med höghåll-
fast stål och rostfritt/lean duplex 
stål. Vad man ska tänka på.
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Arkiteksspåret på Stålbyggnadsdagen

Studiebesök på The Point
För alla de som inte var mätta 
på stål efter Stålbyggnadsdagen 
fanns det även möjlighet att få 
studera bygget av ett super-
modernt höghus på nära håll. 
Bakom Malmömässan uppförs 
nu nämligen The Point som med 
sina 110 meter och 29 våningar år 
2020 kommer att vara Öresunds-
regionens högsta kontorshus. 
The Point har en stålstomme med 
samverkanspelare och samver-
kansbalkar från SWT.

Även i år hade SBI bjudit in arkitekter och studenter att delta i Ar-
kitekturspåret under eftermiddagen på Stålbyggnadsdagen. Det 
lockade en stor grupp deltagare att mingla bland övriga deltagare 
på Stålbyggnadsdagen och utställarna på Mötestorget. Men 
inte minst att gå på seminariet om fossilfri stålproduktion och 
GreenCoat samt på det avslutande passet om 3D-printas stålbro, 
hybridkonstruktioner och återbrukade stålkonstruktioner.

Niklas Widmark från stålle-
verantören SWT och Anders 
Carlsson från entreprenö-
ren Peab samtalar med Erik 
Forsberg från SBI.

Studiebesöket på Stålbyggnadsdagen samlade 25 deltagare. 

Casey Hemingway presenterade 
världens första 3D-printade 
stålbro som nu är redo att lyftas 
på plats i Amsterdam.

Martin Pei, teknisk direktör på 
SSAB, berättade om hur svensk 
ståltillverkning tack vare HYBRIT, 
kan bli helt fossilfri till 2045. 
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Enklare att jämföra  
miljödeklarationer för stål
SSAB, Sandvik och Höganäs AB tar tillsammans med 
Jernkontoret och Stålbyggnadsinstitutet, SBI, initiativ till 
en ny europeisk standard för hållbar konstruktion i stål 
och aluminium. Standarden kommer att spela en viktig 
roll för möjligheten att jämföra miljövarudeklarationer från 
olika tillverkare. SIS kommer att projektleda framtagandet 
av standarden.

– Standarden kommer att vara viktig för EU:s inre 
marknad genom att göra miljödeklarationer jämförbara, 
säger Rutger Gyllenram, ordförande i den nya europeiska 
arbetsgruppen (CEN/TC 135 WG 17). Den här standarden 
kommer att gynna ett väl fungerande hållbarhetsarbete 
vid design, produktion, användning och återvinning av 
stål- och aluminiumprodukter oavsett om man utgår från 
malm eller skrot vid tillverkningen, fortsätter han.
www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk100199/
sistk188/

Tekn.Dr. Robert Hällmark
Den 15 november 2018 disputerade Robert Hällmark vid 
LTU, med Professor Peter Collin som huvudhandledare 
och Professor Emeritus Ian May, Herriot Watt University, 
Edinburgh, som opponent.  Avhandlingen, som är en 
sammanläggningsavhandling med 9 journal papers, har 
titeln Composite Bridges-Innovative ways of achieving 
composite action. 

Innehållet berör dels samverkansbroar med element-
farbanor av betong och dels en metod för att i efterhand 
åstadkomma samverkan hos broar med icke samverkan-
de betongfarban på stålbalkar. Arbetet har skett inom 
de båda av Ramboll/LTU initierade EU-projekten ELEM 
och ProLife, med stöd även av de Nordiska Trafikverken, 
SBUF samt Ramboll.

Ruukki Constructions ryska verksamhet sålt
Det var i juli som SSAB ingick avtal om att sälja Ruukki Constructions 
verksamhet i Ryssland (OOO Ruukki Rus) till det ryska bolaget OAO Salavat-
neftemash. Försäljningen är nu godkänd av ryska konkurrensmyndigheten 
och har därmed slutförts. Försäljningen gäller inte rättigheterna till Ruukkis 
varumärke. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi kan nu fokusera på att öka marknadsandelen på våra huvudmarkna-
der – Norden, Baltikum och östra Europa. Vår strategi är att åstadkomma 
lönsam tillväxt i vår produktaffär, det vill säga Residential Roofing och Buil-
ding Components, säger Sami Eronen, vd för Ruukki Construction.

Tibnor förvärvar Saniståls ståldistributionsdel
Tibnor förvärvar ståldistributionsdelen från Sanistål, Danmarks näst största 
ståldistributör. Förvärvet stödjer SSABs strategiska mål att stärka positionen 
på den nordiska hemmamarknaden. Förvärvet är villkorat av godkännande 
från den danska konkurrensmyndigheten, och affären förväntas kunna ge-
nomföras i början av andra kvartalet 2019.
- Förvärvet av Saniståls ståldistributionsdel befäster Tibnors nordiska när-
varo genom att vi ökar vår marknadsnärvaro i Danmark, där vi för närvarande 
inte är så synliga. Produkterbjudandena kompletterar varandra bra och vi ser 
betydande potential för synergier, säger Mikael Nyquist, chef för Tibnor. 
I förvärvet ingår Saniståls moderna ståldistributionscenter (42 000 kvm) i 
Taulov samt tre säljkontor i Danmark och ytterligare ett säljkontor i Lettland.

Ny VD för Prefabsystem
Sedan starten för tio år sedan 
har Jan Stenmark varit VD för 
Prefabsystem Entreprenad 
Svenska AB. Den rollen tar 
Vice VD Peter Aronsson nu 
över. Peter tillträder tjänsten 
1 oktober 2018, och Jan Sten-
mark kommer att vara fortsatt 
aktiv inom företaget.

Nytt beräkningsprogram
Pretec har lanserat ett nytt beräkningsprogram ”Pre-
tec Fastening Plate” för svetsplåtar. Det är ett enkelt 
beräkningsprogram som underlättar vid konstruktions-
beräkningar. Programutvecklare är Strusoft och beräk-
ningsprogrammet finns tillgängligt på vår hemsida www.
pretec.se/berakningsprogram. Det finns även en tutorial 
för programmet på https://youtu.be/PdL_rYHS9A8

Pretec har även en ny uppdaterad katalog som finns 
att ladda ner via www.pretec.se

Ny version av  
StructuralDesigner
Nu finns version 1.51 av Lindab 
StructuralDesigner tillgängligt för 
nedladdning. StructuralDesigner 
är ett Eurokodbaserat dimensione-
ringsprogram för beräkning av lätt-
balk (C, Z och U), tak- och väggplåt 
samt läkt och hattprofiler. Nytt i den 
senaste versionen är ett uppdaterat 
produktutbud samt en uppdaterad 
användarmanual.

Ladda ner här: https://informa-
tiongateway.lindab.com/

Bästa examenarbetet inom  
stålbyggnad
På Stålbyggnadsdagen 
25 oktober i Malmö 
delades stipendiet för 
bästa examensarbete 
i stålbyggnad till Emil 
Karlsson från Chalmers 
(jobbar nu på WSP). Exa-
mensarbetet har rubriken Stainless Steel Bridge Girders 
with Corrugated Webs - Efficiency, stability and life-cycle 
cost analysis och handlar om rostfria brobalkar med 
korrugerade liv. Läs motiveringen och en artikel av Emil 
Karlsson på sid 48-50 i det här numret.
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Historien om PAN-tretopphytter begynte med at arkitekt Espen Surnevik ble  

kontaktet av skogeierne Kristian Rostad og Christine Mowinckel. Ekteparet ønsket  

å få utviklet skogeiendommen sin, i Åsnes, med et felt av utleiehytter som skulle 

fremheve Finnskogens spesielle karakter og historie.

Tekst: Espen Surnevik. Tilrettelagt av Norsk Stålforbund

PAN-tretopphytter – mellom      trærne i Finnskogen
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PAN-tretopphytter – mellom      trærne i Finnskogen

Den spennende oppgaven skulle vise 
seg å bli en nesten tre år lang reise i 
å finne en Arkitektur som rommet 

de store skogenes fabelaktige og mytiske 
atmosfære. Oppdragsgiverne ønsket intime 
hytter som skulle løftes opp fra skogbun-
nen og plasseres mellom de rette gran og 
furutrærne. 

Min inngang til oppgaven ble å se på 
bygningene som karakterfulle, presise og 
selvstendige konstruksjoner som ble satt inn 
som en kontrast til naturen, snarere enn å 
forsøke å bli en del av skogen gjennom ma-
terialer og form. Hyttene er lune tilholdsted 
for mennesket, som små kultiverte markører 
av sivilisasjon, omgitt av de uendelig store 
skogene og det rike dyrelivet i området.

Svevende stål og praktisk ingeniør
Det er tilstrebet å få hyttene til å sveve mellom 
trærne. For å få til dette på en lett og stabil 
måte, var stål et åpenbart valg. Det sorte matte 
stålet hadde også evnen til å gi et homogent 

og «dødt» uttrykk som stod i kontrast til de 
levende skogene. I det arkitektoniske skisse-
prosjektet ble de utviklet et fagverksunderstell 
bestående av trekantgeometrier som i detalj-
utviklingen ble nøye utviklet i nært samarbeid 
med Ingeniør Finn-Erik Nilsen for å tillate 
slanke ståldimensjoner. 

Vindlast ned i berget
I konstruksjonsforstand er vindlast den 
største utfordringen, og alle hyttenes fire 
ben er derfor gyset 6m ned i fast fjell slik 
at alle delene av konstruksjonen kan oppta 
betydelige strekklaster i tillegg til trykk.

Stål er brukt på en rekke måter i pro-

Espen Surnevik og Finn-Erik Nilsen.

De rundt 10 meter høye trappetårnene 
er uavhengige konstruksjoner, og for-
bundet med hyttene via lette bruer. 
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sjektet, fra primærkonstruksjon i rør og 
hullprofiler, til perforerte plateløsninger, og 
rister i trapper. Baldakiner og lette tak er 
laget i pulverlakkerte stålplater. Innvendige 
er rekkverk, trapper, møbler og andre mø-
blementer laget i stål etter tegninger utviklet 
spesifikt til prosjektet.

Tretopphyttene ligger på Gjesåsen på Ås-
nes i Hedmark, og ble prosjektert og bygget 
fra våren 2016 til høsten 2018. n

Se video av bygging av hyttene: 
www.youtube.com/watch?v=BNNdvJrP11s

Byggherre: Kristian Rostad & Christine Mowinckel
Arkitekt: sivilarkitekt espen surnevik as v. Professor Espen Surnevik
Ingeniør: Siv.ing. Finn-Erik Nilsen AS
Entreprenør: Bygg- og Tømrermester Terje Nymoen AS
Stålentreprenør: Armec AS v. Jørn Rismoen (medlem av Norsk Stålforbund)
Leverandør av ståltrapper: Ivar Bråthen Mekaniske AS

➤
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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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Efter 5 års genomgående 

renovering var det dags 

för Nationalmuseum i 

Stockholm att återinvigas. 

av Lars Hamrebjörk

Stilfull stålentré vid 
Nationalmuseums invigning

Invignigen firades med pompa och ståt den 
11 oktober inför 1200 VIP-gäster som fick 
äran att slussas in i museet på den blå mat-

tan, via en ståtlig portal, 100 meter bloms-
terrabatter och fotovägg. Allt konstruerat i 
rostrött corténstål.

Den helt nya upplevelsen inne i National-
museum stod givetvis i centrum, men redan ut-
med kajkanten välkomnades VIP-gästerna av 
en spektakulär och för kvällen specialkonstru-
erad entré. En gåva till Nationalmuseum från 
Stålbyggnadsinstitutet och Svensk Byggplåt.

Entrékonceptet består av en gedigen stål-
portal, 100 meter blomsterrabatter, en belyst 
utskuren logotyp och en fotovägg. Inspiratio-
nen har hämtats från Nationalmuseums lo-
gotyp och färgnyanser. Själva entrékonceptet 
har utförts i hållbart svenskt corténstål som 
fått en naturlig patina från olika tidsinterval-
ler, för att sedan inramas med nordisk natur 
och ljus. Efter invigningen kommer allt stål 
att återvinnas.

Framtidens hållbara byggmaterial
– Det känns fantastiskt att kunna bidra till 
en fulländad återinvigning av ett av våra 
viktigaste svenska museum. Att temat för 
invigningen är dåtid, nutid och framtid 
passar byggplåtbranschen extra bra. Bygg-
plåten står för gedigen hantverkskunskap 
i kombination med nya innovationer och 
utvecklandet av framtidens hållbara bygg-
material, säger Svensk Byggplåts ordförande 
Johan Lindström.

– Eftersom stålet spelar en viktig roll 
i själva museibyggnadens uppdaterade 
arkitektur, är det extra kul att stålet får 
ta plats och fronta själva invigningen via 

en stilfull entré. Det visar på materialets 
möjligheter, betonar Björn Åstedt, vd på 
Stålbyggnadsinstitutet.

Det finns även tydliga anknytningar till 
stål och byggplåt i själva museibyggnaden. 
En av byggnadens mest imponerande upp-
dateringar är två eleganta och bärande stål-
konstruktioner, bestående av 104 ståltrianglar, 
som bär upp vackra glaskupoler över två 
ljusgårdar. 

Övriga yttertak är täckt med avancerat 
kopparplåtslageriarbete – bara det är ett 
konst- och kulturarv. Därtill kommer en 
port, en trappa och andra interiöra detaljer 
utförda i elegant tombakplåt. n

Stålkonstruktionen till en av takkupolerna lyfts på plats från en pråm till taket på Nationalmuseum 
under hösten 2016.
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Stilfull stålentré vid 
Nationalmuseums invigning

Entrékonceptet
Idé: Spoilconcept
Projektledning: Far from standard
Tillverkning: Weatherproof Family

Glaskupolens stålkonstruktion
Arkitekt: Wingårdhs / Erik Wikerstål arkitektkontor
Konstruktör: Sweco Structures
Stålentreprenör: Sjölins Smide. 
Samtliga plåtslageriarbeten på museibyggnaden:  
Oskar Jansson plåt & smide.

Weatherproof Family har konstruerat och tillverkat entréportalen  
där Erik Forsgren på SBI räknade på stabiliteten.
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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

	  

	  

	  

	  

	  

Med	  varmforzinkingsanlegg	  i	  Østfold	  og	  
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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
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Rust House er tegnet 

fleksibelt for en familie på 

seks; for å kunne utvikles 

i takt med deres livsførsel, 

med barn som vokser opp, 

og etterhvert flytter ut. 

JVA Arkitekter, oversatt og tilrettelagt  
av Norsk Stålforbund

Rust House – rusttreg  
fasade i Gamlebyen i Oslo

Husets arkitektoniske volum forhol-
der seg til naboveggenes varierte 
høyde: høflig tilpasset mellom de 

eksisterende byggene. Som et resultat av å ha 
bodd i huset ved siden av Rust House, byg-
get familien et nytt hus i sin egen bakgård, 
for å utvide sin livsførsel inn i et nytt hjem. 

Tre volum utgjør en L-formet plan, men 
en liten indre hage til familiens glede, i tillegg 
til to private og stille takterrasser. Den nøye 
utvalgte plasseringen av vinduer gir utsyn til 
en trang urban kontekst i første og andre etasje, 
i kontrast til en åpen utsikt fra stuen i tredje 
etasje. Materialene som er brukt er solide og 
vedlikeholdsfrie, med rusttrege stålplater i fa-
saden, kryssfiner i interiøret, og betonggulv. n
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Hvordan løses kroppens møte med stålet?
av Lasse Kilvær, prosjektleder, 
Norsk Stålforbund

NTNU – Kroppsbærende stålkonstruksjoner
I slutten av september arrangertes den tredje stålworkshop ved NTNU Gløshaugen. Studentene, som er fra andre året av arkitektur- 
studiet, arbeidet med design og fabrikasjon av forskjellige former for sittekonstruksjoner, også kalt stoler. Gjennom intensivkurset  
arbeidet de i tre grupper, som fikk hver sine stålprodukter å jobbe med. På tre dager gikk de fra blanke ark til sitteklare, originale møbler, 
verden aldri før har sett. n

NTNU & BAS stålworkshop 2018
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BAS – Skjøre  
situasjoner i stål 
Norsk Stålforbund har 
tidligere samarbeidet med 
Bergen Arkitekthøgskole 
om å bygge opp og utvikle 
stålverkstedet på skolen. 
Den fjerde stålworksho-
pen ved skolen på kaia fant 
sted i oktober i år, og ble for 
første gang avholdt i sam-
arbeid med et lengre kurs; 
Charlotte Erckraths Fragile 
Situations. Studentene teg-
net og laget støttesystemer 
for å opprettholde ustabile 
kroppsposisjoner, noe som 
var en utfordring for kon-
struksjonsforståelse, anato-
mi, og fabrikasjonsevner. n 

Takk til alle involverte; og 
spesielt designverkstedet 
ved NTNU, Vilde Kjærsda-
len og Charlotte Erckrath 
på BAS, og Tibnor for  
materialspons. 

Hvert prosjekt tok utgangspunkt i to gruppers forarbeid i kurset- og noen ble sterkere enn man kanskje hadde regnet med. 

Det ble syv mer eller mindre balanserte prosjekter, 
noen i flere versjoner.
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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

www.nfgab.se

PRODUKTLÖSNINGAR
MAGISKA

Besök oss gärna på Stålbyggnadsdagen  
i monter 26, MalmöMässan
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Wylliam Husson, 
ProDevelopment

H Å L L BA R T BYG G A N D E

Återbruk av 
stålkomponenter 
– analys av möjligheter och hinder 
för en ökad återanvändning idag

Stål är det konstruktionsmaterial som har de bästa förutsättningarna i en cirkulär 

ekonomi eftersom det kan återvinnas gång på gång med samma kvalitet. Idag  

återvinns redan ca 90 procent av stålet i byggsektorn. Medan 1 kg stål från malm  

ger upphov till upp till 3 kg koldioxid är utsläppen bara ca hälften av detta för  

återvunnet stål från skrot.

Miljönytta och kanske även ekono-
miska vinster kan bli ännu större 
genom att återanvända stålkompo-

nenter utan att behöva smälta dem och tillverka 
nya. Idag återanvänds mindre än 10 procent 
av allt stål. Det pågår arbete för att underlätta 
framtida återbruk av nya byggnader genom 
konstruktiva åtgärder (bl.a. ökad användning 
av skruvförband) och utökad dokumentation 
och lagring av komponenters egenskaper (bl.a. 
med hjälp av BIM). Dessa åtgärder är viktiga 
långsiktiga investeringar. Men när det gäller 
komponenter i befintliga byggnader återstår 
flera hinder som försvårar återbruk idag. Pro-
jektet ”Återbruk av stålkomponenter - Analys av 
möjligheter och hinder för en ökad återanvändning 
idag” har genomförts under 2018 med finansiellt 
stöd från SBUF och Nordcert. Dess syfte var att:
1.  Utreda vilka tekniska möjligheter som 

finns tillgängliga för att bedöma stålkom-
ponenters egenskaper och utvärdera kva-
litativt deras för- och nackdelar, samt;

2.  belysa potentiella juridiska hinder och 
möjliga tolkningar av regelverket.

Uttjänta stålkonstruktioner brukar rivas meka-
niskt och materialet säljs som skrot för ca 1 kr/
kg medan nya produkter kostar mellan 7 och 10 

kr/kg. Denna marginal kan täcka merkostnader 
för varsam demontering, rekonditionering samt 
provning och utgöra ett ekonomiskt incitament 
för återbruk utöver den tydliga miljönyttan som 
efterfrågas allt mer. Vi visar här tre olika sätt att 
organisera konstruktions- och återbruksproces-
sen för att uppnå en ökad grad av återanvänd-
ning. Därefter diskuteras hur återanvända pro-
dukter kan hanteras inom gällande regelverk 
och provningsprocedurer föreslås.

Processer
Återbruk av stålkonstruktioner är idag en 
sällsynt företeelse. Om det görs handlar det 
oftast om att anpassa en befintlig konstruk-
tion till en ny verksamhet, antingen på plats 
eller genom demontering. Bygg- och demon-
teringsprocessen är då sammanflätade och 
återbruk är en inneboende del av konceptet. I 
figur 1 visas processen vid återanvändning av 
en befintlig byggnad på annan ort. Ett lämp-
ligt objekt sökes (prospektering). Designpro-
cessen är iterativ och kräver flexibilitet. Den 
tekniska lösningen utarbetas utifrån tillgäng-
liga komponenter. Den äldre konstruktionen 
demonteras och kontrolleras. Efter eventuell 
rekonditionering kan tillverkning och mon-
tering ske på vanligt sätt.

Figur 1
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Denna typ av projekt har en hög miljönytta 
genom att man behåller största delen av vär-
det hos den gamla konstruktionen. Normalt 
krävs dock stort engagemang, flexibilitet och 
tur för att lyckas. Arbetssättet är svårt att 
generalisera. Ett intressant undantag kan 
vara hallbyggnader som utmärker sig ge-
nom relativt enkla konstruktioner som lätt 
kan anpassas till många användningar. Om 
en konstruktion inte kan återanvändas i sin 
befintliga konfiguration kan istället dess kom-
ponenter demonteras. Detta utvidgar deras 
användningsområde och prospekteringen 
frikopplas från enstaka projekt: en återbruks-
bransch skapas parallellt med den vanliga 
stålbranschen. Detta illustreras i figur 2.

Produkterna kontrolleras och rekonditio-
neras innan de lagras och senare levereras. För 
att konkurrera med nytillverkade produkter 
behöver tillgången på återanvända produkter 
säkerställas. Detta kräver antagligen stora 
lager eller ett effektivt informationssystem 
som utnyttjar många decentraliserade lager 
och samordnar logistiken. Ett sådant koncept 
(Loop Rocks) har lanserats av NCC för hante-
ring av sten, jord och fyllnadsmassor. Tjänsten 
bygger på en kostnadsfri app (www.looprocks.
se) där överskott och behov av massor annon-
seras gratis. I maj 2018 hade tjänsten 11 500 
användare i Sverige och lanserats utomlands.

I denna process är återbruk ett aktivt val 
som kräver ett flexibelt och iterativt arbetssätt. 
Dessutom behöver tillgång och efterfrågan 
anpassas och stimuleras samtidigt. Efterfrå-
gan på stålkomponenter är dock säkerställd 
om återanvända produkter kan likställas nya. 
I så fall kan en integrerad återbruksprocess 
enligt figur 3 utvecklas utan att behöva för-
ändra varken design- eller tillverkningspro-

➤

Figur 2 Figur 3

Figur 4

cessen. Vid rivning görs en detaljerad audit 
(prospektering) där konstruktionens värde 
för återbruk uppskattas. Efter demontering 
och rekonditionering ”certifieras” de återan-
vända komponenterna. På så sätt kan de ingå 
i samma materialflöde som nytt stål. Kunden 
behöver inte välja mellan nytt och återanvänt 
stål. Byggprocessen är oförändrad samtidigt 
som en hög andel återanvänt stål kan omsättas.

Regelverket
Regelverket förutsätter nya produkter som 
kontrolleras vid nytillverkning mot pro-
duktstandarder, tex EN-10025-2. Ståltill-
verkaren är certifierad enligt EN-1090-1 och 
CE-märker sina produkter. Överensstäm-
melsen styrkas dessutom 
av ett intyg som ligger till 
grund för CE-märkning av 
komponenter producerade 
i verkstad enligt EN-1090-
2. Vid återbruk krävs en ny 
tolkning av reglerna för di-
mensionering och utförande.

SS-EN-1993-1-1 tillåter 
användning av icke standar-
diserade stålsorter om detta 
anges i den nationella bilagan. 
Tyvärr är detta inte entydigt i 
Boverkets EKS10 trots avsikt 
att öppna för användning av 
fler stålsorter. Möjligheten att 
använda alternativa stålsorter 
kommer att förtydligas med 
prEN-1993-1-1 förutsatt att 
egenskaperna är kända och 
krav på duktilitet, brottseghet 
och egenskaper i tjockleks-
riktningen uppfylls. De me-

kaniska materialegenskaper som har betydelse 
för dimensionering av stålkonstruktioner är: 
sträckgräns, brottgräns, brottförlängning, slag-
seghet, samt eventuellt deformationsegenska-
per i tjockleksriktningen, och inre spänningar 
i valsade profiler.

Kemisk sammansättning regleras också i 
produktstandarder men har ingen betydelse 
för dimensionering förutom att svetsbarheten 
måste säkerställas. Denna kan bedömas med 
hjälp av kolekvivalenten. Återanvända pro-
dukter kan betraktas som färdiga produkter. 
Deras egenskaper, deklarerade i en prestan-
dadeklaration, kan anses oförändrade och 
tillhörande CE-märkning enligt EN 1090-2 
lär fortfarande gälla efter demontering. Om 
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kemisk analys med OES) används för att 
bekräfta egenskaperna och produktgrup-
pens homogenitet. Sedan utförs mekanisk 
provning (dragprov och slagseghetsprov-
ning). Resultaten dokumenteras i ett intyg 
tillsammans med kemisk sammansättning 
från OES provning. Vid dimensionering 
används karakteristiska värden från den 
gamla standarden och det nya intyget utgör 
dokumentation för ingående produkt enligt 
EN-1090-2.

➤  Procedur D gäller vid helt okända egen-
skaper. OFP används för att sortera pro-
dukter i företrädesvis stora testgrupper 
med homogena egenskaper. Förstörande 
provningar utförs inom varje testgrupp 
och materialegenskaperna bestäms med 
statistisk utvärdering av resultaten en-
ligt EN 1990 Bilaga D. Först kan antas 
att produkter med lika dimensioner och 
funktion utgör en homogen grupp. Sedan 
används enkel hårdhetsprovning på alla 
produkter och gruppindelningen omprö-
vas. Sist utförs kemisk analys med OES 
på en given andel produkter inom test-
grupperna. Ett begränsat antal drag- och 
slagseghetsprovningar utförs. Resultaten 
dokumenteras i ett intyg tillsammans 
med kemisk sammansättning från OES 
provning. Vid dimensionering används 
värden från statistisk analys och det nya 
intyget utgör dokumentation för ingående 
produkt enligt EN-1090-2.

Slutsats
Återbruk av stålkomponenter är tekniskt 
möjligt och det finns inga juridiska hinder. 
Trots att regelverket är anpassat till nya 
produkter kan dess principer även tilläm-
pas vid återbruk med mindre anpassningar. 
Vid integrerat återbruk behöver inte ens 
konstruktörens arbetssätt förändras och 
mottagning av ingående återanvända pro-
dukter i verkstad skiljer sig minimalt från 
nya produkter.

De definierade provningsprocedurerna 
bör förfinas och nivåer för provningsom-
fattning och acceptanskriterier behöver be-
stämmas. Det innebär bl.a. att oförstörande 
provningsmetoder måste undersökas mer 
ingående.

För att få till stånd en återbruksmarknad 
anser vi att prospekteringsverktyg behöver 
utvecklas för att bättre bedöma ekonomiska 
risker och potentiella vinster. Komponenter-
nas värde samt merkostnader som uppstår vid 
demontering, rekonditionering och provning 
måste uppskattas och förtydligas i ett tidigt 
skede vid rivningsaudit.

Slutligen är den låga miljöpåverkan ett 
starkt försäljningsargument som kan driva 
efterfrågan på återanvända produkter. För 
att kunna dra nytta av detta i större skala 
behöver miljöegenskaper deklareras på ett 
standardiserat sätt, tex genom Environmental 
Product Declarations (EPD). n

Läs mer på Internet
Slutrapporten för projektet kan hämtas på 
www.sbuf.se – Projekt 13488

den återanvända produkten bearbetas i verk-
stad betraktas den däremot som en ingående 
produkt. Dess egenskaper ska då styrkas av 
ett intyg innehållande specifika (kontrollin-
tyg 3.1) eller icke specifika provningsresultat 
(kvalitetsintyg 2.2).

Provningsprocedurer
Provning av konstruktionsstål förutsätter 
ofta förstörande provningsmetoder som 
innebär en materialförlust och höga kost-
nader. Lönsamt återbruk är därför beroende 
av alternativa metoder eller åtminstone pro-
cedurer som minskar antalet förstörande 
provningar. Brottgränsen kan bedömas 
indirekt genom hårdhetsprovning och 
konvertering enligt EN ISO 18265. Oför-
störande materialanalys kan utföras med 
röntgensfluorescens (XRF) och/eller optisk 
emissionsspektroskopi (OES). Dessa prov-
ningsmetoder har tillämpats på tre profiler 
av olika stålsorter och resultaten har jämförts 
med specifika mätresultat i kontrollintyg.

UCI hårdhetsmätare är behändiga in-
strument som ger snabba resultat med liten 
spridning. Noggrannheten i våra försök var 
däremot sämre men en annan givare med 
större tryckkraft (HV10) hade eventuellt åt-
gärdat detta problem.

XRF-instrument används vid grovsor-
tering i återvinningsindustrin. De är dock 
begränsade när det gäller konstruktionsstål 
eftersom de inte mäter kolhalten. Endast OES 
möjliggör mätning av kolhalten och lämpar 
sig för bestämning av kolekvivalenten med 
tillräcklig noggrannhet. OES instrument kan 
användas ute i fält trots att de är skrymmande.

Oförstörande provningsmetoder är inte 
tillräckliga för en fullgod analys av stålets 

egenskaper men kan utgöra viktiga verktyg 
i provningsprocedurer.

Provningsprocedurer måste innehålla rim-
liga metoder, omfattningar och kriterier uti-
från specifika förutsättningar och syftet med 
provningen. Viktiga faktorer som ska beaktas 
är förekomst och typ av dokumentation samt 
förväntad stålsort. Om dokumentation är till-
gänglig bekräftas endast överensstämmelsen 
med produktstandarden och enklare metoder 
tillämpas. EN-stål har liknande egenskaper 
som dagens produkter och tidigare intyg kan 
återanvändas vid bearbetning i verkstad. Äld-
re stålsorter (SS-stål) eller produkter med 
okända egenskaper provas mer ingående och 
nya intyg utförs. Dessa fall illustreras i figur 4.
➤  Procedur A används vid dokumenterade 

egenskaper och spårbara produkter. Det 
förutsätts att informationen stämmer. En-
dast visuell kontroll krävs. Tidigare intyg 
sparas och används på nytt.

➤  Procedur B gäller om dokumentation är 
tillgänglig men produkter inte är spårbara. 
Först bedöms dokumentationens tillför-
litlighet genom visuell kontroll och enkla 
mätningar. Om avvikelser upptäcks bör ma-
terialets egenskaper antas vara okända och 
procedur D tillämpas. Annars används OFP 
(hårdhetsmätning och kemisk analys med 
OES/XRF) för att bekräfta egenskaperna. 
Provningsresultaten dokumenteras och bi-
fogas till tidigare intyg som används på nytt.

➤  Procedur C används för äldre dokumentera-
de stålsorter som inte helt uppfyller kraven 
i aktuella produktstandarder. Inget hindrar 
konstruktören att föreskriva egenskaper 
som motsvarar kraven i en äldre standard. 
Däremot behövs ett nytt intyg vid bearbet-
ning i verkstad. OFP (hårdhetsmätning och 
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YSN – Yngres Stålnettverk

En ny gren på Stålforbundets store tre har vokst ut denne våren: 
Yngres Stålnettverk. Som en del av Norsk Stålforbund jobber 
YSN med å fremheve kompetanse og bruken av stål. Men 

vår del av organisasjonen skiller seg ut ved at den styres av, og for, 
unge interessenter i stålbransjen. Vi i YSN er opptatt av å skape et 
faglig og sosialt nettverk på tvers av dem som har interesse av stål.

Organisasjonen er i all hovedsak tilrettelagt alle interessenter rundt 
temaet stål, mellom 18 og 35 år. Vi er i utgangpunktet ikke begrenset til 
noen spesielle målgrupper, og ønsker studenter, arkitekter, ingeniører, 
kontorarbeider og alle andre hjertelig velkomne.

YSN vil arrangere aktiviteter for å fremme kompetanse, erfaring 
og bygging av sosiale nettverk, slik som turer på byggeplass, verksted 

YNGRES STÅLNETTVERK 
PÅ TUR TIL SNØ

Fredag 12. oktober var YSN  
på besøk hos Betonmast på 
Lørenskog, og det som skal bli 
verdens største innendørs skihall 
med alpinbakke, SNØ. Deltakerne 
fikk innføring i de betydelige stål-
leveransene fra Ruukki Construc-
tion, den avanserte logistikken i 
fasadeleveransen fra Kingspan, 
og en omvisning og forklaring 
av arbeidet på byggeplass med 
Betonmast. Mange takk til alle  
som tok imot oss og bidro til at  
det ble en lærerik opplevelse,  
og alle som var med.

UNGE I STÅLBYGGEBRANSJEN PÅ STUDIEBESØK TIL LØRENSKOG

og stålverk, gjerne supplert med innførende foredrag om temaer slik 
som eksempelvis standarder, sertifisering, arkitektur og digitalisering. 
Vi ønsker å rette blikket fremover. I tillegg til faglige aktiviteter, vil 
vi også ha sosiale møter med fokus på å kunne bli kjent med nye 
mennesker i bransjen.

Du behøver ikke være medlem av Norsk Stålforbund, eller være 
ansatt i en tilhørende bedrift, for å kunne delta på YSN’s arrang-
ementer, alle er velkommen! n

Les mer på internett:
www.stalforbund.no/
medlemmer/ysn-yngres-stalnettverk

YSN
Yngres Stålnettverk er en del av Norsk Stålforbund.
Målgruppen er studenter og profesjonelle fra 18–35 år.
Det er gratis å bli med.
 
For å få mer informasjon, ta kontakt med ysn@stalforbund.com 
eller gå inn på www.stalforbund.no
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Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

Medlem av Standard Norge komite 

SN/K72 Stålkonstruksjoner

SV E T S N I N G

Sveisekontroll- 
klasser (WIC) innføres i 
NS-EN 1090-2:2018
Revidert utgave av EN 1090-2 er vedtatt av den europeiske  

standardiseringsorganisasjonen, CEN. Standarden ble fastsatt som  

norsk standard 1. september 2018 (på engelsk). Standarden er nå under 

oversettelse til norsk og den norske versjonen vil bli publisert i løpet av 2018.

Omfanget av supplerende sveisekon-
troll (NDT) har hittil vært entydig 
bestemt av utførelsesklassen (EXC). 

Utførelsesklassen er i utgangspunktet defi-
nert for hele konstruksjonen. Med innføring 
av sveisekontrollklasse (Weld Inspection Class, 
WIC) i EN 1090-2:2018, får den prosjek-
terende et enkelt hjelpemiddel til å kunne 
spesifisere et prosjektspesifikt og differen-
siert kontrollomfang. Sveisekontrollklassen 
velges på basis av sveisens utnyttelse mht. 
utmatting, konsekvens for konstruksjonen 
av et brudd i sveisen og av retning og nivå på 
spenningene i sveisen. Kontrollomfanget er 
da entydig angitt for hver sveisekontrollklas-
se (WIC) og ikke av EXC. Dette er beskrevet 
i et nytt informativt tillegg L «Veiledning om 
valg av sveisekontrollklasser»/ «Guidance 
on the selection of weld inspection classes».

SUPPLERENDE SVEISEKONTROLL (NDT)

Rutinemessig kontroll og prøving
Supplerende sveisekontroll (NDT) er fortsatt 
angitt i henhold til utførelsesklassen (EXC) 
i Tabell 24, men tabellen er nå plassert i 
et nytt punkt «12.4.2.3 Rutinemessig kon-

troll og prøving». For at et verksted skal 
bli sertifisert for å utføre stålkonstruksjo-
ner i de respektive utførelsesklassene, er 
det pålagt å ha et kvalitetssystem som bl.a. 
omfatter en løpende kontroll av sveiser. For 
verkstedene er en slik skjematisk kontroll 
som kun er avhengig av utførelsesklassen 
hensiktsmessig. Verkstedet kan da utføre 
sveisekontrollen der det er mest praktisk 
for produksjonen. Kontrollen iht. tabell 24 
er tenkt å være denne løpende kontrollen 
som skal dokumentere at verkstedet holder 
den spesifiserte kvaliteten på sveisearbeidet.

Prosjektspesifikk kontroll og prøving
For den prosjekterende vil en slik rutine-
messig kontroll ikke alltid være tilfreds-
stillende. I verste fall kan man risikere at 
det ikke utføres noe sveisekontroll på det 
aktuelle prosjektet, men på andre konstruk-
sjoner i produksjonen. Normalt plasseres 
hele konstruksjonen i samme EXC. Alle 
sveiser av samme type vil da få de samme 
akseptkriteriene og samme kontrollomfang, 
uavhengig av sveisens viktighet. Det gjøres 
også oppmerksom på at valg av utførelse-
sklasser tidligere er flyttet fra vedlegg B 
i NS-EN 1090-2 til vedlegg C i NS-EN 

1993-1-1. Dette begrunnes med at det er 
den prosjekterende som skal foreta denne 
klassifiseringen. Videre er utførelsesklasse 
EXC4 nå forbeholdt «konstruksjoner med 
ekstreme konsekvenser ved brudd». Vanlige 
bygg vil normalt klassifiseres i EXC2, bygg 
med sammenstimling av mange mennesker, 
som. f.eks. flyplasser, vil havne i EXC3, mens 
bruer i Norge normalt plasseres i EXC3 [4].

Tillegg C i NS-EN 1993-1-1 angir at man 
kan definere utførelsesklasse for «hele bygg-
verket, av en enkelt komponent eller en detalj av 
en komponent». Standard Norges stålkomi-
te (SN/K72) har vurdert det som uheldig å 
benytte utførelsesklassene for å differensiere 
akseptkriterier og kontrollomfang av NDT 
for sveiser, ettersom utførelsesklassen også 
definerer andre krav, jfr. tillegg A.3 i NS-EN 
1090-2. Vi har også hevdet at det er uprak-
tisk å angi varierende utførelsesklasse for de 
enkelte sveiser på tegning eller i beskrivelse, 
slik at denne muligheten har vært lite benyttet 
av de prosjekterende. Enkelte stålverksteder 
har ved detaljprosjekteringen nedklassifisert 
enkelte sveiser for å redusere kontrollomfan-
get. Prosjekteringsansvaret blir da uklart. Det 
er viktig å være klar over at det er den pro-
sjekterende som skal angi utførelsesklasse og 
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kontrollomfang. Det har derfor vært et ønske 
fra norsk side om å innføre en bedre metode 
for å kunne differensiere kontrollomfang og 
akseptkriterier, uten at utførelsesklassen endres 
og slik at dette enkelt kan angis i Produk-
sjonsunderlaget (tegning eller beskrivelse). 
Dette har vært praksis i Norge i svært mange 
år, både for offshore-konstruksjoner [1], [2] og 
for bruprosjektering [3]. Der defineres ulike 
kontrollklasser med tilhørende akseptkriterier. 

Med bakgrunn i Norsok-standardene, [1], 
[2], fremmet derfor SNK/72 et forslag om 
innføring av Sveisekontrollklasser, tilpasset 
EN 1090-2, for arbeidsgruppen (WG2) for 
EN 1090-2, med følgende begrunnelse:

«Spesifikasjon av EXC alene er ikke alltid 
tilstrekkelig for å kunne differensiere aksept-
kriteriene og omfanget av kontroll av sveiser / 
detaljer av forskjellig viktighet eller kritikalitet. 
Dette kan resultere i følgende:
a)  akseptkriteriene kan bli for strenge for sveiser 

som ikke er viktige;
b)  omfanget av angitt kontroll kan bli for stort 

for sveiser som ikke er viktige;
c)  angitt kontroll kan overse kritiske steder.»

Bruk av sveisekontrollklasser (WIC) er 
nyttig for å styre omfanget av suppleren-
de NDT, både ut fra et sikkerhetsaspekt 
og fra et økonomisk synspunkt ettersom 

unødvendig kontroll og reparasjon kan 
unngås.

Norge fikk gjennomslag for dette syns-
punktet, og standarden åpner for, i et nytt 
punkt «12.4.2.4 Prosjektspesifikk kontroll og 
prøving», å benytte sveisekontrollklasser:

«For EXC1, EXC2 og EXC3 kan produk-
sjonsunderlaget identifisere krav for produksjons-
prøving og spesifikke forbindelser for kontroll 
sammen med prøvingens omfang.

For EXC4 skal produksjonsunderlaget identi-
fisere spesifikke forbindelser for kontroll sammen 
med prøvingens omfang som minst skal tilsvare 
det som er angitt for EXC3.

Hvis det er angitt, kan sveisekontrollklasser 

Tabell 24 — Omfang av rutinemessige supplerende NDT

Sveiser utført i verkstedet og på byggeplassen

 EXC1 EXC2 EXC3 a

 0 % b 10 % 20 %

 0 % b 10 % 20 %
 0 % 5 % 10 %

 0 % 5 % 10 %
 0 % 0 % 5 %

 0 % 10 % 20 %

 0 % 0 % 5 %

Type sveis

Tverrgående buttsveiser og  
delvis gjennomsveiste sveiser i buttsveiser:

Tverrgående buttsveiser og delvis gjennomsveiste sveiser:
— i korsformede forbindelser
— i T-forbindelser

Tverrgående kilsveiser c:
med  a > 12mm  eller  t > 30 mm
med  a ≤ 12mm  og t ≤ 30 mm

Langsgående sveis med full gjennomsveising d  
mellom steget og toppflensen på kranbaner

Andre langsgående sveiser d, sveiser til stivere og sveiser som 
produksjonsunderlaget angir at er i trykk

a For EXC4 skal prosentandelen av omfanget være minst det som er gitt for EXC3.
b 10 % for slike sveiser som utføres i stål ≥ S420.
c Uttrykkene a og t  viser til henholdsvis halsmål og største godstykkelse i forbindelsen.
d  Langsgående sveiser er de som blir utført parallelt med komponentens akse. Alle andre sveiser anses å være tverrgående sveiser.
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(WIC) benyttes til å klassifisere spesifikke sveiser 
for kontroll og i denne henseende definere inn-
retningen og prosentvis omfang  av supplerende 
prøving og prøvingsmetoder som skal brukes 
avhengig av sveisens kritikalitet (se tillegg L for 
veiledning). Hvis sveisekontrollklasser (WIC) 
benyttes, skal Produksjonsunderlaget brukes 
for å identifisere sveisekontrollklassen for hver 
aktuell sveis.»

Denne prosjektspesifikke prøvingen kan 
inngå i omfanget av rutineprøvingen dersom 
det er hensiktsmessig.

Valg av sveisekontrollklasser
Som et hjelpemiddel for den prosjekterende 
og for å prøve å innføre noenlunde lik praksis 
mht. valg av sveisekontrollklasse (WIC), er 
det utarbeidet et informativt tillegg L «Vei-
ledning om valg av sveisekontrollklasser».

Valg av sveisekontrollklasser i Tabell L.1 
er basert på følgende kriterier: utnyttelse for 
utmatting; konsekvens for konstruksjonen av 
brudd i sveisen; og retning, type og nivå på 
spenninger. 

Sveisekontrollklassen angis for den en-
kelte sveis eller for grupper av sveiser i pro-
duksjonsunderlaget (dvs. på tegning eller i 
beskrivelse). Det skal utføres visuell kontroll 
av alle sveiser. Kontrollomfanget for supple-

➤

Referanser
[1] NORSOK standard N-400 Design of steel structures
[2] NORSOK standard M-101 Structural steel fabrication
[3] Håndbok R762 Prosesskode 2, Standard beskrivelse for bruer og kaier, Statens vegvesen
[4] Håndbok N400 Bruprosjektering, Statens vegvesen

Tabell L.1 — Veiledning i en metode for valg av sveisekontrollklasse

rende NDT er entydig angitt for de enkelte 
sveisekontrollklassene iht. Tabell L.2.

Akseptkriterier
Norge fikk gjennomslag i WG-en for å kun-
ne differensiere kontrollomfanget, men ikke 
for å angi lavere akseptkriterier for lavere 
kontrollklasser for å unngå unødvendig re-
parasjon. Andre lands representanter ønsket 
at det skulle være samme krav innenfor 
samme utførelsesklasse, da dette ville være 
hensiktsmessig mht. sertifisering av verk-
stedene. Men ettersom kontrollomfanget 
for mindre viktige sveiser nå kan reduseres, 
er også sjansen for å oppdage feil i disse 
sveisene redusert, og dermed reduseres også 
sjansen for unødvendige reparasjoner, slik 
at vi aksepterte dette. Akseptkriteriene for 
sveis er fortsatt angitt i henhold utførelses-
klassen i pkt. 7.6.1:

«Med mindre annet er angitt skal akseptkrite-

riene for EXC1, EXC2 og EXC3 når det gjelder 
uregelmessigheter i sveiser være som følger, med 
referanse til NS-EN ISO 5817:2014, unntatt 
«ugunstig råkevinkel» (505) og «mikrobinde-
feil» (401) som det ikke skal tas hensyn til. Alle 
tilleggskrav som angis for sveisegeometri og profil, 
skal det tas hensyn til:
a)  EXC1 - kvalitetsnivå D unntatt kvalitetsnivå 

C for «utilstrekkelig halsmål» (5213);
b)  EXC2 - kvalitetsnivå C unntatt kvalitetsnivå 

D for «kaldflyt» (506), «tennsår» (601) og 
«endekraterlunker/sugning» (2025) og kvali-
tetsnivå B for «utilstrekkelig halsmål» (5213);

c)  EXC3 - kvalitetsnivå B. »
Men som det framgår av første setning, er 

det en åpning for å kunne definere andre ak-
septkriterier. De enkelte myndigheter, f.eks. 
Vegdirektoratets Bruseksjon, burde derfor 
kunne utarbeide standardiserte beskrivelser 
som i hovedsak vil være tråd med gjeldende 
praksis. n

Sveisekontrollklasse
(WIC)

WIC5

WIC4

WIC3

WIC2

WIC5

WIC4

WIC3

WIC2

WIC1

Spenning i sveis b

Sveiser med retning av dynamisk hovedspen-
ning på tvers av sveisen (mellom 45° og 135°)

Sveiser med retning av dynamisk hovedspen-
ning i sveisens retning (mellom -45° og +45°)

Sveiser med retning av dynamisk hovedspen-
ning på tvers av sveisen (mellom 45° og 135°)

Sveiser med retning av dynamisk hovedspen-
ning i sveisens retning (mellom -45° og +45°)

Sveiser med høy d strekkspenning  
på tvers av sveisen

Sveiser med lave strekkspenninger på tvers  
av sveisen og/eller høye d skjærspenninger

For sveiser i EXC3 eller EXC4 med høye d 

strekkspenninger på tvers av sveisen

Alle andre lastbærende sveiser  
unntatt sveiser i EXC1

Sveiser i EXC1 og ikke lastbærende sveiser

Konsekvenser av brudd i 
forbindelse eller kompo-
nent c

Vesentlig b

Ikke vesentlig c

Vesentlig b

Ikke vesentlig c

Nivå av utnyttelse for 
utmatting a

Høy utnyttelse  
for utmatting

Ingen utmatting  
(dvs. kvasistatisk) eller  
Lav utnyttelse for  
utmatting

a   Lav utnyttelse for utmatting betyr forbindelse med beregnet utmattingslevetid lengre enn 4 ganger påkrevd utmattingslevetid.
b   Vesentlige konsekvenser betyr at brudd i forbindelsen eller komponenten vil medføre: 

—  mulig tap av flere menneskeliv; og/eller  
—  betydelig forurensning; og/eller 
—  alvorlige økonomiske konsekvenser.

c   Konsekvensene kan vurderes som Ikke vesentlig hvis konstruksjonen er utformet med tilstrekkelig reststyrke til å møte angitte ulykkespåvirkninger.
d   Høye spenninger er de (kvasi)statiske spenningene som overskrider 50 % av sveisens strekk- eller skjærkapasitet, etter hva som er aktuelt. Omvendt 

med lave spenninger. Det bør også tas spesielt hensyn til valg av WIC der hovedspenningen er i tykkelsesretningen for grunnmaterialet.
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Bildet til venstre: Båndsag og bormaksin for bjelker. 
Bildet ovenfor: Bormaskin for plater.
Bildet nedenfor: Termisk skjæremaskin.

Medlemsforetak i fokus
Stålbyggebransjen i både Sverige og Norge består av mange kompetente

stålbyggeforetak som med dyktig personale og kvalitetssikrede prosesser  

forsyner byggebransjen med stålkonstruksjoner av ulike slag. Under denne  

vignett presenterer vi disse i tidsskriftet.

Skanska Stålfabrikken investerte våren 2018 i ny automatisk produksjonslinje for  

kapping, skjæring og boring. CNC-maskinene er levert av Voortman, Nederland.  

I følge fabrikksjef Jon Olav Kvåle har automatiseringen ført til økt produktivitet,  

færre flaskehalser og reduksjon i kvalitetsavvik. Dessuten gir maskinene mindre  

støv, støy og belastningsskader enn manuell produksjon.

Skanska Stålfabrikken investerer for fremtiden
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Skanska Stålfabrikken er en egen av-
deling i Skanska Norge AS, region 
Midt Norge. Fabrikken er lokalisert 

i Melhus kommune, 25 km sør for Trond-
heim. Virksomheten startet på Øysand i 
1983 under Selmer, som senere er blitt til 
Skanska Norge AS. 

Fabrikken ble utvidet fra 3.000 m2 til 
6.500 m2 i 2010, dette inkluderer rå og fer-
digvarelager. I forbindelse med utbyggingen 
ble det investert i skjærebord for stålplater, 
robot for sveising av pelespisser og egen 

produksjonslinje med automatisk sveiselinje 
for produksjon av HSQ-bjelker.

Skanska Stålfabrikken leverer HSQ-
bjelker, pelespisser, fergelemmer og broer, 
bæresystemer og innstøpningsgods over 
hele landet. 

Fabrikken er sertifisert for CE-merking i 
utførelsesklasse EXC3 for utførelse iht NS-
EN 1090-2. De innehar også miljødeklarasjo-
ner (EPD) for fabrikkerte stålkonstruksjoner 
fra vugge til grav. n

Kjetil Myhre
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Inspiration från historiska stålbyggnader – Asecs

➤

När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner  

ska projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att 

åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet. 

Några exempel på detta är följande projekt.

Stål gör det möjligt

Asecs har sin historia och identitet i 
A6-regementets gamla kaserngård 
med tillhörande byggnader. Gestalt-

ningen av nybyggnationen har hämtat sin 
inspiration från historiska stålbyggnader som 
tågstationer och saluhallar som både skapar ett 
tydligt och igenkännbart landmärke i staden 
och samtidigt en förtätad atmosfär på insidan. 
Den primära målsättningen har varit att skapa 
ett urbant och dynamiskt köpcentrum som 
tillsammans med Jönköpings övriga utbud 
skapar en komplett handels- och upplevelse-
destination. Centret består av en robust och 
flexibel byggnadsstruktur som vill överbrygga 
gränsen mellan utsida och insida.

Det befintliga A6 center öppnade i april 
1987 med 48.000 m² och genomgår nu en 
omfattande ombyggnad och tillbyggnad som 
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kommer sluta på en totalyta om 80.000 m². 
Genomförande sker genom ett flertal etapper 
och delinvigningar. Etapp 1A invigdes 2017 och 
etapp 1B nu i oktober 2018 och i slutet av 2019 
invigs 1C. Därefter planeras ombyggnation att 
ske i ytterligare steg för att förnya hela Asecs.

Huvudstommen är en fast inspänd svajst-
omme utan några vindkryss. Huvudstommen 
består av runda stålpelare och synliga fackverk 
konstruerade av fyrkantsrör. Primärfackver-
ken är 24 meter långa och sekundärfackver-
ken som är bågfackverk varierar mellan 16-24 
meter. Just den synliga stålkonstruktionen 
och i synnerhet fackverken i taket har varit 
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Bergnäsbron – från farbana i trä  
till aluminium och nu i stål

Beställare: Trafikverket
Entreprenör: GRK Infra AB
Konstruktör: Svenska Teknikingenjörer 
Sting AB
Stålentreprenör: Normek Oy

Bergnäsbron över Lulefjärden med 
byggår i mitten av 1950-talet har en 
öppningsbar klaffbro där farbanede-

len på klaffarna var slitna och behövdes bytas 
ut. Den dubbla klaffbron har en teoretisk 
spännvidd på totalt 33 meter och fri brobredd 
är 13 meter. Den ursprungliga farbanan var 
i trä men har senare bytts till aluminium 
som de senaste åren har fått akutreparerats 
ett flertal gånger. Nu byts materialet till stål 
som har bättre hållbarhet och täthet som 

Beställare: Alecta
Arkitekt: Rstudio for architecture
Entreprenör: Wästbygg
Konstruktör: Integra Engineering
Stålentreprenör: Komstasmederna

skyddar den nya målningen mot korrosion 
på ett betydligt bättre sätt.

Den nya farbanan består i stål (ortotrop 
stålplatta) med en akrylatbeläggning på 10 
mm. Totalt monterades ca 65 ton stål på 
klaffarna samt ca 52 ton lades i motvikt-
kompenseringen, som bestod i ett stort antal 
stålplattor ca 35x35x3,5 cm som fördes ner i 
klaffkammaren genom ett hål i GC-banan. 
Normek tillverkade de två nya klaffarna i fyra 
delar i Uleåborg och lyfte dem sedan på plats 

med mobilkran under ett tight tidsschema 
under en treveckorsperiod på sommaren då all 
trafik var avstängd. Då bron för övrigt består 
av en bågkonstruktion var det väldigt tight 
vid lyftet av den nya farbanan för att lyckas 
få allt på plats. n

en central del i projektet och en viktig del 
av visionen. Upplevelsemässigt ska centret 
likna en luftig järnvägsstation eller saluhall 
med högt i tak, tänk St Pancras/King´s Cross 
Stationerna i London med plats för ett myll-
rande folkliv i gatuplan. 

Tillverkningen har skett på Komstasme-
dernas verkstad utanför Sävsjö där större delen 
av produktionskapaciteten periodvis har krävts 
för att leverera ca 1600 ton stål under kort 

montagetid. På grund av storleksbegräns-
ningarna under transport har bågfackverken 
delats i två delar för att skruvas samman på 
byggplatsen före montage. Knutpunkter mel-
lan fackverk, pelare m.m. har ägnats mycket 
omsorg för att uppfylla de estetiska önske-
målen. Estetiska kopplingar och upplag har 
resulterat i knutpunkter och upplag med små 
marginaler som ställt stora krav under både 
projektering, tillverkning och montage.n

Runda stålpelare och synliga fackverk ger en 
atmosfär av en gammal järnvägsstation

➤
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WTC Propellergatan i Malmö

Beställare: Midroc
Arkitekt: Horisont Arkitekter
Entreprenör: Peab
Konstruktör: Structor
Stålbalkar/stålpelare: SWT 
Betongelement: Skandinaviska  
Byggelement
Stålregelfasad: Lindab

Precis vid vattnet och med utsikt över 
Öresundsbron bygger Midroc ett tredje 
World Trade Center, ett kontorshus i 

sju plan ritad av arkitekten Anders Blomqvist 
på Horisont Arkitekter. Här kommer det att 
finnas kontorsutrymmen på 630 kvadratmeter 
i varje våningsplan.

Byggnaden uppförs med full sundsutsikt 
i sju plan, med takterrasser på de två översta 
planen. Den förses med en fasad som skimrar, 
med spegeleffekter från både himmel och hav.

– Byggnaden är formad som en mar-
kant, men höjdmässigt anpassad avslutning 
på gaturummet. Ursparad i två våningar 
och framskjuten i gaturummet mot Propel-
lergatan, skapar WTC Propellergatan en 
spänning i siktlinjen mot hamnen och hav-
et. Volymgestaltningen och fasadmaterialet 
hämtar inspiration från havets vågspel och 
hamnbassängens glittrande vattenyta, för-
klarar Anders Blomqvist som var arkitekt 
på Horisont Arkitekter när byggnaden skulle 
ritas. Idag är han sin egen arkitektbyrå.

Enkelt kan byggnaden beskrivas som ett 
upp- och nervänt ”L” och i förlängningen av 
Stora Varvsgatan hänger byggnaden, upp-

stöttad av snedställda pelare, ut mot Pro-
pellergatan. I den två våningar ursparade 
byggnadskroppen samverkar den organiskt 
formade dubbelkrökta glasfasaden med de 
snedställda pelarna, vilket ger byggnaden en 
känsla av liv och rörelse.

– De översta våningarna har utformats 
med varierande indragningar, som tar sin 
utgångspunkt i omkringliggande landskap 
och byggnader, tillägger Anders Blomqvist.

Fasadmaterialet är en silverfärgad tredi-
mensionellt formpressad diamantfasetterad 
granitkeramikplatta. Stomkonstruktionen 
består av en samverkansstomme med balkar 
och pelare från SWT och håldäck och väggar 
från Skandinaviska Byggelement. Det är en 
speciell stomkonstruktion där bjälklagen 
kragar ut 2–3 meter i tre olika riktningar, 
som medförde en utmaning för stålet, där 
balkar fick konsola långa sträckor. Därtill 
finns inga vindkryss i huset utan all stabi-
litet tas av två trapphus/hisskroppar samt 
den ”högra” väggen. I samband med den 
utkragande formen medför det att huset kan 
rotera kring de centrala hisschakten, vilket 

skapade utmaningar för skivverkan. Det var 
ett problem att lösa med enbart betongen, så 
stabiliserande plåtband lades ovanpå HDF, 
som förde lasterna in till hisskropparna. 
Markplan och första plan över mark är in-
dragna, med kurviga glasfasader. Utanför de 
krökta glasfasaderna står sju stycken 8 meter 
höga SWT-pelare som lutar med varierande 
gradtal. De bär upp konsolande primär- och 
sekundärbalkar, för att hantera utkragningen 
i flera riktningar. Dessa var en utmaning att 
montera, då lutningen medförde en inte ovä-
sentlig snedställningslast innan övre bjälklag 
uppnått skivverkan. n ➤



 

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

Kontakta Oss:

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

Bäst i klassen 

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

Fasad brandtest

(med hänsyn tagen till åldring enligt EN 14509)

FRAMTIDEN INOM
ENERGIEFFEKTIVT BYGGANDE
Ett sandwichelement med innovativa isoleringsegenskaper

Produktion
nu möjlig
i Finland

Salg av stål til stålbyggere

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

oss til den mest ettertraktede leverandøren i markedet. 

STENE STÅL PRODUKTER AS
Seljeveien 8 
1661 Rolvsøy, Norway

+47 69 35 59 00
 stenestal@stenestal.no
 www.stenestal.no
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Fra montering av taksolene.

En skog med reoler vokser opp.

Pretec har levert ASDO strekkstag til eget bygg.

På Borgenhaugen i Sarpsborg har Pre-
tec fått oppført et moderne bygg på 
10.000 m2. Det inneholder lager og 

produksjonslokale samt 1.500 m2 kontorlo-
kaler. Innflyttingen var i oktober 2018 etter 
12 måneders byggetid.

– Det er gøy med nytt bygg hvor vi har 
levert flere detaljer selv, som bl. a. strekkstag, 
bolter og innstøpningsmateriell, forteller Erik 
Andrè Karlsen i Pretec. 

– Vi er fornøyd med jobben både Ove Skår 
AS og AK Mekaniske AS har gjort. Vi får 
endelig samlet lageret, da det tidligere besto 
av opp til 3 eksterne lagre i tillegg til vårt eget. 
Vi regner med bedre logistikk og flyt når alt 
kommer på plass. Skulle det bli dårlig plass 
er også nabotomten kjøpt. Her skal det være 
mulighet for videre vekst. Det vi har vært 
gode på skal bli enda bedre, uttaler Erik.  

– Vi sitter igjen med positive erfaringer 
ved at prosjekteringsgruppen har arbeidet tett 
og godt i sammen med byggherren, sier Kjell 
Øyvind Skår i Ove Skår. - Veldig mange de-

Pretec med nytt moderne bygg
taljer har blitt behandlet og utformet optimalt 
for byggets funksjon og innenfor gjeldende 
regelverk. Byggherren har tatt snarlige be-
slutninger, slik at vi kunne få kontinuitet i 
produksjonen. Den store utfordringen var at 
vi ikke fikk IG for tett bygg som forventet, slik 
at det ble stans i deler av montasjearbeidene 
i 14 dager. Med så store tak- og veggarealer 
som skulle tettes på starten av vinteren, så 
medførte denne forsinkelsen at telen fikk 
godt grep der gulv skulle støpes i lager- og 
produksjonslokalene, slik at det måtte brukes 
omfattende med tid og ressurser på ekstra 
teletining.   

Ak Mekaniske AS var både prosjekteren-
de og utførende av stålkonstruksjonene. I 
følge Michael Sørbøe i AK Mekaniske har 
det gått med ca. 365 tonn stål. Det lengste 
spennet har 6 takstoler på 36 meter, hver 
med en vekt på 5,8 tonn. Øvrige takstoler er 
30 meter lange, hver på 3,3 tonn. Totalt antall 
takstoler er 54 hvor alle er levert delte og satt 
sammen på byggeplass. Høyde på søyler er 

Byggherre: Pretec AS
Arkitekt: Bas Arkitekter as
Totalentreprenør: Ove Skår AS
RIB stålkonstruksjoner: AK Mekaniske AS
Stålentreprenør: AK Mekaniske AS

➤

11,3 meter. I to av skipene ble det montert  
30 meter kranbanebjelker. AK Mekaniske  
leverte og monterte også brannvegg Xella på 
920 m2 mellom kontordel og produksjonslo-
kale, samt 1120 m2 hulldekker i kontorloka-
lene og teknisk rom.

Pretec AS (tidligere Betongbolt AS) ble 
stiftet i 1985 er i dag en del av Pretec Group 
AS. Pretec Group AS har også datter selskaper 
i Sverige, Danmark, Finland, Kina og Belgia. 
Pretec er en betydelig leverandør av feste- og 
montasjedetaljer, innstøpingsdetaljer, kjemi-
produkter for betongindustrien, strekkstag, 
bergsikringsprodukter, samt vann og frost-
sikringsprodukter for tunneler. n

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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Over: SNØ varm 
sone sett fra vest.
Høyre: Illustrasjon 
av SNØ varm sone.
Under: SNØ varm 
sone sett fra sør.

➤

I forrige utgave skrev vi om SNØ – kald 
sone, som vil bli verdens største innendørs 
skihall på Lørenskog, 14 km nord for Oslo. 

Skihallen vil få en 500 meter lang bakke 
med fire alpine nedfarter, stolheis, kopp-
heis og en langrennssløyfe på 1000 meter 
hengende i taket. 

I bunnen av bakken bygges det et nærings-
bygg kalt «varm sone». Det er et seks etasjers 
kombinert servicebygg for skihallen med re-
stauranter, konferanse, skiutleie, treningsrom, 
butikker, garderober og helse, samt kontorare-
aler. Bygget skal huse blant annet driftsselska-
pet Snø. I de nederste etasjene skal butikker 
som er relatert til skisport ha lokaler, blant 
annet Sport1, som skal drive skiutleie. Norges 
Skiforbund har også bestilt lokaler i bygget. 
I sjette etasje flytter deres forskeravdeling, 
Sport Science, inn. En annen aktør som skal 
holde til i varm sone, er Atomic Pro Center, et 
kompetansesenter for FIS-medlemmer. 

Bygget er utført med bærende stålkon-
struksjoner og prefab betong. Contiga Øst har 
her levert og montert 400 tonn stål, 11.200 m2 
hulldekker, 3.700 m2 massiv kjeller og sjaktveg-
ger og 500 m2 isolerte sandwich betongvegger. 
33 etasjer med prefab betongtrapper er levert 
fra Contiga Sør. Borg bygg leverer fasadeele-
mentene fra produsenten Kingspan. Bygget er 
i skrivende stund under oppføring og råbygget 
vil bli montert på 18 uker. n

Vismo og Halvorsen & Reine AS

Skihallen SNØ – varm sone
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Byggherre:Vinterparken AS
Arkitekt: Halvorsen & Reine
RIB stål og prefab:  
Contiga og WSP
Totalentreprenør:  
BetonmastHæhre Romerike
Stålentreprenør varm 
sone: Contiga
Stålentreprenør kald sone: 
Ruukki Construction
Fasadeelementer:  
Kingspan
Takplater: Ruukki Building 
Components

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

www.tekla.com/2018

NYA 2018 VERSIONEN av Tekla utlovar snabbare 3D-modellering, 
förbättrad ritningsproduktion och kontroll över ändringar. 
Arbets� ödet från design och analys till detaljering och tillverkning 
är nu smidigare. För extrema klimat stödjer nu Tekla Tedds och 
Tekla Structural Designer svenska,   nska och norska 
konstruktionsnormer.

Nya fräcka Tekla programvaror 
är nu tillgängliga
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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

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

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

Llentab AB
Box 104, 
456 23 Kungshamn 
0523-790 00 
www.llentab.se  
info@llentab.se
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Maku Stål AB 
Verkstadsgatan 15, 504 62 Borås 
033-23 70 80 
www.maku.se  info@maku.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    BYGGENTREPRENÖRER

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

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

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

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

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

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

    KORROSIONSSKYDD

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

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

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

TH Konsult AB
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    SAMMANFOGNING / MASKINER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    KONTROLL & PROVNING

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

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
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Legostal
Legostal sp. z o.o. är en leverantör av stål-
konstruktioner belägen i norra Polen. Vi 
är aktiva mest på den nordiska markna-
den och har kapacitet att genomföra ett 
stort urval av kompletta projektarbeten 
inklusive projektering, tillverkning, kom-
plett korrosionsskydd och transport. Vi 
kan tillverka bärande stålkonstruktioner 
upp till utförandeklass EXC3. Vår verk-
samhet inriktas på stålkonstruktioner för 
byggnader och hallar, broar, industriella 
konstruktioner som vattenreningsverk 
och många andra.  www.legostal.pl/se/

Ny medlem i 
Stålbyggnadsinstitutet

M
EDLEM

SNYTT

Broseminarium
Den 8 november hölls ett seminarium för brokonstruktörer av Eurokodutbildningar 
i samarbete med SBI och Trafikverket. Seminariet innehöll bland annat föredrag 
om Rostfria broar, Parametrisk design och nya föreskriften om tillämpningar av eu-
rokoder. Men även föredrag från Nederländerna om fiberkompositbroar och vibra-
tioner från stålbroar. Jonatan Paulsson Tralla, Bostek, höll ett intressant föredrag 
om varför det är stora fördelar att använda rostfritt stål till stålbroar och vilka olika 
rostfria stål man ska använda. Han fortsatte vidare om hur man ska dimensionera 
rostfria stålkonstruktioner. Seminarievärden Peter Collin inledde och avslutade en 
intressant dag med många nyttiga kunskapsföredrag för ungefär 65 deltagare.

Fler certifierade konstruktörer kommer!
Årets kursomgång av SBP-N närmar sig slutet efter 6 fullmatade och lärorika kursda-
gar! Det är den tionde kursomgången och 16 deltagare har satt tänderna i ett gediget 
kursprogram. Att certifiera sig som stålbyggnadskonstruktör innebär en personlig 
certifiering. Certifieringen är möjlig för alla som har dokumenterad erfarenhet och 
som verifierar sin kompetens genom SBI:s kurs SBP-N. Själva certifieringen utförs av 
Nordcert och hittills har 42 personer nått hela vägen till certifiering. Totalt har mer än 
150 personer gått igenom kursen.
Tips! Nästa kursomgång kommer att starta i september 2019, gör en intresse-
anmälan redan nu till asta@sbi.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 14 december. 
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Examensarbetet 2018

Rostfria brobalkar  
med korrugerade liv
Effektivitet, stabilitet och livscykelkostnadsstudie

På Stålbyggnadsdagen delades stipendiet för bästa examensarbetet i  

Stålbyggnad 2018 till Emil Karlsson från Chalmers (jobbar nu på WSP). 

Handledare har varit Mohsen Heshmati, WSP, och examinator 

Mohammad Al-Emrani, Chalmers.

Stålbroar lider ofta av korrosionsproblem och behöver därför underhåll under sin 

livscykel, främst i form av reparationer, ommålning och inspektioner. Detta är kost-

samt för ägaren av bron och tar resurser från nya projekt. Om rostfritt stål används 

istället för konventionellt kolstål skulle de negativa effekterna av korrosionsproblemen 

minskas. Rostfritt stål är dock dyrt jämfört med konventionellt kolstål och därför  

måste materielmängden reduceras. Om detta sker skulle rostfritt stål bli mer  

konkurrenskraftigt i broar och därigenom skulle även efterfrågan öka.

Detta examensarbete visade genom en fallstudie att tekniken 
med korrugerade liv i brobalkar avsevärt minskar mate-
rielmängden och gör investeringen mindre kostsam över en 

bros livscykel. Vidare gjordes en mer detaljerad parametrisk studie 
där olika geometriska parametrar analyserades. Utifrån detta kunde 
slutsatser kring optimeringen av geometrin göras. Slutligen gjordes 
en regressionsanalys vilket gav förslag på nya reduktionsfaktorer 
avseende knäckkurvor (SS-EN 1993-1-5 Bilaga D ekv. D.5 och D.8) 
för korrugerade liv med rostfritt stål.

Examensarbetets syfte
Stora infrastrukturprojekt är i projekterings- och planeringsfas just 
nu i Sverige. Många tiotals miljarder kronor kommer att investeras 
under de kommande årtiondena och broar är givetvis inblandade 
i en väsentlig andel av projekten. Eftersom en bro är utformad för 
att stå i minst ett sekel, är det önskvärt för både medborgare och 
myndigheter att göra en väl genomtänkt investering. Detta är möjligt 
om fokus ligger på teknikutveckling och ett progressivt tänkande 
avseende material och konstruktion. Med dessa ledord skrevs på 
Chalmers Tekniska Högskola och WSP Bro & Vattenbyggnad i 
Göteborg, under våren 2018 detta examensarbete om rostfria bro-
balkar med korrugerade liv. Examinator var docent Mohammad 
Al-Emrani och handledare dr Mohsen Heshmati. 

Ett sätt att göra detta är att använda korrugerade liv i balkarna, 
vilket ger en större styvhet vinkelrätt planet och ökar skjuvkapaciteten 
för livet. Detta skulle göra det möjligt konstruera slankare liv och där-
med minska materielmängden. Två huvudmål definierades i arbetet:

1.  Att undersöka användbarheten, fördelarna och nackdelarna med 
att använda materialet rostfritt stål i befintliga brobalkar genom 
att designa om dem med korrugerade liv istället för konventionellt 
platta. Eventuella fördelar avseende materialreduktion samt lägre 
livscykelkostnader (LCC) analyserades. Resultaten för den nya 
designen jämfördes sedan med den befintliga bron.

2.  Att undersöka och dra slutsatser om påverkan av olika geome-
triska designparametrar i ett korrugerat liv med rostfritt stål och 
om reduktionsfaktorerna i Eurocode för korrugerade liv (SS-EN 
1993-1-5 Bilaga D ekv. D.5 och D.8) kan modifieras för att bättre 
passa materialet rostfritt stål. 

Konceptet med korrugerade stålmaterial är mycket vanligt i 
samhället där plåttak och plåtväggar är de främst förekomman-
de. Inom brokonstruktion existerar dock inga exempel på denna 
teknik i Sverige. De vanligaste förekommande konventionella 
brobalkarna använder platta liv vilka skjuvbucklar vinkelrätt 
planet när kapaciteten överskrids. Konceptet med korrugerade liv 
bygger helt enkelt på att öka styvheten vinkelrätt planet vilket ökar 
skjuvkapaciteten, ger slankare liv och minskar materielmängden 
i balken. Brottmoderna ser annorlunda ut än vid användande 
av platta stålbalksliv och dessa är mycket viktiga att beakta vid 
dimensionering av balken. Tre huvudsakliga moder existerar: 
global, lokal och interaktiv buckling. Där interaktiv buckling är 
en blandning av global och lokal buckling.

Dessa brottmoder ger olika bucklingskurvor och därmed olika 
reduktionsfaktorer i enlighet med SS-EN 1993-1-5 Bilaga D.
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Korrugerade liv i befintliga broar
Det finns många existerande broar med korrugerade liv i världen. 
Japan ligger i framkant med mer än 140st konstruktioner, de flesta 
samverkansbroar med korrugerade stålbalkar samt betongplatta. 
Några exempel på dessa är Himi Yume Bridge, en 365 meter lång 
snedkabelbro byggd 2004 samt Yahagigawa Bridge, en 820 meter 
lång kontinuerlig 4-spannsbro byggd 2005. Även i Europa har ett 
antal broar av denna typ byggts. Framförallt i Frankrike där bro-
typen introducerades redan på 1980-talet. Några kända exempel 
är Maupre Bridge byggd 1987 samt Meaux Viaduct byggd 2004. 

Dessa broar är exempel på att tekniken med korrugerade liv är 
applicerbar på verkliga projekt i länder där viljan till avancerad 
teknisk konstruktionsutveckling finns.

Det finns olika typer av rostfria stål med kvaliteter som kan an-
vändas för varierande miljöer, situationer och platser. Förutom den 
uppenbara fördelen avseende korrosionsmotstånd har även mekaniska 
egenskaper blivit mer aktuellt på senare tid. Detta på grund av ökad 
efterfrågan på rostfritt stål i bärande konstruktioner. De viktigaste 
skillnaderna för rostfritt stål jämfört med kolstål är fördelningen järn, 
kol, krom, nickel och några andra ämnen. Den typ av rostfria stål 
som huvudsakligen används för infrastrukturprojekt är Duplex då 
denna har hög hållfasthet i kombination med högt korrosionsskydd 
för utomhusmiljöer. Duplex stål finns i en stor mängd varianter för 
önskade egenskaper. Vid dessa studier användes Duplex 1.4162 vid 
analyser och jämförelser. Då rostfria stål inte har en tydlig sträckgräns 
likt kolstålet, används istället ett värde som motsvarar spänningen 
definierad vid 0.2% kvarstående töjning.

Det finns ett antal exempel på när rostfria stål används i större 
infrastrukturprojekt. Ett aktuellt exempel på detta är en av världens 
längsta broar mellan Hong Kong-Zhuhai-Macau där Duplex 1.4362 
användes för de yttre armeringsjärnen i konstruktionen. Bron är 55km 
lång, öppnades 2018 och vid projektering ansågs att kloridinträngning 
när betongen karbonatiserar skulle bli så kostsam avseende underhåll 
och reparationer att rostfritt stål istället valdes.  

Fallstudie Skulnäsbron
En fallstudie utfördes där Skulnäsbron analyserades. Bron är en 32 
meter lång fritt upplagd samverkansbro över väg E4 strax söder om ➤

PRISMOTIVERING
Examensarbetet behandlar korrugerade balkliv i brobalkar av duplexa rostfria stål. Arbetet omfattar både analys 
av bärförmåga och livscykelkostnader. Inledningsvis redovisas en litteraturstudie kring teorin för balkar med 
korrugerade liv samt dess behandling i nu gällande normer. Därefter följer en omfattande numerisk simulering, 
inklusive parameterstudier, av bärförmåga i tvärkraft hos korrugerade liv av duplexa rostfria stål. Simulering sker 
med geometriskt och materiellt olinjär finit elementanalys vilket innebär beaktande av plasticitet, geometriska 
initialimperfektioner, samt andra ordningens effekter. Sådana simuleringar leder till mycket precisa resultat och är 
jämförbara med experimentella undersökningar. Med dessa simuleringar i ryggen föreslås förbättringar av beräk-
ningsregler i nu gällande normer. Rapporten är välskriven och väl disponerad och arbetet är mycket omfattande. 

Att lämna synpunkter på förbättring av normer måste anses gå långt utöver vad som förväntas av ett examens 
arbete. Inriktningen på duplexa rostfria stål och geometriskt och materiellt olinjära finit elementsimuleringar 

av bärförmåga ligger tveklöst i tiden.

Figur 1. Exempel på korrugerad balk.  
Bilden visar interaktivt skjuvbrott i 
FEM-modellering.

Figur 3. Yahagigawa Bridge.

Figur 4. Arbetskurva för rostfria stål jämfört med kolstål

Figur 2. Bucklingsmoder för korrugerat liv.
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➤ Örnsköldsvik, byggd 2011. Två 
I-balkar fungerar som huvud-
balkar och håller upp körbanan 
bestående av en betongplatta. 
Med hjälp av en optimiserings-
rutin i Matlab tas tre mer effek-
tiva tvärsnitt fram bestående av 
Duplex rostfritt stål. Ett alterna-
tiv med platt konventionellt liv 
samt två med korrugerade liv. 
För att ytterligare effektivisera 
konstruktionen ökades djupet 
för ett av alternativen med kor-
rugerat liv. När djupet ökas i 
ett platt liv ökar slankheten och 
risken för skjuvbuckling. Detta 
sker alltså inte med korrugerade liv och därmed kan ett större djup 
erhållas utan att tjockleken på livet behöver ökas avsevärt. Ett djupare 
liv ger dessutom chansen att utnyttja flänsarna ytterligare och däri-
genom minska deras storlek. Detta gav den mest materialeffektiva 
balken (4), se figur 5.

När materielmängden minskas ökar möjligheten att få ner in-
vesteringskostnaderna för en konstruktion och därmed göra en mer 
lyckad investering. En livscykelkostandsanalys (LCC) gjordes därför 
för att se hur metoden påverkar den totala kostnaden över en livscykel 
på 100år. Allt som inte hör samman med stålbalkarna var uteslutna 
från analysen. Endast investeringskostnader beaktas vid utförandet 
av LCC för broar med rostfritt stål, eftersom de saknar behov av 
ommålning, underhåll och inspektioner. En konventionell kolståls-
bro behöver rostskyddsmålas efter ett antal år, där trafikstörningar 
och användarkostnader följer. Dessa kostnader kommer att vara 
större för en väg med mer trafik som t.ex. motorvägar. Svetsar ingår 
också i LCC eftersom det är en större kostnad att svetsa med rostfritt 
stål i allmänhet. En fördel med tunna liv, vilka kan användas med 
korrugerade balkar, är att det bara behöver svetsas på ena sidan om 
livet för att få en erforderlig hållfasthet. Stålpriser varierar givetvis 
med tid och marknad, men går att ungefärligt uppskatta med hjälp 
av leverantörers prislistor. I stapeldiagrammet, figur 6, kan de olika 
alternativa designerna ses för olika årsdygnstrafik.

Det är tydligt att alternativen där rostfritt stål används har en 
hög initialkostnad men att kostnaden på sikt blir betydligt lägre än 
för alternativet med kolstål. Detta beror givetvis på de lägre under-
hållskostnaderna. En faktor som ej mätts eller tagits i beaktning är 
säkerhetsaspekten med rostfritt stål, där risk för kollaps på grund av 
korrosion blir obefintlig. Dessutom finns en viktig miljöaspekt då 
broarna kräver mindre resurser i form av underhållsmaskiner och 
material. Korrugerade brobalkar med rostfritt stål visar på överlägsna 
resultat när de jämförs med konventionell design och kolstål. Både 
på materialanvändande och kostnadssidan finns stora fördelar med 
denna metod. 

Parametrisk studie
För att ytterligare fördjupa förståelsen kring rostfria korrugerade 
brobalkar gjordes även en parametrisk studie där detaljerna i den 
korrugerade geometrin utreddes noggrannare. Detta för att hitta 
eventuella för- och nackdelar vid dimensionering och design. 

För att åstadkomma detta gjordes en stor mängd finita-ele-
ment-metodanalyser (FEM) med olika typer av balkar. Detta gav 
en betydande mängd data avseende tvärkraftskapacitet som kunde 
användas för att analysera beteendet av balken och dra slutsatser 
kring hur önskade egenskaper kan uppnås genom att skruva på olika 
parametrar. En av de viktigare slutsatserna bland flera som drogs 
var att valet av korrugeringslängd hade en mycket stor inverkan 
på tvärkraftskapaciteten av livet. För varje unik design avseende 

Bästa examensarbetet 2018

Figur 5. Resultat avseende materialanvändning för fallstudie Skulnäsbron.

Figur 6. LCC-studie för fallstudie Skulnäsbron.

tjocklek och höjd på livet samt vinkel på korrugeringen fanns ett 
unikt värde för denna längd. Skillnaderna på tvärkraftskapaciteten 
blev stora om värdet för korrugeringslängden valdes fel. Detta 
betyder att det är möjligt att hitta en unikt optimal design för 
varje typ av balk som ska designas, något som kan spara mycket 
resurser för investerare. 

En annan viktig aspekt i detta examensarbete var att försöka ge 
förslag till en ändring i befintlig Eurocode (SS-EN 1993-1-5 Bilaga 
D). Ekvationerna i denna är baserade på kolstål, vilket innebär att 
knäckkurvan ser annorlunda ut än för rostfritt stål. Reduktionsfak-
torn som reducerar skjuvhållfastheten för global eller lokal buckling 
behöver därmed modifieras. För att göra detta användes data från 
FEM-modelleringarna i en regressionsstudie, vilket i sin tur gav nya 
knäckkurvor. Dessa används här för att ta fram designkurvor vilka 
i sin tur används för att skapa ekvationer avseende reduktionsfakto-
rer (SS-EN 1993-1-5 Bilaga D ekv. D.5 och D.8). Dessa ekvationer 
presenteras i examensarbetet.

Sammantaget visade resultaten i detta examensarbete att rostfria 
korrugerade liv i brobalkar går att implementera med goda resultat 
och med relativt små uppdateringar i Eurocode. Det bör också ligga 
rätt i tiden med klimatsmarta närproducerade alternativ som kan dra 
ner på resursanvändning och minska samhällets utgifter. n

Läs mer på Internet
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/255630/255630.pdf
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