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

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

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

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

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

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

www.sweco.se

STENPIRENS RECECENTRUM  
I GÖTEBORG.

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

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

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

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

Få din nästa projektidé på arcelormittalprojekt.se

Låt de goda idéerna 
bli till verklighet
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Läget under
kontroll?

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

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

Vad kan vi göra för dig?

tibnor.se | 0771-484 010   
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LEDARE  NR 3  2019
Ett ännu bättre stål

Stål är ett fantastiskt material, ett slitet uttryck, men nog så viktigt att uttrycka idag. 
Byggnader och övriga konstruktioner där stål inspirerat till nydanande, kreativa och 
oväntade lösningar är tyngdlagen den största utmanaren. Stål skapar hållbarhet i år-

hundraden även om materialet behöver återbrukas eller återvinnas i det oändliga. 

En del fina exempel på stålbyggnad i Sverige är de 30 nominerade projekten till årets Stål-
byggnadspris som kommer att delas ut under Stålbyggnadsdagen den 7 november i Göteborg. 
Fyra av dessa är finalister och de presenteras närmare i detta nummer av tidningen. En con-
tainervilla, en öppningsbar gångbro av rostfritt stål över Husarviken i Stockholm, en om- och 
påbyggnad av ett befintligt kontorshus till ett bostadshus i Nacka samt glastaken på National-
museum. Alla goda exempel på hur stål gör allt möjligt. 

Kommande kandidater till Stålbyggnadspriset är kanske tunnelbane- och järnvägsbroarna 
över Söderström i Stockholm, i princip livstidsförlängda tack vare avancerat stål. Om stock-
holmarna dessförinnan tröttnar på sina broar och ersätter dem med tunnlar demonteras stål-
konstruktionen och återanvänds eller smälts om med ”grön el” till ett ännu bättre stål.

Svensk teknik och materialutveckling finns ofta med i forskningsfronten och stålforskningen 
utgör inget undantag. För att hantera stålprocessernas klimatpåverkan startades forsknings-
projektet Hybrit med målet att utveckla en fossilfri tillverkningsprocess. Världens första ini-
tiativ för att tillverka stål utan kol sker i ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall. 
Planen är att ersätta kol och koks med fossilfri vätgas och el och därmed eliminera koldioxid-
utsläppen. Restprodukten blir i stället helt vanligt vatten. En demonstrationsanläggning kan 
stå klar redan 2025 och tio år senare borde försäljningen av fossilfritt stål vara ett faktum. Det 
finns dock en del snubbeltrådar på vägen. Mer fossilfri el – tio procent av landets elanvändning 
lär gå åt för att driva produktionen, staten och på sikt EU bör vara med och dela på risken och 
de fortsatta investeringsbehoven, handeln med utsläppsrätter måste gynna de mest klimatef-
fektiva processerna samtidigt som övriga världen bör anamma liknande system, och slutligen 
tillståndsgivningen måste effektiviseras.

Framtidens stål lär således belönas i miljödeklarationer som bygger på livscykelanalys. Det 
förutsätter dock att det finns standarder för olika byggmaterial. Sådana finns, dock inte för 
metaller. Här har Stålbyggnadsinstitutet tillsammans med Jernkontoret, SSAB, Höganäs AB 
och Sandvik gått samman för att ta fram en ny europeisk standard för konstruktion i stål och 
aluminium som förhoppningsvis ska göra det enklare att jämföra de olika byggmaterialen. 
Vi ska nog inte behöva vänta ända tills Hybrit är klart utan genom att lyfta fram återanvänd-
ning och omsmältning av stål som betydelsefulla parametrar i standarderna som i dagens 
tankevärld helt domineras av ett materials koldioxidavtryck.

  5

Peter Salomon, 
styrelseordförande i Stålbyggnadsinstitutet
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Norsk Stålforbund deler ut Pris for 
Innovativ bruk av Stål til studentar-
beider ved AHO Works-utstillingen 
av semesterarbeider ved Arkitektur- 
og designhøgskolen i Oslo. Vinnerne 
kåres av en uavhengig jury oppnevnt 
av AHO, og tildeles 5 000 kroner i 
prispenger fra Norsk Stålforbund. 
Prisen for arbeid gjort sist vår-
semester gikk til masterstudent 
Thea Platou for masteroppgaven 
Bricolage Barn.

Masteroppgaven undersøker 
hvordan stålkonstruksjoner kan 
benyttes til å transformere, bevare 
og forsterke låvebygninger. Låve-
bygningene ble designet sentralt 
av landbruksingeniører rundt år 
1900. Prosjektet har utviklet en 
strategi som kan benyttes ved flere 
låvebygg, men fokuserer på låven 
på Billerud Gård på Toten. 

De røde låvene bærer stor 
historisk og sosiokulturell verdi i den 
norske folkesjelen. Lovendringer og 
teknologiske fremskritt innen indus-
trialisert jordbruk har nå ført til at 

mange låver står tomme og forfaller. 
Analyser av eksisterende konstruk-
sjon viser at reparasjoner har vært 
utført med minimale ståldetaljer. 
Gammelt og nytt konstruksjonsvirke 
er sydd sammen med sting av stål. 

Prosjektet identifiserer åtte 
punkter av bygningen som allerede er 
i forfall. Behovet for vedlikehold kan 
sees på som en mulighet for trans-
formasjon. Åtte modellserier viser en 
tretrinns transformasjon; problemet, 
utbedring og endelig forslaget til 

fremtidig inngrep. Nye rom og forbin-
delser skapes i den gamle bygningen. 
Stålvinduer slipper lyset inn, rammer 
inn utsikten og forsterker forbindelsen 
til landskapet. En hengende ståltrapp 
gir vertikal sirkulasjon mellom høyloft, 
fjøs og gjødselkjeller. Treisolasjon 
holdes fast av ståldetaljer og stålrør 
introduserer vann og elektrisitet. 
Minimale inngrep på viktige steder har 
maksimal effekt når de endrer selve 
bruken av bygningen.  

Kjetil Myhre

AHO WORKS – studentpris til Thea Platou

Den 14: e nordiska stålbyggnadskon-
ferensen hölls i Köpenhamn 18-20 
september. På konferensen presen-
terades forskning och stålbyggan-
dets state-of-the-art av nordiska och 
internationella forskare, doktorander 
och ingenjörer. Konferensen är en 
viktig plattform för presentation och 
diskussion av forskning, konstruk-
tion och byggande med stål, och har 
så varit sedan den första konfe-
rensen hölls i Stockholm för 50 år 
sedan. Nordic Steel Construction 
Conference har sedan dess alterne-
rat mellan de nordiska länderna och 
arrangerats var tredje till fjärde år. 

Svenska presentatörer var Oskar 
Skoglund KTH, under en session om 
utmattning, Gabriel Sabau LTU, om 
provning av höghållfast stål. John 
Leander och Torsten Höglund KTH, 

presenterade vid en session om 
Eurokoder och regelskrivande. 

Norska presentatörer var Gute Mo 
och Birger Opgård, Degree of Free-
dom, under en session om broar. Gute 
Mo ledde också en session om broar. 

Nästa Nordic Steel Construction 
Conference kommer att arrangeras 
år 2022 och värdnation är Sverige 
med genomförande i Stålbyggnads-
institutets regi. 

Nordic Steel Construction Conference 2019 Robert Hällmark  
tog emot IABSE-priset 

Bernt Johansson Outstanding Paper Awards
Nytt för NSCC var priset, Bernt Johansson Out-
standing Paper Awards. Nordic Steel tillsammans 
med Steel Construction journal introducerade 
priset till minne av Bernt Johansson (1942 –2017), 
som starkt bidragit till utvecklandet av Eurokod 3 
och Eurokod 4 samt implementering av höghåll-
fasta stål i byggande. Av sju nominerade konferens 
papers vann Andreas Müller och Andreas Taras 
från Universitet Bundeswehr Munich, med titeln 
Preliminary study on the impact of initial imperfec-
tions on the post-buckling rotation of square hol-
low sections in uniform bending. Priskommitténs 
arbete leddes av Jeppe Jönsson, DTU.

Kutt i låveveg-
gen, et sår i 
låvens røde 
hud. Den gamle 
døren erstattes 
av et smalt 
vindu i stål. 

Steinmuren i møkkakjelleren var i ferd 
med å skli ut og ble erstattet av en stål-
ramme med glass. Stålet er her brukt 
for å slippe inn lys og gjendikte låvens 
kontakt med landskapet. Modell 1:20

Fr.v. Bernhard Hauke, 
Andreas Müller, Jeppe 
Jönsson

John Leander, Oskar Skoglund och 
Gabriel Sabau presenteras sina resultat 
på NSCC

Brospecialist Robert 
Hällmark i Luleå har 
som första svensk 
fått ett pris av The 
International Asso-
ciation for Bridge and 
Structural Engine-
ering i New York. 
IABSE-priset för 2019 
får Hällmark främst för sina insatser 
som konstruktör och forskare, med 
fokus på stål- och samverkansbroar. 
Priset grundades för att hedra och 
uppmuntra ingenjörer som tidigt i 
karriären utfört framstående presta-
tioner inom konstruktionsteknik. 

– Det är en stor ära för mig att få 
2019 års IABSE-pris. Jag blev väldigt 
överraskad och givetvis otroligt glad 
då jag fick beskedet att IABSE utsett 
mig som årets pristagare. Priset de-
las ut till en individ, men att konstru-
era broar och forska är bäggedera 
ett lagarbete. Jag ser detta pris som 
en liten bekräftelse på att de natio-
nella och internationella laguppställ-
ningar som jag haft förmånen att 
ingå i, har gjort ett bra jobb genom 
åren, säger Robert Hällmark.
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Norsk Stålforbund har inngått en 
felles rammeavtale med Riecon AS 
hvor medlemsbedrifter kan få bis-
tand til gjennomgang av energifor-
bruk og kostnader. Contiga AS er 
en av flere medlemsbedrifter som 
har oppnådd en gevinst gjennom 
sitt samarbeid med Riecon.

Fabrikksjef Thor-Egil Einars-
rud på Contiga sin stålfabrikk på 
Roverud, og Jane Mælen, QHSE 
- sjef både her og for syv betong-
fabrikker, er godt fornøyd med 
de resultatene som er oppnådd. I 
Contiga har vi høye miljøambisjo-
ner og er en pådriver for utvikling-
en av miljøarbeid i byggebransjen. 
Reduksjon av energiforbruket i 
egne fabrikker inngår som en del 
av dette arbeidet. Utover tiltak 
iverksatt av bedriften selv, har det 
vært naturlig å søke kompetanse 
eksternt for å oppnå et best mulig 
resultat. Da Riecon tok kontakt 
med oss, fikk vi tillit til at de besatt 
en kompetanse vi var ute etter.

Riecon har et helhetlig konsept 
med kunnskap innenfor de fleste 

energirelaterte områder. Ener-
giforbruk analyseres i et ener-
gioppfølgingssystem etterfulgt 
av gjennomgang av bygget for å 
optimalisere energiforbruket. Ener-
gikonsulenten fra Riecon kom på 
avtalt befaring til vår stålfabrikk på 
Roverud og ble vist rundt i byggets 
tekniske anlegg og i våre produk-
sjonslokaler. Konsulenten kunne 
dermed få et godt utbytte av tiden 
som var satt av til befaring og som 

resulterte i et redusert energifor-
bruk ved selve gjennomgangen. 

Contiga gjennomfører nå 
flere anbefalte tiltak og forventer 
ytterligere reduksjon av energifor-
bruket. Riecon foretok i sommer 
en mindre ombygging på en av 
stålfabrikkens installasjoner, noe 
som vil redusere effektkostnaden 
her med en tredjedel. Som god-
kjent el installatørbedrift utførte de 
selv ombyggingen. 

Ved å gi Riecon tilgang til be-
driftens energikostnader fikk vi en 
full gjennomgang av effektforbruk, 
nettleietariffer, avgifter og kraftpri-
ser. Konsulentene hos Riecon er 
godt kjent med de lover og forskrif-
ter som påvirker energikostnade-
ne. Energirevisjon har for Contiga 
sin del vært gjennomført i flere 
trinn og gitt positive resultater.

For medlemsbedrifter som 
ønsker en gjennomgang av sine 
energikostnader kan de ta kontakt 
med Riecon direkte på tlf 67 97 50 
00 eller på e-post: post@ricon.no. 

Ingeborg Hegland

Vi er godt fornøyd med energirevisjon og rådgivning fra Riecon

Hybrit-projektet presenterades på FNs klimatmöte Ny ledamot till IVA
SSAB, LKAB och 
Vattenfall, ägarna 
bakom HYBRIT-
initiativet, blir 
medlemmar i 
Leadership Group 
for Industry Trans-
ition, ett initiativ 
som lanserades 
vid FN: s klimat-
toppmöte i New 
York av Sveriges 
statsminister 
Stefan Löfven. På 
möte lyftes även HYBRIT initiativet 
fram som ett av de mest ambitiösa 
och mest transformativa initiativen 
för att hantera klimatförändringarna. 
Syftet med Leadership Group är att 
påskynda övergången till att minska 
koldioxidutsläppen även i linje med 
målen i Parisavtalet.

FN:s generalsekreterare Antó-
nio Guterres björd in världen till ett 
klimatmöte den 23 september, för att 
presentera konkreta realistiska planer 
på att minska växthusgaser för att 
nå nollnetto utsläpp 2050. Sverige 
tillsammans med Indien har fått 
förtroendet att visa på vikten av att 
industrin blir mer hållbar och fossilfri.

Under toppmötet, lanserade Sve-
riges och Indiens regeringar, ”Lead-
ership Group for Industry Transition”, 
av statminister Stefan Löfven. 
HYBRIT:s ägare kommer att vara 
några av de utvalda i ledningsgrup-

pen. Samtidigt lyftes HYBRIT upp 
som ett av fyra exempel i världen 
som anses vara de mest ambitiösa 
och mest transformativa initiativen 
för att tackla klimatförändringarna. 

– Stålindustrin ses som en av de 
sektorer som är svåra att förändra, 
men vi är övertygade om att det går 
att minska utsläppen även här. Det 
är därför vi tog initiativet till att skapa 
HYBRIT. Fossilfritt stål har en enorm 
potential och kan hjälpa många 
kundsegment att bli fossilfria. Vi tror 
att förändringen är positiv både för 
klimatet och för vår industris konkur-
renskraft, säger Martin Lindqvist VD 
och koncernchef på SSAB.
Se mer här: 
www.hybritdevelopment.com

Kungl. Ingenjörsveten-
skapsakademien (IVA) - 
förstärker sin kompe-
tens och kunnande med 
nio nya ledamöter, varav 
tre utländska. Bland de 
nyvalda ledamöterna 
återfinns Eva Pétursson som väljs 
in i IVAs avdelning för Bergs- och 
materialteknik. Eva Pétursson har varit 
forskningsledare vid SSAB Knowledge 
Service Center och chef för bolagets 
strategiska forskning. År 2018 blev 
hon medlem i SSABs koncernled-
ning. Eva Pétursson har disputerat 
inom stålbyggnad vid Luleå tekniska 
universitet och arbetat som lektor med 
bland annat forskning, undervisning 
och handledning av mastersstudenter 
vid samma universitet.

Under FM-mötets första dag höll Martin Lindqvist, SSAB, ett tal. 
Se filmen från FN-talet genom QR-koden.

Ny vd och koncernchef 
för BE Group
Peter Andersson har 
utsetts till vd och kon-
cernchef för BE Group 
AB. Peter är sedan 2016 
anställd i BE Group som 
affärsområdeschef för 
Produktion Sverige & Polen samt har 
ansvarat för flera omstruktureringar 
i BE Groups tidigare verksamheter i 
Eskilstuna och Tjeckien. Peter Anders-
son tillträder som vd och koncernchef 
senast den 11 oktober 2019.
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Ny teknisk doktor inom brand på LTU Ombruksprosjekter på Ståldagen

Universitetslektor i stålkonstruktioner

Reviderte Eurokoder og utførelsesstandarder

Joakim Sand-
ström försvara-
de sin avhand-
ling, The life 
safety objective 
in structural fire 
safety design, 
och avlade 

doktorsexamen torsdagen den 13 juni vid Luleå Tekniska 
Universitet. Joakims avhandling redovisar en ny metod 
för att utvärdera personskaderisk i förhållande till brott i 
brandutsatta bärande konstruktioner. Den nya metoden 
bygger på antagandet att personrisken inte ökar vid 
brott i en konstruktion i de fall temperaturerna till följd av 
branden gör det omöjligt att vara vid liv i skadeområdet 
vid tiden för brottet. För dessa fall kan brandkrav på de 
bärande konstruktionerna i många fall sänkas utan att 
äventyra personsäkerheten i byggnaden.

Ombruksprosjekter finner sted, enten som 
nasjonale eller som europeiske prosjekter. 
Blant nasjonale prosjekter har vi, svenske 
ProDevelopment og Stålforbundets 
ombruksrapporter som begge har gode 
løsninger på hvordan man skal gå fram 
ved ombruk, spesielt testing av gammelt 
stål. En rapport fra SCI (the Steel Construction Institute) 
i England kalt «Protocol for reusing structural steel» har 
gått mer i dybden når det gjelder krav til ombrukte stålkon-
struksjoner. To ombruksprosjekter med støtte fra EU, kalt 
Reduce og Progress, som snart er ferdigstilte, gir veiledning 
i ombruk av både stålkonstruksjoner og dekker. For de som 
er interessert i å høre om disse ombruksprosjektene, så kan 
man komme på Norsk Ståldag 31. oktober. Da får vi besøk av 
Michael Sansom fra SCI som vil presentere Protocol, Reduce 
og Progress.  Her er lenke til program og påmelding til  
Norsk Ståldag: www.norskstaldag.no.

Avdelningen för Konstruktionsteknik på 
Chalmers får en ny universitetslektor 
med inriktning mot stålkonstruktioner. 
Mozhdeh Amani disputerade vid Amirka-
bir universitet i Iran för fyra år sedan inom 
stabilitet av tunnväggiga stålkonstruk-
tioner. Mozhdeh har flera års erfarenhet 
från forskning och undervisning med fokus på stålbyggnad. 
Mozhdeh kommer – förutom undervisning inom ämnet 
Konstruktionsteknik – att medverka i forskning, fortbild-
ning och nyttiggörande av forskningsresultat inom ämnet 
Stålbyggnad med huvudfokus mot hållbarhet.

Håll dig uppdaterad!
Välkommen att prenumerera 
på SBIs nyhetsbrev. Breven 
utkommer ca 15 gånger per 
år och innehåller information 
om nyheter, kurser, event mm. 
Givetvis kan du när som helst 
avbeställa utskicket genom en 
länk i nyhetsbrevet. 
Här kan du prenu-
merera direkt:
www.sbi.se/prenumerera-pa
-nyhetsbrevet/

Det pågår nå et stort arbeide med å revidere Eurokodene. 
Det er planlagt nye Eurokoder for Lastbærende glass, 
Fiberarmerte kompositter og Membrankonstruksjoner. 
Eurokoder for stålkonstruksjoner vil også bli endret. Blant 
annet vil revidert Eurokode 3 og utførelsesstandarden EN 
1090 omfatte høyfaste stål fra S700 til S960. Det pågår 
også arbeider med en ny utførelsesstandard, c-PCR 
for stål og aluminium, som er produktkategoriregler for 
miljødeklarasjoner (EPD), og en ny utførelsesstandard for 
vindmølletårn. Det er også mange flere endringer i de re-
viderte Eurokodene for stål som nå er under utarbeidelse. 

Også de nasjonale bestemmelsene 
vil nå bli gjenstand for ny behandling 
og sendt ut på høring. For de som er 
interessert i å høre om de reviderte 
Eurokodene og utførelsesstandardene 
så kan man komme på Norsk Ståldag 
31. oktober og høre Roald Sægrov i 
Standard Norge informere om dette.  
Her er lenke til program og påmelding 
til Norsk Ståldag: 
www.norskstaldag.no.
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Tata Steel i nye moderne lokaler
Tata Steel Norway Byggsystemer har 
utvidet flere ganger de siste årene. Nå 
har de åpnet et splitter nytt bygg i Skien. 
Opprinnelig hall var på 2.500 kvm. Denne 
ble utvidet til 7.200 i 2006. Med den siste 
utvidelsen har de lokaler på hele 9.000 
kvm. Det er rundt 30 ansatte som jobber 
for Tata Steel i Skien. I tillegg til kontor og 
lager i Trondheim, samt et kontor i Oslo.

– Det er ikke bare et nytt bygg. Vi 
skal også gjøre store endringer med 
produksjonen, forteller Kathrine Luraas 
Bjørtuft, som er Tata Steel sin country 
manager i Norge. I løpet av året skal de 
nemlig snu alle maskinene i hallene, for 
å effektivisere produksjonen sin. Det blir 
et omfattende arbeid fram mot våren. 

Den nye hallen som nå er bygget skal 
brukes til lasting, lossing og mellom-
lagring, noe som skal gi store fordeler, 
da dette tidligere har blitt gjort ute, og 
selskapet har hatt utfordringer spesielt 
med snø. Fabrikken i Skien får råmate-
rialene sine fra Tata Steel sine stålverk i 
England og Nederland.

Eurosteel 2020 i Sheffield
Eurosteel är 
en av Europas 
största konfe-
renser inom 
stålbyggnad och har de senaste 25 åren 
lockat ca 500 besökare från hela världen 
vid varje tillfälle. Konferensen kommer att 
genomföras på det välrenommerade Uni-
versity of Sheffield den 9 – 11 september 
nästa år. Är du intresserad av att presen-
tera din forskning på konferensen är det 
hög tid att skicka in ett Abstract. 
www.eurosteel2020.com/ 

Ruukki Construction har slutit avtal om att avyttra sin verksamhet inom 
Building Systems till Donges Group, som ägs av det tyska investment-
bolaget Mutares. Avyttringen möjliggör för Ruukki Construction att helt 
fokusera på lönsam tillväxt för produktaffären inom Residential Roofing 
och Building Components.

Building Systems är en projektverksamhet som specialiserar sig på 
design, tillverkning och installation av stom-, vägg- och takkonstruktioner 
till byggnader samt brokonstruktioner med produktionsanläggningar i 
Peräseinäjoki och Ylivieska (Finland), Gargždai (Litauen) och Oborniki 
(Polen). Transaktionen kommer inte att ha någon påverkan på Residential 
Roofing eller Building Components, som har inriktning mot byggproduk-
ter och som till en viss del har samma kunder.

Ruukki Construction avyttrar Building Systems

Nu kan du prova dina kunskaper 
om stålbyggande med SBIs 
StålQuiz! Använd QR-koden 
i StålQuiz-loggan nedan och 
svara på tre korta konstruk-
tionsfrågor. Med 3/3 rätta svar 
kan du vinna en fribiljett till Stål-
byggnadsdagen 2019. Rätt svar 
presenteras direkt efter quizet. 

Testa dina 
stålkonstruktions-
kunskaper!

Nybygget til Tata Steel Norway Byggsystemer

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

För oss är det självklart.
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Norsk Stålforbund deltok på 
Arendalsuka fra 12–16. august 
med stand og miljøseminar. Det 
var første gang Stålforbundet 
deltok på Arendalsuka som er en 
årlig møteplass der politiske par-
tier, organisasjoner og næringsliv 
møtes til debatter innen mange 
viktige fagområder. 

Det var i år rekordhøy deltakelse med 
75.000 besøkende. Og med 1261 
arrangementer, 204 stands og med 
flott vær de fleste av dagene, ble 
Arendalsuka en stor suksess. Norsk 
Stålforbund hadde stand på Torget 
fra mandag til fredag. Det ble delt ut 
miljøbrosjyrer, og servert kaffe og 
vafler. Mange av de besøkende var 
interessert i å høre om Stålforbundet 
og om miljøfordelene ved bruken 
av stål. Det ble mange interessante 
samtaler i løpet av uken. 

Konkurranse
Standen var godt besøkt. Spesielt 
mange kom det innom når vi arran-
gerte konkurranse tirsdag, onsdag 
og torsdag. Konkurransen bestod i å 
gjette vektforskjellen mellom en lav-
fast stålprofil og en høyfast stålprofil, 
som Hans Erik Pedersen i SSAB 
hadde tatt med seg. Det høyfaste 
stålet var ikke bare mye lettere, men 
også meget sterkere, både på strekk 
og bøy. Dette illustrerer vektbesparel-
sen, og derav CO2-besparelsen, man 
får ved å benytte høyfast stål. Det ble 
kåret en vinner hver dag som mottok 
en Solar Powerbank i premie.

Miljøseminar
På onsdag arrangerte Stålforbundet 
et miljøseminar med deltakere fra de 
politiske ungdomspartiene, samt en 

Norsk Stålforbund på Arendalsuka 2019

stortingspolitiker, i panelet. Temaet 
var «Veien til en sirkulær byggebran-
sje - hva gjør partiene?». Bakgrunnen 
for valg av tema er at Norge og Eu-
ropa har ambisjoner om å skape en 
sirkulær byggebransje der det trengs 
politiske virkemidler og insentiver for 
å starte endringen. Gjenvinning og 
ombruk av bygg og byggeprodukter 
vil kunne medføre store kutt i utslipp 
av klimagasser, mindre avfall, og flere 
lokale arbeidsplasser.

Presentasjoner
Etter at ordstyrer Kjetil Myhre hadde 
holdt en introduksjon over temaet 
og informert om hvilke miljøprosjek-
ter som Norsk Stålforbund arbeider 
med for tiden, fikk paneldeltakerne 
tre minutter hver til sin presenta-
sjon, før selve debatten tok til. De 
unge politikerne viste stort engasje-
ment og syntes temaet var veldig 

viktig. Flere av de innrømmet at de i 
forkant måtte «lese seg opp» på te-
maet, noe de hadde gjort svært bra. 
De var godt forberedt og kom med 
mange gode innspill og ideer. De gav 
dessuten Stålforbundet mye ros for 
å ha tatt initiativet til arrangementet.

Fossilfritt stål
Hans Erik Pedersen informerte om 
miljøfordelene ved resirkulering av 
stål og bruk av høyfast stål, samt 
prosjektet HYBRIT til stålprodusen-
ten SSAB, gruveselskapet LKAB og 
energiselskapet Vattenfall, der man 
skal lage stål uten utslipp av CO2, 
det vil si fossilfritt stål. Dette gjøres 
ved at koks skiftes ut med hydro-
gen i produksjonen. Men først må 
teknologien utprøves. Et pilotanlegg 
i Luleå skal starte opp i 2020 og 
målet er å være klar for kommersiell 
produksjon i 2045.

Seminarpanelet fra venstre: Per Emil Skjelbred (RU), Guro Aasaaren (SU), Astrid Hoem, (AUF), Torleik Svelle (SpU), Hadle Bjuland 
(KrFU), Ola Svenneby (UH), Bjørn Emil Nesset (FpU) og Terje Halleland (FrP).

Konkurranse: Her kjenner man på vekta av to stålprofiler med ulike 
fastheter. Det var ikke enkelt å gjette vektforskjellen.

På stand: Elin Hansen og Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund, og Hans Erik Pedersen, 
formann i Norsk Stålforbund og Adm. direktør i SSAB Norge.
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Konkurranse: Her kjenner man på vekta av to stålprofiler med ulike 
fastheter. Det var ikke enkelt å gjette vektforskjellen.

Seminaret: Thomas Mørch, Innovasjonsdirektør i Norsk Gjenvinning, 
engasjerte seg i debatten om gjenvinning.

Gjenvinning
En av tilhørerne, Thomas Mør-
ch, Innovasjonsdirektør i Norsk 
Gjenvinning, lurte på hvorfor 
Stålforbundet arrangerte semi-
naret, da stål var «best i klas-
sen» når det gjaldt resirkule-
ring av bygg- og anleggsavfall. 
Han var derimot lite imponert 
over andelen resirkulert tre i 
Norge, som lå på et meget lavt 
nivå sammenlignet med andre 
land i Norden. Ifølge Thomas 
gjenvinnes kun 20 til 30 % alt 
bygg- og anleggsavfall i Norge, 
noe som er altfor lavt, særlig 
fordi den nasjonale handlings-
planen har som mål at Norge 
skal oppfylle EUs krav om 70 
% materialgjenvinning allerede 
i 2020. Han var derfor veldig 
glad for at han dagen etterpå 
skulle være med på åpne 
landets første sirkulære gipsfa-
brikk i Holmestrand. Fabrikken 

til New West Gipsgjenvinning 
eies av Norsk Gjenvinning og 
New West Gypsum Recycling.

Offentlige anskaffelser
Etter at ordstyrer hadde spurt 
om hvorfor landets største og 
lengste bruer blir produsert i 
Kina, uten krav til miljøregnskap, 
der kun pris teller, ble en annen 
tilhører engasjert. Det var Dag 
Strømsnes, Avdelingsdirektør 
i Direktoratet for forvaltning og 
IKT (Difi). Han sa at redskapen 
finnes, gjennom forskriften om 
offentlige anskaffelser, men at 
svært få innkjøpere benytter 
anledningen til å vektlegge 
miljøkrav mer når de handler 
produkter. Paneldeltakerne viste 
også stort engasjement i denne 
saken og ville arbeide for at 
miljøkrav må telle mer enn i dag 
ved offentlige innkjøp.

Kjetil Myhre

•  

•  

•  

• 

• 

• 

• 
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Nick Cole, 
Robert Bird Group

C O N C E P T U A L AS S I S TA N C E

Using Topology Optimisation 
to Produce Enhanced  
Concept Designs

As engineers and designers, we are regularly presented with concept design  

challenges, from choosing the best structure for a long span roof or high rise  

lateral stability system down to selecting the best secondary steelwork  

arrangement to support a cladding system.

To make these choices we rely on two 
main tools:

Our intuition – Much like meeting a new person, 
much of our decision-making process is carried 
out in the first few moments that we are pre-
sented with a new problem. We ‘see’ solutions 
to the problem at hand and instantly set about 
planning them. Our intuition is honed through 
the combination of our academic teaching and 
our professional experience and we like to think 
that as both our training and experience increase, 
so too does our intuitive ability.

Our analytical nature – As designers we 
naturally like to analyse solutions to find 
optimal ways of tackling problems. Our 
approach to ‘analysis’ is often quite rigid, 
constrained by the fact that the basis of our 
analysis (geometry, intended load paths, 
structural arrangement) is pre-determined 
by our intuition. The analysis tools available 
to us are typically able to give very accurate 
answers to the very specific questions that 
we ask them allowing us to create optimal 
solutions within the original constraints. 
However, our analysis tools are typically 
not capable of telling us that we asked the 

wrong question in the first place or that our 
engineering logic was flawed.

This article, and subsequent presentation 
at Stålbyggnadsdagen (7th November 2019), 
will look at how Topology Optimisation can 
enable structural designers to deliver optimal 
solutions, offering material savings over our 
intuitive ‘text book’ responses to engineering 
problems. Before you read on, I have a ques-
tion for you. Please look at the image in Fig.2. 
and, with a pen, draw the most efficient (mi-
nimum weight/ maximum stiffness) simply 

supported truss geometry for the load/ sup-
ports shown, staying within the bounding 
box. This could represent a column transfer 
truss in a high-rise building.

This question has been chosen as one of 
the most basic structural systems that we all 
come across – a simply supported truss – with 
a trivial loading condition. We would expect 
our intuition to lead us directly to the optimal 
solution for something as basic as this. I have 
asked this question to over 100 practicing 
structural engineers from fresh graduate to 

Fig.2. Draw the most efficient truss system within the bounding box for the load and supports
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Fig.1. Bracing system for high rise Tower concept.

company director and, surprisingly, have re-
ceived many different responses. Why do we 
have such a range of answers when solving 
problems like this should be hard coded into 
our engineering DNA? Having studied the 
responses, the likelihood is that your sketch 
will look like one of the following:

»  Shortest distance (Fig.7a – Benchmark 0%) 
– Depending on the scale of the system, 
this may be a cost-effective solution. The 
shape of the truss also reflects the bending 
moment diagram and ‘feels’ like it should 
be efficient. However, the geometry re-
sults in higher forces and longer unbraced 

buckling lengths which, for larger scale 
systems, prove less efficient. 

»  Pratt Truss (Fig.7b +22%) – It is generally 
a sound approach to set the geometry to 
induce tension in the longest diagonal 
members but, in the example chosen, it 
results in a longer force path with a greater 
number of high stressed members.

»  Howe Truss (Fig.7c 0%) – Despite long 
diagonals in compression, this geometry 
results in a shorter force path than the 
Pratt truss and is typically both lighter and 
stiffer for the load shown in the example.

»  Warren Truss (Fig.7d -7%) – The diagonal 
internal elements result in a more direct 
force path than the Pratt and Howe trusses, 
with fewer internal members resulting in 
a more efficient truss.

These responses are based on text-book 
solutions that we have seen and learned, but 
we have no real quantitative way of compa-
ring them in our intuitive thought process 
without doing more in-depth analysis. A 
small number of you may have drawn an 
arched system, which offers further mate-
rial savings (Fig.7e/f -8%, Fig.7g -12%) and, 
finally, Fig.7h shows the theoretical optimal 
solution with a 16% saving over the bench-
mark geometry. This theoretical solution has 
little practical use but it is clear that savings 
in excess of 10% (over 30% if you drew the 
Pratt truss!) are easily achievable with small 
modifications to the truss geometry. As this 
example shows, our gut feel for structural 
efficiency is often flawed due to a lack of 
insight into the effect of geometry on the 
precise force distribution in a system. We 
need to challenge our intuition and make 
use of tools that are currently available to 
help optimise structural systems.

Topology Optimisation
Topology optimisation (TO) is a computa-
tional method that has been described as “an 
intellectual sparring partner” [Bendsøe, M.P., 
and Sigmund, O. (2003). “Topology Optimi-
zation: Theory, Methods and Applications”] 
for designers as it often offers solutions that 
we wouldn’t have proposed ourselves. The 
technique uses iterative finite element (FE) 
analysis to assign material in the most ef-
fective manner to reduce the quantity of 
material required for a set loading condition. 
It is one of a set of tools known as Evolu-
tionary Algorithms due to the way that the 
structure grows from stage to stage and we 
like to use the term “reject lazy material”. 
Counterintuitively, while reducing material 
usage, TO also increases structural stiffness 
for a fixed volume of material by minimising 
the overall force path length. Therefore, it 
often provides a dual benefit of a system that 
is both lighter AND stiffer.

Adoption of TO as a concept design tool 
has previously been used by the aerospace and 
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automotive industries but there are limited 
examples of the use of TO for structural engi-
neering applications. This is largely because it 
has historically been computationally deman-
ding; however, advancements in the efficiency 
of current optimisation routines has signifi-
cantly reduced processing times to practical 
level for many structural applications. Current 
progress in the field has resulted in numerous 
tools being readily accessible to practicing 
structural engineers, many of these are also 
integrated into a parametric modelling en-
vironment to benefit from the flexibility that 
this allows at concept stage. Grasshopper, 
the parametric modelling platform within 
Rhino3D, has five such TO tools available in 
one environment (BuildOpt, tOpos, TopOpt, 
Millipede, Karamba3D). There are two dis-
tinct TO methods available, described below, 
each of which has benefits and disadvantages.

The Continuum Method begins with a con-
stant thickness FE mesh across the design 
domain. The iterative TO analysis gradually 
reduces individual mesh element thicknes-
ses and stiffnesses to deactivate areas of 
low stress until a defined volume fraction 
remains (e.g. 10% of the original material). 
The remaining material distribution typi-
cally follows lines of principal stress on the 
original constant thickness mesh and results 
in organic shapes, often copying naturally 
occurring forms in a process often referred 
to as biomimicry. 

The freeform nature of this output (Fig.3 
and Fig.4) is often difficult to process into a 
rationalised and buildable structural form and 
it is necessary to either apply rationalisation 
manually or use a second stage analysis ap-
proach. Following the initial topology opti-
misation, we have found it useful to create a 
parametric model with real constraints such as 
column grids, floor levels, symmetry etc. This 
model is set up to allow a geometry similar 
to the TO results with the right combina-
tion of input parameters. Structural analysis 
carried out in the parametric environment 

➤

Fig.3. Formfinding of a long span transfer structure.  
a) Topology Optimisation study and  
b) Final structural system.

Fig.4. Evolution of optimal form through iterative analysis



NR 3 • 2019 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD CONCEPTUAL ASSISTANCE  •  19

➤

(Karamba3D) then allows the optimisation of 
this model using a Genetic algorithm solver. 
This offers an optimised solution within the 
specific constraints of the project and can 
be easily coordinated with the design team. 
Modifications of the idealised geometry can 
also be made easily via the parametric mo-
del. This approach was used in the example 
shown in Fig.5.

The second TO method uses discrete ele-
ments and is often referred to as the Ground 
Structure Method. This overcomes the free-
form nature of the continuum method as 
the resulting structure consists of straight 
elements. The method begins with a large 
number of interconnected members span-
ning between a grid of nodes within the 
design domain. The optimisation routine 
eliminates ineffective members whilst retain-
ing effective members resulting in a structure 
that can be optimised of minimum weight or 
maximum stiffness to weight ratio. Models 
can often be set up to fit project constraints 
and there are powerful post processing tools 
available to rationalise and simplify results 
to deliver practical solutions. As such, the 
discrete method is often more appropriate 
for structural applications although the so-
lutions are limited by the density of the grid 
which can be computationally demanding 
for dense grids. 

Summary
With increasing demand on engineers to 
make good use of natural resources on pro-
jects we are turning to computational proces-
ses to enhance the conceptual development of 
our structures as our natural intuition is often 
misguided. This promotes the computer 
from being a slave to our analysis processes 
to an active participant in the design of our 
structures. These evolutionary algorithms 
are the true definition of Digital Design 
and offer solutions (and savings) that may 
not otherwise be available to us. Whilst be-
ing open minded to the solutions offered 
by these tools, we must remain pragmatic 
and practical in our application of them to 
ensure that our designs are cost effective and 
buildable which will usually require a degree 
of rationalisation and modification for our 
projects. Understanding the basis of the tools 
and guiding them towards truly optimal 
solutions that consider project and construc-
tion constraints remains the preserve of our 
engineering intuition. We should embrace 
these new practices as a helpful addition to 
the creative process of design.

Fig.5. Topology Optimisation used for  
the concept design of a high rise tower  
stability system for an irregular plan shape.

Fig.6. Comparison of high rise bracing system efficiency between conventional systems (a-d) vs TO 
developed systems (e, f). Values represent increased material use.

 a (+20%) b (+9%) c (+6%) d (+6%) e (+1%) f (Optimal)
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»  The theoretical optimum is nearly always 
highly complicated. However, there is usu-
ally a rationalised version that is a similar 
level of complexity to our intuitive solution 
that is close to the optimum efficiency.

»  These solutions are specific to the design 
problem in Fig.2, it is likely we would see 
different optimal solutions for a different 

load condition (e.g load applied to the bot-
tom chord). TO analysis should always 
be set up to consider a range of load cases 
to ensure that solutions are balanced for 
the full operation of the structure. Ad-
ditionally, actual solution for a particular 
application may depend on the scale of the 
system and restraint conditions. n

Notes on solutions for Fig.6:
»  Buckling is not explicitly included, but 

the optimal solutions have been developed 
with a penalty on compression over tension 
(reduced allowable stress).

»  The percentages show material usage ef-
ficiency and allow high level comparison 
of different systems but are not exact final 
tonnage comparisons.

➤

Inspirerande föredrag!
» Klimatarbete i bygg- och anläggningssektorn, Gustav Sandqvist
» Topology Optimisation for Concept Design, Nick Cole
» The Role of Design in Sustainable Future Developments, Gerry O´Brien

www.stalbyggnadsdagen.se

a) Direct Path (0%)

b) Pratt Truss (+22%) 

c) Howe Truss (0%)

d) Warren Truss (-7%)

e) Arch 1 (-8%)

 f) Arch 2 (-8%)

g) Arch 3 (-12%)

h) Optimal (-16%)

Fig.7 a-g. Comparison of the relative efficiency of truss geometries for the arrangement in Fig.2. Solutions developed using the BuildOpt plugin for 
Grasshopper. 
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Stålbyggnadspriset delas vart annat år ut till ett byggnadsverk 

där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitekto-

niskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. 

Stålbyggnadspriset 2019 delas ut på eftermiddagen på Stålbygg-

nadsdagen torsdag 7 november. Ur de trettio nominerade projek-

ten har av juryn valt fyra finalister som kommer att presenteras och 

premieras. Stålbyggnadspriset 2019 kommer att delas ut till det bästa 

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

➤

Stålbyggnadspriset 2019

Fyra finalister presenteras på Stålbyggnadsdagen
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Arkitektur, teknik, material och Stålbyggnadspriset
» Corténstål i arkitektur och konstruktion, Michael Olofsson, SSAB
» Rostfritt stål i arkitektur och konstruktion, Tobias Larsson, Outokumpu
» The Role of Design in Sustainable Future Developments, Gerry O´Brien, AKT II
» Svettekörka – hundra procent återvunnet material, Luka Murovec, Raumlabor, Berlin 
» Skaffa information och kunskap om stålmaterial och teknik på Mötestorget.

www.stalbyggnadsdagen.se

Årets finalister är en 
intressant mix av en 
containervilla, en asym-

metrisk bro och två betydan-
de ombyggnadsprojekt; ett 
publikt museum och eleganta 
bostadsrätter.

Stålbyggnadspriset hyllar 
innovativa, miljömässigt håll-
bara och arkitektoniskt tillta-
lande sätt att nyttja stål i den 
bärande konstruktionen. 

De fyra finalistprojekten 
kommer att presenteras med 
ett föredrag från arkitekten om 
hur man har utnyttjat stålets 
egenskaper och möjligheter 
att designa och genomföra 
projektet.

Därefter kommer Stålbygg-
nadspriset 2019 delas ut och he-
dersomnämnanden om övriga 
finalistprojekt. n

Containervillan: 
Måns Tham

Husarviksbron: 
Henrik Rundquist 

Nacka Strand No4: 
Samuel Lundberg 

Nationalmuseum: 
Andreas Stålberg 
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Containervillan är staplat av fraktcontainrar vars bärförmåga gjorde det möjligt  
att med liten åverkan bygga på den svåra och bergiga tomten.

FINALIST  1 – CONTAINERVILLAN, VÄRMDÖ

ÖVRIGA SLUTNOMINERADE PROJEKT
Från de 30 nominerade projekten plockade juryn 
fram 10 riktigt intressanta projekt till en slutnomi- 
neringsomgång. Här är de som inte gick till final. 

Arkitekt: Måns Tham Arkitektkontor
Konstruktör: Egil Bartos, Ramboll
Byggherre/Entreprenör: Thomas Jacobsson / Linda Ulfsdotter

Öppningsbar gång- och cykelbro formad till en enkel och sammanhållen enhet,  
som skuren ur ett stycke, närmast utan detaljer, och i sin helhet utförd i rostfritt stål.

FINALIST 2 – HUSARVIKSBRON, STOCKHOLM

Arkitekt: &Rundquist
Konstruktör: ELU / Sting
Byggherre: Stockholm stad
Entreprenör: Peab
Stålentreprenör: Sonstorps Mekaniska / 
Outokumpu

➤

AGA-depån, Lidingö Asecs, Jönköping
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En om- och påbyggnad av ett befintligt kontorshus till bostäder och förskola.  
En påbyggnad med prefabricerad stålstomme med fasader i specialtillverkad stålplåt.

FINALIST 3 – NACKA STRAND NO 4, NACKA

Arkitekt: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter
Konstruktör: Sweco Structures
Byggherre: Oscar Properties
Stålentreprenör: Smederna

Glastaken över de två innergårdarna består av en kupol som övergår i en kvadrat där den bärande  
stålkonstruktionen utgörs av 104 trianglar som tillsammans bildar ett nät anpassat till kupolens form.

FINALIST 4 – NATIONALMUSEUM, STOCKHOLM

Arkitekt: Wingårdhs/Erik Wikerstål arkitektkontor
Konstruktör: Sweco Structures
Byggherre: Statens Fastighetsverk
Entreprenör: Skanska
Stålentreprenör: Sjölins Smide

Boxen, Stockholm Kristallen, Kiruna Kungälvs Resecenter Skapaskolan, Huddinge
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Rejäla mängder stål i 
göteborgarnas nya bro

När det kommer till projekt som innehåller stora mängder stål är det inte många som 

överträffar byggandet av Hisingsbron i Göteborg. I trakterna kring 7000 ton stål är 

det som kommer krävas innan staden har ett nytt landmärke som förenar citykärnan 

med Hisingen. Av dessa 7000 ton stål kommer ungefär 750 ton åka upp och ner i 

en unik lyftbrodel. Förutom mycket stål är det med andra ord enormt många detaljer 

som ska klaffa för att det här gigantiska bygget ska fungera optimalt.

Text: Thomas Darholm, Cowi, Kristoffer Ekholm, Trafikkontoret Göteborgs Stad
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Rejäla mängder stål i 
göteborgarnas nya bro

Götaälvbron, som är en av Göteborgs 
huvudförbindelser över Göta älv, 
har varit i drift sedan 1939. Den 

byggdes med så kallat Thomas-stål, ett stål 
som tillkom genom en äldre metod för att 
framställa smidbart stål och som var brukligt 
på den tiden. Detta stål visade sig emellertid 
vara ganska sprött, så runt millennieskiftet 
upptäcktes tre sprickor i huvudkonstrukti-
onen och brons återstående livslängd sattes 
ursprungligen till 2020.

Internationell designtävling
2013 utlyste Trafikkontoret i Göteborg därför 
en designtävling för en ny bro över älven. Fem 
designteam kvalificerade sig för uppgiften 
och fick några månader på sig att designa, 
utveckla och presentera sin lösning för en jury.

Uppdraget var inte bara att hantera trafi-
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ken, som sker till fots, med cykel, bil, buss eller 
spårvagn, samt via sjöfart. Det omfattade även 
att designa en bro som kunde bli en naturlig 
del av en framtida, mer vattennära stad och 
som dessutom hade kapacitet att bli ett iko-
niskt landmärke för Göteborg. Att Göteborg 
är en stad som förutspås att ha 150 000 fler 
invånare år 2035 var också väsentligt att ha 
med i beräkningen. Denna stadsutveckling 
kommer till stor del att äga rum i områdena 
kring den nya bron. Ett önskemål var även att 
den nya bron gärna fick vara klar till 2021; det 
året staden firar sitt 400-årsjubileum.

Det vinnande bidraget
Den danska arkitektfirman Dissing+Weitling 
löste uppgiften bäst med sitt bidrag Arpeggio 
– en vertikal lyftbro med fyra vita stålpyloner. 
Bron inklusive tillfarter har en total längd på 
cirka 1 380 meter, varav själva brodelen, den 
som kallas Arpeggio, är 440 meter och lyftde-
len i sin tur utgör 42 meter. Den har en segelfri 
höjd på cirka 12 meter och är öppningsbar 
till 28 meter. Att bestämma den segelfria och 
öppningsbara höjden handlar mycket om att 
hitta den bästa kompromissen mellan stadens 
önskan att bygga en bro som förenklar passa-
ger över Göta älv och transporter på Göta älv. 

Arpeggios enkla men kraftfulla formspråk 
är en fröjd för ögat. Förutom själva brons 
utformande har den en belysningsdesign som 
innebär att bron utgör en intressant upplevelse 
även under dygnets mörka timmar. Men, som 
så ofta, uppstår utmaningar när konstruktörer-
na ska förverkliga arkitekternas intentioner. 
Hisingsbron är inget undantag. Trots detta har 
det varit centralt under hela processen att vara 
det vinnande bidraget så troget som möjligt. 

Utmanande konstruktionsarbete
En utmaning är de geotekniska förutsätt-
ningarna med mäktiga lager av lera som 
kräver pålning ner till stort djup – berget 
ligger som djupast på cirka 120 meter. Till 
det kommer att berggrunden lutar brant, 
så att anlägga en rörlig bro här innebär en 
stor och komplex teknisk utmaning. Man 
måste bland annat ta hänsyn till det faktum 
att det vertikala lyftomfånget är känsligt för 
att stöden sätter sig ojämnt. 

Med stora infrastrukturprojekt som 
överdäckningen av E45:an och Västlänken 
i närområdet, och fastighetsbyggen alldeles 
intill de framväxande brofästena, är det också 

Byggherre: Göteborg Stad, Trafikkontoret
Entreprenör: Joint Venture Hisingsbron HB (Skanska + MT Højgaard)
Projektör: COWI
Arkitekt Arpeggio: Dissing+Weitling, 
Detaljprojektör Arpeggio: COWI, ELU, Leonhardt; Andrä und Partner, STING, TIKAB, AF Lighting
Grundläggning: Borrade och slagna stårörspålar Ø406x12,5 mm
Pyloner: 56m varav 53m över vattenytan
Brolängd: 1 380m varav Arpeggio 440m
Brobredd: 40m
Farledsbredd: 30m
Segelfri höjd i nedsänkt läge: 12m vid MHW
Segelfri höjd i öppet läge: 28m vid MHW

➤

Vattenprofil.

Grundläggning.

en utmaning att synkronisera planering och 
samsas om utrymmet. Dessutom ligger den 
hårt belastade och sprickbenägna Götaälvbron 
alldeles bredvid. 

Ytterligare en stor utmaning har varit att 
undvika rörelser i den gamla bron. Ett stort antal 
pålar slås i området och detta medför risk för 
massundanträngning med rörelser som följd.

För att minimera risken för rörelser vid 
lyftspannet är pylonstöden och intilliggande 
stöd pålade till berg med borrade stålrörspålar 
med en diameter på 406 mm och en tjocklek 
på 12,5 mm.

Fördelad som ett isberg
Bron är större nedåt än uppåt, som ett is-
berg, på grund av de stora lerdjupen. Under 
farleden ligger två parallella kulvertar. Kul-
vertarna, som också i det bärande systemet 
fungerar som balkar mellan pylonerna, har 

ett tvärsnitt på 2,8 x 3,0 meter. De hjälper till 
att hålla avståndet mellan norra och södra 
sidan, samt ger utrymme för ledningar.

Hisingsbron med sina pyloner och sitt 
lyftspann har med andra ord en komplicerad 
geometri. För att kunna hantera det är bron 
i detalj, ner på skruv- och mutternivå, ritad i 
3D-modelleringsprogrammet Tekla.

750 ton, ständigt redo för fartygspassager 
Lyftspannet utgörs av en ortotrop platta 42 
x 36 meter med en vikt på 750 ton som ska 
höjas och sänkas flera gånger varje dag. Bron 
måste ständigt vara redo att öppna för inkom-
mande fartyg och får aldrig riskera att fastna. 
Efter varje öppning måste lyftspannet sättas 
ner med sådan precision att det blir perfekt 
passning på spårvagnsspåren när brodelarna 
möts igen – även när det råder extrema vind- 
eller temperaturförhållanden.
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Hisingsbrons väldesignade pyloner har 
liknats vid ”en balettdansös som doppar tårna i 
vattnet”. Precis som dansösen har lyftbron full 
kontroll över sina rörelser. Hisingsbron är fjärr-
styrd och har alltså ingen fysisk ”brovaktare” 
på plats för att övervaka öppning och stängning 
som den nuvarande Götaälvbron har. Det inne-
bär att nya säkerhetsaspekter måste beaktas. 
Ett tvåvägs högtalar- och mikrofonsystem i 
kombination med flera högupplösta kameror 
möjliggör kommunikation med människor 
på bron vid öppning. Men det uppstår också 
utmaningar, som att säkerställa att kamerabil-
den inte har ”frusit” och visar en folktom bro.

Ökad stabilitet utan motvikterna 
För att möjliggöra energieffektiva lyft an-
vänds motvikter. Inuti varje pylon finns 
en sex meter hög stålklump på cirka 175 
ton, skapad av ihopsvetsade 70 millimeters 
stålplåtar. Detta är ett exempel på hur kon-
struktionen och arkitekturen har samspelat. 
Motvikterna är designade för att passa i 
pylonernas avsmalnande utformning.

I väntan på transport.

Stålelement under målning.

Stållåda sidospann.

En väl avvägd balans mellan lyftspann och 
motvikt är önskvärt. Lyftspannet skall vara 
något tyngre än motvikterna så att bron sänks 
med hjälp av gravitet och lyfts med maskine-
riet. När maskineriet är välbalanserat krävs 
det mindre energi att göra ett lyft. 

Stormar liksom enkelsidig trafik ska hanteras
Det stora lyftspannets stora yta blir ett rejält 
vindfång när det blåser in från havet. I 
nedsänkt läge ligger det upplagt på tre lager 
på vardera tvärbalk. Detta som ett resultat 
av dess stora bredd i kombination med tung 
spårvägstrafik i mitten. I detta nedre läge 
innebär för mycket motvikt i relation till lyft-
spannets vikt en risk för att spannet inte lig-
ger still utan”lättar” från lagerpunkterna vid 
ogynnsam vind i kombination med enkelsidig 
trafik. Därför har konstruktörerna utvecklat 
en anpassad lösning just för Hisingsbron; 
ett avlastningsmaskineri som kopplar bort 
motvikterna från lyftspannet. Detta skapar 
så att säga ett ”friläge” så att lyftspannet ligger 
med hela sin vikt mot lagren. 

Perfekt harmoni ger lyft med precision
Själva lyftjobbet görs av 16 elmotorer med 
enskilda växellådor. Varje motorpaket väger 
ett ton, inklusive växellåda och broms, och 
har en effekt på 30 kilowatt. Till varje pylon 
finns fyra motorer som tillsammans driver en 
lintrumma, som i sin tur drar fyra parallella 
draglinor i stål. Draglinorna kopplas till mot-
vikten via ett nedre linhjul som också agerar 
lin-spännare. Lyftspannet och motvikten är 
ihopkopplade med 4 parallella lyftlinor som 
har en diameter på 64 millimeter. Maski-
neriets stora storlek och vikt i kombination 
med tajta utrymmen genererar utmaningar 
både när delarna ska monteras och när de 
ska demonteras och plockas ut för service.

Höga krav på leverantörerna
De regelbundna tunga lyften innebär en 
hård belastning på själva lintrummorna. 
Här är det viktigt att välja ett material med 
hög slitstyrka. Bron designas för att kunna 
öppnas 15 gånger per dygn. Det material 
som väljs för lintrummorna måste anpassas 
efter materialet i linorna. Specificerar man 
det ena, så måste man specificera det andra. 
Samtidigt ska upphandlingen vara öppen för 
flera intressenter. Att detaljprojektera sådana 
delar inom ramen för en offentlig upphand-
ling är en utmaning i sig. Materialvalet blev 
så småningom Dillidur 400 – ett höghållfast 
stål med rätt egenskaper för sammanhanget. 
Lintrummorna har en diameter på 1600 
millimeter och kommer att konstrueras av ➤
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60 millimeter tjock dillidurplåt. Dessa di-
mensioner ställer tuffa krav att leverantören 
har tillräckligt kraftfulla verktyg för att 
valsa plåtarna till trummorna och fräsa de 
fyra spiralformade spår för styrlinorna som 
hindrar dem från att nötas mot varandra.

Brons olika delar
Arpeggiodelen av Hisingsbron kan delas upp 
i en nordlig del, en vertikal lyftbrodel och en 
sydlig del. De norra och södra delarna av bron 
förbinds med varandra via en kulvert. På äl-
vens norra sida finns den stora betongrampen 
som leder ner trafiken till marknivå. En lik-
nande lösning kommer finnas på älvens södra 
sida, med den skillnaden att den betongrampen 
också är anslutning för kollektivtrafikbron. 
Både de norra och södra brodelarna kommer 
bestå av betong och stål, och därtill kommer 
tre parallella stållådor med betongfarbana 
ovanpå. Den västra delen av bron är utrustad 
med balkonger på båda sidor av lyftspannet. 
Balkongerna har specialdesignade bänkar där 
fotgängare kan sitta och njuta av utsikten. 

Ambitiöst testförfarande i Danmark
Redan nu är en 30 meter hög pylon på plats i 
den mekaniska verkstaden i Danmark för att 
användas till allehanda tester. De kontroller 
som utförs är: passning/linjering, slitage/oljud, 
värmeutveckling/vibrationer, funktion vid 
situationer som exempelvis nödstopp samt 
finjustering av styrsystem. Så småningom 
ska också motsvarande försök göras efter 
montage. Då handlar det om att även testa 
styrskena, lyftspann, motvikt i pylon, passning 
fogar, räcke, knivbrytare med mera. Sluttes-
tet är att göra 150 lyckade öppningar under 
tio dagar utan missöden, först då accepteras 
maskineriet och bron för drifttagning.

Det ambitiösa testförfarandet bottnar i 
besök som projektledningen gjort hos lik-
nande broprojekt. Där fick man inspel om 
vikten av att testa tekniska lösningar innan 
de installeras på plats. Även om det är både 
kostsamt och tidskrävande att bygga upp 
testanläggningar så är det ändå överlägset 
jämfört med att försöka hantera problem i 
den redan monterade konstruktionen på plats.

Ett flertal broöppningar varje dag
Antalet fartygspassager i Göta älv ligger sedan 
ett antal år ganska stabilt på lite drygt tre fartyg 
per dygn. Det innebär att Hisingsbron kommer 

att öppnas cirka 3–5 gånger en vanlig vardag. 
Tiden för att höja och sänka bron kan delas in 
i flera delar. Det första steget handlar om tiden 
det tar att utrymma området mellan bommarna 
så att det är fritt från folk och bilar. Gång- och 
cykelbanorna stängs separat för att kunna ge 
dessa trafikslag något längre tid att passera över 
mittsektionen. Av säkerhetsskäl görs spårvägen 
lokalt strömlös för att garanterat att spårvagns- 
trafiken stoppar en bit ner på bron i samband 
med öppning av bron. Även fartygstrafiken 
måste vägas in. Det gäller att starta lyftprocessen 
så tidigt att fartyget har en möjlighet att stoppa 
om något går fel med öppningen av bron.

65 sekunder för att lyfta – 48 för att sänka 
Nästa steg är själva öppningsprocessen. 
Lyfthastigheten är 16 meter per minut. Det 
innebär att det tar 65 sekunder att lyfta mitt- 
sektionen från 12 till 28 meter. När bron är 
lyft är det dags för fartyget att passera. Man 
räknar med cirka fyra minuters passage. 
När fartyget är igenom är det dags för nästa 
moment – sänkning. Det tar 48 sekunder 
att sänka mittsektionen till ursprungsläget. 
Sedan släpper man på trafiken igen. I prak-
tiken räknar man med åtta minuter för att 
genomföra hela processen.

Säkerheten framför allt. 
Även i normalt sett enkla system som 
nödstoppet finns det komplexiteter när det 
gäller Hisingsbron. Nödstoppet ska kunna 
slå tvärstopp när lyft- eller sänkmomentet 

pågår i maxfart. Det innebär att nästan 1 500 
ton i full rörelse, alltså såväl lyftspann som 
motvikt, måste bromsas. Systemet jobbar 
med en effektiv kombination av motorbroms 
och broms. Det mest utmanade läget uppstår 
dock om strömmen till bron går i samband 
med en brosänkning. Då slår bromsarna på 
samtliga 16 motorer helt stopp. Men även 
om lintrumman låser helt så finns det elas-
ticitet i de långa draglinorna vilket fungerar 
som en inbyggd fjädring, det gör på ett sätt 
inbromsningen mer skonsam, men innebär 
också minskad kontroll. Alla kabelbelas-
tande konstruktioner har den utmaningen.

För att kunna återuppta drift av bron i 
samband med strömavbrott kan el-matnin-
gen till bron omgående kopplas om till en 
annan del av staden. Skulle hela regionen vara 
strömlös kan en mobil generator kopplas in.

Öppnar för trafik hösten 2021
Arbetet med Hisingsbron pågår för fullt. 
Underbyggnaden är på plats och stålet är till 
stora delar klart hos tillverkaren i Spanien. 
Det kommer under hösten att transporteras 
på fartyg till Göteborg. Fabrikstesterna av 
såväl individuella delar som större kom-
ponenter är påbörjade på den mekaniska 
verkstaden i Danmark. Ett antal krävande 
moment återstår, som att montera stålet 
och maskineriet på plats, något som kräver 
tunga lyft med stor precision. Enligt plan ska 
trafiken för spår- och vägtrafik flyttas över 
till den nya bron hösten 2021. n
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Studiebesök och föredrag om Hisingsbron!
» Kontroll så att helheten blir rätt – Hisingsbron, Annica Ridell

Studiebesök – Fredag 8 november
» En ordentlig presentation om Hisingsbron och andra projekt I Göteborg
» En rundtur bland ståldelarna som monteras på plats eller väntar på att bli monterade

www.stalbyggnadsdagen.se

Nedre delen av pylonen, bottenplåten.

Marknadens enda i fabrik prefabricerade stomsystem med samverkan stål och betong 

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

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

Snabbare montage och lägre totalkostnad med jämförbara system då:
• Ingen stämpning krävs
• Balkar och pelare är betongfyllda redan från fabrik
• Välj svets eller skruvat utförande för montaget, titta gärna på våra standardmontagedetaljer under IQB Stomsystem, 
  teknisk information på vår hemsida www.vsabgruppen.se

Välj typ av ytbehandling från:
• C1 till C5

VSAB har följande certifieringar:
• Kvalitetssystem ISO 9001:2015
• Kvalitetssystem ISO 3834 – 2:2005
• EG-intyg om Produktionskontroll EN 1090 – 1:2009 + A1:2011, certifikat Bilaga EN 1090-2
• Miljöledningssystem ISO 14001:2015
• Arbetsmiljöledningssystem ISO 45001:2018
• Certifierad enligt Byggvarubedömningen
• Certifierad enligt Sunda Hus

VÄSTSVENSKA STÅLKONSTRUKTIONER AB  
Jungmansgatan 16, 53140 Lidköping • 0510 -4846 80 • kontakt@vsabgruppen.se • www.vsabgruppen.se
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Den nya Hisingsbron utförs som en lyftbro med fyra stålpyloner. Bron i sig är en 

spektakulär konstruktion redan till det yttre, men inne i pylonerna gömmer sig ett 

minst lika spektakulärt maskineri. Eller rättare sagt, fyra stycken maskinerier, ett i 

vardera pylon samt fyra stycken avlastningsmaskinerier, även här ett i vardera pylon.

Text: Fredrik Albing, Tikab

Figur 1. Arpeggio

Det 41 meter långa och 36 meter breda 
lyftspannet med en vikt på ca 750 ton 
ska lyftas och sänkas med hjälp av 

fyra synkroniserade linmaskinerier. Bron ska 
trafikeras med spårvagnar och därför ställs 
höga krav på precisionen vid passningen av 
spårvagnsspåren på själva lyftspannet och de 
anslutande fasta brodelarna.

Eftersom brospannet lyfts vertikalt med 
linor är maskineriet normmässigt att likställa 
med en lyftkran. Av denna anledning har 
maskineriet konstruerats utifrån regler i 
lyftdonsnormer där en stor utmaning varit 
att tolka och anpassa dess krav till rätt nivå 
då konstruktionen på många punkter skil-
jer sig från en renodlad lyftkran. Bron är 
därvid också CE-märkt. Maskineriet som 

helhet är underordnat det styrsystem som 
ska synkronisera vart och ett av de fyra in-
dividuella maskinerierna, detta då lyft ska 
utföras i brospannets fyra hörn samtidigt. I 
konstruktionsarbetet har därför styrsystemet 
satt gränser för utformningen av maskineri-
et. Dessutom har utrymmesbegränsningar 
och toleranskonflikter givit konstruktörer-
na utmaningar. För att minimera slitage på 
linor och lintrumma ställs också höga krav 
på installationen av linhjul och lintrumma, 
samt har medfört svårigheter vid materialval.

Udda referenser
Det finns få uppförda broar med liknande 
utformning och funktion, vilket gjort att 
konstruktörerna fått använda sina ingenjörs-

hjärnor ordentligt. På grund av platsbrist för 
maskineriet finns inga referenskonstruktio-
ner i Sverige. Inspiration och erfarenheter 
hämtades därför bland annat från maskineriet 
för det öppningsbara taket i Friends Arena. 

– Från konstruktionsarbetet med maski-
neriet för det öppningsbara taket på Friends 
Arena hade vi med oss erfarenheter av flera 
synkroniserade maskinerier med kuggdrift, 
säger Fredrik Österdahl.

Funktion
Brospannet ska normalt lyftas och sänkas 
vertikalt 16 m med en hastighet på 217 mm 
respektive 271 mm per sekund. I specialfall 
kan lyftet göras upp till 20 m. Detta utförs 
med totalt fyra stycken lyftmaskinerier, ett i 

Maskineriet inne 
i pylonerna på Hisingsbron

Figur 3. 
Motvikt med 
övre linhjul 
och linanslut-
ningar
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varje pylon. Varje maskineri består av elmotor, 
lintrumma, ett nedre linhjul, ett övre linhjul, 
draglinor, motvikt samt lyftlinor, se Figur 2. 

Lintrumman drivs av fyra stycken elmoto-
rer med enskilda växellådor. Varje motorpa-
ket väger cirka ett ton med en effekt på 30 kW. 
Motorerna driver gemensamt lintrummans 
kuggkrans som via ett nedre linhjul drar 
i fyra parallella draglinor. Draglinorna är 
kopplade till en motvikt på cirka 175 ton. 
Från motvikten, via det övre linhjulet, löper 
sedan fyra parallella lyftlinor till lyftspannet. 

För att minimera motoreffekten vid lyft 
är det önskvärt att den totala motviktsmassan 
ligger så nära lyftspannets massa som möjligt. 
För att sedan sänka lyftspannet nyttjas gravi-
tationen, och då måste ju självklart motvikter-

na väga mindre än lyftspannet. Slutlösningen 
medför en obalanserad massa per pylon på 
17.5 ton. Vid extrem vind kan den ekvivalenta 
obalanserade massan uppgå till 30 ton per 
pylon. Lyftmanövern är dimensionerad så att 
lyft kan utföras med en av fyra motorer ur 
drift vid samtliga förhållanden. Bron dimen-
sioneras för att öppnas 12 gånger per dygn, 
vilket i kombination med de stora ingående 
massorna ställer höga krav på slitstyrka och 
precision vid konstruktion och installation.

I trafikläge vilar lyftspannet med tre lager på 
vardera sida på fasta tvärbalkar, ett under varje 
lyftpunkt och ett mitt på lyftspannet under spår- 
vagnsspåret. Eftersom motvikterna medför en 
dragkraft i lyftlinorna kommer hela brospannets 
vikt inte att hamna på de sex brolagren. Denna 
upplagssituation medför ett svåranalyserat statiskt 
system och dessutom risk för lyft i hörnpunkterna 
vid speciella trafik- och vädersituationer. Vidare 
är det i Sverige ett normkrav att maskinerier i 
öppningsbara broar inte får belastas av trafiklas-
ter, vilket blir fallet om motvikterna påverkar 
lyftspannet i trafikläge. En vanlig lösning är att 
ha en delad motvikt, där man i trafikläge lyfter 
bort en del av motvikten för att minska dess 
påverkan på lyftspannet i trafikläge. Detta var 
dock av utrymmesskäl ej möjligt att realisera 
samt inte ett fullgott uppfyllande av normkra-
ven. För att komma tillrätta med detta har ett 
speciellt avlastningsmaskineri konstruerats som 
på lyftspannssidan drar i lyftlinorna tills det att 
motvikten är helt avlastad från lyftspannet. Detta 
åstadkoms med hjälp av elektromekaniska dom-
krafter som via krokar greppar tag i lyftlinorna 
via en lyftplåt.

Med denna konstruktion slogs då de två 
flugorna i en smäll, dels vilar då hela lyft-
spannet med sin fulla vikt mot brolagren 
dels påverkas inte maskineriet av trafiklast.

Motvikt
En motvikt väger 175 ton och består av stå-
ende svetsade stålplåtar som tillsammans 
bildar ett rätblock i solid stål med måtten 

6x2x2 m. Motvikten är styrd inne i pylonen 
och designad för att passa pylonens avsmal-
nande form. Motviktens totala massa kan 
anpassas med hjälp av justeringsvikter om 
lyftspannet skulle avvika från dess teoretiskt 
beräknade slutvikt.

Linor
De fyra lyftlinorna mellan lyftspann och 
motvikt har dimensionen Ø64 mm och är 
i huvudsak valda utifrån dess förmåga att 
ta mycket last. De fyra draglinorna mellan 
motvikt och lintrumma har dimensionen 
Ø26 mm och är i huvudsak valda utifrån dess 
förmåga att rullas upp på lintrumman. Dessa 
linor är av mindre dimension än lyftlinorna 
på grund av att de genom sin placering under 
motvikten tar mycket mindre last. Generellt 
har använd lintyp valts på grund av dess goda 
motstånd mot nötning och utmattning.

Linhjul
Den övre linhjulskonstruktionen består av 
två separata linhjul med två linspår vartdera. 
Diameter är Ø2400 mm och hjulen är mon-
terade på en fix axel. Det nedre linhjulet har 
lika hjuluppsättning som de övre och har 
diametern Ø1000 mm. Hjulen är monterade 
i ett stativ som samtidigt fungerar som lin-
spännare som medför en minsta spännkraft 
i draglinorna på 5 kN per lina.

Drivmaskineri
Drivmaskineriet består av en lintrumma med 
en diameter på Ø1600 mm med en kugg-
krans som drivs av fyra stycken individuella 
elmotorer. Absolutlägesgivare kontrollerar 
lintrummans position och därmed hur mycket 
lina som rullas upp på trumman. Motorerna 
har momentkontroll för att säkerställa att 
samtliga motorer driver med lika kraft.

Avlastningsmaskineri
Avlastningsmaskineriet består av en elektro-
mekanisk skruvdomkraft med en kapacitet 

Figur 2. Maskineri – systemskiss

Figur 4. 
Nedre linhjul 
med linspän-
nare.

ÖVRE LINHJUL

MOTVIKT

LYFTLINOR

DRAGLINOR

AVLASTNINGSMASKINERI

LINTRUMMA

MOTOR

NEDRE LINHJUL
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på 270 ton. Domkraften manövrerar två 
krokar på cirka 600 kg styck, vilken via en 
styrning för kroken mot en lyftplåt som 
löper genom en slits i lyftspannets lyftbalk. 
Lyftplåten är i sin tur ansluten till lyftlinorna 
och vid avlastningsmanöver separeras upp-
lagspunkten mellan lyftplåt och lyftspann.

Säkerheter
Enligt maskindirektivet måste man ha en 
möjlighet att stoppa den påbörjade rörelsen 
genom ett nödstopp. Vid lyft- och sänknings-
momentet kommer ett nödstopp omedelbart 
kunna avbryta rörelsen av 1500 ton. Stoppet 
åstadkoms genom att slå av matningen till 
elmotorerna i kombination med en vilos-
trömskopplad broms på vardera motor. 
Nödstoppet kan för säkerhets skull utföras 
med enbart två motorer per maskineri. Vid 
nödstopp kommer de långa linornas elastici-
tet att fungera som inbyggda fjädrar, vilket 
gör inbromsningen något mer skonsam. 
Detta medför dock minskad kontroll på in-
bromsningen, men detta är ett problem som 
alla linmaskinerier har. Maskineriet är också 
dimensionerat med linbrott i beaktande. 
Specificerad funktion kan därför fullgöras 
även med bortfall av en lina per maskineri.  

Konstruktionsprocessen
Under konstruktionsprocessen utvärderades 
ett antal principlösningar för att hitta en sl-
utgiltig lösning som uppfyllde samtliga krav. 
En svårighet var att tolka in normkraven från 
dels bronormen, lyftdonsnormen samt mask-
indirektivet till en anpassad och avvägd nivå.

– Att göra väl avvägda normtolkningar 
var genomgående en svårighet under hela 
konstruktionsprocessen, säger Karl Lövholm.

När själva systemet var valt utfördes en 
omfattande systemberäkning för att definiera 
och ta fram laster på de olika ingående kon-
struktionsdelarna. Beräkningen omfattade 
cirka 100 A4-sidor. Dessa laster användes sedan 
i verifierande hållfasthetsberäkningar, vilken 
även den var omfattande. Slutrapporten blev 
en rejäl bibba om cirka 270 sidor beräkningar 
innehållandes dels analytiska beräkningar dels 
numeriska FEM-beräkningar.

Slutligen redovisades konstruktionen på 
84 stycken ritningar i A1-format för tillverk-
ning. För att lättare kunna hantera de kraftiga 
utrymmesbegränsningarna som funnits har 
3D-cad utnyttjats tillsammans med VR-tek-
nik. På så sätt har konstruktörerna redan i 
designfasen kunnat arbeta i skala 1:1 med 
de fysiska begränsningarna, som installati-
onsutrymmena i pylonerna medför, ständigt 
närvarande. Detta har varit till stor hjälp för 
att fatta konstruktionsbeslut med hänsyn till 
installation och service.

– Med 3D-modellering får man en bra 
överblick, men att kliva in i VR ger ett helt 
annat stöd för konstruktionsstyrande beslut, 
speciellt med dessa trånga utrymmen, säger 
Fredrik Österdahl.

Tillverkning och provning
Tillverkning av maskinkomponenterna är 
i princip klar och har utförts på verkstad i 
Danmark. Maskineriet provas i full skala 
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hos leverantören i Danmark. Testerna är 
så kallade FAT-tester (Factory Acceptance 
Test) och syftet är att genom provning ve-
rifiera funktionen av hela maskineriet. En 
30 meter hög rigg har byggts upp där såväl 
lyftmaskineri som avlastningsmaskineriet 
testas. Vid testerna av lyftmaskineriet an-
vänds en 190 ton tung vikt för att simulera 
¼-del av lyftspannet ihop med en fullstor 
motvikt på 175 ton. Vid testerna kontrolleras 
konstruktionerna med avseende på bland 
annat vibrationer, missljud och funktiona-
litet vid nödstopp men syftar även till att 
finjustera styrsystemet. Vid test av avlast-
ningsmaskineriet har en rigg bestående av 

krok, domkrafter och styrningar byggts upp. 
Syftet är att kontrollera att krokens rörelser 
är korrekta samt att rätt kraft kan etableras 
för att sträcka lyftlinorna i erforderlig mån. 

Motsvarande tester kommer också sedan 
att utföras efter montage på plats i ett så kallat 
SAT-test (Site Acceptance Test). SAT-testet 
kommer att utgöras av 150 stycken öppnings- 
och stängningsmanövrar under 10 dagar. Det 
omfattande testprogrammet har sin grund 
i erfarenheter från drift och idrifttagning 
av liknande broar, exempelvis Pont Jacques 
Chaban-Delmas i Bordeaux i Frankrike, där 
det tydligt framfördes nyttan av noggranna 
funktionstester innan slutmontage. n

Figur 6.  
Maskinen.

Figur 7. FE-modell av hävarm i avlastnings-
maskineri.

Figur 8. Nytillverkad avlastningskrok. Figur 9. Provningsrigg för avlastningsmaskineri.

Figur 5. Drivmaskineri.

Söderström Stockholm Folke Bernadottes Bro Kungliga Djurgårds Förvaltningen

Södertälje Kommun

STÅL & RÖRMONTAGE AB
Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex-stålet. Detta stål 
är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Det är även mer korrosionsbeständigt än de vanli-
ga rostfria stålen, vilket gör det utmärkt för tuffa utomhusmiljöer. Att använda duplex-stål innebär stora 
ekonomiska och miljömässiga vinster.
Stål & Rörmontage har en gedigen kompetens som få andra stålföretag kan visa upp när det gäller stora 
komplicerade konstruktioner i duplex-stål.
Våra duplex uppdrag börjar bli många:

 - Folke Bernadottes bro  - Wasabron   - Avbördningsluckor Slussen
 - Sölvesborgsbron   - Södertäljebron  - Söderströmsbron   
   
Det rostfria duplexa-stålet som vi använder oss av i våra broprojekt kommer i huvudsak från Outokumpus 
verk i Sverige, som är världens största tillverkare av rostfritt duplex-stål.  

 
 

Sölvesborgsbron

Tekniken finns, nu behöver vi stanna upp,  
tänka efter och agera!

Tänk rostfritt  
höghållfast duplex-stål, 

tänk  
Stål & Rörmontage AB

www.srmab.com

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

Hållbarhet är en förutsättning för vår framtid. 

BROFABRIKEN
Vi formar en bättre framtid
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SSAB Weathering & COR-TEN®

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

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

www.ssab.com

• Bredaste utbudet på marknaden.

• Snäva toleranser.

• Utmärkta egenskaper för formning,  
bearbetning och svetsning.

• Förbättrar din verkstadseffektivitet.

• Utmärkta kallformningsegenskaper.

• 355–960 MPa sträckgräns.

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

• Möjligt att beställa små kvantiteter.

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

• Teknisk support utan kostnad.



NR 3 • 2019 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD MILJÖDEKLARATIONER  •  37

➤

Lars Hamrebjörk, 
SBI

M I L J Ö D E K L A R AT I O N E R

Enklare att jämföra  
miljödeklarationer med  
ny standard för stål
En rad aktörer inom branschen tar tillsammans med Stålbyggnadsinstitutet nu 

initiativ till en ny europeisk standard för konstruktion i stål och aluminium som bland 

annat ska göra det enklare att jämföra miljövarudeklarationer. Rutger Gyllenram är 

convener i den nya europeiska arbetsgruppen (CEN/TC 135 WG 17). 

Det blir allt vanligare att företag tar 
fram särskilda miljödeklarationer 
byggda på livscykelanalys för sina 

produkter. Dessa kallas allmänt för En-
vironmental Product Declarations eller 
EPD:er. För att en EPD skall kunna använ-
das för kommunikation med kunder krävs 
att den är certifierad av en oberoende part. 
Som grund för sin granskning använder 
dessa särskilda regler, så kallade Product 
Category Rules eller PCR:er, vilka byg-
ger på den internationella standarden ISO 
14025. Eftersom produkter är olika och en 
standard inte kan behandla alla specialfall så 
kan en PCR för en produktkategori utgiven 
av en certifieringsorganisation vara olik en 
PCR för samma produktkategori från en 
annan certifieringsorganisation med följden 
att organisationernas certifierade EPD:er 
inte blir jämförbara och delvis förlorar sitt 
värde.

– Som ett led i skapandet av en inre mark-
nad har EU tagit initiativet till en standard för 
hur man gör en livscykelanalys för byggma-
terial och kommunicerar denna. Den första 
versionen av standarden EN 15804 kom 2012 
och har blivit grunden för alla PCR:er inom 
området, inte bara inom EU. Olika materi-

algrupper som cement, betong, trä och plast 
har därefter gjort egna standarder under EN 
15804 så kallade complimentary PCR eller 
c-PCR. Dock finns ännu inga metallstandar-
der. Stålbyggnadsinstitutet tillsammans med 
Jernkontoret, SSAB, Höganäs och Sandvik, 
med understöd av Utrikesdepartementet, har 
nu gått samman för att ändra detta. Inom den 
tekniska kommittén CEN TC135 som arbetar 
med konstruktioner i stål och aluminium har 
aktörerna tagit initiativ till en standard eller 
c-PCR för dessa material. Arbetsgruppen 
CEN TC135/WG17 består av deltagare från 

åtta länder med kunskap om de olika aspek-
terna på metalliska byggnadsmaterial. Arbetet 
startar samtidigt som en ny version av EN 
15804 publiceras och alla certifieringsorgan 
ändå måste se över sina PCR:er.

Standarden kommer spela en viktig roll för 
möjligheten att jämföra miljövarudeklarationer. 
På vilket sätt då?
– Det finns några områden där man kunnat 
göra på olika sätt, till exempel fördelning 
av miljöbelastning mellan råjärn och slagg 
i masugnsprocessen. Den nya versionen av 

Rutger Gyllenram 
är convener för  
arbetet inom 
CEN TC135/
WG17 som tar 
fram en EPD-
standard för stål 
och aluminium 
i byggnadsverk. 
Arbetet leds av 
SIS och stöds av 
SBI, Jernkontoret, 
SSAB, Höganäs 
Sandvik och Utri-
kesdepartementet.
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EN 15804 ställer krav på att skrotning och 
återvinning skall deklareras och det finns 
ett annex som behandlar hur återvinning 
skall beräknas. Det kräver nog en del för-
klaringar och exempel för att användas på 
ett likvärdigt sätt.

På vilket sätt kommer standarden att gynna 
hållbarhetsarbetet inom stålindustrin?
– En from förhoppning är att tydliga regler 
gör arbetet billigare och resultatet mer värde-
fullt. De företag som har ett bra miljöarbete 
bör få betalt för detta genom att resultatet 
av deras arbete skall framgå i EPD:erna och 
då skall man inte kunna redovisa liknande 
resultat med ett sämre arbete.

➤ Hur kommer den nya standarden vara av vikt 
för upphandlande organisationer?
– Möjligheten att få jämförbara EPD:er under-
lättar arbetet att välja bland leverantörer. När nu 
framtidens EPD:er innehåller information om 
återvinning så är frågan om de är beredda att 
ta in detta i sina beslutsunderlag. Återvinnings-
barhet är HELT avgörande för ett materials 
miljöbelastning enligt min mening men många 
som arbetar med miljöfrågor i upphandling tit-
tar endast på kolfotavtryck i produktionsskedet. 
Kanske kan ny information ha betydelse här.

Vilka är de viktigaste utmaningarna som sek-
torn behöver ta sig an utifrån miljösynpunkt 
skulle du säga?

– Jag tror att vi har fem viktiga frågor 
framför oss. Det handlar delvis om att 
bygga flexibelt så att byggnader behåller 
sitt värde men också att bygga återanvänd-
ningsbart så att byggkomponenter kan 
återanvändas och inte behöver smältas om. 
Vi behöver också minska värdeförlusterna 
vid återvinning. Det kan gälla till exempel 
legeringsämnen och slaggbildare. Vi bör 
även öka värdet av biprodukter som slagg 
och andra flöden för stålföretag eller eko-
systemtjänster för byggföretag. Till sist ska 
vi inte vänta på banbrytande uppfinningar 
utan genomföra de åtgärder som vi vet 
kan minska till exempel kolfotavtrycket 
redan nu. n

Flera parallella seminarier under dagen!
» Nya miljöstandarder för stålkonstruktioner, Rutger Gyllenram
» Räkna med Rostfritt Stål, Ove Lagerqvist
» Nyheter inom Svetsning, Mathias Lundin
» Minska klimatpåverkan i ditt projekt, Björn Uppfeldt

www.stalbyggnadsdagen.se
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som mulig er det ønskelig at flest mulig av 
datasettene for råvarer og delprosesser er 
spesfikke data fra leverandører. Det er derfor 
EPDer blir mer og mer etterspurt til bygg- og 
anleggsektoren. Eksempelvis kreves nå EP-
Der for stål, tilslag og sement som grunnlag 
for betongens EPDer, som igjen kreves inn i 
byggherres livsløpsvurderinger av hele bygg 
eller anlegg. 

Mie Vold, 
LCA.no AS

M I L J Ö D E K L A R AT I O N E R

EPD-generator  
– for automatisk generering 
av EPDer for stålprodukter
Bygg- og anleggsektoren etterspør i større og større grad  

miljødeklarasjoner (EPD) for stål som de bruker inn i sine prosjekter. 

I både jernbane- og vegprosjekter, begynner man nå i større grad 

å kreve deklarasjoner på alle prosjekter. 

Miljødeklarasjoner brukes primært 
til å dokumentere materialene inn 
i et bygg, men dokumentasjonen 

brukes også til å stimulere til stadig for-
bedringer hos materialprodusentene. Det 
er derfor bygg- og anleggsbransjen nå har 
begynt å etterspørre miljødeklarasjoner som 
beskriver det materialet de faktisk kjøper til 
et gitt prosjekt, prosjektspesifikke data. For 
å forenkle prosessen med å framskaffe slik 
dokumentasjon har LCA.no AS utviklet 
verktøy for ulike materialtyper.

EPD (Environmental Product Declara-
tion) er et kortfattet dokument som beskriver 
miljøvirkningen til et produkt eller en tjene-
ste. På norsk brukes gjerne begrepet «miljø-
deklarasjon» om EPDer. Alle EPDer bygger 
på en livsløpsvurdering (LCA) av det som skal 
deklareres. LCA (Life Cycle Assessment) er 
en systematisk kartlegging og vurdering av 
miljø- og ressurspåvirkninger gjennom hele 
livsløpet til et produkt/produktsystem. En 
LCA vurderer hele livsløpet, fra råvareutvin-
ning, produksjon, transport og bruksfase til 
avhending eller gjenbruk. «Vugge til grav», 
eller helst «vugge til vugge».

I tillegg kreves det stadig mer spesifikke 
EPDer. For å gjøre EPDene så spesifikke 

LCA.no AS har utviklet et verktøy hvor 
produsenter kan utvikle egne EPDer, en 
EPD-generator. EPD-generatoren er en 
nettbasert programvare som forenkler pro-
sessen for å lage en EPD. Verktøyet innehol-
der en database med miljødata for råvarer, 
energi, transport og avfall. Bedriften legger 
selv inn produktsammensetning, transport-
informasjon, energibruk og avfall fra egen 

LCA.no AS 
utvikler i 
samarbeid 
med Norsk 
Stålforbund 
en EPD-kal-
kulator for 
konstruks-
jonsstål
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➤ produksjon og montering. EPD-generatoren 
regner automatisk ut miljøpåvirkningene som 
presenteres i EPD-format. 

EPD-generatoren har strukturert arbeids-
flyt fra A-Å. Når EPDen er ferdig utviklet 
og sjekket, kan den sendes direkte til publi-
sering hos EPD-Norge (www.epd-norge.
no). EPDen kan lastes ned i .pdf format eller 
i et maskinlesbart format. De maskinlesbare 
«digitale EPDene» vil kunne importeres i 
verktøy for beregninger av hele prosjekter 
eller inn i BIM-modeller.

Alle beregninger i verktøyet og alle 
grunnlagsdata er verifisert av en tredjepart. 
Brukeren kan ikke manipulere verken 
grunnlagsdata eller beregninger. Derfor god-
kjennes EPDene som utvikles i generatoren 
som tredjeparts verifiserte.

I tillegg til EPD-generatoren inneholder 
verktøyet i LCA.no en analysemodul for å 
sammenligne EPD-er på forskjellige nivåer. 
Sammenligninger kan gjøres mellom EPD-
er for ulike produkter, eller samme produkt 
produsert ved forskjellige fabrikker. Det er 
også mulig å analysere hvilken del av livsløpet 
som gir størst påvirkning eller hvilken pro-
sess som gir størst utslag. Slik kan brukeren 
undersøke om det råmaterialene, transporten 
eller selve produksjonsprosessen som har den 
største miljøpåvirkningen. Det er også mulig 
å vise variasjoner i miljøpåvirkningen om en 
gjør endringer i de ulike prosessene.

Gjennom å bruke EPD-generatoren kan 
snart Ståforbundets medlemmer utvikle EP-

Der etter forespørsel på materialer eller hele 
leveranser, mer eller mindre umiddelbart. 
Fordelene med en EPD-kalkulator sam-
menlignet med en enkeltstående EPD er at 
produktdataen kan leveres fort til kunder ved 
behov, og at de vil være spesifikke for leve-

En EPD bygger altså på 
analyser for produktene 
gjennom hele livsløpet og 
inkluderer denne typen data 
for alle råvarer og innkjøpte 
tjenester. Dette betyr at 
utviklingen av en EPD er 
tid- og ressurskrevende.

I verktøyet velges råvarer, energibærere, transporter og avfallsprosesser fra en database og bruker 
legger inn sine egne mengder.

En analysemodul kan vise hvor i livsløpet og hvilken innsatsfaktor som gir størst påvirkning på et 
utvalg av miljøpåvirkninger.

ransen. Slik vil mottaker av informasjonen, 
slippe å tenke på hvordan tallene skal regnes 
om for å passe inn i eget regnskap. n

Les mer på internett: 
www.lca.no
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“rat holes” being made simultaneously on all sides without moving the 
beam. Valiant can be configured with an automatic tool-changer holding 
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The brand new Valiant is equipped with numerous innovations compared 
to previous models, like an advanced pincher clamping system and a new 
hold down system with two independent cylinders that allows the best 
processing of the beam head and end. Another advantage is the enhanced 
auxiliary axis with 300 mm stroke on each independent drilling unit, which 
permits a wide variety of operations including special milling features and 
“rat holes” being made simultaneously on all sides without moving the 
beam. Valiant can be configured with an automatic tool-changer holding 
up to 14 positions per head: a significant increase of tools availability 
that allows completing all necessary operations on the beam without any 
operator intervention (drilling, milling, four side scribing, threading, etc.).
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LIFTING EQUIPMENT AND SERVICES

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

Borrande byggplåtsskruv av austenitiskt rostfritt stål 
klarar alla korrosionsklasser. Den är unik med sin 
borrspets av härdat stål och stam i austenitiskt rostfritt 
material. Detta gör det möjligt att förena kraven (AMA 
Hus) på rostfritt material för utomhusmiljö.

ejot.se

Välkommen till vår monter

på Stålbyggnadsdagen!

Super-Saphir
När kvalitet och funktion är viktigt

ETA-10/0200
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Samir El Mourabit, 
Sweco

A I

Smartare stålprojektering 
med maskininlärning
Digitaliseringens intåg i samhället har knappast undgått någon. Nya trendord  

som disruption, automatisering och AI vittnar om de utmaningar vi står inför.  

Pågående eller kommande genombrott inom digitalisering kommer säkerligen  

förändra våra vardagliga liv och våra arbeten. Listan över sådana genombrott  

låter sig inte göras kort, men några framstående exempel är AI (artificiell intelligens), 

IoT (internet of things), Blockchain, kvantdatorer och autonoma fordon.

Mitt i detta virrvarr pågår ändå 
byggnadskonstruktörens vardag, 
och i takt med att fler program-

varor, standarder och tekniska system intro-
duceras blir det svårare och svårare att hålla 
sig uppdaterad med det senaste. Det krävs 
mycket av oss konstruktörer för att både 
bemästra BIM, Finita Element-analyser 
och produktionsanpassade lösningar. Hur 
ska vi lyckas hänga med i omvärldens ut-
vecklingssprång när vi redan har fullt upp 
på vår hemmaarena? 

Faktum är att nästintill alla våra pro-
jekt numera genomförs med 3D-modeller 
och BIM. Det innebär att stora mängder 
digitala fotspår, med andra ord data, läm-
nas kvar när ett projekt avslutas. Denna 
data kan visa sig vara mycket värdefull på 
fler sätt än förväntat. Uppsjön av färdiga 
BIM-modeller i avslutade projekt utgör 
nämligen en enorm kunskapsbank som 
reflekterar byggnadskonstruktörernas 
samlade kunskap och erfarenhet. Här finns 
en möjlighet att tillämpa maskininlärning 
(en form av AI) för att dra nytta av denna 
kunskapsbank. Trots detta är det än så 
länge sällsynt med sådana användnings-
exempel i vår bransch.

Maskininlärning i BIM-modeller
Sweco har experimenterat med maskininlär-
ning i BIM-modeller för att ta tillvara denna 
potential, ett exempel är knutpunkter i de-
taljerade stålstommar. En prototyp i form av 
ett datorprogram har utvecklats, som med 
hjälp av en maskininlärningsalgoritm kan 
analysera befintliga stålmodeller och ”lära 
sig” hur knutpunkterna detaljerats. För att 
lära sig anledningen till vilken detaljlösning 
som använts tittar programmet på ett antal 
styrande parametrar, som antal anslutande 
profiler i knutpunkten, profilstorlekar, vink-
lar, längder, m.m. Det går till och med att 
importera in snittkrafter till stålstommen från 
befintliga beräkningsmodeller, och ha med 
dessa bland parametrarna som maskininlär-
ningsalgoritmen lär sig ifrån. När tillräckligt 
många stålstommar har analyserats kan pro-
grammet baserat på sin ”erfarenhet” föreslå 
lämpliga detaljlösningar till knutpunkter i 
nya basmodeller. Detta kan liknas vid hur 
en konstruktör under sitt arbetsliv samlar på 
sig erfarenhet, för att så småningom skapa sig 
en intuition av vilken utformning som passar 
bäst för en viss knutpunkt.

Låt oss titta närmare på det datorpro-
gram som utvecklats för att lättare förstå 

hur denna process går till. Rent praktiskt 
är det ett fristående datorprogram med ett 
grafiskt användargränssnitt som utvecklats. 
Detta program används tillsammans med 
stålmodeller i programmet Tekla Structures. 
Det typiska programflödet vid användning 
kan delas upp i följande steg:
1.  Användaren instruerar programmet att 

identifiera alla knutpunkter i en befintlig 
stålmodell i Tekla (en knutpunkt definie-
ras av att ändarna av minst två stålelement 
ligger nära varandra med en viss tolerans).

2.  När programmet identifierat alla knut-
punkter visualiseras dessa i modellen 
med en liten sfär, se figur 1. Efter detta 
kan användaren göra två olika saker 
beroende på om modellen är detaljerad 
eller inte:

 a)   Om stålmodellen är detaljerad kan 
användaren markera önskade knut-
punkter och instruera programmet att 
skriva in dem i sin databas.

 b)  Om stålmodellen inte är detaljerad kan 
användaren markera önskade knut-
punkter och instruera programmet 
att läsa från sin databas för att hitta 
lämpliga matchningar (med hjälp av 
en maskininlärningsalgoritm).
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3.  Om programmet hittar lämpliga match-
ningar visas dessa i en lista där användaren 
kan välja en knutpunkt som automatiskt 
skapas i modellen, se figur 1. 

Tester har genomförts för att säkerställa 
att principen verkligen fungerar. I ett av 
dessa tester valdes först två färdigdetaljerade 
modeller av stålstommar till kraftverk ut. 
Dessa användes för att träna upp maskinin-
lärningsalgoritmen, se figur 2.

I nästa steg användes en basmodell av ett 
tredje kraftverk, i denna modell fanns 929 stål-
element och 696 knutpunkter. Knutpunkterna 
visualiseras i figuren med blå sfärer, se figur 3.

Den tränade maskininlärningsmodellen 
användes nu för att hitta matchande detaljer 
för de 696 knutpunkterna i basmodellen. Re-
sultatet blev att algoritmen fann en ”perfekt 
matchning” hos 22 % av knutpunkterna, en 
”möjlig matchning” hos 55 % av knutpunk-
terna, och ingen matchning för resterande 23 
% av knutpunkterna. I figur 4 visualiseras dessa 
med grön, gul respektive röd färg. En perfekt 
matchning innebär att värdet hos samtliga 
analyserade parametrar överensstämmer med 
en tidigare lösning, och en möjlig matchning 
innebär att värdet hos samtliga parametrar 
ligger inom ett tillåtet spann.

Om det förutsätts att en knutpunkt i ge-
nomsnitt tar 15 minuter att utforma och model-
lera, skulle enbart knutpunkterna med perfekt 
matchning innebära en tidsbesparing på nästan 
40 timmar. Det bör dock poängteras att pro-
totypen fortfarande är i ett utvecklingsskede 
och därmed inte redo att användas i pågående 
projekt än. Nästa milstolpe i utvecklingen blir 
att testa den i ett pågående projekt för att samla 
in avvikelserapporter och användarfeedback.

Resultaten av de genomförda testerna på-
visar en stor potential i att effektivisera delar 
av vårt arbete med hjälp av maskininlärning 
och programmering. Det krävs ingen större 
fantasi för att tänka sig att sådana här typer 
av ”intelligenta” system kommer assistera oss i 
framtiden vid utformningen av nya byggnader. 
Dessa system kan till en början bli upplärda av 
oss konstruktörer, för att senare kunna assistera 
med förslag på beprövade alternativ eller varna 
vid avvikelser. I takt med att instrumentering 
av byggnader blir vanligare kommer dessa 
system även kunna få tillgång till sensordata. 
Hållbarhets- och livscykelperspektivet tillåts 
då spela en än större roll i designskedet, när 
lösningar som har lägre frekvens av korrosions- 
och utmattningsproblematik kan väljas för att 
minimera reparation- och underhållsbehov.

➤

På tiden när ritningar gjordes för hand var 
det fortfarande relativt avgränsat vilka kunska-
per som krävdes av byggnadskonstruktörerna 
för att genomföra ett lyckat projekt. Idag krävs 
det så många olika specialistkompetenser att 
det inte är möjligt att genomföra ett medelstort 
projekt med ett team som består enbart av 
generalister. Vidare tyder den senaste tidens 

digitaliseringsfokus på att behovet av specialist-
kompetens kommer att fortsätta öka; tillämp-
ning av ny teknik som till exempel AI kräver 
kompetenser som är sällsynta i byggbranschen. 
Kanske behöver programmering få spela en 
större roll i byggingenjörsutbildningarna för 
att vår bransch ska hänga med i omvärldens 
utvecklingssprång? n

Framtidens teknikutveckling för stålprojektering!
» Stål i samverkan med andra material till hållbara hybrider, Fredrik Ohlsson
» En framtidsspaning om stål och trä i en hållbar helhet, Roberto Crocetti
» Smartare stålprojektering med maskininlärning, Samir El Mourabit
» Kommande Eurokod om FEM samt vägledning om HFMI-metoden, Mohammad El-Amrani

 www.stalbyggnadsdagen.se

Figur 1: Algoritmen hittar förslag till detaljlösningar  
som kan modelleras in automatiskt. Figur 2: Två färdigdetaljerade modeller 

av stålstommar till kraftverk användes 
för att träna upp maskininlärnings-
algoritmen.

Figur 3–4: Den tränade maskininlärningsmodellen användes för att hitta matchande detaljer för de 696 
knutpunkterna i basmodellens blå punkter. I figuren visualiseras dessa med grön, gul respektive röd färg.

wsp.com

WSP har en gedigen erfarenhet av att projektera  
stålstommar för industri- och fastighetskunder.

En väl avvägd balans mellan funktion, form, teknik,  
produktion och ekonomi resulterar i ett framgångsrikt  

projekt där WSP tar ansvar och skapar trygghet.

Stål gör  
det möjligt
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WSP har en gedigen erfarenhet av att projektera  
stålstommar för industri- och fastighetskunder.

En väl avvägd balans mellan funktion, form, teknik,  
produktion och ekonomi resulterar i ett framgångsrikt  

projekt där WSP tar ansvar och skapar trygghet.

Stål gör  
det möjligt
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Stockholm.

Svenska Teknikingenjörer Sting AB
Sting bedriver ingenjörsverksamhet med kontor i Trollhättan, Göteborg och Stockholm. 

Stings affärsidé är att leverera attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad infrastruktur. Baserad på mångårig erfarenhet 
och specialistkunnande utöver det vanliga! Vi utför uppdrag avseende främst el & styr och stål & mekanik. Exempel på tjänster är: konstruktion, 
beräkning, programmering, inspektion, visualisering, projektering, projekt- och byggledning.

Vill du växa med oss? Just nu söker vi elprojektörer/planritare, beräkningsingenjörer 
och betonkonstruktörer. Kontakta oss: info@sting.nu

Hisingsbron Göteborg Flottsundsbron Uppsala Olidebron Trollhättan

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

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

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

www.sting.nu
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Erik Forsgren, 
SBI

S T Å L N Ä T V E R K E T

Nätverksträffar från Norge 
och Sverige besökte  
Stockholm och Oxelösund
Stålnätverket för unga som är intresserade av stål-

byggande träffades för första gången i juni i Stockholm 

tillsammans med det norska Yngres Stålnettverk, YSN.  

Det var 20 talet personer från olika delar av stålbygg-

nadsbranschen, så som entreprenörer, konsulter  

och leverantörer som träffades.

På eftermiddagen den 6 juni besök-
tes ombyggnaden av Sergelhuset vid 
Sergels torg som genomförs av Vasa-

kronan av medlemmar i Stålnätverket och 
Yngres Stålnettverk. Under rundvandringen 
kunde bland annat tvåvåningshöga stålfack-
verk som avväxlar del av byggnaden över 
Klaratunneln studeras. Efter studiebesöket 
hölls två korta föreläsningar hos SBI, dels 
om Sveriges byggindustriers prognos för 
kommande byggkonjunktur med fokus på 
stålbyggande samt om lärdomar som kan 
dras av tidigare begångna fel vid konstruk-
tion och byggande. Under kvällen bjöds på 
middag där träffens inslag kunde diskuteras 
över profession- och landsgränserna. 

Vill du delta i Stålnätverkets nästa träff eller 
hålla koll på kommande träffar?

Anmäl dig till Stålbyggnadsinstitutets nyhetsbrev på

www.sbi.se/stalnatverket/

Besök i Sergelhuset i Stockholm.
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Dagen efter, den 7 juni besöktes SSAB:s 
stålverk i Oxelösund. Eivind Fossum från 
YSN och SSAB, förklarade stålproduktio-
nens möjligheter och styrande faktorer, innan 
produktionens alla steg kunde följas på plats 
i den stora anläggningen fram till färdig pro-
dukt. På stålverksbesöket deltog kollegor från 
Sverige, Norge och Danmark vilket gör att 
nätverksträffen med all rätt kan sammanfat-
tas som en Pan-Skandinavisk träff för unga 
inom stålbyggnad!

Nästa gång Stålnätverket träffas är dagen 
innan Stålbyggnadsdagen då man först be-
söker Chalmers och den stålbyggnadsforsk-
ning som pågår där (och även kan besöka sin 
gamla skola). Därefter ansluter Stålnätverket 
till Seminariet ”Kostnadseffektiv kontroll 
och provning” på Svenska Mässan inför 
Stålbyggnadsdagen. n

➤

Besök på Valsverket på SSAB i Oxelösund.

Föredrag hos SBI om kommande byggkonjunktur.

Onsdag 6 november

Uppvärmning inför Stålbyggnadsdagen!
» Nätverksträff för Stålnätverket
 kl 12.50 på Chalmers
www.sbi.se/stalnatverket

» Seminarium – Kostnadseffektiv kontroll och provning
 kl 15.00 på Svenska Mässan
www.stalbyggnadsdagen.se 

Erfarenheter från Stålnätverket

Erik Ryttegård,  
Ranaverken

Vilken del tyckte du var 
bäst under träffen?
Det jag tyckte var mest 
intressant var studiebe-
söket på stålverket i Oxe-

lösund. Att se hela processen från start till 
mål var mycket kul och intressant.

Varför anmälde du dig till träffen?
Tyckte det var ett intressant upplägg med 
både studiebesök samt att få möjligheten 
att knyta kontakter med personer i min 
ålder i samma bransch.

K
iw
a

Vi erbjuder sällsynt service genom lokal närvaro 
och ett komplett sortiment av stålprodukter.  

Du hittar våra försäljningskontor på www.stenastal.se 

Välkommen till Stena Stål!

STÅL PÅ HEMMAPLAN



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

Nya möjligheter med FEM-Design!

www.strusoft.com

 ¾  Beräkning av stålknutpunktens rotationsstyvhet 
enligt EC3-8.

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

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

3D Modellering, Analys och Dimensionering

FEM-Design

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

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

 ¾ Interaktionsfaktorer kij beräknade enligt metod 1 
eller 2.

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

Steel Joint Steel Design

Händelser
Arkiv  ·  Inställningar
Dela ett foto eller en video, eller skriv någonting

För 15 timmar sedan

För 6 timmar sedan

För 22 timmar sedan

För 10 timmar sedan

För 45 minuter sedan

För 21 timmar sedan

För 11 timmar sedan
Visa �er
1 evenemangsinbjudan
Dina sidor (4)

Hurtigs Bil AB
messages
Meddelanden
globe-americas
Aviseringar1
Gilla-markeringarVisningarInlägg
1 023
0 nya gilla-markeringar den här veckan
Senaste inlägg

"Passa på! ERBJUDANDEN I BILHALLEN! SRR803 - Citroën C4 Grand Picasso PureTech 130HK Aut Feel, 1 mil: 244 800:- MDT207 - Nissan Qashqai DiG-T 115hk N-Connecta, 1 mil: 199 900 kr XBA523 - Citroën C4 Picasso 1.6 BlueHDI EAT Aut Feel, 1250 mil: 199 900 kr"
26 mars kl. 11:59
1

Marknadsför inlägg

"Hurtigs Bil har idag sålt omkring 5% av alla elbilar som rullar i Sverige! Läs en intressant artikel i Vi Bilägare nr 4 2019. http://hurtigsbil.se/"
15 mars kl. 16:26
27Number of comments4

Marknadsför inlägg

"STOR PRISSÄNKNING! Sista bilarna! Gäller till 29/3. Nissan Micra 1.0 70 Acenta vit solid, med Apple Car Play, Bluetooth mm Ord.pris 153.750:- Kampanjpris 134.900:- Nissan Micra 1.0 70 Acenta Platinum silver metalic, med Apple Car Play, Bluetooth mm Ord.pris 159.250:- Kampanjpris 139.900:- Gäller endast dessa lagerbilar. Läs mer: http://hurtigsbil.se"
11 mars kl. 12:07
5Number of comments2

Marknadsför inlägg

"PROVKÖR HOS HURTIGS BIL: Nya Citroën Berlingo! Den perfekta partnern för alla hantverkare. Ett bevis på det är den prestigefyllda utmärkelsen 'International Van of the Year' 2019. https://hurtigsbil.se/"
8 mars kl. 12:50
9

Marknadsför inlägg

"SISTA CHANSEN! NISSAN QASHQAI KAMPANJBILAR. • QASHQAI dCi 110hk Tekna DesignPack Manuell 3 st Pärlemo Vita 2 st Svarta 1 st Grå KAMPANJPRIS 229.900:- (Ord pris 282.800:-) Priset gäller dessa lagerbilar. KONTAKTA OSS PÅ 0303–20 94 40, ELLER KOM IN OCH PROVKÖR."
7 mars kl. 09:45
16

Marknadsför inlägg
FöregåendeNästa
Skapa kampanj

Toppval på Marketplace

Anders, So�a och 36 andra har använt Marketplace.
MSI GeForce GTX 980 Gaming 4GB
1 500 kr

Samyang 12/2,0 NCS CS för Sony E, Manuell fokus
1 000 kr

Serveringsvagn/so�bord
600 kr

Ford Focus - 03 bruksskick
5 500 kr

Hitta �er på Marketplace
Sponsrad
Skapa annons

Din bästa läsning - i en enda app.
se.readly.com
Läs så många magasin du vill för 99 kr i månaden. Vi har det senaste av det bästa - ladda...

Skolyx
skolyx.se
Här får du både hög kvalitet och bra pris. Lyxiga skoblock i cederträ, galgar och andra p...
Svenska · English (US) · ةيبرعلا · Español · Português (Brasil)
Sekretess · Användarvillkor · Annonsering · Annonsval · Cookies · 
Läs mer
Facebook © 2019
 
Skapa inlägg

Vad funderar du på, Peter?
Foto/video
Tagga vänner
Känsla/aktivitet
Nyheter

Göteborgs-Posten
3 min · 
EU-länderna kommer i framtiden inte tvingas ställa om till sommar- eller vintertid. Vad tycker du?

Om den här webbplatsen
GP.SE
EU-beslutet: Ja till att ta bort tidsomställningen
2424
1 kommentar
2 delningar

Peter Kihlman
Gilla
Visa �er reaktioner
Kommentera
Dela

Peter, vill du uppleva VR utan sladdar eller en PC?
Med allt-i-ett-VR kan du se dina favoriter från första parkett, på bästa läktarplats eller i din egen privata biosalong.
Ta reda på mer

Göteborgs-Posten
52 min · 
Miljöpartiet och Socialdemokraterna är inte överens om att bygga ut kapaciteten på Arlanda.

Om den här webbplatsen
GP.SE
Lövin: MP inte överens med S – vill inte bygga ut Arlanda
4040
11 kommentarer
2 delningar

Peter Kihlman
Gilla
Visa �er reaktioner
Kommentera
Dela

Ann-kristin Olsen till Det gamla Göteborg
8 min · 
Stora Badhusgatan

Vi på Ranaverken är stålbyggare. Det betyder att vi utför hela kedjan från 
konstruktion, tillverkning och montage av en klimatskyddad byggnad.

Stålbyggnader
Under de senaste decennierna har vi förverkligat otaliga projekt 
utifrån vårt engagemang och vår förmåga att vara flexibla.
 
Stålstommar
Vi dimensionerar, konstruerar och tillverkar kompletta,  
funktionella stålstommar för alla behov.
 
Fackverksbalkar
Sveriges ledande tillverkare av fackverk. 
I över 50 år har vi tillverkat stålkonstruktioner 
åt den nordiska marknaden.

VI SKAPAR UTRYMME 
FÖR DIN VERKSAMHET
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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	  
Vestfold	  dekker	  vi	  hele	  det	  sentrale	  Østlandet	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Med	  varmforzinkingsanlegg	  i	  Østfold	  og	  
Vestfold	  dekker	  vi	  hele	  det	  sentrale	  Østlandet	  

	  

	  

Nå ute med ny digital produktkatalog!
produktkatalog.norskstaal.no
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T I L V I R K N I N G

Erfaringer med digitalisering
i sveiseindustrien hos to  
norske bedrifter
I denne sammenhengen har Norsk Stålforbund, sammen med programvare- 

leverandøren Weld IT, besøkt to virksomheter som nylig har gått over til digitale  

systemer for produksjonsprosessen, i samarbeid med programvareleverandøren 

Weld IT. Hensikten med besøket var å hente og dele erfaring på hvilke endringer 

som har funnet sted, og muligheter oppgraderingen har gitt dem.

De to virksomhetene produserer stål 
for byggebransjen: Smitek AS og 
Syljuåsen sin Stålavdeling. Begge 

virksomhetene har nylig satset på digita-
lisering av arbeidsprosessene, både når det 
kommer til prosjektstyringen og til doku-
mentasjonshåndteringen. 

Digitaliseringen hos Syljuåsen AS
Den digitale implementeringen i Syljuåsen 
AS sin Stålavdeling startet fra midten av 
2017. Thomas Aaslund er avdelingsleder 
for Stålavdelingen hos Syljuåsen AS. Han 
har opplevd prosessen med digitalisering 
som spennende og lærerikt.

Aaslund ser på den nye digitaliserte pro-
duksjonsprosessen som en stor fornying, som 
også har medført en forenkling og en forbe-
dring i arbeidshverdagen til hele avdelingen. 

– Man trenger ikke lenger å lete etter 
den riktige personen for å få nødvendig in-
formasjon, og man får kjapt overblikk over 
dokumenter, sier Thomas Aaslund.

Ifølge Aaslund er den største fordelen at 
alt fungerer sammen, i et bedre ordnet system, 
og at alt blir mer oversiktlig. 

– All informasjon er tilgjengelig på en sen-
tral plattform, og man har tilgang til denne fra 
overalt. Dermed får den rette arbeidstakeren 
den informasjonen som trengs, og det er enk-
lere å kommunisere med hverandre generelt, 
så vel som at rapporteringen er blitt enklere. 

Dårlige erfaringer med eldre digitale  
forvaltningssystemer hos Smitek AS
Den moderne digitaliseringen hos Smitek AS 
startet i 2018. Før dette hadde selskapet også 
et digitalt system for KS og rapportering, men 
dette var et mappesystem basert på MS-Office 
dokumenter. Forvaltningen av dette var ikke 
glatt og sømløs, og det pleide å gå med en del 
tid på å håndtere informasjonen, med skan-
ning, sortere og redigere av dokumenter, som 
et daglig og langtekkelig gjøremål.

Kjetil Evenstuen er daglig leder i Smitek 
AS. Hans oppfatning er at hele det tidligere 

KS systemet var avhengig av at han var til 
stede for å forvalte systemet, og for å hente 
ut tegninger og dokumenter. Virksomhetene 
hadde også en del utfordringer når det kom 
til fildeling av tegninger og sjekklister, og 
med korrekt avvikshandtering og gjennom-
føringen av risikovurderinger. Evenstuen 
satt ofte igjen med mye papirarbeid, og et 
tungrodd forvaltningssystem. På det viset har 
Evenestuen et godt grunnlag for å sammen-
likne det nye og det gamle “digitale” systemet.

Derfor var det ønskelig for virksomhetene 
å få på plass et digitalt verktøy som alle ansatte 
har tilgang til, og som er så enkelt og fornuftig, 
at alle raskt forstår hvordan det kan brukes.  
Slik at den enkelte ansatte selv kan finne frem 
de riktige tegningene, og fylle ut relevante 
sjekklister og sveiselogger. Viktig er også at 
avviksmeldinger og kvalitetssikring kommer 
direkte inn i systemet, slik at den kan brukes 
på forskriftsmessig og hensiktsmessig vis.

Erfaringer med det nye Weld IT systemet 
hos Smitek AS
Når Smitek følgelig skulle velge en moderne 
digital plattform for å digitalisere arbeidsp-
rosessen, i første kvartal av 2018, forholdt de 
seg til at programvaren skulle måtte fungere 
opp mot de kvalitetskrav som virksomheten 
er underlagt, i kraft av standarden NS-EN 
1090 for lastbærende stålkonstruksjoner og 

aluminiumskonstruksjoner, og NS-EN ISO 
3834-3 for smeltesveising av metall. Valget 
landet til slutt på Weldt IT sin løsning, ba-
sert på programmets struktur, så vel som 
kompetansen som fulgte med. 

– Den største fordelen er at vi har fått di-
gitalisert og fått bygget struktur i alle arbeids-
prosesser. Vi har gitt de ansatte oversikt og 
tilgang til KS-systemet, sånn at de kan benytte 
dette aktivt. Ansatte fyller ut sjekklister, avvik, 
risikoanalyser og prøver å benytte dette aktivt. 
De har full tilgang til aktuelle prosjekter, med 
tegningsunderlag, sjekklister, avvik, risikoana-
lyser / SJA, sveiselogger, WPS, sveise sertifika-
ter og egen kompetanse, sier Kjetil Evenstuen.

– Når prosjektet er ferdig genererer sys-
temet en komplett ferdig dokumentasjon, 
med kun ett tastetrykk! Prosessen med digi-
talisering hos Smitek AS har vært vellykket 
på flere vis. Virksomheten har oppnådd at 
medarbeiderne er mer fokuserte på kvalitet, 
og at ting gjøres på riktig måte, for å oppnå 
best mulig resultat. Medarbeiderne er nå også 
selv i stand til å rapportere avvik og til å re-
gistrere dette om der skulle være noe som er 
feil, både når det kommer til egne og andres 
feil. Med Weld IT er det blitt veldig enkelt 
å dokumentere arbeidet som Smitek utfører, 
sier Evenstuen. n

Kjell Inge Jørgensen, 
Weld IT AS

Kjetil Myhre 
og Thomas 
Aaslund i 
verkstedet 
til Syljuåsen 
AS.
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Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, 
läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller 
info@abus-kransystem.se

Vikten av
det viktigaste

Våra auktoriserade återförsäljare 
inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder 
helhetslösningar med lyftutrustning, 
leasing, montage, service och 
utbildning av din personal. 
Låt oss ta hand om det viktigaste 
– att personal och produktion är 
i trygga händer – så att du kan lägga 
energi på annat.

Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

ABUS 

Sverige Gruppen

Vår kunskap 

– er säkerhet

DEALER SWEDEN | WWW.RICHARDSTEEN.SE

DEALER NORWAY | WWW.PABACHKE.NO

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

VOORTMAN 
AUTOMATISERAD 
STÅLBEARBETNING

VOORTMAN.NET

YOUR
PERFORMANCE
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Medlemsföretag i fokus
Stålbyggnadsbranschen i både Sverige och Norge bärs upp av många kompetenta 

stålbyggnadsföretag som med kompetent personal och kvalitetssäkrade processer 

förser byggbranschen med stålkonstruktioner av olika slag. Under denna vinjett  

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

SMS AB (Svets & Montage i Smålandsstenar) är ett smidesföretag  

som bildades 1990 och har sedan starten varit under ständig utveckling  

och från 1998 finns man i Broaryd, Småland.

SMS Stålfackverk

➤

Från att varit en leverantör av allt från 
vanligt byggnadssmide och räcken, 
till stora gångbroar, så har man sedan 

2006 tillbaka specialiserat sig mot enbart 
tillverkning av fackverk i stål. Man tillverkar 
och levererar idag fackverk till andra stål-
byggare och entreprenörer runt om i Sverige.

Från att länge varit ett rätt litet företag 
med små lokaler växte man rejält 2017 med 
en ny stor hall med möjlighet att hantera 
stora objekt enkelt och smidigt med hjälp av 
12 kraftiga traversbanor. Just nu bygger man 
en ny hall som ska vara klar för produktion 
under våren 2020. Man kommer då att kunna 
dubblera produktionen från ca 10 fackverk 
per dag till 20.

SMS Fackverstakstol tillverkas vanligtvis 
av ihopsvetsade L- och UPE-profiler som 
bildar en kraftig och mycket stark produkt. 

SMS Stålfackverk i Broaryd, Småland.

Jonas Larsson, kvalitet och produktion, Joanna Lundström, kvalitet och ekonomiansvarig, Roger 
Lundström, ägare.
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Vid kraftigare konstruktioner kan den även 
vara uppbyggd av konstruktionsrör och balk. 
Alla konstruktioner svetsas ihop i special-
byggda fixturer vilket innebär mycket god 
måttnoggrannhet. SMS levererar upp till 26 
meter långa fackverk till ca 180 projekt där 
man använder 5000 ton stål på ett år. Med till-
byggnaden räknar man att kunna dubblera. 

Man använder modern skär- och svets-
utrustning i produktionsprocessen och har 
egen målerianläggning med den senaste må-
larutrustningen. SMS har hög kompetens 
med bl.a. IWS-utbildning, EN 1090, TR-stål, 
MP, UT Level 2 och certifierad Yt- och rost-
skyddsmålare. Dessutom två konstruktörer. 
I verkstaden är det cirka 20 anställda.

Bland stora projekt SMS har levererat 
till finns Max Lab i Lund, Olympia i Hel-
singborg, Biltema, Bovieran och Landvetter 
Airport. n

Lars Hamrebjörk
Läs mer på Internet
www.smsab.se

Tolv rörfackverk till Landvetter Airport uppbyggda av KKR 300x300x10 och ska bli 40 meter 
långa. Levereras brandskyddsmålade R60.

Ett stort projekt för SMS är takfackverken till Max Lab i Lund.

SMS Stålfackverk i väntan på 
leverans. I bakgrunden pågår 
arbetet att bygga ut produk-

tionsytorna till dubbel storlek.

Här pågår det tillverkning av SMS Stålfackverk.

www.pretec.no - post@pretec.no | www.pretec.se - order@pretec.se

SB-Bult EN 15048-1
Vi lagerför SB-Bult EN 15048-1 

som fungerar alldeles utmärkt att 
använda tillsammans med våra 

Lindapter-produkter!

Bulten uppfyller kraven i EN 1090 
för icke förspända skruvar i stål-

konstruktioner.

CE-märkta klämförband
• Stålinfästningar upp till 250 kN 

  (dragkraft)

• Ingen borrning eller svetsning

• Snabbare installation

• Justerbart under installationen

• Inga skador på stål eller ytskydd

• Sänkt arbetskostnad

• Inga skador på stål eller ytskydd

Hollo-Bolt
• Snabb och kostnadsbesparande installation - 
 behöver endast åtkomst från en sida
• För ihåliga sektioner, både fyrkantiga, rektang- 
 ulära och cirkulära
• Hög motståndskraft mot skjuvning och   
 spänning
• Patenterad design med hög klämkraft
• Ett antal huvudtyper för arkitektonisk � nish
• CE-märkta, DIBt, TÜV och ICC-ES seismisk   
 godkänd
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Beställare: Kungl. Djurgårdens Förvaltning
Arkitekt: &Rundquist
Konstruktör: Ramböll
Stålentreprenör: Stål & Rörmontage

Tisdagen den 17 september invigde Kungen den nya Fol-
ke Bernadottebron som går över Djurgårdsbrunnsvi-
ken i Stockholm. Bron binder numera samman Mu-

seiparken och Rosendal. Detaljplanen för bron godkändes 
redan 2015 och under hösten 2018 inleddes gjutningen av 
brofundamenten. Samtidigt byggdes själva bron på Stål- och 
Rörmontage i Sölvesborg.

Under juni månad 2019 levererade och monterade Stål & 
Rörmontage, på uppdrag av Kungliga Djurgårdens Förvalt-
ning, den nya gångbron över Djurgårdsbrunnsviken. Det är 
en elegant och smäcker bro, 98 meter lång och 3,5 meter bred 
som förbinder Museiparken på Norra Djurgården med Ro-
sendal på Södra Djurgården i Stockholm. Bron är tillverkad 
av ca 90 ton rostfritt duplex-stål. Bron utfördes i material 
LDX2101 och allt stål levererades helbetat. Farbanan belades 
med trä i gran. Räcket förseddes med handledare av svensk 
ek och räckesfyllningen består av vajernät av typ Carl Stahl 
X-tend. Bron förtillverkades i tre sektioner på vår verkstad 
och transporterades till Djurgården i Stockholm med lastbil. 
Den 4-5 juni lyftes sektionerna på plats från en pråm i tre 
etapper. Först de två sektionerna mot landfästena och dagen 
efter lyftes den mittersta sektionen av brokonstruktionen 
på plats. Det ena landfästet hade en rörlig infästning för 
att mittdelen skulle kunna monteras på plats och lanseras 
ihop för att svetsas ihop till en hel brokonstruktion. Under 
sommaren har sedan bron anpassats till gång och cykelvä-
garna på båda sidor av kanalen och i mitten av september 
öppnades bron. Bron ritades av &Rundquist Arkitekter och 
konstruerades av Ramböll. n

Folke Bernadottes bro invigd och öppnad

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

Läs en längre  
artikel om Folke 
Bernadottes bro  
på tidningen 
Stålbyggnads 
nya webbplats 

www.stalbyggnad.se

Den mittersta sektionen har kommit fram till Stockholm.

Sektionen till det norra 
landfästet lyfts på plats.
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➤

Nyinvigd rostfri stålbro i vackert väder med folk på väg mellan Tekniska Museet och Rosendal Slott.

Mittsektionen sänks ned med lyftkranen på pråmen.

Mittsektionen görs redo för montage.

Den mittersta sektionen kommer med en pråm på väg fram till byggplatsen.

Nu gäller det bara att mittsektionen passar in mellan de båda sidosektionerna.
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Den 190 meter långa järnvägsbron är på väg fram för att lyftas på plats.

Två 95 meter långa delar svetsas 
samman.

GC-bron ”hängs på” på sidan av järnvägsbron.

Den kortade delen över Söder Mälar-
strand är på väg att lyftas på plats.

Järnvägs-
bron sätts 
samman 
till 190 
meter i 
Västerås 
hamn.

➤

Beställare: Trafikverket
Entreprenör: Implenia Sverige
Konstruktör: WSP 
Stålentreprenör: Marketex 
Offshore Constructions, Estland
Lansering: Sarens

Den så kallade Getingmidjan, tågsträc-
kan mellan Stockholm Central och 
Stockholm Södra är Sveriges mest 

trafikerade sträcka med ett snitt på 300 tåg 
per dygn. Anläggningen byggdes på 1950-ta-
let och är inte är anpassad för dagens trafik 
och behöver byggas om utan att trafiken 
behöver stängas av mer än nödvändigt. En 
upprustning av sträckan inleddes redan förra 
sommaren och beräknas pågå fram till 2021. 
I sommar har stålbron över Söderström bytts 
ut och nästa sommar renoveras bron över 
Norrström på samma sätt. Det blir också 
nya spår, el- och signalsystem.

De nya brodelarna av 355-stål har tillverkats 
i Estland, och har tagit ett år att bygga. Bron har 
fraktats på pråm i tre sektioner från Tallinn, 
via Södertälje kanal, och vidare till Västerås. 

Stålbron på Getingmidjan byts ut under två somrar
En kortare del på 70 meter på 270 ton över 
Söder Mälarstrand. De övriga två delarna på 
95 meter (egentligen ca 3x30 meter) svetsas 
ihop till en 190 meter lång bro i Västerås hamn. 
På sidan av järnvägsbron hängs GC-bron på 
och den totala vikten för den största brodelen 
som ska lyftas på plats är 1389 ton när de två 
sektionerna är sammansvetsade. 

Direkt efter midsommar lyftes de gamla 
stålbroarna bort och lades på en pråm och 
skeppades till Västerås för att skrotas. De nya 
stålbroarna kom sedan i mitten av juli på två 
pråmar till Riddarfjärden och lyftes sedan på 
plats av pråmar och trailers. Först kom den 
mindre delen över Söder Mälarstrand och lyf-
tes på plats. När den stora delen på 190 meter 
kom till Stockholm och så småningom lyftes 
på plats var det ett stort intresse från stock-

holmarna på kajerna. Att sänka en nästan 
1400 ton stålbro på plats från två pråmar 
kräver ett bra väder utan starka vindar och 
det tog några dagar innan vädergudarna var 
på humör. Men nu finns den första delen på 
plats och tågtrafiken flyter på. Nästa sommar 
kommer järnvägsbron över Norrström från 
Riddarholmen till Centralen att bytas ut på 
samma sätt. Rapporteringen i Stålbyggnad 
och www.stalbyggnad.se återkommer då igen 
med nya bilder. Upprustningen innebär att 
man förlänger livslängd med 80 år och ökar 
kapaciteten på sträckan genom att tågen kan 
köra med avsedd hastighet igen. n

En Youtube-film som visar brobytet 
 finns här: www.facebook.com/
watch/?v=202018020699915 -

www.vastanfors.se

Vi har konstruerat, tillverkat 
och monterat stålbyggnader 
sedan 1953. 
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De rostfria stålsektionerna har nu lyfts på plats 
och tunnelbanan kan släppas på igen.

Brosektioner ligger och väntar på att lyftas på 
plats.

Så ska bara spårets läggas på plats så att tunnel-
banan kan börja gå på de rostfris stålbroarna.

Tunnelbanebroarna i rostfritt stål 
över Söderström är nu klara

Söderströmsbroarna var 
efter 60 år i stort behov 
av upprustning och SL 

bestämde sig att byta ut de gam-
la broarna i kolstål, som krävde 
mycket underhåll. I stället valde 
man att använda sig utav det rost-
fria duplexstålet för att det är mer 
korrosionsbeständigt, minimerar 
underhåll och framtida trafikstör-
ningar. Under 2016 fick Stål & 
Rörmontage och Outokumpu 
uppdraget att tillverka och mon-
tera de fyra broarna. Varje bro är 
192 meter lång och består av tolv 
brosektioner. I juni 2017 byttes 
den första bron ut under delvisa 
trafikändringar av tunnelbanan. 
Året efter var det på samma sätt 
för bron närmast Gamla Stan att 
bytas ut. Till det tredje året hade en 
lösning att under en sommar byta 
ut två broar tagits fram. Nu under 
sommaren 2019 byttes alltså båda 
broarna mot Mälaren ut i följd 
med ett ”kortare stopp” för att leda 
om tunnelbanetågen till nästa bro.

Nu har alla fyra tunnelbane-
broarna över Söderström mellan 
Gamla Stan och Slussen bytts ut 
till rostfria stålbroar i Duplexma-
terialen 1.4662 och 1.4462. När 
spåren snart är på plats på den 
sista bron så är trafiken i full drift 
och cirka 330 000 passagerare 
åker på den varje dag. n

➤

Beställare: Stockholms läns landsting
Konstruktör: Betong & Stålteknik
Stålleverantör: Outokumpu PSC Nordic
Stålentreprenör: Stål & Rörmontage

Läs en längre artikel om  
Söderströmsbroarna på 
tidningen Stålbyggnads 
nya webbplats 
www.stalbyggnad.se

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

 

Är du konstruktör, inköpare eller av annan anledning intresserad av att veta hur 
varmförzinkning skyddar stål, betydelsen av stålval eller hur konstruktionerna ska 
vara utformade för bästa resultat vid varmförzinkning? Kontakta oss vid frågor, eller 
varför inte boka ett specialanpassat informationsmöte på ert företag! Det går även 
bra att beställa vår uppdaterade Handbok i Varmförzinkning eller ladda ned den från 
vår hemsida, där den finns som pdf på både svenska och engelska.

info@nordicgalvanizers.com
www.nordicgalvanizers.com
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Nedmonterad stålhall med många liv

I slutet på 1999 uppförde Llentab en stålhall 
(30 meter bred, 45 meter lång och 7,9 meter 
hög) åt Jukkasjärvi Icehotel. Hallen var en 

traditionell Lentabhall bestående av pelare 
och fackverk som skruvas ihop till färdiga 
stomkomponenter på byggarbetsplatsen. I 
hallen förvarades is över somrarna och så 
kunde konstnärerna jobba med sina skulp-
turer året om så att de var klara när hotellet 
behövde dem, oberoende av årstid. Hallen 
användes som islager fram tills 2016 men i 
takt med att hotellet växte behövde man då 
komma åt marken där hallen stod. Så i slutet 
på 2016 såldes hallen till en fastighetsägare 
i Gällivare, Staffan Emmoth AB. Swepo 
Bygg i Gällivare demonterade hallen på 
två veckor, märkte upp och packade allt på 
lastbil och körde den till Gällivare. Sand-
wichpanelerna var i tunnaste laget till den 
nya användningen av hallen så de såldes 
vidare till en jordbrukare som byggde upp 

en enklare maskinhall. Men huvuddelen av 
den nedmonterade stålhallen användes för 
att bygga upp en ny byggnad. 

Alla bärande komponenter på en Llenta-
bhall skruvas ihop. Till hallen i Jukkasjärvi 
användes ca 25 ton stål som skruvades ihop 
med ca 10.000 skruvar så för att flytta hallen 
behövde man bara skruva isär skruvförban-
den så att man kunde transportera de olika 

➤

delarna och sedan skruva ihop dem på samma 
sätt på annat ställe. Men ett par nya portar, 
lite flera fönster och nya väggpaneler (för att 
uppfylla dagens isoleringskrav) så är hallen 
idag hem en av Norrlands Bils verkstäder. Att 
återvinna material är idag en självklarhet men 
den absolut största insatsen för miljön är om 
man kan återanvända materialet direkt och 
där är stål ett av de absolut bästa alternativen. 
Och kan man som i vårt fall montera ner 
konstruktionen bit för bit utan att förstöra 
materialet så blir allt så mycket enklare. n

Den gamla stålstomkonstruktionen till hallen 
byggdes upp igen i Gällivare.

Den gamla 
Llentab- 
hallen är nu 
Norrlands 
Bils verk-
stadshall.

En hall på Jukkasjärvi Icehotel hade tjänat sitt syfte och marken behövdes till annat.

Stombyggnation i det nya Stockholm
 www.contiga.se



NR 3 • 2019 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD STÅL GÖR DET MÖJLIGT  •  61

Swebolt

Beställare: Jukkasjärvi 
Icehotel / Staffan 
Emmoth AB
Konstruktör: Llentab
Stålentreprenör: 
Llentab

Friidrottshall i Södertälje

Beställare: Telge fastigheter
Arkitekt: Metod arkitekter
Entreprenör: Fastec
Konstruktör: Looström & Gelin / Ruukki Building System
Stålentreprenör: Ruukki Building Systems
Plåtentreprenör: LW
Plåtinfästning: EJOT

GF Hallen är en tillbyggnad av be-
fintliga Täljehallen i Södertälje. 
Anläggningen är anpassad för 

friidrottsträning och mindre tävlingar 
kombinerat med redskapsgymnastik och 
träning för simhopp. Projektet innefattar 
även nybyggnad av utomhusfriidrottsan-
läggningen i Södertälje. Anläggningen är 
utformad för att kunna hålla tävlingar på 
SM nivå för såväl ungdomar som seniorer. 
Hallen blir klar under hösten och efter års-
skiftet klar för bruk för träning och tävling 
och är utrustad med löpar- och sprintbanor, 
plats för kula, diskus, längd, höjd och spjut. 
Kurvorna till löparbanorna är uppbyggda 
med en stål- och plywoodkonstruktion för 
att få en mer anpassad svikt i banorna än 
en stum betongkonstruktion. Takhöjden 
är högre än i liknande i anläggningar för 
att ge plats till den rytmiska gymnastiken. 

Stomkonstruktionen har levererats och 
monterats av Ruukki Building Systems och 
består av 12 m långa stålpelare 300x300 och 
ca 56 m långa fackverksbalkar från Ruukki 
levererades i 3 delar och monterades ihop på 
plats. Taket består av TRP med livperforering 
för bättre bullerreducering. Ruukki levere-
rade och monterade även fasadelementen på 
vilka sedan LW monterat plåtfasaden, till stor 
del av rosttrögt stål, Corténstål. Ejot har varit 
leverantör av fästelementen och för att säkra 
valet av infästning för fasadplåtarna genom-
fördes utdragstester i Ejots labb i Örebro. n

➤

Fasaden är klädd med plåt, till viss del i Cortén.

Löparbanorna 
med velodrom-
kurvor i stål 
från Mondo.

Infästningar i austenitiskt rostfritt material med 
borrspets i härdat stål (EJOT JT3) användes för att 
montera plåtarna i cortenstål medan lackad JF3 
användes för att montera hattprofiler och fasadplåt.

Hallen i Jukkasjärvi montera-
des därför ner del för del och 
kördes till Gällivare.
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Padelhall i Salem från Smederna

Beställare: Söderby Entreprenad
Arkitekt: Draken Arkitektur AB
Stålentreprenör: Smederna

Vid årskiftet 2019/20 står Salems första 
padelhall klar för den nya trendsporten 
Padel. I byggnaden kommer det även 

att finnas lokaler för företag. Smederna har 
totalentreprenad på projektet och i åtagandet 
låg även projekteringen av stålstommen, TRP-
plåt, HDF-block samt sandwichelementen. 
Smederna har levererat en stålstomme på 90 
ton bestående av 12 meters pelare på den höga 
delen och något kortare på den låga delen i 
dimensionen HEA220, takstolar av HEB300 
spännvidd på 13 meter med knäck i ändarna. 

➤

Trimbac

Hela konstruktionen sitter ihop med bultför-
band. Dessutom har Smederna levererat och 
monterat 800 m3 TRP-plåt till takkonstruk-
tionen och 1000 m3 sandwichelement från 
ArcelorMittal till fasaden. Till bjälklagen har 
man levererat både 300 m3 HDF-element och 
100 m3 Combideck. n

Padelhallen i Salem växer fram.

Fasadelement lyfts på plats.

www.fsmide.se
08-774 08 30

Skräddarsydda balkar och stålkonstruktioner
Behöver ni svetsade balkar eller stålkonstruktioner? Forssells Smide 
erbjuder skräddarsydda lösningar, där både svetsade balkar och 
stålkonstruktioner produceras efter era önskemål.  
Vi har en toppmodern maskinpark för att möta moderna  
tillverkningskrav och tillämpar avancerade tillverkningsmetoder.
Svetsning och montering av balkar
Vi utför tjänster inom byggnadssmide som inkluderar exempelvis 
balksvetsning och montering av balkar. Balkarna produceras i 
vår svetsmaskin, som kontrolleras efter vårt FPC-system och följer 
EN1090-kraven.
Fullservice-smed och smidesverkstad
Våra professionella smeder erbjuder en fullservice som innefattar  
alla delar, såsom bearbetning av offert, konstruktion, ritning, 
produktion, leverans och montering; allt för att ni som kund ska få 
innovativa lösningar som stämmer överens med era förväntningar.
Smidesverkstad i Stockholm med innovativa lösningar
Forssells Smide tillverkar stålkonstruktioner och svetsade balkar till 
Prefab- och byggindustrin i Sverige. Vi tillverkar produkterna i vår 
moderna maskinpark i Stockholm. Ända sedan 1957 har vi varit 
verksamma i branschen och besitter värdefulla erfarenheter och 
kompetenser.

www.fsmide.se
    08-774 08 30

 

Your Knowledge TM

Det mest värdefulla tillägget för 
brokonstruktion.

Läs mer på:  tek.la/bro
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Sveisearbeid for å erstatte midlertidige  
forbindelser etter at stålkasse er montert. 

Forskaling av første betongdekkestøp.

Montasje av stålkassesegment med breddeutvidelse.

Buet stålbru krysser Beitstadsundet

➤

Den fjordkryssende delen av fylkesvei 
17, Dyrstad-Sprova-Malm, ligger høyt 
i landskapet. Dette gjorde det nødven-

dig med lange bruspenn. Derfor var en stålkas-
seløsning uunnværlig for å oppnå en brulengde 
på 580 meter fordelt på kun seks spenn. COWI 
fikk i 2016 i oppdrag å detaljprosjektere Beit-
stadsundbrua for Trøndelag fylkeskommune, 
med Statens vegvesen som byggherre. Tidlig 
i prosjekteringsprosessen ytret kunden ønske 
om at brua skulle ha en bueformet kassebunn 
fremfor en flat bunn. Dette førte til et mer 
krevende dimensjoneringsarbeid, men det 
ville til gjengjeld gi nærmiljøet en bru med et 
mer karakteristisk uttrykk. 

Stålkassehøyden varierer fra 2,5 meter i 
midtfelt til 5 meter ved søyler. Dette gir en 

slank og synlig bruutforming som likevel 
ikke fremstår dominerende i landskapet. 
Bueformen reduserer også stålforbruket 
ved at brua ikke overdimensjoneres. De to 
midterste og samtidig største bruspennene 
er 112 meter lange. Dette gir et høyde/spenn 
forhold på kun 1/38 i midtfelt. Brubredden 
er 11 meter, men for å sikre god sikt inn mot 
vegkrysset på Strømnes-siden øker bredden 
usymmetrisk til 20 meter i den ene enden. 
Midtspennene bæres av tre pilarer som fun-
damenteres på stålrørspeler som er rammet 
til berg. 

Det er den kinesiske entreprenøren SRBG 
som står bak betong- og stålarbeidet på brua. 
De kommer rett fra arbeid med hengebruen 
Hålogalandsbrua i Narvik, hvor de allerede 

har sanket erfaringer fra norsk regelverk, 
arbeidsforhold og klima. 

Stålkasse på 2800 tonn
Stålkassen av varierende høyde har en typisk 
bredde lik 5,5 meter i topp. Det samvirkende 
betongdekket er koblet til kassen med dybler, 
og gir plass til to kjørefelt. Ca. 2800 ton stål 
har vært brukt i produksjonen av stålkas-
sen. Den er typisk sammenføyet av plater 
med stålkvalitet S355N/NL og S420N/NL. 
Platetykkelser varierer mellom 20/25 mm 
for stegene og 30/55 mm for topp- og bunn-
flensene. En kombinasjon av trapesstivere 

Byggherre:  SVV Region Midt
Pelearbeid: Hercules Fundamentering
Rådgivende ingeniør: COWI
Stål/betongentreprenør: SRBG

Utsikten over Hjellbotn mot Beitstadsundet i Trøndelag smykkes nå av en bueformet bjelkebru 
i stål med samvirkende betongdekke. Stålkasseløsningen strekker seg totalt 580 meter over 
fjorden, med bruspenn på opptil 112 meter.
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Salg av stål til stålbyggere

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

oss til den mest ettertraktede leverandøren i markedet. 

STENE STÅL PRODUKTER AS
Seljeveien 8 
1661 Rolvsøy, Norway

+47 69 35 59 00
 stenestal@stenestal.no
 www.stenestal.no

➤ og HEB/IPE halvprofiler ble valgt som den 
optimale stiverløsningen av kassen. 

Et horisontalt fagverk, bygget opp med hul-
profiler RHS 150x8/10, lukker stålkassen og gir 
den nødvendige torsjonsstivheten i den midler-
tidige byggefasen når betongdekket enda ikke 
er etablert. Tverrstag hver fjerde meter, samt 
tverrskott ved aksene, forhindrer distorsjonsef-
fekter og overfører krefter i tverretning fra tra-
fikk, vind og andre ytre belastninger. En spesiell 
tilpasning av stålkassen med varierende bredde 
og et ekstra midtre steg er prosjektert langs 
breddeutvidelsen av brua på Strømnes-siden.

Produserte tre meter bru om dagen
Stålkassen er produsert ved ZPMC-verkstedet 
i Nantong over en periode på 7 måneder. Dette 
tilsvarer en produksjon av nesten 3 meter bru 
om dagen. Brubyggesettet ble transport på 
et lasteskip i 12 deler. Vel fremme i Norge 
ble delene parvis sveist sammen i seks større 
segmenter. Segmentene, med en vekt på opp 
mot 730 tonn, ble så løftet på plass fra fjorden. 
Ettersom segmentene ble løftet på plass fra en 
lekter, ble det stilt særlige krav til værforholdene 
under prosessen. Presset på entreprenøren ble 
kanskje enda større da Vegvesenet arrangerte 
publikumsdag, hvor de lokale kunne følge 
monteringsarbeidet på stedet. Sveisearbeidet 
som binder segmentene permanent sammen er 
fullført, og SRBG er nå i gang med betongarbei-
dene. Planlagt åpning er årsskiftet 2019/2020. n

Raul Rodriguez, Sindre Hermstad och  
Erik Sundet fra COWI

Typisk brutverrsnitt  
i midtfelt.

Overflatebehandling på ZPMC-verkstedet i Nantong.
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Over: Stålkonstruk- 
sjonene reiser seg.

Venstre: Illustrasjon av  
prosjektet ved Dark  
Arkitekter.

Stålsøylene  
representerer  
trestammer.

➤

Med hele 84.000 kvm er Økern Portal med 
tilstøtende hotell det største byggeprosjektet 
i fastlands-Norge som nå er under oppføring, 
målt i areal. 

Økern Portal skal inneholde alt fra 
fleksible kontorlokaler og parke-
ringshus til butikker, restauranter 

og kulturopplevelser for ansatte og beboere i 
området.  Den største leietakeren blir tekno-
logiselskapet Telia, som skal leie hele 20.000 
kvm kontorarealer i det som vil bli Telia sitt 
nye hovedkontor i Norge.

Bygget består av ti etasjer på det høyeste 
(inkludert underetasjer). Fasadeuttrykket har 
en identitet som grøntområde, og arkitek-
tene ser for seg bygget som en grønn portal 
hvor stålsøylene representerer stammer med 
løvverk. Paviljongbygget i midten med inn-
gangspartiet har en portal med en høyde på 
ti meter. I midten av komplekset vil det også 
etableres en stor park som blir åpen for alle.

Bygget er fundamentert direkte på fjell. 
Bæresystemet består av plasstøpte fundamen-
ter/bunnplate, prefabrikkerte kjellerytterveg-

Økern Portal – et Breeam Excellent og smart bygg

Byggherre:  
Oslo Pensjonsforsikring
Byggeledelse:  
Stema Rådgivning 
Arkitekt:  
DARK Arkitekter
Totalentreprenør: 
Vedal Entreprenør 
RIB stålkonstruksjoner: 
Djerving
RIB prefab og plasstøpt 
betong: Djerving 
Stål/prefab leverandør: 
Norske Bæresystemer

parkrommet og i takets parsellhager. Bygget 
vil bli klassifisert som Breeam Excellent og 
i energiklasse A. Økern Portal skal også bli 
Nordens smarteste bygg ved at bygget konti-
nuerlig kommuniserer med en digital tvilling, 
slik at driftsansvarlig til enhver tid kan hente 
ut informasjon fra bygget om hvilke arealer 
som er effektive og hvilke som ikke er det. n

ger, prefabrikkerte betongvegger i heis- og 
trappesjakter, prefabrikkerte stålsøyler/-bjel-
ker/-fagverk og prefabrikkerte hulldekker/
DT-elementer. Det vil medgå ca. 2 500 000 kg 
stålkonstruksjoner, 62 500 kvm hulldekker 
og 15 500 kvm prefab vegger.

Det er lagt stor vekt på at bygget skal være 
et miljøbygg med store grøntarealer både i 



NR 3 • 2019 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD66  •  STÅL GJØR DET MULIG

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

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

fi rmapost@kiwa.com | Tlf.: 22 86 50 00 | www.kiwa.no

Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter
Rådgivende ingeniør: Dr. techn. Olav Olsen
Totalentreprenør: NCC Norge
Betongelementer: Loe Betongelementer
Stålentreprenør, tak: Give Stålspær 
Takleverandør: Lett-tak Systemer

➤

Nye Jordal Amfi

Jordal Amfi er Oslos hovedarena for 
ishockey. Dette er den andre arenaen 
som blir bygget på plassen. Den første 

var i 1951 og ble brukt til vinterolympiaden 
i 1952. Nye Jordal Amfi får et bruksareal på 
rundt 11 500 kvadratmeter og plass til ca. 5 
500 publikummere. Hallen blir en moderne 
arrangementshall med arealer over 4 plan og 
funksjoner for publikum, servering, daglig 
drift, møtevirksomhet og media. 

Loe Betongelementer har levert ca. 12.000 
kvm prefabrikkerte betongelementer til gulv 
og vegger, samt en god del stålsøyler og stål-

bjelker til bæring av hulldekker i etasjeskille-
ne. Stålkonstruksjonene til taket er produsert 
av danske Give Stålspær. Fagverkene ble satt 
sammen på byggeplass før de ble heist opp i to 
deler og skrudd sammen 15 – 20 meter over 
bakken. De 14 fagverkene er nær 60 meter 

lange. Det har medgått ca. 500 tonn stål. Taket 
består av norskproduserte lett-tak-elementer.

Det er et mål om å redusere energiforbru-
ket med mer enn 50 % sammenliknet med 
hallen som lå der tidligere. Det målet skal 
nåes ved hjelp av at overskuddsvarmen fra 
is-produksjonen skal lagres i egne energibrøn-
ner som senere vil bli brukt til oppvarming 
av bygget. Solcellepaneler på taket bidrar til 
egen strømproduksjon, mens sedumplanter 
både isolerer bygget og absorbere regnvann. n

De 14 stålfagverkene er nær 60 meter lange.

Prosjektleder Kristina Bødal og Kjell Åge Erik-
sen, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Fagverkene ble satt sammen på byggeplass før 
de ble heist opp i to deler.
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    STÅLTILLVERKARE 

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

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

SSAB
Box 70
101 21 Stockholm 
www.ssab.com 

    STÅLDISTRIBUTÖRER

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

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

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

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

    LÄTTBYGGNAD / TUNNPLÅT / BRANDSKYDD

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

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

EOV Sverige AB
Hyvelvägen 3, 444 32 Stenungsund
tel 0303-654 20
www.eldochvatten.se
erik@eldochvatten.se

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

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

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

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

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

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

                
                 - MÄRKTA STÅLENTREPRENÖRER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjölins Smide AB 
Movägen 29, 824 92 Hudiksvall
tel 0650-244 00
sjolins-smide.se
ulrik@sjolins-smide.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    KONSULTER

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

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

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

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

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

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

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

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

Femkon AB
Turebergs allé 2, 191 62 Sollentuna
08-412 22 92
www.femkon.se     jonas@femkon.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

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

www.vastanfors.se 
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KE gruppen AB
Ynglingagatan 16, 113 47 Stockholm
tel 010-482 89 50
kegruppen.se
Per.Aspemar@geosigma.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
Karusellplan 13, 126 31 Hägersten
070-757 33 82
www.mvkonsult.se    bjorn.andersson@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

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

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

    BYGGENTREPRENÖRER

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

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

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

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

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

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

    KORROSIONSSKYDD

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

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

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

TH Konsult AB
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    SAMMANFOGNING / MASKINER

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

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

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

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

OCS Overhead Conveyor System AB
Företagsgatan 7–9, 504 64 Borås
033-23 34 40
ka@ocs.se   www.ocs.se

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

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

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

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

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

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

    KONTROLL & PROVNING

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

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

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

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

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

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

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

    PROGRAMVAROR OCH IT

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

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

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

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

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

    UTBILDNING

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

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

     BESTÄLLARE 

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

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

    INTRESSEORGANISATIONER

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

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

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

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

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

IBEROBOT
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Sjölins Smide
År 1883 grundades Sjölins Smide i en 
liten lokal i centrala Hudiksvall. Sedan 
dess har vi hjälpt till att återuppbygga 
Sundsvall efter den stora branden 1888 
men också servat Sveriges industrier 
med stål och smide. Sjölins Smide är 
idag, med sina ca 100 anställda, inte 
bara specialister på att leverera ståls-
tommar till byggindustrin utan även en 
erfaren leverantör av speciallösningar. 
www.sjolins-smide.se

KE Gruppen
KE gruppen grundades 1986 i Stock-
holm och är idag en framgångsrik och 
mycket erfaren aktör inom bygg- och 
anläggningskonstruktion. Sedan 2013 är 
företaget en del av Geosigma som också 
erbjuder tjänster inom mark/gata/VA, 
vatten, miljö, landskapsarkitektur, berg 
och mätsystem. 
www.kegruppen.se

Nya medlemmar i Stålbyggnadsinstitutet
M

EDLEM
SNYTT

Ny ägare till 
Byggnadstekniska 
Byrån Sverige 
ABBTB ingår nu som helägt dot-
terbolag i Sitowise och kommer att 
verka som ett självständigt ope-
rativt bolag med bibehållet namn 
inom Sitowise-koncernen. 

BTB:s verkställande direktör Erik 
Löb samt företagets nyckelpersoner 
och nuvarande anställda fortsätter i 
sina nuvarande positioner. Förvärvet 
kommer inte att påverka bolagets 
operativa verksamhet, kunder eller 
medarbetare. 

Sitowise är ett konsultföretag 
som efter förvärvet har närmare 
1 700 medarbetare. Koncernen 
erbjuder sina kunder ett heltäck-
ande tjänsteutbud inom planerings, 
expert- och digitaltjänster för urbana 
miljöer och är en av dom ledande 
planerings- och konsultbyråerna 
inom byggbranschen i Finland. 

Bolaget har också verksamhet i 
Norge, Baltikum och Polen.

TIDNINGEN 
STÅLBYGGNAD 
HAR NU EN  
EGEN WEBBPLATS!
Här kan du:  
● Läsa aktuella notiser och nyheter 
● Läsa tidigare och nya artiklar  
●  Bläddra i senaste och äldre  

nummer av tidningen 
● Prenumerera på Tidningen  
● Prenumerera på Nyhetsbrevet
●  Läsa allt om annonsering  

i tidningen

www.stalbyggnad.se
SBI stålis web 190924 160x130 (v3).indd   1 19-09-25   14:54

Eld & Vatten
Eld & Vatten jobbar aktivt med passivt 
brandskydd och har ett flertal agen-
turer inom passivt brandskydd, bl. a 

CON-rfb, en väl 
dokumenterad 
brandskydds-
färg för Stål, 
aluminium mm. 
Vi utför även 
brandskydds-
dokumenta-

tioner & brandutredningar, med egen 
personal. Vi är aktiva över hela Sverige. 
www.eldochvatten.se

OCS
Med huvudkontor i Borås har OCS en 
historia från 1960-talet som specialist på 
interna transportsystem för konfektions-
branschen. Sedan 1993, då dagens OCS 
startade har marknaden emellertid bred-
dats avsevärt med fokus på fordons-, flyg 
och ytbehandlingsindustrin. OCS levererar 
bland annat friktionsbaserade patenterade 
teknik för hängande conveyors. Verkar idag 
på en global marknad med kunder över 
hela världen och närvaro i flera världsdelar. 
www.ocs.se
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Sammanfogning i fokus

Svetsfria kopplingar  
– effektivare byggande

Det finns många viktiga frågor kring sammanfogning mellan konstruktionselement 

som då och då väcker funderingar hos stålkonstruktörer och stålbyggare både i  

Sverige och i Norge. Under denna vinjett lyfter vi fram en expert som förklarar vad  

som är viktigt att tänka på vid sammanfogning mellan konstruktionselement.

Ett väldigt viktigt moment i uppförandet av en byggnad är resningen av den 

bärande stommen. Det är en fas med mycket tung trafik, högt nyttjande av  

byggkranar och fortfarande många på arbetsplatsen. Allt detta i kombination  

gör att det lätt blir kaotiskt och risken för skador ökar.

I och med att mycket av stålstommen i någon grad kommer för-
tillverkat till byggplatsen blir valet av sammanfogningsmetod på 
arbetsplatsen en viktig aspekt att beakta för ett smidigt byggande. 

Det vill säga hur vi sätter ihop våra delar på byggplatsen. I dagsläget 
är det främst två metoder som används: svetsning och skruvförband. 
Båda metoderna har sina för- och nackdelar, men hastigheten och 
enkelheten för montage med skruvade kopplingar är svår att slå.

Även för skruvade kopplingar behövs det dock nästan alltid 
svetsarbeten för att skapa förbandet. Fördelen är att allt svetsarbete 
då kan ske i en fabrik, istället för ute på byggplatsen. Det finns många 
positiva aspekter med att hålla sig till skruvade förband på byggplatsen.

Kvalitet och arbetsmiljö
Till att börja med är förutsättningarna för att skapa en god arbets-
miljö för svetsaren bättre i en fabrik. Du har tak över huvudet, 
värme och mindre stress. Ståldetaljen kan vändas och vridas för att 
lägga svetsen i det bästa läget. De flesta skulle nog välja det jämfört 
med att svetsa fast en stor stålbalk mot en pelare utomhus när det 
är kallt och läget på balken är låst.

Det blir inte bara enklare att göra en bättre svets i fabriken, utan 
det är även enklare att systematisera kontrollarbetet (oförstörande 
provning) och åtgärda eventuella fel. Dagens möjligheter till auto-
matiserad bearbetning direkt från ritningar ger god precision med 
bra toleranser. Med skruvkopplingar som tillåter normala toleranser 
krävs sällan anpassningar på plats.

Utan svetsning på byggplatsen reduceras även risken för brän-
der. Trots åtgärder för att avgränsa ytan för svetsarbetet kan några 
svetsloppor lätt komma nära något lättantändligt, som cellplast. Utan 
behov av svetsning på byggplatsen blir det även flexiblare med vilka 
som kan montera. För svetsning krävs utbildning och licenser vilket 
innebär att personalutbudet blir begränsat. De som utför arbetet 
behöver även ha rätt svetsprocedurer för att utföra arbetet.

Korrosionsskydd
När bärverksdelen ska utföras med ett korrosionsskydd blir svetsning 
ytterligare omständigt. I de fall konstruktionen kommer med ett 
färdigt rostskydd vid leverans till arbetsplatsen måste det slipas bort 

innan svetsning. Rekommenderat är att stålet friläggs minst 100 mm 
från svetsområdet. Vid högre korrosivitetsklasser ställs höga krav på 
förberedelsen av ytan som ska målas, för att färgen ska få en tillräcklig 
vidhäftning. Det tillsammans med behov av flera lager färg ger en 
tidskrävande process, framförallt när det är trångt. För utomhus-
konstruktioner är det vanligt med varmförzinkade ytor då det ger 
ett effektivt korrosionsskydd. Då är det extra viktigt med rengöring 
av ytan innan svetsning. Om ytan inte är tillräckligt rengjord och 
svetsaren får i sig ångorna kan denne drabbas av så kallad zinkfrossa. 
Med skruvade kopplingar kan bärverken komma med ett helt färdigt 
skydd utan något behov av slipning eller extra målning på plats.

Projektering
En styrka med helsvetsade förband är flexibiliteten och enkelheten för 
den som utför projekteringen. Det behöver inte funderas lika mycket 
på hur förbanden ska utformas utan de kan antas som kontinuerliga 
stålbitar. Vissa skulle säga att det är tidskrävande att räkna på skruv-

Förspänning av ASDO-stag.
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Niclas Görander är teknisk rådgivare på Pre Cast Technology (Pretec) och i den här artikeln  
beskriver han hur man kan minska kostnaderna, höja kvaliteten och öka hållbarheten genom  
att använda skruvförband och svetsfria kopplingar istället för att svetsa ihop komponenter på  
byggplatsen. Niclas kommer även att hålla ett föredrag på Stålbyggnadsdagen där han kommer  
att lyfta fram lösningar, nya infallsvinklar och vad som är viktigt att tänka på för de som projekterar 
och bygger stålkonstruktioner.

Samma 
detalj under 
montage.

Dragstag 
Västberga 
Allébro.

3D-rendering av dragstag av H-balk.
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Lindapter i verkligheten.

➤ förband och att det på ritbordet är komplicerat att få till lättmonterade 
lösningar. Tyvärr är Eurokoderna inte alltid intuitiva eller enkla att 
tillämpa. Men för beräkningsingenjören finns det många hjälpmedel 
och de blir fler varje dag. SBIs Detaljhandboken finns både i form av 
handbok och beräkningsprogram, båda med färdiga typlösningar för 
många kopplingar. Utöver detta finns flera alternativ för programvaror 
som med hjälp utav finita element-analyser (FEA) möjliggör mer 
avancerade beräkningar av skruvkopplingar. Det ger både en bättre 
förståelse för förbandens beteende och bättre nyttjande av detaljerna. 
Det går även att utforma förbandet för det teoretiska beteendet som 
man är ute efter. Ledad, styv eller något där emellan. 

I dag sker merparten av all projektering av bärande konstruktioner 
i något 3D-program. Det ger en mycket bättre överblick och förstående 
för detaljen jämfört med att endast se det i 2D på en ritning. Om det 
går att se framför sig när man står och monterar förbandet blir det 
betydligt enklare både för den som designar förbandet och den som 
sedan ska montera det senare. Med dagens framsteg inom AR (aug-
mented reality) och VR (virtual reality) dröjer det inte länge innan 
det går att provmontera och testa lösningar i en virtuell miljö. Med 
andra ord håller de projekteringsmässiga hindren på att försvinna.

Flexibilitet
Svetsfria kopplingar innebär inte endast vanliga traditionella skruv-
kopplingar och det finns lösningar för de flesta situationerna. Till 
exempel erbjuder Lindapter flexibla lösningar för eftermontage 
och situationer som kräver stor justerbarhet. De kan användas där 
det inte ens går att borra hål i den befintliga konstruktionen. Med 
färdiga fixeringsplåtar och friktionskraft kan det mesta monteras 
på befintliga konstruktioner snabbt och smidigt. 
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Istället för att svetsa fast stag till balkonger och vindkryss är det smi-
digare med gängade stag. Gängan på stagen ger en god justerbarhet och 
möjlighet till för-/efterspänning av stagen. Till exempel finns det färdiga 
förspänningslösningar till ASDOs dragstagssystem som har använts med 
framgång till bland annat broar. Det gör framtida reparationsarbeten av 
stagen smidigare och möjliggör även efterspänning av systemet om det 
finns behov av det på grund av tidsberoende förspänningsförluster. Det 
kan även användas för att överhöja eller lyfta upp bärverksdelar där det 
inte finns utrymme för domkrafter och stämptorn under konstruktionen.

Miljö
Tyvärr står byggbranschen för en stor miljöpåverkan. Både i ren 
energiförbrukning och materialanvändning. Ett sätt att reducera 
resursanvändningen är att återanvända bärverksdelar. De flesta bär-
verksdelarna i en vanlig byggnad utsätts varken för utmattningslaster 
eller korrosion vilket innebär att de i teorin kan ha en mycket längre 
livslängd än byggnaden i övrigt. Stålkonstruktioner med skruvade 
kopplingar är enklare att återanvända. Det räcker med att lossa 
skruvarna, medan för helsvetsade konstruktioner krävs skärarbeten 
för att separera delarna från varandra. Även om det inte alltid går 
att återanvända skruvarna krävs det mindre ingrepp för att montera 
ned delarna. Det är inte vanligt förekommande idag att delar från 
icke-temporära konstruktioner återanvänds, men vem vet hur det ser 
ut om 20 år. Med skruvar fås en bättre hållbarhet på köpet.

Fördelarna med skruvade kopplingar för montaget på byggplatsen 
är många, men det blir som bäst när det tas hänsyn till i början av 
projekteringen. Oavsett om du är beställare, stålbyggare eller projektör, 
ta upp frågan om skruvade förband i ditt projekt. n

För ett effektivare byggande – skruva ihop era stålkonstruktioner!

Stålentreprenörernas och stålverkstadens timme!
» Så får du längre svetskostnad med höghållfasta stål, Nils Stenbacka
» Hur gör man för att återanvända fler stålkomponenter, Wylliam Husson
» Svetsfria kopplingar för ett effektivare byggande, Niclas Görander
» Kontroll så att helheten blir rätt – Hisingsbron, Annica Ridell

www.stalbyggnadsdagen.se

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

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

www.sweco.se

STENPIRENS RECECENTRUM  
I GÖTEBORG.

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

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

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

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

Få din nästa projektidé på arcelormittalprojekt.se

Låt de goda idéerna 
bli till verklighet
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FOLKE BERNADOTTES BRO, DJURGÅRDEN, STOCKHOLM
360-GRADERSLÖSNINGAR GER DEN KRAFT DU BEHÖVER
COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 
360-graderslösningar. Vi hanterar utmaningar från olika angreppspunkter och skapar fungerande helhetslösningar för våra kunder.

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

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

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

Läs mer på www.cowi.se


