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Stålkonstruktören som tar
ansvar för framtiden
Vi på WSP är din stålkonstruktör som kan stålets alla möjligheter.
Vi vet hur man skapar den avvägda balansen mellan arkitektur,
funktion, produktion, tid och ekonomi som resulterar i ett
framgångsrikt projekt. Trygghet och ansvar är nyckelord för oss.
Vi är världsledande rådgivare och konsulter inom samhällsutveckling
som kombinerar global spetskompetens med lokal förankring för
att göra ditt projekt redo för framtiden.
Hör av dig så berättar vi mer.

Vi
framtidssäkrar
världen

wsp.se
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Vi har just avslutat ett av de affärsmässigt mest framgångsrika åren
i stålbyggnadsbranschens historia. Med fyllda orderböcker gick branschen in i 2022. Vad de är värda återstår att se efter den vedervärdiga
ryska invasionen av Ukraina. Vår marknad kommer sannolikt att påverkas under överskådlig tid.
Den svenska stålexporten gjorde ett av de bästa resultaten under
2000-talet med närmare 60 miljarder kronor i intäkter. Det såg fortsatt ljust ut före invasionen enligt auktoritativa bedömare som räknade
med en ökad generell stålefterfrågan i Sverige om fem procent jämfört
med 2021. Inom EU förutspåddes en ökad konsumtion av konstruktionsstål med drygt fyra procent under 2022.
Trots den säkerhetspolitiska oron ökar stålaptiten i världen och efter
drygt 20 år ser vi en fördubbling av stålproduktionen som närmar sig
två miljarder ton/år. Den fossilfria ståltillverkningen har en ansenlig bit
kvar att vandra innan den är operativ på global nivå. Teknikutveckling
pågår överallt i världen och omkring 2060 kan huvuddelen av ståltillverkningen vara koldioxidneutral. Hur behoven av ökad energiproduktion ska lösas återstår att se. Steget att gå från dagens masugnsprocess till direktreducerad järnframställning baserad på vätgas lär kräva
100 nya megastora kärnkraftverk.
Haveriet för den svenska energipolitiken har blivit synligt hos envar
elanvändare. Elbristen i Norden har lett till ökad import och därmed
även import av krisdrabbade europeiska elpriser. Dessa kommer tillsammans med höga stålpriser och ökade transportkostnader att ställa
till det för vår bransch. Generella prisökningar, materialbrist och långa
leveranstider kommer troligen dämpa efterfrågan på marknaden. Samtidigt blåser de säkerhetspolitiska vindarna i Europa fortsatt åt fel håll.
Alla osäkerheter till trots ser företagen inom stålbyggnad viss
lönsamhet, hyfsad efterfrågan på logistikbyggnader, ökat tryck i bostadsbyggandet och att kontorsprojekt ånyo börjat dyka upp. På infrastuktursidan dominerar broprojekt som handlar om byten och renoveringar. Här kommer stålets fördelar väl till pass – snabbt att montera,
hög hållfasthet, långa spännvidder samt optimal precision. Här bör den
nya imponerande Skurubron i Nacka nämnas, en 379 meter lång bro
med 5800 ton stål. Stålbyggnadsinstitutets professionella stålnätverk för
unga med intresse av stålbyggande kommer att besöka brobygget i vår.
Stålbyggnadsbranschens framgångar kräver fler nya medarbetare
och inspiratörer på lärosätena. Kanske lär vi kunna välkomna nya
medarbetare i branschen från Ukraina. Nyligen fick Chalmers en ny
professor, stålentusiasten Mohammad al-Emrani, vars engagemang för
samhällsbyggnad i allmänhet och stålbyggnad i synnerhet imponerar.
Engagemang och entusiasm räcker en bit på vägen men ytterst krävs
djupa kunskaper, förmåga att omsätta dessa i spännande och attraktiva
forskningsprojekt samt inte minst att utgöra en stimulerande förebild
för teknologerna. Mohammad är professor vid institutionen för Konstruktionsteknik/Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. I sin forskning fokuserar han huvudsakligen på stålkonstruktioner och fiberarmerade kompositer.
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SSAB tidigarelägger
omställningen för
fossilfritt stål
SSAB:s styrelse har fattat ett
inriktningsbeslut om att bygga om
det nordiska produktionssystemet
för tunnplåt i grunden och accelerera företagets gröna omställning.
Bakgrunden är den kraftigt växande
efterfrågan på fossilfritt stål. Planen
är att ersätta nuvarande system
med så kallade minimills, som ger
ett breddat produktprogram och
en förbättrad kostnadsposition.
Ambitionen är att i stort sett ta bort

koldioxidutsläppen kring 2030, 15 år
före tidigare kommunicerad plan. För
att det ska gå att genomföra måste

nödvändig infrastruktur vara på plats
i tid, framför allt tillgång till fossilfri el.
www.ssab.se

Vätgaslagret i Luleå tar form
Bygget av bergrumslagret för fossilfri vätgas i Luleå
har nått halvtid och bland annat håller själva stållinern (stålskiktet) inne i Svartöberget på att monteras. Lagret, som blir en viktig del av värdekedjan
för fossilfri järn- och stålframställning, är planerat
att tas i drift till sommaren. Tekniken för lagring
av gas i ett inklätt bergrum under mark (LRC) är
väl beprövad för lagring av naturgas. Nu tar dock
tekniken ännu ett steg framåt när detta för första
gången utvecklas med vätgas i större pilotskala.
www.hybritdevelopment.se

SBI är Scenografipartner
till Arkitekturgalan

Förändra är temat för årets Arkitekturgala. Samhället befinner sig i
en snabb förändringsprocess som
måste öka takten om vi ska nå våra
klimatmål. Samhället och vi alla
är – vare sig vi vill det eller inte, har
planerat för det eller inte – inne i en
förvandlingsprocess och ett skede
av transformation.
Välkommen till en inspirerande
dag med arkitekturen och förändringen i centrum!
Information och anmälan:
www.arkitekt.se/arkitekturpriser/arkitekturgalan/arkitekturgalan-2022/
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Fredrik Rege

Stålbyggnadsinstitutet är Scenografipartner till Arkitekturgalan 2022.
Som scenografipartner tar vi in stålet
på scenen och synliggör det cirkulära
byggmaterialet. Galan går av stapeln
den 7 april genom en livesändning
från Kulturhuset i Stockholm.
Arkitekturgalan arrangeras av Sveriges Arkitekter och är Nordens största
mötesplats för arkitektur. Ett event
som bjuder på inspiration och kunskap
och där årets bästa arkitektur får pris.

Trafikverkets arkitekturpris på Arkitekturgalan
Varvsbron på Oceanpiren i Helsingborg är en av de fyra nominerade till
Trafikverkets arkitekturpris. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan som sänds
digitalt torsdag den 7 april.
Ur juryns motivering: ”Med sina mjuka och svängda former tar Varvsbron
steget ut i Oceanhamnen, Helsingborgs nya urbana arkipelag. En föredömlig
process, präglad av innovation och kreativitet, har resulterat i en väl gestaltad
artefakt som samtidigt spänner bågen och visar vägen för stadens framtida
stadsutveckling.”
www.arkitekt.se/arkitekturpriser/arkitekturgalan/arkitekturgalan-2022/
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>130 ÅRS
ERFARENHET AV
ATT LEVERERA STÅL!

VÄLKOMMEN TILL VÅR

NYA WEBBSHOP!
www.begroup.se

BE Group levererar stål, armering, rör, specialstål,
rostfritt och aluminium till bygg- och verkstadsindustri
över hela Sverige och i fem andra nordeuropeiska
länder.
I vårt erbjudande ingår sortimentsbredd, produktkunskap samt logistik- och produktionslösningar
som är baserade på mer än 130 års erfarenhet.
Vårt företag grundades nämligen redan år 1885!
Behöver du balk, stång, profiler, plåt eller rör? Läs
mer om vårt erbjudande på www.begroup.se

Certifierad
enligt
EN 1090-1
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Norsk Offshoredag 2022
med fokus på Energisituasjonen
i Norge og Internasjonalt
Norsk Offshoredag 2022 vil bli arrangert 31.mai
2022 for 20. gang. Formålet med Norsk Offshoredag var fra starten i 2002 å sette fokus olje og
gass industrien og stålkonstruksjoner til havs.
Konferansen har de senere årene hatt fokus på
de nye utviklingstrender innen fornybar energi,
havvind, etc., og dette vil bli hovedfokus også på
årets konferanse.
Konferansen, som holdes i regi av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) i samarbeid
med Norsk Stålforbund, avholdes på Radisson
Blu Scandinavia Oslo ved slottet. Det vil også
være mulig å delta digitalt via Teams. Dette er
del av et 2-dagers arrangement, med Seminar
om Havvind og Fornybar Energi – aktuelle områder og regelverk – dagen etter, den 1. juni.

NTB

Olje og Energiminister Terje
Aasland åpner konferansen

Rystad Energy

Terje Aasland

Jarand Rystad

Konferansen har de senere år
fått positiv støtte fra Olje- og
Energidepartementet, og vil
også i år ha et åpningsinnlegg
med Olje og Energiminister
Terje Aasland.
Den høyaktuelle energisituasjonen i Norge og Internasjonalt vil deretter bli dekket av
et innlegg fra Jarand Rystad i
Rystad Energy.
Konferansen videre er
inndelt i 3 hovedsesjoner: Havvind, Offshore byggeprosjekter
og Fornybar Energi. Det vil i alt
være 11 faglige foredrag totalt
fordelt på disse sesjoner.
Thor Dahl, Leder NFS

Pia Nordlander

Program for dagen er vist her:
www.norskoffshoredag.no.

Annika Roos ny vd på Jernkontoret
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Ny professor på Chalmers
– Mohammad Al-Emrani
Mohammad Al-Emrani är ny professor
på avdelningen för konstruktionsteknik,
i forskargruppen Lättviktskonstruktioner, på Chalmers. I sin forskning har han
fokuserat huvudsakligen på stålkonstruktioner samt FRP kompositer. Mohammad bedriver idag forskning inom bland
annat utmattning av stålkonstruktioner,
tillståndsbedömning samt förstärkning
och reperation.
Den 15 december 2021 hölls Mohammads installationsföreläsning – Applied research… from needs to
implementation.
Abstract: Steel structures have played a major role in the development of industrial societies since the early 18-century. Bridges,
high-rise buildings, offshore platforms, and many other types structures have been possible to construct due to the excellent properties
of steel as a building material. Steel as a material has developed
substantially during the last decades. New production methods have
also emerged opening for new possibilities for more industrialized
manufacturing of steel structures. This is taking place in times (or
as a result) of an increased awareness of the importance of more
sustainable design, production, and construction methods.
www.chalmers.se

Jenny Gotthardsson – Årets Fe 2022
Jenny Gotthardsson, områdeschef
för Boliden Garpenberg, tilldelas
utmärkelsen
Årets Fe 2022.
Utmärkelsen
går till en kvinna
inom gruv- och
stålindustrierna
som gjort särskilda insatser i eller för industrierna under sin
karriär. ”Fe” står för järn i det periodiska systemet och bakom
utmärkelsen står arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin samt
nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden.
Inför internationella kvinnodagen 8 mars presenterade organisationerna en lista med 40 kvinnor över 40 år för att uppmärksamma och synliggöra kvinnor över 40 i gruv- och
stålbranscherna samt lyfta den kunskap och
erfarenhet som dessa personer bidrar med.
Se mer via qr-koden till höger.

Ruukki förvärvar Dala-Profil AB

Annika Roos har nu tillträtt som ny vd på Jernkontoret. Hon ska fortsätta driva arbetet med att
skapa bästa möjliga förutsättningar för järn- och
stålindustrins verksamhet i Sverige. Annika Roos
kommer närmast från rollen som global chef för
Powder-verksamheten inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Hon har arbetat
inom Sandvik-koncernen under 35 år i en rad
olika ledande befattningar, senast med fokus på
att utveckla affären för metallpulver som bland
annat används vid 3D-printing. Annika har en utbildning inom teknisk fysik från KTH. Annika Roos
tar över efter Bo-Erik Pers som går i pension.

Ruukki Construction
förvärvar aktiemajoritet
i Dala-Profil AB, som är
baserat i Borlänge, De
erbjuder olika tunnplåtslösningar för tak
och fasader och sysselsätter 35 anställda.
Bolagets verkställande
direktör Carl Sahlin
kvarstår som minoritetsägare och fortsätter som bolagets vd efter transaktionen.
Dala-Profil kommer, som del av Ruukki Construction, fortsätta som
självständigt företag under sitt egna väletablerade varumärke.

www,jernkontoret.se

www.ruukki.com/swe/
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Thomas Jansson

Stålmodulen i FEM-Design tar nya kliv framåt

Ny målningshall för
Bröderna Jansson
Bröderna Jansson har en lång historia av
blästring och målning men har under hösten
2021 lyft kunskap och kvalitet till att måla
enligt TS44 och målar därmed broar åt
Trafikverket som kund via som Skanska och
Peab. Målet är nu att fylla ut den kapacitet
man har med externa kunder, något man inte
haft möjlighet till under många år på grund av
kapacitetsbrist.
För att klara åtaganden på denna nivå jobbar man med egenkontroll Frosio level 3 och
ett nätverk av 3:e parts kontrollanter. Man
målar idag med 6 stycken högtryckssprutor
samt elektrostat.
Idag har man fyra ytor med 1100 kvm
tillsammans för målning, för att blästra har
man två ytor för fristråle blästring med grit
på 700 kvm tillsammans. Utöver det har
man en maskinbläster med stålkulor som
hanterar allt material för förberedelse innan
produktion. Bröderna Jansson kan idag blästra och måla upptill 45 m långa 7 m breda
samt 6 m höga konstruktioner.

FEM-Design 21 står för dörren och med detta även den nya funktionen Plastic Hinges. Med detta verktyg kan en plastisk fördelning
av spänningen över tvärsnittet erhållas och plastiska mekanismer i
strukturen uppträda. Detta kommer också potentiellt sett påverka
lastfördelningen och ge ett mer realistiskt beteende.
Vid denna typ av beräkning används en mer avancerad styvhetsmatris för Timoshenko-balkteorin där en kopplingsdel mellan krökningen och den axiella töjningen ingår. På grund av detta fås ett mer
nyanserat beteende av t.ex. enkelsymmetriska profiler. Om plasticering uppstår i tvärsnittet kan det neutrala lagret potentiellt förflyttas
och följaktligen kan en axiell last ge upphov till krökning av balken.
Pastic hinges går att aktivera i olika brott- eller bruksgränser för
att t.ex. tillåta plasticering i brottgräns men inte i en viss bruksgräns. Analysen är iterativ och kommer omfördela krafter när
tvärsnitt i strukturen plasticerar. Om inte kraften kan omfördelas i
strukturen kommer beräkningen stoppa och presentera resultatet
för det senast konvergerade laststeget. FEM-Design visar också
första instabila läget. Med hjälp av dessa resultat får konstruktören en mycket god förståelse för mekanismen och hur den kan
undvikas.
www.strusoft.com

DOT

www.br-jansson.se

DOT köper Pohl Invest
DOT AB har övertagit alla aktiviteter i Pohlinvest, vilket totalt omfattar varmförzinkningsfabriker på fyra platser i Sverige. I och med
förvärvet av Pohlinvest stärker DOT sin position
på den svenska marknaden, eftersom man nu
även kan erbjuda varmförzinkning i Halmstad,
Rydsgård, Lysekil och Säffle. De förvärvade
fabrikerna kompletterar de nuvarande i Sölvesborg och Eskilstuna och leder DOT ännu
närmare de svenska kunderna.
www.dot.se
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Tikkurila börjar
sälja världens
första miljömärkta
rostskyddsfärg
En färg som inte kan rosta och
är Svanenmärkt. Efter sex års
utveckling börjar Tikkurila nu
att sälja rostskyddsfärgen Fontezinc HR i Europa. Färgens
egenskaper spar både tid och
pengar och gör att företag
inom bland annat bygg, marin
verksamhet, fordon, vattenrening och infrastruktur nu kan
göra en stor skillnad för miljön.
www.tikkurila.se

Galfan från SSAB
hos Tibnor

I Kungshamn på den svenska västkusten ligger Llentab som tillverkar och säljer
multifunktionella stålbyggnader. Vädret på västkusten skapar de bästa testförhållandena för de material som används vilket bland annat gjort att Llentab Steel AB
nu valt Galfan från SSAB där också miljödeklarationen är en viktig del.
– Vi stod inför en utmaning och insåg att vi behöver erbjuda en bättre korrosionsklass på vårt material. Vi ville samtidigt ha riktigt bra dokumentation på
materialet och då blev valet av SSAB enkelt då de har koll på både dokumentation
och produkter. När våra miljöansvariga fick se produktdeklarationerna avseende
Galfan blev dom glatt överraskade eftersom vi i vår tur ska skapa miljövarudeklarationer för våra produkter, säger Anders Lundin, VD för Llentab Steel AB.

Galfan (ZA) är en beläggning av
zink-aluminiumlegering som ger
goda korrosionsskydd, och gör
produkten till ett bra alternativ till
Aluzink och zink-magnesiumbeläggningar. Man kan även ersätta
traditionell zinkbeläggning med
en tunnare Galfan-beläggning,
som erbjuder både bättre
svetsbarhet och bättre formningsegenskaper. Beläggningens
goda formbarhet i kombination
med stål med djuppressningsegenskaper innebär att man
kan använda Galfan till detaljer
som annars kräver en obelagd
pressplåt som korrosionsskyddas genom elförzinkning eller
målning. Nu lagerför Tibnor
Galfan från SSAB.

www.llentab.se

www.tibnor.se

Llentab Steel AB väljer Galfan från SSAB

Brandsäkerhet med Ruukkis F-PIR-sandwichpaneler

En nykomling inom F-PIR är
en panel med 80 mm tjocklek,
som i linje med FM-krav kan
användas för innerväggar
(mellanväggar/innertak) baserat på FM 4880-tester.
www.ruukki.com/swe
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Ruukki

Med bokstaven F som ”Fire” i
produktnamnet introducerar
Ruukki en ny familj sandwichpaneler med PIR-kärna som
kommer att vara den starkaste
gruppen i Ruukkis portfölj när
det gäller brandsäkerhetsparametrar.
Huvudegenskaperna hos
F-PIR-paneler är:
l Reaktion på brand B-s1,d0 (i
enlighet med EN 13501-1)
l Mycket höga brandmotståndsvärden upp till EI 60 (i
enlighet med EN 13501-2)
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din starka infästningspartner

Cato A. Mørk

Nye MUNCH
– proppfull av stål
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I fjor høst var det offisiell åpning på det 13 etasjer høye
museet med 26 000 kunstverk av Edvard Munch. Bygget i
seg selv er en omfattende og utfordrende konstruksjon,
og stål er en sentral del av konstruksjonen.

Einar Aslaksen

av Cato A Mørk, Multiconsult

MUNCH-museet er lokalisert i Bjørvika.

D

et som er spesielt med bygget er at
det fullt ut er tilpasset funksjon som
museum. Det er en rekke tekniske
utfordringer knyttet til klimatisering og
andre forhold som er løst på en veldig god
måte. Arkitekturen er også en spennende og
interessant faktor i dette prosjektet, sier Geir
Juterud, konserndirektør i Multiconsult.
Siden 2010 har Multiconsult arbeidet med
å realisere nye MUNCH, fra skisse til ferdig
bygg. Nybygget er på 58 meter over 13 etasjer,
har bærekraftige løsninger og er utformet
av arkitektkontoret estudio Herreros og
LPO-arkitekter. Museet har 11 utstillingssaler, et bruttoareal på over 26 000 m2, og
inneholder også arkiver, konserveringsverksteder, kontorer, møterom, serveringssteder
og butikk.
– Det som har vært spesielt interessant med
dette prosjektet er at vi står jo ikke på land,
vi står ute i Bjørvika på betongfylte stålpeler
ned til nesten 50 m. Og ikke nok med det, vi
måtte ta hensyn til konstruksjoner i grunnen,
spesielt Operatunnelen men også eksisterende
kaikonstruksjoner. Så dette har vært spennende faglige utfordringer, sier Svein Nielsen,
oppdragsleder for Multiconsult.
Multiconsult har hatt rollen som prosjekterende på ingeniørfag fra skisseprosjektet
i 2010 og gjennom hele prosjekterings- og
byggefasen, på oppdrag av Oslobygg KF.
Selskapet har bidratt med de store fagene
geoteknikk, byggeteknikk, VVS og elektro,
og vært involvert i brannkonsept, akustikk,
bygningsfysikk og logistikk.
Selve bygget har hatt strenge krav når
det gjelder bærekraft, og noen nøkkelord
er lave klimautslipp i bygg- og driftsfase,
lavkarbonbetong, resirkulert stål, og lang
levetid på konstruksjonen. Bygget har også
passivhusstandard.
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Pål Anders Thomas
Multiconsult

Råbygget av Munch-museet.

Pål Anders Thomas, disiplinleder RIB i
Multiconsult.

Stål er en viktig del av konstruksjonen i bygget, selv om betongen i glidestøp kanskje har
fått mest oppmerksomhet. Både i råbygg
og i kaikonstruksjonen langs Akerselven er
det spennende stålkonstruksjoner. I løpet av
prosjektet leverte Veidekke alene mer enn
1000 tonn konstruksjonsstål i forbindelse med
råbygget, og i den innvendige entreprisen
ble det også brukt betydelige mengder stål.
– Kort fortalt består museet av tre deler.
Høybygget består av en betongkonstruksjon
i bakkant og dette utgjør den statiske delen.
I forkant er det en dynamisk del som er en
stålkonstruksjon. Den tredje delen er podium,
lavbygget på tre etasjer som også hovedsakelig er bygget i stål, sier Pål Anders Thomas,
disiplinleder RIB i Multiconsult.
I utviklingen av bygget ble det lagt vekt
på å holde på konsept og utforming fra arkitektene, noe som betød store søylefrie arealer,
og at stål ble avgjørende.
– I den dynamiske delen ønsket vi å ha så
lite søyler som mulig og mest mulig åpent.
Alle stålkonstruksjonene i den dynamiske
delen er avstivet mot den statiske delen av
bygget, forteller Pål Anders Thomas.
Oppsveisede bjelker og fagverk bærer ta14 • ARKITEKTUR
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ket og de underliggende dekkene i podiet inn
mot søylene i den dynamiske delen. Samtidig
er det mye spesialprofiler og lite standardprofiler i prosjektet. I podiumet spenner bjelkene
over 20 meter på det meste, og tverrsnittshøyden er på hele 900 mm. I kontrast til de
store bjelkedimensjonene er søylene slanke.
– Også i restauranten som vender mot
fjorden øverst har stål vært avgjørende, forteller Pål Anders Thomas.
Det har muliggjort et slankt bæresystem,
som går i ett med sprossene i vindusfasaden.
– Det har vært en kjempemoro prosess
sammen med arkitektene og andre aktører,
og vi sitter igjen med et felles godt prosjekt,
sier oppdragsleder Svein Nielsen i Multiconsult. n

Fra toppen av Munch-museet får man en fin
utsikt over Oslo by.

Byggherre: Oslobygg KF
Arkitekt: Arkitektkontoret estudio
Herreros og LPO-arkitekter.
Rådgivere: Multiconsult – med underrådgiverne Brekke & Strand, Civitas,
Bollinger + Grohmann
Entreprenører: Veidekke, SGS og HENT
Stål til råbygg: Promostal (Polen)
Stål, innvendige arbeider: SIAS
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WELAND VISAR VÄGEN
VI SYNS I C-HALLEN

Äntligen möts vi på Nordbygg!
Den 26 april slår Nordbygg upp portarna till en ny spännande mässa och vi
är på plats. Välkommen till till Welandkoncernens gemensamma monter, möt ett
urval av våra bolag och ta del av vårt breda och omfattande erbjudande.
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Stålkonstruktioner av kvalitet
LECOR Stålteknik AB är lokaliserat i en modern produktionsenhet i Kungälv. Vi arbetar med alla
typer av stålkonstruktioner och utöver broar och industristommar erbjuder vi även leveransfärdiga
prefabricerade stålkonstruktioner för byggprojekt. Vi är en kapacitetsresurs för byggsmederna och
ger möjlighet även för mindre stålföretag att leverera och montera stål till större byggprojekt.
Lecor Stålteknik AB, Växelgatan 1, 442 40 Kungälv
Tel. 0303-24 66 70 • E-post: info@lecor.se • Webb: lecor.se
16 • ARKITEKTUR
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DARK Arkitekter AS

Økern Portal

Det nye næringsbygget
Økern Portal ligger i
Lørenfaret 1 i overgangen
mellom bydelene Løren
og Økern. Prosjektet
består av et stort, hesteskoformet portalbygg
med Nord-Europas størDARK Arkitekter AS

ste takparkanlegg, samt
et hotell, parkeringshus
og varemottak.
av Jørn Høiback fra Norske Bæresystemer AS
og Morten Rotheim fra Djerving AS
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P

ortalbygget har fått navnet sitt fra
sammenkoblingen i form av en
brukonstruksjon over en urbant utformet uteoppholdsplass. På tomta tas det
opp et terrengfall på tre etasjer, som med
parkmessig utforming leder gående gjennom
denne portalen og danner en akse mellom
nye Økern sentrum og Lørenbyen.

Fasaden

Arkitektene ønsket at fasadene skulle være
mer enn «påklistret pynt» – de ønsket å finne
ut om fasadene kunne løse konstruksjon,
teknikk, solavskjerming og dagslys, og i
tillegg underbygge formen. Designet og
uttrykket skulle forsterke formen og gjøre
prosjektet til et signalbygg. Samtidig var det
ARKITEKTUR • 17
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Norske Bæresystemer AS

viktig å velge materialer som ikke kunne
oppfattes som utdatert den dagen prosjektet
ble ferdigstilt. Kanskje fasaden kunne være
med å definere identiteten til prosjektet?
Inspirasjonen bak den unike fasaden ble til
slutt skogen, med fokus på de store trærne og
deres varierte løvverk. Elementene på portalbygget er av prefabrikkerte paneler i en kombinasjon av champagnefargede plater og sorte
profiler. Fasadeelementene er av 75 % resirkulert
aluminium. I tillegg er det en fagverkskonstruksjon i stål som utgjør de bærende elementene
i designkonseptet. Fagverket representerer
stammene og greinene, mens fasadeplatene
er plassert og vinklet for å tilsvare bladverket
man finner i en skog. Fasaden reflekterer vær
og årstid i fjernvirkning, og gir en variert og
spennende rytme på nært hold. Det er også åtte
gjennomgående lysgårder fordelt i hesteskoen,
som alle bidrar til å bringe dagslys lenger inn i
kontorlokalene og bryte opp volumet.
Bæresystemet

Hovedbæresystemet består av 2500 tonn stål i
form av bjelker og søyler, samt 62 500 m2 hulldekker og 15 500 m2 vegger av prefabrikkert
betong. Stålet er optimalisert til å håndtere
byggets komplekse geometri, lange spenn
og store belastninger. Det har blitt lagt stor
vekt på byggbarhet og sikkerhet i prosjektutviklingen og detaljprosjekteringen, og det
har vært et tett samarbeid mellom arkitekter,
rådgivere og utførende for å få til dette.
Bærekonstruksjonen i stål er meget godt
integrert i byggets arkitektur, både med hensyn på portalbyggets form, og for det ekspresssive fasadeuttrykket. Søylene i bæresystemet
er laget av oppsveiste kasseprofiler og valsede hulprofiler, mens bjelkene er oppsveiste
hatteprofiler. Portalen, som spenner over 28
meter i fasaden og 32 meter innover i bygget,
bæres av fire stålfagverk som hver er fem
etasjer høye. Fagverkene i fasadene har skrå
søyler, slik som søylene i de andre fasadene.
Bæresystemet på Økern Portal viser definitivt
at stål gjør det mulig.
18 • ARKITEKTUR
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Utfordringer underveis

Til et slikt komplisert prosjekt har det
definitivt dukket opp en del utfordringer,
spesielt relatert til monteringen. Noen av
utfordringene skyldtes det lange spennet i
portalen, opphengte hjørner og skrå søyler
i fasadene. Løsningen for portalen og de
opphengte hjørnene ble å montere dem på
midlertidige søyler, som senere ble fjernet
ved å jekke opp konstruksjonene og så fjerne
underlagsskiver – helt til de overliggende
konstruksjonene tok over all lastbæringen.
Når det kommer til skråsøylene er både
retningen, spredningen og vinklene optimalisert for å gi best mulig horisontal likevekt.
En annen utfordring ved dette bygget
er den store takflaten. Bygget i seg selv er
skrått i taket, og flaten faller med tre etasjer
fra den ene enden av bygget til den andre.
Dette kommer av terrenget bygget står på.
Det at takflaten også inneholder en park,
hage og oppholdsarealer gjør at bærekonstruksjonene får ekstra vektbelastning. For
å løse dette har det blitt tatt mange sprang i
bærekonstruksjonene.
For å ha kontroll på krefter og deformasjoner i alle midlertidige faser, samt i ferdigstand,
har mye tid gått med til globalanalyse. Den

skrå geometrien i bygget gir horisontallaster
av betydelig størrelse, som alle måtte håndteres på en god måte. Geometrien, samt de
store vertikale og horisontale kreftene medførte at prosjekteringen av alle de komplekse knutepunktene har vært omfattende og
tidskrevende.
Økern Portal legger til rette for et mangfold av tilbud, som spenner fra treningssenter
og tjenesteyting til kontorplasser. Takparken
kan tilby spiselige vekster, løpebane, samt ni
ulike bespisningsmuligheter som både det
lokale nærmiljøet og leietakerne i bygget kan
benytte seg av. Slik skapes et bærekraftig møte
mellom næring og nærmiljø. n

Byggherre: Oslo Pensjonsforsikring AS
Arkitekt: Dark Arkitekter AS
Konstruktør/RIB: Djerving AS
Totalentreprenør: Vedal Entreprenør AS
Stålentreprenør: Norske Bæresystemer AS
Prosjektutvikling: Vedal Utvikling AS
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Skreddersydd
for stålbyggere
STENE STÅL PRODUKTER AS
Seljeveien 8
1661 Rolvsøy, Norway

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

Sertifisert
Varmforzinkingsanlegg
Sentralt på Østlandet
Varmforzinking - Kvalitet - Transport
Den raskeste, beste og
billigste rustbeskyttelsen.
Faste sjåfører og biler med kran.
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Svetsade specialprodukter
www.pretec.se | www.pretec.no

Projekt: Karlatornet, Göteborg. Hissentreprenör: Kone AB.
Produkter: Svetsade väggfästen och specialbalkar för installation av hissar.
Egen svetsavdelning: Vi erbjuder CE-märkta, svetsade montagedetaljer med snabb
leveranstid. Vårt mål är att kunna tillgodose våra kunders önskemål och hitta flexibla
lösningar. Vi är certifierande enligt EN 1090-1 och tar oss an både mindre och större projekt skicka in dina ritningar och låt oss veta vilken typ av svetsning som vi kan hjälpa dig med!

VI KAN EN 1090 & ISO 3834
Vi certifierar även mot ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
EN 15085-2, ISO 27001, ISO 13485 m.fl

AAA Certification AB
Göteborgsvägen 16H
441 32 Alingsås
0322 - 642 600
info@a3cert.com
www.a3cert.com

.

Wylliam Husson,
ProDevelopment

Det senaste om
återbruk av stål

– ett regelrätt och fungerande sätt
att säkerställa egenskaperna
Återbruk kan drastiskt reducera en stålkonstruktions energianvändning
och koldioxidutsläpp. Trots det måste man erkänna att återbruk av stål
fortfarande är sällsynt. Men mycket har hänt på sistone och tidigare hinder
har kunnat undanröjas.
Å T E R B R U K AV S T Å L

I

en tidigare artikel på temat återbruk, se
Stålbyggnad 4/2018, nämndes bland annat ett behov av provningsprocedurer
med definierade acceptanskriterier och
provningsomfattningar samt metoder för
att tillgodoräkna sig miljöfördelarna av att
utnyttja återbrukade produkter. Idag finns
sådana.

Komponenterna har ett känt ursprung?
ja
Stålet kan antas uppfylla samma krav som nytt stål?
ja

Branschstandard

På uppdrag av Mekaniska Verkstädernas
Riksförbund och Nordcert har ProDevelopment AB utarbetat en branschstandard,
MVR BS04:2021 – Återbruk av stål i bärande
konstruktioner – Krav- & processbeskrivning,
som ger instruktioner för sortering och klassificering av stålkomponenter för återbruk
som ingående produkter i bärande konstruktioner.
Rekommendationerna gäller för varmvalsade och kallformade profiler som ingår
i statiskt och kvasistatiskt belastade bärande
konstruktioner upp till och med utförandeklass EXC2 men principerna kan även
tillämpas på andra produkter, bl.a. svetsade
balkar, med vissa anpassningar och ytterligare
kontroll.
Fyra procedurer, A till D, definieras för
säkerställande av de väsentliga egenskaperna
enligt avsnitt 5.1 i SS-EN 1090-2. Vilken procedur som är aktuell beror av den information
som är tillgänglig och vad som kan förväntas
av materialet. I avsaknad av information bör
varje komponent provas (Procedur D), ett
dyrt alternativ.
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nej

Figur 1:
Val av
provningsprocedur
enligt MVR
BS04:2021.

nej

Ursprungliga kontrolldokument är
tillgängliga och komponenterna är
fullt spårbara?
ja
Procedur A

nej
Procedur B

Procedur C

Komponenter med dokumenterad historik, tex hämtade från en bygglovspliktig
byggnad med känt byggår, däremot kan delas
in i kontrollpartier som samlar komponenter
med likadana egenskaper och funktion. Efter
kontroll med oförstörande metoder, främst
hårdhetsprovning men även spektrometri,
kan en eller få profiler representera hela gruppen och undergå förstörande provning.
Material tillverkat efter 1971 kan anses
uppfylla samma krav som nytt stål (Procedur B). Undersökningar syftar till att bestämma en stålsort vilket kan göras med

Procedur D

hjälp av en enda uppsättning förstörande
provningar. Äldre material däremot behöver undersökas närmare och karakteristiska
egenskaper tas fram genom en statistisk utvärdering (Procedur C), dvs med minst tre
förstörande provningar. Om ursprungliga
kontrolldokument fortfarande är tillgängliga
och komponenterna är fullt spårbara räcker
det med oförstörande provning (Procedur A).
Utifrån vägledningen i branschstandarden
kan ett företag utveckla egna specifika rutiner
för att bedöma egenskaperna hos återbrukat
stål.
➤
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Resultatet blir återbrukade ingående produkter med ett provningsintyg som styrks
deras egenskaper och kan bifogas prestandadeklarationen vid CE-märkning efter tillverkning enligt SS-EN 1090-2 i en certifierad
verkstad.
Tillämpning i ett pilotprojekt

För att undersöka hur återbruk av stål kan
göras praktiskt, miljömässigt och ekonomiskt gångbart samt prova att tillämpa
branschstandarden ovan initierade Skanska
och Stena Stål ett pilotprojekt med finansiellt
stöd från SBUF (ID:14024). Konstruktionen
som utfördes i återbrukat stål är en del av
ett fläktrum på ett av Stockholmshusen som
Skanska bygger åt Familjebostäder i Farsta,
Stockholm. Som ersättning till profilerna
som projekterades initialt hittade Stena Stål
varmvalsade HEM-balkar som hade tjänat
som testbord i ett laboratorium i Hisings
Backa, Göteborg, sedan 1990-talet.
Att jobba med återbrukade produkter
kräver en större flexibilitet vid projektering
för att anpassa konstruktionen till det tillgängliga materialet. I detta fall var konstruktionen
av enkel sort och endast några knutpunkter
behövde ritas om vilket inte medförde några
svårigheter. Att efterlysa profiler med kort
varsel lär dock inte vara framgångsrikt i större
skala och helst bör återbruksprocessen innehålla någon form av lagerhållning.
De återbrukade profilerna levererades i
befintligt skikt vilket försvårade arbetsflödet
i verkstad då gammal färg behövde avlägsnas manuellt. Om kunden inte uttryckligen
vill och kan hantera rekonditionering bör
leverantören av återbrukat stål kunna tillhandahålla kapade och blästrade produkter.
Produkternas kvalitet säkrades med procedur B i MVR BS04:2021 och följande punkter
lades till, förtydligades eller anpassades till de
rådande förutsättningarna:
● kriterier för visuell inspektion;
● praktiska rekommendationer för bearbetning av ytor inför hårdhetsprovning;
● acceptanskriterier för sortering i kontrollgrupper;
● urval av profil till förstörande provning och
uppskattning av säkerhetsnivån.
I rapporten till SBUF-projektet ingår ett
exempel på bakgrundsdokument till egna
rutiner och ett exempel på provningsintyg
som kan användas vid CE-märkning. Båda
har granskats och godkänts av RISE.
Enastående miljöegenskaper

Klimatpåverkan från återbrukat stål kan
hanteras antingen inom ramen för miljövarudeklarationer (EPD) eller, på ett mer
förenklat sätt, med klimatdeklarationer baserade på Boverkets generiska klimatdata. I
båda fallen får utsläppen från råvaruförsörjning (modul A1), dvs demontering, sättas
till noll, och Boverket räknar även med noll
klimatpåverkan från transport och tillverkning i produktskede (modul A2 och A3). I
en miljövarudeklaration bör transport och
rekonditionering beaktas men deras på22 • ÅTERBRUK AV STÅL

verkan blir ändå
en bråkdel (under
0,05 kg CO2-eq/
kg) av vad den
är för nytt stål (ca
1,00 kg CO2-eq/
kg). I pilotprojektet kunde klimatpåverkan minskas
med hela 96%.
Regelverket
beakta dock inte
materialeffektivitet och det är
konstruktörens
ansvar att inte använda för mycket
material, även om
återbrukat stål har
nära noll utsläpp.
En enkel tumregel
är att inte ersätta
nytt stål med återbrukat stål om det
innebär en viktökning större än
50%.
Rimliga kostnader för provning

Återbrukat stål
bör helst ses som
en egen materialklass med särskilt
goda miljöegenskaper och kvalitetssäkrat material kan säljas till minst
samma pris som nytt stål och med en stor
konkurrensfördel i projekt med miljöprofil.
För att återbruk ska vara ekonomiskt
gångbart behöver kostnader för samtliga
återbruksoperationer bli mindre än kundens betalningsvilja. Uppskattningar visar
att skrotpriset utgör den största posten men
denna tenderar också att följa samma trend
som försäljningspriset och en någorlunda
konstant marginal uppstår mellan skrot- och
stålpris. Mest kritiska för lönsamheten blir
därför demontering och provning.
Tack vare gruppering och oförstörande
provning kan provningskostnaderna hållas på
en rimlig nivå, i storleksordning 2 till 3 kr/kg.
Dessutom är de enkla att uppskatta. Objekt
med för få och lätta komponenter kan t.ex.
lätt uteslutas.
Extra kostnader från demontering uppskattas i litteraturen till mellan 2 och 4 kr/kg

men är svårare att kvantifiera och antagligen
något som återbrukare behöver lära sig att
uppskatta med tiden utifrån egna erfarenheter.
Europeisk standard på gång

Pilotprojektet har visat på möjligheter och
bidragit med viktig praktisk information.
Frågan om återbruk är högaktuell, även
internationellt, och en gemensam europeisk
teknisk specifikation (CEN/TS) om återbruk av stålkomponenter förbereds av CEN/
TC135/WG2. Förlagor till denna standard är
bl.a. MVR BS04:2021 och engelska SCI/P427.
Publicering väntas om några år men jag
hoppas att svenska stålbyggnadsbranschen
utnyttjar sitt försprång och satsar redan nu. n
Läs mer på Internet
www.sbuf.se – Sök ”14024”
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Erfarenheter av återanvänt stål
I Sverige pågår flera intressanta pilotprojekt med återbrukat stål. Ett par av
pionjärerna är ståldistributörerna Stena Stål och Tibnor, där Tibnor samverkar
med Sweco och Dekra. Vi har frågat aktörerna om hur de ser på återbruksmarknaden för stålprodukter.
STENA STÅL – Christoffer Muhl Pollari / Thomas Larsson
Hur mycket kan återbrukat stål tänkas kosta i relation
till nytt stål?
Priset beror till stor del av demonteringskostnader och testkostnader. De
har gemensamt att det blir billigare per kilo om det är stora kontrollpartier. I
gynnsamma fall kan det bli ett lägre pris än nytt stål.
Har ni några profiler på hylla idag om någon ringer?
Vi har mindre kvantiteter av återbrukad och kvalitetssäkrad balk på lager.
Kommer ni att ta fram en EPD för återbrukade profiler?
Det kommer vi ta fram när återbruk skalas upp efter fler lyckade projekt.
Vilken tror ni kommer att bli den mest återbrukade profiltypen?
Vi bedömer att balk kommer vara den produkttypen som återbrukas
mest till bärande konstruktioner. Vi ser även att olika former av plåt kan
användas till estetiska och väderskyddande applikationer.

TIBNOR / SWECO – Patrik Bjelovuk / Alexander Dobo
Hur mycket kan återbrukat stål tänkas kosta i relation
till nytt stål?
Det tänker vi att piloten kommer att visa, det kommer att vara väldigt
viktigt att prova ”rätt” saker!
Har ni några profiler på hylla idag om någon ringer?
Inte idag, vi hoppas att kunna ha små mängder inom kort!
Kommer ni att ta fram en EPD för återbrukade profiler?
Om det kommer att vara i form av specifika EPD för just det
materialet eller för det totala projektet kan vi inte riktigt veta
ännu då mycket kommer att vara beroende på hur vi väljer att
”lägga upp” materialet
Vilken tror ni kommer att bli den mest återbrukade profiltypen?
Balk och möjligen hålprofiler

Märker ni någon efterfrågan från kunderna redan nu?
Vi ser ökande efterfrågan och stort intresse för återbrukat material.

Märker ni någon efterfrågan från kunderna redan nu?
Faktiskt finns det en viss efterfrågan redan nu.

Ser ni att återbrukat stål kommer ta plats i det ordinarie sortimentet
framöver, i så fall när?
Vi ser stora möjligheter att återbrukat material blir en del av vårt sortiment i
framtiden. Tidsplanen bestäms mycket av den framtida efterfrågan.

Ser ni att återbrukat stål kommer ta plats i det ordinarie
sortimentet framöver, i så fall när?
Ja, det tror vi att det kommer att göra, När och exakt hur är
svårt att sia om dock.

BOVERKET – Oskar Larsson Ivanov / Niels Bailleul
Boverket tittar på frågan om återbruk för olika byggmaterial för att
i framtiden kunna ge vägledning kring återbruk av byggprodukter.
Nyligen fick myndigheten också ett uppdrag och anslag för att öka
cirkulariteten i byggbranschen under de kommande tre åren. Även om
utredningarna inte är färdiga ännu så går det att fastslå vissa principer
för återbruk av stål.
Hur bedömer man egenskaperna på återbrukat stål?
Stål som ska återbrukas i bärande konstruktioner behöver bedömas
utifrån två perspektiv. Det första perspektivet är att stålet ska uppfylla
relevanta egenskapskrav på exempelvis bärförmåga och brand. De
relevanta egenskaperna kan skilja från fall till fall. En utgångspunkt
kan vara de väsentliga egenskaperna som finns definierade i dagens
produktstandarder samt i EKS. Exempel på sådana egenskaper är
slagseghet, sträckgräns, brottförlängning, svetsbarhet och korrosionsmotstånd. Kännedom om stålets ursprung och kvalitet minskar behovet
av provning av karakteristiska egenskaper. Stickprovskontroll kan vara
tillräckligt om stålet som ska återbrukas kan förutsättas ha tillverkats
under samma förhållanden.
Det andra perspektivet är att upptäcka och bedöma de skador som kunnat uppstå under livslängden. Kännedom om stålets
användning och vad den utsatts för kan återigen utgöra underlag
för stickprovsbedömning. Exempel kan vara om stålet utsatts för
utmattningsbelastning.
Exakt omfattning av kontroller av produkter är en sammanvägNR 1 • 2022 • NY HET ER O M STÅL BYG G NAD

ning av den information som finns tillgänglig och erforderligt mått på
säkerhetsnivå, vilka metoder som ska användas regleras eller vägleds ej
av Boverket.
Krävs CE-märkning av återbrukat stål?
Nej, återbrukade och icke-modifierade stålkomponenter eller
bärverksdelar i stål kan i dagsläget inte CE-märkas. Det som krävs
är att materialet har kända och dokumenterade egenskaper som är
lämpliga för dess användning. Detta gäller både för komponenter så
som varmvalsat stål enligt exempelvis SS-EN 10025-1 och för bärverksdelar enligt SS-EN 1090-1. Metoder för tillverkningskontroll och
inledande bedömning av produktens prestanda (t.ex. provning) som
är framtagna i harmoniserade standarder är huvudsakligen anpassade
till nyproducerat grundmaterial och nyproducerade bärverksdelar.
Samtliga bedömningar ska vara utförda innan produkten släpps ut på
marknaden. En produkt kan bara släppas ut på marknaden en gång
och ska anses utsläppt när den för första gången har levererats i samband med kommersiell verksamhet. Sammanfattningsvis är det inte
möjligt att CE-märka återanvända bärverksdelar eller återbrukande
stålkomponenter eftersom de redan släppts ut på marknaden.

➤
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Erfarenheter från återbruksprojekt
➤

Besökscentrum
vid Onsala
Rymdobservatorium
Återbruksprojektet Besökscentrum vid Onsala Rymdobservatorium har
givit oss på Chalmersfastigheter och vår samarbetspartner NCC många
lärdomar. För att bli bra på att bygga med återbrukat material krävs
många kreativa beslut. Vår målsättning har hela tiden varit att vi skall lära
oss vilket innebar att vi behövde våga ta risker när vi fattade våra beslut.
Vi har samlat på oss värdefulla erfarenheter som vi gärna delar med oss
av när det kommer till återbrukat stålbyggande. I projekteringsfasen identifierade vi att stål utgör en lämplig stomme i återbruksprojekt kopplat till
följande punkter:
● God tillgång
● Standardiserade tvärsnitt
● Stor miljöbesparing
● Lång livslängd
Vi vill fortfarande påstå att det teoretiskt är lätt att återbruka stål även om
vi stötte på hinder på vägen. Några viktiga saker vi inte förutsåg och som
begränsade projektet var:
● Rivningsentreprenörernas affärsmodell
En del i affären är att sälja skrot och de är inte alltid villiga att äventyra den
affären genom att experimentera med nya affärsmodeller.
● Rivningsmetodernas åverkan på materialet
Med många av de konventionella rivningsmetoderna skapas deformationer på materialet. Att demontera stålet mer varsamt är självklart möjligt,
men då behöver både rivningsmetoder och tidsåtgången för rivningen
ändras. Den processen gör att kostnaderna är högre för rivningsentreprenören.

● Även om det finns ett gott utbud kan det vara svårt att hitta rätt tvärsnitt

vid rätt tidpunkt. I återbruksprojekt är det ständigt en balans mellan att
ha en kort lagertid för hittat material, samtidigt som det behöver säkerställas att rätt material finns framme när projektet behöver det.
Med den erfarenheten vi samlat på oss har vi lärt oss att ta kontakt
och engagera en stålentreprenör i ett tidigare skede så att de kan vara
behjälpliga med att söka och bedöma material. Bygglovet för återbruksprojektet Besökscentrum vid Onsala Rymdobservatorium drog ut på
tiden vilket gjorde materialförvärven svårtajmade. Är det möjligt att
kartlägga lämpliga rivningsprojekt som löper parallellt med ens eget
återbruksprojekt är det den bästa lösningen. Det gör att det i tidigt skede
går att upprätta ett samarbete kring hur demontering och hantering av
materialet lättast kan återbrukas.
Vår slutsats är att bygga med återbrukade stålstommar är fullt möjligt, även
om vi inte i detta projekt hade någon jättestor framgång med det. Vi tar med
oss vad vi lärt oss och hoppas att våra lärdomar kan hjälpa vårt nästa projekt till
framgång. Vi tror att om återbruksambitionerna ökar i fler projekt så kan branschen lättare samarbeta för att tillsammans lösa de utmaningar med affärsmodeller och logistikkedjor som vi identifierat som utmaningar i vårt projekt.
Pär Johansson, Chalmersfastigheter

Ombruksstål fra den amerikanske ambassaden
Norsk Stål og Norsk Gjenvinning inngikk høsten
2021 en samarbeidsavtale om å etablere en
industriell verdikjede for ombruk av konstruktivt stål. Avtalen innebærer demontering,
mellomlagring, testing og dokumentasjon av
stålkomponenter, samt videre salg og distribusjon av andre byggeprosjekter.
Som et pilotprosjekt til å teste ut verdikjeden,
er det blitt tatt ut om lag 20 tonn stål fra den
tidligere amerikanske ambassaden i Oslo. Dette
skal så selges videre for å brukes om igjen i et
nytt bygg senere. Ombruksstålet ble lagt på lager
i fjor høst, og klargjøres nå for testing og videre
distribusjon. Komponentene skal kunne spores
på individnivå, og de skal ha egen dokumentasjon som er avhengig av utføringsklassen.
Mari Solheim
24 • ÅTERBRUK AV STÅL

N R 1 • 2 0 2 2 • N Y H E TE R OM STÅ LB YGGN A D

STÅL PÅ HEMMAPLAN
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!

Vi levererar över

FÖRVÄNTAN
Bevego har filialer över hela
Sverige. För att hitta din närmsta
filial, scanna QR-koden

Byggplåt | Ventilation | Teknisk Isolering

Hållbart liv
med GreenCoat®
Svärtvik, Trosa, Sweden av 3dO Arkitekter
Fotograf: Mattias Hamrén
GreenCoat® färgbelagt stål används i tak och väggbeklädnad och ligger i framkant för hållbara
byggnadstrender över hela världen, eftersom det innehåller en stor del svensk rapsolja i färgen.
Det har många fördelar jämfört med traditionella material som zink och aluminium och kan
användas för byggande med minsta möjliga inverkan på miljön.

Läs mer på: ssab.se/GreenCoat

Träffa oss på
Nordbygg 26-29 april.
Vi finns i monter C18:51.

SSAB
781 84 Borlänge
T +46 243 700 00
greencoat@ssab.com

ssab.se/GreenCoat
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Esa Virolainen,

Sakari Tihinen,

Senior Specialist,

Senior Welding Specialist, IWE,

SSAB Europe Oy

SSAB Europe Oy

Environmentally friendly COR-TEN A steel
was chosen for the facade of the Environment
Building in the City of Oulu.
The Sipoonkorpi Bridge, made from COR-TEN
steel, blends in well with the surrounding nature.

Welding of
Weathering steels
SVETSNING

The weldability of weathering steels is similar to that of structural steels of the same
strength class. When planning welding work, the most significant difference between
the steels relates to the selection of a welding consumable, namely the need to
consider the weathering resistance of the welding consumable.

W

eathering steel is a low-alloy steel
with excellent atmospheric corrosion resistance. Atmospheric
corrosion resistance is based on an oxide
layer that forms on the surface, creating a
sealed unbroken protective layer over the
steel surface. This oxide layer is called patina. The term weathering steel is generally
used, sometimes also weather resistant steel
and weatherproof steel.
Weldability of weathering steels

The weldability of weathering steels is similar to that of structural steels of the same
strength class. When planning welding
work, the most significant difference between the steels relates to the selection of a
welding consumable, namely the need to
consider the weathering resistance of the
welding consumable. Other specific considerations are the need for preheating with
thicker plates as well as the heat input limits
in the case of welding ultra high strength
SSAB Weathering 960 steel.
SSAB has recently developed new
kinds of weather resistant plate proNR 1 • 2022 • NY HET ER O M STÅL BYG G NAD

Table 1. Weathering steels manufactured by SSAB.
Steel grade

Yield strength (min. MPa)

Thickness range (mm)

COR-TEN A

345

0.5 – 12.7

COR-TEN B

345

2 – 40

SSAB Weathering 355 ML

355

8 – 65

SSAB Weathering 420 ML

420

8 – 65

SSAB Weathering 460 ML

460

8 – 65

SSAB Weathering 550

550

3 – 6.1

SSAB Weathering 700

700

0.8 – 6.1

SSAB Weathering 960

960

2.5 – 6.0

COR-TEN A is a phosphorus alloyed steel. Other steel grades are structural steels made without
phosphorus. More information on different kinds of steels can be found on SSAB’s website.

ducts with a thickness range from 8 to
65 mm trade name SSAB Weathering ML.
The ML plates are manufactured in the
yield strength classes of 355 MPa, 420
MPa, and 460 MPa. SSAB Weathering
ML plates offer customers the benefit of
excellent weldability. In the engineering
workshop, better weldability means that
the need for preheating is reduced in

comparison with traditional weathering
steels. Weathering ML steels also offer
excellent impact toughness at an operating temperature of -50°C both in the
base material and in the welded joint. The
submerged arc welding (SAW) and metal
active gas (MAG) welding test results for
SSAB Weathering 420 ML and 460 ML
plates are presented later in the article. ➤
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➤ Table 2. Selection of welding consumable for weathering steels that comply with standard

EN 10025-5:2019*). 111: manual metal arc welding, 135: MAG welding, 121: single wire
submerged arc welding.
Welding process

Option 1

Option 2

Option 3

111

Equivalent

2.5% Ni

1% Cr + 0.5% Mo

135

Equivalent

2.5% Ni

1% Cr + 0.5% Mo

121

Equivalent

2.0% Ni

1% Cr + 0.5% Mo

The option ’Equivalent’ contains: ≥ 0.4% Cu and other alloying elements. *) Source EN 1090-2, table 6.

Selection of welding consumable

The weathering resistance of the welds of
weathering steels can be ensured by following the instructions given in the European
steel structure standard EN 1090-2: 2018
(Execution of steel structures and aluminum
structures. Part 2: Technical requirements for
steel structures). The weathering resistance
of the welded joint must be of the same level
as that of the base material. Under standard
EN 1090-2, the chemical composition of
the welding consumables must correspond
to option 1, 2 or 3 in table 2. As a general
guideline, the chemical composition of the
welding consumables should correspond to
the base material, i.e. equivalent to option 1 in
table 2. Welding consumables corresponding
to option 2 are needed when a structure is
designed for an operating temperature of
-50°C (NL, ML). A CrMo alloy filler metal
corresponding to option 3 was initially meant
for welding heat resisting steel 13CrMo4-5,
and in practice it is not needed for welding
SSAB’s weathering steels.
The alloying of the welding consumables
type corresponding to option 1 is equivalent
to the base material. The welding consumables selection for SSAB Weathering steels
of strength classes 355–460 and COR-TEN
steels is made according to option 1, and welding consumables for these strength grades
are easily available. The base material lowtemperature impact toughness guarantee 27J /
-50°C of SSAB Weathering ML and NL steels
makes choosing the welding consumables
more challenging. There is a limited number
of option 1 welding consumables available

with a -50°C impact toughness guarantee.
For submerged arc welding, there is currently
only one flux-wire combination available
with a -50°C impact toughness guarantee,
trade name Bavaria BF10 MW (flux) + BAS2NiCu (wire). Welding test results using the
Bavaria flux-wire combination are presented
later in the article.
Welding consumables corresponding to
option 2 can be found for the submerged arc
welding with even -60 °C Charpy- V impact
toughness guarantee. An example of a good
combination is Esab OK Flux 10.62 (flux) +
OK Autrod 13.27 (wire). SSAB Weathering
460 ML steel welding test results with the
Esab combination and with impact toughness
tested at a temperature of -60°C are presented
at the end of this article.
SSAB Weathering 700 and 960 steels are
high strenght weather resistant hot rolled
strip products. In addition to option 1 undermatching welding consumables, the filler metal is often chosen also based on the
base material’s strength grade. For example,
welding consumables with a strength class of
890 MPa that generally consist of a relatively
high nickel alloy can be considered for the
Weathering 960 steel.
Welding consumables corresponding to
table 1 must generally be used for the welds in
steel structures that are atmospheric corrosion
resistant. Alternatively, unalloyed welding
consumables can be used for the multi-pass
welding of fillet welds or butt welds in both
root passes and filling passes. In this case,
surface passes are required to be weld using
weather-resistant consumables.

Preheating

Increasing the working temperature in welding slows down the cooling of the joint and
reduces hardening. The level of hardness of
the welded joint is lowered and the risk of
cold cracking is reduced. The need for raising
the working temperature is increased with
thicker plates and welding with a low welding
heat input. Cold cracking also requires there
to be hydrogen in the welded joint as well as
a state of higher weld residual stresses.
For welding COR-TEN steels, it is not
usually necessary to carry out preheating with
low material thicknesses when using lowhydrogen (hydrogen scale ≤ H5) welding
consumables. In comparison with traditional
S355 structural steels, COR-TEN steels consist of slightly higher alloying, which is why
preheating of +100…200°C is recommended
with plate thicknesses exceeding 20…30mm.
Preheating is determined based on standard
EN 1011-2 method A instructions. (Recommendations for welding of metallic materials.
Part 2: Arc welding of ferritic steels)
With a thermomechanical hot rolling process, the target steel strength can be achieved
with a lower alloying. Thanks to their low
carbon equivalent, thermomechanically rolled steels are easy to weld. With the recently
developed SSAB Weathering 355–460 ML
plates, preheating can often be fully avoided
when low-hydrogen welding consumables
are used and the welding heat input is Q ≥
1.5kJ/mm. The weldability of Weathering
ML plates is discussed in more detail later
in this article.
Thin (t ≤ 8 mm) SSAB Weathering 550,
700 and 960 steels do not require preheating
when low-hydrogen (hydrogen grade < H5)
welding consumables are used and the general
welding guidelines for high-strength steels
are followed.
Cooling time recommendation t8/5

The welded joint properties depend on the
joint cooling speed, which is impacted by
heat input Q, plate thickness, the joint type,
welding process and the working temperature. Microstructure changes that are signi-

Painted COR-TEN B tubes have been used for the roof structure of Tel Aviv railway station.
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ficant in terms of the mechanical properties
of the weld take place within the cooling
temperature range of 800…500°C. Cooling
time t8/5 is used as the value that describes
the cooling speed, that is, the time it takes
to pass this temperature range. The t8/5 time

can be determined according to the general
instructions of standard EN 1011-2. The t8/5
times recommended for SSAB’s weathering
steels are presented in Table 3. Based on the
recommended cooling time, it is possible to
determine the welding heat input and other

Table 3. Recommended t8/5 cooling times for SSAB Weathering and COR–TEN® steels.
Steel grade

t8/5 minimum

t8/5 maximum

SSAB Weathering 355

5 seconds

30 seconds

SSAB Weathering 420ML, 460ML

5 seconds

25 seconds

COR-TEN B, B-D

5 seconds

25 seconds

SSAB Weathering 550

20 seconds

SSAB Weathering 700

15 seconds

SSAB Weathering 960

15 seconds 1, 2)

1) t8/5 = 15 seconds applies to undermatching welds.
2) Matching strength welds t8/5 = maximum 4 seconds.

Excellent weldability of SSAB
Weathering ML plates

Table 4. CEV carbon equivalent values of SSAB Weathering ML steels.
Steel

Thickness range (mm)

CEV typ.

CEV max

Weathering 355 ML

8…65

0.37

0.42

Weathering 420 ML

8…65

0.41

0.45

Weathering 460 ML

8…65

0.43

0.45

Table 5. Preheating recommendations for SSAB Weathering 355ML, 420ML and 460ML plates
(EN 1011-2 and method A).
Combined plate
thickness (mm)

10

HD ≤ 5ml/100g
1.0 ≤ Q < 1.5kJ/mm

20°C

HD ≤ 5 ml/100g
Q ≥ 1.5kJ/mm

20°C

HD ≤ 10ml/100g
1.0 ≤ Q < 2.5kJ/mm

20°C

HD ≤ 10ml/100g
1.5 ≤ Q < 2.5kJ/mm

20°C

HD ≤ 10ml/100g
Q ≥ 2.5kJ/mm

20°C

20

30

40

50

welding parameters as well in order to keep
mechanical properties of welded joint as a
sufficient good level.
Ultra-high-strength SSAB Weathering
960 steel is more sensitive to the heat input of
welding. In the case of a matching weld, heat
input must be restricted so as to not exceed the
t8/5 time by more than four seconds; see Table
3. It must be decided during the design phase
whether the Weathering 960 steel structure’s
welds should be matching with base material
strength or undermatching. The recommended cooling time ≤ 4 seconds means to low heat
input, which can be achieved by using low
heat input welding processes, such as pulse
MAG welding or laser MAG hybrid welding.
If a weld can be designed as undermatching,
a higher heat input (t8/5 ≤ 15 seconds) and all
traditional welding processes can be used.

60

70

80

90

100 110

75°C

100°C

125°C
100°C

HD = hydrogen content of consumable (ml/100g) and Q = heat input (kJ/mm).

≤120

The manufacturing process of Weathering
ML plates recently developed by SSAB
makes it possible to manufacture thicker
weather resistant plates with excellent weldability. Thanks to the thermomechanical
hot rolling process, the hydrogen content
and carbon equivalent values (table 4.) of the
steels are relatively low in comparison with
the traditionally manufactured weathering
steels. Thanks to low carbon equivalent values, the steels can be welded even without
preheating, when low-hydrogen welding
consumables (hydrogen scale ≤ H5) are used
and the heat input is at least 1.5 kJ/mm.
However, for thick plates (thickness of a
single plate ≥ 40mm) it is recommended to
use preheating (100…125°C). When the heat
input is low (Q < 1.0kJ/mm), the need for
preheating must be determined based on the
EN 1011-2 standard method A. The preheating recommendations for SSAB Weathering
ML plates are presented in Table 5.
In addition to reduced need for preheating,
the new type of weathering ML plates offers
excellent heat affected zone (HAZ) CharpyV toughness at low temperature -50°C. The
welding test results for 25 mm thick SSAB
Weathering 420ML and 460ML plates are
presented in tables 7–9. MAG welding filler
metal was Lincoln LNM28 solid wire. Submer- ➤

Vi ses på Elmia
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i monter A07:38
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➤ ged arc welding (SAW) tests were performed

with a Bavaria wire-flux combination which
impact toughness guarantee is 27 J @ -50°C.
Both LNM28 MAG solid wire and Bavaria
SAW wire-flux combination comply with
EN 1090-2 standard option 1 alloying. The
Weathering 460ML plate is also submerged
arc welded with an Esab high-nickel SAW
wire-flux combination which complies with
EN 1090-2 standard option 2. Impact toughness
class of SAW wire-flux combination made
Esab is -60°C. Table 8 shows that the impact
toughness of SSAB Weathering ML plates heat
affected zone remains at a good level even up to
-60°C and though the welding heat input has
been fairly high 3.0kJ/mm, and the calculated
t8/5 cooling time is 24 seconds. n

Läs mer på Internet
www.ssab.se/varumarken-och-produkter/
ssab-weathering

Table 6. Welding parameters for butt welds of SSAB Weathering 420 ML and 460 ML plates.
Steel

Plate
Welding
thickness process
(mm)

Welding
consumables

Groove

Q
(kJ/
mm)

Preheating
(°C)

Interpass t8/5
temp
(s)
(°C)

V, 60°

1.0

No
preheating
needed

100–
150°C

~7

SSAB
25
Weathering
420 ML

135/MAG Lincoln,
LNM28

SSAB
25
Weathering
420 ML

121/SAW

Bavaria
V, 60°
BF10MW &
BA-S2NiCu

2.0

No
preheating
needed

100–
150°C

~ 13

SSAB
25
Weathering
420 ML

121/SAW

Bavaria
V, 60°
BF10MW &
BA-S2NiCu

3.0

No
preheating
needed

100–
150°C

~ 24

SSAB
25
Weathering
460 ML

121/SAW

Esab OK
V, 60°
Flux 10.62
and OK
Autrod 13.27

3.0

No
preheating
needed

100–
150°C

~ 24

Table 7. Macro images, joint design and welding sequence of butt welds
Macro image

Joint design

Welding sequence

SSAB Weathering 420 ML, MAG welding, solid wire: Lincoln LNM28, Q = 1.0 kJ/mm

SSAB Weathering 420 ML, submerged arc welding, flux & wire: Bavaria BF 10 MW & BA-S2NiCu, Q = 2.0 kJ/mm

SSAB Weathering 420 ML, submerged arc welding, flux & wire: Bavaria BF 10 MW & BA-S2NiCu, Q = 3.0 kJ/mm

SSAB Weathering 460 ML, submerged arc welding, flux & wire: Esab OK Flux 10.62 & OK Autrod 13.27, Q = 3.0 kJ/mm
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Table 8. Charpy-V test results for butt welds, requirement ≥ 27J @ -50°C.
The notch location has been reported according to standard EN 9016: V = Charpy-V notch, W = notch in weld metal, H = notch in heat affected zone,
T = notched surface is perpendicular to the test piece surface, a / b, where a = distance from weld metal centerline or fusion line [mm], b = distance
between impact test specimen surface and surface of plate nearest to it [mm]
Steel

Heat input
Q (kJ/mm)

t8/5
(s)

Welding
consumables

Notch
location

(°C)

Test specimen
size

Impact energy (J)
Test 1 Test 2 Test 3 Average

SSAB
Weathering
420 ML

1

7

Lincoln LNM
28

VWT0/2
VHT1/2
VHT2/2

-50
-50
-50

10x10x55
10x10x55
10x10x55

69
94
70

Steel

Heat input
Q (kJ/mm)

t8/5
(s)

Welding
consumables

Notch
location

(°C)

Test specimen
size

Impact energy (J)
Test 1 Test 2 Test 3 Average

SSAB
Weathering
420 ML

2

13

Bavaria BF 10
MW + S2NiCu

VWT0/2
VHT1/2
VHT2/2

-50
-50
-50

10x10x55
10x10x55
10x10x55

116
292
255

Steel

Heat input
Q (kJ/mm)

t8/5
(s)

Welding
consumables

Notch
location

(°C)

Test specimen
size

Impact energy (J)
Test 1 Test 2 Test 3 Average

SSAB
Weathering
420 ML

3

24

Bavaria BF 10
MW + S2NiCu

VWT0/2
VHT1/2
VHT2/2

-50
-50
-50

10x10x55
10x10x55
10x10x55

36
131
238

Steel

Heat input
Q (kJ/mm)

t8/5
(s)

Welding
consumables

Notch
location

(°C)

Test specimen
size

Impact energy (J)
Test 1 Test 2 Test 3 Average

SSAB
Weathering
420 ML

3

24

Esab OK Flux
10.62 + OK
Autrod 13.27

VWT0/2
VHT0/2
VHT1/2
VHT 2/2
VHT 5/2

-60
-60
-60
-60
-60

10x10x55
10x10x55
10x10x55
10x10x55
10x10x55

115
50
74
40
256

58
72
263

48
239
307

71
75
249

117
41
76
33
248

64
88
260

129
69
256

90
84
60

64
85
198

98
200
273

67
97
182

120
41
72
54
229

117
44
74
42
244

Table 9. Tensile test results for butt welds, requirement Rm ≥ 500MPa (S420), Rm ≥ 530MPa (S460).
Steel

Welding
consumables

Q
(kJ/mm)

T8/5
(s)

Test
#

Thickness
(mm)

Rp0.2
(MPa)

Rm
(Mpa)

A5
(%)

Fracture
location

SSAB
Weathering 420 ML

Lincoln LNM
28

1

7

1.

25

494

630

24.2

Base material

SSAB
Weathering 420 ML

Lincoln LNM
28

1

7

2.

25

494

631

22.7

Base material

SSAB
Weathering 420 ML

Bavaria BF
10 MW + S2NiCu

2

13

1.

25

500

605

18.0

Weld metal

SSAB
Weathering 420 ML

Bavaria BF
10 MW + S2NiCu

2

13

2.

25

501

602

18.0

Weld metal

SSAB
Weathering 420 ML

Bavaria BF
10 MW + S2NiCu

3

24

1.

25

502

589

16.5

Weld metal

SSAB
Weathering 420 ML

Bavaria BF
10 MW + S2NiCu

3

24

2.

25

497

583

15.7

Weld metal

SSAB
Weathering 460 ML

OK Flux
10.62 + OK
Autrod 13.27

3

24

1

25

491

599

17.0

Weld metal

SSAB
Weathering 460 ML

OK Flux
10.62 + OK
Autrod 13.27

3

24

2

25

496

595

16.5

Weld metal
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Björn Lindhe,
Svetsingenjör IWE nr 276

Innebörden av
likvärdigt tillsatsmaterial
till grundmaterialet
SVETSTIPSET

Vad innebär egentligen ”likvärdigt tillsatsmaterial till grundmaterialet”?
Är det ur samma batch eller kvalitet? Vad händer när våra standardstål går från
S355J2-kvalitet till S420N material med våra tillsatsmaterial?

P

å ritningar inom byggsektorn står ofta
beskrivit att tillsatsmaterialet skall
vara likvärdigt med grundmaterialet.
Så länge vi håller oss till sträckgränser på 355
MPa för stål inom byggsektorn är detta ett
ickeproblem, men när bättre stålkvalitet eller
slagsegheter på -20°C föreskrivs så krävs att
tillverkaren börjar tänka.
Historik

Historiskt sätt så har vi i de nordligaste
delarna av Europa använt stål med högre
sträckgränser i våra stålkonstruktioner än
i sydligare delar av kontinenten. Detta har
också inneburit att vi använder andra typer
av elektroder än övriga Europa. En anledning till detta kan vara Sandvik och SSAB:s
utveckling inom stål samt ESAB och ELGAs
elektrod utveckling.
Problembeskrivning

Den vanligaste stålsorten vi idag använder
har beteckningen S355J2. Detta innebär stål
med 355 MPa i sträckgräns och där slagseghetsprovningen utförts vid -20°C och 27
Joule energiupptagningsförmåga.
Vanligt förekommande belagda elektroder inom montage av stålkonstruktioner är
t.ex. ESAB OK 48.00 och ELGA P48S. För
trådelektroder är motsvarande t.ex. ESAB
Aristorod 12.50, ELGA Elgamatic 100 och
Grytgöl GB 74 samt för rörelektroder är motsvarande ESAB Tubrod 15.14 och NST SM3A. Dessa elektroder har alltid varit ”lika bra
eller lite bättre” och därmed uppfyllt kravet
att elektroden skall vara minst lika bra som
grundmaterialet.
32 • SVETSTIPSET

Vi står nu inför ett generationsskifte gällande kvalitén på stålet. Inom några år kommer vår standardkvalitet förmodligen att vara
420 eller 460 MPa i sträckgräns. Anledningen
är bl.a. att få ner vikter på transporter eller få
ner godstjockleken för att minska totalkostnaderna för byggnationen med t.ex. mindre
modeller på lyftkranar samt att fler balkar/
pelare kan transporteras på samma transport
till byggarbetsplatsen.
Det som händer när stålets sträckgräns höjs
är att även andra elektroder måste användas,
men vilka elektroder krävs när sträckgränsen
ökar?
Klassificeringens uppbyggnad

Belagda elektroder för olegerade och låglegerade stål är klassificerade enligt en standard,
som heter ISO 2560-A. Klassningen för vårt
lands vanligaste belagda elektrod ESAB OK
48.00 är E 42 4 B 42 H5.
Betydelsen är följande:
E = Belagd elektrod
42 = Beteckning för hållfasthet och förlängning (420 MPa i sträckgräns)
4 = Beteckning för slagseghet för helsvetsgodset (Testat vid -40°C och minst 47
Joule energiupptagningsförmåga)
B = Beteckning för höljestypen ( I detta fallet
basiskt hölje)
4 = Beteckning för svetsgodsutbyte och
strömart (Utbyte 105-125% och likström)
2 = Beteckning för svetslägen (lämplig för
svetslägena PA, PB, PC, PD, PE och PF)
H5 = Beteckning för vätetal helsvetsgods
(Vätetalet 5 ml/100 g svetsgods d.v.s.
fukthalten för elektroden)

Om en klassificering för t.ex. trådelektrod
(homogentråd) enligt ISO 14341 studeras
så är uppbyggnaden likvärdig med den belagda elektroden på både sträckgräns och
provningstemperatur. Exempelvis ESAB
Aristorod 12.50:
G = Solidtråd
42 = Beteckning för hållfasthet och förlängning (Elektroden klassad med sträckgräns 420MPa).
4 = Beteckning för slagseghet för helsvetsgods. (Testat vid -40°C och minst 47
Joule energiupptagningsförmåga)
M21 = Beteckning för skyddsgas (Blandgas
enligt ISO 14175)
3Si1 = Beteckning för kemisk sammansättning hos tråd
Om vi går till en högre sträckgräns så kommer detta att innebära att våra vanligaste
elektroder på marknaden inte längre kan
användas för stålkonstruktioner med en
stålkvalitet med sträckgräns på 460 MPa.
Summering

Konstruktörer, som arbetar med kravställning av stålkonstruktioner samt tillverkare
av stålkonstruktioner måste i framtiden, när
stålkvalitén ändras vara beredda på att göra en
bättre specifikation samt teknisk genomgång
före projektet startas för att säkerställa att slutprodukten verkligen uppfyller ställda krav. n
Källa:
ESAB Svetshandbok sjuttonde upplagan,
EKS 11 – Boverkets Konstruktionsregler
– BFS 2019:1.
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Med över 30 års erfarenhet och ett
gediget sortiment av både ingjutningsgods och fästelement så är vi ett tryggt
val för dig som kund eller konstruktör!
Vi har en unik möjlighet att tekniskt
kvalitetssäkra alla produkter i eget
testlaboratorium. Resultaten följs upp
med noggrann dokumentation som
ger full spårbarhet.

☑ Eget kontrollaboratorium
☑ Certifikatshantering
☑ Egen tillverkningsenhet
☑ Kundunika artiklar
☑ CAD-modeller
☑ En webbportal för dig som kund
och konstruktör
- Webbshop
- Dokumentshantering
- Godsspårning

VI ÄR SVETS.
Möt morgondagens trender och innovationer
på Sveriges ledande branschmässa. Här hittar du
ett brett utbud av allt inom svets och fogningsteknik.
Elmia Svets och Fogningsteknik är en av
sex parallella mässor under det gemensamma
namnet Elmia Produktionsmässor.
Registrera dig
för fri entré!

10–13 maj 2022
Produktionsmässorna.se
Jönköping

Kontakta oss idag!
www.nfgab.se | info@nfgab.se | 0303-206700

Annikki Hirn,
Nordic Galvanizers

Varmförzinkat stål – perfekt
för den cirkulära ekonomin
Är klimatfrågor viktiga för nordiska små- och medelstora industriföretag?
Att de stora företagen har en väl uttalad miljöpolicy är naturligtvis förväntat.
Men hur ser det ut för de mindre – t ex merparten av de som lägger ut ytbehandling
på en underleverantör? Frågar kunden om produktens eller teknikens miljöpåverkan?
Om koldioxidutsläpp, återvinning eller anpassning till den cirkulära ekonomin?
Kanske inte ännu – men inom en snar framtid kommer miljöanpassningen få allt
större fokus – och varmförzinkningsindustrin är förberedd!
YTSKYDD

D

et är många diskussioner om koldioxidavtryck idag. Koldioxidavtryck
är en beräkning av det totala utsläppet av växthusgaser (GHG) som orsakas av
en aktivitet eller produkt. Ofta anges värdet
i koldioxidekvivalenter, det vill säga hur
mycket koldioxid, eller dess motsvarighet i
andra växthusgaser, som släpps ut. I princip
alla företag jobbar idag för att minska sitt
koldioxidavtryck och öka produkternas livslängd. Uttryck som cirkularitet, återbruk och
återvinning blir allt viktigare, dels på grund
av myndighetskrav, men även till följd av
att marknaden efterfrågar mer miljövänliga
produkter.
Varmförzinkat stål

Varmförzinkat stål är ett material som är väl
lämpat för den cirkulära ekonomin. Varmförzinkningen ger ett långvarigt korrosionsskydd
som oftast inte behöver något underhåll för att
klara en produkts hela livslängd. Zinkskiktet
kan följa stålkonstruktionen genom flera användningscykler, och när skiktet är förbrukat
kan konstruktionen förzinkas på nytt. Om
produkten till slut ska återvinnas så kan zinken
tas om hand i samma process som stålskrotet,
där den förångas och samlas upp i ett filter.
Flexibla konstruktioner

Varmförzinkat stål har lång livslängd, och
väljs ofta då man önskar en underhållsfri
produkt under lång tid. Ofta står varmförzinkade konstruktioner 30–50 år eller
ännu längre. I modernt byggande har ef34 • YTSKYDD

terfrågan på temporära konstruktioner som
ska gå snabbt att bygga upp och plocka ned
efter behov ökat. Här har det öppnats en
ny marknad för varmförzinkat stål, som
är ett utmärkt material för den här typen
av konstruktioner. Delarna sammanfogas
med skruvförband som lätt kan monteras
isär om konstruktionen inte längre behövs
där den är installerad. De varmförzinkade
delarna läggs på lager i väntan på nästa monteringsplats. Varmförzinkningen gör ytorna
tåliga, vilket är en fördel både vid montage,
transport och lagring.
Modulsystem – ett konkret exempel

Ett företag som jobbat aktivt med de här
frågorna är finska R-Taso, som designar
och tillverkar modulsystem för industriplattformar, gångbryggor och trappor. Alla
deras produkter är modulära och kompatibla
med varandra och möjliggör konstruktion
av stora, lättanpassade enheter. Man designar
både produkter för nya industrier och för
uppgraderingar av befintliga installationer.
R-Taso:s produkter är goda exempel på den
cirkulära ekonomin, och hela 95 % av produktutbudet är varmförzinkat!
Ett exempel på ett intressant projekt som
utförts är underhållsplattformar, trapptorn
och gångbryggor för Stora Enso Uleåborgs
anläggning. De viktigaste faktorerna för att
minska koldioxidavtrycket är enligt R-Taso
en intelligent design, optimerad användning
av råmaterial, stålets ursprungsland samt en
bra ytbehandling.

R-Taso väljer varmförzinkning

Den huvudsakliga ytbehandlingen av deras stålkonstruktioner är varmförzinkning
enligt EN ISO 1461. Varmförzinkning ger
produkterna ett bra korrosionsskydd och
god beständighet i krävande industrimiljöer.
Varmförzinkat stål tål även den mekaniska
påfrestningen vid transport och installation
utan skador. Om kunden så önskar kan det
varmförzinkade stålet även målas innan leverans. R-Taso jobbar för att minimera miljöbelastningen redan i produktutvecklingsarbetet
genom att optimera mängden råvaror och
konstruera produkterna för en lång livscykel.
Zink med lågt klimatavtryck

New Boliden, som levererar zink till Nordens varmförzinkare, har också ett starkt
miljöfokus, med målet att minska sina CO2utsläpp med 40 % till 2030. Betydande investeringar görs för att öka energieffektiviteten
och minska användandet av fossila bränslen.
Boliden är Europas största gruvproducent
inom zink och tredje störst inom smältverksproduktion.
Från och med 2022 inleder Boliden försäljning av zink med lågt klimatavtryck. Den
nya produkten medför mindre än 1 ton utsläpp av koldioxid per ton zink, jämfört med
branschgenomsnittet på 2,5 ton.
– Intresset för metaller med låg klimatpåverkan är mycket högt. Nu inkluderar vi
zink i denna produktportfölj vilket visar att
även vår produktion av denna metall håller
yttersta nivå ur klimathänseende. Dessutom
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Skruvförband gör det enkelt att montera upp och ned konstruktioner i varmförzinkat stål.

pågår investeringar i ökad produktion så att
en större andel metall med hög klimatprestanda når marknaden, säger Daniel Peltonen,
direktör för affärsområde Smältverk, Boliden.
Utsläppsberäkningarna inkluderar utsläpp
utmed hela värdekedjan fram till kund enligt
Scope 1, 2 och 3 GHG Protocol Product Life
Cycle samt följer standarden ISO 14064-3.
Parkeringshus

Varmförzinkat stål monterat med skruvförband passar bra för byggnader där man
planerar för en kortare brukarfas, som t ex
vissa lagerhallar och parkeringshus. Ett exempel på en konstruktion som har byggts

enligt denna princip med enkel demontering
är ett parkeringshus med plats för 450 bilar i
Moorsport i Holland. Eftersom man visste att
behovet av extra parkeringsyta var temporärt
använde man varmförzinkat stål och byggde
med skruvförband för att säkerställa att det lätt
kan demonteras och byggas upp på en annan
plats när stadsutvecklingsplanen kräver det.
Varmförzinkning underlättar också användningen av tunnare profiler som tillåter mer
naturligt ljus att komma in i parkeringshuset.
Andra exempel på återbruk

Förutom byggnadskonstruktioner finns det
många andra användningsområden där förde-

larna med ett slitstarkt korrosionsskydd är intressant när det gäller möjligheter till återbruk
av produkterna. Vägräcken och lyktstolpar är
sådana exempel. Tidigare har det varit lite av
en slentrian att denna typ av produkter har gått
till återvinning om nedmontering skett till följd
av ombyggnad eller ändrade förhållanden.
Idag har man en ny syn på detta i flera länder
i Europa. Begagnade räcken sorteras upp i
sådana som kan användas direkt, sådana som
behöver omförzinkas och de som är uttjänta
och där materialet återvinns. Varmförzinkat
stål är ett modernt konstruktionsmaterial och
den cirkulära ekonomin har redan fått efterfrågan att öka. n

Under våren hittar du tidningen Stålbyggnad
på flera Mässor och event runt om i Sverige!
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Det här är den första artikeln i en
serie om tre. Serien vill beskriva
vad det innebär att använda sig av
färg för att brandskydda stål.
Del 1 – Brandskyddet ur
arkitektens perspektiv

Leif Andersson,
Protega AB

Del 2 – Konstruktören/brandingenjörens synvinkel
Del 3 – Installatörens perspektiv

Brandskydda stål
– ur arkitektens perspektiv
Att bygga med stål innebär spännande och utmanande möjligheter att
skapa byggnader och rum med volym och estetik. Stålet möjliggör stora
spännvidder, kostnadseffektiva lösningar och hållbarhet.
BRANDTIPSET – DEL 1

V

i ser ofta missuppfattningar om
att kraven på att uppfylla olika
byggtekniska krav skulle minska
möjligheterna till ett estetiskt tilltalande
resultat. Byggnadstekniskt brandskydd
är ett område som ofta anses försvåra
då det innebär att dela av, bygga in och
lösningar som inte anses möjliga att genomföra.
Vad är det då vi vill åstadkomma och finns
svaret på dessa önskningar?
Vi vill ha en stålkonstruktion som är
brandskyddad och som fortfarande visar
stålets råa former och dess slankhet. Svaret är att skydda stålet med brandskyddande färg som är CE-märkt i enlighet
med EAD 350402-00-1106, ett bevis på
att produkten är testad och utvärderad
enligt EN-standard EN13381-8. En färg
som reagerar och skyddar stålet då en
brand uppstår.

Formspråk

En färg ger dig många möjligheter beträffande:
● Kulör, brandskyddsfärger kan brytas till
alla tänkbara kulörer
● Yta, med rätt produkt och rätt appliceringsmetod är det möjligt att erhålla en
slät yta

Sprutmålad profil

Profil målad med roller

● Form, stålets form kan framhävas genom

att det inte byggs in, färg kan framhäva
former

Hållbarhet

De 17 globala hållbarhetsmålen är något vi
ser dagligen. Byggbranschen bedriver idag
mycket arbete kopplade till dessa mål och
det efterfrågas mer och mer av slutanvändare
med exempelvis miljömärkning, gröna lån
och användarflexibilitet.
Stål är sedan länge ett material vi återvinner och nu finns det spännande projekt
som lovar CO2-fri ståltillverkning 2026. För
att erhålla hållbara lösningar måste vi titta
på helheten, dvs alla ingående komponenter
ska göra så små klimatavtryck som möjligt
och även bidra till en hälsosam inomhusmiljö. Idag finns det brandskyddsfärger
för inomhusbruk som har olika typer av
miljöbedömningar, exempelvis Byggvarubedömningen, Sunda Hus, Svanen och

Rätt ytbehandling för cirkulärt, hållbart byggande
Varmförzinkat stål är ett material som alltid varit anpassat för den cirkulära
ekonomin - långt innan det blev ett begrepp!
•
•
•
•

Lång underhållsfri livslängd
Möjlighet att använda befintliga konstruktioner i nya tillämpningar
Möjlighet till ny, lång livslängd genom omförzinkning av befintliga,
äldre konstruktioner
Möjlighet att återvinna både zink och stål till 100 %
info@nordicgalvanizers.com
www.nordicgalvanizers.com
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STÅLBYGGNADSDAGEN 2022
Torsdagen den 10 november Göteborg

save the
date!

www.stalbyggnadsdagen.se

GULDPARTNERS
Boka er utställarplats eller bli Guldpartner på
Mötestorget på Stålbyggnadsdagen!
www.stalbyggnadsdagen.se/motestorget
BASTA. Viktigt är att du väljer produkter som är vattenbaserade och som har en bra miljöbedömning. Miljöbedömningen
är din garanti för att produkten uppfyller de krav om innehåll
och egenskaper som respektive bedömningssystem ställer. I
miljöbedömningssystemen efterfrågas mer och mer s.k. EPD
(Environmental Product Declaration) enligt ISO 14025 och
EN 15804:2012+A2:2019 där produktens miljöpåverkan under
hela dess livscykel beskrivs.
En aspekt som kanske tenderar att glömmas bort när vi talar
om hållbarhet är produktens livslängd och underhållsbehov.
En brandskyddsfärg i en inomhusmiljö har i princip ingen
livstidsbegränsning så länge ytan inte skadas, ett brandskydd
ska inspekteras regelbundet. Skulle en målad yta skadas ska
den bara repareras med samma eller liknande färgsystem.
Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration
vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar
ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.
Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader
är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet.
Initialt ska deklarationen omfatta grundkonstruktion, bärande
konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar. Om brandskyddet är en del av byggnadens bärande konstruktionsdelar
ska de räknas med i en klimatdeklaration. Även då behövs
produktens EPD.
Kostnader

Kostnader i byggprocessen är vi alla mer eller mindre bekanta
med. Att arbeta med en helhetssyn beträffande kostnader leder
ofta till god kontroll och möjligheter till att minska kostnader.
Tänk på det klassiska ”isberget”. En stålkonstruktion som är
brandskyddsmålad kan bidra till att förbättra de delar som
ligger ”under ytan”. Några exempel:
● Brandskyddsfärg kan appliceras innan stål monteras
● Minimalt spill
● Snabb applicering
● Få komponenter – färg+spruta jämfört med skiva+profiler
+skruv+spackel+färg
Att realisera kundens vision om hur en byggnad ska se ut är en
utmaning. Arkitekten kan bli hjälpt av att använda lösningar
som gör det enklare att realisera sin kunds önskan. n
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Nära samarbete.
Även på distans.
Med Trimble Connect får du en säker
molntjänst som samlar aktuell bygginformation på ett ställe – i realtid.
För alla parter. I projektets alla
skeden. Precis där ni behöver den.
t
nnec
le Co
år
Trimb
g
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för d

För ett närmare samarbete, utan
frågetecken. Kom igång redan idag!

Läs mer om varför Trimble Connect är det
enda sättet du kommer vilja samarbeta på:

tek.la/samarbeta
Trimble Connect fungerar på Windows, Android, iOS samt i de flesta
webbläsare. För systemkrav se tek.la/connect

Läs mer om våra licenser på tek.la/trimble-connect
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Stål gjør det mulig
Når både enkle og mer kompliserte byggkonstruksjoner skal
prosjekteres og bygges, gir stålet deg mange muligheter til å oppnå en
kostnadseffektiv konstruksjon med høy kvalitet. Noen eksempler på dette
er følgende prosjekter.

Meierikvartalet på Lillestrøm

L

Boligprosjektet inkluderer 9 og 12 etasjes
blokker og boligtårn på 16, 17 og 19 etasjer.
Prosjektet skal bygges ut i mange byggetrinn.
Til fundamenteringen har det blitt benyttet spunt staget mot arbeidsplate eller
bunnplate, samt hjørnestivere. Det ble valgt

stålkjernepeler til fjell. Det er 60 til 100 meter
til fjell, så lange og kostbare peler medførte
behov for færrest mulig pelepunkter. Det har
gått med ca. 800 tonn spunt og rundt 32.000
meter med stålkjernepeler til fundamenteringen av boligdelen i prosjektet.

Meierikvartalet Utvikling AS og DARK Arkitekter AS

illestrøm som byområde er i stor vekst,
og prosjektet Meierkvartalet bidrar til
denne utviklingen. Prosjektet har en
størrelse på rundt 90.000 m2, og består av
blant annet boliger (totalt 350 leiligheter),
næringslokaler, kontorer og en felles kjeller.
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Norske Bæresystemer AS

Norske Bæresystemer AS

Byggherre:
Stor-Oslo Eiendom
Arkitekt:
DARK Arkitekter AS
Konstruktør/RIB:
Djerving AS
RIG: Geovita AS
Totalentreprenør:
BundeBygg AS
Stål/prefab
entreprenør: Norske
Bæresystemer AS

Norske Bæresystemer AS

I boligprosjektet ble det ved gjennomgang av totale byggekostnader og ønske om
fleksibilitet i layout av leilighetene valgt et
bæresystem med stål og hulldekkeelementer (lange spenn, lite vekt og dermed lavere
kostnader til peling). Trappe- og heissjaktene
er utført som plass-støpt og prefabrikkerte
betongelementer. Det har vært et tett samarbeid med arkitekt og tekniske fag for å kunne
optimalisere bæresystemet og de tekniske føringene. Søylene i bæresystemet er hulprofiler,
mens bjelkene er hatteprofiler. I kjelleren og
i matbutikken er det betongsøyler. Så langt
har det gått med ca. 1300 tonn stål, 600 m2
stålbalkonger, 41.000 m2 hulldekker, 4000 m2
betong-balkonger og 4000 m2 prefab vegger
til bæresystemet. Trappekjernene i de fleste
byggene er plass-støpte.
Meierikvartalet er et stort og omfattende
prosjekt, og spesielt utfordrende med tanke på plasseringen og oppdelingen i mange
byggetrinn. Det er jernbane, veg eller eksisterende bygg på alle sider. Men fremdriften
av prosjektet har gått greit foreløpig – innbøyningen av spunten har blitt gjennomført
som prosjektert, og det har heller ikke vært
noen setningsutfordringer mot jernbanen eller allerede eksisterende bygg. Oppdelingen i
mange byggetrinn har satt krav til planlegging
og tidlige avklaringer av grensesnittene mot
de neste byggetrinnene.
Grunnet mye tid på heising i kranene, liten
lagerplass på anleggsområdet og plasseringen
av prosjektet, har det gått med mye tid til
planlegging av logistikk og montasje. Montasjefirmaet ble involvert tidlig for å kunne
løse montasjen på best mulig måte. Montasje
har også foregått bak betongsjaktene, så god
kommunikasjon med kranførerne har vært
viktig. Høyden på boligtårnene i prosjektet
har gjort at litt ekstra fokus måtte legges på
HMS, deriblant på å forberede for innfesting
av fallsikring fra fabrikk, prosjekterte sikringsløsninger, montasje av knutepunkter fra
dekket under, gjennomføring av redningsøvelser og å ha redningsutstyr på dekkene. Hele
prosjektet planlegges ferdigstilt i 2024–2025. n
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Frisk Asker Hockey har fått ny ishall

N

avnet på den nye ishallen i Asker
kommune ble bestemt tidlig i januar, og valget falt på Varner Arena.
Dette kommer fra et langvarig samarbeid
med Norges største aktør innenfor moteindustrien – nemlig Varner. Hallen er bygget i
samarbeid mellom Asker kommune, Backe
Stor-Oslo og Frisk Asker Hockey.
Varner Arena har mange fasiliteter utenom selve ishallen, deriblant supporterbutikk,
en rekke bespisningsmuligheter og losjer.

Geir Arnesen

Thea Amanda Loktu

Byggherre: Asker Kommune
Arkitekt: JOB Arkitekter AS
Entreprenør: Backe Stor-Oslo AS
Konstruktør/RIB: Dr.techn. Olav Olsen AS
RIB over bakkeplan: Contiga AS
Stålentreprenør: Contiga AS

Banebredden i hallen er på 24 meter, som
også er vanlig standard i NHL. Tilskuerkapasiteten i ishallen ligger på rundt 3800
personer. Men arenaen er ikke bare en ishall. Den skal nemlig kunne brukes til annen
idrett også, deriblant kampsport, samt andre
arrangementer.
Til den nye ishallen har det gått med
450 tonn stål. Dette har stort sett blitt benyttet til råbygget i kombinasjon med hulldekker, samt i alle innerveggene i andre

etasje, da i kombinasjon med gips. Selve
tribuneanlegget er laget av prefabrikkerte
betongelementer. Den bemerkelsesverdige
fasadeen består av perforerte aluminiumsplater, glassflater og tre.
Hele prosjektet hade byggestart i 2019.
Monteringen av råbygget begynte i april 2020,
og var ferdig i januar 2021. Varner Arena
stod ferdig like før jul samme år. Frisk Asker
Hockey fikk nøklene til sin nye storstue den
3. januar 2022. n

Viktor Kleive/ Inbovi AS

Utvendig fasade på Kremmerhuset
Panorama i Tønsberg

Viktor Kleive/ Inbovi AS

Utbygger: Seltor Bolig AS
Arkitekt: KB Arkitekter AS
Entreprenør: Seltor AS
Utførende: Blikkenslager Ulf Hansen AS
Plateleverandør: Astrup AS
Plater: Rimex Aisi 316 Rosy Gold Granex M1A

L

eilighetsbygget Kremmerhuset Panorama ligger sentralt i Tønsberg sentrum, og består av 46 nye leiligheter.
Det er lagt stor vekt på fasaden til bygget, og
da spesielt kvaliteten på materialet. Valget
falt til slutt på plater i rustbestandig stål fra
Rimex. Disse platene vil endre utseende etter
hvert som omgivelsene endres i forskjellige
lys og forhold.
Metallplatene fra Rimex kan leveres i mange overflater og farger. Til dette prosjektet
er det levert Granex-plater, og disse platene
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er glassblåste og helt matte. Fargen valgt til
Kremmerhuset Panorama er Rosy Gold, som
gjør byggets fasade til et iøyenfallende skue.
Metodene som benyttes for å produsere platene er avhengig av om fasadeplatene
skal stå utvendig eller innvendig. Platene
som produseres for å benyttes utvendig, har
ingen lakk, farge eller pigment som ligger
utenpå platene. De rustbestandige platene
har et naturlig transparent oksidlag som gjør
dem motstandsdyktige mot korrosjon. Fargene, som eksempelvis Rosy Gold-platene på

Kremmerhuset Panorama, har blitt oppnådd
ved å senke platene i en varm oppløsning av
krom- og svovelsyre. Denne løsningen øker
tykkelsen på oksidlaget – og det er nettopp
tykkelsen på dette laget som avgjør fargen
til slutt.
En nyproduksjon av metallplatene fra
Rimex inneholder ca. 80 % resirkulert materiale – og prosentandelen øker. Rustbestandige stålfasader forventes å vare i 100 år. Når
fasaden til slutt rives, vil alt av stål kunne
gjenvinnes, resirkuleres og brukes på nytt. n
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Äldreboende i Eskilstuna

E

tt nytt vård- och omsorgsboende
byggs längs Karl Hovbergsgatan i
stadsdelen Skiftinge i Eskilstuna.
Boendet får namnet Vågens vård- och omsorgsboende och ska inrymma 88 lägenheter
i en byggnad med tre våningsplan. Förutom
lägenheter kommer byggnaden att inrymma
ytor för administration, medarbetare samt
en sambandscentral för hemtjänsten.

GAJ tillverkar och monterar stålkonstruktionen med total stålvikt cirka 140 ton
fördelat på stålpelare, samverkansbalk (Deltabalken) och stål till balkonger. Skiftinge
äldreboende får en bruttoarea på cirka
10 000 kvm och kommer bland annat att
rymma 88 lägenheter och gemenskapsytor
fördelat på 3 våningar. n

Daniel Wigren

Lars Hamrebjörk

Beställare:
Eskilstuna Kommunfastigheter
Arkitekt: Sweco Arcitects
Entreprenör: Peab Sverige
Konstruktör: Structor Eskilstuna
Stålentreprenör: GAJ Stålkonstruktioner
Stålbalkleverantör: Peikko

➤

TILLSAMMANS GER VI JÄRNET!

Specialister på smide och större stålkonstruktioner. Vi är alla en del av

Blixtljuset.se

Markedets
største utvalg av
stål og metaller
www.tibnor.no
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Coimbra i Hagastaden

Lars Hamrebjörk

K

varteret Coimbra
heter det andra
kvarteret av två som
byggnadsfirman Erik Wallin uppför i den nya stadsdelen Hagastaden. Coimbra
omfattar två flerbostadshus
på 10–13 våningar med totalt 135 bostadsrätter i varierande storlek. Wingårdh
arkitektkontor har i nära
samarbete med Wallin ritat,
där den tydliga referensen är
Mies van der Rohes byggnader längs Lake Shore Drive
– den berömda stadsfronten
i Chicago. Med stilrena fasader av glas och aluminium i
harmoniska kulörer vill man
skapa en vacker, funktionell
och visionär del av staden.
Husen är grundlagda
ovanpå Norra länken och
stommen består av stålstomme
och betong (håldäck, RD-plattor, betongväggar) samt prefabtrappor. Stomentreprenör är
BJ Svets & Anläggning som
har levererat ca 108 stålpelare
av VKR, både envånings- och
tvåvåningspelare, samt ca 150
stålbalkar (HSQ och HEB)
upp till 18 m långa. n

Beställare:
Byggnadsfirman Erik Wallin / NREP
Arkitekt: Wingårdhs
Entreprenör: Reomti
Konstruktör: Hillstatik
Stålentreprenör:
BJ Svets & Anläggning
Stommontör: Prefabsystem

Lars Hamrebjörk

➤

Vikten av det viktigaste
Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.
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 så att du kan lägga energi på annat.
Läs mer på abus-kransystem.se

Swebolt
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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

- MÄRKTA STÅLENTREPRENÖRER
Allt inom smide och rostfritt AB
Dåntorpsvägen 52,
136 50 Jordbro
08-500 371 20
www.alltinomsmideochrostfritt.se
Anstar Oy
Erstantie 2, 15540 Villähde, Finland
+ 358 (0)3 872 200
anstar@anstar.fi
www.anstar.fi
Bengtssons Smide
Frestavägen 9, 187 70 Täby
08-510 120 69
www.bengtssonssmide.se
info@bengtssonssmide.se
BJ Svets & Anläggning
Box 521, 645 25 Strängnäs
0152-177 16
www.bjsvets.se
info@bjsvets.se

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

Blixthuset Stålhallar
Björkholmsvägen 20, 141 46 Huddinge
070-830 89 35
www.blixthuset.se info@blixthuset.se

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

Borga Plåt AB
Hospitalsgatan 11,
532 37 Skara
Tel: 0511-34 77 11
mail@borga.se www.borga.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
FMH Stainless AB
Lilla Hovås vägen 19,
436 52 HOVÅS
031-748 22 77
www.fmhstainless.se
info@fmhstainless.se
Kingspan AB
Kråketorpsgatan 10 C,
431 53 Mölndal
031-760 26 99
www.kingspan.se
info@kingspan.se
Lindab Profil AB
269 82 Båstad
0431-850 00
www.lindab.se
profil@lindab.se
Paroc Panel System
Prytzgatan 6, 431 31 Mölndal
031-726 1200
www.parocpanels.com
panelinfo.se@parocpanels.com
Plannja AB
Box 143, 570 81 Järnforsen
010-516 10 00
www.plannja.se
marknad@plannja.se
Protega AB
Verkstadsgatan 6B,
231 66 Trelleborg
0410-567 80
info@protega.se
www.protega.se
Ruukki Construction
Olof Asklunds gata 6,
421 30 Västra Frölunda
010-787 80 00
www.ruukki.se, sverige@ruukki.com
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MEDLEMMAR

STÅLTILLVERKARE

Bröderna Jansson Nissavarvet AB
Box 48, 301 02 Halmstad
035-17 66 60
www.br-jansson.se
nissavarvet@br-jansson.se
Byggnadssmide
Björkholmsvägen 20, 141 46 Huddinge
08-94 60 60
www.byggnadssmide.se
info@byggnadssmide.se
Chrisma Svets o Smide AB
Terminalgatan 2,
521 36 Falköping
0515-135 25
info@chrisma.se www.chrisma.se

0515 - 135 25

Connector Stomsystem AB
Badhusgatan 10, 722 15 Västerås
021-18 20 61
www.connector.nu
produkt@connector.nu
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
G A J Stålkonstruktioner AB
Hejargatan 12, 632 29 Eskilstuna
016-13 70 70
www.gaj.se
info@gaj.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 Anders.Finnas@lecor.se
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Libro Stålteknik AB
Verkstadsgatan 9, 753 23 Uppsala
Tel: 018-69 53 07
www.librostalteknik.se
info@librostalteknik.se

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

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

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

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

SWL Stålkonstruktioner AB
Box 23, 777 21 Smedjebacken
0240-66 87 50
info@swl.se www.swl.se

ML Smide
Truckvägen 4, 194 52 Upplands Väsby
08-594 112 30
www.mlsmide.se info@mlsmide.se

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

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

Tecon Construction AB
Åsebyberg 790, 442 98 Kode
070-870 08 97
www.teconbygg.se
tennce.carlsson@teconbygg.se

Nordec
Mejselvägen 17, 943 36 Öjebyn
0911-25 73 10
info@nordec.com
www.nordec.com

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

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

Teräselementti OY
Maarjamäentie 16,
37570 Lempäälä, Finland
+ 358 (0) 40539 8057
www.teraselementti.fi/se/
mikael.rinne@teraselementti.fi

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

Västanfors Stålbyggnader AB
Södra Linjan, 737 30 Fagersta
0223-475 00
www.vastanfors.se
fagersta@vastanfors.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 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
RE Snabbsmide
Gällöfstavägen 22,
196 62 Kungsängen
08-581 790 20
www.snabbsmide.se
Saferoad Smekab AB
Box 12160, 291 12 Önnestad
044-767 15
infosmekab@saferoad.se
www.smekabcitylife.se
Sjölins Smide AB
Movägen 29, 824 92 Hudiksvall
0650-244 00
www.sjolins-smide.se
ulrik@sjolins-smide.se
AB Smederna
Skyttbrinksvägen 12, 147 39 Tumba
08-55 64 55 00
www.smederna.se
smederna@smederna.se
Smidesbyggarna
Speditionsvägen 14, 142 50 Skogås
08-99 76 16
www.smidesbyggarna.se
smide@smidesbyggarna.se
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
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Västsvenska Stålkonstruktioner AB (VSAB)
Jungmansgatan 16,
531 40 Lidköping
0510-48 46 80
tommy.ahman@vsabgruppen.se
www.vsab.nu
KONSULTER
AFRY
Frösundaleden 2, 169 99 Stockholm
010-505 00 00
www.afry.com info@afry.com
Beboelig Design AB
Hjorttorp Hjorthöjden 3,
51197 Hajom
070-290 98 62
info@beboelig.se www.beboelig.se
Bjerking AB
Box 1351, 751 43 Uppsala
010-211 80 00
www.bjerking.se
info@bjerking.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
Byggkonssulten Rune Norbäck AB
Kungsgatan 66, 633 21 Eskilstuna
016-51 80 10
info@norbacks.se
www.norbacks.se

Kungsgatan 66
632 21 ESKILSTUNA
Tel . 016 - 51 80 10

Byggnadstekniska Byrån Sverige AB
Katarinavägen 15, 4tr
116 45 Stockholm
010-161 10 00
info@btb.se www.btb.se
Byggstatik AB
Skjutbanevägen 12, 703 69 Örebro
info@byggstatikab.se
www.byggstatikab.se
Byggstatik i Strängnäs AB
Västervikstorget 2, 645 30 Strängnäs
0152-185 60
info@byggstatik.se
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ELU konsult AB
Box 27006,
102 51 Stockholm
08-580 09 100
www.elu.se info@elu.se
Femkon AB
Turebergs allé 2, 1
91 62 Sollentuna
08-412 22 92
www.femkon.se jonas@femkon.se
Geosigma Kontruktion AB
Ynglingagatan 16, 113 47 Stockholm
010-482 89 50
www.geosigma.se
Karina. Skalmstad@geosigma.se
Goverde & Co AB
Storgatan 9, 972 38 Luleå
0431-16600
www.goverdeco.com
andre@goverdeco.com
Hillstatik AB
Heliosgatan 26, 120 30 Stockholm
08-644 90 10
www.hillstatik.se
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Box 1013, 721 26 Västerås
021-15 58 00
www.kadesjos.se
kadesjos@kadesjos.se
Konstruktionsbyrån AB
Brattbacksvägen 48,
754 71 Uppsala
070-222 12 75
www.konstruktionsbyran.se
andreas.eklund@konstruktionsbyran.se
Kontrollbolaget
Fältskärsleden 1, 802 80 Gävle
073-050 70 49
www.kontrollbolaget.se
info@kontrollbolaget.se
Kåver& Mellin AB
Magnus Ladulåsgatan 63B, 5tr
118 27 Stockholm
08-121 306 00
www.kaver-mellin.se
info@kaver-mellin.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
Optima Engineering AB
Engelbrektsgatan 28, 411 37 Göteborg
031-700 17 70
info@optimaengineering.se
www.optimaengineering.se
Peritus AB
Legeringsgatan 18,
721 30 Västerås
www.peritus.se
PE Teknik & Arkitektur AB
Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm
010-516 00 00
anders.lageras@pe.se
www.pe.se
POJI AB
Kungsgatan 14,
652 24 Karlstad
070-349 94 29
www.poji.se
info@poji.se
ProDesign Sverige AB
Gruvgatan 8, 421 30 Västra Frölunda
076-423 08 46
www.prodesign.se
info@prodesign.se
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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
infosverige@ramboll.se
www.ramboll.se
Solfeldt Ingenjörsbyrå AB
Solstickegatan 21, 553 13 Jönköping
070-577 64 66
ake@solfeldt.nu
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
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COWI AB
Box 12076, 402 41 Göteborg
010-850 10 00
www.cowi.se info@cowi.se

Svetsansvarig i Sverige AB
Gravanäsvägen 11, 342 93 Hjortsberga
0721-60 57 00
www.svetsansvarig.se
Sweco Sverige AB
Box 34044, 100 26 Stockholm
08-695 60 00
www.sweco.se
info@sweco.se
Tecnicon Byggkonsult AB
Sjögatan 1 L, 891 60 Örnsköldsvik
0660-152 65
www.tecnicon.se info@tecnicon.se
Tecnoresolut AB
Hästyholmsvägen 28, 131 30 Nacka
08-550 660 20
www.tecnoresolut.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@uddcon.se www.uddcon.se
VBK
Falkenbergsgatan 3,
412 85 Göteborg
031-703 35 00
www.vbk.se mail@vbk.se
Villcon AB
Norra Krokslätten 4, 412 64 Göteborg
010-551 56 81
www.villcon.se info@villcon.se
WSP Sverige AB
Arenavägen 7, 121 88 Stockholm-Globen
010-722 50 00
www.wspgroup.se info@wspgroup.se
BYGGENTREPRENÖRER
Contiga AB
Box 94, 761 21 Norrtälje
010-4710 40 00
www.contiga.se info@contiga.se
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
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Prefabsystem Syd Entreprenad AB
Storgatan 82 A, 352 46 Växjö
0725-400 217
info@prefabsystemsyd.se
www.prefabsystemsyd.se

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

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

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

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

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

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

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

KORROSIONSSKYDD

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

DOT AB
Thure Carlssons väg 5,
294 21 Sölvesborg
0771-422 423
info@dot.se www.dot.se
SAMMANFOGNING / MASKINER
BM Svets AB
Ruskvädersgatan 13, 418 34 Göteborg
031 712 48 81
www.bmsvets.se
info@bmsvets.se

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

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
SFS Intec AB
Olivehällsvägen 10, 645 42 Strängnäs
www.sfsintec.biz/se
se.info@sfsintec.biz
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
KONTROLL & PROVNING
AAA Certification AB
Göteborgsvägen 16, 441 32 Alingsås
0322-64 26 00
www.a3cert.com
info@a3cert.com
Bforrattaren
Sjöviksvägen 114, 117 57 Stockholm
070-266 24 42
www.bforrattaren.se
anders.bforrattaren@outlook.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
010-479 30 00
www.kiwa.se se.info.csc@kiwa.com
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StruSoft
Fridhemsvägen 22, 217 74 Malmö
040-53 01 00
www.strusoft.com info@strusoft.com

UTBILDNING

IBEROBOT

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
www.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
Box 152, 101 23 Stockholm
0480-233 00
info@mvr.se www.mvr.se
Nordic Galvanizers
Danderydsvägen 146, 182 36 Danderyd
08-446 67 60
www.nordicgalvanizers.com
info@nordicgalvanizers.com
Plåt & Ventföretagen
Box 372, 101 27 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
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Bforrattaren AB
Bforrattaren AB är ett minde företag
som utför besiktningar för byggbranschen av olika fackområden och är Kontrollansvariga, Byggledare, Projektledare.
Vi har 38 års erfarenhet från branschen.
Vår vision är att vara i framkant gällande
besiktningar och kontroller med tex
kunskap, mätinstrument och av olika
tekniker och rapportering. Vi jobbar med
dom flesta konsultbolagen. Vi tror på ett
långsiktigt engagemang i projekten.
www.bforrattaren.se

Seminarium med
årsmöte i Stålbyggnadsinstitutet 17 maj

ProDesign Sverige AB
ProDesign åtar sig projekterings- och
projektledaruppdrag inom prefabricerad stombyggnation där vår målsättning är att skapa bästa förutsättningar för ett effektivt byggande. Med
hjälp av optimerade konstruktionslösningar anpassade efter produktions -och montageteam, säkerställer
vi att varje del i leveransprocessen
beaktas. Detta skapar välfungerande
projekt där vi tillsammans med våra
kunder arbetar mot gemensamt
utsatta mål sett till både tid, kostnad
och kvalitet.
www.prodesign.se

På eftermiddagen den 17 maj
hålls årsmötet för medlemmarna i SBI. I samband med
årsmötet arrangeras ett
seminarium för deltagarna med
aktuella och intressanta ämnen.
En inbjudan kommer att skickas
ut till medlemsföretagen, men
boka redan nu in seminariet och
mötet i din kalender.
För mer
information
och anmälan
scannar du
QR-koden.

MEDLEMSNYTT

Nya medlemmar i Stålbyggnadsinstitutet

EPD-generator

för stålbyggnadsbranchen
EPD Generator Starter

SBI erbjuder i samarbete med One Click LCA mjukvara för att skapa miljövarudeklarationer (EPD:er) för
stålbyggnadsprodukter. EPD-generatorn möjliggör snabb och kostnadseffektiv hantering av den miljödata
som kan efterfrågas av byggherrar.
Är ni intresserade av mer information? Hör då av er på epd@sbi.se eller tel. 08-661 02 80 så berättar vi mer.

Pris [kSEK]: 12-37 per år*

EPD Generator Business

Pris [kSEK]: 24-51 per år*

*Per användare. Prisnivån beror på omsättning, med definition enligt EU-kommissionen, https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-defintion_en

Hattbalkar - online
Kurs om bjälklagsbalkar av typ HSQ

Kursen går igenom hur konstruktören kan tänka kring
utformningen av ett stomsystem med denna typ av balkar,
inklusive bärförmåga i brandlastfallet. Dag två behandlas
dimensionering av hattbalkar med beräkningsexempel.
Kursen pågår under två förmiddagar.

Program
4 maj

8:30 - 10:30

Introduktion och stomsystemsutformning
Thomas Axelsson, BTA-project

10:30 - 12:00 Bärförmåga i brandlastfallet
Jörgen Thor, Brandskyddslaget
5 maj

9:00 - 12:00

Dimensionering av hattbalkar
Ove Lagerqvist, ProDevelopment

Plats: Online via Microsoft Teams
Pris: Medlem i SBI 4000 kr, ej medlem i SBI 5500 kr
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STÅLNÄTVERKSTRÄFF
Studiebesök den 27 april

Den 27 april träffas Stålnätverket
för att göra ett studiebesök på
den nya Skurubron och i den
tillfälliga verkstad vid det ena
landfästet där bron byggs och
lanseras ifrån.
Stålnätverket vänder sig till alla
som i sin yrkesroll eller som
student, kommer i kontakt med
stål för byggande och är mellan
18 och 35 år.

Scanna qr-koden för att läsa mer och anmäla dig
till Stålnätverket och studiebesöket.
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Medlemsföretag i fokus
Stålbyggnadsbranschen i både Sverige och Norge bärs upp av många kompetenta
stålbyggnadsföretag som med skicklig 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.

GAJ Stålkonstruktioner
– Stålbyggare i Mälardalen sedan 1935

”Ring Gajen!” – Eskilstunas stålproblemlösare för byggbranschen i Mälardalen
sedan 1935 tar ett kliv in i framtiden med ett nytt namn – GAJ Stålkonstruktioner.
Med fokus på effektivitet, kvalitet och långsiktighet tillverkar, monterar och
underhåller man stålkonstruktioner till samarbetspartners i Mälardalen.

Nils Andrén, vd, och Daniel Wigren, Platschef, diskuterar ett kommande stålbyggnadsprojekt ute i verkstaden.

G

AJ Stålkonstruktioner AB tillverkar, monterar & underhåller stålkonstruktioner och är verksamma
i Mälardalen och utför främst arbeten åt
byggbolag, fastighetsägare och kommuner.
Verksamhet är baserad i Eskilstuna, Katrineholm & Västerås och sysselsätter ca 35
medarbetare. Medarbetarna är fördelade på
tre verkstäder och förutom verkstadspersonal har bolaget egna montörer. GAJ är
certifierade i enlighet med SS-EN 1090-1
mot kraven i SS-EN 1090-2.
Gustav Albert Johansson grundade G. A.
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Johanssons Smidesverkstad 1935 i en mindre
verkstadslokal på Annehillsgatan i Eskilstuna.
Nu som då var den dominerande tillverkningen
byggnadssmide. Till en början var behovet av
stålkonstruktioner inom militären stort och
fokus låg därför där. I slutet av 1950-talet hade
verksamheten utökats och 1957 flyttade man till
nya lokaler i Nyfors. 1977 var det dags för nästa
generation att ta över och Lars Johansson tog
över huvudansvaret för verksamheten. Under
slutet av 1970-talet blev verksamheten återigen
trångbodd och 1982 gick flyttlasset till Hejargatan 12 där man fortfarande har verksamheten.

Under slutet av 1980-talet gick bostadsbyggandet för högvarv och verksamheten blev
återigen inriktad på främst byggnadssmide.
”Gajen” hade duktiga smeder och löste problemen för bostads- och kontorsbyggarna.
Lars son, Kjell Johansson som jobbat länge i
företaget tog 1991 över ansvaret för verksamheten. 2008 byggdes en ny verkstadshall för att
öka kapaciteten. 2013 var första gången som
utomstående från familjen Johansson togs
in som delägare. Daniel Wigren och Peter
Harrysson köpte då in sig i företaget. 2017 tog
Kjells svärson Nils Andrén över ledningen
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GAJ Stålkonstruktioner har haft sin verkstad på
Hejargatan i Eskilstuna sedan 1982.

Nils och Daniel visar kantpressen som kan ta längder på 6 000 meter.

tillsammans med Kjells barn Tobias, Malin
& Robin. 2018 förvärvade G A Johanssons
Smidesverkstad AB Eskilstuna Allsmide AB
i syfte att stärka sin lokala position samt att
bredda verksamheten med service & underhåll.
2021 bytte G A Johanssons Smidesverkstad AB
namn till GAJ Stålkonstruktioner AB.
GAJ Stålkonstruktioner fokuserar på att
med egen personal tillverka och montera
stålkonstruktioner inom pendlingsavstånd till
sina kunder. Man samarbetar dessutom med
några andra verkstäder till vissa komponenter
som HSQ och takfackverk till projekten.
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Ring Gajen! är ett begrepp i byggbranschen i
Eskilstuna.

Man är stolta för sitt arv sedan 1935 och
målet är att finnas minst lika långt till. Långsiktighet präglar verksamheten; man vill anställa
unga medarbetare som utbildas och finns kvar
i företaget, man vill ha goda och långsiktiga
relationer med sina kunder. Företaget har ett
tydligt tillväxtmål. Som ett led i detta kommer
företaget att bygga en ny, mer automatiserad
verkstad, i Kjula Logistikpark utanför Eskilstuna. Planerad flytt under 2024. n
Lars Hamrebjörk

Läs mer på Internet
www.gaj.se

Verkstadshallen som byggdes 2008 kommer
snart att ersättas med ny modern anläggning i
Kjula.
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GTIN för byggprodukter från 2022-07-01
Under 2018 fattade ledande aktörer i
byggbranschen (NCC, Peab, Skanska,
JM, Veidekke, Byggmaterialindustrierna, Byggmaterialhandlarna och BIM
Alliance – som tillsammans utgör
den s.k. GTIN-gruppen) ett branschgemensamt beslut om att använda
GTIN, Global Trade Item Number,
som standardiserad identifikation för
byggprodukter. Med GTIN kan byggprodukter identifieras med ett unikt
artikelnummer. GTIN är en standard
som används globalt av många olika
branscher. Syftet med beslutet var att
möjliggöra spårbarhet genom hela
värdekedjan, och att unika data kan
kopplas till varje produkt i det digitala
informationsflödet.

I november 2021 gick GTINgruppen ut med ett nytt beslut, som
anger att GTIN som gemensam
identifierare av byggprodukter
ska vara infört vid halvårsskiftet
2022. Bakgrunden till det förnyade
beslutet är att det fortfarande inte
går att få spårbarhet i värdekedjan,
på grund av att GTIN inte används i
tillräckligt hög omfattning.

För att lyckas med införandet av
GTIN är det nu viktigt att branschens
alla aktörer aktivt arbetar för att
GTIN ska kunna användas operativt i
affärsrelationer och interna processer. För tillverkare och leverantörer
innebär det att man ska ha GTIN på
sina produkter och följa dess regelverk och att man kopplar artikelinformation och data till detta. n
Anna Ryberg Ågren,
Byggmaterialindustrierna

Mer information om GTIN i
Byggbranschen, om hur man beställer
och skapar unika nummer, regelverk
etc. finner du på:
www.gs1.se/din-bransch/bygg/

Information om CE-märkning och nya standarder
Det är stopp i systemet som ska
hantera nya eller uppdaterade harmoniserade standarder, så kallade
hEN. Det leder till intressanta frågeställningar om huruvida branschen
kan börja tillämpa nya förbättrade
produktstandarder eller ej.
Som exempel kan standardserierna EN 10210 och EN 10219, som
omfattar konstruktionsrör framställda genom varmformning respektive
kallformning, nämnas. Del 1 av dessa
serier ger tekniska leveransbestämmelser och inkluderar stålsorter
upp till och med S460. I och med att
utvecklingen av mer höghållfasta
stålsorter och produkter går framåt
följer standardiseringen med och
standarder för mer höghållfasta
rörprodukter har publicerats.
De nya produktstandarderna
inkluderar leveranstillstånden
normaliserat (N), termomekaniskt
valsat (M) och seghärdat stål (Q)
med stålsorter upp till och med
S960. Även rosttröga stål finns med
i de nya standarddelarna.
Leveransbestämmelserna för
de nya stålsorterna finns dock i nya

delar, del 3 till respektive standard.
Men det borde vara del 1 av standarden som skulle ha uppdaterats med
de nya stålsorterna, det är nämligen
den som har den så kallade bilaga
ZA som visar att standarden är
harmoniserad genom byggproduktförordningen. EU-kommissionen
har dock inte publicerat några nya
harmoniserade standarder sedan
2019. Orsaken är den pågående
uppdatering av byggproduktförordningen. Därför har man inom
standardiseringen valt att lägga till
de nya stålsorterna i en egen del
som inte behöver vara publicerad av

EU-kommissionen. Resultatet blir
tyvärr att produkterna enligt del 3
inte kan CE-märkas. Däremot finns
det en öppning för en stålbyggare
att använda produkterna inom stålbyggnad genom att deklarera stålets
relevanta egenskaper från kontrollintyget (3.1 eller 3.2) enligt kapitel 5.1 i
EN 1090-2. n
Erik Forsgren, SBI

Den som är intresserad av hur revideringen av byggproduktförordningen
fortskrider kan hitta
mer information här:

Nominera er stålbro till European Steel Bridge Award 2022
Du kan nominera en stålbro i Sverige som är
tagen i drift mellan juni 2018 och maj 2022.

Du kan nominera bron i två kategorier:
» Väg- eller järnvägsbro
» Gång- eller cykelbro
Skicka in en nominering med en beskrivning
och två bilder senast 15 april till SBI, Lars
Hamrebjörk, lars@sbi.se, 070-630 22 17.
I European Steel Bridge Award 2018 tog Årstabron
emot Special Prize For Cultural Heritage.
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Promistyl V/SE

Svensktillverkade stenullspaneler

• Brandklassade upp till 7,5m (EI180)
• Skyddsklass 2
• Tjocklek från 100mm till 300mm

V-RIB200

Inspiring Smarter Building

V-RIB600

FLAT

Vill du veta mer? Kontakta Dan Kullgren tel. +46 (0) 54 68 83 12
www.arcelormittalprojekt.se

Avsändare: Nyheter om Stålbyggnad
Stålbyggnadsinstitutet
Box 1721, 111 87 Stockholm
Stålbyggnad är kostnadsfri, men vill du inte ha tidningen så kan du
skicka ett mejl till info@sbi.se så avbryter vi gratisprenumerationen.

