
N
Y

H
E

T
E

R
 O

M
 S

T
Å

L
B

Y
G

G
N

A
D

 • N
R

 4
 • 2

0
2

2

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.    

NR 4 • 2022

MIMO, MÖLNDAL

ISSN 1404-9414

NOMINERA ERA BÄSTA STÅLBYGGNADER
TILL STÅLBYGGNADSPRISET 2023

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

Juryn 2023 består av Karl-Gunnar Olsson, professor, Chalmers, Helena Glantz, arkitekt, Urban Design, Carmen Izquierdo, arkitekt, 
Esencial, Claes Fahleson, tekn.dr, Fahleson & Co, Lars Hamrebjörk, civ ing, Red Stålbyggnad, Björn Åstedt, civ ing, VD SBI. 
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S t r a n d g a t a n  2 4 
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Stora som små projekt, innovativa lösningar och gärna miljömässigt hållbara föredömen.  
Nominera senast den 17 april. Statyetten »Stålbyggnadspriset« delas ut till  
vinnande projektteam i Stockholm den 16 november på Stålbyggnadsdagen.

f o l k e  b e r n a d o t t e s  b r o 
F i n a l i s t  2 0 2 1

För att nominera ett projekt mailar du till Lars Hamrebjörk, lars@sbi.se Lars besvarar även frågor om nomineringsprocessen på tel. 070-630 22 17.
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LEDARE  NR 4  2022
Hur lyckas vi i en 
föränderlig värld?

Rubriken för Stålbyggnadsdagen i Göteborg för några veckor 
sedan var ”Hur lyckas vi i en föränderlig värld?”. Och i en förän-
derlig värld är precis var vi är nu! I Sverige, i Norge, i Europa 

och i Världen. 
När jag skrev ledaren i nr 4-2021 var rubriken ”Kriser föder utveck-

ling och optimism!”. Vi började se ljuset i tunneln efter ett par års mör-
ker bakom munskydd och Teams-skärmar. Vi började planera för att 
komma tillbaka där vi var två år tidigare, där vi hade varit under rätt 
många år. Omvärlden mådde rätt bra och det mesta blev bara bättre 
och bättre. Vi såg en positiv framtid framför oss, där det visserligen låg 
några hinder framför oss. Men det såg vi mer som en positiv utmaning 
att ta oss förbi. Vi inledde 2022 med tanken att krisen nästan var över 
och nu var det en utveckling och optimism vi var på väg tillbaka till. Men 
vi kom inte långt in på det nya året innan det började bli grus i maski-
neriet. Och det har bara kommit in ännu mer grus. Elpriser, matpriser, 
räntor och bombningar av Ukraina. Allt stiger! Allt blir dyrare!

Men samtidigt så ser man att det finns en tanke i ”Hur lyckas vi i en 
föränderlig värld?”. Jag var nog inte så fel ute i förra årets ledare. ”Kriser 
föder utveckling och optimism!”. Vi tar ständigt nya kliv framåt inom 
ståltillverkningen och stålbyggandet. Utmaningarna för stål i en klima-
tanpassning av samhället, industrin och byggandet, har gått i en positiv 
riktning. Insatserna att ta sig an utmaningarna och göra något åt dem 
börjar ge frukt. Omvärlden uppmärksammar också den positiva ut-
vecklingen inom stål som ett material som på allvar gör något åt för att 
förändra i positiv riktning. Både i det stora (fossilfri tillverkning av stål) 
som i det lilla (återanvända stålpelare till den lilla kontorsbyggnaden). 
Vill man använda återbrukade byggmaterial i nya byggnader så måste 
det också gå att få tag i det, till rätt kvalitet. Det är där branschen är på 
rätt väg att ”lyckas i en föränderlig värld”, vilket inte minst syntes i intres-
set av Patriks och Christoffers presentationer på Stålbyggnadsdagen.

I en föränderlig värld dyker det upp byggnader och anläggningar där 
man på ett spännande sätt har använt stål på ett intressant, utmanande 
eller estetiskt sätt. Dessa projekt bör uppmärksammas med ett stort 
pris. Därför finns Stålbyggnadspriset och Norsk Stålpris!

Det börjar också bli dags att skicka in nomineringar av projekt till 
de båda projekten. På baksidan av den här tidningen kan du läsa hur 
du ska gå till väga för att nominera ett projekt. Kanske kan du läsa om 
ditt projekt i samma nummer där jag skriver nästa ledare? Båda pri-
serna delas ut på Stålbyggnadsdagen/ Norsk Ståldag nästa år. 

Ett sätt att lyckas i en föränderlig värld är att utvecklas med optimism! 
Både Stålbyggnadsinstitutet och Norsk Stålforbund har genom många 
års utveckling och optimism lyckats i en föränderlig värld. Som redaktör 
för de båda organisationernas kanal ut mot 
branschen ser jag att stålbyggnadsbran-
schen och alla ”stålbyggare” i såväl Sverige 
som Norge verkligen uppskattar verksam-
heten och det arbete de gör för stålets ut-
veckling inom byggbranschen.

Det är så vi lyckas i en föränderlig värld!

Lars Hamrebjörk
redaktör för Stålbyggnad/Stålbygg
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Stålbyggnadsdagen var tillbaka i Göteborg och 
Svenska Mässan/Gothia Towers, och den här gången 
med nytt inslag. Vi samkörde med Design- och 
konstruktionsdagen i samverkan med Chalmers 
Konstruktionscentrum. Utöver de 250 deltagarna 
som följde föredragen och minglade på Mötestorget 
hela dagen så kom det 200 studenter från Chalmers 
efter lunch. Studenterna kunde lyssna på de intres-
santa föredragen och träffa stålbyggnadsbranschen 
och utställarna på Mötestorget. 

Ordförande Peter Salomon och vd Björn Åstedt hälsade 
alla välkomna och lämnade sedan över till dagens mode-
rator Rutger Gyllenram. Därefter drog förmiddagspasset 
i gång med ett uppskattat föredrag av Johan Trouvé från 
Västsvenska Handelskammaren. Därefter var det ett 
panelsamtal om var lagar och standarder är på väg inom 
klimatfrågorna för byggandet.

Efter förmiddagskaffet hade man två spår att välja på. 
Det ena spåret fokuserade på olika materialkombinatio-
ner och vad man bör tänka på när man projekterar och 
bygger med varmförzinkat, rostfritt och väderbeständigt 
stål i samma konstruktion. Det andra spåret var ett tek-
nikpass med ämnen som brandcellsgränser och korro-
sivitetsklasser från Joakim Sandström och Kurt Fredrik-
son. Rickard Bergeryd från Hilti pratade om FEM-analys 
av knutpunkter. Passet avslutades med Björn Lindhe och 
Peter Norberg om svetsning i trånga vinklar och passade 
på att bjuda in till Svetshörnan under lunchpausen på 
Mötestorget. Efter själva lunchen fylldes Mötestorget 
med 200 studenter, som läser konstruktionsämnen 
på Chalmers, bland de utställande medlemsföretagen. 
Därefter kunde man antingen delta på programmet på 
Design- och konstruktionsdagen, eller välja ett pass som 
riktade sig mot aktuella frågor för stålbyggare. Det var 
många stålbyggare som valde det spåret som modera-
terades av Tennce Carlsson. Fredrik Litmark pratade om 
hur man kan växa från liten till stor stålbyggare, och Kjell 
Hermansson om vad man bör tänka på vid kontrakts-
skrivningar med stora beställare.

De som valde Design- och konstruktionsdagen till-
sammans med studenterna från Chalmers fick ett intres-
sant program som leddes av moderatorn Morten Lund 
från Konstruktionscentrum. I den första delen fick vi 
höra Jens Olsson från Chalmers prata om komplexa tre-
dimensionella förbindningar, Johan Anderson från SSAB 
om hur fossilfritt stål går hand i hand med förändringar 
i utvecklingen. Ricardo Sá Freire från Stilride visade hur 
man kan ta fram nya stålkonstruktioner genom origami.

Under eftermiddagskaffet var det 450 deltagare som 
minglade och diskuterade stålbyggnad med de utstäl-
lande företagen. Det var många samtal mellan morgon-
dagens samhällsbyggare och deltagare och utställare 
från stålbyggnadsbranschen. Dagen avslutades med att 
vi alla samlades i stora salen med två inbjudna intres-
santa föreläsare, Boris Reyher från Schleich Bergermann 
Partner och Martha Tsigkari från Foster + Partners. På 
kvällen deltog sedan 115 deltagare på Stålbyggnadsmid-
dagen i restaurang Imagine. Lars Hamrebjörk

Vi ses återigen den 16 november 2023 i Stockholm 
för nästa Stålbyggnadsdag!

Ta del av presentationerna  
från Stålbyggnadsdagen:
www.sbi.se/presentationer- 
stalbyggnadsdagen/

Under eftermiddagen på årets Stålbyggnadsdag var det en ny 
kommande generation stålbyggare i publiken. Stålbyggnads-
dagen och Design- och konstruktionsdagen från Chalmers.

Moderator Rutger Gyllenram ledde ett 
panelsamtal med Ylva Frithiofson och 
Helén Axelsson.

Föreläsarpasset med aktuella frågor för 
stålbyggare lockade många deltagare, 
och många ställde frågor till föreläsarna. 

Hur möter man förfrågningar om 
återbrukat stål? Tennce Carlsson, Patrik 
Bjelovuk och Christoffer Muhl Pollari.

Joakim Sand-
ström lyfte fram 
brandfrågor.

Martha Tsigkari 
pratade om inno-
vativ arkitektur. 

Jens Olsson från 
Chalmers.

Max Fjaestad från 
BE Group var en 
av föreläsarna.

Johan Anderson 
från SSAB.

Moderator för 
Design- och kon-
struktionsdagen 
Morten Lund.

Madhu Say-
eenathan från 
SSAB.

Ricardo Sá Freire 
berättade om 
Stilfold-tekniken.

Boris Reyher från 
sbp höll ett intres-
sant föredrag.

Stålbyggnadsdagen 2022
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Areco Profiles tar emot intresse-
rade deltagare vid sin monter.

Guldpartner Nordic Fastening 
Group visar sina fästelement i sin 
monter på Mötestorget.

Iberobot / Ficep visar sina stålbe-
arbetningsmaskiner i sin monter.

Det nya medlemsföretaget Bufab 
visar sina produkter av fästele-
ment.

Guldpart-
ner SSAB 
visade upp 
fossilfritt 
stål för 
intresserade 
deltagare 
från Chal-
mers.

Det var hela tiden en kö att få 
prova göra en riktig svetsfog i 
Svetshörnan.

Guldpartner DOT tar emot en grupp 
studenter från Chalmers.

Guldpartner Pretec visade bland annat 
upp systemet Lindapter i sin monter.

Tibnor tar emot besökare från Maku och 
Peab i sin monter

Guldpartner Kingspan / Paroc Panel 
System visar sina sandwichelement.

Guldpartner Stål & Rörmontage tar emot 
kollegor från medlemsföretaget Sontorps 
Mekaniska.

I Återbrukshörnan kunde du mäta för 
att se egenskaperna på en återanvänd 
stålbit.

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets ut-
märkelse för speciellt framträdande insatser 
för stålbyggandets utveckling. I år delades 
Silverbalken ut för 48:e året i rad och mot-
togs av Ronny Södergren vid en prisceremoni 
under Stålbyggnadsdagen 2022. 

Ronny Södergren har en lång karriär som stålbyg-
gare, sedan mitten av sjuttiotalet. År 1987 grun-
dade Ronny tillsammans med sin far företaget 
Stål & Rörmontage. Under tre generationer har 
familjeföretaget utvecklats till en stålentreprenör 
av högsta klass och förebild i vår bransch. Ronnys 
kunskaper inom design, konstruktion, tillverkning 
och montage imponerar, och dessa tillsammans 
med hans drivkraft som entreprenör har lett till 
ett otal kända stålbyggnadsprojekt. Delar i Öre-
sundsbron, Sölvesborgsbron, Söderströmsbro-
arna, Folke Bernadottes bro, avbördningsluckorna 
i Slussen i Stockholm och Varvsbron i Helsing-
borgs hamn tillhör de mer spektakulära projek-
ten. I flertalet projekt har rostfritt stål en framträ-
dande roll i konstruktionerna, inte minst tack vare 
Ronnys engagemang för hållbara material.

Prismotiveringen lyder: 
Ronny Södergren tilldelas Silverbalken 2022 
för att han under sin snart femtioåriga karriär 
som entreprenör utvecklat och drivit stålbygg-
nadskonsten framåt. Resultatet kan ses i flera 
spektakulära stålbroprojekt som Folke Bernadot-
tes bro och Varvsbron. Det rostfria duplexstålets 
växande betydelse för ökad hållbarhet i samhället 
har Ronny till fullo anammat och skapat land-
märken som kommer att bestå i generationer. 
Han har lyckats med, att i ett stort antal tekniskt 
komplicerade projekt, skapa komponenter och 
strukturer med låg vikt, som ger lång livslängd 
och kräver minimalt underhåll. Därmed tänjt på 
gränser och visat potentialen i vårt fantastiska 
byggmaterial. Ronny är en person som alltid 
sätter stålet främst, en förebild och stålbyggare 
av rang. 

Det är med stor glädje som Stålbyggnads-
institutet tilldelar 2022 års Silverbalk till 
 Ronny Södergren. 

Ronny Södergren, årets  
mottagare av Silverbalken

La
rs

 H
am

re
b

jö
rk

La
rs

 H
am

re
b

jö
rk

La
rs

 H
am

re
b

jö
rk

La
rs

 H
am

re
b

jö
rk

La
rs

 H
am

re
b

jö
rk

La
rs

 H
am

re
b

jö
rk

La
rs

 H
am

re
b

jö
rk

La
rs

 H
am

re
b

jö
rk

La
rs

 H
am

re
b

jö
rk

La
rs

 H
am

re
b

jö
rk

La
rs

 H
am

re
b

jö
rk

K
ri

st
in

 L
id

el
l



NR 4 • 2022 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

NYTT
&NOTERAT

Norsk Ståldag 2022
Hvor der er vilje, er der vej
Norsk Ståldag ble avholdt for 34. 
gang den 3. november på Grand Ho-
tell i Oslo. Det var i år 244 deltakere, 
som er ny rekord. Hovedtemaene var 
økonomi & marked, miljø, broer og 
bygg. I tilknytning til konferansen var 
det en utstilling der ledende firmaer 
presenterte sine produkter og tjenes-
ter. Det var også utdeling av heders-
prisen Stålprofilen under banketten.

Økonomi & marked
Næringsministeren, Jan Christian 
Vestre, åpnet konferansen med inspi-
rerende ord og konkrete virkemidler fra 
Regjeringen for å skape flere grønne, 
lønnsomme og innovative jobber over 
hele landet. Han vil få opp farten på 
grønne industrietableringer, og hans 
hjerte banker ekstra for å styrke norsk 
fastlandsindustri. «Hvor der er vilje, er 
der vej» siterte han fra ingeniøren og 
gründeren Sam Eyde sine yndlings-
sitater, og fortsatte: – det er en grønn 
framtid med stål. Viljen til omstilling og 
ambisiøse mål viser oss eksempler i 
dag som fossilfritt stål og karbonfangst 
og lagring (CCS) på Brevik. Grønne 
vekstlån på inntil 600 millioner kroner 
i 2022 skal premiere bedrifter som 
gjør klimavennlige investeringer. Dette 
vil bidra til å øke tempoet på grønn 
omstilling i næringslivet. 

Nils Kristian Knudsen, Handels-
banken, fulgte opp med å fortelle om 
utsiktene for norsk økonomi etter 
pandemien og Russlands invasjonen 
av Ukraina. Dagens situasjon ble 
beskrevet slik: Rentene stiger i rekord-
tempo grunnet høy inflasjon. Myn-
dighetene passer på pengebruken og 
husholdninger kutter varekonsumet. 
Det er høy etterspørsel etter arbeids-
kraft men svært lav tilbudsside. På 
kort sikt vil det bli svakere utsikter for 
bygg- og anlegg, mens petroleumsin-
vesteringene ventes å vokse fra 2023.

Kaye Ayub, MEPS, presenterte 
Utvikling og prognoser for stål- og 
metallpriser i Europa. I sin oppsum-
mering sa Kaye at stålforbruket vil re-
duseres i år, og falle ytterligere neste 
år. Importvolumet vil reduseres, noe 
som gir en viss støtte til europeiske 
innenlandske priser. Råvarekostna-
dene forventes å synke, men den 
totale kostnaden for stålverkene 
vil sannsynligvis forbli oppblåste. 
Stålprisene anslås å stige moderat, 
og stålverkenes marginer vil fortsatt 
være lave.

Miljø
Dyveke Elset, Position Green, fortalte 
om EU´s Green Deal, og hvilken betyd-
ning dette får for norsk byggevarein-
dustri, om konsekvenser av taxonomi, 
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karbontoll (CBAM) og klimakvotesys-
temet (ETS). Vikki Johansen i Green-
built presenterte Mulighetsrommet 
med miljøkrav for stålindustrien, blant 
annet med BREEAM-NOR, Svanemer-
ket, Futurebuilt, Statsbygg og inter-
nasjonalt. Karbonfangst ved Norcem 
Brevik og Cementa Slite, Gotland, ble 
presentert av Per Brevik i Heidelberg 
Cement. Han fortalte om prosjektene, 
samt frakt og permanent lagring av 
CO2. Janne Aas-Jakobsen i Consigli 
presenterte Den selvprosjekterende 
ingeniøren som reduserer material- og 
energiforbruket. Ved hjelp av kunstig 
intelligens kan prosjekteringen optima-
liseres og skape bærekraftige bygg og 

Konferansen fant sted i Rokokkosalen på Grand Hotell, Oslo.

Mye underholdning og god stemning under Ståldagsbanketten

Næringsministeren, Jan 
Christian Vestre, åpnet 
konferansen

Vikki Johansen,  
Greenbuilt

Nils Kristian Knudsen, 
Handelsbanken

Per Brevik,  
Heidelberg Cement

Kaye Ayub,  
MEPS

Janne Aas-Jakobsen,  
Consigli

beslutningsunderlag for byggherrer og 
totalentreprenører. Richard Openshaw, 
Lindapter, avsluttet miløsesjonen med 
å vise ombrukbare klammer-fester 
uten boring og sveising, som er bra for 
den sirkulære økonomien.

Broer
Sara Lytje Jakobsen, Cowi Danmark, 
presenterte Çanakkale Bridge i Tyrkia, 
verdens lengste hengebro som ble 
åpnet i vinter. Hun viste design av bro-
kasser, tårn, kabler og wirer. Jørn Arve 
Hasselø, Statens Vegvesen, presenterte 
alternative brukonsepter for Halsafjor-
den og Sulafjorden - forprosjekt av 
bruer for ferjefri E39 i Møre og Romsdal.  
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Per Olaf Ellinger og Tom Grønli

Sara Lytje Jakobsen,  
Cowi Danmark

Olav Bolland,  
NTNU

Jørn Arve Hasselø,  
Statens Vegvesen

Morten Raugstad,  
A Bygg Entreprenør

Anette Fjeld-Hansen, 
Prodtex

Tonje Frydenlund, 
 arkitektfirmaet Snøhetta

Dyveke Elset,  
Position Green

Richard Openshaw, 
Lindapter

Liv Eltvik, Dr. ing.  
A. Aas-Jakobsen

Odd Klev,  
arkitektfirmaet A-lab

Stålprofilen 2022 til Per Olaf Ellinger og Tom Grønli
Anette Fjeld-Hansen, prosjektdirektør 
i Prodtex presenterte automatisert 
lasersveising og erfaringene fra sveising 
av Frønes bru som tas videre til Ya bru 
i Tynset. Bruseksjonen ble avsluttet 
av Liv Eltvik i Dr. ing. A. Aas-Jakobsen 
som informerte om krav til utførelse av 
stålarbeider for bruer i Norge.

Bygg
I sitt foredrag om Ocean Space 
Centre i Trondheim, sa Olav Bolland, 
NTNU, at Statsbygg trenger totalt 
ca. 2.000 tonn stålleveranser til det 
nye nasjonale kunnskapssenteret 
for havromsteknologi i Trondheim. 
Han benyttet anledningen til å be 
om hjelp med å spre denne infor-
masjonen. Morten Raugstad, A Bygg 
Entreprenør, fortalte om deres store 
logistikkbygg i stål på Østlandet, 
både pågående og kommende 
prosjekter. Arkitektfirmaet Snøhetta 
ved Tonje Frydenlund presenterte 
Holmøy fiskerianlegg i Sortland, 
samt nytt lakseslakteri som er un-
der oppføring. Det var arbeidet mye 
med arealplanlegging og valg av 
farger og fasadeløsninger. Odd Klev, 
arkitektfirmaet A-lab, presenterte 
kontorbygget Veksthuset som blir 
Urtekvartalets signalbygg i Oslo.

Stålprofilen
Etter konferansen var det bankett i 
Rokokkosalen med 153 feststemte 
deltakere og utdeling av hederspri-
sen Stålprofilen som i år gikk til Per 
Olaf Ellinger og Tom Grønli. Årets 
konferanse var en av de bedre, og 
jeg håper at vi sees igjen på neste 
års Ståldag, torsdag den 9. novem-
ber. Hold av datoen!  

  Kjetil Myhre

Stålprofilen er den 
norske stålbygge-
bransjens hederspris, 
og deles ut årlig av 
Norsk Stålforbund 
og Norsk Forening 
for Stålkonstruks-
joner. Stålprofilen 
gis til personer som 
har gjort en spesiell 
og fremtredende 
innsats for stålbyg-
gingens utvikling i 
Norge, på land eller til 
vanns. Utmerkelsen 
symboliseres ved et 
emaljert jakkemerke i 
sølv og gull, håndla-
get ved OPRO i Oslo. 

Stålprofilen gikk i år 
til Per Olaf Ellinger og Tom Grønli. Pris-
utdelingen foregikk under Ståldagsban-
ketten, torsdag 3. november, på Grand 
Hotell i Oslo. 

Per Olaf Ellinger
Per Olaf Ellinger er et kjent navn for de 
fleste i stålbransjen. Han startet sin kar-
riere hos Daval og har vært innom flere 
kjente firmaer som Weland, Setsaas, 
CCB, British Steel, og de siste årene i 
sin arbeidskarriere var han hos Norsk 
Stål. Han tilegnet seg stor kunnskap og 
erfaring når det gjelder standarder for 
stålprodukter - og stål til bygg, bruer, 
olje/gass og vannkraftverk. Per har 
vært en aktiv deltaker og bidragsyter på 
mange av NFS´ arrangementer gjennom 
mange år og har jevnlig holdt foredrag 

for studenter om stål med stor glød og 
entusiasme.

Tom Grønli
Tom Grønli er også et kjent navn for 
de fleste i stålbransjen. Han startet 
sin karriere hos Gustav Aspelin og har 
vært innom flere kjente firmaer som 
Skandia Plate, Svensk Stål, CCB, og 
de siste årene i sin arbeidskarriere var 
han hos Ruukki / Tibnor. Han tilegnet 
seg stor kunnskap og erfaring når det 
gjelder metallurgi og standarder for 
stålprodukter. Tom var blant annet 
med på å utvikle Stålforbundets første 
miljødeklarasjoner for stål i 2007, og har 
vært en aktiv deltaker og bidragsyter 
på mange av NFS´ arrangementer gjen-
nom mange år. 
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SSAB bygger ny anläggning i Luleå

Bästa examensarbetet inom stålbyggnad

IWT-utbildning för svetstekniker

Eurometal Regional  
Meetings Nordics

Tata Steel i Skien investerer  
millioner i ny maskin

SSAB har meddelat att en ny 
anläggning ska placeras på 
Svartön i Luleå. Den blir före-
tagets första med ljusbågsugn 
och valsning integrerade.

– Koldioxidutsläppen i 
Luleå ska minska med 90 pro-
cent, säger Sara Arvidsson, 
samrådsansvarig på SSAB.

Anläggningen ska stå 
klar innan år 2030 och man 
kommer även att bygga en 
liknande i finska Brahestad. 
Totalt investerar företaget 45 
miljarder kronor i projektet.

– Investeringen är fördelad 
något mer till Luleå, säger 
SSAB:s vd Martin Lindqvist.

De elektrifierade ljusbågsug-
narna gör att ståltillverkningen 
inte längre behöver ske med 
kol. Anläggningen i Luleå 
kommer att bestå av en så 
kallad ”mini mill”, där fossilfri 
stålproduktion kan ske. Nästa 
steg är att SSAB ska bjuda 
in till samråd i samband med 
tillståndsprocessen. Läs mer 
här: www.ssab.com/lulea/
samrad

Stipendiet för bästa examensarbete i stålbyggnad delades ut till 
Alaa Achour och Ziad Mlli från Chalmers. Examensarbetet har 
rubriken ”Flange Buckling Behavior of Stainless Steel Girders 
with Trapezoidally Corrugated Webs”. Läs motiveringen och en 
artikel av Alaa och Ziad på sid 40-42 i det här numret.

Vi vill bara informera om att Svetsakademin AB 
har blivit godkänd som andra utbildare i Sverige 
för att bedriva IWT-utbildning (Svetstekniker) 
i enlighet med IIW (International Institute of 
Welding). Svetsakademin tillsammans med KTH 
– Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm är de 
två utbildarna i Sverige som får ge denna ärefyllda 
utbildning. Första utbildningen kommer att starta 
efter Påsk 2023. 
www.svetsansvarig.se

Den 6. oktober arrangerte Eurometal et regions-
møte for nordiske stål- og metallgrossister i 
Nordic Light Hotel i Stockholm. Magnus Bosson, 
ordförande i svenske Stål- och Metallföreningen, 
ønsket velkommen. Det var flere aktuelle temaer 
som ble presentert, blant annet Europeiske og 
nordiske markedsutsikter, utvikling av stålprisene, 
digital ståldistribusjon, framtidens fossilfrie stål 
ved H2 Green Steel og SSAB/HYBRIT. Helge Ru-
ner, adm. dir. i Norsk Stål holdt innlegget ”Hvorfor 
stål er et kritisk materiale også for fremtiden”. 
Dagen ble avsluttet med en paneldiskusjon om 
utfordringene for nordiske ståldistributører. Neste 
år avholdes regionsmøtet i København.

Tata Steel er i dag den 
eneste aktøren på det 
norske markedet som kan 
tilby selvbærende høypro-
fil takplater produsert i 
Norge. Selskapet investerer 
nå stort for å bli en mer 
komplett leverandør av 
stålplater. På nyåret vil en 
ny banebrytende maskin installeres som kan pro-
dusere både 128 og 200-profil. Det betyr en enda 
mer kortreist og grønnere produksjons kjede.

En stor del av Tata Steels stålprodukter som 
selges på det norske markedet produseres i 
Skien, Norge. Allerede i 2020 begynte de å plan-
legge for en fremtidig utvidelse av maskinparken 
i form av nye produksjonslinjer i oppgraderte pro-
duksjonslokaler. Tata Steel Byggsystemer i Norge 
har i år investert mange millioner kroner i egen 
produksjon i Skien. Investeringen består primært 
av den nye maskinen, men også noe oppgrade-
ring av de allerede eksisterende linjene. 
www.tatasteeleurope.com/no/hjemmeside

Nordic Steel Construction 
Conference, 26–28 juni

www.nordicsteel2024.se
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Studiereise til Mo i Rana
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Omvisning hos Grotnes Steel.

Hele reisefølget.

Skjæring av stålemner hos Celsa. Omvisning på IMTAS Prosjekt.

genskjæring, plasma, vannskjæring 
og laser, og kan skjære stål med 
høy presisjon fra tykkelser på noen 
hundredels millimeter og opp til 1,5 
meter.

Besøk til til Celsa’s valseverk
Etterpå gikk turen igjen til Celsa for 
lunsj og en presentasjon av selskapet. 
Celsa Armering er en del av spanske 
Celsa Group. Bedriften er Nordens 
eneste produsent av armeringsstål, og 
er Norges største gjenvinningsbedrift. 
Celsa smelter hvert år ca. 800.000 
tonn skrapjern. Celsa Armering 
har omtrent 350 ansatte, inklusive 
lærlinger, fordelt på et smelteverk 
og et valseverk. Smelteverket har en 
samlet årsproduksjon på ca. 700.000 

Norsk Stålforbund og NFS i sam-
arbeid med Celsa arrangerte en 
studiereise til Mo i Rana 29. – 30. 
september. Med på turen var også 
syv deltakere fra Yngres Stålnettverk 
(YSN). På turen besøkte vi stål- og 
valseverket til Celsa Armerings-
stål, verkstedet til Grotnes Steel 
og IMTAS Prosjekt. Det var også et 
faglig seminar med presentasjon 
av Mo Industripark og Freyr sin nye 
batterifabrikk, en gigafabrikk som nå 
bygges i Mo Industripark.

Besøk til Celsa’s smelteverk
Vi fløy opp via Bodø torsdag mor-
gen. Første besøk gikk til Celsa sitt 
stålverk. Halvard Meisfjord, salgssjef i 
Celsa, var vår guide og sørget for nød-
vendig instruksjoner og iføring av ver-
neutstyr før omvisningen tok til. Vi fikk 
overvære hele prosessen fra smelting 
av skrapstål til utstøpig av stålemner. 
Gamle biler, sykler, badekar og stål-
produkter smeltes etter et langt liv om 
til armeringsjern, som brukes i betong 
og andre produkter til bygg og anlegg. 
Ovnen der stålet smeltes drives på 
fornybar energi fra vannkraft. 

Faglig seminar
Etter besøket på Celsa ble det av-
holdt et faglig seminar på Vitensen-
teret Nordland. Kim-André Åsheim, 
leder for strategisk kommunikasjon 
og samfunnskontakt i Mo Industri-
park presenterte industriparken og 
deres visjon om å være en grønn 
industripark. Her finnes en stor 
bredde av industri som bruker hver-
andres biprodukter i egen produks-
jon, for eksempel overskuddsvarme 
og CO-gass. Samfunnskontakt i 
Freyr Battery, Marius Meisfjord 
Jøsevold, presenterte Norges første 
gigafabrikk for battericeller som nå 
er under bygging i Mo Industripark. 
Totalt har de planer om to gigafa-
brikker, som fullt utbygd vil føre til 
1500 nye arbeidsplasser. Dagen 
ble avsluttet med felles middag på 
restaurant Osteria Kreo.

Verkstedbesøk
Fredagen startet med verkstedbe-
søk, først til IMTAS Prosjekt i Mo 
Industripark. Det var IMTAS som 
produserte stålkonstruksjonene 
til det prisbelønnede Vernebygget 
over MS Finnmarken i Stokmark-
nes. IMTAS er en totalleverandør av 
sveiste konstruksjoner og tar på seg 
alle former for plate- og sveisearbeid 
innenfor industri, bygg og anlegg. 
Deretter gikk turen til Grotnes Steel 
nede på havna. Grotnes Steel er en 
internasjonal spesialist på skjæring 
av tykke stålplater. De benytter all 
tilgjengelig skjæreteknologi: Oksy-

tonn. Dette tilsvarer ca. 2 Eiffeltårn i 
uken. Av dette går nærmere 600.000 
tonn til produksjon av armering i eget 
valseverk, mens resten blir solgt som 
billetts til andre aktører. Besøket og 
studiereisen ble avsluttet med en 
omvisning av valseverket, samt Celsa 
Steel Service sin nettfabrikk og nye 
linje for omspoling av coil, før det bar 
hjemover.

Studiereisen var både faglig me-
get interessant og sosialt hyggelig. 
Spesielt de syv medlemmene som 
deltok fra YSN fikk sine stålkunn-
skaper hevet og bransjenettverket 
utvidet. Tusen takk til Celsa for all 
hjelp med planlegging og gjennom-
føring av studiereisen!

Kjetil Myhre
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Nå sirkulerer stålet i Skanska Stålfabrikken

NTNU stålworkshop  
28.–30. mars 2022

Nytt Annex H og I for skruer i Norsok M-101

Pretec kjøper Galvano

Norsok M-101 standarden har blitt oppdatert med nytt Annex H 
og I for skruer. Annex H omfatter utførelse av skruer i størrelse 
M12 – M72 i fasthetklasse 8.8 og 10.9, og er et godt supplement 
til beregningsstandarden Norsok N-004, som også ble oppdatert 
med en nytt Annex for Topsides i 2022. Standarden har tittelen: 
NORSOK M-101:2011/A1:2022 Structural steel fabrication — 
Amendment 1: Annex H: Execution of bolted connections and — 
Annex I: Calibration test for preloaded bolting assemblies.  
Den kan kjøpes på  www.standard.no

De 8 studentene som jobbet med stål under 
praksisuka 28.–30. mars samarbeidet med 7 
studenter som jobbet med ull, og de fikk i opp-
gave å tegne og bygge en stålkonstruksjon som 
skulle fungere som skjermvegg og sittemøbel 
i et offentlig rom. Studentene måtte tenke 
gjennom hvordan de får en konstruksjon som 
er stabil i seg selv og står trygt, undersøkte for-
skjellige sammenføyningsteknikker, og hvordan 
stål og ull kunne virke sammen.  Arbeidet ble 
montert på Brattøra i Trondheim. 

Stålet brukt i workshopen en sponset av 
Norsk Stålforbund, og arbeidet med ull er i 
samarbeid med Selbu Spinneri.

Hanna Landfald Hanssen

Fremtidens prosjekter vil kreve økt grad av ombruk, og stål er et 
materiale det er smart å begynne med. Sist høst prosjekterte og 
leverte Stålfabrikken tolv midlertidige konstruksjoner til vannkraft-
prosjektet Fiskumfoss, nord i Trøndelag. Da stålkonstruksjonen 
i vår ble demontert, valgte Stålfabrikken å kjøpe deler av stålet 
tilbake fra byggherren Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Samtidig 
var Stålfabrikken i dialog med byggvirksomheten til Skanska om 
en leveranse av en midlertidig konstruksjon til rehabiliteringen av 
Hjorten Teater for EC Dahls i Trondheim. Etter avtale med Hjorten-
prosjektet ble stålet fraktet til Stålfabrikkens lokaler på Øysand 
for bearbeiding før montasje. Resultatet ble at det samme stålet 
ble brukt i to forskjellige Skanska-prosjekter. Stålfabrikken ønsker 
nå kontakt med flere byggherrer og entreprenører med stål fra 
midlertidige konstruksjoner, slik at de kan gjøre ombrukt stål til en 
del av enda flere fremtidige leveranser.

– Ved å gjøre stål fra midlertidige konstruksjoner tilgjengelig og 
sirkulært, kan vi tilby dette til utviklingsprosjekter i Skanska-regi, 
som opsjon i anbudskonkurranser hvor ombruk er vektlagt eller 
direkte salg til eksterne entreprenører eller byggherrer, opplyser 
Rune Stene, forretningsutvikler i Skanska.

Pretec kjøper Fauske-bedriften Galvano Industri-
er og tar dermed over 15 lokale arbeidsplasser.

– Vi har vært i en krevende situasjon og er 
nå utrolig lettet over å ha sterke eiere i ryggen 
som kjenner bransjen. Dette sikrer driften, de 
lokale arbeidsplassene, samt fortsatt leve-
ranse til våre kunder i hele Norge og Sverige, 
sier Hans Austad, daglig leder i Galvano, i en 
pressemelding.

Nina Pettersen, daglig leder i Pretec Norge, 
har stor tro på at de skal lykkes i å videreutvikle 
Galvano.

– Galvano er et sterkt merkenavn vi ønsker 
å beholde, og vi tror at vår kunnskap og våre 
midler kan gjøre Galvano Industri til en lønnsom 
bedrift på sikt, sier Nina Pettersen i meldingen.

Galvano Industrier leverer nisjeprodukter 
for sikring av tunneler, gruver, fjellhaller og ras-
sikring, samt varmforsinking av stålprodukter, 
og selskapet har i dag 15 ansatte.
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Mitt i din vardag
Historiskt får man leta tusentals år bakåt för att hitta ursprunget  
till den allra första trappan. På Weland har vi tillverkat trappor  
sedan 1947. I ljuset av trappans begynnelse är det en kort  
tidsperiod, men som trapptillverkare i Sverige tillhör vi de äldsta. 
Välkommen till Weland!

weland.se
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Quadrum 
– mer enn et formspråk
I innkjøringen til Kristiansand sentrum skyter den nye E-bygningen ut med  

sin ikoniske form. Bygget er det første av totalt fem bygg som skal transformere  

trekanttomten til det nye urbane sentrumsområdet Quadrum.

Tekst: Marianne Lie Berg, CCO A-lab

Det er fristende å trekke veksler 
mellom Quadrum-tomten i Kris-
tiansand og Barcode-tomten i Oslo. I 

likhet med Barcode utgjør Quadrum-tomten 
et lite stykke land mellom hovedveinettet 
sørover og jernbanenettet. I dag passerer 
man denne trekanttomten via E38/E18 i det 
den slynger seg over en bro som utgjør en 
barriere mellom tomten og sentrum av Kris-
tiansand. I takt med den videre utbyggingen 
av området vil broføringen reorganiseres, 
noe som vil åpne opp kontakten mellom 
Quadrum-tomten og resten av Kristiansand 
sentrum. Det planlegges i tillegg for nye 
sykkelveier som vil forsterke forbindelsene 
mellom Quadrum og resten av byen. For å 
innlemme det nye området som en attraktiv 
del av Kristiansand sentrum, har det i de-
signprosessen vært viktig å skape et aktivt 
urbant bygulv som fremstår som inviterende 
for arbeidstakere, beboere og besøkende. 

Mer enn en form
E-bygningen er en kontorbygning med en 
utadvendt første etasje. Formkonseptet ble 
ungfanget av Kristiansands-kunstneren Kjell 
Nupen som ville skape en synlig konstruksjon 
ved hjelp av de markante skrå takvinklene. 
Som en iskrystall skulle bygningen kom-
munisere direkte med fjorden, og hente ut 
det meste av lys og utsikt. A-lab forsterket 
uttrykket til Nupen ved å trekke inn de 
første to etasjene for å la bygningen krage 
ut over bakkeplan. Med glassfasade foran 
de inntrukne etasjene skapes det et visuelt 
inntrykk av at bygningen står og vipper på et 
syltynt midtpunkt. Bygningen er videre kledd 
i sølv aluminiumspaneler, som reflekterer de 
omskiftende værforholdene, og ganske riktig 
sender assosiasjoner til iskrystaller vinterstid. 
Første etasje er satt av til en kantine på den 
ene siden, og en offentlig kafe på den andre, 
med felles inngangsdør. 

– Hvis vi ikke hadde latt bygningen krage 
ut, hadde vi ikke hatt tilstrekkelig plass igjen 
på bakkeplan til opphold. Ved å trekke inn 

de to nederste etasjene har vi fått et romslig 
uteareal med plass til møblering og sosial 
aktivitet som kommuniserer direkte med livet 
i første etasje gjennom de store glassveggene, 
forteller James Watkins, arkitekt og assosiert 
partner i A-lab. 

Han fremhever at hvis de ikke hadde gjort 
denne utkragingen, hadde de ikke hatt bruk 

for stålfagverk i konstruksjonen. Stabiliteten i 
bygget er gitt av en kjerne i betong med trapp 
og heis. Kontorlandskapene er lagt i ytterkan-
ten av bygget rundt denne kjernen etter arki-
tektoniske prinsipper om «ringer i vannet». 
Det innebærer at den sosiale sirkulasjonen 
skjer rundt kjernen, mens arbeidsplassene 
får ligge mer uforstyrret ved vinduene, der 
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arbeidstakerne kan hente maksimalt ut av 
den naturlige belysningen og utsyn. 

– Byggets form, med spisse vinkler og 
skråtak, er gjenspeilet  i bærekonstruksjon 
som spiller på lag med byggets formspråk. 
Det som er spenstig bæremessig, er det som 
skjer i utkragingen. Stål var et naturlig valg 
for dette bygget, sier Watkins. 

Slank styrke
Det er brukt ca. 225 tonn stål i hele bygget, 
hovedsakelig konstruksjonsstål med kvalitet 
S355 i en kombinasjon av resirkulert og ny-
produsert stål som underbygger kravene til 
Breeam-sertifisering. Utkragingen strekker 
seg 8,7 meter.  For å kunne stabilisere utkra-
gingen er det lagt fagverk i tredje og fjerde 
etasje som fungerer som byggets bærebjelke. 

Senior Prosjektleder MRIF Kjetil Norby 
fra Sweco forklarer at bygget har en kre-
vende geometri i og med at krefter fra vind, 
skjevstilling og jordskjelvlaster måtte tas opp 
av trappe/heiskjernen. Bruk av stål gjør det 
enklere å overføre store skivekrefter inn i 
denne kjernen. ➤

Byggherre: Bane Nor Eiendom v/Quadrum
Arkitekt: A-Lab
Konstruktør/RIB: Sweco 
Totalentreprenør: Veidekke
Stålentreprenør: Metacon
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– Det handler om hvordan man overfører 
horisontale laster ned til bakken. De verti-
kale lastene går via søyler og dragere ned til 
fundamenter på peler, mens de horisontale 
kreftene, som kommer primært av vindlast, 
bæres av trapperommet. Man kan se på det 
som at trapp og heisrom er en søyle som skal 
overføre alle disse lastene ned. Grensesnitt og 
kobling mellom sjakten, samt overføring av 
kreftene inn til sjakten, er vanskelig å løse 
uten å bruke stål, da vi trenger styrken kom-
binert med slankhet, forklarer Kjetil Norby. 

Watkins fremhever at stål har den fordelen 
at man kan få mer ut av takhøyden ved å 
bruke slanke stålprofiler. 

– I dette prosjektet har vi ikke veldig høye 
brutto etasjehøyder. I prosjekteringsfasen var 
det fokus på å optimalisere ståldimensjoner 
for å tilrettelegge for høye glassfelt og gode 
dagslysforhold i bygget.  Kombinasjonen av 
styrke og slankhet i stålkonstruksjonen gjorde 
dette mulig, sier Watkins. 

Norby forklarer at det er stort sett er mest 
rasjonelt å bruke stål i kombinasjon med hull-
dekker, da det er enkelt og effektivt for å lage 
gode forbindelser. En tilsvarende løsning, med 
å bruke kun prefabrikkerte betongbjelker, 
ville gitt utfordringer med føringer for tek-
niske fag, i forhold til tilgjengelig etasjehøyde. 

– Det er brukt HSQ bjelker produsert 
med overhøyde for å spare stålvekt. HSQ 
er også nødvendig for å kunne oppnå lav 
byggehøyde under dekkekonstruksjon slik 
at tekniske installasjoner kan føres uhindret 
frem ved innvendige bjelker, forklarer Norby. 

Mulighetsrom
– Det spennende er at man har mulighet til å 
lage all verdens spesialløsninger med stålde-
taljer, fremhever prosjektlederen fra Sweco. 

Det kryssende fagverket i tredje og fjerde 
etasje er trukket noen centimeter inn fra ytter-
veggene. På denne måten kan det strekkes seg 
bortover i etasjene uforstyrret. Det kryssende 
fagverket skaper et ekstra visuelt element på 
fasaden der det dukker opp bak vindusflatene. 
Søylene oppover i etasjene er også trukket 
noen centimeter inn fra ytterveggene. 

– Vi har også valgt å henspille på fasa-
deuttrykket i designet av ståltrappene i sy-

vende og åttende etasje. Her kunne vi latt en 
enkel stolpe stabilisere trappene på baksiden 
av trappetrinnene, men vi gikk for en spiss 
v-form som synes gjennom de luftige trap-
petrinnene og gjenspeiler de spisse vinklene 
i bygget, sier Watkins. 

Det er videre benyttet en lett-takkon-
struksjon som hviler på stålet. Denne slanke 
og kompakte takløsningen er perfekt som 
underlag for et belegg i sedum mose, som 
ikke bare sørger for vannretensjon, men som 
også fungerer som en dekorasjon som skifter 
farge, fra grønt om sommeren, til kobberrødt 
på høsten. n
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Arne Aalberg, 
NTNU 

Odin Strandkleiv Thorsrud, 
XPRO Ålesund

Dimensjonering av bjelker 
med varierende steghøyde
Denne artikkelen tar for seg temaet i en masteroppgave ved NTNU.  

Av og til må ingeniøren kunne regne kapasitet til bjelker som har varierende tverr-

snittshøyde, eksempelvis oppsveiste I-bjelker der stegplaten har lineært varierende 

høyde (Figur 1). Slike bjelkeutførelser kan være valgt for å oppnå større tverrsnitts-

høyde og bøyekapasitet i kritisk snitt i en bjelke, større tverrsnitt inn mot hjørner i  

stålrammer, eller for å etablere takfall langs en takbjelke.

Varierende tverrsnittshøyde forekommer 
også i trebjelker/limtrekonstruksjoner og 
i betongbjelker, og i fritt frambygg-broer. 

I disse tilfellene må det utføres spesielle kontrol-
ler for tverrstrekk og tverrtrykk (i trebjelker) 
og armeres ekstra for strekk/skjæreffekter i be-
tongbjelker.

Bøyeoppførselen og bæreevnen («in-plane beha-
viour») til slike stålbjelker er vanligvis ikke behandlet 
i stål-lærebøker. Mange vil anvende vanlig bjelketeori 
som for uniforme bjelker, eller gå løs og modellere 
det hele med elementmetoder, sistnevnte gir resul-
tater som ikke nødvendigvis er lette å omsette til 
kapasitetspåvisning etter standardene. Konservative 
antakelser og vanlig bjelketeori kan gi tilnærmet rik-
tige resultater for nedbøyninger og bøyespenninger, 
men vil gi betydelige feil for skjærspenningene i 
bjelkesteget og delvis for tverrkreftene forårsaket 
av vinkelendringer i en eller begge bjelkeflensene.

Etter vanlig bjelketeori for uniforme bjelker 
er som kjent normalspenningene fra moment og 
aksialkraft rettet parallelt til bjelkens akse gjennom 
tyngdepunktet. Bjelkens skjærkraft forutsettes tatt 
av skjærspenningene i bjelkens steg. For bjelker 
med varierende steghøyde derimot står flensene 
skråstilte (Figur 2) i forhold til bjelkeaksen, og normalspenningene i 
bjelkeflensene og i stegplaten blir tilsvarende skråstilte. Skrå flenskr-
efter har kraftkomponenter tvers på bjelkeaksen, noe som påvirker 
og samvirker med bjelketeoriens bøyeskjærspenninger. En ytterligere 
komplikasjon for bjelker med skrå flenser er at det heller ikke  finnes 
noe «riktig» tverrsnitt man skal bruke, fordi en valgt snittlinje ikke 
samtidig kan skjære begge flensene og stegplaten i en rett vinkel (snitt 
A, B og C i Figur 2).

Hvis flensvinkelen er over en viss størrelse, bør effekten av skrå 
spenninger og flenskrefter definitivt ivaretas i beregningene. Teoretisk 

KO N S T R U K T I O N

løsning for dette bjelkeproblemet bygger på løsningen for linjelast på 
et halvuendelig medium (av Boussinesq og Flamant, videreutviklet 
av Timoshenko), der de radielle spenningene er gitt av
 2P 

        
cosθσr =  ___   ___

 π    r

og kileteori («wedge theory») der det er vist at normalspenningsforde-
lingen brer seg ut radielt som i en kile fra et fokuspunkt i dens spiss, 
«apex»-punktet. Det er vist at stegplater med varierende steghøyde 
får en spenningssituasjon som kiler, med radielle normalspenninger. 

Figur 1. Bjelke med økende steghøyde, illustrasjon med element-skallmodell  
– belastet med en eksentrisk tverrkraft.

Figur 2.
Bjelke med tre 
valgte snitt A, B og 
C – ingen skjærer 
alle tre platene i en 
rett vinkel.
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Referanser:
Bjelker med varierende bjelkehøyde, O.S.Thorsrud, 
Masteroppgave NTNU 2021 – finnes på NTNU  
– åpent tilgjengelig.

In-plane behaviour of web-tapered beams, N.S.Trahair 
and P.Ansourian, Engineering Structures (2015)  
– journalartikkel, må hentes på nett eller bibliotek. 

I nyere tid har Trahair og Ansourian videreutviklet kileteorien til 
å dekke N, V og M-belastning for bjelker med flenser.

Som vist i Figur 3 er spenningene i kiler og stegplater utledet 
teoretisk for et radielt (buet) tverrsnitt. Spenningene på dette buede 
snittet består av radielle normalspenning σr, og/eller skjærspenninger  
τrθ langs snittet. Tilsvarende radielle spenninger opptrer i bjelker når 

Figur 5 – Kilemodell av en bjelke med varierende tverrsnittshøyde.  
Illustrasjon hentet fra Trahair og Ansourian.

Figur 4 – a) Sirkulært (buet) snitt og rett snitt over bjelkeaksen. b) Eksempel på spenninger 
over buet snitt forårsaket av momentbelastning.

Figur 6 – Eksempel på spenningsfordelinger i I-bjelker for to lasttilfeller, 
a) Normalkraft, b) Eksentrisk tverrkraft (fra Trahair og Ansourian).

flensene er skrå. Forskjellen på et buet snitt og et 
rett snitt i en bjelke er vist i Figur 4a. Radielle og 
tangentielle spenninger i et hvert punkt i bjelken 
kan finnes fra formlene fra kileteorien, og en kan 
velge om en vil beregne spenningene for punkter 
langs buesnittet (koordinater r,θ) eller langs det 
rette, vertikale snittet, forskjellen er bare valg av 
koordinatverdier som settes inn i formlene.

Radielle spenninger σr langs et buet tverrsnitt 
gir som en kan skjønne fra Figur 4b opphav til både 
normalspenning og skjærspenning i det kartesiske 
koordinatplanet (x,y). Dette resulterer i annerledes 
spenningsfordelinger enn man er vant til for uni-
forme bjelker. 

Det må uansett gjøres visse antakelser for å be-
regne spenningsforløpet i bjelker med varierende 
steghøyde, Figur 5. Flensene har vanligvis konstant 
tykkelse og kilen og dens «apex» bør defineres av 
stegets ytterkanter og vil ligge i en avstand r0 fra 
bjelkens ende. Bjelkens varierende høyde bestem-
mer vinkelen 2a.

Figur 6 viser eksempler på spenningsfordelingen 
i bjelker med skrå flenser, for et snitt lagt tvers over 
bjelkeaksen. Spenningene er både relatert til polar-
koordinatretningene (r,θ) og kartesiske koordinater 
(yz). Figuren er lånt fra Trahair og Ansourian som 
bruker symbol z for lengdeaksen. Den øverste figu-
ren (fig. 6a) viser spenningene for lasttilfellet med ren 
aksiallast (N) og nederste figur (fig. 6b) for tilfellet 
med en påsatt eksentrisk tverrkraft. På grunn av 
de radielle kile-teori-spenningene (normalspennin-
gene) som opptrer i bjelkens flenser og steg vil det 
oppstå betydelige skjærspenninger i bjelkens steg 
for å skape likevekt. Det oppstår altså skjærspen-
ninger i bjelkesteget selv for belastningen med ren 
aksiallast (fig. 6a). Figurene viser også normal- og 
skjærspenningsdiagrammene for polarkoordinat-
spenningene transformert til bjelkens akser z og 
y. Spesielt skjærspenningsfordelingene ser vi har 
uvant form sammenlignet med vanlig bjelketeori.

Det henvises til masteroppgaven til Odin Strand-
kleiv Thorsrud for den som vil fordype seg mer i 
de relativt omfattende formlene for bjelkens radi-
elle spenninger og tangentielle skjærspenninger. I 
oppgaven er det gitt resultater fra beregninger for 
eksempelbjelker funnet ved å bruke eksakt kileteori, 
hvor spenningene beregnes både for radielt (buet) 
tverrsnitt i bjelken og spenningene på rettlinjede 
snitt (som i Figur 4a). Det er gjort sammenlig-
ninger med løsninger med elementmetodebereg-
ninger (Abaqus). Det er oppnådd utmerket samsvar 
mellom kileteorien og de numeriske resultatene, selv 
opp til veldig store flensvinkler. Det er videre vist 
i masteroppgaven at konvensjonell bjelketeori gir 
små feil for normalspenningene i bjelker helt opp 
til kilevinkelen (flensvinkelen) a ca. 8–10 grader. 
For å oppnå konservative resultater for bjelkens 
momentkapasitet må man bruke flensenes reelle 
tykkelse i beregninger av for eksempel andre are-
almoment, og ikke bry seg om at et tenkt snitt 
gjennom en skrå flens har større snitt-tykkelse. n

Figur 3.  
Illustrasjon  
av normalspen-
ninger i kiler 
(og tilsvarende 
i bjelker med 
varierende steg-
høyde) for hhv  
a) aksiallast N  
og b) tverrlast V.
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Christoffer Svedholm
ELU Konsult

Magnus Kollén
ELU Konsult

Mathias Uhlán 
ELU Konsult

SL:s nya spårvägsbro 
över Mälarbanan
Tvärbanan byggs ut från Bromma flygplats till Helenelund. Det blir 8 km ny spårväg  

och beställare är SL/Trafikförvaltningen. Entreprenadkontraktet tilldelades Gülermak 

vilka i och med entreprenadformen (totalentreprenad) ansvarar för både projektering 

och utförande. Stålbron tillverkades av Nordec i Ylivieska. I projektet hjälper ELU  

Gülermak med att ta fram bygghandlingar för anläggningskonstruktioner. Längs 

sträckan finns ett antal byggnadsverk varav Solvallabron är ett av dem.

Bron är belägen utanför Solvalla trav-
bana och har en total brolängd på 
776,9 m som är fördelad på 23 bro-

spann (se Figur 1). Bron är uppdelad i fyra 
delar varav överbyggnaden mellan stöd 1–4, 
7–13 och 13–24 utgörs av en slakarmerad 
betongbalk. Överbyggnaden mellan stöd 4–7 
byggs i stål med samverkande betongplatta. 
Banöverbyggnaden projekteras ballastfritt 
med prefabricerade betongsliprar som gjuts 
fast i bron. Vid stöd 4 och 13 finns det fasta 
lager som håller bron på plats.  

En av utmaningarna i projektet har varit att 
utforma en bro som inte inkräktar på det fria 
utrymmet för Mälarbanan. Vid projektering 
av bron har två krav varit helt avgörande. 
För det första är nivån för rälsöverkant låst av 
detaljplanen. För det andra fanns det angivet 
i förfrågningsunderlaget att brostöd ska pla-
ceras minst 10 m från Mälarbanans ytterspår. 
För att uppfylla dessa två krav, krävs en bro 
med spännvidd ~62 m och balkhöjd i den 
kritiska sektionen på 1150 mm. Att bygga en 
fackverksbro, trågbro eller bågbro uppfyller 
varken krav i detaljplan eller framtagen ge-
staltning. I samband med förprojektering tog 
ELU fram två alternativ, antingen att bygga en 
samverkansbro med stållåda eller att bygga en 
samverkansbro med I-balkar. Utifrån förslagen 
valde Gülermak av produktionstekniska skäl 
att gå vidare med förslaget med I-balkar. 

Broalternativet med I-balkar som spänner 
över Mälarbanan är ca 160 m lång i 3 spann 
med spännvidder på 41,3 m, 62,2 m och 56,5 
m (se Figur 2). Bron går i en snäv kurva med 

S T Å L B R OA R

en kurvradie på 240 m. Tvärsnittet består 
av en betongplatta med två underliggande 
I-balkar med stålkvalitet S460. I-balkarna 
stabiliseras av tvärförband som placeras med 
ett c-c avstånd 2,5–5,1 m. Bron förses även 
med ett underliggande fackverk för att öka 
tvärsnittets vridstyvhet. För att inte få för 

stora spänningar och deformationer varierar 
balkhöjden mellan 1150–3000 mm. Den högre 
balkhöjden vid stöd 6 lyfter upp momentkur-
van och avlastar brofacket över Mälarbanan.

En annan utmaning i projektet har varit 
att bygga en radiekrökt I-balkbro. Till skill-
nad från en rak I-balkbro uppstår avlänk-

41,3 m 62,2 m 56,5 m

Mälarbanan

Bromma Kista

Påldäck för ledningar
Gräns för 
järnvägsmark

Figur 1. Elevation och plan av Solvallabron.

Figur 2. Elevation och plan av samverkansbro mellan stöd 4–7.
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bestäms av balkens moment, höjd och krök-
ningsradie. För Solvallabron blir denna kraft 
som störst över Mälarbanan eftersom bal-
karna belastas av ett högt moment samtidigt 
som balkarnas tvärsnittshöjd är begränsad. 

Avlänkningskrafterna i tryckt och dragen 
fläns kommer att vara motriktade, vilket visas 
i Figur 4. Dessa krafter kommer att försöka 
vrida balken medurs och belasta huvudbal-
karna och tvärförband med kraften V:
 cctf   

M
V =  ___ • ___
 ccbalk  R

Utöver att det krävs tvärförband för att 
kunna ta hand om dessa laster kommer 
balken i ytterkurva att belastas mer än den 
i innerkurvan. Vid dimensionering är det 
därför viktigt att välja en modell som fångar 
strukturens verkningssätt. 

Stålbron har dimensionerats med en 3D-
balkmodell som upprättats i Brigade Plus 
6.2. Modellen består av 3 parallella balkar, 
där de två yttre balkarna beskriver böjstyv-
het motsvarande en balk och den mittersta 
balken beskriver det sammansatta tvärsnit-
tets vridstyvhet. Detta sätt att modellera en 
samverkansbro finns beskrivet i Unterweger 
(2002) och Vayas och Iliopoulos. När bron var 
färdigräknad validerades modellen genom att 
jämföra resultaten med de som erhålls med en 
mer detaljerad modell (se Figur 5). Båda model-
lerna beaktar temporära byggskeden och in-
verkan av betongens tidsberoende egenskaper. 

För att erhålla en god avrinning och en till-
fredställande yttre karaktär har stålbalkarna 

qH (se Figur 3b). Kraften som belastar ett tvär-
förband blir således:
 cctf 

  
M

H =  ___ • ___
 h  R

där cctf är c-c avståndet mellan tvärförban-
den. Notera att avlänkningskraftens storlek 

ningskrafter utefter hela balken om bron 
är radiekrökt. Detta visas enklast med ett 
exempel. Figur 3a visar en balk med längd 
ds och radie R. Balkens böjmoment ger upp-
hov till tryck- och dragkrafter N, i flänsarna 
från permanenta och variabla laster. För att 
jämvikt ska råda krävs en avlänkningskraft ➤

ds

h
s

s
R

ds

q

N

N=M/h

qH=N/R

a) Balksegment med radie R b) Avlänkningskraft qH i fläns

M

M

H

H
V

Figur 3. Avlänkningskraft i fläns som uppstår av moment i huvudbalk.

Figur 4. Belastning av fältförband i fältmitt mellan stöd 5-6.
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överhöjts för permanenta laster. Figur 6 visar 
att maximal framräknad överhöjning för balk 
i inner- och ytterkurva uppgår till 222 mm 
respektive 305 mm. För att tillgodose dessa 
behov har balkar och tvärförbanden byggts 
vridna. Läget för varje sektion har på tillverk-
ningsritningarna angivits med överhöjning 
ΔZV och ΔZÖ, samt sidoförskjutning ΔY.

Stålkonstruktionen, bestående av huvud-
balkar och tvärförband, tillverkades av Nordec 
i Finland under våren 2022 (se Figur 7). Bron 
transporterades sedan på lastbil i sex delar till 
Stockholm för att lyftas på plats med kran. 
Lyftet utfördes under juli månad i samband 
med sommarens tågstopp av Mälarbanan. To-
talt lyftes 4 montagedelar med en längd och 
vikt på 30–40 m respektive 80–130 ton. För 
att minska svetsmängden uppe i luften gjordes 
montagedelarna så stora som möjligt. På grund 
av sin höga lyftkapacitet användes en band-
kran med 600 tons kapacitet. Trots den höga 
kapaciteten fick ett av lyften utföras som ett så 
kallat tandemlyft med en assisterande kran. 
Vid bromontaget användes 3 temporära stöd. 

Under hösten fortsätter arbetet med att 
först gjuta betongplatta och sedan den bal-
lastfria spårplattan. Sträckan Bromma till 
Ursvik torg vilket innefattar Solvallabron 
planeras att vara färdigbyggd 2023. n

Figur 5. Detaljerad FEM-modell som upprättats för att validera balkmodell.

Figur 6. Deformationer från permanenta laster. Blå färg motsvarar 305 mm.

Figur 7. Vänster: Tillverkning av bro i Nordecs stålverkstad.  Höger: Avancerat montagelyft.

➤

Beställare: SL/Trafikförvaltningen
Entreprenör: Gülermak
Konstruktör: ELU
Stålentreprenör: Nordec
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Läs mer på abus-kransystem.se

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

Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.



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

Modellera, tillverka och montera stålkonstruktioner 
snabbare och med högre kvalitet. 

TEKLA STRUCTURES är en kraftfull och flexibel programvara för 
konstruktörer och tillverkare av stålkonstruktioner. Du kan skapa en 
detaljerad, byggbar 3D-modell av vilken stålkonstruktion som helst, 
från industri- och affärsbyggnader till arenor, hallar och höghus. 

Läs mer om våra prenumerationslicenser på: tek.la/prenumeration

Tekla Structures
3D programvara för konstruktörer 
och tillverkare av stålkonstruktioner

Vi har vad du behöver!  

www.nfgab.se 

A  K E E  S A F E T Y  P R O D U C T   

 



TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR REKLAM, MARKNADSFÖRING OCH ANNONSERING

ANNONSPLANEN FÖR 2023 ÄR NU KLAR!

Tidningen Stålbyggnad är Nordens största renodlade stålbyggnadstidning, med en upplaga om 8 000 exemplar och cirka 15 000 läsare. 
Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen.

Tre viktiga styrkor vid annonsering i tidningen Stålbyggnad:
● Tidningen är vald, läsaren positiv innan man läser    

● Tidningen når engagerade läsare    
● Når absolut rätt målgrupp. ”Mitt i prick”. Undviker spill.

Kontakta: Migge Sarrion,  annons@sbi.se

BOKA  I DAG!

migges liggande kvarting 2022.indd   1migges liggande kvarting 2022.indd   1 22-11-21   19:0222-11-21   19:02

TILLSAMMANS GER VI JÄRNET!

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

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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Joakim Sandström, 
Brandskyddslaget

Oskyddat stål, 
går det?
Förra artikeln tryckte på vikten av att hamna rätt tidigt vad gäller brandkrav på den 

bärande stommen. Det är inte lätt att hamna rätt och även i brandingenjörsskrået 

finns olika åsikter om vad som gäller och vilka krav som gäller. Processen dit kan  

vara svår men väl är ställt kommer så nästa problem, kravet ska uppfyllas.

Det finns ett otal olika skyddsmetoder 
men den kanske ovanligaste är att 
överdimensionera stålet. Bara av den 

anledningen finns det en poäng i att fördjupa 
sig i ämnet. Överdimensionering är ett speci-
ellt kapitel då det ställer krav på projektören 
men också på den som ska utvärdera skyd-
det vid kontroll i förvaltningsskedet. Den 
normala reflexen hos den som ser stål utan 
applicerat brandskydd i någon form är att 
dra åt sig öronen och kräva brandskyddsmål-
ning eller inklädnad i någon form så det är 
viktigt med dokumentationen.

R 30 är en äldre tumregel för när det 
kunde anses vara ekonomiskt försvarbart 
att i vissa fall överdimensionera stål i stället 
för att klä in eller måla. Det var inte på långa 
vägar något som alltid kunde tillämpas men i 
speciella situationer gick det bra. Med dagens 
stålpriser är troligtvis gränsen lägre men det 
kan fortfarande finnas utrymme att använda 
principen med lite eftertanke.

Det finns några saker att hålla rätt på vid 
överdimensionering och det går inte alltid 
att ge några enkla svar. I huvudsak går dessa 
saker att kondensera ner till två parametrar

1. Utnyttjandegraden; låg utnyttjandegrad 
ger bättre brandmotstånd då högre tempera-
tur krävs för att ett element ska gå till brott.

2. Sektionsfaktorn; ett lågt värde på förhål-
lande mellan exponerad yta och stålets massa 
gör att stålet klarar högre krav i och med att 
elementet värms långsammare.

Att klara exempelvis R 15 för fackverk 
handlar alltså om en kombination av lågt ut-
nyttjande och lågt värde på sektionsfaktorn. 

B R A N D T I P S E T 

Frågan är bara hur lågt och kraftigt som behövs 
och för att svara på det krävs ofta några iteratio-
ner fram och tillbaka där olika profiler testas.

Effekten från de olika parametrarna il-
lustreras i nedanstående figur. För det speci-
fika fallet antas en egentyngd på 0.5 kN/m²  
och snö som enda last. Figuren visar hur 
många minuter på standardbrandkurvan 
(R-motståndstid) som ett stålelement klarar 

beroende på sektionsfaktorn 
(x-axeln) och utnyttjandegra-
den i brottlastfallet (U). 

Utnyttjandegraden i 
brottlastfallet är de flesta 
av Stålbyggarens läsare väl 
förtrogna med men sektions-
faktorn är svårare att han-
tera. Sektionsfaktorn som 
står för förhållandet mellan 
mantelytan som tar emot 
värme och tvärsnittets massa. 
Sektionsfaktorn brukar ofta 
redovisas i svensk kontext 
som F/A och som Am/V i 
Eurokoderna. Hur denna 
beräknas är ganska enkelt 
för stängda profiler men en 
hel vetenskap för öppna dito. 
Det enklaste sättet att ta reda 
på sektionsfaktorn är att leta 
upp F och A för en given pro-
fil i en dimensioneringsta-
bell och beräkna utifrån det. 
Kom bara ihåg att översätta 
till rätt enheter. För övriga 
profiler finns vägledning i 

EN 1993-1-2 tabell 4.2.
Ofta fastnar diskussionen kring stål och 

brand i utnyttjandegrader vilket bara är en av 
många sanningar. Jag hoppas att ni som läser 
det här inser att det finns fler dimensioner vil-
ket gör det mer komplicerat samtidigt som det 
öppnar dörren för mer avancerade analyser 
och ännu vassare optimering av brandskyddet 
för den som behärskar det. n
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Jan Stenmark, 
Prefabsystem

S T Å L BYG G N A D S T I P S E T

Beteckningar och  
optioner för stål
Alla har väl sett att det ofta finns en radda bokstäver och siffror efter hållfasthets-

klassen. Här är ett försök i att bringa klarhet i de vanligaste beteckningarna.

Det finns en svensk standard som heter 
SS-EN 10027-1:2016 med det svenska 
namnet Beteckningssystem för stål-Del 

1: Stålnamn.
Namngivningen är baserad på Huvud-

symboler och tilläggssymboler samt ett antal 
optioner speciellt för stålprodukter. Första bok-
staven är typen av stål, för oss konstruktörer 
är det structural steel, eller konstruktionsstål 
som ger den första bokstaven. Nästföljande 
tre siffror är minsta sträckgräns för tunnaste 
tjockleksområde, t ex 355 eller 420 MPa. Grupp 
1 är tilläggsymboler för slagseghet och ett antal 
beteckningar för finkornsstål. Grupp 2 är ett an-
tal beteckningar av mer generell karaktär. Den 
sista gruppen är optioner speciellt för stålpro-
dukter. Rent beteckningsmässigt så separeras 
de med ett plustecken framför. Jag har valt att 
ta med bara två men läser man i standarden 
så finns det ett 50-tal olika optioner som styr 
speciella krav och olika ytbeläggningar.

Tabell 1 gör inte på något sätt anspråk på 
att vara fullständig utan tar bara upp de van-
ligaste beteckningarna som en konstruktör 
stöter på. Den fullständiga tabellen med alla 
förkortningar finns i SS-EN 10027-1.

Sträckgränsen är väl den egenskap man 
först tänker på när man pratar om olika stål-
sorter. Det kan vara värt att påminna om att 
sträckgränsen minskar med ökad tjocklek. 
Det finns en tabell 3.1 i ståleurokoden som ger 
sträckgränsen för olika stålsorter och tjocklekar 
men enligt EKS 11 så ska standarden EN 10025 
användas i stället. 

Utöver själva beteckningarna finns ett antal 
optioner som kan vara viktiga att känna till.

Option 4 gäller plåt och är förbättrade 
egenskaper i tjockleksriktningen enligt EN 
10164 som är samma sak som Z35. I Sverige 
används bara Z35 som för övrigt innebär att 
en provkropp avsedd för dragprovning skall 
ha en seghet som motsvarar en areaminskning 
på 35% i brottområdet, det som på engelska 
brukar kallas necking.

Option 5 styr kiselhalten i stålet och om det är 
lämpligt för varmförzinkning. Om kiselhalten 

är för hög så kommer varmförzinkningen inte 
ha tillräckligt bra vidhäftning. Jag har själv varit 
med om att man missat option 5 och då ramlar 
varmförzinkningen bort ganska snabbt. Det kan 
vara värt att föreskriva option 5 i rostskyddssys-
tem C3 och uppåt om det finns risk att man kan 
komma att varmförzinka vissa komponenter.

Option 11 används sällan och ofta anges 
i stället tilläggsymbolerna MC vilket betyder 
termomekaniskt valsat och lämpligt för kall-
formning. Viktigt att tänka på är att stål med 
tilläggsbeteckningen MC har lägre brottgräns 
vilket bland annat påverkar dimensionering 
av svetsfogar.

Sverige har gjort några nationella val som 
påverkar valet av konstruktionsstål. Den första 
och viktigaste är kravet på brottseghet i EKS 
11 som innebär att slagseghetsprovning skall 
klara 27 J vid -20 °C för stål med sträckgräns 
S355 och uppåt. Plattstång som ibland finns i 
hållfasthetsklass S235 lagerförs normalt i JR, 
vilket innebär att det är slagseghets provat vid 
+20 °C i stället för -20 °C. 

En annan viktig anpassning är tolkning 
av krav på förbättrade egenskaper i tjockleks-
riktningen. I Eurokod 3 del 1-10 finns regler 
för hur man utvärderar en knutpunkt med 

avseende på egenskaper i tjocklegsriktningen. 
Olika detaljer och arbetsutföranden ger olika 
”Z-poäng” som betecknas ZEd och de kan vara 
både positiva och negativa. Alla dessa summeras 
och om den resulterande summan blir större än 
10 så väljer vi i Sverige option Z35. Är summan 
mindre än 10 så krävs ingen extra säkerhet med 
förbättrade egenskaper i tjockleksriktningen.

Ibland föreskrivs Z35 lite slentrianmässigt 
men man ska komma ihåg att det är ett admi-
nistrativt problem att hålla reda på små mängder 
material genom hela processen. Antag att det 
krävs Z35 i fotplåten för några inspända pelare. 
Verkstaden måste då beställa en hel plåt som 
kanske är 2x6 m som fotplåtarna kan skäras ut 
ur. Då är det enklare att åstadkomma samma sak 
genom att föreskriva oförstörande provning med 
ultraljud enligt EN 1090 i fallet med fotplåtarna.

Exempel på beteckningar:
• KKR rör namnges som S355J2H, vilket be-
tyder sträckgräns minst 355 MPa, slagseghet 
J2 och att det är stål som är lämpligt att göra 
hålprofil av.
• Material till kallbockade C-profiler S355MC.
• Fotplåtar med förbättrade egenskaper i tjock-
leksriktningen S420J2 +Z35 n

Tabell 1. De vanligaste optionerna och beteckningarna på konstruktionsstål.

HUVUDSYMBOLER TILLÄGGSSYMBOLER  

Bokstav Mekanisk  Grupp 1 Grupp 2 Speciellt för 
 egenskap   stålprodukter

G = gjutstål NNN = minsta Minsta slagseghet C = lämplig för Z35 =
S = konstruk- sträckgräns i Joule kallformning förbättrade
tionsstå för tunnaste J = 27 J H = hålsektion egenskaper i
 tjockleks- K = 40 J L = låg temperatur tjockleksriktningen
 område L = 60 J M = termo- ZN NNN =
  Provningstemperatur mekaniskt valsat zink nickel-
  R = 20 °C N = normaliserat beläggning
  0 = 0 °C P = stålspont (varmförzinkning)
  2 = -20 °C Q = härdad och  med tjocklek 
  3 = -30 °C värmebehandlad NNN
  4 = -40 °C 
  5 = -50 °C 
  6 = -60 °C



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
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info@a3cert.com
 www.a3cert.com

NYHET 2022! Quick & Easy byggsats är en  
prefabricerad hall som fungerar utmärkt för industri 
och lantbruket, där kunden själv gör montaget. 
För att underlätta har vi förberett montaget.

Montageanvisning - steg för steg
Vid köp av en Borga  
Quick & Easy hall  
medföljer en montage- 
anvisning som guidar  
steg för steg genom  
byggprocessen.

Vi har ett unikt  
installationssystem
Stålstomme och stålreglar är redan hålade från  
fabrik vilket innebär att ingen kapning och borrning 
behövs vid installation och ger ett smidigt och säkert 
montage. För bekymmersfritt byggande.

Perfekt för den händige lantbrukaren 
Tryggt, säkert och enkelt!

Vill du veta mer? 
Ring oss på 0511-79 18 40 eller läs om hallen  
på borga.se
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HIMMER
FJÄRDS
VERKET

Vi på Pretec levererar fäst- och montagedetaljer för stålbygg till vår 
kund Sjölins Smide som bygger på plats. I taken på bygget används 
limträbalkar, stålfästen och våra ASDO dragstag M42 som håller 
ihop balkarna. På de två stora vågböljande arkitektritade taken blir 
det en praktfull lösning. Även vår stålbyggnadsskruv, expander, 
betongskruv och kapade gängstänger används i projektet, 
samt produkter som väggstöd, balkskor, träskruv, vinklar och 
vinkelbeslag. 

www.pretec.se | www.pretec.no   

 Vår kund: Sjölins Smide
 Plats: Stockholm

Verket som drivs av 
Syvab tar dagligen emot 
cirka 120 000 m3 
avloppsvatten som ska 
renas, från 350 000 
människor i olika 
kommuner runtom 
Stockholm. Den nya 
anläggningen planeras 
vara klar 2026.

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

Du hittar våra försäljningskontor på www.stenastal.se 

Välkommen till Stena Stål!

STÅL PÅ HEMMAPLAN
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När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner  

ska projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att 

åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet. 

Några exempel på detta är följande projekt.

Stål gör det möjligt

I Lindesberg har en 39 meter lång bro i rostfritt stål lyfts på plats under 
oktober i år. En gång- och cykelbro knyter sedan länge samman Lopp-
holmarna med gymnasieskolan och Lindesbergs Arena i Lindesberg. 

Men bron, som kallas Västra Loppholmsbron, har åldrats och bedömdes 
till slut inte vara säker, men gick att laga provisoriskt för att sedan bytas ut. 
När det nu var dags för brolyft var intresset stort, både från allmänheten 
och från massmedier. Det var näst intill perfekt väder – vindstilla vilket 
underlättade när den stora bron på 40 tom lyftes på plats i ett enda stycke, 
vilket kräver precision. 

Den nya GC-bron är en fackverksbro byggd i underhållsfritt rostfritt 
Duplex material (1.4162/LDX 2101) av Stål & Rörmontage som har byggt 
den från grunden med egentillverkade plasmasvetsade fyrkantsrör tillverkade 
från bockade profiler. n ➤

Ny GC-bro i Lindesberg

Beställare:  Lindesbergs kommun
Arkitekt: 
Entreprenör: NCC
Konstruktör: WSP
Stålentreprenör: Stål & Rörmontage
Transport och lyft: Jinert
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Stålfackverk över rulltrappan ner till T-Stadshagen

MiMo – En länk mellan historia och det moderna

Vid nedgången till tunnelbanan vid 
Stadshagen bygger Primula 150 hyres-
lägenheter. Förskola och livsmedelsbu-

tik. Rulltrappsschakten ned mot tunnelbanan 
var begränsad uppåt på grund av det nedre 
lägenhetsplanet. Dessutom konsolar husets 
gavel ut över tunnelbanenedgången med ca 4 
meter, och all denna last hamnar i princip på 
den fackverksbalk som ska bära lasten över 
nedgången. Det innebär att fackverksbalken 
med en spännvidd på 16,8 meter och höjde 2,23 
meter, får en väldigt stor last på sig. Ena pelaren 
lutar då pelarfundamentets grundläggning 
behövde anpassas efter SL:s tunnlar/anlägg-
ningar. Det uthängande nedersta lägenhets-
planet bärs av stålbalkar från Forsells Smide.

Stål & Rörmontage har tillverkat en fack-
verksbalk på 24,3 ton med lådprofiler av ihop-
svetsade plåtar med 25-50 mm godstjocklek, 
stålkvalitet S690. Överram: 500x650, under-
ram: 500x600, diagonaler: 400x450. Stålsort 
S690QL krävde förvärmning. Svetsmetod 
138 A-mått 6 till 26.. Anledningen till att det 
är så grovt tvärsnitt samt att man använt oss 
av S690-stål är för att ration spännvidd:höjd 
är så stor.

MiMo – Mitt i Mölndal, är en del 
i förändringen av Mölndals in-
nerstad. Där växer det nu fram 

40 000 kvm moderna kontor och handelsytor. 
Bestående av en stomme av IQB balk och 
IQB pelare från IQB stomsystem. 

I projektet kommer VSAB att ha levererat 
6025 löpmeter IQB balk, 772 IQB pelare och 
ca 90 ton övrigt stål fördelat på de två husen. 
Stommen utförs med både skruvade och 
svetsade kopplingar. Balkarna är dessutom 
förberedda ifrån fabrik med så väl påsvetsade 
fasadinfästningar som genomföringar för ra-
diatorstammar och brunnar. Alla fasadbalkar 
är dessutom förberedda med infästningar 
för skyddsräcke. Fokus har varit att flytta 
så mycket arbete som möjligt gällande an-
passningar på montage till förberedande och 
genomarbetade lösningar direkt på ritbordet. 

Förutom den stora stommen och några mindre skärm-
tak har projektet två tvåvåningshöga fackverk med en 
spännvidd på 17 meter. Fackverket i MiMo 2 bär totalt 15 
ovanliggande plan. Fackverken har haft väldigt höga krav 
gällande deformationer för att inte påverka tätheten för 
fasadpanelerna. Det har dessutom funnits arkitektoniska 
krav att de båda husens fackverk ska matcha varandra trots 
olika lastförutsättningar och husets geometrier.  

Tvåvåningsfackverken är levererade i två separata 
delar, en våning åt gången, för vardera fackverket och 
svetsades sedan ihop på montage. De båda huskropparna 
till MiMo 1 och MiMo 2 kopplas sedan samman från plan 
6 via ett antal förbindelsegångar mellan husen.

IQB stomsystem projekteras i ett egenutvecklat be-
räkningsprogram och med utvecklade insticksmoduler 
till Tekla structures. Beräkningar, modell och ritningar 
har på uppdrag av VSAB utförts av Johan Hedlund 
(JoByKo AB) och Gustav Witte (Gustav Witte AB). 
Vid dimensionering av fackverken har även Tyréns i 
Borlänge varit involverade. n

Beställare: Primula
Arkitekt: DinellJohansson
Konstruktör: PE Teknik & Arkitektur
Stålentreprenör: Stål & Rörmontage / 
Forsells Smide
Transport och lyft: Jinert

➤

Beställare: NCC
Arkitekt: Reflex
Entreprenör: Contiga Väst
Huvudkonstruktör: NCC teknik
Stålentreprenör: Västsvenska stålkonstruktioner AB (VSAB)
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Den stora fackverksbalken kommer att 
kläs in i glas så att man kommer att kunna 
se stålet när man åker ner på rulltrappan till 
T-Stadshagen. n
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Trøgstad Sparebank Is-Arena

Prosjektleder Aleksander 
Lundeland.

Undersiden av takoverbygget. Montering pågår.

➤

Trøgstad Sparebank Is-Arena

Et flott takoverbygg over kunstisba-
nen er overlevert til Båstad idrettslag. 
Nordic Steel Construction har satt 

opp takbygget i tide til skøytesesongen.
– Vi er glade for å ha satt opp en flott 

utendørs skøytearena, med takoverbygg og 
sandwichfasader. Skøytebanen er overlevert 
til Båstad idrettslag to uker før planlagt 
tidspunkt, forteller Aleksander Lundeland, 
prosjektleder i Nordic Steel Construction. 

Kunstisbanen har fått navnet Trøgstad 
Sparebank Is-Arena og ligger i Indre Østfold 
kommune i Viken. Det er en fullvoksen skøy-
tebane med stålkonstruksjon, tak og fasade. 
Totalt er det levert: 
•  180 tonn galvanisert bærestål
•  8 500 kvadratmeter med takflate, bygget 

opp av takplater, isolasjon og folietekking
•  2 500 kvadratmeter med sandwichfasader

Med den nye arenaen får Båstad idrettslag 
mer stabile treningsforhold, lenger sesong, 
enklere drift og mulighet for flere aktivi-
teter hele året. Flere løp skal arrangeres på 
arenaen fremover, i februar blir det Lands-
mesterskap på Trøgstad Sparebank Is-Arena. 
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Skøytebanen har god belysning og det er også 
lagt til rette for TV-sendinger. Prosjektleder 
Aleksander Lundeland forteller at Nordic 
Steel Construction jobbet aktivt med å fin-
ne besparende løsninger for idrettslaget. De 
jobbet også på for at anlegget skulle bli klart 
til første frostnatt. 

– Arbeidet har gått slag i slag frem til 
overleveringsdato. Nå gleder vi oss til å se 
utøverne og lokalmiljøet ta anlegget i bruk, 

sier Aleksander Lundeland. 
– Vi har hatt et meget godt og konstruktivt 

samarbeid med Nordic Steel Construction 
og deres underleverandører gjennom hele 
byggeprosessen. Jeg vil spesielt gi honnør 
til prosjektleder Aleksander Lundeland for 
god kontroll på fremdrift og løsninger i hele 
byggetiden, uttaler prosjektleder Kai Fjeld i 
Båstad IL Skøyter. n

Kjersti Sandvik Bernt, Nordic Steel AS

Markedets 
største utvalg av 
stål og metaller

www.tibnor.no
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Byggherre: Aspelin Ramm 
Arkitekt: Nordic – Office of Architecture
Konstruktør/RIB stål: Metacon 
Totalentreprenør: A Bygg Entreprenør 
Stålentreprenør: Metacon

Alf Bjerckes Vei 22 – Norges grønneste logistikkbygg

I bydel Bjerke i Oslo er det satt opp et logis-
tikkbygg på ca. 29 500 kvadratmeter som 
skiller seg ut på flere områder. Bygget skal 

fungere som hovedkontor for både Motek 
og Ahlsell, og er beregnet å huse rundt 200 
personer. 

Det nye logistikkbygget inneholder butik-
ker, kontorer, logistikkarealer og mye mer. 
Råbygget er en prefab konstruksjon bestående 
av stålkonstruksjoner i kombinasjon med 
betongelementer, og det er fundamentert på 
peler av både betong og stål. I tillegg til dette 
har bygget en interessant fasade – her har man 
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benyttet seg av hengende fasadeelementer av 
stål, og utenpå er det montert på gullfargede 
aluminiumlameller. Disse gir fasaden et le-
vende uttrykk, da lamellene ser ut til å skifte 
farge avhengig av lysets styrke. I alt er det gått 
med ca. 1023 tonn stål til hele bygget. 

Miljøaspektet har hele tiden stått sentralt 
i arbeidet med dette prosjektet. Det er blant 
annet lagt opp til lading av elektriske lastebi-
ler, solceller som kan forsyne hele bygget med 
strøm på en god dag, samt store grøntarealer 
på taket med gangområder og pergolaer. 
Attpåtil har man satset på ombruk av bygge-

materiale fra allerede eksisterende bygg. Med 
denne grønne profilen i grunn skal bygget 
sertifiseres som BREEAM-Nor Excellent. 

Byggestarten gikk av stabelen i april 2020, 
og hele bygget ble overlevert i august 2022. n

NYHET!
Tata Steel skal produsere  
200 profil lokalt i Norge

#MadeInSkien 
#TogetherWeMakeTheDifference



M
EDLEM

M
AR

NR 4 • 2022 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD 35

    STÅLTILLVERKARE 

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

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

SSAB
Box 70
101 21 Stockholm 
www.ssab.com 

    STÅLDISTRIBUTÖRER

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

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

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

    LÄTTBYGGNAD / TUNNPLÅT

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

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

Ruukki Construction
Olof Asklunds gata 6, 
421 30 Västra Frölunda
010-787 80 00
www.ruukki.se, sverige@ruukki.com

                                   - 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

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

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

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

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

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

GT Steel Construction AB
Industrigatan 4, 568 31 Skillingaryd
070-667 13 12
www.gtsteel.se   
info@gtsteel.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

Libro Stålteknik AB
Verkstadsgatan 9, 753 23 Uppsala 
Tel: 018-69 53 07
www.librostalteknik.se  
info@librostalteknik.se

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

0515 - 135 25
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Maku Stål AB 
Verkstadsgatan 15, 504 62 Borås 
033-23 70 80 
www.maku.se  info@maku.se

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

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

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

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

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

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

Pretec 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    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

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

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

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

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

Geosigma Kontruktion  AB
Ynglingagatan 16, 113 47 Stockholm
010-482 89 50
www.geosigma.se
Karina. Skalmstad@geosigma.se

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

www.vastanfors.se 
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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

Mikatec
Bergvägen 6, 857 51 Sundsvall
070-322 18 65
info@mikatec.se   www.mikatec.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

Norconsult AB 
Skeppsbrogatan 5B, 972 38 Luleå 
010-141 80 00 
www.norconsult.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 

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

Ramboll 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

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

Wenercon AB
Södergatan 5A, 462 34 Vänersborg
070-959 08 00
andreas.elofsson@wenercon.se
wenercon.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

Prefabsystem Syd Entreprenad AB
Storgatan 82 A, 352 46 Växjö 
0725-400 217
info@prefabsystemsyd.se
www.prefabsystemsyd.se

Skanska Sverige AB
Warfvinges väg 25,  
112 74 Stockholm
010-448 00 00 
www.skanska.se
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Starka Betongelement AB
Box 520, 291 25 Kristianstad
044-20 25 00
www.starka.se

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

    BRANDSKYDD / KORROSIONSSKYDD

Citygroup
Mandal Allé 18-20  DK-5500 Middelfart
(+45) 63 41 90 00
mail@citygroup.dk   www.boltcaps.eu

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

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

Protega AB
Verkstadsgatan 6B, 
231 66 Trelleborg0410-567 80
info@protega.se   www.protega.se

    SAMMANFOGNING / MASKINER

BM Svets AB
Ruskvädersgatan 13, 418 34 Göteborg
031 712 48 81
www.bmsvets.se   info@bmsvets.se

Bufab Sweden AB
Stenfalksvägen 1, 331 41 Värnamo
0370 69 69 00
www.bufab.com   info@bufab.com

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

Hilti
Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö
020-555 999
www.hilti.se    kundservice@hilti.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

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

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

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

    PROGRAMVAROR OCH IT

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

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

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

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

    UTBILDNING

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

Weld on Sweden
Videum Science Park, 351 96 Växjö
0470-543370 / 070-3336354
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

IBEROBOT
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Stålets dag 2022 
EAB skickar tack till alla 200 gäster och föreläsare som gjorde vår Stålets dag till en 
oförglömlig dag i stålets och hållbarhetens tecken. Det blev en heldag där man fick 
ta del av mycket kunskap kring hela kedjan utifrån ett cirkulärt tankesätt, det vill 
säga från råvara till färdig levererad produkt samt återbruk och återvinning. Hur det 
omöjliga inte bara kan bli möjligt, utan också ska bli möjligt genom ett rejält teknik-
språng. Här finns länkar till föredragen: www.eab.se/med-stalet-in-i-framtiden/

”Samtal på balken” – Frågor från publiken besvarades av förmiddagens talare plus 
Björn Åstedt, VD Stålbyggnadsinstitutet som tyckte följande om Stålets dag på EAB:

”Ett mycket välarrangerat event, det märks att alla detaljer är kontrollerade och 
genomtänkta. Fantastiskt bra uppslutning från branschen och intres-
sant och relevant program och det var mycket givande att lyssna till 
de övriga talarna.”

Se ”Samtal på balken” här: 

EPD-generator  
för stålbyggnadsbranschen

EPD Generator Starter
• Förverifierad EPD-Generator enligt 

SS-EN 15804+A1+A2
• Enkel användning av mallar
• Verktygssupport ingår
• Använd i anbud och liknande
Pris [kSEK]: 12-37 per år*

EPD Generator Business
• Förutom alla funktioner i Starter
• Spara tid genom att importera data via 

Excel eller BIM (t ex Tekla, Revit)
• Skicka LCA-resultat till kunder direkt  

genom verktyget
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

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.

City Grup Brandsikring A/S
Levererar produkter och tjänster 
för brandskydd och korrosions-
skydd. City Group är ledande inom 
detta område i Danmark. Till Sverige 
levererar City Group nu även City 
Group Bolt Caps för brandskydd 
och korrosionsskydd av bultar för 
enkel montering av stålbyggaren på 
byggarbetsplatsen. Det är något som 
ofta förbises i byggandet, men det 
är nu mer fokus på brandskydd och 
korrosionsskydd. 
www.boltcaps.eu

Nya medlemmar i Stålbyggnadsinstitutet

Hilti
Hilti står för kvalitet, innovation och 
direkta kundrelationer som resul-
terar i cirka 250 000 individuella 
kundkontakter varje dag. Företaget 
är baserat i Schaan, Liechtenstein, 
och har 30 000 anställda runt om 
i världen som bidrar till att göra 
byggnadsarbetet enklare, snab-
bare och säkrare samtidigt som de 
inspirerar kunderna varje dag med 
tekniskt ledande produkter, system, 
programvara och tjänster.
www.hilti.se

Mikatec
Mikatec AB är ett ingenjörs- och konsultföre-
tag med mångårig erfarenhet av mekanisk 
konstruktion inom process-, tillverknings-, 
verkstads- och kraftindustrin. De har en bred 
erfarenhet från produktutveckling inom 
olika teknikområden och branscher gör oss 
starka inom mekanik- och maskinkonstruk-
tion. De jobbar ofta i stora samverkanspro-
jekt, framför allt inom stålbyggnadskon-
struktion med tonvikt på utomhusställverk 
där vi växer oss allt starkare. De har även 
erfarenhet av projektledning. 
www.mikatec.se

SBIs kansli blir större
Den 1 septem-
ber började Eva 
Lindberg som ny 
administratör på 
Stålbyggnadsinsti-
tutet. Eva har över 
20 års erfarenhet 
inom adminis-
tratörsyrket och 
kom senast från 
eventbranschen 
i rollen som pro-
jektassistent med 
administration, webb och sociala medier 
som huvuduppgifter. I bagaget finns 
även erfarenhet från tidningsbranschen 
på Bonnier Tidskrifter. 

På Stålbyggnadsinstitutet kommer 
Evas roll att i huvudsak vara av admi-
nistrativ karaktär och då även innefatta 
uppdateringar på webb och sociala me-
dier. Evas studiebakgrund som fotograf 
kanske även resulterar i en och annan 
bild på sbi.se
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Examensarbetet 2022

Beteendet av flänsbuckling      hos stålbalkar i rostfritt stål  
med trapetsprofilerade liv – en    parametrisk numerisk studie

På Stålbyggnadsdagen delades stipendiet för bästa examensarbetet i  

Stålbyggnad 2022 till Alaa Achour och Ziad Mlli, från Chalmers.  

Handledare har varit Andreas Wallin, Norconsult och Fathima Hlal från Chalmers.  

Examinator: Mohammad al-Emrani, Chalmers.

Ersättningen av en platt livplåt med en korrugerad hos stålbalkar är ett sätt att öka 

sjuvbucklingskapaciteten, utan behovet av vertikala avstyvningar. Detta har visat 

sig vara ett effektivt sätt att reducera materialåtgången, utan någon kompromiss 

i bärförmåga i skjuvning. Denna lösning har använts i stålkonstruktioner hos flera 

broar, men även inom husbyggnad runt om i världen. Ett sätt att ytterligare förbättra 

prestandan hos dessa balkar, och minska unerhållsbehovet under konstruktionens 

livslängd, är att använda rostfritt stål. 

Tidigare forskning och beräk-
ningsmodeller med avseende på 
flänsbuckling hos stålbalkar med 

trapetskorrugerade liv har fokuserat 
på balkar i kolstål, vilket lämnar ut-
rymme för vidare studier över balkar 
i rostfritt stål. Detta är bakgrunden 
för den utförda studien, som visade att 
beräkningsmodellen föreslagen i, bland 
annat, Eurokod 3 (EN1993-1-5) för bal-
kar i kolstål leder till approximationer 
på osäkra sidan.

Bakgrund
Utnyttjandet av stålbalkar med korru-
gerade livplåtar inom husbyggnad kan 
datera sig från 1960-talet i Europa, där 
den vanligaste typen av korrugering 
i livplåten är den trapetsformade. En 
effekt av livplåtens korrugering är en 
ökning i skjuvkapacitet och reducerad 
styvhet i balkens axiella riktning. En ytterligare effekt av korruge-
ringen är dess inverkan på normalspänningsfördelningen i flänsarna, 
och därmed beteendet i böjning. Det sistnämnda har studerats för 
balkar i kolstål med trapetsprofilerade liv, där forskningen av Jáger 
et al. (2017) är den mest omfattande, med både experimentella och 
numeriska studier. Det visade sig att beräkningsmodellen i Euro-
kod 3 ofta leder till överskattningar av böjkapacitet. Författarna 
utvecklade därför en ny beräkningsmetod för uppskattningen av 
den elastiska bucklingskoefficienten kσ och reduktionsfaktorn ρ. 
När det gäller stålbalkar i rostfritt stål med korrugerade liv finns det 
ingen forskning eller modeller för uppskattningen av böjkapaciteten.

Syfte
Syftet med examensarbetet bestod av två delar: Först att utföra 
en parametrisk numerisk studie över stålbalkar i rostfritt stål av 
kvaliteten Duplex 1.4162 och undersöka bucklingskoefficienten 
κσ och korrelationen mellan det relativa slankhetstalet λp och re-
duktionsfaktorn ρ med hänsyn till knäckningen av slanka flänsar 
utsatta för böjmoment. Den andra delen var att fastställa relevansen 
av nuvarande modeller, såsom den som föreslagits av Jáger et al. 
(2017), på Duplex 1.4162 rostfritt stål och om dessa inte leder till 
tillfredsställande approximationer, utveckla en ny modell.

Detta examensarbete är en del av ett forskningsprogram på institutio-

    Figur 1: Illustration av konfiguration, randvillkor och belastningsförhållanden som tillämpades i alla analyser.
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Beteendet av flänsbuckling      hos stålbalkar i rostfritt stål  
med trapetsprofilerade liv – en    parametrisk numerisk studie

nen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers Tekniska 
Högskola. Examinator var Prof. Mohammad Al-Emrani, som tillsammans 
med doktorand Fatima Hlal var också handledare för arbetet.

Numerisk modell och validering
En förutsättning för den parametriska numeriska studien var att 
validera en numerisk modell, där programvaran ABAQUS cae 
2020 användes. I det aktuella fallet baserades valideringen på de 
experimentella testerna utförda av Jáger et al. (2017) på balkar i 
kolstål. Experimentet utgick ifrån en fritt upplagd balk, utsatt för 
två punktlaster. Det var bara den mittre delen mellan punktlasterna 
som var korrugerad, och utbytbar för att uppnå en effektiv process 
för experimentet. Tre olika brottmoder av flänsbuckling erhölls 
från experimentet: lokal flänsbuckling, vridning av hela flänsen och 
flänsinducerad buckling av livet. För att täcka alla dessa brottmoder 
i den egna numeriska modellen gjordes valideringen på fyra utvalda 
balkar, av totalt 16.

FE-modellen byggde på skalelement som representerar en balk 
med trapetsprofilerat liv beståendes av tre våglängder, och en avsty-
vningsplåt vid varje ände. En illustration på detta visas i Figur 1, där 
randvillkoren var en ledad punkt vid ena änden, och en glidled i den 
andra. Skalkanterna av flänsen och livet på varje sida var bundna 
till dessa punkter för att bibehålla plana tvärsnitt. Samma moment 
applicerades vid varje ändes ledade punkt, och ett konstant böjmo-
ment erhölls längs med hela balken, som fallet var på experimentet.

Den första typen av analys var en linjär bucklingsanalys för att ta 
fram den första egenmoden. Denna användes sedan som formen för 
initiala imperfektioner i den geometriskt och materiellt icke-linjära 
analysen, amplifierad med en faktor på cf /50 (cf =längre avståndet 
mellan liv och flänsens kant), som föreslaget av Jáger et al. Detta i 
syfte att ta hänsyn till materiella och geometriska imperfektioner och 
erhålla balkarnas bärförmåga och brottmod. Analyserna reflekterade 
alla brottmoder, som Figur 2 visar, och kapaciteterna stämde väl 
överens med experimentet.

För att vidare kunna erhålla rimliga kapaciteter och brottmoder i 
de fortsatta parametriska studierna, gjordes det en imperfektionskäns-
lighetsanalys på tre av dessa balkar, med en materialmodell för Duplex 
1.4162 rostfritt stål. Resultatet jämfördes med den motsvarande 
analysen framtagen av Jáger et al. över samma balkar i kolstål. Ett 
liknande beteende noterades inom intervallet 0-cf /50 som illustreras 
för balk 9TP3 i Figur 3. Därför togs beslutet att använda första egen-
moden, amplifierad med cf /50 som ekvivalent initial imperfektion i 
de parametriska icke-linjära analyserna. ➤

PRISMOTIVERING
Examensarbetet presenterar finita elementberäkningar på balkar med trapetsformade liv. 
Beräkningar inleds med egenvärdesanalyser för att identifiera kritiska bucklingsmoder. Därefter 
uppdateras den finita elementmodellens nodkoordinater i enlighet med kritiska moder så att en 
geometriskt imperfekt modell genereras. Storleken på imperfektionerna kalibreras mot experi-
mentella resultat och uppmätningar i litteraturen. Därefter görs beräkningar av bärförmåga in-
krementellt med inkluderande av andra ordningens effekter och plasticitet. Ett mycket stort antal 
beräkningar görs med variation av diverse parametrar, och resultaten jämförs med presenterade 

teoretiska modeller i Eurokoderna och i litteraturen. Rapportens omfång är imponerande 
för ett examensarbete och dess estetiska kvalitet är utmärkt. Därutöver är 
det tämligen avancerade beräkningar som redovisas. Arbetet är därför väl 
förtjänt av priset som bästa examensarbete inom Stålbyggnad 2022.

Alaa Achour, WSP Ziad Mlli, WSP

Figur 2: Jämförelse mellan brottmoder för tre balkar från experimentet genom-
fört av Jáger et al. (2017) och erhållna brottmoder i de egna FE-analyserna.

Figur 3: Imperfektionskänslighetsanalysen för balk 9TP3 i kolstål enligt 
Jáger et al. (2017) och med en materialmodell för Duplex 1.4162 rostfritt 
stål. Plastiska momentkapaciteter Mpl är också utskrivna för varje balk.
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➤ Den elastiska bucklingskoefficienten κσ

För att studera den elastiska bucklingsko-
efficienten κσ genomfördes 450 linjära bu-
cklingsanalyser i ABAQUS cae, med hjälp 
av ett Python skript. Av dessa 450 analyser 
erhölls det 386 resultat där flänsbuckling 
var första egenmoden, detta visas för balk 
ID901 i Figur 4. Dessa balkar analyserades 
vidare med hänsyn till bucklingskoefficien-
ten. Baserat på de kritiska momenten för 
varje balk togs det fram en motsvarande 
bucklingskoefficient och jämfördes med 
modellen i Eurokod 3 och den föreslagna 
modellen av Jáger et al. för balkar i kolstål. 
Generellt visade det sig att Jáger-modellen 
är en förbättring, med mindre spridning i 
resultaten och fler approximationer på säkra 
sidan. Dock var det fortfarande en relativt 
stor spridning och med flera resultat på 
osäkra sidan. En ny modell för approximati-
onen av den elastiska bucklingskoefficienten 
utvecklades därför i detta examensarbete, där 
uppskattningsnoggrannheten för modellerna 
visas i Figur 5.

Reduktionsfaktorn ρ
Som sista steg, gjordes det geometriskt och 
materiellt icke-linjära analyser på de 386 
balkarna och en motsvarande reduktions-
faktor för den plastiska momentkapaciteten 

Bästa examensarbetet 2022

Figur 5: En jäm-
förelse i uppskatt-
ningsnoggrannhet 
för elastiska 
bucklingskoeffi-
cienter, κσ , enligt 
den framtagna 
modellen och Eu-
rokod 3 (vänster) 
och enligt Jáger et 
al. (höger).

Figur 6: En jäm-
förelse i uppskatt-
ningsnoggrannhet 
för momentkapaci-
teter, Mult, enligt 
den framtagna 
modellen och Eu-
rokod 3 (vänster) 
och enligt Jáger et 
al. (höger).

Figur 4: Första 
erhållna egen-
moden för balk 
ID901 från linjär 
bucklingsanalys, 
och motsvarande 
brottmod från 
den geometriskt 
och materiellt 
icke-linjära 
analysen.

togs fram. 346 av de 386 balkarna krävde en 
reduktion. Den föreslagna knäckningskur-
van av Eurokod 3, ursprungligen utvecklad 
för balkar med platta livplåtar, visade sig ha 
en för hög gräns på den relativa slankheten 

λp=0.748, som i enlighet med de erhållna 
resultaten borde vara λp=0.4. Detta ledde 
till överskattningar i kapacitet för nästan 
alla balkar. Modellen föreslagen av Jáger et 
al. visade en förbättring i detta fall också, 
men utan tillfredsställande noggrannhet, 
så en ny knäckningskurva utvecklades, som 
funktion av det approximativa uttrycket för 
bucklingskoefficienten från detta examens-
arbete. De nämnda modellernas noggrann-
het illustreras i Figur 6.

Slutsatser
Tillgängliga beräkningsmodeller med av-
seende på flänsbuckling för balkar i kolstål 
med trapetsprofilerade liv har i detta exa-
mensarbete visat sig inte vara tillämpliga på 
motsvarande balkar i rostfritt stål av kvali-
teten Duplex 1.4162. I denna studie har det 
därför tagits fram nya beräkningsmodeller 
för approximationen av κσ och ρ, genom att 
ta hänsyn till flera parametrar relaterade till 
korrugeringsgeometrin för att uppnå mer 
noggranna approximationer. n

Länk till examensarbetet:
https://odr.chalmers.se/
items/1b00d3d5-9666- 
400d-ac6e-e3be49c0335e
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V-RIB200      V-RIB600         FLAT

• Brandklassade upp till 7,5m (EI180)

• Skyddsklass 2

• Tjocklek från 100mm till 300mm

Promistyl V/SE

Vill du veta mer? Kontakta Dan Kullgren tel. +46 (0) 54 68 83 12 
www.arcelormittalprojekt.seInspiring Smarter Building
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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.    
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TILL STÅLBYGGNADSPRISET 2023

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

Juryn 2023 består av Karl-Gunnar Olsson, professor, Chalmers, Helena Glantz, arkitekt, Urban Design, Carmen Izquierdo, arkitekt, 
Esencial, Claes Fahleson, tekn.dr, Fahleson & Co, Lars Hamrebjörk, civ ing, Red Stålbyggnad, Björn Åstedt, civ ing, VD SBI. 

w w w. s b i . s e / s t a l by g g n a d s p r i s e t- 2 0 2 3

N o m i n e r a 
s e n a s t 

1 7  a p r i l

s t å l by g g n a d s p r i s e t  2 0 2 1
t i l l d e l a d e s  s o f i a s  b r o

S t r a n d g a t a n  2 4 
F i n a l i s t  2 0 2 1

Stora som små projekt, innovativa lösningar och gärna miljömässigt hållbara föredömen.  
Nominera senast den 17 april. Statyetten »Stålbyggnadspriset« delas ut till  
vinnande projektteam i Stockholm den 16 november på Stålbyggnadsdagen.

f o l k e  b e r n a d o t t e s  b r o 
F i n a l i s t  2 0 2 1

För att nominera ett projekt mailar du till Lars Hamrebjörk, lars@sbi.se Lars besvarar även frågor om nomineringsprocessen på tel. 070-630 22 17.


