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STÅL I ETT
STÖRRE
SAMMANHANG

Friends Arena, Sveriges nya Nationalarena i Solna. Clarion Hotel Arlanda. Ett nytt pelletsverk i Kiruna.
Alla är de expempel på hur stålkonstruktioner används i alla typer av projekt. Det kan handla om
alltifrån stora industriprojekt, med tusentals ton stål, till husprojekt med spektakulära stålstrukturer
där arkitektens design ställer höga krav. Sweco har hög teknisk kompetens i materialet stål och stor
förmåga att optimera användningen. Allt arbete utförs i 3D, från beräkningsanalyser till produktionsmodell för tillverkningsunderlag till verkstad.
Vad kan vi göra för dig? Läs mer om våra konsulttjänster på www.sweco.se
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Ett
samarbete
som
sparar tid.
Stålbyggarna på Alwerco är specialiserade på bland
annat stombärande stålkonstruktioner. Just nu är de
med och bygger om Thulehuset på Sveavägen 44,
en av Stockholms största kontorsfastigheter. Tibnor
levererar bearbetade balkar och detaljer så att Alwerco
kan påbörja sammanfogning, svets och komplettering
utan dröjsmål. Genom ett nära samarbete där vi
är involverade redan på ett tidigt stadium i ritningar
och leveransplaner kan vi spara tid åt kunden.
Vad kan vi göra för dig?

tibnor.se
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Nätverk – kärnan
i SBI:s verksamhet

N

u är det snart dags för Stålbyggnadsdagen igen. I år hoppas vi på ett massivt deltagande och det ser bra ut. Stålbyggnadsdagen är vår bransch chans att utveckla kunskap
tillsammans. Det är viktigt att vi gemensamt hittar lösningar och tillsammans utvecklar stålbyggandet i Sverige. På SBI har vi idag stort fokus på kurser, information (t.ex.
brandfrågan), litteratur och en del forskningsprojekt. Vi ägnar en hel del tid åt miljöfrågor och en
del tid för certiﬁering. Vad tycker våra medlemmar är de viktigaste frågorna som ska drivas?
Ensam är inte alltid stark. Vi har många enskilda stålbyggare i Sverige. Vi har ﬂer än 30 medlemmar i vår organisation som är stålbyggare. Dessa företag karakteriseras av kompakta organisationer med fokus på dagliga affärer och har därmed begränsade resurser att driva branschgemensamma frågor. De företagen som är duktiga har inte alltid kapacitet eller kanske inte lust att dela
med sig av sin kunskap. Men erfarenheten säger att det är av värde för alla om man delar med sig
av sin teknikutveckling. Låt SBI hjälpa till med detta. SBI möjliggör nämligen kunskapsutbyte
i ett nätverk som sträcker sig över hela branschen. Det är detta nätverk som medlemmar tar del
av och som kanske utgör det allra viktigaste bidraget till en god utveckling som ger effekt i de
dagliga affärerna.
Det är otroligt viktigt att vi lär oss dela med oss av våra kunskaper. Ett exempel är ändringen
i tolkningen av brandfrågan som missgynnar vår bransch. Ska vi få till en förändring så är vi
tvungna att samarbeta. Vi måste kunna agera som en bransch där alla verkar åt samma håll och
har gemensamma uppfattningar. Det är ju synnerligen viktigt att reagera på förändringar i regelverket som är osakliga och varken bygger på praktisk eller vetenskaplig grund.
En annan fråga som vi kan utveckla vidare är användandet av beräkningsprogram och BIM och
kopplingen där emellan. Vi är generellt sätt duktiga att på att ta fram ritningar som kan användas
som hjälp i den egna produktionen. Vi använder 3D för att klara av de produktionsorienterade
problemen. Men vi måste komma vidare ytterligare. Vi måste lära oss att mycket bättre använda
BIM i hela kedjan från anbud hela vägen till leverans och förvaltning. Vidare måste vi ha system
för att integrera stål i det övriga byggandet. Om vi ägnar gemensam kraft åt att utveckla BIM i
stålbyggandet kan detta ge effekt i byggandets utveckling i Sverige.
Miljöfrågan är alltid uppe. I diskussion och jämförelse med andra byggmaterial så är det alltid
miljöfrågan som blir huvudtemat. Vi måste var och en lära oss att ta diskussionen och förmedla
fördelarna med stål från ett miljöperspektiv. Om vi utnyttjar SBIs nätverk kan vi genom hela
branschen harmonisera en retorik för mer distinkt bemöta andra material i dessa diskussioner.
Vår förening består av över 100 olika företag med olika affärsprinciper. Vår gemensamma
nämnare är stålbyggande och alla värnar för att förutsättningarna för stål ska vara så bra byggnadsmaterial som möjligt. SBI ska ta hand om frågor och hjälpa branschen att utvecklas. På
Stålbyggnadsdagen hoppas jag att vi ska kunna utnyttja det nätverk av personer som samlas för
att diskutera vilka frågor som vi måste fokusera på. Vad kan vi göra för att skapa värde för våra
medlemmar? Jag tycker att det känns viktigt att utveckla hjälpmedel som beräkningsprogram
och BIM inom stålbranschen. Om vi kunde ta fram en bra BIM-branschstandard så blir vi än mer
konkurrenskraftiga. Jag tycker att det känns viktigt att utveckla hjälpmedel som för stålbranschen framåt.

Omslagsbilder:
Arenastaden – Scandinavian Ofﬁce Building
Foto: Lars Hamrebjörk
Brolansering vid Karlberg
Foto: Lars Hamrebjörk
Doris Kim Sung – Bevegelse i arkitektur
Foto: DOSU studio architecture

Stålbyggnadsdagen är en mötesplats för nätverksbyggande och
kunskapsutbyte. Min förhoppning är att vi i år också kan diskutera SBIs prioriterade frågor för branschen.

Johan Löw,
ordförande i SBI

N R 3 • 201 4 • NY HET ER O M STÅ L BYG G NA D

s 05 ledare_edita.indd 5

L E DAR E

5

2014-09-19 15:00

NYHETER

år ﬁnner arrangementet sted i
Istanbul, sammenfallende med
ECCS´ brukonferanse. Da er det
også utdeling av de europeiske
stålkonstruksjonsprisene. Nytt
denne gang er at prisene blir
supplert med en vinner i inntil 3
ulike kategorier, med utmerkelsen «Award of Excellence» som
beste europeiske stålprosjekt.

Stålprodukter skårer
høyt på miljø
OECOproduct, som bruker EPD

Eurosteel 2014

Eurosteel 2014

OEurosteel 2014 ble avholdt
O Ett intressant och
viktigt nummer har
du just fått för läsning! Dels har vi ﬂera
artiklar om det aktuella och viktiga ämnet
CE-märkning avstålkomponenter. Men
även ﬂera artiklar som
har en koppling till
intressanta föredrag
på Stålbyggnadsdagen
och Norsk Ståldag
senare under hösten.

i Napoli fra 10-12. september.
Konferansen, som samlet
rundt 500 deltakere, var svært
interessant interessant med
mange lærerike presentasjoner.
Eurosteel-konferansene er en
ﬁn måte å få informasjon om
hva som foregår i Europa av
forskning på stål. Det er også
sosialt og legger til rette for å
knytte nye kontakter. Spesielt
yngre forskere og ingeniører
vil ha stor nytte og glede av å
delta på slike konferanser. Neste
store stålkonferanse er Nordic
Steel som ﬁnner sted i Tampere,

Finland, fra 23-25. september
2015. Neste Eurosteel avholdes
i 2017 i København.

ECCS årsmøter i Napoli
OECCS´ årsmøter ble avholdt
8. og 9. september i Napoli. I
tillegg til styremøte og årsmøte
var det møter i TMB (teknisk)
og PMB (promotering) samt
et fellesmøte. ECCS´ nye
president prof. Dr. Nesrin
Yardimci overtok etter prof.
Raffele Landolfo som hadde
organisert både ECCS årsmøter og Eurosteel 2014. Neste

som underlag for miljøvurdering av byggevarer, gir poeng
i BREEAM-NOR. Dette er en
3. parts kvalitetssikret dokumentasjon. Med ECOproduct
kan man på en enkel måte se
byggevarens miljøproﬁl innen
områdene inneklima, innhold av
helse- og miljø¸farlige stoffer, ressursbruk og klimagassutslipp. Norsk Stålforbunds
EPDer, fra vugge til port, har
blitt veriﬁsert som ECOproduct, og fått høyeste skår på
alle områder (grønn sirkel),
dvs at stålproduktene er bedre
enn gjennomsnittet. Rettighetene til å benytte EPD´ene og
ECOproduct´ene tilhører Norsk
Stålforbund ved E.A Smith AS,
avd Smith Stål Øst, Leif Hübert

Trevlig läsning!
Lars Hamrebjörk
Redaktör

ECCS Annual Meeting
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Stål AS, Norsk Stål AS, Ruukki
Norge AS og Stene Stål Produkter AS. For mer informasjon, ta
kontakt med Norsk Stålforbund:
www.stalforbund.com.

FÖRETAGSNYTT
Helautomatisk produktionslina från Intercut
OPrimab är en av de största aktörerna inom stålbyggnation och
balkonger i Sverige. Med sin kunniga personal och effektiva lokaler på över 6000 kvm tar men
nu ett stort kliv framåt. Primab
har investerat i en helautomatisk produktionslina från tyska
Kaltenbach levererat av Intercut
Sverige. Den helautomatiska
produktionslinan består av:
- Transportbanor
- Kapmaskin
- Plasmaskärmaskin med borr
- Blästermaskin
- Programvara som kör hela
linan med full automatik

LITTERATUR /
UTBILDNING
Nya ECCS-publikationer
Trond Hansen, försäljningschef
hos generalagenten Intercut
Sverige.

www.steelconstruct.com

Hempels nya grundfärg
ODen globala leverantören av
Hempel

rostskyddsprodukter, Hempel
har nyligen meddelat lanseringen av HEMPADUR AvantGuard®, ett sortiment med
tre nya, korrosionsskyddande
zinkgrundfärger. Zinkfärger används för att skydda industriella
konstruktioner och utrustningar

i korrosivitetsklasserna C4
och C5, där saltvatten och hög
fuktighet angriper oskyddat stål.
Användningsområden är offshoreplattformar till vindkraftverk. www.hempel.com

Buckling of Steel Shells European Design Recommendation:
OMetal shell structures have a
very wide range of civil engineering applications, from towers,
masts, wind turbine towers
and chimneys to large storage
vessels such as silos, tanks and
biodigesters, as well as in pile
foundations and harbour wall
structures. A shell structure
delivers great strength for a li-

DEKRA - experter på svets

▶
▶
▶
▶

Vägledning till ISO 3834- och EN 1090-certiﬁering
Kvaliﬁcering av svetsprocedur
Svetsrådgivning
Materialteknik

▶
▶
▶
▶

Certiﬁering av svetsare
Processoptimering
Oförstörande provning
Utbildning inom alla områden

DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certiﬁering.
DEKRA ﬁnns på 32 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 31 000 medarbetare i 50 länder.
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din starka infästningspartner

CE-märkt
Korrosionsklass C4
Optimal borrförmåga
Ledande kvalitet

Säkrare än så här blir
inte infästningen!
Marutex® är redan känd som den säkra rostfria byggplåtsskruven för alla tänkbara
byggprojekt – med korrosionshärdighet, borrförmåga och kvalitet i en klass för sig.
Nu har vi gjort valet av Marutex® ännu enklare genom att den nu är CE-märkt och
har europeiskt tekniskt godkännande av SITAC/EOTA för hela Europa.

Marute

12
ETA-12/0504

Marutex®

he

t

®

x

C E- m är

kt

Att ligga i framkant och göra bra lösningar ännu bättre har alltid varit
vår inriktning. CE-märkningen och EOTA-godkännanden gör nu
också Marutex® till en gränslös produkt.

U-nite Fasteners
Technology AB
SE-UDDEVALLA

s ä k er

Marutex® – infästning i en klass för sig.



U-nite Fasteners Technology AB
www.unitefasteners.com
0522-65 33 90
Ett företag i Lindabkoncernen
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mited amount
of material,
and is highly
optimised for
each speciﬁc
application.
But this efﬁciency and
optimisation
brings with it both a susceptibility to buckling failures and
the most complex behaviour
of any class of structure. This
book provides the designer
with a comprehensive guide to
the structural design of large
metal shells, using either algebraic treatments or computer
calculations of various complexities. It is closely based on
the world’s leading standard
on shell structural design,
Eurocode 3 Part 1.6 (EN 19931-6), which includes extensive
generic rules for all metal shells.
This book provides an essential
background and explanation
of the rules, and extends them
signiﬁcantly. Using this book,
the designer can conﬁdently
design large metal shells for a
wide range of civil engineering
applications.
Preliminary European
Recommendations for
the Design of Sandwich Panels
With Openings – A State of
the Art Report:
OThis report
includes current information about the
inﬂuence of
openings in
the behaviour and
resistance
of sandwich panels. With this
report, it is intended to complete the directions given in the
European product standard EN

HUR KOMBINERAS SSAB OCH RUUKKI?
OFrån och med den 29 juli i år är Ruukki en del
av SSAB. Tillsammans skapar de två ett nordiskt
och USA-baserat stålföretag som är en ledande
producent på en global marknad av avancerade höghållfasta stål (AHSS), seghärdat stål
(Q&T), standardiserad tunnplåt och grovplåt,
rörprodukter samt konstruktionslösningar inom
byggsektorn.
Sammanslagningen av SSAB och Ruukki
skapar ett globalt stålföretag som erbjuder
mervärdesprodukter och tjänster, utvecklade i
nära samarbete med sina kunder för att skapa
en starkare, lättare och mer hållbar värld.
Det nya företaget har fem divisioner:
SSAB Special Steels – En global stål- och servicepartner för mervärdesprodukter inom avancerande
höghållfasta stål (AHSS) och seghärdat stål
(Q&T). Divisionschef Per-Olof Stark
SSAB Europe – Ledande nordenbaserad stålproducent av högkvalitativ tunnplåt, grovplåt och
rör. Divisionschef Olavi Huhtala.
SSAB Americas – Ledande nordamerikansk stålproducent av högkvalitativ grovplåt. Divisionschef Charles Schmitt
Tibnor – Ledande nordisk fullservice ståldistributörspartner. Mikael Nyquist, VD Tibnor
Ruukki Construction – Ledande europeisk producent av energieffektiva byggnads- och konstruktionslösningar. Marko Somerma, VD Ruukki
Construction
SSAB:s huvudkontor består i Stockholm, VD och
Koncernchef är Martin Lindqvist. De huvudsakl

14509, which studies the sole
complete sandwich panels and
does not give any guidance
for the design or cutting of
openings. This report introduces technical information
such as calculation models and
experimental arrangements
concerning the inﬂuence of
the openings as well as useful
practical directions based on
the experience and guidance
from companies. Background

Varmförzinkat stål

iga stålproduktionsanläggningarna ligger i Oxelösund, Borlänge och Luleå (Sverige), i Raahe
och Hämeenlinna (Finland), samt i Montpelier
och Mobile (USA).
Byggverksamheter blir Ruukki Construction
SSAB:s dotterbolag Plannja och Rauta-ruukkis
byggverksamheter har förenats i en ny affärsenhet för byggbranschen. Det nya bolaget Ruukki
Construction får huvudkontoret i Helsingfors,
Finland. Samgåendet innebär givetvis inte heller
några förändringar av kontaktpersoner, kontrakt
eller beställningar. Bland Ruukki Constructions
företagskunder återﬁnns såväl entreprenörer
som byggföretag. Företaget tillverkar byggkomponenter, till exempel stålstommar till
byggnader, lastbärande takprodukter samt
fasad- och sandwichpaneler för väggar. Vid sidan av produkttillverkningen erbjuder företaget
även tjänster som konstruktion och montering.
Byggprodukterna för företagskunder tillverkas
på totalt tio anläggningar i Sverige, Finland, Estland, Litauen, Polen, Ryssland samt Rumänien.
Samgåendet ger fördelar såsom en bredare
produktportfölj och större resurser till forskning
och utvecklingsarbete, något som framhålls
som värdefullt för kunderna.

information covering rules, expressions and knowledge from
practice is given in note boxes.
European Recommendations
on the Stabilization of Steel
Structures by Sandwich Panels
OSandwich panels may
support the steel members
against ﬂexural, torsional and
lateral buckling. Sandwich
panels provide stiffness against
displacements in the plane of

the panels
and against
rotation about
the transverse
axis of the
panels. This
document
gives information about
the use of sandwich panels as
stabilizing elements for single
steel members such as beams
or columns. The document

- underhållsfritt konstruktionsmaterial
med oöverträffad livslängd!
Genom att välja en varmförzinkare som är medlem i branschorganisationen Nordic Galvanizers säkerställer du som användare att din produkt är varmförziknad med kvalité och miljömedvetenhet i fokus. Du kan även snabbt få hjälp och svar på
frågor som rör produkten, antingen från din varmförzinkare eller
Nordic Galvanizers informationskontor. Hos oss kan du även
beställa litteratur om varmförzinkning eller boka ett personligt
informationsmöte till din arbetsplats.

info@nordicgalvanizers.com, www.nordicgalvanizers.com
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extends the application range
of sandwich panels to construction class II according to
EN 1993-1-3, extending the
application of sandwich panels
to areas outside the scope
of EN 14509.This document
introduces the evaluation of
rotational stiffness and shear
stiffness provided by individual sandwich panels that are
installed in a wall or roof of a
building.
EC3 Steel Member Calculator
– Now Available for Android
OECCS has
just launched
the application ECCS EC3
Steel Member
Calculator for
Android. It provides a database
of steel construction products,
selected suppliers of these
products and calculates the resistance of hot-rolled I-section
proﬁles and cold-formed and
hot-ﬁnished tubular steel
columns, beams and beam-columns. It is available in Google
Play and can be freely downloaded by searching “EC3”.

Stainless Steel Chimneys
OThe use of stainless steel
chimneys is growing. While in
the past, they were predominantly used for renovation, they
are now becoming increasingly

popular with architects, also for
newly erected building. A new
Euro Inox publication explains
why - www.euro-inox.org/pdf/
build/Chimneys_EN.pdf.

Ny WPS Rørpakke
OSom ett tillegg til de eksisterende MMA og MIG/MAG
pakker, lanserer Kemppi nå en
spesiﬁkk MIG/MAG pakke for
sveising av rør. Den består av
28 stk WPS’er med ett stort
dekningsområde for både
diameter og veggtykkelse. Ved
bruk av denne WPS pakken kan

Chimney

man sveise rør fra ø 45 mm til
uendelig, med veggtykkelse
fra 3 til 4 mm for enstrengssveising med massivtråd(135),
og fra 5-20 mm for ﬂerstrengs
rørtrådsveising(136/138) også
i kombinasjon med WiseRoot+.
www.kemppi.com/

Nordic Steel 2015

WPS

SPECIALISTER PÅ RULLBOCKNING
STÅLPROFILER • ALUMINIUMPROFILER • PLÅTAR • FLÄNSAR
STÅLPROFIL
Med våra mer än 60 små och stora
proﬁlvalsmaskiner rullbockar vi alla
standarddimensioner. I våra produktionslokaler på 15000 kvm kan vi med
vår krankapacitet lyfta 32 ton. Våra
kundorder varierar från en enkel
balkongfront i UNP, till stora mängder
rör eller balkar för stora byggprojekt
i Danmark och övriga världen.

Sjølund A/S deltar på
Elmia Subcontractor – Skandinaviens
största mässa för metallindustrin.
Besök oss i vår monter på:
A06:05 den 11. – 14. november 2014.
Sjølund A/S . Skamlingvejen 146 . DK-6093 Sjølund . tlf. +45 76991777 . www.sjoelund.dk
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BRINNER
INTE.
När du väljer isolermaterial till byggnadskonstruktioner gör du inte bara ditt dagliga arbete. Du fattar också viktiga
beslut som kan påverka någons liv, egendom och framtid. Oberoende verklighetstrogna tester visar att stenull lever
upp till den brandsäkerhet den utlovar. Stenull avger inte heller giftiga rökgaser.
Så nästa gång du beställer eller projekterar en byggnadskonstruktion - ta ansvar för materialvalet.

Paroc Group är en internationell tillverkare av stenullsisolering. Som föregångare
inom isoleringssektorn strävar Paroc efter att tillgodose de föränderliga krav som
idag ställs på de miljöer vi bygger till oss själva. Läs mer på PAROC.SE

Doris Kim Sung
– Bevegelse i arkitektur
Doris Kim Sung drømmer om en verden med intelligente, bevegelige, og energipassive
fasader som varer evig. Hun ønsker seg bygninger som tenker selv. Sung er en av flere
pådrivere for nye dynamiske materialer, noe som kanskje kan kalles en ny bevegelse i
arkitekturen. Disse arkitektene utvikler materialer og arkitektoniske systemer med reaktive egenskaper inspirert av naturen. Sung selv fokuserer på metallers varmeegenskaper,
og spesielt på termiske bi-metallers muligheter til å beveges, bøyes, og forandre form
når de blir utsatt for temperaturforandringer.
av Lasse Kilvær, Norsk Stålförbund

S

ung er inspirert av plante og dyreriket, og hun har bakgrunn fra
biologistudier. I dag driver Doris
Kim Sung det eksperimentelle
designkontoret DOSU Studio
Architecture, og underviser ved Universitetet i Sør-California (USC). Hun har spilt inn
en TED talk med nesten en million treff og
folk verden rundt har blitt oppmerksomme
på hennes arbeid.

Samtliga foton: DOSU studio architecture

Bimetaller
Termiske bimetaller er laminerte plater av to
forskjellige legeringer med forskjellige temperaturavhengige lengdeutvidelseskoefﬁsienter.
Når lamineringen når en viss temperatur vil
den ene legeringen utvides raskt mens den
andre holder igjen, noe som fører til en deformasjon av platen. Det er denne deformasjonen
Doris og gruppen hennes tar i bruk i ’Bloom’
prosjektet for å skape en ‘pustende fasade’ som
åpner seg under høye temperaturer. Termiske
bimetaller er vanlig i bruk i termostat-ruller,
men har ikke blitt brukt i arkitektur, før nå.

Termiske bimetaller reagerer på varme ved å deformeres. Mønsteret kan utformes for å slippe inn mindre
sol midt på dagen, når det er varmt, eller åpne seg så mer luft slipper gjennom.
14
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Nye legeringer
Hvilke legeringer jobber du med nå?
– Nå bruker vi legeringer som består av nikkel
og mangan, og ørlite jern. Vi forsøker også å
utvikle nye legeringer bestående av rustfritt
stål og aluminium. I teorien kan vi laminere
hvilke materialer som helst, så lenge de er
kompatible, fordi alle materialer har sin egen
lengdeutvidelseskoefﬁsient. Utfordringen er
sammenføyningsmetoden. I utprøvingsfaser
bruker vi ofte en laminering av plastfolie og
gråpapir, og det fungerer en stund. Problemet
er at limet vi bruker ikke varer så lenge. Når
det gjelder bimetaller så trenger vi ikke lim
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eller klebemiddel, metaller kan lamineres ved
trykkraft i en maskin- en type knusing. Molekylene fra hver legering binder seg til hverandre, og den forbindelsen er faktisk sterkere
enn legeringen selv. Den vil aldri dele seg.
Hva er de største utfordringene med legeringer
av rustfritt stål og aluminium?
– Vårt største problem er å få til nok bevegelse
i materialene ved naturlig oppvarming. Med
nikkel og mangan kan vi få en stor forskjell i
lengdeutvidelseskoefﬁsient og en rask reaksjon på forandring i temperatur. Med stål og
aluminium er det mindre forskjell, og derfor
tregere deformasjon. Vi har fortsatt mye igjen
å gjøre på dette området. Det er en utfordring
å få bransjen til å investere og eksperimentere
med nye materialer fordi den er så konservativ.
Forskning og utvikling blir ikke prioritert.
Men vi prøver likevel.
Nye metoder
Du arbeider i et felt som vanligvis er befolket
av vitenskapsfolk og ingeniører, og avhengig
16
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av tung ﬁnansiering. Hvordan gjør dere ting
annerledes?
– Som du sier krever forskningen til ingeniører og vitenskapsfolk ofte mye ressurser.
I arkitektur er det en annen tradisjon for å
gjøre det man kan med det man har- fordi
klienter sjelden vil betale for eksperimenter.
Ingeniører blir ofte overrasket når de ser hvor
lite penger vi har- og hvor effektive vi er, hvor
mye vi får gjort med det lille vi har. Gruppen
min består blant annet av en del ingeniører
som i stor grad jobber gratis, fordi prosjektene
er spennende og får mye oppmerksomhet. Jeg
jobber med byggingeniører, klimaingeniører,
og spesialister på mekaniske-, elektriske-, og
VVS-installasjoner. Det jeg gjør er veldig tett
forbundet med klima. Laget mitt består av
dataeksperter og folk som er veldig gode på
geometri. Det vi mangler er næringslivsfolk,
folk som tenker penger og vet hvordan man
organiserer ﬁnansiering av prosjekter. Hvis
jeg var smart så, er det den veien vi ville ha
utviklet oss- men det er for mye å gjøre på
forskingssiden til å fokusere på det.

– Akkurat nå arbeider vi med masseproduserbare vindussystemer med innebygget
dynamisk bimetall som beskyttelse mot solen.
Vi samarbeider med produsenter og selskaper i
bransjen for å bevege oss mot en lansering. Kanskje vil vårt neste steg være å bli entreprenører;
skaffe investorer og lage en start-up. Men jeg
har selvfølgelig ingen erfaring med den slags.
Bruk i bygg
Hvis du hadde bedre ﬁnansiering,, hva er det
første du ville ha gjort?
– Det første ville vært å teste materialene for
å skaffe håndfaste data om egenskapene. Jeg
vil se hvor mye energi og penger man faktisk
kan spare. Jeg ville kjørt vindtunneltester,
fasadetester, og bestandighetstester. Det er
nødvendig for å tilby produktet til markedet.
– Det andre jeg ville gjort er å utvikle dataprogrammer for å gjøre det enkelt å arbeide
med hvilken som helst geometri. Slik det er
nå må vi gjette oss frem til hvordan et materiale vil oppføre seg når det har blitt skåret ut
i en kompleks form. Et program ville vært til
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panelp
I panelplatene
som er laget for
Bloom holdes
h
termiske bimetallplater i rammeverk.
r
Rammene
samles ﬁre
ﬁ av gangen for å forme
komplekse
komplek kvadranter.

Bloom er designet som
et stort solur. Mens
solen beveger seg over
himmelen og solstrålene
treffer forskje
forskjellige deler
av overﬂaten,
overﬂaten reagerer
installasjonen på forskjellige måter. Designet er
steds-spesiﬁkt og fungerer best på vvårjevndøgn.

Bloom paviljongen om natten, uten særlig aktivitet. – Det som fungerte best i eksperimentet var
den raske og direkte responsen på direkte sollys,
forteller Sung.

enorm hjelp når vi utvikler tesselerte fasader,
og i analysen av ytelse, struktur og atferd. Nå
bruker vi mye tid og ressurser på å planlegge
prototyper, for ikke å snakke om prøving og
feiling i byggefasen. Gode dataprogrammer vil
gjøre denne prosessen mye raskere.
– Det store målet er å gjøre bimetaller tilgjengelig som et produkt, og ta dem i bruk på
fasader. Det hender folk spør meg hvorfor jeg
lager installasjoner og paviljonger i museer og
lignende. Mange tror det er det som er målet
mitt, men det er det overhode ikke. Det er en
måte å få ﬁnansiert arbeidet og å spre kunnskapen vår på. Mange stiftelser ønsker å se
prosjekter som er offentlig tilgjengelig, slik at
mange kan dra nytte av pengestøtten de bidrar
med, derfor bygger vi paviljonger og slikt. Men
jeg vil ta i bruk bimetaller i byggeindustrien,
som virkelig trenger å forandres.
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Bloom
Ditt mest kjente prosjekt hittil er den pustende
‘Bloom’ paviljongen i Los Angeles. Hvordan
fungerer den?
– Poenget med Bloom var å teste våre teorier
om at en bygning kan selv-ventilere når den
står ute blant elementene, i virkelig vær. Det
er den første utendørstesten av en bimetallfasade. Vi designet Bloom som et stort solur.
Mens solen beveger seg over himmelen og
solstrålene treffer forskjellige deler av overﬂaten, reagerer installasjonen på forskjellige
måter. Noen deler var designet for å skygge for
solen, andre for å ventilere. Gjennom dagen
kan man se forskjellige deler av den elliptiske
formen reagere på solen.
Hvordan fungerte den, virket alt som det skulle?
– Det som fungerte aller best var den raske og
direkte responsen på direkte sollys. Det overrasket oss. Materialet har to grunner til å krølle
seg; temperaturen rundt og direkte varme fra
solen. Det var vanskelig å forutse hvor mye
materialet ville reagere på det siste, men vi

lærte at det fungerer veldig bra. Nå følger vi
ekstra nøye med på dette i andre prosjekter.
Virket ventilasjonen?
– Ja, ganske bra. Idéen er at fanget luft beveger seg gjennom innsiden av overﬂaten for å
komme seg ut. Det virket bra, men vi jobber
med å få ﬂere tekniske målinger av det.
Bygninger som tenker selv
Du snakker mye om de tekniske aspektene
av arbeidet ditt, men det er mer ved prosjektene dine enn det rent praktiske. Estetikken
fremkaller tanker om en ny arkitektur, med
plante-etterlignende bygninger og bevegelige
bylandskap. Er det noe utopisk i prosjektet
ditt?
– Jeg blir begeistret av tanken på hvordan
det kan forandre folks syn på arkitektur og
fasader. De kommer til å forstå at fasader ikke
behøver å være statiske, de kan være svært
dynamiske. Bygningenes overﬂate kan tenke
selv- og de kan bli veldig smarte, med smarte
materialer. En dag vil de kunne reagere på
fuktighet, nedbør, vind, jordskjelv, hva det skal ³
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³ være. En dag vil du se på en fasade og den vil

ha forandret seg fullstendig siden dagen før,
som en kameleon!
Hvor presist kan man kontrollere bevegelsene?
Finnes det en presisjonsgrense?
– På noen måter er det svært presist, på andre
måter er det ikke presist i det hele tatt. Selve
’krøllingen’ er avhengig av tre aspekter. For
det første legeringenes varmekapasitet. For
det andre, tykkelsen- tynnere materialer krever lavere temperaturer for å forandre form,
mens tykkere bare virker ved høye temperaturer. Vi jobber nå med varierte tykkelser i
hver komponent for å dra nytte av dette. Den
tredje faktoren er formen på delene- formen
påvirker hvordan de beveger seg. Hvis vi for
eksempel skjærer ut en sirkel eller en ﬁrkant,
så vil materialet streve med å ﬁnne en vei å bøye
seg- resultatet blir som et sammenbrudd eller et
knekk. Jo lenger og jevnere formen er, jo mer
forutsigbart vil den krølle seg. Men hvem vil
lage enkle rettlinjede former, når vi kan lage
utallige antall forskjellige, unike deler, og hvor
hver form utfyller en rolle i forhold til dens
plassering? Vi har så mye avansert teknologi så
vi trenger ikke lage sirkler eller ﬁrkanter. Over
en stor overﬂate kan delene operere optimalt
og individuelt, med en fullstendig forandring
av fasaden som resultat.
Hvor langt har dere kommet i forståelsen og
systematiseringen av disse tre parameterne?
– Frem til nå har det vært snakk om prøving
og feiling. Vi har måttet gjette og prøve ut forskjellige former som virket riktige. Nå kaster
vi oss inn i utvikling av programmer som kan
fortelle oss nøyaktig hvordan materialene vil
oppføre seg. Vi er svært nære.
Og da kan programmet tegne former som gir
den ytelsen dere etterspør?
– Nettopp. Og det vil være et enormt steg
fremover.
Utvidende og selvbyggende arkitektur
Dine mest kjente arbeider handler om ventilasjon og beskyttelse fra solen. Ser du for deg
noen andre roller for bimetaller i arkitektur?
– Det er mange mulige bruksområder, som
selvbærende lettvektsfasader og selvbyggende
byggesystemer. Vi kan bruke tykkere materialer
til å lage forspente overﬂater med veldig godt
styrke/vekt forhold. Jeg ble nylig ferdig med en
prototype, kalt “eXo”, hvor materialene reagerer
på svært høye temperaturer under byggefasen, for
å passe inn i en bestemt posisjon. Når de kjøles
ned blir det stabilt og sterkt. Det er ikke så sexy
som ’Bloom’, men den er like betydningsfull for
en ny byggeteknikk som baserer seg på oppvarming heller enn mekanisk styrke.
– Vi kan også bruke tynnere materialer i
selvbyggende systemer. Jeg ble inspirert av at
nordlige land ikke har særlige problemer med
overoppvarming, men at det er heller for kaldt
der. Siden kontoret mitt setter sammen alle våre
prosjekter selv, ingen vil gjøre det for oss til en
overkommelig pris, så ville vi ﬁnne en byggemetode for kalde klima som ikke ville lede til
forfrysninger. Jeg lurte på om en ganske liten og
ikke så veldig sterk kvinne ganske enkelt kunne
18
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sette sammen prosjektet med en blåselampe.
Det motivet leder oss til idéer om selv-byggende
systemer. Kanskje vil jeg en dag kunne legge ned
et sett med komponenter av bimetall på bakken,
varme dem opp med en blåselampe, og så vil
hele konstruksjonen sette seg opp selv, uten å
kreve noe mer arbeid. I mellomtiden må vi ta
til takke med mindre ekstreme bruksmetoder,
som allerede er på plakaten.
Du har nevnt utvidende og krympende rom.
– Ja, jeg har et prosjekt som utvider seg i størrelse, men det er ikke veldig merkbart. Det
kalles ’Waist Tightening’ (Midjestramming).
Gravitasjonen er en stort problem her. Balansen mellom materialets tykkelse, styrke, og
krølleevnen bestemmer forandringen på det
hele. Det er et stort potensiale i det området,
som fortsatt kan utvikles.
Ny bevegelse?
Philip Beesly og Achim Menges, blant annet,
har arbeidet med klimareaktive materialer
og objekter. Deres prosjekter virker tematisk,

Bloom-installasjonen er en eksperimentell
paviljong, uten noen praktisk funksjon.
Nå vil Sung utvikle bimetall-produkter
for byggeindustrien.

ideologisk, og kanskje også estetisk beslektet
med dine prosjekter. Ser du på deg selv som en
del av en ny bevegelse i arkitekturen?
– Jeg er smigret av sammenligningen med
Menges og Beesley, jeg er en stor beundrer av
deres arbeid. De jobber også i et lite område av
responsive systemer som er ’intelligente’. Men
spørsmålet ditt er: er vi en del av en ny bevegelse? Jeg håper det! Vi trenger ﬂere arkitekter,
både profesjonelle, akademikere, og studenter,
til å tenke smart om smarte materialer. Med
nok trekkraft kan vi få fokus på null-energi
løsninger som ikke trenger å styres. Ville det
ikke vært fantastisk hvis arkitektene ledet an
i den utviklingen? T
Les mer på internett
www.dosu-arch.com
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MÄRKNING

Evert Larsson,
vVD, A3 Cert

CE-MÄRKNING

Lars Hamrebjörk

CE-märkning
av vem och
för vem?
1 juli 2014 har nu passerats och nu gäller EN 1090-1 fullt ut, det blir inga fler övergångstider för stålbyggnadsbranschen. I skrivande stund har cirka 250 bolag och i
Sverige och cirka 50 bolag i Norge blivit certifierade. Mycket tyder på att det borde
vara många fler. Den här artikeln syftar till att ge svar på vad det kan leda till för
konsekvenser att ett betydande antal företag ännu inte är certifierade.

F

ör det första så bör alla aktörer känna
till skillnaden mellan EN 1090-1 och
EN 1090-2, EN 1090-3. EN1090-2 är
utförandestandarden för att tillverka och
montera lastbärande komponenter (bärverksdelar) eller populärare uttryckt fabricerat
byggstål som pelare, balk, takstolar, trappor, balkonger och räcken. EN 1090-3 är
motsvarande standard för aluminium. EN
1090-1 är den harmoniserade standarden som
anger vad som ska prestandadeklareras och
den standard som företagen blir certiﬁerad
mot av ett anmält organ. EN 1090-1 är ett så
kallat 2+ system vilket innebär att rutiner i
ledningssystemet skall certiﬁeras mot EN
1090-1. Det innebär att man inte kan hävda
att man följer EN 1090-1, utan ett anmält
20
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organ måste granska och godkänna företagets rutiner.
Byggproduktförordningen
När man är certiﬁerad av ett anmält organ så
får man prestandadeklarera och CE-märka
leveranser. CPR (Byggproduktförordningen)
anger att den som sätter en lastbärande produkt
(bärverksdel) på marknaden skall prestandadeklarera produkten. Det är inte tillåtet att sälja en
lastbärande produkt inom EU-området (inklusive Norge) om den inte är prestandadeklarerad
och CE-märkt. CPR anger vem som betraktas
som tillverkare, man jämställer företag som sätter lastbärande komponenter på marknaden,
importör etc med tillverkare. Det ﬁnns med
andra ord inga sätt att komma undan att CE-

märka och prestandadeklarera genom att välja
att organisera sina marknadskontakter så att
man inte är tillverkare.
Prestandadeklarera
Innan man CE-märker så skall produkterna
prestandadeklareras. En tillverkare som t.ex.
serietillverkar identiska pelare kan t.ex. prestandadeklarera en gång och sen CE-märka
varje pelare. En tillverkare som tillverkar
unika byggsatser skall å andra sidan prestandadeklarera och CE-märka varje gång.
Ett fysiskt CE-märke behöver inte sättas på
produkten om produkten är svårmärkt, CEmärkningen kan istället utföras på produktens
medföljande tekniska dokumentation. För
serieproducerade produkter, där det är prakN R 3 • 2 0 1 4 • N Y H E TE R O M S T Å L B YGGN A D
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tiskt, kan prestandadeklarationen presenteras
på förtetagets hemsida.
Företag som inte är certiﬁerade
Företag som inte är certiﬁerat mot EN 1090-1 ska
inte tillverka lastbärande produkter. Boverket är
tillsynsmyndighet och övervakar att produkter
som sätts på marknaden uppfyller gällande krav.
Boverket delar ut sanktionsavgifter till de bolag
som bryter mot reglerna om att CE-märka/prestandadeklarera. Sannolikt är det inte olagligt att
köpa en lastbärande produkt från ett företag som
inte är certiﬁerad mot EN 1090-1, men det är
olagligt att inkorporera produkten i en byggnad.
Tillverka på montageplats
Montage och tillverkning av på montageplats omfattas inte av EN 1090-1 och CE-märkningskrav.
Tillverkningen i fabrik och på montageplats skall
utföras i enlighet med EN 1090-2. Eurocoder, EN
1090-2 alternativt EN 1090-3, krav på WPS:er och
WPQR, svetsarprövningar och CE-märkt material gäller även på monatgeplatsen. WPQR:erna
måste dessutom vara lagda vid de temperaturer
som gäller när man svetsari t.ex. -5°C om man
svetsar i -5° C, regnar det så måste man sätta upp
väderskydd, blåser det så måste det ﬁnnas ett tält
och så vidare. Att tillverka på montageplats skall
NR 3 • 201 4 • NY HET ER OM STÅ L BYG G NA D
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undvikas eftersom miljön vid svetsarbetet inte kan
styras lika enkelt som i en verkstad. Man begränsas
även av att alla svetsmetoder inte lämpar sig för
svetsning på montageplats. Målet bör vara att så
litet svetsarbete som möjligt skall utföras utanför
verkstad. Vad ﬁnns det för risker om man ändå
skulle använda icke CE-märka bärverksdelar? Är
man byggherre så riskerar man att inte få slutbevis
och därmed får inte byggnaden tas i bruk.
Kontrollansvariga
Som kontrollansvarig riskerar man att ta
ansvar för att en byggare använt olagliga (ej
CE-märkta) lastbärande komponenter. Därför
bör man som kontrollansvarig se till att få med
krav på CE-märkt material på alla byggprodukter. Den som inte kan CE-märka får ta
ansvaret att motivera varför just den produkten
inte omfattas av en harmoniserad standard.
Tillverkare
Som tillverkare, i CPR:ens mening, riskerar
man kontraktsbrott mot sina beställare och
man riskerar att kunder slutar köpa produkter.
Byggnadsnämnden
Om man arbetar på en byggnadsnämnd så skall
man se till att det framgår på kontrollplanen

att bärande stommen tillverkats av en ﬁrma
som har ett certiﬁerat FPC-system. Det gäller
även betong och limträstommar som har egna
harmoniserade standarder. Några kommuner
har löst det genom att kräva en certiﬁerad
stålbyggare redan innan startbeskedet ges av
byggnadsnämnden.
Byggentreprenören
Om du är byggentreprenör bör du vara speciellt
uppmärksam att du köper och får CE-märkt
prestandadeklarerade lastbärande produkter till
din entreprenad, konsekvenserna kan bli väldigt
dyra för dig när kontrollansvarig och byggnadsnämnd inte godkänner byggnaden. Som
byggentreprenör är det viktigt att tänka på att
montaget ska följa EN 1090-2 och svetsningen
skall följa alla regler i aktuell EXC klass. Notera
att svetsning är en speciell process som ska styras
innan utförandet och någon kontroll efteråt
inte är möjlig för att veriﬁera rätt utförande.
Konstruktören
Rutiner för den som ex. vis är konstruktör, ytbehandlare eller underleverantör till ett företag som
certiﬁeras mot EN 1090-1 skall granskas av det
anmälda organet vid certiﬁeringen mot EN 10901. Man måste därför räkna med att bli granskad av ³
CE - M ÄR K N I N G
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MÄRKNING

Lars Hamrebjörk

ett anmält organ om man är leverantör till företag
som omfattas av kraven i EN 1090-1. Den underleverantör som själv är certiﬁerad mot EN 1090-1
slipper i regel att granskas som underleverantör.
En vanligt förekommande fråga är vad som ingår
och inte ingår under EN 1090-1.
Som tumregel är en bra början att om bärverksdelen beräknas med eurokoder och är i stål
eller aluminium så faller den under EN 1090-1.
Därefter så tittar man om det ﬁnns någon annan
harmoniserad standard som täcker produkten,
t.ex. lyktstolpar som har en harmoniserad standard
som heter EN 40. Listor på de runt 500 harmoniserade standarder i CPR:en ﬁnns både på SBI:s
och Boverkets hemsidor. EU-kommissionen har
gett ut en lista under FAQ nr 31 där produkter
som inte ingår i EN 1090 listas. Däribland icke
lastbärande räcken. Räcken till t.ex. balkonger är
däremot lastbärande och ingår i EN 1090. Är det
fortfarande oklart går det bra att kontakta oss, andra anmälda organ, SBI , Norsk stålförbund eller
SWEDAC för försöka reda ut frågan. I slutändan
är det upp till tillverkaren att avgöra vad som
ingår eller ej, tillverkare skall ta fullt ansvar för
produkterna som sätts på marknaden.
Det har förekommit diskussioner om vem
som kan bli certiﬁerad mot EN 1090-1. Besked
från SWEDAC och Boverket gäller, den som är
tillverkare i enlighet med deﬁnitionerna i CPR
skall vara certiﬁerad av ett anmält organ. T
Läs mer på Internet
http://sbi.se/om-stal/ss-en-1090-1
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DIG FÖR I
ENTREPRENADEN!

Seminarium för dig som är entreprenör och upphandlar
stora och små stålentreprenader.
Onsdagen den 22 oktober 2014, kl. 15.00 – 19.00 på
Nacka Strandsmässan, Stockholm.
Dagen innan årets Stålbyggnadsdag anordnas ett fristående seminarium
för inköpare och entreprenörer av stål- och betongstommar. Förändringarna i och med införandet av krav på CE-märkt material ställer nya krav
på upphandling av stål- och betongstommar.

Gå in på www.sbi.se och läs mer om
onsdagens program och anmäl dig!
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Stålkonstruktioner med kvalitet!
Vår produktionsenhet, på 6700 m2, i Kungälv, är en modern och funktionell byggnad,
specialanpassad för att kunna producera kostnadseffektiva stålkonstruktioner.
Vi håller en hög kvalitet genom erfarenhet och kompetens som bland annat berikade oss med
Stålbyggnadspriset – Stålentreprenad Tullhusbron Norrköping.

Vi bygger eter
nya möjligh
www.lecor.se

Vår kunskap
sitter mellan
fogytorna!

svetsansvarig.se
Vi arbetar med svetstillsyn
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MÄRKNING

Björn Åstedt,
Stålbyggnadsinstitutet

CE-märkta
stålbyggare
i Sverige
Inte någon har väl undgått

För att enklare hitta certiﬁerade stålbyggare i Sverige har SBI skapat en
interaktiv karta, tänk på att nya tillkommer i rask takt. Länkar till kartan ﬁnns
på SBI:s hemsida – www.sbi.se Det går
också bra att scanna QR-koden här intill
eller gå direkt till www.zeemaps.com/
map?group=1011655#

revolutionen som skedde
den 1 juli i somras?

CE-MÄRKNING

F

rån och med då är det nämligen obligatoriskt att följa standarden EN 1090-1. Det
innebär att stålentreprenörer måste upprätta prestandadeklarationer och CE-märkta
stålkomponenter producerade i verkstaden
för att få sälja dessa.
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Byggproduktförordningen och EN 1090-1
Anledningen till denna revolution är att
EU:s byggproduktförordning, vilket är ett
lagkrav som gäller i Sverige, ställer krav på
alla tillverkare av byggprodukter nu måste
upprätta en prestandadeklaration och CEmärka sina produkter för att
få sälja dessa. Konsekvenserna av att anlita en ej certiﬁerad stålbyggare kan bli
kännbara med förseningar,
fördyringar och påhälsning
av Boverkets marknadskontroll som följd. Efterlevnaden sköts av Boverket och
kontrollen kan föranledas av
information från t.ex. konkurrenter. Inom stålbyggnad
är det standarden EN 10901 vi har att förhålla oss till.
Införandet av byggproduktförordningen och EN 1090-1
har varit känd sedan ﬂera år
och det bör inte överraskat
någon tillverkare att kravet
om CE-märkning infördes
1 juni i somras.

Vilka produkter omfattas?
En mycket vanlig fråga från tillverkare
som agerar på marknaden är huruvida just
dennes produkt/er omfattas av kravet på
prestandadeklaration och CE-märkning.
Generellt gäller att produkter som varaktigt
ska ingå i ett byggnadsverk och påverkar
bärförmåga, stadga och beständighet (är
dimensionerade enligt eurokoderna) omfattas av kraven.
I ett försök att reda ut begreppen har
EU-kommissionen gjort ett uttalande och
publicerat en lista med produkter som inte
omfattas av EN 1090-1. Se sida 30 för att
läsa mer om detta.
Så här hittar du en certiﬁerad stålbyggare
Införandet av EN 1090-1 har ritat om kartan
radikalt och det är kanske inte längre är lika
enkelt att hitta en godkänd stålentreprenör.
Som en hjälp på traven ﬁnns certiﬁerade stålbyggare utmärkta på en karta över Sverige
respektive Norge. Det ﬁnns länkar till den
Svenska kartan på SBI:s hemsida, det går också
bra att scanna QR-koden vid sidan av kartan
här ovan. T
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Vi är certiﬁerade enligt
EN 1090-1 klass 1 och 2

Robusta stomsystem
i byggnader
Hur dimensionera mot olyckslaster
och fortskridande ras?
Program

Arrangörer:
Eurokodutbildningar
i samarbete med
Boverket

Vi på MF Bygg & Smide Service AB arbetar med Stålkonstruktioner, framför allt stomsystem till alla former av
byggnader.

Tid: 27 november
09:00 – 17:00
Plats: Westmanska
Palatset, Stockholm

Våra kunder ﬁnns över hela Mälardalen, Stockholmsregionen, men även på andra platser i Sverige.

Kostnad:
1.900 kr exkl. moms
LQNO¿NDOXQFKVDPW
NXUVGRNXPHQWDWLRQ
Lärare samt grupper
RPÀHUlQI\UD
SnHQIDNWXUDDGUHVV 
InUUDEDWW

| www.mf-bygg.se |

Läs mer och
anmäl dig på www.
HXURNRGXWELOGQLQJDUVH

09.00 Kaffe och nygräddat bröd
09.30 (fm-passet hålls delvis på engelska)
• Introduction – Peter Collin
• Why robustness? Overview of requirements in Eurocode – Sven Thelandersson
• Current practice in application of Eurocode
for robustness in the U.K.
– Dr. Mark O´Connor, WSP
10.45-11.00 Bensträckare
• Olyckslaster samt fortskridande ras enligt
Eurokod med räkneexempel
– Bo Westerberg
12.30-13.30 Lunch (em-passet på svenska)
• Seghet/Dynamiska effekter
– Björn Engström
• Fortskridande ras – ett problem för konstruktören – Martin Fröderberg, Tyréns
14.30 -15.00 Kaffepaus
• Vad bör en handbok inom området innehålla? – Diskussion ledd av Boverket
• Prefabbranschens syn på problematiken
inkl. exempel på praktiska lösningar
– Jan Stenmark, Prefabsystem
16.30 Slut

Sista anmälningsdag
2014-11-19.
%HJUlQVDWDQWDOSODWVHU

Ni vet väl om att vi tillverkar fackverksbalkar!!!

=POHKLUQL[H[[SL]LYLYHMHJR]LYRLU[PSS
MVYZRUPUNZHUSpNNUPUNLU4(?0=3()

Kontakta oss för offert

:]L[ZV4VU[HNLP:TrSHUKZZ[LUHY()
=LYR[`NZNH[HU )YVHY`K;LS
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MERKING

Kjetil Myhre,
Norsk Stålforbund

1090-sertiﬁserte
stålverksteder i
Norge
Ingen har vel unngått
revolusjonen som
skjedde 1. juli i sommer?

For å se hvilke medlemsforetak som er1090sertiﬁserte har Norsk Stålforbund publisert et
kart over Norge der du kan klikke på foretaket
for å se hvilken utførelsesklasse foretaket er
sertiﬁsert for, samt kontaktinfo. Det ﬁnnes en
lenke til kartet på www.en1090.no. Du kan
også skanne QR-koden ovenfor.

CE-MERKING

F

ra og med 1. juli er det nemlig obligatorisk å overholde standarden EN
1090-1. Dette betyr at stålentreprenører
må utarbeide Ytelsesdeklarasjoner og CEmerke fabrikkerte stålkomponenter for å
kunne selge de.
Byggevareforordningen og EN 1090-1
Grunnen til denne revolusjonen er at EU´s
byggevareforordning, som er påbudt ved lov
i Norge, krever at alle produsenter av byggevarer nå må utarbeide en Ytelseserklæring og
CE-merke sine produkter når en harmonisert
standard (eller ETA) er tredd i kraft.
Konsekvensene av å bestille fra en ikke-sertiﬁsert stålentreprenør kan føre til forsinkelser,
kostnadsøkninger og reaksjoner fra myndighetene. Tilsyn av produktdokumentasjon utføres
av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) og/eller
kommunene, og kontroll kan skje på bakgrunn
av tips og anmeldelser fra f. eks. konkurrenter.
For stålkonstruksjoner til bygg og anlegg er
det den harmoniserte standarden EN 1090-1,
man må forholde seg til. Innføringen av Byggevareforordningen og EN 1090-1 har vært
kjent i ﬂere år, og det bør ikke overraske noen
tilvirkere av stål at kravet om CE-merkingen
ble innført 1. juli i sommer.
26
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Hvilke produkter omfattes?
Et veldig vanlig spørsmål fra produsenter er om hans produkt er omfattet av kravet om Ytelseserklæring og
CE-merking. Generelt er produkter
som varig skal inngå i et byggverk
(bygg og anlegg) og som påvirker
bæreevne, stabilitet og holdbarhet
(dimensjonert iht Eurokodene),
omfattet av kravene.
I et forsøk på å klargjøre hvilke
produkter som omfattes av EN 10901, publiserte EU-kommisjonen et
svar til FAQ nr. 31, inkludert en liste
over produkter som ikke er dekket av
EN 1090-1. Side 28 har mer om dette.
Slik ﬁnner du en sertiﬁsert
stålentreprenør/produsent
Innføringen av EN 1090-1 har
tegnet om kartet radikalt og det er
kanskje ikke lenger så lett å ﬁnne en
sertiﬁsert stålentreprenør. Som en
hjelp er sertiﬁserte medlemsforetak
avmerket på et kart over Norge.
Det er link til det norske kartet på
www.en1090.no. Det er også mulig å
skanne QR-koden på denne siden. T
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Midthaug, er en ledende norsk produsent av trapper,
rekkverk og balkonger i stål. Vi tilbyr kvalitetsprodukter
i varmforzinket og pulverlakkert utførelse. Midthaug
pulverlakkert varmforzinket stål egner seg til bruk i
miljøer tilsvarende korrosjonsklasse C 5-l/M i henhold til
NS-EN ISO 12944-2:1999. (SINTEF certiﬁcation nr. 2306).
Våre produkter er designet og produsert etter til enhver
tids gjeldende krav og normer. Vårt landsomfattende
nett av forhandlere og montører, sørger for at våre
oppdragsgivere får riktige produkter til riktig tid.

Fra 1. juli 2014 stilles det krav
om CE-merket dokumentasjon
for blant annet trapper,
rekkverk og balkonger!

Useriøse aktører i bransjen vil få det hett rundt ørene
etter 1. juli! CE-merking og Ytelseserklæring er fra
denne dato et absolutt krav i Norge og EØS- området
for alle byggevarer som omfattes av en harmonisert
standard (hEN). Produsenter av f.eks trapper, rekkverk og balkonger må rette seg etter den nye byggevareforordningen for ikke å bryte loven. Hvis ikke kan
kontrakter, forsikringer og garantier bli ugyldige.

Karsten O. Midthaug
Salgssjef
Brødrene Midthaug AS
Mob: +47 915 44 510
karsten@midthaug.no

Få mer informasjon på www.stalforbund.com/ce-merking.htm

* NB! Brødrene Midthaug AS
har NORSKE sertiﬁkater!

Sertiﬁsert iht ISO-9001:2008

tet
Kvali

all

i met

siden

1947
Brødrene Midthaug AS, 6453 Kleive, Molde
post@midthaug.no www.midthaug.no
Tlf +47 71 20 15 00

NORSK
AKKREDITERING
MSYS 004

Avdelinger: Trøndelag

Møre

Rogaland

Øst

Agenter: Alta

Narvik

Bodø

Lofoten / Vesterålen

Kristiansand

mjelve design

Det lønner seg alltid
å bruke en seriøs aktør!*

MERKING

Kjetil Myhre,
Norsk Stålforbund

CE-merking av
stålkonstruksjoner
CE-MERKING

Den harmoniserte standarden som dekker fabrikkerte stålkonstruksjoner er del 1 av
NS-EN 1090-serien: Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumskonstruksjoner.

D

el 1 av standarden gir krav til samsvarsvurdering av lastbærende
komponenter. Den beskriver hvordan tilvirkeren kan påvise at de
komponentene de fabrikkerer oppfyller erklærte ytelsesegenskaper (egenskaper som gjør dem egnet for deres tiltenkte bruk og funksjon).
Del 2 inneholder tekniske krav til stålkonstruksjoner. Den spesiﬁserer
krav til utførelse av stålkonstruksjoner for å sikre tilstrekkelig mekanisk
styrke og stabilitet av konstruksjonen samt brannmotstand, herunder
bestandighet og brukbarhet. Den bestemmer ytelsesegenskaper for
komponenter som tilvirkeren må oppfylle og erklære gjennom kravene
i del 1. En forenklet Ytelseserkæring er vist nedenfor.
CE-merking er nå obligatorisk
Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har implementert den nye byggevareforordningen, CPR, i Plan og bygningsloven i ny ’Forskrift om

dokumentasjon av byggevarer’ som erstatter kap. 3 i TEK 10, med krav
om CE-merking av produkter til byggverk fra 1. januar 2014, når en
harmonisert EN-standard eller en ETA er tredd i kraft.
Levering av CE-merkede stålprodukter fra stålprodusenter bør ikke
føre til problemer, da de ledende Europeiske stålprodusentene innførte
CE-merking av sine produkter for ﬂere år siden.
NS-EN 1090-1 tredde i kraft og ble obligatorisk fra 1. juli 2014. Det er
derfor et juridisk krav til CE-merking av alle fabrikkerte stålkonstruksjoner som leveres byggeplass fra denne dato. Ingeniører, entreprenører
og stålentreprenører bør endre sine spesiﬁkasjoner for å sikre at bare CEmerkede stålkomponenter brukes i sine prosjekter.
Kommisjonen har publisert et et svar til FAQ 31 på hvilke produkter
som skal CE-merkes ihht NS-EN 1090-1. Svaret inneholder også en
liste over produkter som ikke skal CE-merkes ihht NS-EN 1090-1. T

EU-KOMMISJONENS FAQ 31.
HVILKE PRODUKTER SKAL
CE-MERKES IHHT NS-EN 1090-1?

Et konstruksjonsprodukt (komponenter eller byggesett) skal
CE-merkes ihht den harmoniserte standarden NS-EN 1090-1
når følgende vilkår er oppfylt:
• Produktet er dekket av omfanget av NS-EN 1090-1
• Produktet er ikke nevnt i den veiledende CEN-listen over
produkter som ikke er dekket av omfanget av EN 1090-1,
last ned listen fra www.en1090.no
• Produktet er en bærende konstruksjon ihht Byggevareforordningen, CPR, (EU) 305/2011 som betyr:
– Produktet inngår varig i byggverket (bygg og anlegg), og
– Produktet har en bærende funksjon i byggverket, dvs.
dets svikt vil påvirke byggverkets ytelse når det gjelder
grunnleggende krav nr. 1 (Mekanisk motstandsevne og
stabilitet) til byggverk som angitt i vedlegg I i Byggevareforordningen, CPR, (EU) 305/2011
• Produktet er ikke dekket av omfanget av en annen harmonisert standard eller en ETA (Europeisk teknisk bedømmelse eller en Europeisk teknisk godkjennelse).
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MÄRKNING

Björn Åstedt,
Stålbyggnadsinstitutet

CE-märkning av
stålkonstruktioner
CE-MÄRKNING

Den harmoniserade standarden som
styr certifierngsprocessen för bärverk i stål
heter SS-EN 1090-1 och ingår i standardpaketet SS-EN 1090: Utförande av ståloch aluminiumkonstruktioner.

D

el 1 av standardpaketet, bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav, är den del som ﬂitigt omtalas
i detta nummer av Nyheter om Stålbyggnad. Del 1 är alltså
den del som ger spelreglerna för att utforma prestandadeklarationer
och CE-märka bärverk i stål.

Del 2 ger de tekniska reglerna för utförande och kontroll av stålkonstruktioner. Denna standard berör de ﬂesta aktörer på marknaden, bland
annat är den ett viktigt dokument för alla konstruktörer. Det ﬁnns mer
än 100 val och tilläggsinformation om utförandet och kvaliteten som
bör formuleras av konstruktören, det blir ibland en svår balans mellan
ekonomi och säkerhet. Vägledning ﬁnns som bekant i Stålbyggnadsinstitutets handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2, publikation 182.
Det viktigaste valet konstruktören har att ta ställning till är utförandeklassen, EXC-klass, som har stor inverkan på kostnaderna. Reglerna
för val av utförandeklass återﬁnns numera i eurokoden SS-EN 1993-1-1,
bilaga C.
TIPS! Glöm inte att alla nu kostnadsfritt kan ta del av eurokoderna
via SIS E-nav.
Omfattningen av SS-EN 1090-1
I ett försök att klargöra omfattningen av standarden SS-EN 1090-1
har EU-kommissionen sammanställt en icke uttömmande lista med
produkter som inte omfattas av SS-EN 1090-1. Denna lista är nu översatt
till svenska och går att ﬁnna på webbplatserna www.1090.se, www.sbi.
se samt www.mvr.se. T
FAQ 31. VILKA PRODUKTER SKA CE-MÄRKAS
ENLIGT SE-EN 1090-1?
Ett bärverk av stål (komponent eller byggsats) anses omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 1090-1 då
följande villkor är uppfyllda:
• produkten täcks av omfattningen av SS-EN 1090-1
• produkten ﬁnns inte med på den icke uttömmande listan
från EU-kommissionen
• produkten är bärande enligt byggproduktförordningens
deﬁnition
- produkten är ämnad att varaktigt ingå i byggnadsverket
- produkten påverkar byggnadsverks bärförmåga, stadga
och beständighet
• Produkten täcks inte av någon annan harmoniserad standard eller ETA (europeiskt tekniskt bedömning)

Scanna och läs EU-kommissionens lista!

ĚŝŐĨƂƌŝĞŶƚƌĞƉƌĞŶĂĚĞŶ͊

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽĐŚĂŶŵćůĂŶƉĊǁǁǁ͘Ɛďŝ͘ƐĞ
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SSEN1090 exc.1-4
www.br-jansson.se
035-17 66 62
070-552 43 41

Aitik 36 Mton

Stockholmsarenan, Tele2 arena

Kontakta vår expert:
Trond Hansen
070 570 73 84
trond.hansen@intercut.se

Tel. 08 5505 1200
www.intercut.se

Köpcenter, Kungens kurva

Vi bygger i stål,
betong och glas

Vi tillverkar stålkonstruktioner och svetsad balk
till prefab och byggindustrin i Sverige.

Normek Sverige är ett av Sveriges ledande stålbyggnadsföretag. Vi projekterar, tillverkar och monterar stomkonstruktioner och stomkomplement av stål, aluminium,
glas, prefabricerade betongelement och varmisolerade
väggelement.
Våra huvudområden:
· Kompletta stommar för industri och fastigheter.
· Stålbroar för fordon, tåg, fotgängare och cyklister.
· Fasader av olika typer.
Nytt namn!
Numera heter vi Normek Sverige AB (tidigare Brisab AB).
Vi ingår sedan 2010 i Normek-koncernen med totalt
400 anställda och en omsättning om 100 milj euro.

CERTIFIKAT

Läs mer om oss och aktuella projekt
på www.normek.com

Tel. 0911- 25 73 10 | Mejselvägen 17
943 36 Öjebyn | www.normek.com
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MERKING

Kjetil Myhre,
Norsk Stålforbund

Byggherrens og
hovedentreprenørens
ansvar
CE-MERKING

For alle fabrikkerte stålkonstruksjoner levert byggeplass fra 1. juli 2014, er det
et juridisk krav ihht den nye byggevareforordningen, CPR, at de er CE-merket.
Hvis ikke kan kontrakter, forsikringer og garantier bli ugyldige. Levering av ikke
CE-merket stål kan medføre rettslige og økonomiske konsekvenser, både for
byggherre og hovedentreprenør.

M

anglende CE-merking kan føre til
at Direktoratet for Byggkvalitet
(DiBK) pålegger stans av bruk av
produktene inntil nødvendige undersøkelser
er utført og inntil tilfredsstillende dokumentasjon foreligger. DiBK kan også gi pålegg
om å demontere og returnere produktene.
Hva innebærer dette? Det kan føre til kraftige
forsinkelser og krav om økonomisk kompensasjon fra andre underleverandører inntil
stålentreprenøren blir sertiﬁsert og kan levere
CE-merkede produkter, eller inntil man ﬁnner en annen stålentreprenør som kan overta
kontraktsarbeidene.
Velg sertiﬁsert foretak
Derfor er det meget viktig at byggherre eller
hovedentreprenør velger en stålentreprenør
som er sertiﬁsert for den utførelsesklassen som
er spesiﬁsert i prosjektet. Det bør bemerkes at
stålentreprenører som er sertiﬁsert i EXC3,
også er sertiﬁsert i EXC1 og EXC2. Tilsvarende
er stålentreprenører, sertiﬁsert i EXC2, også
sertifsert i EXC1.
Overholdelse av kravene i NS-EN 1090-1
er ingen liten oppgave, og legger forpliktelser
på stålentreprenøren som er krevende og som
tar tid å få på plass. For å eliminere risikoen for
manglende overholdelse av ny byggevareforordning, CPR, anbefales det at byggherrer og hove32
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dentreprenører kun bestiller stålkonstruksjoner
av stålentreprenører som allerede er sertiﬁsert
(eller de som snart blir sertiﬁsert) for levering
av stålkonstruksjoner etter 1. juli 2014.
Liste over sertiﬁserte foretak
Norsk Stålforbund har gjennom Den norske
Stålgruppen (bestående av Stålentreprenører
og Stål- og fasadeentreprenører) i år vedtatt
Etiske regler for medlemskap. Dette innebærer
at medlemsforetak må etterleve lover og regler,
herunder kravet til EN 1090-sertiﬁsering og
CE-merking. En oppdatert liste med sertiﬁserte
medlemsforetak er publisert på www.en1090.
no. De som er listet har sendt inn kopier av sine
sertiﬁkater. Dette er en garanti for at de som
er listet har den nødvendige sertiﬁseringen,
ihht til den nye byggevareforordningen, CPR.
I listen over sertiﬁserte medlemsforetak
er det angitt utførelsesklasse som foretaket
er sertiﬁsert for ihht EN 1090-1. I tillegg er
det angitt sertiﬁkater ihht ISO 3834 (sveis),
ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø), samt
”Godkjent for utførelse” ihht Norsk Stålforbunds godkjenningsordning (omfatter både
tilvirkning og montasje, samt personell og
økonomi). Det bør bemerkes at det kun er
et myndighetskrav å være sertiﬁsert mot EN
1090-1 for levering av stålkonstruksjoner.
Byggherrer og hovedentreprenører kan

bruke denne listen til å ﬁnne stålentreprenører
med den utførelsesklasse (EXC) som kreves til
sitt prosjekt. På samme side er det også vist en
liste med foretak som er i en sertiﬁseringsprosess
med et kontrollorgan.
Kontraktsdokumenter bør oppdateres til å
inkludere krav om CE-merking og erklæring
av ytelse, dvs stålentreprenørens forpliktelser
ihht NS-EN 1090-1 og NS-EN 1090-2.
Importører og distributører
Det bør bemerkes at hvis det benyttes en stålentreprenør utenfor EØS-området, så sier CPR
at bestiller (f eks byggherre eller entreprenør),
får ansvaret som ”importør” og må etterleve
importørens forpliktelser i henhold til artikkel 13 i CPR.
Det bør videre bemerkes at en importør eller
distributør anses som ”produsent” og skal være
underlagt produsentens forpliktelser i henhold
til artikkel 11 i CPR, når vedkommende markedsfører en vare under eget navn eller varemerke eller endrer produktets erklærte ytelse.
Dette innebærer at importør eller distributør
må sertiﬁseres mot EN 1090-1 og CE-merke
stålkomponenter og / eller byggesett samt utstede
Ytelseserklæring. T
Läs mer på Internet
www.en1090.no
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BRUK STÅLENTREPRENØRER
SOM ER
”GODKJENT FOR UTFØRELSE”
og som følger krav og regler
i utførelsesstandarden EN 1090-2
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Ta kontakt for mer informasjon og priser.
Salg og produksjon
Salg og lager
Røraskogen 2
Vestre Rosten 102
N-3739 Skien
N-7075 Tiller
Tlf: 35 91 52 00
Tlf: 7289 68 05

Distriktskontor Øst
Postboks 330
N-1404 Ski
Tlf: 64 86 23 00

Distriktskontor Nord
N-9046 Oteren
Tlf: 90 89 52 15

www.btstal.no





Kjernevirksomheten i Bygg Teknisk Stål AS er produksjon, montering og
vedlikehold av stålkonstruksjoner, med Østlandet som primærmarked. Vi
leverer alt fra enkle detaljer, til store krevende stålkonstruksjoner
De fleste av våre oppdrag er underlagt hovedentrepriser, men vi utfører
også totalentrepriser og nøkkelferdige bygg. Våre dyktige
samarbeidspartnere innen plasstøpte og prefabrikkerte betongkonstruksjoner gjør at vi kan tilby komplette bygg etter kundens ønske
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+47 91 56 01 13
+47 69 10 45 20
Besøksadresse:
Rosenborgveien 12
1630 Gamle Fredrikstad
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Flytende boliger
Er det en båt eller et hus?
Er det praktisk eller romantisk?
Det er i alle fall annerledes å bygge på vann enn på land. Man må ha respekt for vannets
egenskaper, og skjønne at reglene ikke er de samme her. Vann er eventyr, utforskning
og avslapning. Å bo på vannet i Nederland betyr utsikt, bevegelse, båt, himmel, og muligheten til å gå på skøyter rundt huset ditt om vinteren.
av Marlies Rohmer Architects & Planners
Översättning av Lasse Kilvær, Norsk Stålforbund

H

Byggesystem
De ﬂytende hjemmene ligger på betongkar
som stikker en halv etasje under vann. Husene
selv er lette stålkonstruksjoner med vinduer
og plastikkpanel satt inn. Beboerne kan senere
bestemme på hvilke sider av huset de vil ha
utsikt, og hvor de vil ha privatliv. Det er også ³
34
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I den nye bydelen i IJburg
i Amsterdam
ﬂøtes 75 moderne boliger
på plass.
På varme
sommerdager er det
godt med
en dukkert,
rett utenfor
stuevinduet.

Roos Aldershoff

Uformelt uttrykk
Bassenget der de ﬂytende boligene ligger, er
avgrenset av hengende kraftlinjer, noe som gir
området en streng trekantet geometrisk form.
Som et svar til dette forsøkte arkitektene å gi
tomtene langs kaia et tilfeldig, uformell og
usammenhengende utforming. Ved å variere
retningen på byggene og avstanden mellom
dem, har de forsøkt å skape forskjellige utsikter
og et variert og lekent uttrykk. Det blir forsterket av de romslige kanalene for båter mellom
de ﬂytende hjemmene, noe som gir plass til
vannet og følelsen av å være på sjøen. Det var
et mål å oppnå en følelse av avslappethet og
individualitet, på tross av at det er et enhetlig
byggeprosjekt det er snakk om.

Marcel van der Burg

usene er bygget i et skipsverft
og transportert til tomtene over
vann. Steigereiland, eller Bryggebyen, ligger i IJmeer-bassenget mellom Zeeburgereiland og
Haveneiland. Det er den første øya i en kjede
av bygde øyer i Waaterbuurt distriktet. De
offentlige områdene består av vann, bredder,
og brygger. Det er to nabolag med ﬂytende
hjem i innlandsfarvannene. Waterbuurt vest
er en kompakt urbant område med cirka 60
hjem per hektar. Hjemmene nås via bryggene.
Det ligger også en rekke av hus på plattformer
langs Dwarslaan-diken.
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Luuk Kramer

i Amsterdam

John Gundlach

Meld deg på
NORSK STÅLDAG
og hør arkitekt
Marlies Rohmer
fortelle om dette
prosjektet
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George Steinmetz

Den ﬂytende bydelen er tilgjengelig for besøkende som kan vandre rundt på kaier mellom boligene.

i stålrammene, blant annet ﬂytebrygger og
verandaer. Dette byggesystemet ble utviklet
for å få en slags uniformitet i hele prosjektet.
Husene på demningen, som står på påler over
dikene ved enden av bassenget, skulle kunne
bygges på noen lunde samme måte som de
ﬂytende husene.
Høydeforskjellene mellom kaia, vannet, og
inngangsdørene i førsteetasje, blir mediert av
en ﬂytende gangvei som gradvis møter vannet. Gangveien gjør det også mulig å gå rundt
FAKTA
Byggherre: Ontwikkelingscombinatie Waterbuurt West v.o.f.,
Amsterdam NL
Arkitekt: Marlies Rohmer
Architects and Planners
RiB: Vd Vorm Engineering, Haarlem
NL, Wolf + Dikken, Wateringen NL,
Genie BV, Grootebroek
Gulvareal: 10.625 m²
Byggekostnad:
ca 115 millioner kroner
Utbygger:
ABC Arkenbouw, Urk NL
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hjemmene, som på en båt, og å ha tett kontakt
med vannet.
Forskjellige typer boliger er tilgjengelige:
én bolig per ﬂytekar, tomannsboliger med to
boliger per ﬂytekar, og sosiale utleieboliger med

tre boenheter per ﬂytekar. Betongkarene er
festet i stolper eller kaia. Det er en enkel design
som spiller på det våte element samtidig som
det tilbys komfortable hjem. T

Roos Aldershoff

³ tegnet utvidelsesmuligheter som kan festes

Å gå på skøyter er en meget populær vintersport i Nederland. Om vinteren kan man gå rett utenfor
boligen og ta skøytene fatt.
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P-O Kull,

Eva Petursson

SSAB

SSAB

När det ligger en riksväg och en järnväg mellan centrum
och en vacker strand är 183 meter väldigt långt. Det blir nästan
omöjligt för gående och cyklister att ta sig från affärerna ner
till sjön. I Ludvika har kommunen löst problemet med en
spektakulär gång- och cykelbro av stål, som binder ihop
stadens centrum med stranden vid sjön Väsman.

SSAB Shape formar
stålbro till naturen
H Ö G H Å L L FA ST STÅ L

D

et här broprojektet är lite
av ett framtidsexperiment
i både form och funktion.
– Redan några månader efter
invigningen ser vi att resultatet
är en succé, säger Per-Olof Kull, Proposal
Engineer Steel Processing på SSAB. Dessutom
är bron ﬁn och ett nytt landmärke i Ludvika.
I det här fallet har SSAB varit med i hela
processen. Större delen av materialet kommer
från SSAB i Borlänge och företagets tekniska
specialister har varit bollplank för de leverantörer som har konstruerat, tillverkat och monterat
bron. Det här sättet att arbeta ingår i SSAB
Shape, ett koncept som täcker skräddarsydd
design, smart logistik, prefabricerade stålprodukter samt rör och proﬁler.
Plocka russinen ur kakan
– Genom Shape får kunderna tillgång till den
långa erfarenhet vi har av att arbeta med våra
stålprodukter, förklarar Per-Olof. I princip kan
SSAB Shape leverera skuret, bockat, bearbetat
och ytbehandlat stål, precis som slutkunden
vill ha det. Färdigt för slutmontering, om
det krävs.
Per-Olof berättar att SSAB Shape ger kun38
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derna möjlighet att plocka russinen ur kakan:
– Du väljer själv vilken del i konceptet du har
mest nytta av, säger han. Det kan betyda väldigt mycket för kreativa företag, som genom
Shape får tillgång till både maskinpark och
erfarenhet som är optimerad för just det stål
de vill använda.
Proﬁler från SSAB Shape
SSAB Shape har till exempel levererat de långa
bockade proﬁler som svetsats in i Ludvikabrons
innandöme. Det handlar om tre längsgående, sju meter långa stålproﬁler per sektion,
som ökar stabiliteten i hela konstruktionen.
Borlängeföretaget BSM, Bergkvists Svets &
Mek AB, har haft stålentreprenaden för det
här brobygget. Företaget har redan tidigare
använt SSAB Shape i konstruktioner av olika
slag. BSM har lång erfarenhet av industriellt
byggande. I det här fallet tillverkades bron i
sektioner, i princip färdiga att lyfta på plats
på de bärande pelarna mellan centrum och
järnvägsstationen i Ludvika. Bron passerar
både riksvägen och bangården. Via en trappa
kommer gående direkt ner till perrongerna.
Totalt handlar det om nio moduler med en
sammanlagd längd på cirka 180 meter. Brode-

larna byggdes helt klara, med tak och glassidor,
och kördes sedan på lastbil från Borlänge till
Ludvika där de lyftes på plats och monterades.
Industriell tillverkning
Shape underlättar effektiv, industriell tillverkning av alla typer av produkter, även av större
konstruktioner som broar. Fabrikstillverkning
av bromoduler och andra stora objekt ger vinst
på många plan:
OTillverkningen blir effektivare inomhus, där
det är lätt att organisera arbetet på bästa sätt.
OSvetsningen blir enklare i en miljö där inte
väder och vind påverkar jobbet.
OKvalitetskontrollen underlättas.
OYtbehandling och lackering kan ske i optimal
temperatur.
Över 50 års erfarenhet
Domex, ett av SSABs mest kända varumärken, började tillverkas för mer än 50 år sedan.
Sedan ungefär 25 år är SSAB ledande inom
utvecklingen av avancerade höghållfasta stål.
Parallellt har SSAB öppnat för ett nära samarbete med kunderna. Deras behov av stål som
gör det möjligt att tillverka lättare och starkare
produkter, som har drivit på utvecklingen.
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Foto samtliga bilder : Pär K Olsson

Montering av sektion ett.

Tillverkning av brosektioner
hos BSM i Borlänge.

Tillverkning av proﬁler hos SSAB:s dotterbolag EME i Borlänge i
september i fjol.

Montering av sektion sex över perrongen vid Ludvika station.

– Och för att få ut så mycket som möjligt ur
SSABs stålsorter har kunderna ofta använt
våra tekniska specialister som bollplank, berättar Per-Olof. Det var där någonstans som
tanken på Shape föddes.
Lång historia
Broar av stål har en lång historia. Ironbridge
i engelska Shropshire byggdes 1775–1781 och
står som symbol för industrialismens födelse.

STÅLBYGGNADS
DAGEN 2014

Inspirerade av byggbranschen
– Men faktum är att vi i många år använt

oss av den kunskap som byggbranschen har
om stabilitet och utmattning, säger Eva Petursson, expert på höghållfasta konstruktioner på SSAB. Nu har vi byggt upp en
stor egen kunskapsbank och ser möjligheter att betala tillbaka. Och det handlar
inte bara om broar. I många andra konstruktioner kan avancerade höghållfasta
stål bidra till sänkt vikt och ökad styrka.
– Friends Arena är ett bra exempel på det, ³

Nu kommer höghållfasta stål!
Lyssna på SSAB och Eva Petursson

23 oktober

Information och anmälan på www.sbi.se
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I Skandinavien har SSAB levererat stål till
många spektakulära projekt, till exempel
Höga Kusten-bron och Öresundsbron. Idag
har SSAB en ledande ställning som tillverkare
av höghållfast stål till fordonsindustrin, som
använder materialet för att göra lättare och
starkare bilar, lastbilar och släp.

HÖ G H ÅL L FAST STÅL
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³ säger Eva. Den lätta takkonstruktionen där har bland annat
nominerats till Swedish Steel Prize.

BEHÖVER DU EN BRO?
Oavsett om du behöver legotillverkning av stålkonstruktioner eller helhetslösningar så kan du vända dig
till oss. Vi är en verkstadsindustri som satsar på bredd
och kompetens. Vi är bland annat certiﬁerade inom
EN 1090-2 och EXC: 1, 2, 3, 4.

Större spännvidd
– Höghållfasta stål öppnar för lättare konstruktioner jämfört med traditionella stålsorter och lämpar sig mycket
bra för gång- och cykelbroar, säger Eva. Tack vare materialets egenskaper kan konstruktörerna öka spännvidden. När det inte behövs så många pelare som stöd
blir anläggningsarbetet enklare och mer ekonomiskt.
De senaste åren har en rad forskningsprojekt visat på stora
miljövinster vid ökad användning av avancerade höghållfasta
stål. Tydligast blir det när lättare konstruktioner används för
transporter. Då innebär varje resa reducerad bränsleförbrukning och minskade utsläpp av växthusgaser.
Miljönytta
– Broar och andra fasta konstruktioner ger naturligtvis inte lika god
miljöeffekt under användningen, men även här visar forskningsresultaten att höghållfasta stål ger tydlig miljönytta, säger Eva.
Kombinationen Shape och höghållfast stål kan betyda rejäla
viktminskningar. En bro av ett material med högre hållfasthet
skulle kunna vara 20 procent lättare jämfört med en konventionell konstruktion. Det känns som en absolut möjlighet.
Vinst i alla steg
– Varje steg i tillverkningen vinner på den utvecklingen,
säger Eva. Transporterna blir lättare, alla lyft i arbetet blir säkrare, det går åt mindre svetsgods. Slutligen behövs det kanske inte ens stora kranar för installationen.
– Det här ger vinster i alla led, sammanfattar hon. När vi jämför
transportkostnader, arbetsmiljö och produktionseffektivitet
har våra traditionella kunder bättre resultat över hela linjen.

www.bsm.nu

Läs mer på Internet: www.ssab.com/shape

Vi ﬁnns på
dagen Stålbyggnads onter!

Välkommen

40
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Peikkos nya fabrik i Litauen

Deltabalken

Med vår nya fabrik i Litauen kan vi på Peikko
leverera hela ert behov av projekt-anpassat stål.

Deltabalken - En brandtestad samverkansbalk
Den enda samverkansbalken som är provad i
verkliga brandfall vid SP I Borås.

Peikko Designer®
Peikko Designer är vårt eget beräkningsprogram för att
välja den optimala Peikko produkten för konstruktionen.
Här kan du beräkna pelar anslutningar, plåtar och PSB
genomstansningsarmering enligt Eurocode.
Vill du veta mer och ladda ner programmet:
www.peikko.com/software

Download PEIKKO DESIGNER®
Dow
www.peikko.com

Peikkos övriga sortiment av
anpassade produkter

Kontakt

Besök vår hemsida för att se mer av våra
tidsbesparande tekniska lösningar. Se t.ex vårt helt
nya sortiment för golv fogar eller läs om hur vi kan
meraa ditt vindkraftsfundament.
vindkraftsfu
vinddkraftsfuuundament.
ndam
hjälpa dig att optimera

Hitta oss på hemsidan eller ring oss.

Behöver du teknisk support för enstaka produkt
eller hjälp att välja rätt produkt till ditt projekt.

Peikko Sverige AB
+46 11 28 04 60
www.peikko.se

Peikko Norge AS
+47 32 20 88 80
www.peikko.no

HELSINGBORG, NYBRO, KALMAR, VÄRNAMO,
JÖNKÖPING, GÖTEBORG, LIDKÖPING,
STORFORS, MOLKOM, KARLSTAD, VÄSTERÅS,
STOCKHOLM, TIMRÅ, ÖRNSKÖLDSVIK,
SKELLEFTEÅ, LULEÅ, KIRUNA OCH MOSS.
Stål
ﬁnns
nära
Det är där vi ﬁnns med lager och försäljningskontor. Våra kranbilar täcker
dessutom större delen av landet ﬂera dagar i veckan, så vi är aldrig långt
borta. Ring Marie i Stockholm, Thomas i Sundsvall, Peter i Göteborg eller
någon annan av våra nära stålsäljare.
Kontaktuppgifter ﬁnns på www.stenastal.se och www.stenastal.no
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Alicia Gaufﬁn,
doktorand på Tillämpad
processmetallurgi, KTH

Kartläggning av stålskrot
hjälper till att spara på
naturresurserna
MILJÖ

Det finns begränsade mängder naturresurser av järnmalm i världen. Stålet som
konsumeras i samhället kommer att finnas tillgängligt som stålskrot. Stålskrot kan ersätta
användningen av järnmalm för att producera stål. Den skrotbaserade stålframställningsprocessen konsumerar mindre energi och släpper ut mindre växthusgaser i jämförelse
med malmbaserade framställningsprocessen.

D

et är av stor betydelse att kunna bedöma de råvarutillgångar av stålskrot
som ﬁnns i samhället. Då kan stålverk
planera investeringar i och utbyggnader av nya
anläggningar. Genom att utnyttja stålskrot som
råvara, är det möjligt att spara begränsade naturresurser och malm och därigenom minska
de totala utsläppen av växthusgaser. Baserat
på återvinningskvoten av stål, är det möjligt
att uppskatta den mängd stål som kommer
att genereras i samhället som stålskrot efter
dess förbrukningstid. Materialﬂödesanalyser
används för att kartlägga stålﬂöden i samhället.
På Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
på institutionen för Materialvetenskap forskas det kring materialﬂödesanalyser på stål i
det svenska samhället. Forskningsprojekt har
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bland annat genomförts för Stålkretsloppet som
administrerats av Jernkontoret och har ﬁnansierats av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning,
MISTRA. Forskningen har pågått mellan 2004
till 2012 och syftar till att förbättra en sluten
tillverkning och användning av stål. Återvinning av stål berör många olika områden i samhället, från produktion, till konsumtion och
uppsamling för återvinning. Återvinning och
miljöanpassning kan vara allt från optimering
av materialanvändning för olika applikationer,
design för bästa möjliga separering, ny teknologi
för bättre hantering av avfall till material hantering av biprodukter. Materialﬂödesanalyser
kartlägger var i samhället förlusterna ﬁnns
och gör det möjligt att förbättra processerna i
de olika återvinningsstadierna.

Materialﬂödesmodeller
På KTH har det tagits fram både en stationär
och en dynamisk materialﬂödesmodell av stål i
samhället. Materialﬂödesmodeller kan användas för att visa var i samhället man kan göra
förbättringar för att öka recirkulationen av stål.
Den stationära materialﬂödesmodellen visar
för ett enskilt år var i samhället förlusterna sker
och i vilken utsträckning. Den dynamiska materialﬂödesmodellen visar utvecklingen genom
åren av återvinningskvoten, mängd ackumulerad stålskrot och förluster i samhället. Återvinningskvoten deﬁnieras som skrotinsamlingen
genom potentiella skrotgenereringen. Den
dynamiska materialﬂödesmodellen kalkylerar
potentiella skrotgenereringen som funktion av
uppsamlingshastigheten av skrot, något man ³
MILJÖ

43

2014-09-22 11:10

³ tidigare inte kunnat göra. Den dynamiska
materialﬂödesmodellen kan också kalkylera
hur länge järnmalm resurserna i världen kommer att räcka till innan vi blir helt beroende
av stålskrot som råvara för att producera stål.
Återvinningskvoter av stål i Sverige
Stål är den mest använda metallen i vårt samhälle varav byggbranschen är den största konsumenten med 30% av totala konsumtionen i
Sverige. Varje år konsumeras ca 4.3 miljoner
kg stål och insamlingen av stålskrot är ca 2.2
miljoner kg bestående av verkstadsskrot plus
förlegat skrot. Totala återvinningskvoten för
stål i Sverige år 2010 var 92% vilket tyder på
8% förluster. Återvinningskvoten för rostfritt stål var 60% år 2010 vilket tyder på 40%
förluster. Den låga återvinningskvoten av
rostfritt stål i samhället beror till stor del på
att det ﬁnns magnetiskt och ickemagnetiskt
rostfritt stål. Då sorteringsprocesserna hos

STÅLBYGGNADS
DAGEN 2014
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skrothanteringsföretagen använder magneter
för att separera stål från resterande material,
separeras det ickemagnetiska rostfria skrotet
bort från resterande skrotﬂöde. Det magnetiska rostfria stålskrotet blir ihopblandat med
det låglegerade stålskrotet och används för att
producera icke-rostfritt stål. Då rostfritt stål
innehåller höga halter av dyra tillsatsämnen
som Nickel och Krom, kommer de att förloras
i tillverkningsprocessen av icke-rostfritt stål.
Det är därför viktigt att sortera stålskrot efter
legeringsinnehåll så att rätt atomer hamnar
i rätt produktionsprocess för att producera
nya metaller.
Ökad stålanvändning i världen
Återvinningskvoten för stål i världen var 55%
år 2010 vilket tyder på 45% förluster. Sverige är
därav nästan dubbelt så bra på att samla in och
återvinna stål som resten av världen. De höga
förlusterna av stål i världen beror till stor del

av att de största stålkonsumerande länderna
fortfarande industrialiserar och inte återvinner stålskrot i någon större utsträckning. Den
höga återvinningskvoten av stål i Sverige beror
till stor del av de väl utvecklade tekniker och
metoder för att sortera och hantera avfallsprodukter. I Sverige konsumerar varje individ ca
7.3 ton stål per person. I världen konsumerar
varje individ ca 2.3 ton stål per person. Detta
betyder att vi framöver kommer att konsumera mer stål i världen. Det är därav stor
betydelse att utnyttja stålskrot som råvara för
att spara på de primära naturresurserna för
ett mer hållbart och miljövänligt samhälle.
Genom att kartlägga stålﬂöden i samhället
med materialﬂödesanalyser är det möjligt att
öka återvinningen av stålskrot. T
Läs mer på Internet
www.stalkretsloppet.se

Skaffa insikt i
värdeskapande miljöarbete!

23 oktober

Information och anmälan på www.sbi.se
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Byggnadstekniska Byrån är ett expansivt konsultföretag som är verksamt inom byggnadskonstruktion, byggteknik samt geoteknik och geokonstruktioner. Våra uppdrag spänner
över hela husbyggnadsområdet och vi har bred erfarenhet inom olika projektkategorier
och såväl nybyggnad som ombyggnad.
Vår utökade kompetens med geoteknik och geokonstruktion, innebär att vi behärskar konstruktionsprocessen från grund till tak och ger våra kunder en kostnadseffektiv helhetslösning från tidig projektering till färdig konstruktion.
9nUDNRQWRUÀQQVFHQWUDOWEHOlJQDL6WRFNKROPRFK-|QN|SLQJ

Kv. Nationalarenan 8
Alldeles intill den nybyggda nationalarenan Friends Arena i Solna
pågår för närvarande byggnationen av köpcentrumet Mall of Scandinavia.
Ovanpå köpcentrumet ska fem nya kontorshus på 6-9 våningar byggas.
Projekteringen sker i tre etapper där hus 1-2 ingår i den första, hus 3-4 i
den andra och hus 5 i den tredje. Husen i de två första etapperna länkas
samman genom förbindelsegångar med tre stora ljusgårdar mellan sig.
,QÁ\WWQLQJSODQHUDVWLOOK|VWHQ9nQLQJDU
6WRPW\S6WnOVWRPPHEMlONODJDY+')
9nUWXSSGUDJ%7%KDUInWWLXSSGUDJDWWSURMHNWHUDE\JJKDQGOLQJI|USUHfabstommen samt att leverera tillverkningsritningar för stål- och betongelement.
3URMHNWHULQJVNHUL'SURJUDPYDURUVRPDQYlQGVlU3UR6WHHO%HQWOH\
6WUXFWXUDO0RGHOHUVDPW7HNOD6WUXFWXUHV
%LOGNlOOD%7%VDPW5HÁH[$UNLWHNWHU$%
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Andrew Holt,

Henning Fjeldheim,

Architectopia

Skanska

Stålsøyler og -bjelker i bygg som skal rives kan være egnet for ombruk. Ombruk omfatter
bruk av komponenter i nye bygg uten smelting, i motsetning til gjenvinning som omfatter
smelting av stålet og produksjon av nye komponenter. Ulike utfordringer gjør at få søyler
og bjelker ombrukes dag. I prinsippet bør det være mulig å endre måten vi prosjekterer,
bygger og river på, for å øke andelen av ombruk av stålkonstruksjoner.

Ombruk av stål i bygg
MILJÖ

O

mbruk av stålsøyler og –bjelker
er interessant fra et miljøperspektiv. Ved ombruk unngås
smelting av stål og produksjon
av nye komponenter som er
energikrevende og fører til store mengder
klimagassutslipp. Ved ombruk er energibruk
begrenset til demontering av det gamle bygget
og bearbeiding av komponenter.
Ombruk av søyler og bjelker betyr mindre stål til materialgjenvinning. Ombruk av
konstruksjonsstål kan føre til en 96 prosent
reduksjon av miljøbelastning sammenlignet
med produksjon av nytt stål, mens materialgjenvinning fører til under 50 prosent reduksjon,
ifølge Building Research Establishment (BRE)
i England.
Kostnadsbesparende
Mange eksisterende bygg er konstruert med
bærekonstruksjon i stål. Stålkomponenter kan
ha en vesentlig lengere potensiell levetid enn
bygget de er benyttet i. Hvis vi ﬁnner løsninger på utfordringene ved ombruk, vil det
gi oss tilgang til bygningskomponenter som er
nesten klare til bruk. Ved økte kostnader assosiert med forbruk av ikkefornybare ressurser,
46
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energiforsyning eller klimagassutslipp, kan
ombruk bli et kostnadsbesparende alternativ
til dagens praksis med materialgjenvinning.
Design for ombruk
I utgangspunktet bør alle stålbygg prosjekteres
og konstrueres for demontering og ombruk. Bygningsmassen vil i så fall fungere som et «lager» av
bygningskomponenter som kan ombrukes igjen
og igjen. Hvis stålkomponenter prosjekteres for
ombruk, vil nesten alt stål i bærekonstruksjoner
kunne brukes på nytt. Veilederen «Anbefalinger
ved ombruk» fra Sintef foreslår følgende tiltak
for å designe for ombruk:
Oplanlegg med mekaniske tilkoblinger som
er enkle å demontere
Ounngå komponenter som inneholder eller
krever bruk av helse- og miljøfarlige stoffer
Obenytt standarddimensjoner og moduldesign
Obenytt komponenter med moderat størrelse
og vekt
Omerk materialer og komponenter og koordiner med FDV-dokumentasjon
Det amerikanske ﬁrmaet av ConXtech produserer stålkomponenter for utføring av bæresystemer for ﬂeretasjesbygg. Systemet er utviklet
med tanke på demontering og ombruk, blant

annet med bolting av alle koblinger. Systemet
har blitt sertiﬁsert til nivå «sølv» i miljøsertiﬁseringssystemet for materialer Cradle to
Cradle (C2C).
Demontering
En forutsetning for at stålsøyler og –bjelker
i eksisterende bygg skal kunne ombrukes er
at de må fjernes ved demontering, ikke ved
skroting. Det er ﬂere utfordring tilknyttet
demontering. Demontering tar anslagsvis 3
til 6 ganger lengere tid enn skroting, avhengig
av kompleksiteten i bygget og hvor godt det
er tilrettelagt for demontering i prosjektering
og utførelse. Dette kan medføre programmatiske og økonomiske utfordringer, særlig i
prosjekter hvor et eksisterende bygg skal rives
før et nytt bygg kan oppføres. Demontering
kan dra med seg utfordringer innen helse-,
miljø og sikkerhet når store, tunge, bærende
komponenter skal demonteres fra en eksisterende konstruksjon.
Stålkonstruksjoner inspiseres i det eksisterende bygg før riving for å undersøke potensialet
for ombruk. Konstruksjoner kan være sveiset
eller boltet sammen. Demontering kan gjennomføres enten ved å bolte komponenter fra
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Olympiastadion i London har kapasitet til 80 000 tilskuere.

Foto: Commons Wikimedia

CASE 1:
Olympiastadion i London var midtpunktet i Sommer-OL 2012 og Paralympiske sommerleker 2012 i London. Stadionen har en kapasitet
på 80 000 tilskuere og er den tredje største i England. 2,500 tonn ombrukte stålrør ble benyttet i konstruksjon av taket. Stålrørene var
ekstramateriale fra et olje- og gassprosjekt. Rørene ble levert uten sertiﬁsering. Derfor ble korte lengder av hvert rør kuttet av og sendt
til testing.

hverandre, eller ved å sage gjennom stålet ved
koblinger. Hvis komponenter er sveiset sammen
eller hvis boltene er rustet fast, er saging det
eneste alternativet. Det er kun komponenter
som er enkle å demontere som blir benyttet til
ombruk i dag. Stålsøyler og -bjelker som er støpt
inn i betong er vanskelige å fjerne skånsomt nok
til at komponenten kan ombrukes. Strategien
for demontering av komponenter i bygget som
skal rives må tilpasses den konkrete situasjonen.
Juridiske utfordringer
I alle tilfeller av ombruk må kravene i TEK
og Forskrift om omsetning og dokumentasjon
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av produkter til byggverk tilfredsstilles. Hvem
som har ansvaret for dette vil variere om det
er snakk om lokal ombruk eller ombruk annensteds. SINTEF veileder Anbefalinger ved
ombruk av byggematerialer angir generell
informasjon om lover og forskrifter, krav til
produktdokumentasjon, ansvar og forsikringsforhold. Veilederen er gratis tilgjengelig på
SINTEF sin nettside.
Stålkomponenter til ombruk kan sertiﬁseres
på nytt. En del av komponenten kuttes av og
sendes til testing. I praksis blir dette sjelden
gjennomført på grunn av tid og kostnader ved
testing. I de ﬂeste tilfeller blir stålet solgt videre

uten sertiﬁsering til materialgjenvinning fordi
testing og påfølgende ombruk ikke vurderes
som hensiktsmessig.
Bearbeiding for ombruk
I utgangspunktet vil gamle stålkomponenter
ha samme kvalitet som nye, forutsatt at de
ikke har blitt utsatt for korrosjonsskader eller overbelastning i bruk. Etter demontering
blir stålsøyler og –bjelker transportert til et
verksted for rensing, lagring og bearbeiding
for en ny bruksfase.
Komponenter blir sandblåst for å fjerne
eventuelle gamle overﬂatebehandlinger og be- ³

MILJÖ

47

2014-09-22 11:21

CASE 2:
Kontorbygget 5 Carrwood Park i West
Yorkshire, England, er konstruert med
60 tonn ombrukte stålkomponenter i
bærekonstruksjonen.

Innvendig atrium i kontorbygg 5 Carrwood
Foto: Carrwood Park W
Park.

Kontorbygget er konstruert med 60 tonn
ombrukte stålkomponenter i bærekonstruksjonen.
Foto: Carrwood Park W

³ legg. Man må være oppmerksom på at brukte
metallkomponenter kan være behandlet med
maling og overﬂatebehandling som inneholde
helse- og miljøskadelige stoffer, og må spesialbehandles. De blir bearbeidet for ny bruk, for
eksempel kuttet til ønsket lengde. Deretter blir
stålet behandlet med primer før lagring eller
transportering til byggeplass.
Ombruk av bygg
Stål kan ombrukes på både komponent- og
bygningsnivå. I England er det eksempler
på at landbruksbygg blir demontert og satt
opp på et annet sted. Det engelske ﬁrmaet
Portal Power ombruker hele landbruksbygg
på denne måten (www.portal-power.co.uk).
Portal Power håndterer 2,000–3,000 tonn stål
hvert år, hvorav ca. 40 procent kommer fra
ombruk av hele bygg. Deres arbeid omfatter
demontering, tilpasning og oppføring av stålbærekonstruksjon på en ny tomt. T

OMBRUK OG GJENVINNING
Ombruk betegner en ny utnyttelse av en komponent i dets opprinnelige form. Man kan
skille mellom to ulike former:
Olokal ombruk, som er ombruk i bygget komponenten er hentet fra, og
Oombruk annetsteds, som kommer fra andre bygninger
Materialgjenvinning betegner tilbakeføring av materialer i en industriell prosess, for
eksempel omsmelting av stålsøyler og –bjelker.
Begrepet gjenbruk brukes gjerne om både materialgjenvinning og ombruk.
Deﬁnisjonen er hentet fra SINTEF veileder Anbefalinger ved ombruk av byggematerialer.

MIDLERTIDIGE STÅLKONSTRUKSJONER
Stålets potensiale for ombruk illustreres ved at mange midlertidig konstruksjonssystemer bruker stålkomponenter, for eksempel stillas, forskaling, og spunt. Spuntvegger
benyttes på byggeplasser som midlertidig forstøtning mot jord eller vann mens fundamenter eller kjellervegger utføres. Når den permanente konstruksjonen er bygget, fjernes
spuntveggene. Elementene renses og ombrukes på en annen byggeplass.

Sustainable materials with both eyes open http://www.withbotheyesopen.com/

CE-MERKING OG OMBRUK
Kjetil Myhre fra Norsk Stålforbund skriver følgende om forholdet mellom CE-merking og ombruk av konstruksjonsstål:
Når konstruksjonsstål ombrukes uten fabrikasjon trenger man ikke å CE-merke. Men hvis det utføres en fabrikasjon så må stålet
retestes og CE-merkes. Å reteste stålet betyr at man foretar en prøving av stålet for å fastslå stålsorten og dens egenskaper med hensyn
til fasthet, slagseighet og sveisbarhet. Testing foretas av inspeksjonsﬁrmaer.
Nytt stål som føres opp i dag leveres CE-merket. Stålsorten og egenskapene er deklarert. Når stålet skal ombrukes i framtiden har
man produktdokumentasjon som man kanskje ellers ikke ville hatt. På den måten kan man si at CE-merking gjør ombruk av stål enklere.
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Manufacturing/supplying following products/services:
for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Surface treatment of metals
2YHUÀDWHEHKDQGOLQJDYPHWDOOHU

&HUWL¿FDWH1R6HUWL¿NDWQU

1091
First issued // Utstedt første gang: 2012-03-19
Valid until // Gyldig til: 2015-03-19
Issued // Utstedt: 2012-03-19
Audit: Annual // Oppfølging: Årlig

Managing Director // Daglig leder

48

MILJÖ

s 46-48 ombrug av stål 140916_edita.indd 48

Technical Manager // Teknisk leder

N R 3 • 2 0 1 4 • N Y H E TE R O M S T Å L B YGGN A D

2014-09-22 11:21

'LWWFHUWL¿HULQJVRUJDQI|U

EN 1090-1
RFK

ISO 3834
$$$&HUWLÀFDWLRQ$%
*|WHERUJVY+$OLQJVnV
ZZZDFHUWFRP

2 annonser.indd 28

2014-09-22 16:52

EN 1090 - ISO 3834
Vi har utbildningen för dig!

Vänta inte med din anmälan,
antalet platser är begränsat.

FORCE Technology Sweden AB
Huvudkontor
Tallmätargatan 7
721 34 Västerås
Tel. 021 490 30 00
info@forcetechnology.se
forcetechnology.com

Läs mer på www.forcetechnology.com

Designad för att
spara dina pengar.
Högpresterande
borrande fästelement
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Kval
Högsta korrosionsbeständighet
för extraordinära krav
Användningen av fästelement i A4
kvalitetsstål är en kostnadseffektiv
lösning. Speciellt för byggnader som
står inför ökade korrosionskrav.

Kontakt
SFS intec AB
Division Construction
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
se.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/se
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Mikael Möller,
Adj. prof Stålbyggnad, LTU,

Anders Olsson,

Tekn. Dr, Expert, Struktur-

Tekn. Dr, Expert, Struktur-

mekaniska Beräkningar

mekaniska Beräkningar

AREVA NP Uddcomb AB
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-ODERNA NORMER FÚR BËRANDE STÍLKONSTRUKTIONER SÍVËL SOM FÚR TRYCKKËRL OCH
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PÍ GRËNSLASTANALYS n EXEMPELVIS DE KONVEXA INTERAKTIONSSAMBANDEN FÚR TVËRSNITTS
BËRFÚRMÍGA VID SAMVERKANDE SNITTKRAFTER 'RËNSLASTANALYS ËR ETT KRAFTFULLT VERKTYG FÚR
ATT HITTA KONSTRUKTIONENS MAXIMALA BËRFÚRMÍGA $E METODER SOM ANVËNDS FÚR HAND
BERËKNING ËR ENKLA ATT ANVËNDA $E ËR APPROXIMATIVA MEN MAN HITTAR I ALLMËNHET
SNABBT EN LÚSNING SOM ËR TILLRËCKLIGT RËTT

-AXA BËRFÚRMÍGAN
MED GRËNSLASTBERËKNING
KO N S T R U K T I O N

-

etoderna baseras på två teorem – undre gränslastteoremet, ibland kallat statiska
teoremet, och övre gränslastteoremet, ibland kallat
kinematiska teoremet. För mer komplicerade
problem tillämpas med fördel numerisk gränslastanalys med ﬁnit elementmetod.
Gränslastteoremen
Gränslastanalysen involverar små deformationer – geometriförändringars inverkan
på bärförmågan beaktas ej – och idealelastoplastiskt material dvs ett material som
är linjärelastiskt upp till en sträckgräns S y
och därefter flyter under denna konstanta
spänning. De teorem som gränslastanalysens metoder bygger på är giltiga endast
för sådant material.
För konstruktioner av vanligt konstruktionsstål eller tryckkärlsstål är detta ingen stor
approximation. De ﬂesta sådana stål har en
ﬂytplatå på 0.5 – 2 % och det är ungefär töjningar i den storleksordningen eller lite till
som behövs för att gränslastens verkningssätt
ska utvecklas. Rostfria stål saknar ﬂytplatå och
deformationshårdnar betydligt och man hamnar
därmed något på säkra sidan.
.2  s   s .9 (%4%2 /- 34± , "9' ' .! $
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Betrakta en konstruktion gjord av ett idealelastoplastiskt material och belastad med en
uppsättning laster. För en viss nivå på dessa
laster är konstruktionen helt elastisk.
Ökas samtliga laster med en skalfaktor når
man så småningom ett läge där sträckgränsen uppnås i någon del. Det linjära sambandet
mellan last och deformation upphör i detta
ögonblick. Skalas lasterna upp ytterligare ökar
det plasticerade området i storlek och man kan
därefter få begynnande plasticering även i andra
delar av konstruktionen. Konstruktionens styvhet avtar alltmer. För ett visst värde på skalfaktorn kommer de plastiska deformationerna växa
över alla gränser och konstruktionen kollapsar.
Konstruktionens gränslast är uppnådd.
Under kollapsen är lasten – gränslasten – konstant och all deformation är plastisk och samlad i
distinkta områden vilka i allmänhet förbinds med
elastiska områden som ej deformeras dvs de är
stela. Såvida kollapsen inte är trivial e.g. kollaps
av ett dragstag eller liknande kollapsar konstruktionen då som en mekanism (geometriskt
föränderligt system av stela kroppar och leder).
För att konstruktionens gränslast ska kunna
utnyttjas måste konstruktionen vara seg dvs
deformerbar. Detta beror på att den måste
kunna bibehålla bärförmåga i först plasticerade

områden under det att tillkommande laster
fördelas till andra områden och detta sker under succesivt ökande plastiska töjningar i först
plasticerade områden. En konstruktion är seg
under förutsättning att i) dess material är segt, ii)
den inte har lokala försvagningar med begränsad deformerbarhet (exempelvis understarka
svetsförband) samt iii) dess bärförmåga inte
begränsas av instabilitet. Första villkoret är alltid
uppfyllt för konstruktionsstål och tryckkärlsstål
och det andra också såvida konstruktören inte
varit vårdslös. Det tredje villkoret ställer krav
på att tvärsnittet utformas i tvärsnittsklass 1 så
att lokal buckling inte begränsar bärförmåga
och deformerbarhet samt att konstruktionen
är tillräckligt stagad mot eventuella andra instabilitetsmoder.
För att hitta rätt lösning på ett strukturmekaniskt problem behöver man uppfylla i)
jämviktsvillkor, ii) deformationsvillkor – ofta
kallat kompatibilitetsvillkor eller geometrisk
kompatibilitet – samt iii) konstitutiva relationer
dvs sambanden mellan spänningar och töjningar
i materialet vilket vid gränslastanalys inbegriper ett ﬂytvillkor. Är samtliga tre uppfyllda är
lösningen den riktiga. Är två uppfyllda men
inte den tredje är lösningen fel men den kan
vara approximativt riktig för det.
³
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Gränslastteoremen lyder som följer
Undre gränslastteoremet: Varje ansatt spänningstillstånd som är i jämvikt med yttre laster och
spänningarna ingenstans överskrider ﬂytvillkoret
leder till en uppskattning av bärförmågan som
antingen är på säker sida eller rätt. Jämviktsvillkoren och ﬂytvillkoret är uppfyllda men
geometrisk kompatibilitet behöver inte vara
uppfylld – ansatta spänningsfördelningar kan
bygga på töjningsfördelningar som får vara
hur verklighetsfrämmande som helst. Är även
geometrisk kompatibilitet rätt är lösningen den
rätta, annars underskattar den bärförmågan.
Teoremet beskriver egentligen inget annat
än konstruktionens egen förmåga att hitta
en spänningsfördelning som maximerar bärförmågan – så länge lasten är möjlig att bära
kommer konstruktionen att bära den.
Övre gränslastteoremet: För varje möjlig
kollapsmekanism baserat på spänningar som ingenstans överskrider ﬂytvillkoret leder likställandet
av yttre och inre arbete under kollapsen till en
uppskattning av bärförmågan som antingen är
på osäker sida eller rätt. Eftersom ansatt kollapsmekanism måste vara geometriskt möjlig
är geometrisk kompatibilitet uppfylld och så
även ﬂytvillkoret. Jämviktsvillkoren behöver
inte vara uppfyllda och det är precis lika farligt
som det låter. Om även jämviktsvillkoren är
uppfyllda är lösningen rätt, annars överskattar
den bärförmågan.
Som framgår handlar det om att antingen
släppa krav på geometrisk kompatibilitet eller
på jämvikt. Detta leder till att hyggligt noggranna lösningar på även tämligen komplicerade problem kan produceras snabbt och enkelt.
Bevisen för teoremen är likartade. Teoremen
följer av i) virtuella arbetets princip, ii) plastiska
töjningars normalitet mot ﬂytytan, samt iii)
ﬂytytans konvexitet. Bevisen är förhållandevis
komplicerade och återges inte här men virtuella arbetets princips roll i sammanhanget kan
förtjäna några ord.
Virtuella arbetets princip involverar en
konstruktion och två uppsättningar laster och
den lyder i förenklad form, utan ytlaster och
volymlaster vilket sparar några integraler,

Fi ui* 

*
ij ij

dV

V

alltså, och redan här inser man att detta nog
har en roll i bevisen. Virtuella arbetets princip
är giltigt för alla rate-former och den form
som är aktuell vid bevis av övre och undre
gränslastteoremen är

Fi ui* 

*
ij ij

dV

V

Pricken ovanför förskjutningar och töjningar
anger tidsderivata. Vad som hänt innan konstruktionen kollapsar är ointressant – endast
kollapsen som sådan studeras. Denna sker
under kontinuerligt ökande plastiska töjningar
under konstant last och därmed är det skillnaden i förskjutningar och töjningar mellan två
i tiden näraliggande tillstånd under kollapsen
som är intressant, inte nivån på förskjutningar
och töjningar som sådana vilket är tur ty de är
inte lätta att beräkna. Att betrakta skillnaden
mellan två i tiden näraliggande tillstånd i ett
förlopp är ekvivalent med att betrakta dess
tidsderivata.
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Inre hävarmen mellan dessa krafter är för
ansats I
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Figur 1. Rektangulärt tvärsnitt belastat med
normalkraft och böjande moment. Två olika ansatser på spänningsfördelning. Spänningar uppgår
överallt till sträckgränsen.

Figur 2. Interaktionskurvor för ansats I & II.
Tillämpning av undre gränslastteoremet
För att illustrera det som ovan sagts studeras ett Ansats I är rätt lösning.
enkelt exempel – ett rektangulärt tvärsnitt utsatt för normalkraft och böjande moment. Två
2
olika ansatser på spänningsfördelning enligt
M
N
ﬁgur 1 studeras. Ansats II är uppenbart vett1
lös men inkluderas av illustrativa skäl. Båda
Mp
Np
kan uppfylla jämvikt men ansats II bygger på
en omöjlig töjningsfördelning – den är inte
geometriskt kompatibel. I spänningsblocken Inre hävarmen för ansats II är
anges vad som är reserverat för normalkraft
och moment. Spänningarna uppgår överallt
h h h
 1
z
till sträckgränsen Sy. Tvärsnittet belastas med
2
2
en andel _=N/Np av dess bärförmåga map
axialkraft vid nollmoment. För att bära denna varvid momentet som kan bäras uppgår till
last behöver man i båda ansatserna ta i anspråk
en andel _av tvärsnittshöjden. Resterande
bh
h
bh 2
M  F z  S y 1
1
 Sy

1
delar används till att bära moment. Spän2
2
4
ningsblocken som bär momentet får då höjden
vilket landar i
(h-_h)/2 vilket motsvarar krafterna

h
Den ena uppsättningen yttre laster Fi genererar
zh
 1
inre spänningar mij med tillhörande töjningar
2
2
¡ij och förskjutningar ui. Den andra uppsätt- varvid momentet som kan bäras uppgår till
ningen F*i genererar likaledes inre spänningar
m*ij med tillhörande töjningar ¡*ij och förskjutbh
h
bh 2
1
 Sy
1 2

ningar u*i. Att arbetet benämns virtuellt bör inte M  F z  S y 2 1
2
4
förvåna någon. De yttre lasterna Fi är i jämvikt
med spänningarna mij och förskjutningarna u*i Man noterar att Sybh2 / 4=Mp vilket med
är kompatibla med töjningarna ¡*ij. Jämvikt å _=N/Np leder till det paraboliska interaktionsena sidan och kompatibilitet och andra sidan sambandet
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Interaktionssambanden är graﬁskt åskådliggjorda i ﬁgur 2. Som framgår ger den felaktiga
ansatsen lägre bärförmåga och dessutom en
konkav interaktionskurva vilket är omöjligt
enligt plasticitetsteori – gränslastinteraktioner
måste vara konvexa precis som ﬂytvillkor.
Ju felaktigare ansats till spänningsfördelning
desto lägre resulterande bärförmåga och eftersom ansats II är rena galenskapen är det inte
förvånande den ger föga bärförmåga. Ansats
I ger rätt lösning.

23 oktober

Lyssna på Mikael Möllers föredrag
"Maxa bärförmågan med gränslastberäkning"
Information och anmälan på www.sbi.se

. 2  s     s . 9 ( %4 % 2 / - 3 4 ± , " 9''. ! $

14-09-18 22:25

s

v
a
e
l
s
d
g
d
v
m

.

a
n
t
r
.
g
e
s

$

Ovanstående exempel var närmast trivialt och
som ytterligare illustration betraktas nedan ett
kvadratiskt tvärsnitt belastat med axialkraft,
böjande moment samt vridande moment. För
ett sådant fall är det inte lika självklart hur
spänningarna skall fördelas som det var i fallet
ovan men om man accepterar att ligga lite på
säker sida som betalning för en snabb lösning
är en hygglig ansats att utgå från interaktionen
för de förstnämnda snittkrafterna dvs

Figur 3. Ansatt fördelning av vridskjuvspänningar. Pilarna anger resultanter till de över
trianglarna konstanta vridskjuvspänningarna.

sjunker med en hastighet uss varvid trianglarna
roterar med hastigheten
e=us/x och de andra
s
två delarna med e = us/(a/2). Inre arbete är
moment gånger rotation och sålunda kan usi
tecknas

2

M
Mp

N
Np

Figur 5. Rektangulär platta med sidoförhållande
2:1 belastad med jämnt utbredd last.

1

Detta samband korrigeras därefter med avseende på samtidigt förekommande vridskjuvspänningar. En fördelning av dessa enligt ﬁgur
3 uppfyller krav på jämvikt (observera att detta
gäller endast om tvärsnittet är kvadratiskt).
Von Mises ﬂytvillkor lyder
2

3

2

S

Figur 4. Konservativa interaktionskurvor för kvadratiskt tvärsnitt belastat med axialkraft, böjande
moment och vridande moment.
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att det ﬁnns hur många jämviktsfördelningar
som helst och alla är på säker sida.
2
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där T anger vridande moment. Den normalspänning som skall bära axialkraft och moment
reduceras alltså med en faktor
2
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vilket är graﬁskt åskådliggjort i ﬁgur 4. Interaktionssambanden är rejält konvexa men ändå
en smula på säker sida. Anledningen till detta
ligger i placeringen av normalkraften. Eftersom den är placerad som en rektangel sänker
den vridskjuvspänningarna på delar där det
gör maximal skada. Effektivare vore att placera
den som en kvadrat i centrum på tvärsnittet
vilket hade givit en aning högre bärförmåga
men det blir mer besvärligt. Det bör påpekas
.2  s   s .9 (%4%2 /- 34± , "9' ' .! $
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Tillämpning av övre gränslastteoremet
Som nämnts ovan kollapsar konstruktionen
när den uppnått sin gränslast som en mekanism vilket innebär att stela elastiska delar
sammanbinds av genomplasticerade delar i
vilka plastiska töjningar växer över alla gränser
under kollapsen. Detta sker vid konstant last
dvs utan ytterligare motstånd och plasticerade
delar benämns därför ofta ﬂytleder. För plattor
är en alternativ benämning brottlinjer eller
ﬂytlinjer. Metoder baserade på övre gränslastteoremet bygger på att ﬁnna den mekanism
enligt vilken konstruktionen kollapsar som
ger lägst bärförmåga. När man letar efter en
kollapsmekanism får man föreställa sig att
ﬂytleden eller -linjen uppför sig just som en
led. Att hitta den mekanism som ger lägst
bärförmåga är i allmänhet inte svårt och därför
är det i praktiken inte särskilt besvärande att
metoden ger lösningar som närmar sig den
riktiga bärförmågan ovanifrån.
Metodiken är att identiﬁera en trovärdig
s
mekanism och därefter likställa takten Wy med
vilken de
yttre lasterna uträttar arbete med
s
takten Wi av inre plastisk dissipationsenergin
i ﬂytlederna eller ﬂytlinjerna. Betrakta som
exempel en fritt upplagd rektangulär platta
med sidoförhållande 2:1 och belastad med jämnt
utbredd last. Att ﬁnna en lösning enligt elasticitetsteori med analytiska metoder är en grannlaga och tidskrävande uppgift som dessutom är
ganska meningslös om man är ute efter plattans
bärförmåga. Att hitta en gränslastlösning går
emellertid fort. De kuvertliknande linjerna i
ﬁgur 5 beskriver ﬂytlinjer vilka roterar under
det konstanta momentet per längdenhet

mp 

S yt 2
4

och som synes kan plattan kollapsa genom att
de två trianglarna roterar längs kortsidorna och
de två andra delarna roterar längs långsidorna
samt att rotation sker i ﬂytlederna. Mittdelen

2a  m p 





där är obekant och bestäms med villkoret att
bärförmågan skall minimeras.
Någon undrar säkert över kombinationen
sneda momentvektorer i ﬁgur 6 och rotationsvektor parallell med långsidan och det förhåller
sig på det viset att endast den komposant av
momentet som är parallell med långsidan utför
arbete när delen i ﬁgur 6 roterar, den andra
komposanten (parallell med kortsidan) utför
arbete när triangeln roterar. Slutsatsen av detta
är att det spelar ingen roll hur ﬂytlinjerna är
konﬁgurerade ty de moment som utför arbete
är alltid 2a.mp respektive a.mp.
De yttre lasternas arbete är lika med summan av deras potentialförlust och för etablering
denna delas plattan in i tre sorts delar enligt
ﬁgur 5 och det gäller
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Det gäller Wi = Wy varur bärförmågan löses till

£ 8 2a / x ¥
q  mp ² 2
´
¤ a < ax / 3 ¦
är man road av gymnasiematematik kan man
söka högerledets minimum via derivatans nollställe men den praktiskt lagde anlitar Excel och
ﬁnner att högerledet minimeras för x=0.65a
vilket ger bärförmågan

q

14.1m p
a2

För dimensionering är den omvända relationen måhända mer ändamålsenlig och plattan
behöver ges en momentkapacitet på

mp 

qa 2
14.1
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Om den ansatta mekanismen är den som ger
lägst bärförmåga uppfyller den även jämviktsvillkoren. En jämviktsekvation för delen i ﬁgur
6 ger moment av yttre last
a 1
a
2  0.65a    q  
2 2
6
a
a
3
 2a  2  0.65a   q 
0.142qa
2
4
My

2M III  M I



vilket skall balanseras av det inre momentet

qa 2
M i  2a u mp  2a u
 0.142qa3
14.1
och jämvikten är uppfylld. Lösningen är alltså
den riktiga.
För jämförelse kan nämnas att en mekanism
bestående av ﬂytlinjer på diagonalerna (vilket
ger rätt lösning för kvadratisk platta) ger det
något för låga momentet

mp 

qa 2
15

Moment av yttre last för delen i Figur 6 (eller
rättare sagt motsvarande del för fallet diagonala ﬂytlinjer ) blir för fallet diagonala ﬂytlinjer

My 

qa3
5 0.083qa3
12

medan det inre momentet blir

M i  2a u mp  2a u

qa 2
 0.133qa3
15

och sålunda är delen inte i jämvikt. Man noterar
att bärförmågan överskattas med blott 6 % vilket
är nästintill försumbart. En mekanism bestående
av ﬂytlinjer på diagonalerna avviker rejält från
den riktiga men ger ändå inte särskilt stort fel och
detta är typiskt för lösningar med mekanismmetoder – man hamnar ganska snabbt ganska rätt.
Exakt samma beräkningsgång kan tillämpas
för balkkonstruktioner med den lilla skillnaden
att inre arbetet bestäms av tvärsnittens plastiska
momentkapacitet Mp. För en i ena änden inspänd balk enligt figur 7 belastad med utbredd
q last blir energibalansen

ql 

u
2

u ·
§u
M p ¨  2
¸

x
l
x¹
©

dvs

Mp 

ql / 2
£1
²
¤x

2u

1 ¥
´
l<x¦

vilken har sitt maximum (svarande mot minimum bärförmåga) för x=0.41l vilket ger

ql 2
Mp 
11.7
vilket innebär en betydligt generösare bärförmåga än de ql2/8 som en elastisk momentfördelning ger. Man noterar att om man felaktigt
ansätter ﬂytleden i fältmitt landar man i ql2/12
vilket bara är drygt 2 % fel.
54
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Tillämpning med ﬁnit elementmetod
Vid gränslastberäkning med ﬁnit elementmetod
uppfylls alla tre villkor och begreppen övre och
undre har därmed ingen innebörd. De fel som
följer av att metoden är numerisk är försumbara
och lösningen blir den riktiga. Gränslasten kan
inte hittas i ett steg utan lösningen måste ske
inkrementellt i många steg och inkluderandet
av plastiska konstitutiva relationer tynger ner
beräkningen. Förr var detta problematiskt eftersom lösningarna då tog alltför lång tid. Det
är dock länge sedan datorerna blev tillräckligt
snabba för att medge acceptabla beräkningstider
även för elastoplastiska analyser av riktiga konstruktioner. FE-lösningen i form av plastiska
töjningar på den enkla 2:1 – plattan ovan framgår
i ﬁgur 8 nedan. Teoretiskt bestämda ﬂytlinjer är
inlagda skalenligt och stämmer utmärkt med
koncentrationen av plastiska töjningar enligt
FE-lösningen.
Lösningen konvergerar till q=14.1mp/a2
med 7 % plastiska töjningar men divergerar
för q=14.2mp/a2 vilket innebär att det inte går
att ﬁnna jämvikt vid den lasten dvs plattans
gränslast är uppnådd. Det tillhör kanske inte
vanligheterna att man analyserar så enkla
konstruktioner med olinjär FEM annat än i
illustrativt syfte men lyckligtvis låter sig även
komplicerade konstruktioner beräknas.
Beräkning av bärande stålkonstruktioner
med olinjär FEM enligt Eurocode 3 behandlas i EN 1993-1-5 Annex C vilken innehåller
detaljerade anvisningar om geometriska initialimperfektioner, egenspänningar, val av plasticitetsmodell etc. Europeiska tryckkärlsnormen
EN 13445-3 och de amerikanska ASME III och
VIII för kärnkraft respektive konventionell
industri innehåller motsvarande avsnitt.
Genom att utöver materialets plasticitet inkludera andra ordningens effekter och initialimperfektioner i en FE-beräkning fångas eventuella
instabilitetsfenomen som kan begränsa bärförmågan upp. Felen i en sådan lösning är fortfarande
små och försumbara och man kommer mycket
nära den riktiga bärförmågan. I formell mening
är en sådan beräkning inte längre en gränslastanalys eftersom den inte längre involverar små
deformationer men det är blott en semantisk
petitess. Det handlar fortfarande om att beräkna
bärförmågan med utomordentlig precision.
Ett exempel på en sådan beräkning med förutsättningar enligt EN 1993-1-5 Annex C framgår
i ﬁgur 9 och ﬁgur 10. Analysen behandlar deformationer och bärförmåga under lansering av bro i
kurva på sneda stöd och beaktar såväl materialets
plasticitet som andra ordningens effekter.
Avslutande kommentarer
Gränslastanalys med approximativa analytiska
metoder är enkel och leder snabbt till lösningar
som ligger nära konstruktionens verkliga bärförmåga. För mer komplicerade konstruktioner
tillämpas med fördel gränslastanalys med ﬁnit
elementmetod, FEM.
Tidigare – när beräkningskraft saknades
för elastoplastisk FE-beräkning av konstruktioner och man därmed var hänvisad till elastiska FE-beräkningar med efterföljande spänningsutvärdering – hette det att FEM är inte
lönt att använda ty då räknar man bara sönder
konstruktionerna. En del av detta låg säkert
i okloka utvärderingar av de spänningar som

Figur 6. En del av plattan med plastiskt moment
längs ﬂytlinjer.

Figur 7. I ena änden inspänd balk med spännvidd
l belastad med utbredd last q (lasten ej inritad)
kollapsar med ﬂytleder någonstans i fält och vid
stöd.

Figur 8. Finit elementanalys medelst skalelement.
Effektiva plastiska töjningar för lasten q=14.1mp/a2.
Teoretiska ﬂytlinjer enligt ovan (x=0.65a) markerade. Lösningen konvergerar inte för högre last
och FE-lösningen ger alltså samma resultat som
den analytiska lösningen.

Figur 9. Lansering av bro i kurva på sneda stöd.
Lanseringsnos uppe till vänster. FE-modell med
fyranoders skalelement.

Figur 10. Gränslastanalys med beaktande av
andra ordningens effekter i mest utsatta läge.
Säkerhet 3.6 mot kollaps.

räknades fram ty alldeles så illa behöver det
inte vara med elastiska beräkningar. Oavsett
vilket så innebär elastoplastisk analys med
FEM det omvända – nämligen möjligheten
att krama precis varenda droppe bärförmåga
ur konstruktionen oavsett om haverimoden är
ren plastisk kollaps eller instabilitetsbrott eller
kombinationer därav. Det är bra för plånboken
– och det är bra för miljön. T
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Stålbyggnadsdagen arrangeras av SBI för 47:e gången och är den
årliga samlingen för alla som är intresserad av aktuell information
om stålbyggande. Stålbyggnadsdagen är en träffpunkt där man
möter kollegor, kunder, utställare och inhämtar kunskap.
Program och information om de olika aktiviteterna från
onsdag till fredag ﬁnner du på detta uppslag och på
www.sbi.se.

PROGRAM
09.00 Hälsningsanförande
Johan Löw, Stålbyggnadsinstitutets ordförande
Stålbyggnadsåret 2014 /Stålbyggnadsexposén
Johan Söderqvist, VD Stålbyggnadsinstitutet
Gemensamma mål stärker leveranser
Kerstin Lindberg Göransson, Akademiska Hus
Höghållfasta stål i byggbranschen
Eva Petursson, SSAB
Konstruktiv arkitektur
Henrik Rundquist, &Rundquist
10.30

Kaffe i Mötestorget

11.15

STÅLBYGGSEKTORNS MILJÖAMBITION
Hur mycket styr man över som leverantör i byggbranschen?
Monica Björk, Byggmaterialindustrierna
Så ska avfallen minska i stålbyggandet
Elisabeth Höglund, Tyréns
Stommens betydelse för säkerheten och kostnaderna!
Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier
Paneldiskussion – Hur gör man miljöarbetet värdeskapande?
Moderator – Rutger Gyllenram, Kobolde & Partners

12.20

Lunch i Mötestorget

13.50

INSPIRATION INOM STÅLBRANSCHEN
Maxa bärförmågan med gränslastberäkning
Mikael Möller, Areva NP Uddcomb
FEM i praktiken
Costin Pacoste, ELU Konsult
Svetsning – Nya standarder och svetsbeteckningar
Mathias Lundin, Svetskommissionen
Vad behöver byggaren lära sig om CE-märkningar
Claes Dalman, Peab
Functional and design related rollforming solutions
Edwin Pﬁsterer, Welser Proﬁler

14.55

Kaffe i Mötestorget

15.40

World-Wide Inspiration on Steel Construction
Oliver Hechler. ArcelorMittal
Retorik för att sprida din kunskap
Johan Falkman, Falkman Råd&Retorik

16.55

Avslutning

STÅLBYGGNADSDAGSMIDDAGEN
Den traditionella Stålbyggnadsdagsmiddagen hålls på Nacka Strandsmässan i gammal industrimiljö.
Stålbyggnadsdagsmiddagen bjuder
i god stålbyggartradition på en trerätters meny och en trevlig samvaro
och kontakter med kollegor samt
högklassig underhållning av olika slag.

MÖTESTORGET MED PRODUKT- OCH
FÖRETAGSUTSTÄLLNING
Som tidigare år har vi ett stort mötestorg där ett ﬂertal företag presenterar
sin verksamhet och sina produkter.
Under de väl tilltagna pauserna i
programmet får du här tillfälle att
träffa representanter för dessa företag och skaffa dig information om
nya produkter och tjänster inom stålbyggnadsområdet.

STUDIEBESÖK
Fredag den 24 oktober
Det pågår många intressanta stålbyggnadsprojekt i Stockholm och
vi kommer under studiebesöket att
besöka både broprojekt och stora
ﬂervåningsbyggnadsprojekt.

DIG FÖR I ENTREPRENADEN!
Onsdag den 22 oktober, kl 15:00 – 19:00
Vad behöver du som beställare av
stora som små stål- och betongentreprenader tänka på efter införandet av
obligatorisk CE-märkning?
Detta fristående seminarium kommer att reda ut begreppen och klargöra vad som nu gäller. Förändringarna i och med införandet av krav
på CE-märkt material ger en del nya
utmaningar för entreprenörer och inköpare av stål- och betongstommar,
kom och lär dig mer.
Information om detta seminarium ﬁnner du på www.sbi.se
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AvantGuard

®

RPGHÀQLHUDU
NRUURVLRQVVN\GG

Hundreds of Colors.
Quantity of Surfaces.
Millions of Opportunities.
Metalcolour Laminated is a material that blends
seamlessly into a variety of modern environments and transport facilities since it offers such
a wide freedom of choice.
Imagine a material that is as easy to work with as
regular sheet steel. The only difference is that it
does not require any painting or varnishing.
Metalcolour produces the widest range of prepainted and film-laminated sheet steel available
on the market.
Metalcolour Laminated - the Absolute best of
Scandinavian Design
Metalcolour Paint - when Quality exceeds
Quantity

Hempel lanserar AvantGuard®, en helt ny, innovativ rostskyddsteknik som baseras på aktiverad zink och ingår i vårt nya sortiment av
högeffektiva ytskydds- beläggningar
AvantGuard® minskar korrosionspåverkan markant och ger ett
överlägset rostskydd. Denna ökade motståndskraft har påvisats i
omfattande tester jämfört med konventionella zinkgrundfärger.
2PGHÀQLHUDUURVWVN\GG med minskad rostkrypning och laddad
med överlägset korrosionsskydd.
2PGHÀQLHUDU hållbarhet med förbättrad mekanisk hållfasthet.

We make it possible for you to Season the Design.

2PGHÀQLHUDU produktivitet med större arbetstoleranser i olika
klimatiska förhållanden, även vid K|JDWRUUÀOPVWMRFNOHNDU

www.metalcolour.com

Mindre reparationsarbete krävs.

2PGHÀQLHUDGLQDI|UYlQWQLQJDUDYNRUURVLRQVN\GGPHG
AvantGuard®IUnQ+HPSHO
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Stål gör det möjligt
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.

Lars Hamrebjörk

Stålbyggnadsdagens studiebesök
på fredag 24 oktober
kommer att göra ett besök
på projektet i Arenastaden.
Se information på
www.sbi.se

Scandinavia Ofﬁce Building i Arenastaden där Contiga ny bygger stålstommen och bjälklag för fullt.

Arenastaden – Scandinavian Office Building

T

elia nya kontor kommer att proﬁleras som en toppmodern, miljövänlig
byggnad med ”state of the art” teknik.
Projektet består av fem kontorshus ovan Mall
of Scandinavia och är uppdelat i tre etapper
där hus 1–2 ingår i etapp 1, hus 3–4 i etapp 2
och hus 5 i etapp 3.
Högsta huskroppen består av 9 våningar och
total yta är cirka 45 000 Kvm. Bjälklag utgörs av
16 meters långa prefabricerade bjälklag av HDF
element på balksystem av stål. Kontorshusets
fasad består av en mosaik av olika typer av glas:
klarglas, screentryckt glas, spegelglas och tätt
NR 2 • 201 4 • NY HET ER OM STÅ L BYG G NA D
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fasadglas. Fasaden är byggt med cirka 2000 prefabricerade fasadelementer med infästningar i
den bakomliggande stommen. Ytan kommer
att ge olika intryck över dagen, beroende på
hur solen står. På kvällen blir byggnaden en
lysande lykta.
Fasaderna kommer att färdigställas under
våren 2015. Byggnaden delas upp i olika volymer: högre mot järnvägen, lägre och mer
småskaligt mot Stjärntorget. Kontorshuset är
högt och kommer att synas från mycket långt
avstånd, tillsammans med Friends Arena och
Quality Arena Hotel. Med placering ovanpå

Beställare: Fabege
Arkitekt: Reﬂex Arkitekter
Entreprenör: Peab
Stomkonstruktör:
Byggnadstekniska Byrån
Stålentreprenör: Contiga

huvudentrén till Mall of Scandinavia kommer
kontorshuset att upplevas som ett signum för
Arenastaden.
Stommen till etapp 1 är i september 2014 ³
STÅ L GÖR D E T M ÖJ L I GT
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Reﬂex Arkitekter

³ färdigställd, montaget av etapp 2 är halvvägs
och montaget av etapp 3 har precis påbörjats.
Stålstommen är färdigmonterad i januari 2015.
Projekteringen av stomkonstruktionen är Byggnadstekniska Byrån i Stockholm. Stålet till hus
1-4 (etapp 1-2) har modellerats i Prosteel och
stålet till hus 5 (etapp 3) i Tekla Structures.
Stommen till hus 1-4 består av svetsade och
valsade VKR-pelare och HSQ-balkar (i huvudsak ﬂervåningspelare och enfacksbalkar) som
bär upp HDF-bjälklag med spännvidder upp
till 16 m, knutpunkterna är framförallt
svetsade. Hus 5 har en stomme av
valsade pelare och balkar med
skruvförband. Det är hårda
toleranser för fasadstålet då fasaden består av
glas. Totalt tillverkar
och monterar Contiga
3300 ton stål och bjälklagselement till stommen med hjälp av tre
kranar. R

Contiga

TeliaSonera kommer att ﬂytta in till våren 2016.

Byggtekniska
Byrån har
projekterat
stålstommen
med hjälp av
Tekla.

Byggnadstekniska Byrån

lindab | vi förenklar byggandet

Hitta rätt väggkonstruktion
snabbt och lätt!

Lindab Wall Selector
Applikationen Lindab Wall Selector för iPhone, hjälper
byggproffs och projektörer att på ett enkelt och snabbt
sätt välja väggkonstruktion med hänsyn till gällande
ljud- och brandkrav.
Ladda ner appen direkt i AppStore.
Sök efter Lindab eller Wall Selector.
Du kan också Scanna QR-koden här.
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Murman Arkitekter

Åke E-son Lindman

Kv Abisko – Norra Djurgårdsstaden

R

einhold Gustafsson har i Norra Djurgårdsstaden byggt ett 7 våningar högt
bostadshus med 39 hyreslägenheter.
Huset har indragen takvåning och med genomgående lägenheter. Husets fasadmaterial
består av varmförzinkad stålplåt, ytbehandlingen skapar ådringar som tillsammans med
det ”ﬂätade” hörnet på fasaden ger ett spännande mönster. Murman Arkitekter började

först med att titta på en stenfasad men beslöt till
slut att byta stenen till den 3 mm underhållsfria
varmförzinkade plåten, tillsammans med en lätt
stålstomme. Inspirationen till fasaden hittade
man på ett bostadshus i Zurich, där fasaden
var limmad. Genom företaget 3L från Lettland löste man infästningen av plåtfasaden i
ytterväggkonstruktionen genom punktsvetsade
upphängningsbeslag på baksida plåt.

Beställare: Reinhold Gustafsson
Förvaltning
Arkitekt: Murman Arkitekter
Entreprenör: Peab
Konstruktör: Sweco
Stålentreprenör:
Fasadentreprenör: 3L

Stomkonstruktionen består av stålpelare i
fasad samt väggskivor i prefabbetong. Bjälklaget
byggs av håldäck och stålbalkar. Ytterväggarna
består av stålregelväggar. R

Beräkningsprogram för
stål/trä

Räcket har tre rör
med runda former som
E\JJHUSnVWDQGDUGSURÀOHU
I|UDWWKnOODNRVWQDGHUQDOnJD
'HWlUOXIWLJWVDPWHVWHWLVNWWLOOWDODQGH
RFKDQYlQGVGlUI|UGlUGHWVWlOOVNUDY
SnVPDNIXOOWUDÀNPLOM|RFKJRGJHQRPVLNW

www.struprog.se

ZZZELUVWDHX
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STÅLPRODUSENTER
ArcelorMittal Commercial
Long Norway AS,
www.arcelormittal.com,
Holmenveien 20, 0374 Oslo,
Tel. 22 83 78 20
Coutinho & Ferrostaal AS,
www.cnﬁnternational.com,
P.O.Box 154, 2027 Kjeller
Tel. 64 84 42 40
Dillinger Hütte Norge AS,
www.dillinger.de,
Akersgt 41 - 0158 Oslo,
Tel. 23 31 83 30
Outokumpu AS,
www.outokumpu.com,
Pb.6305 Etterstad, 0604 Oslo,
Tel.23 24 74 50
Ruukki Norge A/S,
www.ruukki.no,
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo,
Tel. 22 90 90 00
SSAB Svensk Stål AS,
www.ssab.se,
Pb.47, 1313 Vøyenenga,
Tel. 23 11 85 80
Stalatube OY
c/o GatewayStainless AS,
www.stalatube.com,
Pb.317 Bragernes, 3001 Drammen,
Tel. 32 82 85 02
ThyssenKrupp Mannex GmbH
Delegation Ofﬁce Norway,
www.tk-mannex.no,
PB. 6877 - Rodeløkka, 0504 Oslo,
Tel. 23 17 37 10
TYNNPLATER
Alsvåg Plater AS,
www.alsvag.no,
Pb.263, 8401 Sortland,
Tel. 76 11 00 30
ArcelorMittal Construction Norge AS,
www.arcelormittal-construction.no,
Dyrskuevn. 16, 2040 Kløfta,
Tel.63 94 14 00
Areco Direct AS,
www.areco.se,
Pb 20, 3770 Kragerø,
Tel. 35 69 40 50
EuroProﬁl Norge AS,
www.europroﬁl-norge.no,
Aursnes, 6230 Sykkylven,
Tel. 70 24 64 00
Kingspan Limited,
www.kingspanpanels.no,
Grålumsveien 125, 1712 Grålum,
Tel. 69 14 44 00
Lindab AS,
www.lindab.no,
Stålfjæra 10, 0903 Oslo,
Tel. 22 80 39 00
Paroc AS,
www.paroc.no,
Nils Hansensv. 2, 0667 Oslo,
Tel. 995 30 270
Ruukki Norge AS,
www.ruukki.no,
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo,
Tel. 815 00 464, 22 90 90 00
NR 3 • 201 4 • NY HET E R O M STÅ L BYG G NA D
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Tata Steel Norway Byggsystemer,
www.tsbsnordic.no,
Røraskogen 2, 3739 Skien,
Tel. 35 91 52 00
STÅLGROSSISTER
B GROUP,
www.bgroup.lt,
Gelezinio vilko str. 18A,
LT-08104 Vilnius, Litauen,
Tel.+370 (5) 2332535
Celsa Steel Service AS,
norway.celsa-steelservice.com,
Pb59 Grefsen 0409, Oslo,
Tel.23 39 38 00
E.A Smith AS, avd Smith Stål Nord,
www.smith.no,
Nedre Ila 66, 7493 Trondheim,
Tel. 72 59 24 00
E.A Smith AS, avd Smith Stål Vest,
www.smith.no,
Postboks 34, 5341 Straume,
Tel. 56 31 05 00
E.A Smith AS, avd Smith Stål Øst,
www.smith.no,
Bentsrudvn. 3, 3080 Holmestrand,
Tel. 33 37 25 00
Edgen Murray Norge AS,
www.edgenmurray.com,
Industrivegen 1, 4344 Bryne,
Tel. 51 77 90 10
Førde Stål AS,
www.fordestaal.no,
Pb 354, 6802 Førde,
Tel. 975 43 002
Leif Hübert Stål AS,
www.hubert.no,
Pb.1083, 4683 Søgne,
Tel. 47 81 80 00
Norsk Stål AS,
www.norskstaal.no,
Pb.123, 1378 Nesbru,
Tel. 66 84 28 00
Norsk Stål Tynnplater AS,
www.tynnplater.com,
Habornveien 60, 1630 Gamle Fredrikstad,
Tel. 69 35 84 00
Ruukki Norge AS,
www.ruukki.no,
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo,
Tel. 22 90 90 00
Stene Stål Produkter AS,
www.stenestal.no,
Seljevn. 8, 1362 Rolvsøy,
Tel. 69 33 60 33
STÅLENTREPRENØRER / VERKSTEDER
ABT Bygg AS,
www.abt.no,
Løkkeåsveien 22D, 3138 Skallestad,
Tel. 33 35 11 50
AK Mekaniske AS,
www.akmek.no,
Rosenborgveien 12,
1630 Gamle Fredrikstad,
Tel. 69 10 45 20
ARMEC AS,
www.armec.no,
Pb.60, 2271 Flisa,
Tel. 62 95 54 00

Askim Entreprenør AS,
www.askimentreprenor.no,
Østbuen 2, 1820 Spydeberg,
Tel. 69 88 02 54
Bakkesmia AS,
bakkesmia@tussa.com
Follestaddal, 6156 Ørsta,
Tel. 900 77 610
BB-Lakk & Mek as,
www.bb-lakkogmek.no,
Pb 3, 3051 Mjøndalen,
Tel. 32 23 10 40
BEKO Industriverksted AS,
www.bekoind.no,
Nordstrandveien 57, 8012 Bodø,
Tel. 75 58 11 77
Boss Bygg og Industrimontasje AS,
www.bossbygg.no,
Bosmyrkollen 2, 4620 Kristiansand,
Tel. 91 67 49 20
Brackmann & Olsen Mekaniske AS,
Bruksgata 29, 3320 Vestfossen,
Tel. 98 42 24 91
Brødrene Midthaug AS,
www.midthaug.no,
6453 Kleive,
Tel. 71 20 15 00
BSI Service AS,
www.bsiservice.no,
Fleslandsvegen 159,
5258 Blomsterdalen,
Tel. 55 13 90 80
Bygg Teknisk Stål AS,
www.btstal.no,
Pb.173, 1890 Rakkestad,
Tel. 69 22 70 00
Børø Stål AS ,
www.borostaal.no,
Myrholtet 230,
5142 Fyllingsdalen,
Tel. 90 77 19 71
Christie & Opsahl AS,
www.christie.no,
Sofus Jørgensensvei 5,
6415 Molde
Tel. 71 20 31 00
Contiga AS,
www.contiga.no,
Pb.207, Økern 0510 Oslo,
Tel. 23 24 89 00
Edvind Hansen AS,
www.edvindhansen.no,
Pb 2063-PIB, 2811 Hunndalen,
Tel. 61 14 00 80
Einar & Kaares Mekaniske A/S,
www.ekmekaniske.no,
Lindebergveien 1, 2016 Frogner,
Tel. 63 86 86 60
EMV Construction AS,
www.emvc.no,
Ekornveien 11, 2240 Magnor,
Tel. 62 83 70 11
Fagstål AS,
www.fagstaal.no,
Lillevahrskogen 13, 3160 Stokke,
Tel. 33 33 71 40
Fana Stål AS,
www.fanastaal.no,
Espehaugen 23, 5258 Blomsterdalen,
Tel. 55 91 81 81
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Finneid Sveiseverksted A/S,
www.ﬁnneidsveis.no,
Finneid Kai, 8210 Fauske,
Tel. 75 60 08 60
Fiskum Plate & Sveiseverksted AS,
www.ﬁskum-sveis.no,
Kongsbergveien 791, 3322 Fiskum,
Tel. 920 84 156
Furstål AS,
www.furstal.no,
Industriveien 5, 9062 Furuﬂaten,
Tel. 77 71 12 00
GBS Produkter AS,
www.gbsprodukter.no,
Holmengata 24, 1394 Nesbru,
Tel. 66 77 80 20
Gnist Industriservice AS,
www.gnist.no,
Pb 172, 2336 Stange,
Tel. 951 35 059
Hansen Sveis og Montering AS,
www.hansensveis.com,
Strandveien 1-3, 1661 Rolvsøy,
Tel. 69 94 99 20
Harasjøen Mekaniske AS,
www.haramek.no,
Harasjøen Næringspark, 2330 Vallset,
Tel. 62 58 53 00
Harstad Stålmontasje Drift AS,
rola-bre@online.no
Pb 2073 Kanebogen, 9497 Harstad,
Tel. 91 33 48 07
HMR Group AS,
www.hmr.no,
Prestnesvegen 68, 5460 Husnes,
Tel.53 48 21 00
IMTAS Transportmekanikk AS,
www.imtas.no,
Pb 500, 8601 Mo i Rana,
Tel. 751 24 366
IPOA AS,
www.ipoa.no,
Produksjonsveien 21,
1618 Fredrikstad,
Tel.69 87 82 00
Ivar Bråthen Mekaniske AS,
www.braathenmek.no,
Gubberudvegen 132,
2312 Ottestad,
Tel. 62 57 60 00
Jens Jensen AS,
www.jens-jensen.no,
Pb 2008, 9507 Alta,
Tel. 78 45 69 50
JHS Engineering AS,
www.jhs.no,
Torsvang, NO-3271 Larvik,
Tel. 33 14 14 60
Johs. Alsaker EFTF AS,
www.alsaker-eftf.no,
Janaﬂaten 39, 5179 Godvik,
Tel. 55 50 68 70
Johs Sælen & Sønn AS,
www.selen.no,
Hegglandsdalvegen, 5201 OS,
Tel. 56 30 06 47
JoMek Sveis AS,
www.jomek.no,
Hellenvn. 12, 2022 Gjerdrum,
Tlf. 63 93 90 02
68
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Kynningsrud Prefab AS,
www.kynningsrud.no,
Vallehellene 3, 1662 Rolvsøy,
Tel. 69 30 97 97
Lafopa Industrier AS,
www.lafopa.no,
Brenneveien 5, 7650 Verdal,
Tel. 740 73 150
Langvas AS,
www.langvas.no,
Breivika industrivei 41, 6018 Ålesund,
Tel. 70 15 82 80
LECOR Stålteknik AB,
www.lecor.se,
Dumpergatan 8,
S-442 40 Kungälv, Sverige,
Tel. +46 303 246670
Litana Norge AS,
www.litana-group.com,
Vinjeveien 200, 3960 Stathelle,
Tel. 979 650 81
Llentab AS,
www.llentab.no,
Grenseveien 86 A, 0663 Oslo,
Tel. 977 07 300
(Bergen Tel. 55 39 26 00)
Lonbakken Mekaniske Verksted AS,
www.lonbakken.no,
Skansen 20, 2670 Otta,
Tlf. 61 23 55 70
Lysaker & Thorrud AS,
www.lystho.com,
Ryghgt. 6A, 3050 Mjøndalen,
Tel. 32 23 20 50
Lønnheim Stål AS,
www.lonnheim.no,
Nordmørsveien 54, 6517 Kristiansund N,
Tel. 71 57 23 00
Maritim Sveiseservice AS,
www.maritim-sveis.no,
Pb 3604, 9278 Tromsø,
Tel. 776 008 90
Meko AS,
www.meko.no,
Pb 246, 5342 Straume,
Tel. 56 33 01 10
Metacon Industrimek AS,
www.metacon.no,
Pb.184, 1891 Rakkestad,
Tel. 69 22 44 11
Miljøstål AS,
www.miljostal.no,
Steinbergveien 8, 3050 Mjøndalen,
Tel. 32 23 60 50
MOMEK Group AS,
www.momek.no,
Pb 523, 8601 Mo i Rana,
Tel. 75 13 69 99
Moss Montering & Vestby Sveis AS,
www.mossmontering.no,
1550 Hølen.
Tel.64 95 45 40
Nils Løff AS,
www.nilsloff.no,
Skrubbmoen 11, 3619 Skollenborg,
Tel. 32 76 33 50
Norax AS,
www.norax.no,
Elfengveien 1, 2500 Tynset,
Tel. 62 48 28 00

Nortech AS,
www.nortech.no,
Skotselv Næringspark,
Pb.8, 3331 Skotselv,
Tel. 32 75 67 00
Næsset Mek. Verksted AS,
www.naessetmek.no,
Bergermoen, 3520 Jevnaker,
Tel. 61 31 09 11
Ofoten Mek AS,
www.ofotenmek.no,
Havnegt. 21, Pb.18, 8501 Narvik,
Tel. 76 97 78 10
Oppland Stål AS,
www.opplandstaal.no,
Ottadalsvegen 1630, 2682 Lalm,
Tel. 61 23 93 30
Overhalla Mek. Verksted AS,
www.omek-as.no,
7863 Overhalla,
Tel.74 28 21 38
Polar Sveis AS,
Dukveien 69,
9100 Kvaløysletta,
Tel. 45 16 88 12
Procut AS,
www.procut.no,
6315 Innfjorden,
Tel. 71 22 60 90
Røkenes AS,
www.rokenes.no,
Knottveien 11, 9514 Alta,
Tel. 78 44 50 08
Rosmek AS,
www.rosmek.no,
Pb.114, 1481 Hagan,
Tel.67 07 09 93
Rustfri Eksperten AS,
www.rustfrieksperten.no,
Hornebergveien 13,
7038 Trondheim,
Tel. 73 50 99 90
Ruukki Construction Oy,
www.ruukki.com,
Pb 900, 60101 Seinäjoki, Finland,
Tel.+ 358 20 59 11
Safe Exit AS,
www.safeexit.no,
Bergliveien 9, 3712 Skien,
Tel. 952 06 353
SB Produksjon AS,
www.sbproduksjon.no,
Øran Vest, 6300 Åndalsnes,
Tel. 71 22 44 70
SIAS AS,
www.sias-as.no,
Pb 284, 3192 Horten,
Tel. 33 03 53 60
Skanska Stålfabrikken,
www.skanska.no,
Øysand, 7224 Melhus,
Tel. 40 01 36 60
Skar Industriservice AS,
www.skarindustri.no,
Åsaveien 93, 3531 Krokkleiva,
Tel. 32 15 82 92
SL Mekaniske AS,
www.slmekaniske.no,
Breimyra 11, 4340 Bryne,
Tel. 51 48 96 00
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Stokke Stål AS,
www.stokkestaal.no,
Dalen veien 9, 3160 Stokke,
Tel. 33 33 58 00
Stålbyggeren AS,
www.stalbyggeren.no,
Stongvegen 170, 4270 Åkrehamn,
Tel. 52 81 54 00
Stålpartner AS,
Tassebekkveien 350, 3160 Stokke,
Tel.404 74 306
Sveen Mekaniske AS,
www.sveenmekaniske.no,
Sylte, 6652 Surna,
Tel.97 00 50 00
Sveis & Maskinteknikk AS,
www.smtas.no,
Strandgata 50,
8400 Sortland,
Tel. 76 11 18 00
Sveisemekanikk AS,
www.sveisemekanikk.no,
Lillevarskogen 16,
3160 Stokke,
Tel.33 33 80 60
Syljuåsen AS,
www.syljuaasen.no,
Kallerudlia 15, 2816 Gjøvik,
Tel. 61 14 50 80
Sørmaskinering AS,
www.sormaskinering.no,
Østre Lohnelier 2, 4640 Søgne,
Tel. 38 16 66 91
Trondheim Stål AS,
www.trondheimstaal.no,
Pb.5735, 7437 Trondheim,
Tel.73 96 91 91
Trøndersveis AS,
www.trondersveis.no,
Solhøgda 5, 7350 Buvika,
Tel. 918 33 227
Vevle Mek. Verkstad AS,
www.vevlemek.no,
Rymledalen, 5282 Lonevåg,
Tel. 56 39 26 75
Øysand Stål AS,
www.oysandstal.no,
Buvika, 7350 Buvika,
Tel. 72 86 62 10
Åkrene Mek. Verksted AS,
www.aakrene-mek.no,
Tuenvn. 81, 2000 Lillestrøm,
Tel. 63 88 19 40
STÅL- OG FASADEENTREPRENØRER
Alustål,
www.alustal.no,
Pb.164, 1740 Borgenhaugen,
Tel. 69 13 69 13
Borg Bygg AS,
www.borgbygg.no,
Tomteveien 47,
1618 Fredrikstad,
Tel. 69 35 12 70
Bøttger & Co AS,
Pb 2518, 3702 Skien
Hevad AS,
www.hevad.no,
Pb 9076, 6023 Ålesund,
Tel.93 40 56 16
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IKM Stål & Fasade AS,
www.ikm.no/IKM-Staal-og-Fasade,
Sandvikveien 30, 4016 Stavanger,
Tel. 51 82 64 64
Metall Bygg AS,
www.metallbygg.no,
Dalanevn. 59, 4618 Kristiansand,
Tel. 909 86 079
Nordiske Stålbygg AS,
Østre Rosten 76, 7075 Tiller,
Tel. 72 85 39 30
O.B.Wiik AS,
www.obwiik.no,
Industriveien 13, 2020 Skedsmokorset,
Tel. 64 83 55 00
Panelbygg AS,
www.panelbygg.no,
Knoffsgate 16, 3044 Drammen,
Tel. 32 82 78 00
Scancon AS,
www.scancon.no,
K. G. Meldahls vei 3, 1672 Kråkerøy,
Tel. 99 09 52 27
Stål- og Landbruksbygg AS,
www.sl-bygg.no,
Tjøllingveien 416, 3280 Tjodalyng,
Tel. 33 12 72 66
Stålhallen A/S,
www.stalhallen.no,
Dyrskueveien 42, 2040 Kløfta,
Tel. 95 88 88 30
Stålteknikk AS,
www.staalteknikk.no,
Sandviksveien 30, 4016 Stavanger,
Tel. 992 73 000
ENTREPRENØRER
AF Gruppen Norge AS,
www.afgruppen.no,
Pb.34 Grefsen 0409 Oslo,
Tel. 22 89 11 00
Bjørn Bygg AS,
www.bjorn.no,
Pb 6342 Langnes, 9293 Tromsø,
Tel. 77 66 10 30
Implenia AS,
www.implenia.no,
Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo,
Tel. 22 50 73 00
NCC Construction AS,
www.ncc.no,
Pb.93 Sentrum, 0101 Oslo,
Tel. 22 98 68 00
NLI Contracting AS,
www.nli.as,
Bjellandveien 24, 3172 Vear,
Tel. 40 00 69 69
Norbridge AS,
www.norbridge.no,
Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal,
Tel. 954 44 091
Skanska Norge AS,
Konstruksjonsavdelingen,
www.skanska.no,
Pb.1175 Sentrum, 0107 Oslo,
Tel. 40 00 64 00
Talitor Construction,
www.talitor.no,
Pb 93, Evjeløkka 4A, 1662 Rolvsøy,
Tel. 69 33 90 80

Ø.M.Fjeld AS,
www.omfjeld.no,
Pb 1214, 2206 Kongsvinger,
Tel. 62 82 14 22
RÅDGIVENDE INGENIØRER
Bomek Consulting AS,
www.bomek-consulting.no,
Pb 453, 8001 Bodø,
Tel. 75 54 86 30
BraCon AS,
www.bracon.no,
Pb 368, 2303 Hamar,
Tel. 995 18 000
Brigt Lode Teknologi AS,
www.britek.no,
Meisevegen 8, 4360 Varhaug,
Tel. 51 43 07 91
COWI AS,
www.cowi.no,
Pb. 123, 1601 Fredrikstad,
Tel. 69 30 40 00
Degree of Freedom AS
www.dofengineers.com,
C/O Multiconsult AS,
Pb 265 Skøyen, 0213 Oslo,
Tel. 975 80 093
Dipl.-Ing. Florian Kosche AS
www.difk.no,
Møllergt. 12, 0179 Oslo,
Tel. 977 61 614
Hjellnes Consult as,
www.hjellnesconsult.no,
Pb 91 Manglerud, 0612 Oslo,
Tel. 22 57 48 00
Høyer Finseth as,
www.hoyerﬁnseth.no,
Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo,
Tel. 66 98 73 20
Ingeniørgruppen AS,
www.ingeniorgruppen.no,
Pb 1035, 8602 Mo i Rana,
Tel. 909 87 359
Kværner Jacket Technology
Trondheim AS,
www.kvaerner.com,
Pb 1229 Sluppen, 7462 Trondheim,
Tel. 952 00 456
Multiconsult AS,
www.multiconsult.no,
Pb. 265 Skøyen, 0213 Oslo,
Tel. 21 58 50 00
Oddvar Fjeld Engineering,
Årholsveien 26,
4032 Stavanger,
Tel. 918 24 038
PROCON Stavanger AS,
www.procon-stavanger.no,
Sverdrupsgate 23, 4007 Stavanger,
Tel. 51 56 90 90
Reinertsen AS,
www.reinertsen.no,
Leiv Eiriksson Senter,
7492 Trondheim,
Tel. 815 52 100
Ruukki Construction Norge AS
avd. Fredrikstad,
www.ruukki.no,
Kråkerøyveien 2B, 1671 Kråkerøy,
Tel. 69 36 32 50
N O R S KE M E D L E M SFO R E TAK

69

2014-09-23 08:19

NORSKE MEDLEMSFORETAK

Siv. ingeniør Arne Vaslag AS,
www.av-as.no,
Karivoldveien 90, 7224 Melhus,
Tel. 72 87 12 50
PROGRAMVARE / IKT
Theta Development as,
www.thetadev.no,
Pb 30 Laksevåg, 5847 Bergen,
Tel. 99 44 34 71
EDR & MEDESO AS,
www.edr.no,
Leif Tronstads plass 4,
1337 Sandvika,
Tel. 67 57 21 00
Industry Supply Norge AS,
www.metalsupply.no,
Pb.3013 Elisenberg, 0207 Oslo,
Tel.+45 99 35 39 87
Teknisk Data AS,
www.tda.as,
Pb. 6655 Etterstad, 0609 Oslo,
Tel. 22 66 09 80
BRANNSIKRING OG ISOLERING
BrannStopp Norge AS,
www.brannstopp.no,
Pb.2104 Stubberød, 3255 Larvik,
Tel. 33 13 60 60
Firesafe AS,
www.ﬁresafe.no,
Pb.6411 Etterstad, 0605 Oslo,
Tel. 22 72 20 20
BETONGELEMENTPRODUSENTER
Con-Form Oslo AS,
www.con-form.no,
Trondheimsveien 184,
0570 Oslo,
Tel. 46 44 49 00
Contiga AS,
www.contiga.no,
Pb.207, Økern 0510 Oslo,
Tel. 23 24 89 00
Kynningsrud Prefab AS,
www.kynningsrud.no,
Vallehellene 3, 1662 Rolvsøy,
Tel. 69 30 97 97
Loe Betongelementer AS,
www.loe.no,
Pb.4, 3301 Hokksund,
Tel. 32 27 40 00
BYGGING OG VEDLIKEHOLD
StS Gruppen AS,
www.s-t-s.no,
Pb. 6085 Postterminalen,
5892 Bergen,
Tel. 55 20 80 00
FESTEMATERIELL / MASKINER
Dokka Fasteners AS,
www.dokkafasteners.com,
Rosteinv. 7, 2870 Dokka,
Tel. 61 11 30 30
EJOT Festesystem AS,
www.ejot.no,
Pb 84 Røa, 0701 Oslo,
Tel. 23 25 30 40
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P. Meidell AS,
www.meidell.no,
Stålfjæra 16 Kalbakken,
0975 Oslo,
Tel. 22 20 20 25
SFS Intec AS,
www.sfsintec.biz/no,
Solheimveien 44,
1473 Lørenskog,
Tel. 67 92 14 40
Tingstad AS,
www.tingstad.no,
Breivika Industrivei 4,
6018 Ålesund,
Tel. 70 17 77 00
INSPEKSJON / DOKUMENTASJON
AAA Certiﬁcation AB,
www.a3cert.com,
Göteborgsvägen 16H,
441 43 Alingsås, Sverige,
Tel. +46 322 642 600
Cerum AS,
www.cerum.no,
Midtregate 14,
8624 Mo i Rana,
Tel. 75 19 80 80
Inspecta AS,
www.inspecta.com,
Herbergveien 2, 1710 Sarpsborg,
Tel. 69 10 17 10
MSG Technology AS,
www.msgtechnology.no,
Moav. 8, 7228 Kvål,
Tel. 905 600 82
Nordvest Inspeksjon AS,
www.nordvest.no,
Lyngja, 6475 Midsund,
Tel. 71 27 93 00
Skauby Invent AS,
ragnar@skauby.no,
Ullernkammen 28, 0380 Oslo,
Tel. 9742 4099
Svetsansvarig i Sverige AB,
www.svetsansvarig.se,
Gravanäsvägen 11,
342 93 Hjortsberga, Sverige,
Tel. +46 721 60 57 00
Teknologisk Institutt AS,
www.teknologisk.no,
Kabelgaten 2, 0580 Oslo,
Tel. 22 86 50 00
QA & Weld Tech AS,
www.QAwelding.no,
Sarpsborgveien 125,
1640 Råde,
Tel. 90 88 27 41
MALING
Jotun A/S,
www.jotun.no,
Hystadvn. 167,
3209 Sandefjord,
Tel. 33 45 70 00
Zinga Norway AS,
www.zinganorway.no,
Tjuvholmen Allè 3, 0252 Oslo,
Tel. 23 89 10 35

VARMFORSINKING
Brødr. Berntsen AS,
www.bberntsen.no,
Hensmov. 43, 3516 Hønefoss,
Tel. 32 10 97 70
NOT Varmforzinking AS,
www.not-varmforzinking.no,
Jernbanevegen 21, 4365 Nærbø,
Tel. 982 96 251
Duozink AS,
www.duozink.no,
Borgeskogen 71, 3160 Stokke,
Tel. 400 03 686
Duozink Selbak AS,
www.duozink.no,
Løenv. 4, 1653 Sellebakk,
Tel. 400 03 686
FerroZink Trondheim AS,
www.ferrozink.no,
Industriveien 51, 7080 Heimdal,
Tel. 72 89 62 00
Galvano Tia AS,
www.galvano.no,
Pb 143, 8201 Fauske,
Tel. 75 60 11 00
Molde Zink AS,
www.moldezink.no,
Baklivegen 13, 6450 Hjelset,
Tel. 71 20 29 10
Vestsink AS,
www.vestsink.no,
Gurskøy, 6080 Gurskøy,
Tel. 70 08 03 60
Vik Ørsta AS, Avd Vik,
www.vikorsta.no,
6893 Vik i Sogn,
Tel. 57 69 86 50
Vik Ørsta AS, Avd Ørsta,
www.vikorsta.no,
Strandg. 59, 6150 Ørsta,
Tel. 70 04 70 00
Zinken AS,
www.zinken.no,
Idrettsv. 138, 5353 Straume,
Tel. 406 20 200
GJENVINNING/RESIRKULERING
Autogjenvinning AS,
www.autogjenvinning.net,
Lundevegen15, 2847 Kolbu,
Tel. 95 01 34 10
Norsk Gjenvinning AS,
www.norskgjenvinning.no,
Pb 567 Skøyen, 0214 Oslo,
Tel. 09700
ORGANISASJONER/UTDANNING
Den norske Stålgruppen,
www.stalforbund.com/stalgruppen.htm
Høgskolen i Gjøvik,
www.hig.no
Industrigruppen Stål og Fasade (IGS),
www.igsf.no
Nordic Galvanizers,
www.zincinfo.se
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner,
www.NFSkompetanse.com
Stål- og metallgrossistenes Forening,
Pb. 1369 Vika, 0114 Oslo,
N R 3 • 2 0 1 4 • N Y H E TE R O M S T Å L B YGGN A D

2014-09-23 08:19

NYE MEDLEMMER
NORSK STÅLFORBUND
TYNNPLATER:
OLindab AS,

www.lindab.no
STÅLENTREPRENØRER/
VERKSTEDER:
OBakkesmia AS,

bakkesmia@tussa.com
OBoss Bygg og Industrimontasje AS,

www.bossbygg.no
OBrødrene Midthaug AS,

www.midthaug.no
OBørø Stål,

www.borostaal.no
OEdvind Hansen AS,

www.edvindhansen.no
OEinar og Kaares Mekaniske AS,

www.ekmekaniske.no

ONorax AS,

www.norax.no
OOppland Stål AS,
www.opplandstaal.no
ORustfri Eksperten AS,
www.rustfrieksperten.no
ORøkenes AS,
www.rokenes.no
OSafe Exit AS,
www.safeexit.no
OSB Produksjon AS,
www.sbproduksjon.no
OSveis & Maskinteknikk AS,
www.smtas.no
OSyljuåsen AS,
www.syljuaasen.no
OSørmaskinering AS,
www.sormaskinering.no
OVevle Mek. Verkstad AS,
www.vevlemek.no

OGBS Produkter AS,

STÅL- OG FASADEENTREPRENØRER

www.gbsprodukter.no
OHarasjøen Mekaniske AS,
www.haramek.no
OHarstad Stålmontasje Drift AS,
rola-bre@online.no
OJens Jensen AS,
www.jens-jensen.no
OLafopa Industrier AS,
www.lafopa.no
OMeko AS,
www.meko.no
OMiljøstål AS,
www.miljostal.no
OMOMEK Group AS,
www.momek.no

OO.B.Wiik AS,

www.obwiik.no
INSPEKSJON/DOKUMENTASJON
OAAA Certiﬁcation AB,

www.a3cert.com
OSkauby Invent AS,
ragnar@skauby.no
OSvetsansvarig i Sverige AB,
www.svetsansvarig.se
MALING
OZinga Norway AS,

www.zinganorway.no
ORGANISASJONER/UTDANNING
OHøgskolen i Gjøvik,

www.hig.no
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IGS´ sekretariat lagt til
Stålforbundet
Norsk Stålforbund har 2014 tatt
over sekretariatet til Industrigruppen Stål og Fasade (IGS). IGS,
som ble stiftet i 1978, har som
hovedmål å fremme faglig utvikling, kunnskap og anvendelse av
tynnplater i byggebransjen. IGS
er basert på et interessefellesskap blant de ledende selskapene
innen produksjon og salg av tak
og fasader av stål samt tilhørende
produkter. Arbeidsområder er:
- Utarbeide tekniske løsninger
- Heve det generelle kvalitetsnivået i bransjen
- Forskning og utvikling
- Deltakelse i standardiseringsarbeider
Hjemmeside: www.igsf.no

Myndighetenes tilsyn av
CE-merking
Den 11. september deltok mer
enn 60 personer på et infomøte/
temakveld om ansvar og konsekvenser for ingeniør, byggherre,
hovedentreprenør og stålentreprenør. Det var knyttet stor
forventing til Mathieu Veulemans
i Direktoratet for Byggkvalitet, sin
presentasjon. Det er direktoratet
som fører tilsyn av produkt- og
teknisk dokumentasjon, mens
det er kommunene som fører

tilsyn av ansvarlig prosjekterende og utførende, med fokus på
dokumentasjonen som foreligger
byggesak, inkludert produktdokumentasjon. Ulovlig omsatte
byggevarer, så som manglende
CE-merking, vil kunne føre til at
myndighetene iverksetter pålegg
og overtredelsesgebyr. Dette må
skje innen forvaltningslovens
rammer, dvs. at både prosesskrav
og rimelighetskrav (forholdsmessighet mellom overtredelser og
reaksjoner) må følges. Direktoratet fører to typer tilsyn: Proaktivt
og Reaktivt. Proaktivt tilsyn av
prefabrikkerte stålkonstruksjoner
vil starte 1. januar 2015. Reaktivt
tilsyn er oppfølging av tips og
anmeldelser som direktoratet
mottar. Tips om ulovlig omsetning av byggevarer behandles
konﬁdensielt i henhold til offentlighetsloven. Tipsskjemaet
ﬁnner du her: www.dibk.no. For
mer informasjon, ta kontakt med
Norsk Stålforbund.
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Medlemsföretag i fokus
Stålbyggnadsbranschen i både Sverige och Norge bärs upp av många kompetenta
stålbyggnadsföretag som med kompetent personal och kvalitetssäkrade processer
förser byggbranschen med stålkonstruktioner av olika slag. Under denna vinjett
presenterar vi ett par av dessa i varje nummer av tidningen.

AB Bröderna Jansson – Nissavarvet:
– Tung produktion är ett lätt val!
AB Bröderna Jansson – Nissavarvet (BRJ) och
Lönneberga Mekaniska Verkstads AB (LMV) ingår i
samma koncern. Generellt kan man säga att båda
företagens största kompetensområde är stora svetsade
konstruktioner, dock med skillnaden att BRJ arbetar med
större enskilda projekt såsom brokonstruktioner med
mera samt med montagearbeten.
Den nyinköpta plasma skärmaskinen ökar både
kvalitet och effektivitet. Maskinens kapacitet är
13000x3000 mm, 450 ampere, max plåttjocklek
50 mm. Den har även möjlighet till märkning för
att kunna optimera spårbarhet.

M

Samtliga bilder: Lars Hamrebjörk

edan LMV endast har produktion i
sin egen verkstad. Övrigt som gör att
verkstäderna kompletterar varandra
är att BRJ har sin stora kantpress och större möjligheter i sin ytbehandling (ca 2.000 kvm) medan
LMV har en komplett maskinverkstad med helt
moderna bäddfräsar, ﬂerop och CNC-svarvar.
Upplägget gör att man gemensamt klarar av
att utföra de ﬂesta typerna av projekt från ritning till färdig produkt inom koncernen, vilket många gånger är en fördel då man genom
detta själva har möjlighet att styra hela kedjan
och därmed påverka allt från leveranstider
till kvalitet.

Christin Henriksson, VD Bröderna Jansson-Nissavarvet, tillsammans med koncernchefen Thomas
Jansson och arbetschef Olle Åkerblad.
72
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Bakgrund - historia
Företaget startades 1959, genom att bröderna
Stig och Ove Jansson började utföra reparationer för bönderna i närområdet i deras
pappas smedja. 1961 ﬁck dom förtroendet
att leverera stålstommen till Hallandspostens tryckeri i Halmstad. Detta var inledningen på företagets bana som leverantör av
alla typer av stålkonstruktioner, fackverk,
svetsad balk m.m. till byggnadsindustrin i
södra Sverige, vilket fortsätter även idag.
Dagens ägare, Thomas Jansson tog, tillsamN R 3 • 2 0 1 4 • N Y H E TE R O M S T Å L B YGGN A D
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Olle Åkerblad visar takbalkarna som är brandskyddsmålade och klara för leverans och montage
till den nya Willysbutiken i Falkenberg.

En ny
slungrensmaskin
som är
specialbyggd
för svetsade
konstruktioner.

Nissavarvets stora kantpress kan man maximalt
bocka 15 mm plåt över
7300 mm. I kortare längder kan man bocka upp
till ca 40 mm tjockt material i S355. Kantpressen
är en Ursviken som har
en maximal presskraft
på 800 ton. Maskinen är
CNC-styrd och har ett
ställbart underverktyg
(40-280 mm).

mans med sin bror Benny, över företaget 1979
från pappa och farbror. Man hade några år
tidigare köpt varvet i Halmstad och ﬂyttade
företaget dit och döpte om företaget till dagens
AB Bröderna Jansson – Nissavarvet. Samtidigt köpte man även ett måleri och verkstad
i Kistinge industriområde i Halmstad. Från
1984 fokuserade man dock verkstadsenheten till varvsdelen och behöll bara måleriet
i Kistinge. Men år 2000 köpte man tillbaks
verkstadslokalen vid måleriet och ﬂyttade
all verksamhet till Kistinge industriområde.
År 1997 hade man även köpt en produktionsanläggning i Hultsfred och bildade Lönneberga Mekaniska Verkstad AB.
Produkter, tjänster och maskiner
Utmärkande för företaget är dess kompetens
och kapacitet på bockning och grövre svetsning.
En central del i produktionen utgörs av den
CNC-styrda kantpressen med tryckkraften
800 ton och bocklängden 7300 mm, samt en
portalsvets med dubbla twin matarverk för pulverbåge som svetsar allt från stativbalk, rambalk,
traversbanor till brobalkar och stålstommar till
husbyggnader. Företaget är i dag ett komplett
verkstadsföretag med ca 50 anställda och man
kan leverera hela kedjan från konstruktionshandlingar, skärning, kapning, bockning, svetsning, blästring, målning samt montage.
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Boverkets regler för brandskyddmålning
av stålkonstruktioner har medfört problem för
många byggnadssmeder. Bröderna Jansson har en
välutrustad målningsanläggning med en nybyggd
blästringshall. Olle Åkerblad visar här stålpelare
till Willyfabriken i Falkenberg som måste ha en
bra brandskyddsmålning.

Br. Jansson & LMV har bred erfarenhet av
blästring och industrimålning och vi utför all slags
rostskyddsmålning och industrilackering på stål
i Halmstad och Lönneberga. Hela vår process
inklusive ytbehandling är certiﬁerad enligt SSEN ISO 1090-1. Bägge våra anläggningar har
slungrensmaskin och friblästringshall. Man målar
både med högtryckssprutning (airless) och air
assist. Vid behov målar man även med lågtryckssprutning. Företaget utför även brandskyddsmålning i eget måleri. Det ﬁnns stora kostnads- och
kvalitetsfördelar med att måla brandskyddsfärg i
verkstad istället för på byggplats. I Halmstad består
ytbehandlingsanläggningen av slungrensningsmaskin som klarar gods med bredden 1500 mm
och höjden 750 mm, friblästerhall 15 x 5 meter,
industrimålningshall A 30 x 15 meter, industrimålningshall B 30 x 18 meter samt torkhall 30 x
18 meter. Längsta balklängd som man kan måla
är ca 60 meter och de längsta brobalkarna man
målat och levererat (2010) var 54 meter.
Koncernen - anställda
Idag har man 53 anställda i Halmstad och 30
i Lönneberga. Tomas Jansson är ägare och vd
i Lönneberga och Christin Henriksson är vd i
Bröderna Jansson – Nissavarvet. De projektansvariga för företagets byggverksamhet är
Olle Åkerblad och Lars Segge. Man har även
nyligen anställt en konstruktör som kommer

från WSP – Mikael Nilsson. Han kommer
att komplettera företagets produktionsunderlag och konstruktionskalkyl.
CE-märkning - kvalitet
Bröderna Jansson – Nissavarvet är certiﬁerade enligt EN 1090-1: 2009 och EN
1090-1:2009/AC:2010 samt ISO 3834-2:2005.
Nordcert genomför nu tredje revisionen
vilket innebär att Bröderna Jansson har varit
certiﬁerade i tre år redan. Bröderna Jansson
är därför CE-märkta upp till högsta klassen. Lönneberga Mekaniska är nu också
CE-märkta och har börjat en verksamhet
mot byggteknik. Man hjälper Nissavarvet i
deras större byggprojekt och är även igång
med ett första byggprojekt – en byggnad
till Åbro Bryggeri.
Pågående projekt
Aktuella byggprojekt som Bröderna Jansson
har igång närvarande är ett nytt kontorshus
för SKF i Göteborg, en samverkansbro i
Osby och en ny Willybutik i Falkenberg. I
höst ska man även bygga en speciellt gångbro i Vallastaden, Linköping som ritats av
&Rundqvist. T
Lara Hamrebjörk

Läs mer på Internet
www.br-jansson.se
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SL mekaniskes lokaler på Håland industriområde
på Bryne sett fra luften.

Naboen utleie overrekker sin gave til SL Mekaniske, en stålplate med bilde av forskjellige bygg vi har
hatt stålarbeidet på. Fra venstre Cecilie Karlsen, HMS/KS & personalansvarlig, Henning Dyskeland,
Daglig leder, Bjarne Kvia Mæland, Salgsleder Naboen, Nina Aasland, Konserndirektør Naboen og Jens
Hodne, gründer SL.

SL Mekaniske – 20 år med stål i Stavangerregionen
I 1994 startet SL Mekaniske
AS sin virksomhet på Hodne
i Kleppe. For syv år siden
flyttet de til nye lokaler på
Håland industriområde på
Bryne.

I

høst feiret de 40 medarbeiderne SL Mekaniskes 20 år i bransjen, sammen med inviterte
kunder og leverandører. Mottakelsen for de til
sammen 170 festdeltakerne ble holdt på verkstedet og bord settingen i et tilhørende telt utenfor.
SL leverer alt innen konstruksjonsstål og
fasader, både for nybygg og renoveringer, på
land og offshore. -I år har vi virkelig blomstret
på offshore med leveranser til båter og rigger,
forteller HMS/KS & personalansvarlig, Cecilie
Karlsen, -Og vi leverer mye racks, trolleys og
lignende til offshoreindustrien på land. I 2013
leverte vi en stor lastearm til Lewek Connector (EMAS), En av verdens mest avanserte
Supply-skip innen sitt slag. Connector skulle
bruke armen på et oppdrag i Mexico Gulfen,
med kapasitet på 16 tonn. Armen ble designet,
i samarbeid med NLI Engineering, og produsert på kun 8 uker. Videre har vi produsert
små men kompliserte item’s som Belmouth til
EMAS og modiﬁsert gangbro på 15 meter til
Yme for Talisman.

Gründer Jens Hodne hadde et foredrag med bilder om SL Meks historie gjennom 20 år.

Produserer og monterer selv
SL Meks sveisere og montører stiller med
en garasje på 25 arbeidsbiler, innredet med
teknisk utstyr.Produserer og monterer selv.
SL Mekaniske hadde i fjor en omsetning på
litt over 100 millioner. T
Lasse Kilvær

Les mer på internett
www.slmekaniske.no
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Lastearm til Lewek Connector på vei til et oppdrag i Mexico Gulfen. Armen har kapasitet på 16 tonn.
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Vegesack arkitekter

Kanalhuset i
Hammarby
Sjöstad

60
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inspiration vara att titta på amerikansk castiron
arkitektur från förra seklet där fans en balans
mellan svärta och ljus mellan lätthet och tyngd
mellan upprepning och variation. Lösningen
för Kanalhuset blev en förtillverkad rombisk
kassett med fyllningar av sinuskorrugerad plåt
och en ram av valsade L- proﬁler. I samarbete
med Narva Project kom stommen att ﬂyttas in
djupare i huset för att frikoppla fasadmontaget
från stommen och därigenom undvika mycket
tidskrävande arbete. Resultatet blev en invändigt synlig stomme som tillför interiörerna en
spännande dimension. R

Vegesack arkitekter

Beställare: Fabege
Arkitekt: Vegesack arkitekter AB
Konstruktör: Hill Statik
Stålentreprenör: Contiga
Plåtfasaden: Narva Project

Lars Hamrebjörk

I

Hammarby Sjöstad har ett spännande kontorshus byggts nere vid kanalen. Byggnaden
har byggts upp på källare och garage från en
tidigare riven byggnad. Det tidigare byggnaden var fyra våningar högt och det nya skulle
vara sju våningar. Det gällde alltså att bygga
lätt för att det skulle gå jämt ut!
Det blev givetvis en stomme i stål och håldäckelement som tillverkade och monterades av
Contiga. Fyrkantiga stålrör som pelare, H-balk
och HSQ-balkar med 110 ton stål monterades
på 9 veckor. Stabiliseringen av byggnaden består av ett hisschakt, trapphus och snedstagade
stålbalkar i fasad.
Uppgiften arkitekterna ställdes inför var att
skapa en lätt och prisvärd fasad. En byggnad i
plåt kunde motsvara dessa krav men det fanns
farhågor; Hur skapar man en fasad med dignitet
och värdighet utifrån ett material som så ofta
används i de allra enklaste byggnaderna? En
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Liljewall arkitekter

FEM-Design

Med FEM-Design får du tillgång till
kraftfulla finita elementberäkningar i ett
lättillgängligt format.
Med funktioner som grundläggningsdimensionering, automatisk snö- och
vindlastgenerering och autodesign för
profiloptimering förenklas arbetet för
stora projekt såväl som små.

Br Jansson – Nissavarvet

Stål kan modelleras som stång- eller
skalelement och dimensioneras med
första och 2:a ordningens teori med
automatisk beräkning av imperfektion.

SKF One Roof

U

nder sommaren 2015 ska SKF Sveriges nya kontor- och verkstadsbyggnad i Gamlestaden, Göteborg, stå färdig. SKF One
Roof uppförs på den södra sidan av Säveån. Här kommer en
modern och miljöklassad byggnad uppföras på dryga 8 000 kvm och
med plats för över 300 medarbetare. Byggnaden kommer att utgöras av
en verkstads- och laboratoriedel samt kontor- och konferensutrymme.
Byggnaden skall vara certiﬁerad enligt LEED GOLD och utrustas
med bästa tänkbara energi- och miljöteknik.
SKF One Roof skall präglas av en dynamisk arbetsmiljö med många
mötespunkter för samverkan mellan avdelningar och kompetenser.
Verksamheterna i byggnaden skall känna att de arbetar på en arbetsplats
med ett gemensamt mål. Byggnaden skall ha en stark identitet som
präglas av skarpa detaljer med hög precision, likt SKFs produkter i
övrigt. Huvudentrén fungerar som ett nav i byggnaden varifrån man
kommer att kunna läsa och förstå hela byggnadens struktur. I gränslandet mellan verkstads- och kontorsytor placeras verksamheter och
funktioner som glider i varandra och suddar ut den fysiska gränsen
mellan kontorsdelar och verkstadsdelar.
Byggnaden består av en stålstomme med HDF-bjälklag. Totalt
400 ton stål till pelare och balkar av standardproﬁler (VKR, IPE och
HEA) samt en svetsad HSQ-balk för upplag av bjälklagen och svetsade
traversbalkar i verkstadsbyggnaden. Till takkonstruktionen används
takstolar och liggande takfackverk i stål för att kunna fördela sidolaster
från travers. Längs kontorets södra fasad (120 m) ﬁnns ett uterum som
skall fungera som en dubbelfasad och klimatbuffert. Yttre fasaden lutar
samt har en krökning i plan. Tekla har varit ett användbart verktyg för
att lösa de geometriska utmaningarna.
Det har varit en mycket kort tillverkning och montagetid av stålstommen. Byggstart den var 13 juni 2014 och stålmontaget påbörjades
i mitten av augusti och ska vara klar vecka 46. R
Beställare: SKF Sverige
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Entreprenör: Serneke Bygg
Konstruktör: WSP
Stålentreprenör: Bröderna Jansson – Nissavarvet
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SBI Steel Connections
Stålbyggnadsinstitutets
detaljhandbok är en tidsbesparande
resurs för stålkonstruktören.
Spara ännu mer tid med SBI Steel
Connections - den nya digitala
detaljhandboken.
På ett enkelt och överskådligt sätt
dimensioneras de vanligaste typerna
av knutpunkter och förband enligt
Eurokod med nationella annex för
Sverige, Norge och Danmark.
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Mästerhuset
– intressant stålbalk ger enklare fasadmontage

D

Pembroke Real Estate

et nya Mästerhuset i centrala Stockholm börjar ta form och ska stå färdigt för inﬂyttning på de 30 500 m2
stora kontorsytorna under sommaren 2015.
-Byggnaden uppförs med en hög miljöproﬁl
enligt certiﬁeringssystemet LEED. Projektet
inleddes under våren 2012 då tre byggnader
från 80-talet revs bakom NK-byggnaden. Under sensommaren 2013 påbörjades därefter
stombyggnaden med en stålstomme på 1850
ton och 3000 HDF-element tillverkade och
monterade av Contiga.
Stålkonstruktionen består av fyrkantspelare,
VKR 150–400 mm, samt svetsade hattbalkar.
Ut mot Mäster Samuelsgatan har Contiga byggt
ett fackverk som är 36 m långt och 8 m högt för
att möjliggöra spännande arkitektur. Balkarna
i fasad är projekterade med en ”låda” i stål
som Contiga senare har betongfyllt. ”Lådan”
svetsar Contiga på hattbalken i verkstaden i
Norrtälje vilket ger ett enklare montage på
plats. I denna låda har Contiga placerat skenor som fasadelementen hänger i. Eftersom
nedböjningskraven på fasadbalkarna är stora
har bjälklagen förbelastats för den kommande
egenvikten av golv och installationer innan
själva montaget av fasadelementen. I takt med
att golv och installationer byggs i huset så tas
förbelastningen bort. På de speciellt utformade
fasadelementen står stålpelarna bakom och är
synliga inifrån kontorslokalerna. En elegant och
smidig fasadutformning på ﬂexibla kontorslokaler av hög internationell klass. R

Stålbyggnadsdagens studiebesök
på fredag 24 oktober
kommer att göra ett besök
på Kvarnholmsbron.
Se information på
www.sbi.se
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Optimalt brandskydd
i fem enkla steg

Contiga svetsar en ”låda”
på hattbalken
i verkstaden i
Norrtälje för
att förenkla
montaget av
fasadelementen.
Lars Hamrebjörk

1
2

Beställare:
Pembroke Real Estate
Arkitekt:
Tengbom Arkitketer
Entreprenör:
NCC Construction
Konstruktör: Hillstatik
Stålentreprenör: Contiga

Kvarnholmsbron

K

varnholmsförbindelsen består
av en tunnel
under Ryssberget samt
en 195 meter lång och
12 meter bred stålbro
över Svindersviken till
Kvarnholmen. Stålbron
består av två 145 meter
långa stålbågar med en
stålbalklåda med vägbana i betong. Stålbalklådan och stålbågen är
uppdelad i 10 delar (upp till 32 m långa och 80 ton tunga) och tillverkas
och monteras av Bilﬁnger MCE. Stålbågen har börjas monteras under
september och en längre artikel med bilder från stålkonstruktioner
kommer i ett senare nummer av Stålbyggnad. R

Pembroke Real Estate
Lars Hamrebjörk

Pembroke Real Estate

3

4

5
Glasroc F FireCase är ett enklare sätt att brandskydda bärande
stålstommar. Skivan är testad och godkänd för brandskydd i upp
till 120 minuter. Den monteras snabbt med skruv eller klammer
XWDQDWWDQYQGDPRQWHULQJVSUROHU
Dimensioneringen gör du enkelt på Gyproc webbplats genom att
välja konstruktionsstål, typ och dimension. I fem enkla steg lotsas
du till rätt systemlösning.
)LUH&DVHQQVLWUHWMRFNOHNDUYLONHWWLOOVDPPDQVPHGGLPHQVLRQHringsprogrammet ger optimalt brandskydd för ditt projekt.

Beställare: Nacka Kommun
Konstruktion: Leonhardt, Andrä und Partner
Entreprenör: Bilﬁnger Construction
Stålentreprenör: Bilﬁnger MCE
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Statoil Fuel+Retail hovedkontor

I

Schweigaardsgate 16, mellom Skatteetaten
og Teaterplassen, bygges det som blant annet
skal bli Statoil Fuel+Retail’s nye hovedkontor. Tomta tilhørte i utgangspunktet Statoil
Fuel+Retail (SFR), og de var også de som satte i
gang prosessen. Underveis tok Entra Eiendom
over både tomt og rollen som tiltakshaver.

RIFT AS for LOF Arkitekter AS

Lasse Kilvær

Utfordret reguleringsplanen
Prosjektet ble utlyst som arkitektkonkurranse
med en rigid reguleringsplan som rammebetingelse. LOF arkitekter satset på å utfordre
planen i sitt konkurransebidrag, og vant med
sitt forslag. Blant annet omplasseres en del av
volumene fra nordsiden, som vender mot den
offentlige plassen bak, til gatesiden som vender
ut mot trikkelinjen og de høyere byggene på andre siden av tungt traﬁkkerte Schweigaardsgate.
Mot plassen trekkes de øverste etasjene av bygget gradvis inn. På den andre siden trekkes de
laveste etasjene tilbake rundt passasjeinngangen,

et grep som skaper et innbydende inngangsparti.
Den offentlige passasjen leder til Teaterplassen
på andre den siden. Plassen blir også utvidet
med en stor del av den originale byggetomta.
Det ble gitt en rekke dispensasjoner i forhold
til reguleringsplanen, etter et samarbeid med
Plan- og Bygnings-Etaten.
BREEAM
Prosjektet sikter mot en Breeam excellent
miljø-klassiﬁsering, blant annet ved å åpne
opp for dagslys i nord og inn til atriumet i
midten av bygget, og begrense mengden glass

Tiltakshaver: Entra
Arkitekt: LOF Arkitekter
Totalentrepenør: NCC
Hovedentreprenør: Entra
Stål og prefab entreprenør: Contiga
Stålkonstruktør: Contiga

og direkte sollys på sør- og vest-siden. Det
tilbys begrenset med parkeringsplasser og det
er tenkt at arbeidsplassen skal nås med kollektivtransport. R

Ruukki

Pir Nord
– Oslo Lufthavn

64
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Ruukki

E

t helt nytt pir er nå under bygging på
Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fra før
av er det en utenlandspir mot øst og en
mot vest. Den nye tredje piren strekker seg
mot nord og skal håndtere både utland- og
innlandstraﬁkk, adskilt i to nivåer. Den nye
piren er 300 meter lang og har et areal på 63 000
m². Piren får i alt 17 nye ﬂyoppstillingsplasser,
hvorav 11 er brotilknyttede. Den nye piren mot
nord har et moderne uttrykk med ovale trebuer, som omhyller de to øvre etasjene. Dekkene
hviler på et bæresystem av stålbjelker. Ruukki
Construction har prosjektert, produsert og

levert 2.100 tonn med stålkonstruksjoner til
prosjektet. Monteringen startet i januar i år og
vil pågå ut 2014. De største bjelkene, WI1250,
med lengde 29 meter ble skjøtet på plassen
og løftet på plass med en 300 t mobilkran.
Brannbeskyttelse, med maling og mineralull,
blir utført på byggeplass. R

Byggherre: OSL Oslo Lufthavn AS
Arkitekt: Nordic Ofﬁce of Architecture
Stålkonstruktör: Ruukki Construction
Stålentreprenör: Ruukki Construction
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Åkrene Mek. Verksted

Tiltakshaver: CC Mart’n holding
Entreprenør: Veidekke
Arkitekt: JAF arkitekter og Anderssen +
Fremming arkitekter.
RIB: Høyer Finseth
Stålentreprenør: Åkrene Mek. Verksted

Nordic — Ofﬁce of Architecture

CC Hamar Stadion
– Forskjellige funksjoner lag på lag

C

C Hamar Stadion er en kombinasjon av
et nytt kjøpesenter, boliger og kontorer,
på den gamle tomten til Hamar stadion,
derav navnet på prosjektet. Boligene ligger øverst,
over kontorene og kjøpesenteret, som igjen ligger
over parkeringshuset. Høyer Finseth var total-RIB
på alle konstruksjoner, noe de erfarte at gjorde det
mulig å spare mye tid i oppstartsfasen. Det ble investert mye i å gjøre et godt forarbeid til prosjektet.
CC Hamar Stadion er den største utbyggingen i innlandet siden OL på Lillehammer. Det
gikk med cirka 2 200 tonn stål i prosjektet, og
kontraktsummen ligger på rundt 900 millioner
kroner. Det var Åkrene Mekaniske Verksted
som leverte og monterte alt stål. -Det gikk smertefritt og i høyt tempo, sier Morgan Mathisen i
Åkrene Mek. Det var ikke noe veldig ekstreme
konstruksjoner for oss, men mengden stål var
ekstrem. Det er største prosjektet Åkrene Mek
har hatt totalt sett. Vi hadde også et veldig godt
samarbeid med Veidekke på prosjektet.
Nybyggets gulvareal blir rundt 65 000 m2.
Etter planen skal det topp moderne kjøpesenteret åpnes til julehandelen 2014. R

Verkstedhall
for ROV-er
i Stavanger

P
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Ruukki

Byggherre: Seabrokers Eiendom
Arkitekt: Brandsberg Dahl Arkitekter
Stålkonstruktør: Ruukki Construction
Stålentreprenør: Ruukki Construction

Ruukki

å Forus i oljebyen Stavanger, har Ruukki
levert og montert en verkstedhall for
Seabrokers Eiendom AS. Arbeidet
med å bygge den 10 000 m2 store og tolv meter
høy verkstedhallen ble avsluttet i mars. Den
nøkkelferdige leveransen inkluderer: bærende
stålkonstruksjoner inklusiv 900 meter kranbjelker, utvendige- og innvendige vegger, bærende
takplater samt taktekking med isolasjon for hele
bygningen. Leveransen inkluderer også vinduer
og takvinduer. I tillegg er det bygget gangbruer
som gir tilgang til tilknyttede bygninger.
Sluttbrukeren av hallen er Oceaneering AS,
som vil komme til å bruke anlegget bl.a. for å
vedlikeholde og reparere ROVer (undervannroboter). Unn-Iren Salmelid i Seabrokers har satt
stor pris på den nøkkelferdige leveransen. - De
kom praktisk talt som et tog og monterte hele
stålkonstruksjonen på tre måneder. Det var bare
for oss å rydde plass. Selv om Rogaland er et ”betongfylke” ville et betongbygg vært langt mindre
hensiktsmessig, både tids- og kostnadsmessig,
sier Unn-Iren Salmelid. Kilde: Ruukki.no R
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www.hr-maskin.no

MAGNETBORMASKINER
MOBIL OG FLEKSIBEL BORING I STÅL.
STORT MODELLUTVALG PÅ LAGER,
OGSÅ LAVTBYGDE MODELLER FOR
BORING I
H-BJELKER OG PROFILER

Slåttland Mekaniske
– Rudskogen

S

låttland Mekaniske AS har fått oppført et nytt hovedkontor og
verksted på Rudskogen i Rakkestad kommune. Bygget er på
4500 m2, hvorav 800 m2 er kontorer. Bygget er konstruert med
bæresystem av stål og sandwichelementer.
Metacon Industrimek har, på oppdrag for hovedentreprenør Betonmast Østfold, levert og montert stålkonstruksjonene. Kranbanebjelkene ble konstruert og produsert som romfagverk. Ferdigstillelse
var november i fjor.
Metacon har også stått for prosjekteringen samt levering og montering
av takplater, taktekking og fasader av sandwichelementer, brannvegg med
REIM-90 krav og hulldekker. Det har gått med totalt 336 tonn stål. R

KJERNEBOR I FLERE KVALITETER
FOR DE FLESTE TYPER STÅL
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PÅ LAGER: Ø11mm - Ø200mm
::KJERNEBORSPESIALISTEN::
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Byggherre: Slåttland Eiendom AS
Hovedentreprenør: Betonmast Østfold
Arkitekt: BAS Arkitekter
Stålkonstruktör: Metacon Industrimek
Stålentreprenör: Metacon Industrimek
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Bana 1 AB

B30-s1,d0 ONDATHERM
PIR Sandwichpaneler från
tjocklek 100 upp til 140 mm

NYHET!

D

B-s1,d0 klassiﬁsering för alla
tjocklekar från och med 40 mm

Typ 1003 B
Täckande bredd 1000 mm

B = Brandmotstånd
s = (smoke). Rökavgivelse klassat i s1, s2, s3

1003 BM

d = (drop). Max droppar från smält ytskikt
klassat som d0, d1, d2

1003 BMF

1003BF

1003BFF

Mineralullpaneler 240 och 300 mm

1003B

1003BFG

NYHET!

SKYDDSKLASS 2
gäller från och med 200 mm

Panelegenskaper
Densitet min. ull: 85 kg/m3

Densitet min. ull: 120 kg/m3

Paneltjocklek

240 mm

300 mm

240 mm

300 mm

U-värde (W/m2K)

0,16

0,13

0,18

0,15

Vikt 0,63/0,50 mm (kg/m )

29,8

34,9

38,2

45,4

Brandenskaper

El 180 A2-s1-d0

2

Produktpro
ktprog
rog
og
gram
ra
am 112:1
2:
2:1 Arval

ARVAL
produkter
system och

av de unika
du ett urval produktHär finner
arkitektur.
vårt skandinaviska
erbjuder. I
för morgondagens
ArcelorMittal
Inspiration
som koncernen spännande produkter.
produkter
du ännu fler
program finner

Beställ vårt svenska produktprogram och vår europeiska inspirationsbroschyr. Maila kontaktuppgifter till reception@arcelormittal.se så skickar vi!
Vi bistår med kvalificerad rådgivning vid beräkningar och materialval. Ring 054-68 83 00 så får du hjälp att hitta rätt kontakt för just ditt projekt.

www.arcelormittal.se

Posttidning B
Retur adr: Norsk Stålforbund
Karl Johans gate 8
0154 Oslo
Norge

VI PROJEKTERAR
STÅL FÖR FRAMTIDEN
Byggnadskonstruktion är nyckeln för att möta både
funktionella och estetiska visioner när byggnader ska
utformas. Stålkonstruktion är en viktig del.
Vi gör stål möjligt i så väl spektakulära som rationella
former oavsett om det handlar om ett fastighetsprojekt
eller ett stort industriprojekt.
Läs mer på www.cowi.se

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

