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Träindustrin utmanar stål- och betongindustrin med stöd av statlig finansiering

R

egeringen beslutade i oktober 2004 om en nationell
strategi för ökat byggande i trä. Målet är att 30%
av alla större byggnadsverk skall byggas med
trästomme inom 5–10 år.!
Varför satsar då regeringen på en nationell träbyggnadsstrategi och varför ger man ensidigt stöd och pengar
till ett enda byggnadsmaterial?
Man anger ett antal olika skäl, som är mer eller mindre
sakligt motiverade. Ett skäl är att trä skulle vara mer lämpat till industriellt byggande på grund av materialets lätthet
i kombination med dess bärförmåga och att det dessutom
skulle vara det i särklass viktigaste systembärande materialet i den industrialisering som pågår i byggsektorn !?
Man trycker också hårt på att träbyggandet är bättre för
miljön för att trä är en förnybar resurs och att förädlingen är energisnål. Man talar inte gärna om fukt, mögel, och
allergiproblem med trä och inte heller särskilt mycket om
återanvändning och LCC-perspektivet. Beträffande brand
så anser man att det går att ”hantera” brand mycket bättre idag än när hela städer brann ned och man för drygt 100
år sedan förbjöd byggande med trästomme högre än 2 våningar. Vid brand kan visserligen träet idag skyddas och
folk kan evakueras men huset är förstört då trä trots allt är
ett brännbart material med kapitalförstöring och omfatttande kostnader för återuppbyggnadsarbete, vilket normalt
är mindre kostsamt i byggnader av stål och betong.
Det är inte fel att konkurrensen ökar inom byggindustrin, men det får inte ske genom ensidigt och osakligt
stöd av staten och genom statliga bidrags- och finansieringsorgan som snedvrider konkurrensen på marknaden!
På betongsidan har man försökt påverka regeringens beslut på olika sätt utan större framgång. En konkurrensprocess pågår i Norge där Norska Stålförbundet har varit
aktiv och framfört hård kritik. Det bästa vi inom stålbygggnadsbranschen kan göra är att påvisa fördelar och möjligheter med att bygga med stål- och lättbyggnadstekniken

och att framföra sakliga argument och arbeta för ett brett
stöd till FoU för byggindustrin som helhet.
Ett bra sätt att påvisa stålets möjligheter är att dela ut
ett Stålbyggnadspris 2007 till ett byggnadsverk där man på
ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat
stål. Tävlingen pågår och de nominerade bidragen kommmer att presenteras i nästa nr av tidningen Stålbyggnad
samt på årsmötet den 8 maj i Stockholm då även vinnaren kommer att utses.
Vi kommer dessutom att stödja nästa års tävling av ”Future City” med ett mindre stålbyggnadspris för att ge studerande ungdomar möjlighet att ”tänka stål” i ett tidigt
skede.
SBI kommer också under 2007 att satsa på seminarier
och kurser för att utbilda och informera marknadens aktörer hur man på bästa sätt använder stål- och lättbyggnadstekniken. Den 25 april är det planerat ett seminarium
i Access-Steel, som kommer att ge en översikt av Eurokoderna 3 och 4 samt en genomgång av tillgängliga programvaror på Internet. I augusti planeras ett seminarium
kring multiarenor och sporthallar och senare under hösten
hoppas vi kunna genomföra en kurs i 3D-projektering och produktionsstyrning för stålkonstruktioner, som en uppföljning av det
mycket uppskattade studiebesöket i Hollland.
En vidareutbildning av stålkonstruktörer, som skall leda till en certifiering, är under arbete och kommer att
presenteras i samband med Stålbyggnadsdagen och genomföras under
2008.
Glöm inte att redan nu boka in
årets höjdpunkt, Stålbyggnadsdagen
25–26 oktober i Göteborg!
Hans Olson, vd, Stålbyggnadsinstitutet
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Redaktörens ruta
 Tidningen Nyheter
om Stålbyggnad
kommer nu att ges ut
med fyra nummer per
år. Nummer 1 och 4
blir lite mindre omfattande nummer medan nummer 2
och 3 blir lika fullmatade som tidigare. Se gärna till att dela med dig
av detta nummer till dina kollegor
och berätta att de kan få ett eget
exemplar om de kontaktar SBI 08661 02 80 eller info@sbi.se,
www.sbi.se. Håll dig uppdaterad –
läs Stålbyggnad!!

Lars Hamrebjörk

Redaktör för Nyheter om Stålbyggnad

Stena Stål AB ny medlem
 Vi kan välkomna Stena Stål AB
som ny medlem i Stålbyggnadsinstitutet. Stena Stål är en rikstäckande
stålgrossist som också är ledande i
Sverige på figurskuren plåt.
Stena Stål har alltid ett brett standardsortiment tillgängligt i sju strategiskt placerade filiallager som dessutom
stöds av huvudlagret i Västerås. Man
har elva försäljningsställen i landet vilket borgar för snabb
service med lokal
marknadskännedom.

Jan-Erik Dahlin,
Vd Stena Stål AB

Plannjas
nya beläggning
 Nu introduceras
Plannja HardCoat™ på
större delen av produktprogrammet. Bakgrunden
är att det nya beläggningssystemet visat sig
överlägset de gamla.
Plannja HardCoats främsta egenskap är att det ger
byggplåten ett mycket
starkt skydd mot väder,
vind och annat slitage.
Kort sagt: Den är reptålig,
kulörbeständig och miljöanpassad. Plåt med HardCoat är dessutom återvinningsbar.
Plannja HardCoat™ är
ett polyesterbaserat beläggningssystem med tillsatsmedel som ger en
keramiskliknande yta
– en yta som är extremt
hård.

kjøpet medfører ingen
endringer i selskapets
ledelse, og virksomheten
vil fortsatt drives fra selskapets lokaler på Bentsrud
i Holmestrand.

Rautaruukki
kjøper Scanbridge

Plannja HardCoat™ har
en extremt hård yta.

www.plannja.se

kunder ett bredare sortiment av industrihallar.
Den förvärvade verksamheten kommer fortsättningsvis att drivas som en
självständig separat enhet
inom Llentab-koncernen.
Några organisatoriska eller
andra förändringar är inte
aktuella. www.llentab.se

Llentab köper AB
Västanfors Industrier

E. A. Smith kjøper
Vestfold Jernlager

 Genom förvärvet får
Llentab AB, via ett etablerat varumärke och den
kompetens som AB
Västanfors Industrier besitter inom konstruktion,
produktion, marknadsföring och med tillgång till
nya distributionskanaler,
möjlighet att erbjuda sina

 E. A. Smith AS i Trondheim har inngått en avtale
med familien. Lauritzen
gjennom deres eierselskap
Kikut AS om kjøp av Vestfold Jernlager AS, som
driver med salg av stål og
metaller. E. A. Smith
erverver 100 % av aksjene
i Vestfold Jernlager. Aksje-

 Den finske stålprodusenten Rautaruukki kjøper
norske Scanbridge AS i
Sandnessjøen, som er markedsleder innenfor stålbruer i Norden. Det er ventet
at transaksjonen blir fullført i løpet av våren 2007.
Scanbridge omsatte for
rundt 73 millioner i fjor.

Svetsning
av rostfria stål
 En guide för svetsning
av rostfria stål finns nu på

www.euro-inox.org.

Nya Ståleurokoder
 Sex nya delar av Eurokod 3 Dimensionering av
stålkonstruktioner har nu
trätt i kraft. Det är:
– Del 1-3: Kallformade
profiler och profilerad
plåt
– Del 1-5: Plåtbalkar
– Del 1-11: Dragbelastade
komponenter
– Del 2: Broar
– Del 3-1: Torn och master
– Del 3-2: Skorstenar

Dimensionera stålkonstruktioner med hjälp av internet
Eurokod 3 och 4

Kursinbjudan – Stockholm 25 april 2007
Under 2007 kommer Eurokoderna att kunna börja användas för byggnader
och om tre år blir de det enda alternativet. För att inte hamna på efterkälken
är det därför hög tid för alla byggkonstruktörer att sätta sig in i hur Eurokoderna hänger samman och vilka hjälpmedel som finns till hands.
Seminariet som vänder sig till konstruktörer av stål- och samverkanskonstruktioner kommer att ge en översikt av Eurokoderna och en genomgång av
tillgängliga programvaror på Internet. En stor del av seminariet kommer att
ägnas åt webbplatsen www.access-steel.com som innehåller närmare 250
dokument med information och hjälpmedel för en komplett dimensionering
av kontor, bostäder och hallbyggnader i stål- och samverkanskonstruktioner
enligt Eurokoderna.

Föreläsare
Professor Bernt Johansson, Stålbyggnad, LTU
Civ ing Björn Uppfeldt, Stålbyggnadsinstitutet
Tid och plats
25 april 2007 13.00-16.30
Stockholm (Plats meddelas vid anmälan)
Anmälan och information
Anmälan görs till info@sbi.se eller 08-661 02 80
senast den 15 april 2007.
Avgifter
Medlem i SBI: 900:– Ickemedlem: 1900:–
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Nya FEM-Design 7.0 – från start till mål
Årets version av FEM-Design är den
7:e i ordningen sedan starten 1996.
Vi har laddat upp med massor av
nyheter; stålbalkar som skalelement
med förstyvningar och håltagningar,
prefab- eller platsgjuten stomme med
generella definitioner av frihetsgrader
mellan objekt, ledade och separerade
balkkryss/ändar, dokumentationsmodul
med egna mallar för in- och utdata är
några bra exempel.
Skicka ett e-mail till info@strusoft.com
och beställ vår nya FEM-Designbroschyr.

Vesfjordgata 4, NO-1338 Sandvika, Norge
tel: +47 69 31 10 66, e-mail: jro@nois.no
www.nois.no
www.fem-design.com

• 3D-modellering • IFC/DWG import
• Stabilitetsanalys • Ståldimensionering
• Reaktioner • Betong & Armering
• Deformationer • Lastberäkning
• Snittkrafter • Dokumentation

Fridhemsvägen 22, 217 74 Malmö, tel: 040 - 53 01 00
Fleminggatan 15, 112 26 Stockholm, tel: 08 - 652 58 40
www.strusoft.com
www.fem-design.com

Når vil Eurokodene
bli tatt i bruk?
pørsmålet i tittelen er litt tvetydig.
Når, som i hvilke typer prosjekter,
og når, som i ”når tid”, velger
man eller må man gå over til å prosjektere etter de nye Eurokodene. De felleseuropeiske prosjekteringsstandardene vil
mest sannsynlig bli utgitt som nasjonale
europeiske standarder (NS-EN) med nasjonale tillegg (NA) siste halvdel av 2007.
Eurokodene, til sammen 58 stk, vil virke side om side med dagens nasjonale
standarder (NS) fram til mars 2010. Da
trekkes de nasjonale standardene tilbake.
Omfanget av de nye standardene er
formidable. For stål er det totale antall sider nær 1500 og for jordskjelv mer enn
650. Men det er kun relevante deler som
er aktuelle f. eks. ved dimensjonering av
enkle bygninger.

S

Så, når vil Eurokodene bli tatt i bruk?
Venter en til at de nasjonale standardene er trukket tilbake eller..? Det er mye
som taler for at de vil bli tatt i bruk relativt raskt. Det er flere grunner til dette:
1) i mange tilfeller vil Eurokodene gi en
mer optimal konstruksjon, derav et rimeligere bygg 2) Eurokodene har mer
spesifikke beregningsregler for ulike konstruksjonstyper og for ulike materialtyper. 3) dersom man venter for lenge med
å lære seg Eurokodene, kan man lett ”bli
tatt på senga” den dagen nasjonale standarder ikke lenger er gyldige. 4) dersom
et firma starter prosjekteringen etter Eurokodene så må nestemann på samme
prosjekt også beregne etter Eurokodene.
En kan ikke blande de to regelverkene.
5) byggherren kan bestemme at bygget

skal beregnes etter nye Eurokoder fordi
han ønsker tilbud også fra utenlandske
aktører. Dette vil ofte være tilfelle for
større prosjekter. 6) byggherren vil av
hensyn til framtidig FDV-dokumentasjon
ikke ha dimensjoneringer som snart er
“gått ut på dato”. 7) ved oppdrag i utlandet må man regne med å ta de nye Eurokodene i bruk mye tidligere enn her
hjemme. Enkelte land har vedtatt å trekkke tilbake sine nasjonale standarder alllerede i 2008.
Konklusjonen må derfor bli denne: Jo
tidligere man lærer seg det nye regelverket, desto bedre er man rustet for framtidige oppdrag.
J
Kjetil Myhre,
Daglig Leder i Norsk Stålforbund

Ny bok om utmatting
av sveiste konstruksjoner
oktober 2006 kom en ny bok om utmatting av sveiste konstruksjoner. Boka utgis på forlaget ISTE (ISBN
1905209541). Formålet med boka er å gi
designingeniører og vedlikeholdsplanleggere et verktøy både for å estimere levetider og å planlegge inspeksjonsprogrammer i løpet av servicetiden til en
sveist konstruksjon. Boka er skrevet av
professor Tom Lassen ved universitetet i
Stavanger i samarbeid med professor Naman Recho ved Pierre og Marie Curie
universitet i Paris. Begge forfattere har
lang erfaring innen forskning, undervisning og konsulentarbeid knyttet til utmattingsfenomenet. Boka er redigert i tre
hoveddeler med i alt 12 kapitler. Den første delen tar for seg vanlig praksis ved utmattingsberegninger slik den er nedfelt i
standarder og regelverk. Hovedvekten i
denne delen er lagt på S-N metoden og
anvendt bruddmekanikk. Den første metoden kan brukes til å estimere sikre le-

I
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vetider, mens
anvendt bruddmekanikk
er
nødvendig for å
verifisere skadetoleranse
og
planlegge inspeksjoner.
Den andre
delen av boka
tar for seg problemet
med
usikkerheten til de parameterne som inngår i beregningene. Stokastiske metoder
blir gjennomgått og deres anvendelse for
å beregne påliteligheten av sveiseforbindelser som funksjon av tid blir demonstrert. Nøyaktigheten til inspeksjonsmetodene blir også karakterisert og tatt hensyn til. Disse temaene danner grunnlaget
for risikobasert inspeksjonsplanlegging.
Den siste delen av boka tar for seg
siste nytt innen forskning, med vekt på de

resultatene som er modne for anvendelse.
Nye S-N kurver blir foreslått og modellering av hele utmattingsprosessen blir
diskutert. Sprekkoppførsel under sammensatte spenningssituasjoner blir også
modellert. Denne delen av boka vil også
være interessant for undervisere og forskere.
Boka legger vekt på praktisk anvendelse av metodene og det følger regneark
med for analyser basert på S-N metoden,
anvendt bruddmekanikk og modeller der
initieringsfasen av levetiden er tatt med.
Disse regnearkene gir leseren anledning
til å se virkningen av variasjonen av ulike parametere på sprekkvekst og levetider. Eksemplene er i hovedsak hentet fra
stålkonstruksjoner i offshoreindustrien.
Interesserte kan finne mer om boka på
www.iste.co.uk der den også kan bestilles.
Alternativt kan den bestilles på Amazon (Lassen , ISBN 1905209541).
J
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Konstruera
med stål
Att konstruera med
stål har svenska forskare och experter
samlats för att ta fram ett
läromedel som med sina
tolv fristående moduler
täcker det mesta en stålkonstruktör kan råka ut
för i sin vardag. Att konstruera med stål är tänkt
för teknologer som studerar på en nivå motsvarande
de avslutande årskurserna av en svensk civilingenjörsutbildning, men kan i sin helhet eller i delar även användas för kortare koncentrerade kurser riktade mot redan
yrkesverksamma konstruktörer och beräkningsingenjörer
såväl som för självstudier. Läromedlet är avsett att ge en
grundläggande förståelse för stålkonstruktioners beteende
och verkningssätt, och ger bland annat bakgrunderna till en
stor del av de beräkningsregler som tillämpas i Eurokod 3.
De tolv modulerna, som även kommer att finnas tillgängliga på engelska, är:
Modul 1* Allmänna gr under
Ove Lagerqvist, LTU
Modul 2* Material och komponenter
Anders Samuelsson, SSAB Oxelösund och
Anders Olsson, Outokumpu Stainless
Modul 3* Konceptuell utfor mning
Bernt Johansson, LTU och
Håkan Sundqvist, KTH
Modul 4 Bär verksanalys
Bernt Johansson, LTU
Modul 5 Tvärsnittsbär för måga
Bernt Johansson, LTU
Modul 6 Stabilitet för stänger och balkar
Torsten Höglund, KTH
Modul 7 Kallfor made pr ofiler
Torsten Höglund, KTH
Modul 8 Utmattning
Kjell Eriksson, LTU
Modul 9 Br ottmekanik
Kjell Eriksson, LTU
Modul 10* Förband
Bert Norlin, KTH och
Milan Veljkovic, LTU
Modul 11 Bär för måga vid brand
Peter Karlström, SBI
Modul 12* Tillverkning, montering och kontr oll
Björn Uppfeldt, SBI

L i n d a b | F ö re n k l a r b y g g a n d e t

I

Exakt, enkelt och snabbt
med Lindab ADT Tools
Utfackningsväggarna till kvarteret Vesta, vid
hamnen i Höganäs, har konstruerats och
projekterats med hjälp av Lindab ADT Tools.

NY
VERSION
Nu Lindab ADT Tools v3.0
Läs mer på www.lindab.se/byggteknik

*Ännu ej klara för försäljning

Modulerna kan beställas från Stålbyggnadsinstitutet,
www.sbi.se gå in under ”Litteratur” och därefter ”Ny litteratur”.
J
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Stålbyggnadspriset 2007
till bästa svenska stålbyggnad
tålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett
byggnadsverk där man på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande
sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till användandet av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och
inspirerande lösningar. Men inte minst är priset till för att uppmärksamma
arkitekter, ingenjörer och företag som väljer att utnyttja stålets egenskaper
på ett tydligt och väl exponerat sätt.
Juryn har ur ett 15-tal nominerade bidrag utsett fem bidrag som går till
slutlig bedömning. Det var många riktigt bra förslag som har nominerats i
år men dessa fem bedömde juryn vara de som bäst uppfyllde kriterierna för
att erhålla Stålbyggnadspriset 2007. De fem bidragen kommer att presenteras i samband med Stålbyggnadsinstitutets årsmöte den 8 maj. Då kommer
även det vinnande bidraget att offentliggöras och priset delas ut (se annons).

Juryn 2007:
Arkitekt Svante Berg, Berg Arkitektkontor
Arkitekt Matilda Stannow, Tidskriften Arkitektur
Professor Bernt Johansson
Civ ing Lars Hamrebjörk, Red Stålbyggnad
Civ ing Hans Olson, VD SBI
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Svävande taket,

Gärstadverket,

Sjöstadshallen,

Rica Talk Hotel,

Botium,

Vällingby C, Stockholm

Linköping

Stockholm

Älvsjö, Stockholm

Växjö

Ett nytt svävande tak
över Vällingby Centrum
från 1950-talet. En takkonstruktion bestående
av ett rutnät av vierendeelstålbalkar och glas.

Avfallsförbränningsanläggning invid E4:av vid
Linköping. Stålstomme
med glasfasad och utanpåliggande rutnät av
stålprofiler med gallerfyllning vilket gör hela processutrustningen synlig.

Parkeringshus och idrottshall som även utgör bullerskärm mellan Hamarby
Sjöstad och Södra Länken.
Den primära stommen
består av stålbågar med
varierad krökning.

Hotell vid Stockholmsmässan. Byggnaden har
en stålstomme med
bjälklag av håldäck och
en dubbelskalsfasad. Huset vilar på två våningshöga fackverk vilka även är
synliga inne i byggnaden.

Mitt i småländska träriket byggs 35 villor med
stålstomme och ytterväggskonstruktion av
slitsade stålreglar.

S

Arkitekt:
KHR Rundquist arkitekter
Konstruktör:
WSP Byggprojektering
Stålentreprenör: DemVerk/Normek/ VSAB
Byggherre: Sv Bostäder

Arkitekt: Berg arkitekter
Konstruktör:Structor
Stålentreprenör: Ruukki
Byggherre: Tekniska Verken i Linköping

Arkitekt: Brunnberg &
Forshed Arkitektkontor
Konstruktör:Sweco Bloco
Stålentreprenör:
Smederna
Byggherre: Sthlms Stad

Arkitekt: Rosenbergs
arkitekter
Konstruktör: ELU Konsult
Stålentreprenör: Ruukki
Byggherre: Rica Hotels

Arkitekt:
Wibroe Arkitekter
Konstruktör:
CM Byggkonsult/Lindab
Stålentreprenör:
Peab/Lindab
Byggherre: Brf Botium

Stålbyggnadsinstitutet Årsmöte
med Stålbyggnadspriset 2007
De fem nominerade bidragen till slutbedömningen presenteras av representanter
DATUM: Tisdag 8 maj 2007
från respektive projektgrupp. Slutligen kommer arkitekt Svante Berg från juryn
PLATS: SSAB, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm
att presentera det vinnande bidraget med motivering varefter priset delas ut.
TID:
14:00 Årsmöte
15.00
Kaffe
Anmälan till Årsmöte och presentation av Stålbyggnadspriset till
15:30 – 17:00 Stålbyggnadspriset 2007
SBI, info@sbi.se eller 08-661 02 80 senast fredag 4 maj.

Norsk Stålkonstruksjonpris 2007
till beste stålkonstruksjon
orsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner deler
hvert annet år ut Norsk Stålkonstruksjonspris. Prisen er ment å oppmuntre til anvendelse av stål og gi opphav til nye idéer og inspirerende løsninger. Prisen deles ut til en stålkonstruksjon som har kvaliteter både hva angår estetikk, teknikk og økonomi. Konstruksjonen skal være bygd
i Norge og ferdigstilt i løpet av de siste tre år. Prisen består av et diplom som
tildeles byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør og stålentreprenør.
Juryen har på bakgrunn av 14 innkomne forslag nominert 4 kandidater
som går til finalen i årets priskonkurranse. Det var i år en større bredde og
flere typer av konstruksjoner enn tidligere år. Prisvinneren vil bli offentliggjort i neste nummer av Stålbyggnad. Presentasjon av det vinnende prosjektet og prisutdeling vil skje under Norsk Ståldag 18. oktober på Grand Hotel i Oslo.

N

Juryen 2007:
Bente Rødahl, Bente Rødahl Arkitekter AS, representant for Norske Arkitekters Landsforbund
Stig Møllersen, Multiconsult, representant for
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
Kjell Sollid, SWECO Grøner, representant for
Rådgivende Ingeniørers Forening
Audun Harridsleff, Contiga, representant for
Den norske Stålgruppen

1

2

3

4

Besøkssenteret ved
Nidarosdomen,

Nydalen Campus,

Ullevål Parkeringshus,

Papirbredden,

Trondheim
Nytt publikumsbygg i to etasjer
ved et av Norges viktigste kulturminner. Inneholder museumsbutikk, kafé, publikumsfasiliteter,
møterom og utstillinger.

Oslo
Prosjektet består av 4 blokker
under felles tak, hvorav 3 stk
benyttes av Handelshøgskolen
BI som har samlokalisert sine
virksomheter i Oslo-området.
Resterende består av kontorer.

Oslo
Nytt parkeringshus i 7 etasjer
for 326 biler med helikopterlandingsplass på taket for direkte
forbindelse til sykehusets akuttmottak via heis og gangbro.

Drammen
Drammens nye kunnskapspark i
7 etasjer med Høgskolen i Buskerud (HiBu), Handelshøyskolen BI
– BI Buskerud, Høgskolen i Telemark (HiT), Drammen bibliotek
og Buskerud fylkesbibliotek.

Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: Eggen Arkitekter AS
Rådgivende ingeniør:
Myklebust AS
Stålentreprenør:
Øysand Stål AS

Byggherre: BI-Nydalen Campus
Arkitekt: Niels Torp Arkitekter AS
Rådgivende ingeniør:
Rambøll Norge AS
Stålentreprenør: PPTH Oy
(Heter nå: Ruukki Construction)

Byggherre:
Ullevål Universitetssykehus
Arkitekt: ØKAW AS
Rådgivende ingeniør:
Reinertsen Engineering AS
Stålentreprenør: PPTH Oy
(Heter nå: Ruukki Construction)

Byggherre:
Entra Eiendom AS og
Drammen Eiendom KF
Arkitekt: LPO Arkitektur og Design
Rådgivende ingeniør:
Rambøll Norge AS
Stålentreprenør: Contiga AB

Rolf Hauan,
siv. ing.,
Rambøll Norge AS

Bilde fra
oppføring
av bygget.

AKER HUS – Nytt hovedsente
STÅLBYGGNADSPROJEKT

Anlegget ligger på Snarøya, med Telenors hovedkontor
som nærmeste nabo. Telenor utviklet prosjektet og solgte
det til Aker-Kværner i 2005. Aker Kværner har utvidet
prosjektet noe for å tilpasse det egne behov. Bygget skal
benyttes som nytt hovedkontor fra 2007.
omten er svakt skrånende og prosjektet har 2–3 etasjer under terreng. Disse arealene er utnyttet til
parkeringsanlegg og tekniske rom. Den
laveste kjelleretasjen ligger under grunnvannsnivået og er utført i vanntett, plassstøpt betong.
Anlegget ligger delvis på fjell og delvis på leire. Hele anlegget er fundamentert til fjell, enten direkte, eller via stålkjernepeler og betongpilarer. I byggegruben, som delvis er sikret med spunt-

T
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vegger, ble det tatt ut ca. 110.000 m2
jord og fjell. Overbygget er på 5–6 etasjer over terreng. Den øverste etasjen er
inntrukket. Byggningsmassen består av
to H-former som bindes sammen av en
glassgård med høy glassfasade og spesielle fagverkskonstruksjoner. Utbygningsformen er vist på figuren. Den lyse
skravuren er overbygget.
I kjelleretasjene er bunnplaten, yttervegger og diverse konstruksjoner som
opptar jordtrykk, utført i plasstøpt betong. Dekkekonstruksjonene i kjellerne
er i hovedsak utført i prefabrikkert betong, med hulldekker, sadeltaksbjelker
og søyler. Deler av dekkekonstruksjonene har store laster pga.jordfyllinger og
utføres av HD400.
Overbygget utføres med et vertikalt
bæresystem av stål, og med dekkekonstruksjon av stålbjelker og hulldekker.
Stålbjelkene er hatteprofiler innvendig og
I-profiler i fasadene. Den typiske søyleNR 1 • 2007 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

Plan dekkekonstruksjone,

Utbyggingsform. Mørke arealer er kjellere.

r for Aker Kværner

NØKKEL DATA
Bruttoareal:
58.000 m2, derav
22.000m2 mørke arealer
Ant. kontorplasser:
2.400
Ant. bilplasser:
630
Utbygging:

Modell fra øst, sjøsiden.

avstanden er 4,8m i fasaden og 7,2m
innvendig. Hulldekkene er i hovedsak
HD 265 med spennvidder ca.6–ca. 12 m.
Avstivningssystemet består av av vertikale, prefabrikkerte betongskiver i
NR 1 • 2007 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

trappe- og heissjakter, samt i vertikale
tekniske sjakter. For å få akseptable utbøyninger p.g.a. vindlast, er skivene opppspent vertikalt. I kjelleretasjene er disse skivene plasstøpt.
J

2005–2007

Totalentreprenør:
Skanska AS
Entreprenør stål- og betongarbeider:
Spenncon/PPTH
Arkitekt:
Niels Torp AS
Rådgivende:
Rambøll er rådgivende
innenfor byggeteknikk,
geoteknikk, va-anlegg,
bygningsfysikk og 3.
partskontroll brannteknikk.

STÅLBYGGNADSPROJEKT
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Kurs- og konferanseprogram våren 2007
1 dags kurs:
Grunnleggende utmatting av stålkonstruksjoner
Tid: Tirsdag 27. mars.
Sted: Rica Victoria Hotel, Oslo
2 dagers kurs:
Videregående utmatting av stålkonstruksjoner inklusiv fokus på nye materialer
Tid: Onsdag 28. og torsdag 29. mars.
Sted: Rica Victoria Hotel, Oslo
1 dags kurs:
Prosjektering av stålkonstruksjoner iht EN 1993-1-1:
General Rules and Rules for Buildings (Eurokode 3)
- inklusiv sentrale deler av del 1-8: Connections og Del 1-2: Brann
Tid: Tirsdag 17. april, Oslo
Sted: Clarion Royal Christiania Hotell, Oslo
Årsmøte:
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund
med info og omvisning av Price Waterhouse Coopers-bygget ved Oslo S
Tid: Torsdag 19. april
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo
Studiereise til Dubai
Torsdag 26. april - tirsdag 1. mai
Konferanse:
The 3rd Scandinavian Eurocode Steel Conference
Status of Eurocodes and National Annexes and Design of Steel Structures:
• Eurocode 3, Part 1-5 (EN 1993-1-5): Plated structural elements
• Eurocode 3, Part 1-9 (EN 1993-1-9): Fatigue
• Eurocode 3, Part 1-10 (EN 1993-1-10): Selection of materials
• Eurocode 3, Part 2 (EN 1993-2): Bridges
- including essentials from Eurocode 1, Part 2 (EN1991-2): Traffic loads on bridges
Tid: Onsdag 9. mai
Sted: Radisson SAS Scandinavian Hotel, Oslo
Konferanse: Norsk Offshoredag 2007
Tid: Tirsdag 22. mai
Sted: Grand Hotel, Oslo

Programmer og påmelding: www.stalguiden.com/NFS.htm

Jeroen Hendriks,
architectenbureau cepezed

The configuration of the
Kick Start-dwellings can
be fit to the conditions
of any given location.

Kick Start housing project
in Warsaw
LIVING STEEL

In the fall of 2005,
the IISI-managed Living Steel,
a worldwide, five year
programme to stimulate
innovation and sustainability
in the development of
housing, launched its first
architectural competition.
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ome 350 architect’s offices entered,
eighteen of which made it to the finals. The firms submitted designs
for given locations in Warsaw, Poland and
Kolkata, India. With its Kick Start housing concept, architectenbureau cepezed
from the Netherlands has won the competition for Poland. The firm has been
awarded a prize of €50,000 and a contract for the development of its design for
construction, which is now in progress.
Kick Start is a durable, energy saving,
steel constructed housing system with
lots of different options and a wide
range of flexibility in terms of configuration and internal arrangement. The
concept is based on modular standard
units of well over 50 m2, which can be
enlarged per modular measure. By linking or stacking the apartments, the floor
area can be increased by larger steps.
The floor plan of the houses can be
freely arranged; even the sanitary unit

S

can be positioned in compliance with
one’s own wishes.
Kick Start is designed according to the
principles of industrial, flexible and demountable (IFD) construction, which
amongst other things means that all elements are prefabricated. Constructing
thus becomes assembling, altering becomes transposing. Both the complete
construction and the separate parts are
recyclable. The façades are made of
storey-high glass sliding doors and isolated steel sandwich panels. The latter
can be clad with various materials such
as wood or stone. This way, it is easy to
optimally fit the taste of the owner or local regulations.
The apartments have a high insulating
value and a superb air density. On top of
that, the system has no thermal bridges.
Consequently, hardly any energy is lost.
Because light-weight materials with little
mass are used, the apartments quickly re- ®
LIVING STEEL
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Kick Start is completely constructed out
of prefabricated elements.

® spond to the input or drainage of heat, so
there is less use for heating and ventilation. Heating requirements are largely
covered by the bodily warmth of the people present in the apartments and household equipment such as televisions, computers and cooking apparatus. Situations
of extreme cold are taken care of for example by solar panels, heat storage in the
ground or centrally generated heat. The
apartments are naturally ventilated by
means of the large glass sliding doors. Because the facades largely consist of glass,
artificial lighting is only necessary during
the dark parts of the year. With all these
characteristics, the climate of the Kick
Start apartments is extraordinarily com-

A large part of the façades are made of
glass, thus allowing maximum incidence
of daylight.

fortable and exceptionally energy-conserving. The industrial construction
method with the use of standard components gives Kick Start a competitive position amongst the more traditional ways
of construction. The system offers high
quality at a favourable price.
Kick Start is an attractive housing system for every conceivable type of client.
It offers first time house buyers the possibility to attain their own dwelling at a
reasonable price. Linking and stacking of
the standard units will make the apartments attractive for families as well. Because of the levelled floors, the possibilities for the installation of elevators and
the floor plans which can be freely di-

#ARL "RO BYTER NAMN TILL 'RONTMIJ OCH INGÍR NU I %UROPAS
FEMTE STÚRSTA TEKNIKKONSULTGRUPP
,ËS MER OM INTELLIGENTA LÚSNINGAR PÍ WWWGRONTMIJSE

vided, the apartments are also very suitable for the elderly in need of care.
The UIA-approved jury of the Living
Steel Sustainable Housing Contest was
very impressed by the Kick Start concept.
Pritzker Prize winner Glenn Murcutt,
chairman, said: “Kick Start incorporates
simple floor plans, robustness and flexibility of design and the use of double loaded
corridors. The flexibility of the layout will
enable full advantage to be made of ventilation and daylight. The scale of the proposed design and, in particular, how the
configuration of the building can respond
to its context also impressed the Jury.”
The winner for the location in
Kolkata, India, was the London based
firm Piercy Conner Architects. In January, the deadline for entering the second
Living Steel Competition has expired.
This time, competitors are asked to design innovative housing concepts for locations in Brazil, China and the United
Kingdom. Underlying the competitions
is a desire to address the economic, environmental and social aspirations of a
growing world population.
J
More information about Living Steel
on www.livingsteel.org

Freedom Tower,
New York
STÅLBYGGNADSPROJEKT

The Freedom Tower
began to take shape in
July 2006 – the shape of
“jumbo” H-columns rolled
at the Differdange Grey mill
in Luxembourg (Arcelor).
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first lot of 805 tons of the world’s
heaviest H-section in high
strength HISTAR 460 steel has
been delivered end of 2006. After welding of additional plates to the jumbo
sizes, they form the underground steel
frame over the railway tracks which run
through the base of the Freedom Tower
and they will support the tower’s aboveground perimeter columns.
The Freedom Tower is located in the
northwest corner of the original World
Trade Center site. The tower rises from
a cubic base whose square plan – 61m
by 61 m – is the same size as the footprints of the original Twin Towers. Starting from the plaza level, a 15m high
public lobby is topped by a series of mechanical floors; together these form the
57m high building base. Sixty-nine office
floors rise above the base to a 341m elevation. Mechanical floors, two television broadcast floors, two restaurants

A

Freedom Tower on the site of the former
Twin Towers in New York.

and an observation deck culminate in a
metal and glass parapet that marks
415m and 417m – the two heights of the
original Twin Towers. A communications platform ring rises above the parapet and a 123m, cable-stayed antenna, ®
STÅLBYGGNADSPROJEKT
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Arcelor has delivered
the world´s heaviest
H-section to the underground steel frame over
the railway tracks.

© Carlo HOMMEL

® designed in collaboration with artist
Kenneth Snelson, rises to a final height
of 541m.
The Freedom Tower’s program includes 241 540m2 of office space, as
well as an observation deck, world-class
restaurants, parking, and broadcast and
antennae facilities, all supported by both
above and below-grade mechanical in16
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frastructure for the building and its adjacent public spaces. Below-grade tenant
parking and storage, shopping and access to the railway and subway trains
and the World Financial Center are also provided.
Architects Skidmore, Owings & Merrill designed a bold and simple icon in
the sky that acknowledges the memorial

below. While the memorial, carved out
of the earth, speaks of the past and of remembrance, the Freedom Tower speaks
about the future and hope as it rises into the sky in a faceted, crystalline form
filled with, and reflecting light. This tall,
pointed tower, in the tradition of great
New York City icons such as the
Chrysler Building and Empire State
Building, evokes the slender, tapering triangular forms of these two great landmarks of midtown.
The structural engineers Cantor
Seinuk and Schlaich, Bergermann und
Partner designed the robust, redundant
steel moment frame, consisting of approximately 50 000 tons of beams and
columns connected by a combination of
welding and bolting. Paired with a concrete-core shear wall, this moment frame
lends substantial rigidity and redundancy to the overall building structure while
providing column-free interior spans for
maximum flexibility.
The building incorporates advanced
life-safety systems that exceed the requirements of the New York City Building Code. In addition to structural redundancy and cementitious fireproofing
that is dense and highly adhesive, the
building includes biological and chemical filters in the air supply system. To assume optimum egress and firefighting capacity, extra-wide pressurized stairs,
multiple backups on emergency lighting
and concrete protection for all sprinklers
and emergency risers are being provided, in addition to interconnected redundant exits, additional stair exit locations
at all adjacent streets and direct exits to
the street from tower stairs. All of the
building’s life-safety systems – egress
stairs, communication antennae, exhaust
and ventilation shafts, electrical risers,
standpipes, and elevators – are encased
in a core wall that is 1m thick in most
places.
Construction on below-grade utility
relocations, footings, and foundations
for the Freedom Tower started in April
2006. It is projected that steel for the
building will be visible above grade in
2008, with a topping out in 2010. The
building is projected to be ready for occupancy in 2011.
J
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På kontoret sitter en nytillträdd vd och planerar för företagets största jobb någonsin och samtidigt funderar han över
hur de 26 anställda bäst ska fira företagets första 50 år.
I år är ett väldigt speciellt år för Forssells Smide i Huddinge.
Mikael Harrison

Lämnar över. Karl-Olof
Forssell har rest sig från
vd-stolen. Sonen Dennis
slår sig ner. Generationsskifte samtidigt som företaget fyller 50 år

Ett konstverk från
Forssells verkstad reses
för allmän njutning på
Lindvretens trafikplats
nära Kungens kurva.
”Vågat möte”.

Generationsskifte och
jubileum på Forssells smide
M E D L E M S F Ö R E TA G E T

ka man vara nogräknad startade
Harry Forssell den verksamhet
som skulle bli AB H Forssells
Smidesverkstad redan 1955. Tillsammans med två arbetskamrater. Ett garageföretag med verksamheten koncentrerad till kvällarna. Men redan två år senare köpte Harry ut de andra delägarna och bildade sitt företag. Det är 50 år
sedan.
Det har runnit en hel del vatten under
broarna sen dess – en del av dom har
Forssells dessutom byggt – i detta företag som måste betraktas som ett familjeföretag i dess renaste betydelse. Harrys
hustru Ingrid jobbade med maken redan
från början och under många år. Sönerna Karl-Olof och Stellan kom naturligt
in i företaget och Karl-Olof fortsatte senare som ensam ägare och vd.
Nu drivs nästa milstolpe ner i den
forssellska historien, när Karl-Olofs son,
Dennis, tar fars plats på vd-stolen. Den-

S
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nis fru jobbar här. Hans far fortfarande
och hans mor också.
– Jag är medveten om talesättet som
säger att första generationen bygger upp,
den andra förvaltar och den tredje bryter ner, säger Dennis Forssell. Men det
känns främmande för mig just nu. Jag
vill greja det här.
Han har goda förutsättningar. Han
har vuxit upp med Forssells Smide. Vuxit in i det. Från barnsben. Han minns
inga lediga sommarlov. Han var oftast
på ”verkstan”.
– Det var ju mest småjobb, förstås.
Klippa plåt och slipa och sånt. Man åkte med. Mest var man väl i vägen…
Nu är han inte i vägen längre. Nu stakar han ut den.
Från broar till konst
Forssells Smide, som är enda SBS-certifierade smidesverkstaden i Stockholm,
jobbar i första hand mot byggnadsin-

dustrin, där den egna balken – FSB-balken – är central. Till de största och viktigaste kunderna hör Strängbetong. I orderboken ligger just nu företagets hittills
största order, volymmässigt, till just
Strängbetong. 500 ton! Förra året levererades den största ordern ur ekonomisk
synvinkel – 11,2 miljoner.
Forssells Smide jobbar väldigt brett.
Från T-bane- och pendeltågsstationer till
specialprojekt, via broar, trappor, stålstommar, prefabricerade häktesceller och
så vidare. Stort och tungt oftast. Och så
konst, förstås.
– Jo, vi har tillverkat en hel del offentlig konst. Det är roligt att få sådana
udda projekt. Det innebär bland annat
att man jobbar med en helt annan tidsaspekt än normalt, att man får vara delaktig från början till slut, får vara med
och påverka – och har ett gediget underlag där man vet exakt hur det ska se ut i
®
slutänden.
M E D L E M S F Ö R E TA G E T
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Konstverket ”Vågat möte”, som sedan 2005 finns att beskåda i Lindvretens
trafikplats nära Kungens kurva i Stockholm, är ett sådant projekt.
Den forssellska andan
Forssells Smide gör naturligtvis i stora
stycken vad andra företag i branschen
gör. Men det finns ett par saker som ger
Forssells särprägel.
– Vi gillar till exempel små serier, säger Dennis. Vi åtar oss gärna mindre serier på två till 25 balkar. Det är inte stora företag särskilt intresserade av. Där
har vi förstås en egen liten nisch. Småjobb kommer löpande. Det kan vara en
pelare, en trappa, ett räcke, en grind…
Men mest stolt är Dennis över Forssells sätt att ta ansvar för projekten, att
lösa problem som uppkommer efter vägen, att inte låta kunder vänta ut stora
projekt.
– Vi tror det är viktigt att försöka tillmötesgå kundens krav och driva projekt
parallellt så långt det är möjligt, att
klämma in jobb där det finns plats och
resurser medan andra löper på.
– Därför säger vi nästan aldrig nej till
ett jobb. På gott och ont. Ibland är det
jobbigt. Men jag tror kunderna uppskattar det. Och det är naturligtvis bra
för oss också. Att säga nej till ett jobb,
kan ju innebära att kunden inte kommer
tillbaka.
– För att vi ska kunna göra ett bra
jobb ser vi redan från början till att vi
har förutsättningarna. Vill en kund ha
jobbet gjort på tre veckor, säger vi fyra –
och löser de problem som uppkommer,
följer upp och ser till att allting fungerar.
Det ger ett mervärde i slutänden, som
kunden uppskattar. Den som inte infriar
sina löften blir inte långlivad.
Andan genomsyrar hela företaget,
från ledningen till alla de hantverkare
som jobbar i produktionen. Skickliga yrkesmän, svetsare och smeder, som oftast
stannar kvar länge hos Forssells. Det
finns de som jobbat här över 30 år. Projekt- och arbetsledare Berra Söderlund,
som har sonen Jens Reiser här, i 37 år,
verkstadschefen Peter Moberg i 32 –
hans bror jobbade också här tidigare.
Fäder som följts av sina söner, fäder som
jobbar tillsammans med sina söner, bröder jobbar sida vid sida. Familjeföretag,
på mer än ett sätt, alltså.
Forssells sätt att arbeta innebär en
klar konkurrensfördel, det är Dennis
Forssell övertygad om. Och på det sättet
kommer företaget att fortsätta jobba –
även under Dennis ledning.
J
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Överst:
Stålskelettet till två utbyggnader vid
Bromma Center växer upp. Forssells
arbetslag jobbar snabbt och effektivt.
Ovan:
En uteservering ska byggas i Huddinge
centrum. Stora, tunga balkar tråcklas in
igenom trånga gränder.
Till vänster:
Tillverkningsprocessen för FSB-balken i
en av företagets stora svetsautomater.
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Ståltillverkare
Arcelor Long Commercial Sweden AB
Birger Jarlsgatan 41A 7tr,
111 45 STOCKHOLM
08-534 809 40
Corus Sverige AB
Barlastgatan 2,
414 63 GÖTEBORG
031-779 32 00
Outokumpu Stainless AB
774 80 AVESTA
0226-810 00
SSAB Oxelösund AB,
613 80 OXELÖSUND
0155-25 40 00
SSAB Tunnplåt AB
781 84 BORLÄNGE
0243-700 00
Ståltillverkare/
Tunnplåtstillverkare
Ruukki Sverige AB
Jägershillgatan 18,
213 75 MALMÖ

040-607 14 00

Stålgrossister
Bröderna Edstrand, AB
Box 225, 201 22 MALMÖ 040-38 40 00
Stena stål AB
Fiskhamnsgatan 8, Box 4088
400 40 GÖTEBORG
031-775 20 00
Tibnor AB
Box 4260,
102 66 STOCKHOLM
08-702 40 00
Tunnplåtstilverkare
Europrofil AB
Box 147, 713 23 NORA
Lindab Profil AB
269 82 BÅSTAD
Plannja AB
971 88 LULEÅ

0587-818 80
0431-850 00
0920-929 00

Stålbyggare och verkstäder
AB H Forssells Smidesverkstad
Box 1243,
141 25 HUDDINGE
08-774 08 30
Bröderna Jansson Nissavarvet, AB
Box 48,
301 02 HALMSTAD
035-17 66 60
Contiga AB
Box 94, 761 21 NORRTÄLJE 0176-773 00
Dem-Verk Mek AB
Degernäs 265, 905 80 UMEÅ 090-70 24 70
EAB AB
333 33 SMÅLANDSSTENAR 0371-340 00
H-STEEL Oy Ltd
Box 15,
FIN-62301 HÄRMÄ
+358 648 526 00
LECOR Stålteknik AB
Dumpergatan 8,
442 40 KUNGÄLV
0303-24 66 70
Llentab AB
Box 104,
456 23 KUNGSHAMN
0523-790 00
Maku Stål AB
Verkstadsgatan 15,
504 62 BORÅS
033-23 70 80
Peikko AB
Box 4, 601 02 NORRKÖPING 011-13 82 50
Rukki Sverige AB (f.d PPTH Solution Oy)
Svärdvägen 21,
182 33 DANDERYD
08-545 499 50
Ranaverken AB,
534 92 TRÅVAD
0512-292 00
Smederna AB
Skyttbrinksvägen 12,
147 39 TUMBA
08-556 455 00
Svecon AB
Lievägen 13, 187 32 TÄBY 08-758 40 09
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Stålmonteringar AB STÅLAB
Faktorsgatan 12,
461 37 TROLLHÄTTAN 0520-47 41 00
SWL Stålkonstruktioner AB
Box 500,
777 25 SMEDJEBACKEN 0240-66 87 50
Västanfors Industrier AB
Södra Linjan,
737 30 FAGERSTA
0223-475 00
Konsulter
Bjerking AB
Box 1351,
751 43 UPPSALA
018-65 11 00
Bloms Ingenjörsbyrå AB
Mästargatan 5,
781 71BORLÄNGE
0243-79 20 90
ELU Konsult AB
Rinkebyvägen 1,
182 36 DANDERYD
08-622 91 00
FB Engineering AB
Box 12076,
402 41 GÖTEBORG
031-775 10 00
Hillstatik AB
Hammarby Kajväg 14,
120 30 STOCKHOLM
08-644 90 10
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Box 1013,
721 26 VÄSTERÅS
021-15 58 00
PI i Göteborg PIAB AB
E A Rosengrens gata 19,
421 31 VA FRÖLUNDA
031-49 99 60
ProDevelopment i Sverige AB
Vattentornsvägen 26,
972 51 LULEÅ
0920-24 86 38
Projektteamet AB
Knipplekullen 3B,
417 49 GÖTEBORG
031-70 50 700
Ramböll AB
Box 4205,
102 65 STOCKHOLM
08-615 60 00
Stålbyggnadskontroll AB
Bergshamra Allé 139,
170 74 SOLNA
08-655 40 10
Sweco Bloco AB
Box 22560,
104 22 STOCKHOLM
08-692 55 00
Tyréns AB
118 86 STOCKHOLM
08-566 410 00
VBK
Mölndalsvägen 85,
412 85 GÖTEBORG
031-703 35 00
WSP Sverige AB
121 88 STOCKHLM-GLOBEN
08-688 60 00
Byggföretag
Open House Production AB
Lommavägen 39,
232 35 ARLÖV
Arcona AB
Box 19513,
104 32 STOCKHOLM
PEAB AB
Margretetorpsvägen 84,
260 92 FÖRSLÖV
Banverket
781 85 BORLÄNGE
Skanska Sverige AB
169 83 SOLNA

08-504 350 00

Korrosionsskydd
Alucrom AB
Box 8919,
402 73 GÖTEBORG

031-744 19 90

040-53 37 30
08-601 21 00
0431-890 00
0243-44 50 00

Brandskyddsmaterial
NFP System AB
Pårydsvägen 12,
382 96 NYBRO
0480-921 45
Tepro Byggmaterial AB
Box 42013,
126 12 STOCKHOLM
08-506 608 00
Isolering / Lättbyggnad
BPG Gyproc AB
Box 153,
746 24 BÅLSTA
0171-41 54 00
Knauf Danogips
296 80 ÅHUS
044-28 95 00
Paroc AB
541 86 SKÖVDE
0500-46 90 00
Saint Gobain Isover AB
Box 501,
260 50 BILLESHOLM
042-840 00
Sammanfogning / maskiner
Ejot & Avdel System AB
Box 9013,
700 09 ÖREBRO
019-20 65 00
ESAB Sverige AB
Box 8004,
402 77 GÖTEBORG
031-50 90 00
K-Plast AB
Olivehällsvägen 10,
645 42 STRÄNGNÄS
0152-100 40
Richard Steen AB
Lövaskog, Kronogården,
516 92 ÄSPERED
033-27 62 00
SFS Intec AB
Friledningsgatan 3,
721 37 VÄSTERÅS
021-81 52 00
U-nite Fasteners Technology AB
Hogstorp,
451 95 UDDEVALLA
0522-65 33 90
Kontroll & provning
FORCE Technology Sweden AB
Tallmätargatan 7,
721 34 VÄSTERÅS
021-490 30 00
ÅF-Kontroll AB
Box 1551,
401 51 GÖTEBORG
031-743 10 00
Ingenjör Joel L Jonsson
Aspvägen 1,
340 30 VISLANDA
0472-341 95
Datorprogram / IT
StruProg AB
Virkesgränd 4,
183 63 TÄBY
Tekla Software AB
Sigurdsgatan 21,
721 30 VÄSTERÅS

08-732 87 20
021-10 96 00

Intresseorganisationer
Jernkontoret
Box 1721,
111 87 STOCKHOLM
08-679 17 00
MVR
Nybohovsbacken 23-25,
117 63 STOCKHOLM
08-545 161 50
Plåtslageriernas Riksförbund (PLR)
Rosenlundsgatan 40,
Box 17536,
118 91 STOCKHOLM
08-762 75 85
SVEFF
Box 5501,
114 85 STOCKHOLM
08-783 82 40
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Posttidning B
Nyheter om Stålbyggnad
Stålbyggnadsinstitutet
Box 27751
115 92 Stockholm
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