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Liverpool Arena & Convention Centre
Ägget — multimediastudio
vid Karlstads universitet

● Vem tillverkade
broarna?
● Liverpool Arena
● Ny stålbyggnadsprofessor
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Ypsilon — unik gångbro över Drammenselva
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SBI har ﬂyttat!
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kriv om ﬂytten! Orden ekar mellan öronen när jag kryper ner i sängen. Lars
hade ju naturligtvis rätt när han sa att ledaren måste handla om ﬂytten, men
hur skriver man en icketeknisk text? Jag kan bara påminna mig om att jag
gjort det två gånger förut. En gång var i årskurs 8 och då var uppgiften att skriva en
saga. Jag skrev om Blådojjan, det var en variant på Rödluvan som min pappa brukade
berätta för mig när jag var i 6-års åldern. Skillnaden var i huvudsak att vargen var en
haj. Jag ﬁck ett förvånansvärt gott omdöme, men tyvärr ﬁck jag en anmärkning på mitt
favoritavsnitt. Det är när Blådojjan sitter i sin jolle på väg till farmor och hajen dyker
upp för första gången; ”haj sa hejen, nej hej sa hajen”. ”Haj sa hejen” var ändrat med
rött till ”hej sa hajen”, vilken besvikelse, om min lärare bara hade förstått det roliga så
hade det kanske blivit ännu bättre betyg!
I tvåan på gymnasiet var det dags igen, uppsatsskrivning, skriv vad ni vill! Beslutet
var enkelt, jag hade ju redan en uppsats klar som dessutom hade gett en fyra i betyg
bara några år tidigare, Blådojjan. Det tog inte många minuter att skriva klart, så jag
kunde glad i hågen åka hem tidigt.
På en svenskalektion cirka två veckor senare skulle uppsatserna delas ut, rättade
och betygsatta. Jag var vid gott mod medan läraren ropade upp de som skulle komma
fram till katedern och hämta sina alster. Jag hann till och med trakassera min bänkgranne en stund för att han bara ﬁck en trea, min plan var ju att jag minst skulle få en
fyra. Det ﬁck jag ju förra gången. När det var min tur att komma fram till katedern
byttes mitt glada humör snabbt mot en stor besvikelse då det visade sig att Blådojjan
bara hade skrapat ihop en tvåa. Hur var det möjligt, det var ju exakt samma uppsats
som tre år tidigare hade gett en fyra. Dessutom hade hon faktiskt förstått ordvitsen
om hajen som sa hej. Jag förstod ingenting. Till på köpet ryckte en klasskompis åt
sig min uppsats och började läsa högt. Den respons som högläsningen
gav
visade åtminstone på ett visst underhållningsvärde…
Av detta lärde jag mig att utveckling är ett måste. Det är mycket
möjligt att det som ansågs bra för tre år sedan inte ens är godkänt
idag. Därför fortsätter SBI att utvecklas. Den ökade fokuseringen på
information och utbildning innebär bland annat ett hårt arbete med
att utöka vårt nätverk för att genom givande samarbeten kunna
ge mer för varje krona.
Om icketekniska texter lärde jag mig ingenting så här kommer
lite fakta om ﬂytten:
➤ SBI har ﬂyttat, 1/3-2008
➤ Ny adress: Stålbyggnadsinstitutet
Vasagatan 52, 4 tr
111 20 Stockholm
➤ Samma telefonnummer, 08-661 02 80
➤ Gemensamma lokaler med SVR, SLF och SFF som är
föreningar för väg och vattenbyggare, lantmätare och
fastighetsekonomer.
➤ Samma hus som BQR, Byggherreforum, VVS-tekniska
föreningen och BIC.
Goda möjligheter till nära samarbeten alltså.
Kom gärna och hälsa på!

Björn Uppfeldt
vd, Stålbyggnadsinstitutet
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ser. Vattenburna produkter
ﬁnns tillgängliga för alla
typer av kravspeciﬁkationer
HEMUCRYL
–Vattenburen akryl
HEMULIN
–Vattenburen alkyd
HEMUDUR
–Vattenburen epoxi
HEMUTHAN
–Vattenburen polyuretan
För mer information, gå in
på www.hempel.se

Studiereise til Athen

SBI:s nya kontor på Vasagatan 52, hörnet Olof Palmes gata/Vasagatan mot Norra Bantorget.

SBI ﬂyttar!
● Den 1 mars ﬂyttar SBI till nya ändamålsenliga lokaler på Vasagatan 52, fyra trappor, i Stockholm.
SBI kommer att samlokalisera med branschorganisationerna för Väg- och vattenbyggare, Lantmätare och Fastighetsekonomer. I huset återﬁnns även ett ﬂertal andra branschorganisationer.
From den 1 mars har SBI ny adress och nytt fax nummer:
Vasagatan 52, 4tr
111 20 Stockholm
Tel: 08-661 02 80
Fax: 08-24 54 64

Redaktörens ruta
● Årets första
nummer av Stålbyggnad bjuder på
mycket intressant
läsning. Bland annat bjuder vi på en
tillbakablick på våra
första stålbyggnadsverkstäder. Vår
senaste stålbyggnadsprofessor presenteras utförligt
i en intervju och
professor emeritus
Torsten Höglund skriver om Eurokoden för kallformade konstruktioner. Lite inspiration bjuder vi på
i form av projektpresentationer
från Sverige, Norge och England.

Joint venture
inom tunnplåt
BE Group förvärvar 50
procent av ArcelorMittal
SSC AB i Karlstad. Genom
detta strategiskt viktiga
steg skapar BE Group och
ArcelorMittal ett samägt
bolag för bearbetning och
försäljning av tunnplåt på
den svenska marknaden. BE
Group har idag bearbetning
av tunnplåt i sin anläggning
i Borlänge och genom att
slå ihop denna verksamhet
med ArcelorMittals skapas
den tredje största aktören
på den svenska marknaden
med en marknadsandel
på 20 procent och med en
omsättning på över 800
miljoner kronor.

Trevlig läsning!
Lars Hamrebjörk
Redaktör för tidningen Stålbyggnad

Partnerskap
mellan Tekla och
ArcelorMittal
Tekla har tecknat ett
internationellt partnerskaps-
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● Norsk Forening for Stålkonstruksjoner arrangerer
studietur til Athen 5-8.
juni. Det vil bli besiktigelse av Olympiaparken
OAKA som er kjent for
spektakulær arkitektur av
stjernearkitekten Santiago
Calatrava, samt besøk til
Olympiakos nye fotballstadion. Athen ligger i et
jordskjelvutsatt område og
studieturen inkluderer et
miniseminar på Universitet i Athen om design og
dimensjonering mhp jordskjelv. Lenke til program:
www.stalguiden.com/
athen.htm

To brokonferanser
i Portugal
avtal med världens största
leverantörer av stålkonstruktionslösningar, ArcelorMittal. Överföringen av
teknik och kunskap mellan
ArcelorMittal och Tekla ger
fördelar för alla som projekterar och bygger i stål.

Rostskyddsfärger
som också värnar
om miljön
● När det gäller korrosion
betraktar man normalt
vatten som en del av
problemet, inte som en
del av lösningen. Men så
är det inte med de senaste
avancerade produkterna
från Hempel. Det beror på
att Hempels vattenburna
färger erbjuder effektivt
långtidsskydd för metallstrukturer, samtidigt som
de värnar om miljön.
Hempel kan erbjuda ett
komplett sortiment för att
täcka alla korrosionsklas-

● Det avholdes to store
brokonferanser i Portugal i
sommer. ”The 7th International Conference on Steel
Bridges” avholdes i den
historiske
byen
Guimarães
fra
4–6. juni
(stål- og
Bridge Award
samvirkebroer; kjøre-, bane- og
gangbroer samt rehabilitering). En ny europeisk
stålpris for bruer, European
Steel Bridges Award, vil bli
delt ut for første gang i år,
under brukonferansen.
I Porto avholdes ”The Third
International Conference
Footbridge” fra 2–4. juli.

Danmark har
innført nasjonale
Eurokoder
● Danmark har fra 1.
januar 2008 fastsatt
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Kellve Bulkteknik är Skandinaviens största producent och
leverantör av kompletta, behovsanpassade lösningar för torra
bulkmaterial. Företaget tar ett helhetsåtagande för hela
projekt, från projektering till färdig anläggning.
Kellve Bulkteknik är inne i en kraftig tillväxtfas. För att öka
tidseffektiviteten och förbättra resursanvändningen samarbetar
man med BE Group. Med ett skräddarsytt sortiment av
förbearbetade produkter som levereras direkt till produktionsplatsen har BE Group under en lång tid hjälpt Kellve Bulkteknik
att spara tid och pengar och göra bättre affärer.
2007 bytte Bröderna Edstrand namn till BE Group och
förenades tillsammans med nio andra marknadsbolag under
ett varumärke – BE Group.
Claes Lindqvist,
Logistikchef, Kellve Bulkteknik.

För Kellve Bulkteknik och våra andra kunder innebär det
ytterligare fördelar. Det skapar en stark konkurrenskraft och
ger oss bättre förutsättningar att även i framtiden kunna vara
det bästa alternativet för alla våra kunder. Det ligger en enorm
styrka i att verka samordnat. Upptäck den med oss.
Be stronger with BE.
www.begroup.se
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Eurokodene med National Annexes (NA´er) som
gyldige nasjonale standarder for prosjektering av
konstruksjoner. Sameksistensperioden med Danske
standarder blir kun på ett år
da de Danske standardene
skal trekkes tilbake allerede
1. januar 2009. De danske
tilleggene til Eurokodene er
gratis tilgjengelige på nett
(http://www.ds.dk/4020).
Finland var først ute i
Norden og tillot bruk av de
første NA´er fra 1. november i fjor. En oversikt over
fastsatte ﬁnske NA´er kan
sees på nett (www.miljo.ﬁ,
sök på ”Eurokoder”).

Ny VD för
BE Group Sverige AB
Magnus Rosén har utsetts till ny
chef för affärsområde Sverige, tillika VD för BE Group Sverige AB.
Magnus kommer närmast från
befattningen som VD för Cramo i
Sverige.

200 deltagare på
Arenaseminariet
● Den 21 februari arrangerade SBI ett lyckat
seminarium kring Arenor.
Seminariet samlade över
200 nöjda deltagare, däribland många arkitekter och
beställare från kommuner.
Ett tiotal medlemsföretag
passade på att visa vad de
kan hjälpa till med vid ett
arenaprojekt. Föredragen
behandlade förutsättningar
och krav på en arena, hur
man kan lösa dessa krav
med hjälp av stålkonstruktioner och hur man ﬁnansierar projekten. Dessutom
gavs det lite inspiration från
arenaprojekt i Sverige och
utomlands. Dokumentation
från seminariet kommer du
att kunna ﬁnna på www.
sbi.se framöver.

EAB bygger
Halmstad Arena
● Hösten 2009 beräknas
Halmstads Arena vara
klar och består då av fyra
fullstora inomhushallar och
ett antal mindre specialhallar. De två största hallarna
kan förvandlas till en större
multiarena med upp till cirka
4 500 sittplatser och därutöver tillkommer bland annat
en ny isrink, ombyggnad av
beﬁntlig ishall, konstgräsplan med belysning, nya
parkeringsplatser och tak på
läktarna på friidrottsarenan.
EABs åtagande inkluderar
stålstommar, takpåt och
väggar. Läs mer på www.
eab.se och www.arena.
halmstad.se.

Gitte Leger

Ny vd för Plåtslageriernas
Riksförbund
Den 1 april tar Gitte Leger över
vd-stolen hos Plåtslageriernas
Riksförbund (PLR). Med sitt brinnande engagemang i frågor som
berör småföretagare, teknik och
utveckling är hon rätt person att ta
förbundet in i framtiden.
Dessutom blir hon historisk som
första kvinna på vd-posten. Gitte
kommer närmast från Företagarna,
där hon bland annat har verkat
som vice vd.
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Halmstad Arena

Nye medlemsbedrifter i Norsk
Stålforbund
(www.stalforbund.com):
➤ Kristiansand Industriservice AS er en ledende
leverandør rettet mot
nyanlegg og vedlikehold

Arenaseminariet var välbesökt.
masjon: bjorn.hansen@
metacon.no Hjemmeside:
www.metacon.no

Årsmøter 17.april

Företagsutställning.
basert på områdende rørog stålentrepriser innen
bygg/anlegg og offshore
industrien, mekanisk vedlikehold og industrielle
stillaser. Bedriften er en
del av Fjeldstad-gruppen
som er en totalleverandør
av entreprenørtjenester
herunder engineering og
prosjektledelse. Kontaktinformasjon: widar.drivdal@
cwofjeldstad.no Hjemmeside: www.cwofjeldstad.no
➤ NCC Construction AS
er et av Norges ledende
entreprenør – og eiendomsselskap. NCC
Construction AS utvikler
bolig og eiendomsprosjekter, bygger kontorer,
næringsbygg, infrastruktur
og anlegg. Selskapet er et
heleiet datterselskap av
NCC AB og er organisert i
en landsdekkende bygg-og
anleggsvirksomhet. Kontaktinformasjon: morten.
rotheim@ncc.no Hjemmeside: http://www.ncc.no
➤ Metacon Industrimek
AS er en mekanisk bedrift,
lokalisert i Rakkestad kommune i Østfold. Bedriften
tilbyr produksjon og montering av stålkonstruksjoner, samt leveranse av
”skreddersydde” komplette
stålbygg. Dagens Næringsliv kåret i fjor Metacon Industrimek AS til Gasellebedrift for fjerde året på rad,
som bekrefter at bedriftens
satsningsområder har vært
vellykket. Kontaktinfor-

Norsk Stålforbund avholder Årsmøte torsdag
17. april kl. 16.00.
Norsk Forening for
Stålkonstruksjoner
avholder Årsmøte
samme dag kl. 17.00
Etter årsmøter blir det
foredrag kl. 18.00:
Gangbroa Ypsilon i
Drammen, ved arkitekt
Arne Eggen
Felles årsmøte-middag
kl. 19.00
Sted: Ingeniørenes Hus,
Oslo (”Klubben” i 9. etg)
Påmelding, skriv til
kmy@standard.no

EN 1090-2:
Ny europeisk standard for utførelse av
stålkonstruksjoner
Krav til sveising
og sveisepersonell
Tid: 10. april 2008
Sted: Clarion Hotel Oslo
Airport, Gardermoen
Følgende standarder,
standardserier og tekniske
rapporter omhandles på
kurset:
– prEN 1090-1 og prEN
1090-2 - Execution of steel
structures and aluminium
structures
– NS-EN ISO 3834-serien
(del 1–5): Kvalitetskrav for
smeltesveising av metalliske materialer
– NS-EN ISO 14731 Sveisekoordinering
– CEN ISO/TR 15608
Sveising
Arrangør: Standard Norge
i samarbeid med Norsk
Stålforbund
Program:
www.standard.no
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Clarion Sign är Stockholms nya storhotell,
25 000 m 2 och 558 rum. Hotellet är ritat av
Wingårdh Arkitektkontor AB och är inrett med
utvalda designmöbler från klassiska nordiska
designers som t ex Alvar Alto, Arne Jacobsen
och Bruno Mathsson.

RAKA RÖR HAR EN BÄRANDE ROLL
I STOCKHOLMS NYA DESIGNHOTELL
350 ton stål användes till bygget av Clarion Sign Hotel
vid Norra Bantorget. En anledning till att Skanska gav
ATAB Montage och Smide stålentreprenaden till
hotellet var att de kunde leverera rätt material i rätt tid.

De runda, raka pelarrören som är synliga i hotellets
entréplan var särskilt viktiga – 35 ton bärande rör i
dimensionen 457,0x 20. ATAB säkrar leveranserna
av rör och annat stål via Tibnor.
www.tibnor.se
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RdBX levereras med plåtﬂiken i liv med
regeln. Tryck ned ﬂiken till hälften i båda
ändar, placera regeln i tak- respektive golvskenan och vrid den lätt på plats.

Montaget av den nya RdBX-regeln går på ca halva tiden jämfört med konventionella
byggreglar som kräver skruv och verktyg och ett mer komplicerat montage.

Lindab lanserar extremt lättmonterad byggregel

Tidsbesparande klicklösning
● Vad gör man, om man beﬁnner sig på
semester, kopplar av, har det skönt och
placerat ”jobbet” på behörigt avstånd, när
plötsligt en intressant idé dyker upp i huvudet. Är den lagom intressant lägger man
den i ”arkivet” och fortsätter med semestern. Är den, som i Niclas Ivarssons fall,
så utomordentligt intressant att man omedelbart längtar efter skrivbordet, datorn,
arbetskamraterna och labbet ﬁnns bara en
sak att göra. Njuta av semestern vid ett
senare tillfälle och istället lägga krutet på
att utröna hur intressant – och kommersiellt
användbar – idén faktiskt är.
Det var upprinnelsen till Lindabs nya
byggregel, RdBX, som tar upp den numera
välkända Lindab-idén med lösningar som
bygger på ett klick!
”Vi såg omedelbart potentialen hos
Niclas Ivarssons idé och efter ett intensivt
utvecklingsarbete kunde vi redan i våras
lämna in patentansökningarför den nya
RdBX-regeln. Därefter drog vi igång projektet på allvar”, berättar en mycket nöjd
Johan Andersson, produktchef Construline.
Ger reducerad montagetid
”I juni följde vi upp med en omfattande
marknadsstudie i Sverige, Norge och Danmark samt Storbritannien, Polen och Ungern. Vi ville analysera marknadspotentialen
för en produkt som tillför nya, värdefulla
egenskaper som kraftigt reducerad montagetid och förbättrad montageergonomi. Resultatet blev mycket gott, med bra respons
från samtliga undersökta marknader. Vi har
också genomfört ett antal externa tester
med mycket positiva resultat som lyfte
fram såväl tidsvinsten som de ergonomiska
fördelarna.”
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Klickinfästning
RdBX-regeln bygger på en klickinfästning
som enkelt och effektivt låser regeln i
golv- respektive takskenan. RdBX reducerar montagetiden med ca 50% eftersom inga verktyg eller skruv behövs. En
utstansning i regelns båda ändar bildar en
ﬂik som när den trycks ned mot skenan
låser regeln, Det enda som behövs är ett
vattenpass vilket ändå krävs för inlodningen eller något annat med motsvarande
längd för att trycka ner ﬂiken. Metallﬂiken
är så stansad att när den trycks ned mot
skenan så expanderar regeln och nyper
fast i skenan. Men inte så pass mycket att
varje regel inte kan justeras i sidled för att
passa till gipsskivan. Det ger dessutom
fördelen att när gipsskivor skall skruvas
fast, så bildar klicklåsningen ett mycket
stabilt anhåll. Klickfunktionen på RdBX-regeln gör också teleskopfunktionen enklare
– förläng till önskad längd och tryck till två
gånger på ﬂiken så är den ﬁxerad i höjdled
– återigen utan skruv. Detta möjliggör
också att teleskopvarianter kan ersätta
standardlängder som idag kapas på plats.
Genom att välja en längd som är lite mer
än halva höjden kan man istället teleskopiskt förlänga reglarna till önskad höjd,
istället för att kapa dem. Det är prakiskt
vid exempelvis renoveringar och snedtak.
Lansering på Nordbygg
Den nya RdBX-regeln har lika goda
egenskaper som en stålregel till innerväggar traditionellt har. Men den kommer
också att erbjuda unika fördelar vad gäller
snabbt, ﬂexibelt montage och överlägsen
ergonomi. RdBx-regeln kommer att lanseras på allvar under Nordbygg 2008.”

När gipsskivorna skruvas fast kan RdBX
enkelt justeras i sidled samtidigt som
klickinfästningen utgör ett stabilt anhåll
när gipsskivan skruvas fast.
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $
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Brett produktsortiment
Skräddarsydda lösningar
Certiﬁerade system för alla
korrosionsklasser
Professionell teknisk service

Fortlöpande
utveckling
av nya
produkter

Applicering av
beläggningar
enligt höga
standarder

Inspektioner
och kvalitetsrapporter

KORROSIONSHINDRANDE BELÄGGNINGAR
För mer information, gå in på www.hempel.se

!RENA AND #O
#ENTRE ,IVERP

Ian Lawson

From Birkenhead, the composition of these two sculpted forms, pivoted about the central galleria spans Liverpool’s

4HE !RENA AND #ONVENTION #ENTRE
,IVERPOOL !## ,IVERPOOL PROJECT IS A
MAJOR PART OF THE 2IVER -ERSEYS WATERFRONT REGENERATION PROGRAMME AND
FORMED THE CENTREPIECE OF CELEBRATIONS
FOR ,IVERPOOLS %UROPEAN #APITAL
OF #ULTURE 
Text: Buro Happold and Wilkinson Eyre Architects
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"

uro Happold has worked on the
design of the building by Wilkinson Eyre Architects which will
accommodate a variety of uses within a
tight urban site.
Its 10,000 seat arena, 4,000 m2 exhibition hall and 1,350 seat auditorium will
be enclosed in a double curve external
envelope that unfolds as three waving
bands with varying translucency.
The requirement for a single structure, plus the complex roof geometry
form, demanded an innovative structural design. Steel was felt to be the
only viable material given architectural
requirements including 80 m span trusses over the arena ﬂoor and 15 m curved
cantilever trusses forming the bull-nose
ends of the building.
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $
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famous Anglican and Roman Catholic cathedrals.
Wilkinson Eyre

Wilkinson Eyre

The requirement for a multi-purpose building constructed on a tight urban site
demanded a design that maximises space. Solutions include innovative stacking
methods to facilitate the centre’s various uses

Construction site
The project involved some extensive
ground works prior to construction. The
site was formerly occupied by dockside
warehouses and 150-year old stone dock
walls had to be bridged. Piled foundations were adopted and the arena and
convention centre are built up on a 3 m
high podium and public piazza.
.2  s   s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

The requirement for a multi-purpose
building constructed within a minimum
total area demands a design that maximises space. Solutions include innovative
stacking methods to facilitate the centre’s
various uses, and events of differing sizes,
which is unconventional for this type of
facility. For instance, the auditorium
stage is positioned above a loading bay, ➤
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Morley von Sternberg

Client:
Liverpool City Council
Architects:
Wilkinson Eyre Architects
Services provided by Buro Happold:
Structural engineering, ground
engineering, computational analysis,
facade engineering, inclusive design,
sustainability consulting, civil engineering, environmental engineering
Main contractor:
Bovis Lend Lease
Steel contractor:
Watson Steel
Arena Consultants:
Sport Concepts

Morley von Sternberg

Project Team

Morley von Sternberg

Construction view
showing steel
framed structure.

Buro Happold
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English Partnerships and Liverpool Vision

➤ while the auditorium seating and conference rooms are positioned above a
column-free exhibition hall.
Engineering challenge
This presented one of the project’s major
engineering challenges; the convention centre consists of a 50 m by 80 m exhibition
hall which is spanned column-free by a
two-way truss system that provides support to the second ﬂoor above. The second
ﬂoor consists of an auditorium covering
just over half of the ﬂoor space, 18 meeting
rooms (the largest will be able to hold 500
people) plus a gathering area and bar.
To satisfy the need for acoustic separation between the exhibition hall and
auditorium, a double concrete slab is
required – contributing to the overall dead
load of 16kN/m2, onto which live loads
of 7.5–10kN/m2 are imposed. The ﬂoor
has also been designed to accommodate
dancing events, and consequently has had
to satisfy stringent dynamic criteria. All
of this amounted to very onerous loading
requirements for a long-span structure.
Dynamic analysis
The proposed use of the convention centre for dancing, among other uses, would
ordinarily require a deep, heavy, uneconomic structure to span such a distance.
Therefore, a detailed dynamic analysis

View showing cladding arranged
in three sweeping horizontal bands
of varied transparency.

was undertaken to determine the accelerations that would occur under various
types of dancing events. The results showed that the vibration criteria could be
satisﬁed at a natural frequency of only 1.6
Hz. This has allowed the team to adopt a
very economical two-way spanning steel
structure, featuring 3m deep secondary
trusses spanning onto 4.5 m deep primary
box trusses, incorporating access gantries
and mechanical services. This innovative
steel design allows the team to meet the
client’s requirements in an integrated, functional and economic way.

Arena and Galleria
A 1,350 seat auditorium faces a 20 m
wide stage and features two revolving
seating areas at its rear called the ‘drums’.
Each drum contains 350 seats and is able
to rotate 180 degrees to face a separate
stage, thus allowing the auditorium to be
divided into three individual spaces. The
drums sit on a steel turntable built with
radiating spokes supporting a lightweight
steel frame.
The lower level of the conference centre links directly to the arena ﬂoor via a
public galleria, a steel framed 13m-high
structure covered by a lightweight ETFE
roof. When combined, the exhibition
hall and arena ﬂoor provide 7,000 m² of
column-free exhibition space.
➤

Professionella lösningar
för stål- & betongdimensionering
Årets version av FEM-Design är anpassad till
Eurocode.
Nödvändig armering i balkar och pelare
beräknas och redovisas i tydliga graﬁska
tabeller och bilder. Armeringsmängder i väggar och plattor kan dessutom deﬁnieras av
användaren i en s.k kontrollberäkning.
3D-modulens ståldimensionering med
hänsyn till imperfektioner och andra ordningens teori har blivit en stor succé.

Nya FEM-Design 8!
Vi har laddat upp med mängder av nyheter
i årets release version av FEM-Design. Fokus
är kundnytta – enkla men mycket effektiva
verktyg som underlättar modellering och
framförallt resultatpresentationen. Skicka ett
email till info@strusoft.com och beställ en
demonstration eller ytterligare information.

Välkommen till
vår monter
B02:54
www.norconsult.com
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structure, placing the roof
trusses and beams into a
3D geometry provided by
Wilkinson Eyre Architects. As a result, a complex
surface has been formed
using the base structure,
greatly simplifying the
cladding framing. Modelling the structure in Tekla
also enabled a smooth
handover from Buro Happold to Watson Steel, with
the design model being
directly incorporated into Aerial view.
the fabrication model.
With designers and detailers working
from the same model, requests for information were handled more easily. There
were no ‘surprises’ for the design team
when the built frame appeared on site
because all the complexities had been
dealt with at an early stage.

3D modelling
The entire design and construction team
used integrated 3D modelling software to
ensure close collaboration between each
discipline and this has proved essential in
order to achieve the double curved roof
surface, the project’s signature element.
Buro Happold utilised Tekla Structures (X-Steel) to model the steel super-

Fire engineering
Buro Happold provided ﬁre engineering
services to reduce the amount of intumescent paint required. Using its inhouse Vulcan software, the steel raker
beams in the arena and trusses in the
exhibition hall have been engineered to
greatly reduce the amount of necessary
ﬁre protection. Consideration was also

Jefferson Air

➤ Steel structure
The arena is a steel framed structure from
podium level up. Steel raker beams supporting precast terracing create a horseshoe space with two tiers of seating and
VIP boxes above. There is capacity for
a stage at the southern end of the arena
and provision of hanging supports on a
grid within the roof structure. The curved
northern end of the seating bowl cantilevers over 12 tapered y-shaped columns
above the main concourse.
Spanning both the arena and conference centre are two curved cantilevered
steel-framed roofs. Both the conference
centre and arena roofs are formed in
two layers. The lower section will form
an acoustic barrier. The upper section
will provide some additional acoustic
properties as well as protection from the
elements. There will be a 900 mm void
between the two layers, made up of an
insulation layer and an air gap.

given to the site’s location on the banks
of the Mersey; paint with a speciﬁcation suitable for marine exposure will
be used.
Facing a challenging brief and building on a difﬁcult site, Buro Happold
employed steel as the principal structural
material due to its ability to enable long
spans and achieve complex geometries.
Innovative design solutions were used to
overcome acoustic problems and achieve
the client’s functional requirements for
this mixed-use building. Through collaboration, the design team created a
building that will be a ﬁtting landmark to
remember Liverpool’s Capital of Culture
year 2008. ❏
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"ROAR INTRESSERAR INTE BARA INGENJÚRER UTAN ËVEN
ALLMËNHETEN &RËMST ËR DET UPPFÚRANDET AV DEM OCH
DE FËRDIGA BROARNA SOM BLIR FÚREMÍL FÚR UPPMËRKSAMHET
3ËLLAN UPPMËRKSAMMAS DET SKEDE DÍ DE KOMPONENTER
SOM BROARNA ËR UPPBYGGDA AV TILLVERKAS
S Samuelsson

Sture Samuelsson
Professor em, KTH

Västerbron, Stockholm.

6ILKA VAR DET SOM
TILLVERKADE BROARNA
TEKNIKHISTORIA

Sverige är det två företag som under 1800-talet och det tidiga 1900talet var dominerande inom brobyggnadsområdet, Motala Verkstad AB och
Bergsunds Mekaniska Verkstad AB. Båda
företagen började tillverka gjutjärnskonstruktioner men efterhand blev de stora
producenter av stålkonstruktioner. Av dessa företag ﬁnns delar av Motala Verkstad
AB kvar idag medan Bergsunds Mekaniska
Verkstad AB försvann under 1920-talet.
Det kan vara intressant att få ta del av lite
fakta om dessa företags storhetstid.

I

Metod från 1700-talet
Industriella metoder för att tillverka
gjutjärn utvecklades under 1700-talet
i Storbritannien. Det är också där som
det nya materialet började tillämpas för
byggande av broar, akvedukter och andra konstruktioner inom byggområdet.
Berömd är världens första gjutjärnsbro,
Ironbridge, byggd 1779, i gränsområdet mellan England och Wales. Och de
gjutjärnsbroar och gjutjärnsakvedukter
som Thomas Telford, den store väg-, brooch kanalbyggaren, byggde under första
.2  s   s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

hälften av 1800-talet, är intressanta och
vackra byggnadsverk som har överlevt
in i våra dagar.
Motala verkstad
Det är därför inte konstigt att det var
från England som kunskapen att bygga
med gjutjärn överfördes till Sverige. Telford var rådgivare vid byggandet av Göta kanal och tillförde stor kunskap inte
minst när det gällde gjutjärns användning i konstruktioner. Det var nödvändigt att ha teknisk kompetens tillgänglig i
Sverige och därför grundades, på initiativ
av Baltzar von Platen, Motala verkstad.
Företaget började anläggas våren 1822
under inseende av en engelsman, Daniel
Fraser. Under de första åren utfördes
egentligen endast arbeten för kanalens
och verkstadens eget behov. Där tillverkades delar till slussportar och för reparationer av de mudderverk som användes
då kanalen byggdes.
När arbetena med kanalanläggningen
var avslutade såldes verkstaden till Motala
mekaniska verkstads bolag som år 1867
förändrades till aktiebolag. Vid verksta-

den tillverkades därefter bl a maskiner för
lanthushållning, arbetsmaskiner, ångmaskiner av olika slag, färjor, broar, slussportar, krigs- och handelsfartyg, mudderverk,
lokomotiv, ångpannor, järnvägshjul, plåt,
fasonjärn, räls, hjul- och kanonband, smiden men också broar och andra konstruktioner för byggmarknaden.
Fartyg och broar
Motala verkstad är ett av våra äldsta
verkstadsföretag och var en gång den
största mekaniska verkstaden i Sverige.
Företaget har bland annat tillverkat över
400 fartyg men också mer än 800 broar av vilka vi här har störst intresse av
Skeppsholmsbron och Västerbron. Till
Iran levererades år 1936, Ahwasbron,
den tidens största helsvetsade järnvägskonstruktion. Även de 118 meter höga
tornen på Uppsala domkyrka tillverkades där.
Bland verkstadscheferna kan nämnas
Otto Edvard Carlsund (1843-1870) som
konstruerade Skeppsholmsbron. Denna
bro har sin egen mycket intressanta historia som en länk mellan gjutjärnsbygg- ➤
T EKNIKH I STO R I A
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Bergsunds
Mekaniska
Verkstad
AB under
avveckling
ca 1928.

Stockholms Stadsmuseum

James Watt och Samuel Owens
Det pågick ett enormt utvecklingsarbete inom hela det industriella fältet och
här gör vi en utvikning in i det mekaniska området. James Watt (1736–1819),
samme Watt som gett oss enheten för effekt, är känd för att ha utvecklat ångmaskinen men felaktigt uppfattad som
ångmaskinens uppﬁnnare. Tekniken att
använda ånga som drivmedel var sedan
länge känd och enkla maskiner användes
under hela 1700-talet, bl a för att pumpa
vatten från gruvor. Watt utvecklade tekniken så att den blev praktiskt användbar
och det stora företaget Boulton & Watt
i Birmingham tillverkade ångmaskiner
ända fram till slutet av 1800-talet. In i
våra dagar har ångmaskiner enligt hans
patent använts i t ex fartyg.
Det är därför inte förvånande att det
var en man från de brittiska öarna som
utvecklade den industriella gjuttekniken i
Sverige. Historien blir verkligt intressant
när i början av 1800-talet Samuel Owen,
dyker upp på Bergsunds gjuteri. Han var
engelsman, född 1774 i Norton in Hales i
Shropshire. Han arbetade som ung i Boulton & Watt och kom till Sverige i början
av 1800-talet för att montera en ångmaskin från det företaget. Han återvände till
England 1805 men ﬁck snart åka tillbaka
till Sverige för att montera ännu en maskin. Det var den som monterades i den
berömda Eldkvarn, en kvarnanläggning
byggd på den plats där Stadshuset nu ligger. Eldkvarn brann 31 oktober, 1878.

Akvarell
över Bergsund ca
1780.

Stockholms Stadsmuseum

Bergsunds Mekaniska Verkstad
Bergsunds Mekaniska Verkstad AB var
ett företag som var betydligt äldre än
Motala Verkstad AB. Under mer än 150
år dominerade företaget området Bergsund vid Hornstull i Stockholm. Verksamheten började med att skotten Thomas Lewis år 1769 anlade ett järngjuteri,
Bergsunds gjuteri, vid den del av Bergsunds strand som ligger närmast bron till
Reimersholme.
Tidpunkt för etableringen är mycket
intressant ur industrihistoriskt perspektiv.
Det var familjen Darby i Coalbrooksdale
i landskapet Shropshire på gränsen mot
Wales, som under hela 1700-talet arbetade med att utveckla tekniken att gjuta
järn. Det var inte helt lätt att få fram järn
av tillräckligt god kvalitet för att det skulle kunna användas t ex i stora byggkonstruktioner. De lyckades väl och det var i
detta geograﬁska område som industrialismen ﬁck sitt stora genombrott.

Stockholms Stadsmuseum

➤ epoken och den stålbyggnadsepok som
inleddes under 1800-talets senare hälft i
och med att industriella metoder för produktion av stål utvecklades. Men det är en
historia som får skildras i ett annat sammanhang. Motala Verkstad AB har under
årens lopp varit nära lierat med Lindholmens varv, Rederi AB Nordstjärnan och
därmed också till Broströmkoncernen

John
Ericssons
första
handkraftsmonitor
löper av
stapeln vid
Bergsund
den 11
november
1808.

Det var en stor eldsvåda som sågs över
hela Stockholm och som gav upphov till
uttrycket ”sedan Eldkvarn brann”.
Efter att ha utfört sitt montage vid
Eldkvarn tar Owen anställning som verkmästare hos Bergsunds gjuteri. Han ﬁck
till uppgift att utveckla gjuttekniken. I
Sverige fanns väl etablerade brukstraditioner och man kunde framställa gjutjärn
men tekniken var inte lika utvecklad som
i England. Vid tillverkning av grövre delar blev det lätt håligheter som försvagade godset och det var här som Owens
kunskaper kom väl till pass.
År 1807 såldes Bergsunds gjuteri till
G D Wilcke och Owens stannade i hans
tjänst under nära tre år. Under hans led-

ning tillverkade Bergsunds gjuteri, år
1807, den första egenkonstruerade ångmaskin som byggts i Sverige. Företaget
utvecklades under 1800-talets första hälft
till ett relativt stort verkstadsföretag och
år 1858 köptes företaget av grosshandlaren A Frestadius. Efter hans död, 1867,
ombildade arvingarna, år 1870, företaget
till ett aktiebolag, Bergsunds Mekaniska
Verkstads Aktiebolag med ett aktiekapital på 700 000 kr.
Slussproblem orsakar ﬂytt
Bolaget utvecklades nu så snabbt inom
sin huvudbransch, tillverkning av ångfartyg av järn och stål, att det blev störst
i Sverige inom det området. Under C A
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Lindvalls tid som chef (1875 – 1890) rådde högkonjunktur inom sjöfartsnäringen.
Lindvall var en uppﬁnnare som inte minst
var han intresserad av isbrytarkonstruktioner. Han utvecklade en isbrytande stäv
som först med lyckat resultat användes
på bogserbåten Thor. Gustavsbergsbolaget och Waxholmsbolagets byggde sedan
denna stäv på var sin skärgårdsbåt vilket
gjorde att de kunde upprätthålla traﬁken
hela året. En annan person, nämligen ingenjören Ollman, en svåger till direktör
Carlsund vid Motala Verkstad, verksam
1857–74, bidrog också starkt till företagets snabba utveckling.
Att bygga båtar som var för stora för
Slussen innebar ett problem. Det kunde
lösas med s k ”sätt”, en ﬂytande slussport som kunde arrangeras då fartygen
skulle ut. Detta var dock en omständlig
lösning. Broarna måste vara öppna i ﬂera
timmar och transporterna kunde endast
ske på nätterna och vid låg nivåskillnad
på vattnet. Därmed kunde leveranser bli
försenade i månader.
För att kunna bygga större fartyg än
de som kunde gå genom Slussen etablerade sig företaget under åren 1873–77 i
Finnboda öster om Stockholm och byggde där en upphalningslip och ett skeppsvarv. Under årens lopp tillverkades vid
bolagets verkstäder ett par hundra större

Bron mellan Lilla och Stora Essingen i Stockholm som den utfördes enligt förslag från
Bergsunds mekaniska verkstad.

och mindre fartyg till svenska handelsﬂottan samt ﬂera pansarbåtar, torpedkryssare och kanonbåtar till svenska marinen. Företaget byggde också två stora
kanonbåtar till ryska ﬂottan, en isbrytare
och ett lotsfartyg till Finland och ﬂera
oljebåtar till Kaspiska havet.
800 järnvägs- och landsvägsbroar
Ett annat område inom vilket företaget
blev berömt var dess brobyggeri. Genom
att Statens Jernvägsbroar ﬁck stort förtroende för ingenjör Ollman ﬁck företaget utföra nästan samtliga järnvägsbroar
åt staten. Sammanlagt levererades omkring 800 järnvägs- och landsvägsbroar
till staten och enskilda. Bergsunds Me-

kaniska Verkstad AB levererade broar
över älvar i Värmland, över Norsälven
och Klarälven, i Dalarna över Dalälven
vid Krylbo samt i Norrland utmed Norra
Stambanan över Öre-, Vindel- och Skellefteälvarna.
Otto Linton
Flera av de senast uppförda av de nämnda broarna var konstruerade av den välkände professorn vid KTH, Otto Linton.
Han var också inblandad i ett häftigt men
intressant meningsutbyte med en kollega,
professor Carl Forsell, om bron mellan
Lilla och Stora Essingen i Stockholm.
Det var en stålbro som också tillverkades av Bergsunds Mekaniska Verkstad ➤

stålprofiler för mellanväggar

Lindab RdBX
Innovativa stålproﬁler
Snabbare - helt enkelt
Vi vet att tid är viktigt för dig. Därför har vi uppfunnit
nya, innovativa mellanväggsprofiler, Lindab RdBX, som
gör monteringen snabbare, enklare och mer flexibel än
någonsin tidigare. När skenorna väl är på plats klickar
du bara reglarna på plats utan att använda några verktyg eller fästdon. Det är enkelt att flytta reglarna och
använda gipsskivan för finjusteringar.
Den nya lösningen har utvecklats ur vårt välkända
RdB-system. Du får samma välkända lösning – bara
snabbare. Läs mer om hur byggprocessen kan
förenklas på www.lindab.se/rdbx.

www.lindab.se
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Riddarkyrkans gjutjärnsspira.

➤ efter att företaget vunnit en entreprenadtävling tillsammans med arkitekten Paul
Hedquist. Diskussionen gällde i vilken
utsträckning en arkitekt skulle få vara
inblandad i formgivningen av broars detaljutformning, något som Linton var negativ till. Detta ämne är ännu idag långt
ifrån slutdiskuterat.
Flera andra stora broar i Stockholm
tillverkades också av Bergsunds Mekaniska Verkstad. En av dem var en vägbro
över Riddarholmskanalen och en annan
är järnvägsbron över Norrström. Parallellt med den senare byggde direktören
Frestadius en gångbro, ”Frestadii bro”,
som han ﬁck koncession på och kunde
ta tull på. Den blev en god affär och den
löstes sedan in av staden när Vasabron
anlades. Den senare bron var f ö ritad
av arkitekten Georg T P Chiewitz, och
var ursprungligen på 1850-talet avsedd
att utföras i gjutjärnskonstruktion. På
1880-talet blev den slutligen byggd men
i stålkonstruktion med dekorationer av
gjutjärn.
1902 uppgick antalet anställda till
1075 man, vilka samtliga från 1893 var
olycksfallsförsäkrade. Både vid Bergsund
och Finnboda fanns en mängd bostäder
för tjänstemän och arbetare. Värdet på
företaget uppskattades samma år till
2 362 837 kr. Efter ekonomiskt lyckade
år kring sekelskiftet började Bergsunds
Mekaniska Verkstads AB få problem
med lönsamheten. 1916 såldes Finnboda
till Stockholms Rederi AB Svea.

Referenser:

20

T E K N IKHIS T OR IA

S Samuelsson

Konkurs och rekonstruktion
Företaget gick i konkurs 1924 men rekonstruerades 1926 med ett aktiekapital
nedsatt till 100 000 kr och fortsatte med
sin verksamhet till 1929 då hela verkstadsområdet revs. Det stora tomtområdet såldes och frigjordes för bostadsbyggande. Det som nu minner om det en
gång stora företaget är namnen på gatorna Verkstadsgatan, Slipgatan, Varvsgatan, Lindvallsgatan och Lindvalls plan
samt kvarteret Fabriken.
Spåren efter Samuel Owen
Var tog då Samuel Owen vägen? Han
startade ett eget gjuteri- och verkstadsföretag på Kungsholmen redan 1809,
nära den plats där Eldkvarn låg, där en
gata nu bär hans namn. Han startade
maskintillverkning och man brukar beteckna hans företag som den första mekaniska industrin i Sverige. Han gjorde
många tekniska innovationer och han
undervisade sina arbetare i teknik vilket
utvecklade ﬂera av dem till framstående
företagsledare och konstruktörer. En av
dem, Carl Gerhard Bolinder, grundade
1845 Bolinders Mekaniska Verkstad på
Kaplansbacken i Stockholm.
Owen var under de första decennierna

Owen har lämnat ﬂera betydande spår
efter sig i Stockholm. Det långa gjutjärnsstaketet runt Kungsholmens kyrka är en
produkt från hans företag som nu funnits
där i nära 190 år. När tornet på Riddarholmskyrkan brunnit i ett åsknedslag år
1835 föreslog Owen ett nytt torn i gjutjärn. Skulptören E G Göthe skissade ett
förslag som bearbetades av arkitekten
Fredrik Blom. Det byggdes i den formen
men är delvis utbytt vid kyrkans restaurering 1967–70. Originalspiran kan ses
utanför tekniska museet.
Under 1830 – 40-talen hårdnade konkurrensen och ekonomiska motgångar
drabbade även Owen genom att två av
hans egna fartyg förliste. Han drog också
på sig stora experimentkostnader och företaget gick efterhand i likvidation. Han
lämnade dock även andra spår efter sig.
Han var religiös och helnykterist. Därför
lade han grunden till både en engelsk metodistförsamling, Betlehemskapellet, och
till Kungsholmens Nykterhetsförening
samt utgav skrifter i nykterhetsfrågor.
Han var gift tre gånger och hade sammanlagt 15 barn. I det sista äktenskapet
gifte han sig med August Strindbergs faster och har därigenom hamnat i Tjänstekvinnans son, men det är en annan historia. Han dog 1851 och ligger begravd
på Norra kyrkogården. ❏

Gjutjärnsstaketet runt Kungsholmens
kyrka, Stockholm. (Foto: S. Samuelsson.)

av 1800-talet mycket framgångsrik och
levererade ett stort antal maskiner av
olika slag. Han byggde 7 ångfartyg, 60
ångmaskiner, 5 valsverk och över 1000
tröskverk samt ett otal andra maskiner,
bl a det första ångdrivna mudderverket
i Sverige. Han tillverkade också mindre
produkter såsom pelare, staket, krukor,
trädgårdsmöbler mm. Han hjälpte till
att bygga upp industrier i andra delar av
landet t ex till Skebo bruk i Uppland och
till Furudal i Dalarna till vilka han också
levererade ångmaskiner och ångpannor.

Nordisk Familjebok,
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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.

-ULTIMEDIASTUDIO VID +ARLSTADS 5NIVERSITET n ¯GGET
kademiska hus bygger för Karlstads
Universitets räkning ett byggnadskomplex för teknik och ingenjörsvetenskap. Byggnaden är egentligen 5 st
ihopbyggda huskroppar där framsidan
bakom en sammanhängande glasfasad
hyser allmänna utrymmen och verkstäder.
Tanken är att verksamheten i huset på
detta sätt skall synliggöras och att byggnaden skall signalera aktivitet. Över hela
den främre byggnaden spänner det valmade taket, upplagt på fackverksbalkar
av svetsade KKR-rör. Den fria spännvidden uppgår till 19 m och taket kragar
dessutom ut drygt 8 m över långsidans
fasad. I denna publika del bakom två 15m
höga glasfasader hänger ”Ägget” som är Multimediasalen ”Ägget”.
en multimedia- och föreläsningssal för
100 personer.
Äggets stomme består av 6 st tvärgående ovala spant av svetsade stålbalkar,
vart och ett upphängt i ekvatorn med stålstag. Spanten är sedan förbundna med
bockade IPE-balkar. I princip har varje
längsgående IPE-balk en unik form som
är bestämd av äggets geometri. Infästningen i de bärande spanten är utförda
Den äggformade
med skruvförband med mer eller mindre
stålkonstruktionen hängs
upp i takbalkarna.
perfekt passning mellan balk och fästplåt, vilket möjliggjorts genom att hela➤

A

Byggherre: Akademiska Hus
Arkitekt: NFR Arkitektkontor
Totalentreprenör: Skanska
Stålentreprenör: Ruukki
Konstruktör:
Integra Engineering AB, Trollhättan
Stålstomme:
Ägget – 32 ton,
Hela entreprenaden – 337 ton
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➤ strukturen modellerats i 3-D från Tekla
Structures.
Den största konstruktiva utmaningen
har varit att på ett rationellt sätt modellera
och rita upp denna speciella konstruktion
och samtidigt möjliggöra ett smidigt montage. Val av proﬁler till de svetsade spanten
skedde med hänsyn till krökningsmöjligheten kontra val av produktionsmetod för
spanten, i nära samarbete mellan stålentreprenör och konstruktör.
En utmaning värd att nämna är givetvis också stabiliteten hos den hängande
konstruktionen. De till de yttre spanten
kopplade sneda hängstagen är inte tillräckliga för att säkra äggets sidostabilitet.
Stabiliteten säkras i samverkan med två
landgångar, kopplade till intilliggande
bjälklag. Landgångarna av betong på trpplåt, upplagd på stålbalkar fungerar här
som elastiska skivor. Styvheten erhålls
på detta sätt endast i horisontalplanet. I
vertikalled är landgångarna ﬂexibla via
vinklade plåtupplag i bjälklaget vilket
medför att ägget kan röra sig utan tvång
med takkonstruktionen.
Ägget är i övrigt utförd med utsidan
av slät gipsputs på väv och armeringsnät,
böjda i äggets form. Utrymmet i nivå med
stålstommen är utfyllt med mineralull
och insidan likt utsidan av gipsputs. Med
denna konstruktion erhålls därmed både
brandskydd och ljudisolering.
De övriga huskropparna är samtliga
byggda som traditionella prefabstommar med stålpelare och balk i fasader
och HD/f-plattor med spännvidd 14,4 m
däremellan. ❏

Arlanda byggs ut
å Arlanda byggs en ny säkerhetskontroll (11 linjer i två plan) och
en ny tax-free butik (1700 kvm)
mellan nuvarande T5 Centralbyggnaden
(där SAS utrikesincheckning ligger) och
nya Pir F. Denna del var tänkt att byggas
redan 2002 då Pir f byggdes men sparades bort.
Total stålvikt för stommen är 1470
ton och är uppbyggd av ett 6,2 m högt
fackverk som spänner 28,8 m tvärs över
byggnaden. Pelarna är momentstyvt sammanbundna med en längsgående balk.
Bjälklaget som ligger i nivå med fackverkets underram är ett samverkansbjälklag.
I en del av byggnaden (där säkerhetskontrollen ska ligga) ﬁnns ett bjälklag nedpendlat med hängstag från fackverket.
Detta bjälklag är uppbyggt av samverkansplåt och betong. ❏

P

Stålstommen till nya
säkerhetskontrollen.

Pelare: WB500-50-30*1200/150
Fackverk överram: HI600-15-30*300
Fackverk diagonaler:
HEB300, HEB400, HEB500
Fackverk underram:
HI620-20-40*300
Längsgående balk:
WI1705-20-50*500
Beställare: Luftfartsverket
Konstruktör: WSP
Stålentreprenör: Ruukki

Byggherre: Örebroporten
Arkitekt: White Arkitekter
Byggentreprenör: NCC
Stålentreprenör: Ruukki
Stålstomme: ca 300 ton
Bärande takplåt: ca 6000m2

Ny mässhall i Örebro

5

nder våren 2008 ska den nya
mässhallen i Örebro, Conventum
Arena, stå färdig. Första spadtaget
togs i december 2006. Mässan kommer
att bli 4 800 kvm stor och ha en takhöjd
på 12 meter i stora mässhallen.
Fastigheten är byggd för att kunna
anpassas efter en stor mängd olika evenemang. Som mässor, event, indrottsevenemang, middagar m.m.
När mässhallen är uppbyggd med
22
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montrar kan den ta emot ungefär 3 000
besökare. Vid konserter kan mässan ta
upp till 4 300 sittande personer. Scenen
kommer att bli 60 kvm. Om det dukas
till bankett kan mässhallen inredas till
3 000 gäster.
Den största utmaningen för stålentreprenören var fackverken som hade
en spännvidd på 52 m och vägde ca 20
ton. Dessa monterades med dubbla kranar. ❏
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

Sjølyst Arken
n CRUISESKIP
på land
jølyst Arken er et nytt kontorprosjekt med 13.500 m2 kontor og
fellesareal fordelt på 9 etasjer. Det
er arkitektﬁrmaet Niels Torp AS som har
tegnet bygget som ligger ved innfallsporten til Oslo med utsyn over Bestumkilen
og Bygdøy. Med sin buede form kan bygget minne om et skip. Dobbeltfasaden
har glass fra gulv til tak som tar vare på
sol- og støyskjerming.
Kontorinngangen får resepsjon, trapper og heiser fra et luftig inngangsparti til
kontorarealene. 3. etasje er planlagt for å
innpasse kantine, auditorium, møterom,
terrasser og kontorer. Etasjen åpner seg opp
i en høy lysgård vendt mot fjorden. Dette
blir en av bygningens viktige møteplasser.
Videre oppover til og med 9. etasje blir
det ﬂeksible kontoretasjer som kan utnyttes på ﬂere måter: åpne arbeidsplasser i
team, cellekontorer eller kombinasjoner
av disse. Bygningen er tilpasningsdyktig
for endringer over tid og for inndeling i
ﬂere leieforhold.
Kontoretasjene opp til plan 5, som ligger foran det eksisterende parkeringshu-

S

Sjølyst
Arken er
bygget med
hulldekker
på stål
bæresystem.

set, er hver på ca 1100 m2, med plass til
ca 80 kontorarbeidsplasser basert på 20
% cellekontor og 80 % teamkontor. Fra
6. og til 9. etasje er arealene ca 2500 m2
for hvert plan, som da strekker seg over
det eksisterende parkeringshuset, med
plass til ca 180 kontorplasser basert på
20/80 fordeling.

Bygningsmessig
Det er lagt stor vekt på kvalitetsmessige
gode og holdbare løsninger med stor
ﬂeksibilitet. Fasade mot Drammensveien
vil bli utført med støyreduserende glass.
Som himling benyttes nedforet t-proﬁlhimling. Kontorarealer utføres generelt
med bredde-modul 2.400mm. Kontor- og ➤
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➤ møteromsvegger utføres som demonterbare systemvegger.
Tekniske anlegg
Varmeanlegg blir basert på varme tilknyttet
Oslos fjernvarmenett. Som en del av brannbeskyttelsen inngår sprinkling av bygningen.
Dette gir stor ﬂeksibilitet mht. planløsninger
og åpenhet. Det installeres moderne klimaanlegg med kjøling og ﬁltrering av friskluft.
Dette sikrer et godt inneklima.
Konstruksjonene
Stålkonstruksjonene, til sammen 760 tonn,
er prefabrikkert av Contiga AS i Kongsvinger. Bygningen er i hovedsak konstruert
med runde stålsøyler og HSQ-stålbjelker
for opplegg av hulldekker. Hulldekkene varierer i dimensjon fra HD 200 til HD 400.
Montasjen har pågått samtidig med at det
har vært full aktivitet i ICA Maxi-butikken
på grunnplanet. Dette, sammen med dårlig
lagringsplass og tilpasning til eksisterende
bygg, har ført til store utfordringer på byggeplass. Utfordrende har det også vært i
montasjen av de skrå fasadesøylene samt
utveksling av søyler oppover i etasjene.
Over eksisterende bygg er det ﬂere store
fagverk. Disse ble transportert inn med politieskorte. Det største fagverket er utkraget for fasaden og er 28 meter langt og 18
tonn tungt. Gurtene består av oppsveiste
HSQ-proﬁler. ❏
Byggherre: Stor-Oslo Prosjekt
Arkitekt: Niels Torp AS arkitekter mnal
Entreprenør: CM 1 Byggepartner AS
Rådg. ingeniør byggeteknikk:
Sivilingeniør Knut Finseth AS
og Rambøll Norge AS
Stål- og betongentreprenør:
Contiga AS
Byggtype: Kontor/forretningsbygg
Stål: 760 tonn herav HSQ: 244 tonn
Største fagverk: lengde 28 meter og
18 tonn
Hulldekker: HD 200 (2.500 m2),
265 (9.800m2), 320 (3.300m2)
og 400 (600m2)
Slakkarmert dekke: 370m2
Sjaktvegger: 1.320m2
Montasjetid: 39 uker
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9PSILON n UNIK GANGBRO
OVER $RAMMENSELVA

'

angbrua Ypsilon ble åpnet med
pomp og prakt under et direktesendt TV-program 16. januar
nøyaktig klokken 20.11. Bakgrunnen for
det spesielle klokkeslettet er Drammens
200-årsjubileum i nettopp 2011. Flere
tusen Drammensere trosset regnet og gikk
i fakkeltog over den nye brua.
Landemerke
Ypsilon er resultatet av en internasjonal
arkitektkonkurranse i 2005, som ble vunnet av Arne Eggen Arkitekter AS. Med
sine luftige og elegant linjer har brua blitt
et landemerke i byen og et nytt bevis på en
vellykket byutvikling. Den nye gangbrua
forbinder Drammen teater og Gamle Kirkeplass på Bragernes med Union scene og
Papirbredden på Strømsø. Brua spenner
uanstrengt over elveløpet med en minimal
inngripen i det bestående.
Utforming
Ypsilon er en ett-tårns skråstagbru med
tårnet plassert på et brukar i elva. Ved
tårnet deler brubanen seg og føres videre
som to spenn. Sett ovenfra ser brua ut

Mobilkran på lekter løfter den siste bruseksjonen på plass.

som en symmetrisk Y, derav navnet. Med
denne Y-formen har arkitekten oppnådd
kravet om en seilingshøyde på 6 meter i
femten meters bredde samt brukervennlige stigningsforhold for gående og rullestolbrukere. På brukaret ute i elva er
det installert smale lyskastere som kaster
hvitt lys opp på mastene og blått lys på
undersiden av brua. En ﬁberoptisk kabel
som ligger i håndløperen på rekkverket
markerer gangbanen. Inntil videre er over- ➤
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➤ﬂaten på gangbanen ganske mørk, men til
våren vil det bli lagt et epoxylag blandet
med knust hvit granitt oppå betongen. Da
skal også bærekablene males hvite.
Tårnet består av to skråstilte ”sigarformede” stålmaster med høyde 47 meter. De
to mastene står på et felles betongfundament i elva og er forbundet til hverandre
med to horisontale kabler. Diameteren på
mastene varierer fra 500 mm til 1000 mm
og har varierende veggtykkelse fra 16 mm
i toppen til 40 mm i foten.
Brubanen, som spenner fritt fra landkar til landkar, svever fritt mellom mastene og bæres utelukkende av de skråstilte
kablene. Hovedbanen består av et 4 meter bredt ståldekke mellom to parallelle
Ø620x20 mm stålrør. Ståldekket er utført
som en vanlig platekonstruksjon med 16
mm tykkelse og bæres av tverrbjelker for
hver 1,5 meter. Oppå stålplatene er det
lagt et brodekke av asfalt, styropor og betong med innstøpte slanger for vannbåren
varme for snøsmelting. Hovedspennet som
starter på Strømsø-siden ved Papirbredden, er ca. 90 meter langt og opphengt
i 8 kabelpar. Ved tårnet deler brubanen
seg og føres videre som to spenn til Bragernes-siden. De to sidespennene står i 90
graders vinkel på hverandre og er begge
ca. 45 meter lange. Sidebanene består av
et 3 meter bredt ståldekke utkraget fra

Ø620x40 mm stålrør. Disse er eksentrisk
opphengt i 4 kabelpar. Det spesielle for
landkarene på Bragernes-siden er at de
tar i mot store trykk- og vridningskrefter
fra brubanen samt at de fungerer som
forankring for 4 kabelpar.
Stålentreprenør
Ruukki Construction AS (tidligere Scanbridge AS) i Sandnessjøen har fabrikkert
og montert brua med tårn, kabler og brubaner. Det har gått med ca. 290 tonn stål
og 1680 meter kabler. Kontrakten ble
inngått med hovedentreprenøren Skanska like før jul i 2006. Arbeidene startet
opp i verkstedet våren 2007 og brua var
ferdig montert i november 2007. Ruukki
Construction har bred erfaring med prefabrikasjon og montering av brukonstruksjoner, både i Norge og Sverige.
Stålpris
Norsk Stålforbund vil nominere Ypsilon
til en ny europeisk stålpris for bruer, European Steel Bridges Award, som blir delt ut
for første gang i år. Vinneren vil bli tildelt
prisen under konferansen ”The 7th International Conference on Steel Bridges” som
avholdes i den historiske byen Guimarães
i Portugal fra 4-6. juni 2008. ❏

Fabrikasjon av midtre ”plattform”, der
brubanene deler seg.

Byggherre: Drammen Kommune
Arkitekt: Arne Eggen Arkitekter AS
Rådg. ingeniør, konstruksjon:
Haug og Blom-Bakke AS
Rådg. ingeniør, geoteknikk/
fundament: Multiconsult AS
Arkitekt, landskap: Multiconsult AS
Belysning: Kaare M. Skallerud AS
VVS: EM Teknikk AS
Hovedentreprenør: Skanska Norge AS
Stålentreprenør: Ruukki Construction AS
Mengder:
Stål: 290 tonn
Skråtau: 28 tonn
Betong: 730 m3
Peling: 1520 m

Lenke til konferansen: www.Steelbridges08.com

Festeteknikk for lette
industribygg og luftede
fasader.
Benytt spissteknologi fra SFS intec for
sikker og rasjonell montasje av
 Metall fasader.
 Metall tak.
 Sandwichpaneler.
 Fasadeplater.
 Beslag.
til alle typer underkonstruksjoner.
For eksempel
SXC selvborende
rustfrie skruer for
sandwichpaneler
med monteringsmaskinen CF55.

Kontakt oss vi står gjerne til tjeneste for Deg.
SFS intec AS
Solheimveien 44
NO-1473 Lørenskog
T +47 67 92 14 40
F +47 67 92 14 50
no.lorenskog@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/no
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SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 715 000
F +46 152 715 099
se.strangnas@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/se

Turn ideas into reality.
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Bernt Johansson har efter 21 år
som ämnesföreträdare och professor i
Stålbyggnad på Luleå Tekniska Universitet
nu lämnat över till den yngre generationen.
Den 20 november 2007 beslutade rektor
för LTU att anställa Milan Veljkovic som
professor tillika ämnesföreträdare i stålbyggnad vid Institutionen för samhällsbyggnad på Luleå Tekniska Universitet.

Milan Veljkovic

”Nyckeln till stålbyggnads framtid
är en nyrekrytering av doktorander
och ett starkare nätverk”
INTERVJUN

Hur känns det att ta över efter
Bernt som stålbyggnadsprofessor?
– Bernt Johansson är en synonym för Stålbyggnad i Luleå inom Sverige och Europa
och kommer att förbli det en tid framöver.
Som tur är har han uppmuntrat oss andra ståldoktorer från Luleå att skapa våra
egna kontaktnät och projekt. Tillhörighet
till en respekterad grupp och stödet av
mina kollegor, gamla Luleå doktorander,
är viktiga förutsättningar för att fortsätta
utvecklingen av Stålbyggnad vid LTU som
forsknings- och utbildningsämne. Nyckeln till Stålbyggnads framtid är en nyrekrytering av doktorander och ett starkare
nätverk med etablerade forskare och konstruktörer i Sverige. När det gäller kontakter med europeiska kollegor känner jag
mig ganska trygg. Jag känner tillhörighet
med ﬂera viktiga nätverk både inom akademi- och industrisfären.
– Jag har kontinuerligt samarbetat med
Bernt de sista 15 åren och har lärt mig
oerhört mycket av honom. Hans enorma
bredd inom forskningen och ingenjörs.2  s   s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

kunskapen är svår att uppnå. Men jag
kommer att jobba i den riktningen och
hoppas att, med hjälp av mina kollegor,
komma en bra bit på väg.
Det ﬁnns idag rekordmånga högskolor
och linjer per högskola/universitet.
Hur gör ni i Luleå för att få tag i teknologer respektive doktorander?
– Det har alltid funnits eldsjälar inom
vårt V-program som har kunnat identiﬁera problemen på ett tidigt stadium och
mobilisera resurser för att åtgärda problemen. Så var det också med rekrytering av
teknologer. Sedan ett par år ﬁnns det en
person på institutionen som har till ansvar att organisera rekryteringsarbetet.
Vi, lärare och doktorander, åker till olika
gymnasieskolor och pratar på ett trovärdigt och engagerat sätt om intressanta aspekter av byggbranschen. Det är viktigt,
tycker jag, att rikta sig till ungdomar om
studentlivet på universitet och att skapa
intresse för att fortsätta med utbildningen

men också om yrkeslivet. Självklart är det
svårt att mäta resultatet av sådant arbete
men statistiken visar att vi har gjort en bra
insats de senaste åren.
– Rekrytering av teknologer och
”ex-jobbare” som väljer inriktning mot
stålkonstruktioner är den viktigaste
uppgiften som jag jobbar med just nu.
Samtidigt försöker jag söka doktorander
bland unga yrkesverksamma ingenjörer
också. Det enda sättet att lyckas med
några av våra internationella projekt,
både ekonomiskt och kunskapsmässigt,
är att anställa doktorander med ett par
års erfarenhet från konstruktionsarbete.
Internt på universitet, engagerar jag mig
för att få högre löner för de doktorander
som påbörjar forskningsstudier efter en
inledande karriär som konstruktör.
Vilken typ av forskning kommer du
att jobba med?
– Efter min disputation hade jag förmånen att jobba med Bernt med olika pro- ➤
INT E RV J U N
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➤jekt. Hittills har jag skrivit ett 30-tal artiklar och konferensbidrag med honom,
allt från stabilitet av tunnplåtsproﬁler
till hybridbalkar. Jag känner mig mogen
att jobba med nästan alla stålbyggnadsprojekt som är relevanta för ståltillverkare. Det är också viktigt att ha goda
relationer med konsultbolag som satsar
på teknikutveckling och utbildning av
egen personal. I Luleå har vi positiva erfarenheter av att initiera forskningsprojekt som utgår från sådana behov. Jag ser
fram emot att fördjupa sådana relationer
och att skapa nya projekt som är bra för
tillverkningsföretag, konsultföretag och
ståltillverkare.
– En annan typ av forskning som jag
jobbar på är kopplad till samhällsaktuella frågor. Vi är alla berörda av klimatförändringshotet. Som stålbyggare vill
jag forska på nya konstruktionslösningar
som är bättre integrerade med det industrialiserade byggandet av energisnåla
hus. Innovativa brolösningar t.ex. med
integrerade landfästen och prefabricerade samverkansbroar är positiva ur
LCA perspektiv. Och fortfarande ﬁnns
det möjligheter att genom forskning förbättra dimensioneringsmodeller.
Vilken strategi har du för att se till
att ni medverkar i stora europeiska
FoU-projekt?
– I ett europeiskt sammanhang är det
optimistiskt att förvänta sig stora program som är enbart fokuserade på
stålkonstruktioner. Men vi har ganska
stora chanser att delta i stora europeiska projekt som delvis omfattar ”våra”
kärnfrågor. Ett pågående exempel är
”Sustainable bridges”. Det ﬁnns två
aktuella frågeställningar där ett ”stålprojekt” kan bli en del av ett så kallat
”integrated project”. De två områdena
är kundanpassat byggande och robusta
konstruktioner.
– Utöver samarbetet som jag nämnde
tidigare och våra ”klassiska” stålprojekt,
har jag inom LTU diskuterat frågor som
har sitt ursprung i bil- och ﬂygindustrin.
Ofta använder man begreppen ”lean construction” och ”lean society” när man
pratar om effektiva produktionsprocesser och funktionella produkter. Jag tror
att vi fortfarande har en del att lära oss
för att anpassa byggbranschen till sådana
koncept. Mitt intresse är inte att fördjupa
mig i teoretiska begrepp och ekonomiska frågor men utifrån samtal med mina
kollegor, ser jag möjligheter att förbättra våra konstruktioner och anpassa dem
till nya krav. Sådana projekt har tydliga
globala perspektiv och ﬁnansieringen är
möjlig genom integrerade ramprogram
och efterföljande Vinnova utlysningar.
– Brandutsatta stålkonstruktioner har
varit aktuella i ﬂera forskningsprojekt vid
LTU. Nu är den frågan aktuell i ett större
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Kurs ”Stålbyggnad för doktorander” avslutades i Portugal november 2007, med studiebesök på Martifer Construction och en workshop vid Coimbra universitet.

sammanhang. Det gäller säkerheten mot
såkallade exceptionella händelser, både
som ett speciellt konstruktionsproblem
och som problem för organisering av effektiva räddningsinsatser. Bättre kommunikation och informationsﬂöde mellan
byggkonstruktörer och brandingenjörer
ska leda till en utveckling där brandmän
kommer att få information om byggnaden och uppskattning av dess säkerhet
med hänsyn till brandsituationens beskrivning redan på väg till olyckplatsen.
En mer ekonomisk dimensionering av
stålkonstruktioner med hänsyn till möjliga brandscenarier är bland de viktigaste
frågorna för konkurrenskraftiga stålkonstruktioner.
Hur anser du att resultaten av
FoU projekt skall föras ut?
– Forskningsprojekt har ofta ett efterföljande spridningsprojekt där fokus
ligger på att föra ut forskningsresultat
till industrin och konsultbranschen. En
del sådana uppdrag har vi gjort tillsammans med SBI och jag ser fram emot att
vidareutveckla ett sådant samarbete. Vi
hade också en positiv erfarenhet av att
organisera ett seminarium med Ramböll
inriktat mot en speciell typ av broar med
integrerade landfästen. Vi kommer att
fortsätta med sådana samarbeten.
Vilka andra universitet och företag/
institutioner kommer du att samarbeta
i framtiden?
– Jag gör ingen prioriteringslista på företag eller institutioner. Alla som har ett
intresse av att utveckla sina kunskaper
och företag inom stålbyggnadsområdet

är välkomna att skapa gemensamma projekt med oss. Jag vill gärna se ett mer utvecklat samarbete med Chalmers, KTH
och LTH och är övertygad att detta kommer att ske. Jag har redan haft några lovande kontakter.
Vilken är den största skillnaden
mellan att vara professor idag och
för 20 år sedan?
– Det ﬁnns fördelar och nackdelar med att
vara professor idag, jämfört med för 20
år sedan. Idag måste en professor jobba
mera utifrån de möjligheter för ﬁnansiering som ﬁnns och mindre efter egna behov och övertygelser. Konkurrensen om
forskningsmedel är kanske hårdare idag
än tidigare. Men fördelarna är stora; man
tillhör en större grupp av forskare med
många olika nätverk, kommunikationen
mellan mina kollegor går mycket enklare
idag än tidigare, man jobbar mer i grupp
även om projekt drivs i olika länder, man
har ett mer intensivt samarbete med stora
multinationella företag. Kort sagt man
jobbar mer globalt idag än tidigare. Avståndet i forskningsvärlden har krympt
till 20 sek från det att man vill kontakta
någon tills kontakten är uppnådd
Hur är de svenska högskolorna rustade
för att utbilda konstruktörer med de
nya Eurokoderna?
– När det gäller undervisning på universitetsnivå är jag inte alls orolig. Men, att
organisera vidareutbildningen för yrkesverksamma konstruktörer på ett praktiskt
och användarvänligt sätt är en utmaning.
Det är nödvändigt att detta sker så snabbt
som möjligt och helst i samarbete mellan
konstruktörer och universitetslärare. ❏
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Torsten Höglund
Professor em Stålbyggnad,
KTH

Kallformade konstruktioner
i stål och aluminium
EUROKODER

EN 1993-1-3 och EN 19991-4 behandlar kallformade
konstruktioner av stål- och
aluminiumplåt och härrör
ursprungligen båda från den
svenska tunnplåtsnormen
StBK-N5 från 1979.
tåldelen omfattar proﬁler, trapetsproﬁlerad plåt och plåtpaneler och
tillhörande förband och är till stora
delar identisk med StBK-N5. Aluminiumdelen omfattar endast trapetsproﬁlerad
plåt och tillhörande förband och skiljer
sig från ståldelen och StBK-N5 genom
att buckling beaktas med effektiv tjocklek (liksom i huvuddelen EN 1999-1-1) i
stället för effektiv bredd. Beräkning med
effektiv tjocklek är enklare än med effektiv bredd. Detta framgår bl a av att

S
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formler för effektiva delar i liv i trapetsproﬁlerad plåt omfattar knappt tre sidor
i aluminiumdelen under det att det behövs drygt fyra i ståldelen. I det följande
skall jag först peka på några skillnader
mellan EN 1993-1-3 och StBK-N5 och
därefter något om EN 1999-1-4.
EN 1993-1-3, stål
StBK-N5 gäller för nominell plåttjocklek
mindre än 4 mm men utan nedre gräns.
I EN 1993-1-3 rekommenderas nedre
gränsen 0,45 mm för stålkärnans tjocklek och en övre gräns 16 mm för proﬁler
och 4 mm för proﬁlerad plåt. I förslag till
nationell bilaga föreslås att båda gränserna slopas. Man ger alltså inga gränser för
plåttjockleken annat än de gränser som
gäller för giltigheten av vissa formler för
mekaniska förband. Funktionskrav t ex
gåbarhet får avgöra vilka plåttjocklekar
som kan komma ifråga.
Vid beräkning av stålkärnans tjocklek
används samma 5-procent regel för toleranserna som i StBK-N5 dock med den
skillnaden att zinkskiktets sammanlagda
tjocklek får antas vara 0,04 mm för zink-

viktsklass Z275 och inte 0,05 mm som
i StBK-N5.
En komplikation vid beräkningarna
kan bli att man vid beräkning av tvärsnittsstorheter skall ta hänsyn till avrundade
hörn även vid ganska små bockningsradier. Gränsen är r < 5t att jämföra med
r < 10t i StBK-N5. Det ﬁnns dock approximativa metoder som förenklar en
del. Något egendomligt är att man alltid
skall beakta bockningsradier när man
beräknar styvhet.
Om tvärsnittsdelarna är så knubbiga
att de inte bucklar får man använda en av
kallbockningen förhöjd sträckgräns fya.
Denna sträckgräns är ett viktat medelvärde av plåtens sträckgräns fyb före kallbockning och sträckgränsen i de bockade
hörnen. Förhöjningen av sträckgränsen
kan vara ganska stor, se ﬁgur, och utslaget på hela tvärsnittet kan det betyda en
hel del. Observera dock att detta endast
gäller tvärsnitt som inte bucklar. För kallformad proﬁlerad plåt och plåtproﬁler i
byggnader är detta inte så vanligt.
Beräkning av effektiv bredd med hänsyn till lokal buckling av tryckt tvär- ➤
EUR O K O D E R
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Exempel på hållfasthetsförhöjning i
bockade hörn.

Skjuvhållfasthet i gängande skruv
enligt EN 1993-1-3 och StBK-N5.
Exempel på vanliga tunnplåtsproﬁler.

➤ snittsdel är densamma som i StBK-N5
och är också densamma som för valsade
och svetsade stålkonstruktioner. Formlerna står därför i EN 1993-1-5 vilket är
något olyckligt därför att det betyder att
den som enbart sysslar med tunnplåtskonstruktioner ändå måste köpa den delen liksom huvuddelen EN 1993-1-1. Det
är den s k Winters formel (efter George
Winter, Cornell University, en av pionjärerna på tunnplåtsområdet) som används, dock med ett tillägg för de fall att
kantspänningen vid brott är mindre än
sträckgränsen.
Knäckning av rillor och veck (distorsionsknäckning) behandlas på samma
sätt som i StBK-N5. Reduktionsfaktorn
har i EN-versionen återgått till den ursprungliga i StBK-N5 till skillnad från
ENV-versionen. En liten detalj skiljer när
det gäller beräkning av styvheten hos rillor och veck. Man skall nu räkna med en
medverkande bredd för anslutande plana
delar som enbart beror på tjockleken och
inte på spänningen i rillan eller vecket.
För den som vill använda ”modernare”
metoder ﬁnns ett tillägg som beskriver
översiktligt hur man kan använda Finita
Strimle-metoden som ﬁnns att tillgå gratis på nätet.
Formlerna för hållfastheten vid upplag och under koncentrerade krafter är
med några små skillnader (t ex beaktas
inverkan av att tvärkraften kan vara olika på sidorna om ett stöd) identisk med
StBK-N5 för trapetsproﬁlerad plåt. För
U-, Z- och sammansatta reglar ﬁnns nya
formler.
Det ﬁnns möjlighet att beakta plasticering vid beräkning av momentbärförmågan för proﬁlerad plåt och proﬁ30
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ler med knubbiga tvärsnittsdelar. Det är
samma interpoleringsförfarande som i
BSK, dock formulerat något annorlunda. Speciellt vid trapetsproﬁlerad plåt
ges regler för plåt med bred proﬁltopp
och smal proﬁlbotten där plasticering
på den dragna sidan med smal ﬂäns får
utnyttjar tills den breda ﬂänsens bärförmåga vid tryck uppnåtts. Denna typ av
trapetsplåtar är vanliga i Europa utom
Norden vilket kommer sig av att man
där har ett krav på maximibredd mellan
proﬁltopparna m h t isoleringens överbryggande förmåga.
Knäckning behandlas på samma sätt
som i huvuddelen EN 1993-1-1 och därigenom inte som i StBK-N5. För kallformade proﬁler används knäckningskurva
a eller b för symmetriska proﬁler och c
för osymmetriska proﬁler såsom vinkeloch U-proﬁler. Vid slutna sammansatta
proﬁler med knubbiga tvärsnittsdelar
skall man använda knäckningskurva c
om man använder den av kallbockningen
förhöjda sträckgränsen fya. Om man använder plåtens sträckgräns fyb före formningen får man använda kurva b.
Eftersom kallformade proﬁler ofta är
osymmetriska måste böjvridknäckning
ofta kontrolleras. Viss information med
formler och tips om knäckningslängder
ges.
Vid böjd och tryckt stång får man använda samma komplicerade formler som
för valsade och svetsade stänger i huvuddelen EN 1993-1-1 om tvärsnittet är symmetriskt. Eftersom detta ofta inte är fallet
vid kallformade proﬁler kan man använda en enkel interaktionsformel med exponenten 0,8 på både normalkrafts- och
moment-termerna.

Förband i stålplåt
Kapitel 8 liknar i stora delar motsvarande kapitel i StBK-N5 men kan i några
fall ge ganska olika resultat. Exempelvis är interaktionskurvan för dragkraft
och skjuvkraft i fästdon linjär till skillnad mot den i StBK-N5 som är cirkulär.
Dessutom är interaktionsformeln skriven
så att man kan komma att kombinera
brott i plåten i den ena lastriktningen
med brott i fästdonet i den andra vilket
förefaller ologiskt. Sammantaget betyder
det en klar reduktion av bärförmågan vid
kombinerad belastning.
I vissa fall kompenseras detta av
större bärförmåga i den enskilda lastriktningen vilket illustreras av exemplet
ovan. Vid plåttjocklek större än 1 mm är
bärförmågan nära dubbelt så stor i EN
1993-1-3 som i StBK-N5. En egendomlighet är det stora hoppet i bärförmågan
vid 1 mm.
I StBK-N5 ﬁnns tabeller för normerade brottkrafter för gängande skruv och
nit. Liknande tabeller införs i den svenska nationella bilagan. Det kan nämnas
att man avser att införa samma tabeller
även i de övriga nordiska länderna.
Speciella anvisningar för åsar, paneler
och skivverkan
Liksom i StBK-N5 ﬁnns regler för lättbalkar med Z-, C-, Σ-, U- och hatt-tvärsnitt.
Reglerna för Z- och C- balkar är ganska
detaljerade för fritt upplagda balkar och
balkar som är kontinuerliga över en eller ﬂera stöd. Däremot behandlas inte det
för de nordiska länderna vanligaste sättet
att skarva lättbalkarna genom att lägga
dem omlott över stöden.
I en bilaga ﬁnns en alternativ metod ➤
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Nu finns BSK i ny version för dig som till exempel är stålbyggare, konstruktör eller kontrollant. Handboken redovisar
och kommenterar krav i olika gränstillstånd, förutsättningar
för dimensionering samt dimensionering i brott- och bruksgränstillstånd.
Boken ger också exempel på beräkningsmetoder för olika
konstruktionsdelar såsom skruv- och svetsförband. Handboken har anpassats till nya och reviderade europastandarder.
Beställ boken!
Boverkets handbok om stålkonstruktioner, BSK 07
Pris: 340 kronor exklusive moms.

Mer än bara byggregler
Vår digitala bokhandel på www.boverket.se hittar du på startsidan
genom att klicka på bilden ”Sök och beställ publikationer”. Du kan
också beställa genom att e-posta till publikationsservice@boverket.se

Box 534, 371 23 Karlskrona

Arclad
För proffs. Besök vår
monter A35:10 på
Nordbygg 1-4 april

zzzÝdufodgÝvh
dlurqylooh yhuljh  õxqghu qdpq qgulqjö

➤ att beräkna fritt upplagda eller kontinuerliga balkar. Denna metod tillåts dock
inte i den svenska nationella bilagan.
Även reglerna för paneler är något
mera detaljerade. Detta gäller däremot
inte skivverkan i tak och väggar där hänvisning görs till ECCS Publikation No.
88 (1995). Den i vissa fall lägre bärförmågan för kombinerade krafter i förbanden kan medföra att det blir ﬂer fästdon i
en takskiva med skivverkan vid övergång
till eurokoden.
Bilagor
I en bilaga ﬁnns en liknande tabell som
i StBK-N5 för val av material i fästdon
med hänsyn till miljöns korrosivitet. Den
överensstämmer med den uppfräschade
versionen i SBI:s Fästdonshandbok.
En annan bilaga innehåller formler för
systematiserad beräkning av tvärsnittsstorheter för tunnväggiga tvärsnitt speciellt anpassade för bockade proﬁler.
Ytterligare en bilaga ger en metod att
beräkna bärförmågan för tvärsnittsdelar
med en fri kant. Den bygger på en kombination av effektiv bredd och effektiv
tjocklek och kan t ex för U-proﬁler ge åtskilligt bättre bärförmåga. Däremot medför den inte någon nämnvärd ökning av
bärförmågan av kantvecken i C- och Zproﬁler.
Den sista bilagan innehåller den förenklade metoden för Z- och C- reglar
som alltså inte skall användas i Sverige.
Partialkofﬁcienter mm i
den svenska nationella bilagan
I den svenska nationella bilagan accepteras genomgående de rekommenderade värdena för partialkoefﬁcienterna. I
bilagan ﬁnns, förutom det som nämnts
ovan, tillägg av några stålsorter, i huvudsak höghållfasta stål. Dessutom föreslås
att nedböjningskrav i bruksgränstillståndet införs. Mer om detta i slutet av denna
presentation.
EN 1999-1-4, aluminium
Som nämnts inledningsvis omfattar aluminiumdelen endast trapetsproﬁlerad
plåt och tillhörande förband och skiljer
sig från ståldelen och StBK-N5 genom
att buckling beaktas med effektiv tjocklek istället för effektiv bredd. Motivet att
använda effektiv tjocklek var, förutom
att beräkning med effektiv tjocklek är
enklare än med effektiv bredd, att huvuddelen EN 1999-1-1 baseras på effektiv tjocklek. Den kommer ursprungligen
från den engelska standarden BS 8118
vilket var naturligt eftersom ordföranden
i projektteamet från början var engelsmannen Phil Bulson. Eftersom vi i Sverige var vana vid effektiv tjocklek i BSK
var det naturligt att acceptera detta.
Ett skäl till att använda effektiv tjocklek är att det blir lättare att kombinera
med medverkande bredd med hänsyn till
skjuvdeformationer vid bred ﬂäns.
32
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Exempel på tunnplåtsbjälklag.

Ytterligare ett skäl till att använda effektiv tjocklek i EN 1999-1-1 är att det
är lättare att kombinera med reduktion
i värmepåverkade zoner. Detta är dock
inte aktuellt för kallformad aluminiumplåt.
Beräkningsmetodiken för trapetsproﬁlerad plåt är i övrigt densamma som i
EN 1993-1-3 och StBK-N5 och Winters
formel används för effektivt tvärsnitt för
plan tvärsnittsdel omskriven till att ge
effektiv tjocklek. Beräkning med effektiv bredd och effektiv tjocklek skiljer sig
därför mycket litet, bara någon procent.
Övriga delar för trapetsproﬁlerad plåt
är i stort sätt identisk med motsvarigheten i stål.
Förband
Bortsett från interaktionsformeln för
dragkraft och skjuvkraft, som är densamma som i ståldelen, är förbandskapitlet mycket lika det i StBK-N5. Samma
tabell som i EN 1993-1-3 för val av fästdon med hänsyn till miljöns korrosivitet
ﬁnns i en bilaga. Däremot ﬁnns inte någon tabell för hållfasthet hos borrande
skruv och nit. Eftersom man använder
samma typ av skruvar och nitar som för
stål bör man kunna ta värdena från tabellen i ståldelen.
Bruksgränstillståndet
I EN 1993-1-3 ﬁnns ingen not som gör
det möjligt att ge nedböjningskrav för
tunnplåtskonstruktioner. En sådan not
ﬁnns däremot i EN 1993-1-1 i paragraf
7.2.3 (1)B.
I Boverkets Författningssamling BFS
2007:10 (remiss 2007-01-23) står som
allmänt råd: För kriterier för vibrationer i lätta bjälklag se ”Samlade resultat
från europeiska utvecklingsprojekt om

lättbyggnad med stål”, Stålbyggnadsinstitutet rapport 259:1.
Det vore angeläget att formulera gemensamma regler för tunnplåtskonstruktioner på det sätt som nu är vedertaget
bland tunnplåtstillverkare i Sverige. Eftersom lasterna förändras vid övergång
till Eurokoder är det inte rimligt att direkt använda de gränser som tillämpas
nu.
I förslag till nationell bilaga föreslås
att L/200 används för såväl tak som väggar. Vid känsliga delar som t ex anslutningar vid takfot etc. bör karakteristisk
last användas, annars frekvent last. För
takplåt ger detta ungefär samma resultat
som används nu. För väggplåt ger det visserligen ett strängare krav än L/90 som
ﬁnns i StBK-N5, men när det kravet kom
till på 70-talet fanns ingen vanlig vindlast
utan karakteristisk last användes. Men
vissa använder L/90 tillsammans med
vanlig vindlast som nu är en fjärdedel
av den karakteristiska och som vid övergången till Eurokod blir en femtedel. I
den jämförelsen är L/200 ett strängare
krav.
Kravet hör formellt till SS-EN 19931-1 och kommer förmodligen att införas
där. Ett alternativ är att inte ge något deformationskrav utan låta ”marknaden”
sköta detta själva.
I princip bör samma krav ställas även
för tunnplåtsbalkar i tak och väggar. För
övriga konstruktioner t ex bjälklag hänvisas till huvuddelen EN 1993-1-1 för
stål.
Eftersom materialneutrala regler bör
gälla föreslås att samma regler skall gälla
för proﬁlerad plåt i aluminium. Dessa
kan införas i bilagan till EN 1999-1-4
eftersom det där ﬁnns en not för nationellt val. ❏
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SVENSKA MEDLEMSFÖRETAG

Ståltillverkare
ArcelorMittal Commercial Long Sweden AB
Birger Jarlsgatan 41A 7tr,
111 45 STOCKHOLM
08-534 809 40
Corus Sverige AB
Barlastgatan 2,
414 63 GÖTEBORG
Outokumpu Stainless AB
774 80 AVESTA
SSAB Oxelösund AB,
613 80 OXELÖSUND
SSAB Tunnplåt AB
781 84 BORLÄNGE

031-779 32 00

Svecon AB
Lievägen 13, 187 32 TÄBY
Stålmonteringar AB STÅLAB
Faktorsgatan 12,
461 37 TROLLHÄTTAN

0520-47 41 00

SWL Stålkonstruktioner AB
Box 500,
777 25 SMEDJEBACKEN

0240-66 87 50

0226-810 00
0155-25 40 00
0243-700 00

Västanfors Stålbyggnader AB
Södra Linjan,
737 30 FAGERSTA
Konsulter
Bjerking AB
Box 1351, 751 43 UPPSALA

Ståltillverkare/Tunnplåtstillverkare
Ruukki Sverige AB
Jägershillgatan 18,
213 75 MALMÖ
040-607 14 00

Bloms Ingenjörsbyrå AB
Mästargatan 5,
781 71 BORLÄNGE

Stålgrossister
BE Group Sverige AB
Box 225, 201 22 MALMÖ

040-38 40 00

ELU Konsult AB
Rinkebyvägen 1,
182 36 DANDERYD

Stena Stål AB
Box 4088,
400 40 GÖTEBORG

031-775 20 00

FB Engineering AB
Box 12076,
402 41 GÖTEBORG

Tibnor AB
Box 600, 169 26 SOLNA

010-484 00 00

Tunnplåtstilverkare
Europroﬁl AB
Box 147, 713 23 NORA

0587-818 80

Lindab Proﬁl AB
269 82 BÅSTAD

0431-850 00

Plannja AB
971 88 LULEÅ

0920-929 00

Stålbyggare och verkstäder
AB H Forssells Smidesverkstad
Box 1243,
141 25 HUDDINGE

Dem-Verk Mek AB
Degernäs 265, 905 80 UMEÅ
EAB AB
333 33 SMÅLANDSSTENAR
LECOR Stålteknik AB
Dumpergatan 8,
442 40 KUNGÄLV
Llentab AB
Box 104,
456 23 KUNGSHAMN
Maku Stål AB
Verkstadsgatan 15,
504 62 BORÅS
Peikko AB
Box 4,
601 02 NORRKÖPING
Ruukki Sverige AB
Svärdvägen 21,
182 33 DANDERYD
Ranaverken AB,
534 92 TRÅVAD
Smederna AB
Skyttbrinksvägen 12,
147 39 TUMBA

Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Box 1013,
721 26 VÄSTERÅS
PI i Göteborg PIAB AB
E A Rosengrens gata 19,
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA
ProDevelopment i Sverige AB
Vattentornsvägen 26,
972 51 LULEÅ
Projektteamet AB
Knipplekullen 3B,
417 49 GÖTEBORG

08-774 08 30

Bröderna Jansson Nissavarvet, AB
Box 48,
301 02 HALMSTAD
035-17 66 60
Contiga AB
Box 94,
761 21 NORRTÄLJE

08-758 40 09

0176-773 00

Ramböll AB
Box 4205,
102 65 STOCKHOLM
Stålbyggnadskontroll AB
Bergshamra Allé 139,
170 74 SOLNA

0223-475 00

031-744 19 90

Brandskyddsmaterial
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

018-65 11 00
Saint Gobain Isover AB
Box 501,
260 50 BILLESHOLM

042-840 00

0243-79 20 90
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

021-15 58 00

Richard Steen AB
Lövaskog, Kronogården,
516 92 ÄSPERED

033-27 62 00

031-49 99 60

SFS Intec AB
Olivehällsvägen 10,
645 42 STRÄNGNÄS

08-622 91 00

031-775 10 00

0920-24 86 38

031-70 50 700

08-615 60 00

08-655 40 10

Sweco Bloco AB
Box 34044,
100 26 STOCKHOLM

08-695 60 00

Tyréns AB
118 86 STOCKHOLM

08-566 410 00

090-70 24 70
0371-340 00
VBK
Mölndalsvägen 85,
412 85 GÖTEBORG

Korrosionsskydd
Alucrom AB
Box 8919,
402 73 GÖTEBORG

0152-71 50 10

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
Cadmac
La Cours Gata 4,
252 31 Helsingborg

042-20 88 00

StruProg AB
Virkesgränd 4,
183 63 TÄBY

08-732 87 20

Tekla Software AB
Sigurdsgatan 21,
721 30 VÄSTERÅS

021-10 96 00

Intresseorganisationer
Jernkontoret
Box 1721,
111 87 STOCKHOLM

08-679 17 00

031-703 35 00

0303-24 66 70
WSP Sverige AB
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN
08-688 60 00
0523-790 00

033-23 70 80

Byggföretag
Open House Production AB
Lommavägen 39,
232 35 ARLÖV

011-13 82 50

Arcona AB
Box 19513,
104 32 STOCKHOLM

08-545 499 50
0512-292 00

PEAB AB
Margretetorpsvägen 84,
260 92 FÖRSLÖV
Banverket
781 85 BORLÄNGE
Skanska Sverige AB
169 83 SOLNA

040-53 37 30
MVR,
Nybohovsbacken 23-25,
117 63 STOCKHOLM

08-545 161 50

08-601 21 00

0431-890 00
0243-44 50 00

Plåtslageriernas Riksförbund (PLR)
Rosenlundsgatan 40,
Box 17536,
118 91 STOCKHOLM
08-762 75 85
SVEFF,
Box 5501,
114 85 STOCKHOLM

08-783 82 40

08-504 350 00

08-556 455 00
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Den norske Stålgruppen
(stålentreprenører)
Foreningenhar egen hjemmeside her:
www.stalforbund.com/stalgruppen.htm

Stålklubben
Arcelor Long Commercial Norway AS,
Pb 2667 Solli,
0203 Oslo,
Tel. 22 83 78 20

AK Mekaniske AS,
Bredmyra 10,
1739 Borgenhaugen

Tel: 69 10 45 20

Corus International Norway,
Karoline Kristiansens vei 5,
0661 Oslo

Tel.91 56 01 13

Dillinger Hütte Norge AS,
Akersgt 41,
0158 Oslo

Tel. 62 95 54 00

Ferrostaal AS,
Prinsensgt 22,
0157 Oslo

Tel. 69 22 70 00

Ruukki Norge A/S,
Pb 140 Furuset,
1001 Oslo

A-L Staål AS,
Storemyrveien 6,
1626 Manstad
ARMEC AS,
Pb. 60,
2271 Flisa
Bygg Teknisk Stål AS,
Pb. 173,
1890 Rakkestad
Contiga AS,
Pb. 207, Økern,
0510 Oslo
Fana Stål AS,
Espehaugen 23,
5258 Blomsterdalen

Tel. 23 24 89 00

Salzgitter AG,
FGK, D-38223 Salzgitter
www.salzgitter-ag.de

Tel. 55 91 81 81

SSAB Svensk Stål AS,
Pb 47,
1313 Vøyenenga

Kristiansand Industriservice AS,
Barstølveien 24a,
4636 Kristiansand
Tel. 38 02 33 13
Kynningsrud Prefab AS,
Pb. 13,
1662 Rolvsøy
Lønnheim Stål AS,
Nordmørsveien 54,
6517 Kristiansund
Metacon Industrimek AS,
Pb. 184,
1891 Rakkestad
Næsset Mek. Verksted AS,
Bergermoen,
3520 Jevnaker
NLI Alfr. Andersen AS,
Pb. 2016,
3255, Larvik
Ofoten Mek AS,
Havnegt. 21,
Pb. 18, 8501 Narvik

Skalles Mek. Verksted AS,
Krosnesvn. 6,
1621 Gressvik

Tel. 61 31 09 11

Tel. 33 14 15 00

Ruukki Norge AS,
Pb 140 Furuset,
1001 Oslo

SKV AS,
Tomtevn. 21,
1618 Fredrikstad
Stav Industrier AS,
Vestre Rosten 73,
7072 Heimdal
Stokke Stål AS,
Dalen veien 9,
3160 Stokke
Åkrene Mek. Verksted AS,
Tuenvn. 30,
2000 Lillestrøm
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Tel. 69 36 32 50

Tel. 72 90 17 00

Langset Engineering AS
Gammelseterlia 5,
6422 Molde

Tel. 95 93 36 33

Loe Betongelementer AS,
Pb. 4,
3301 Hokksund

Tel. 32 27 40 00

Multiconsult AS,
Hoffsv.1,
0275 Oslo

Tel. 22 51 51 51

NCC Construction AS,
Pb. 93 Sentrum,
0101 Oslo

Tel. 22 98 68 00

Norbye Industriservice AS,
Pb. 483,
9305 Finnsnes

Tel. 77 84 17 20

OptiKon AS,
Spinneriveien 1,
1632 Gamle Fredrikstad

Tel: 69 30 40 00

Paroc AS,
Pb.150 Oppsal,
0619 Oslo

Tel. 22 62 71 12

Seut Industrier AS,
Mossevn. 63/65,
Pb351, 1601 Fredrikstad

Tel. 69 36 87 70

Siv. ingeniør Arne Vaslag AS,
Karivoldveien 90,
7224 Melhus

Tel. 72 87 12 50

Siv. Ing. Knut Finseth AS,
Bleikerv.17,
1387 Asker

Tel. 66 78 02 60

Smith Stål Nord AS,
Nedre Ila 66,
7493 Trondheim

Tel. 72 59 24 00

Smith Stål Øst AS,
Bentsrudveien 3,
3080 Holmestrand

Tel. 33 37 25 00

Stene Stål Produkter AS,
Seljevn. 8,
1362 Rolvsøy

Tel. 69 33 60 33

StS Gruppen AS,
Pb. 6085 Postterminalen,
5892 Bergen

Tel. 55 20 80 00

Y.B.M Construction AS,
Holmliasentervei 19,
1255 Oslo

Tel. 21 94 54 21

Tel. 22 90 90 00

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
(engineering)
Foreningen har egen hjemmeside her:
www.stalguiden.com/NFS.htm
Mer enn 400 personlige medlemmer og mer enn
30 bedriftsmedlemmer

Tel. 35 91 52 00

Tel. 815 00 464

Tel. 72 88 72 95

Plannja AS,
Pb 8 Leirdal,
1008 Oslo
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Tel. 04255

HENT AS,
Vestre Rosten 79,
7075 Tiller

Tel. 66 84 28 00

Tel. 69 35 12 20

Tel. 63 88 19 40

Tel.32 89 55 95

Tel. 33 13 84 00

Arcelor Construction Norge AS,
Dyrskuevn. 16,
2040 Kløfta
Tel. 63 94 72 72

Tel. 33 33 58 00

GT Bygg og Stål AS
Nedre Storgate 45,
3015 Drammen

Tel. 23 11 85 80

Norsk Stål AS,
Pb 123,
1378 Nesbru

Ruukki Norge AS,
Pb 140 Furuset,
1001 Oslo

Tel. 22 72 20 20

Tel. 22 90 90 00

Tel. 69 22 44 11

Ruukki Construktion Norge AS,
8805 Sandnessjøen
Tel. 75 06 36 10

Firesafe AS,
Pb.6411 Etterstad,
0605 Oslo

Hallmaker AS,
Strandveien 50,
1366 Lysaker

Thyssenkrupp Stahlunion
GMBH Delegation,
Kolbotnv. 25,
1410 Kolbotn
Tel. 66 81 76 50

Industrigruppen Stålbygg
Corus Bygg Systemer AS,
Røraskogen 2,
3739 Skien

Tel. 70 24 64 00

Tel. 22 82 84 60

Leif Hübert Stål AS,
Birkedalsvn 65,
4640 Søgne

Ruukki Construction,
PO-Box 900,
60101 Seinäjoki, Finland Tel.+ 358 6 4160 111

EuroProﬁl Norge AS,
Aursnes,
6230 Sykkylven

Tel. 23 31 83 30

Tel. 71 57 23 00

Tel. 76 97 78 10

Tel.67 57 21 00

Tel. 93 25 78 28

Stål- og Metallgrossistenes Forening
(stålgrossister)
Astrup AS,
Pb.8 Haugenstua,
0915 Oslo
Tel.22 79 15 00

Tel. 69 33 77 00

EDR AS,
Claude Monets allé 5,
1338 Sandvika

Tel. 23 28 85 00

Nordic Galvanizers
Foreningen har egen hjemmeside her:
www.zincinfo.se
Andre medlemmer
A3 Bygg & Montasje AS,
Nordsletten,
1930 Aurskog

Tel. 63 85 84 35

BrannStopp Norge AS,
Pb.2532,
3735 Skien

Tel. 35 91 52 42
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Posttidning B
Retur adr: Nyheter om Stålbyggnad
Stålbyggnadsinstitutet
Vasagatan 52, 111 20 Stockholm
IFSB
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