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Försäljningskontor i Sverige:

ThermiSol Oy

Flöjelbergsgatan 16 A, SE-43137 Mölndal   

Tel: +4631-472440   Fax: +4631-3131783  

www.thermisol.fi 

Försäljningskontor i Norge:

ThermiSol Oy

Postboks 2139, NO-1521 Moss, Norway

Tlf.: + 47 69 23 66 66 - Faks: + 47 69 23 66 67

www.thermisol.no

”en totalekonomisk och”en totalekonomisk och

säker lösning” säker lösning” 

Go Green

Go Easy

Go Safe

Go ThermiSol

Vi på ThermiSol Panels strävar, i all vår verk-
samhet, efter att uppfylla principerna för en 
hållbar utveckling, inom miljö- och hälso- och 
säkerhetsföreskrifter. Kriterierna för produktut-
veckling är förutom kvalité och kundönskemål 
även produktens användningsändamål och in-
verkan på miljön.

När EPS används till Sandwichpaneler minskas 
energiförbrukningen för uppvärmning. För varje 
kilo olja som används till EPS-isolering, uppnås 
en besparing på i genomsnitt 200 kg olja under 
byggnadens livslängd (50 år). Mindre energiför-
brukning betyder motsvarande mindre utsläpp 
av CO2.

ThermiSol elementen lämpar sig för alla stom-
lösningar. Elementen monteras vanligtvis på en 
stomme av limträ, stål eller betong. Ytter- och 
mellanväggselementen kan monteras både lig-
gande och stående. När mellanväggselement 
monteras stående kan de vila mot golvbjälklag 
eller övre bjälklag utan pelare. Monteringen un-
derlättas av elementens låga vikt. Ett standard-
element väger endast 50–80 kg och belastning-
en på stomme och grund blir därför mindre än 
med andra lösningar.

ThermiSol elementen är ytbehandlade på båda 
sidor. Ytalternativen är olika och består av färg-
belagd stålplåt, rostfritt stål samt syrafast rost-
fritt stål. 

ThermiSol elementen kan användas till att byg-
ga helt nya väggar och tak eller till att renovera 
gamla ytor.

Kärnan av EPS som används i ThermiSol ele-
menten är till 100 % återvinningsbart och mil-
jövänligt material. Inte heller vid tillverkningen 
uppstår ämnen som är skadliga för miljön. Ma-
terialet är tryggt för både klimat och miljö. När 
EPS utsättes för brand frigörs endast samma 
slags gaser som när trä brinner, men betydligt 
mindre i förhållande till volymen. EPS är ett gift-
fritt material som inte murknar, suger till sig vat-
ten eller möglar. Det innehåller inga sjukdoms-
alstrande fibrer och bildar under inga omstän-
digheter mögelsporer inomhus.

Elementet ThermiSol Safe har utvecklats för 
objekt med specialkrav på vägg- och tak-
ytornas brandskydd. En specialbehandlad gips-
skiva har limmats mellan EPS-kärnan och stål-
plåten på insidan av Safe elementet och tack 
vare denna lösning uppfyller Safeelementet kra-
ven i brandklass Bs1d0 för byggmaterial. Ele-
menten kan därför också användas i byggna-
der av brandklass P2, utan att elementen behö-
ver separat skyddsbeklädnad. Elementet med 
0.6 mm plåt på insidan uppfyller kraven i brand-
klass Bs2d0 för byggmaterial.
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Kjetil Myhre
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Stål som byggemateriale har de siste 20 årene økt mer enn noe annet materiale. 
Flere og flere har sett fordelene med stål. I tillegg til kostnadseffektive løsning-
er og kort byggetid, har fleksibilitet og estetikk hatt stor betydning for stålets 

fremgang som konstruksjonsmateriale og byggesystem. Stålbransjens mange dyktige 
fagfolk og lærekrefter har også bidratt til den positive utviklingen. 

Nytt europeisk regelverk
Vi går nå inn i en ny epoke med overgangen til et nytt felleseuropeisk regelverk, 
både for prosjektering av byggverk (Eurokoder) og utførelse av stålkonstruksjoner 
(EN 1090-2). I Norge trekkes dagens nasjonale standarder tilbake i mars – i Sverige 
i desember. Det er derfor viktig å utvikle nye lærebøker, arrangere kurs og utdanne 
personell for å underlette overgangen. SBI og Stålforbundet har dette som prioriterte 
oppgaver.

Norsk-svensk samarbeide
For å utnytte våre ressurser mer effektivt har SBI og Stålforbundet utvidet samarbei-
det det siste året gjennom å være representert i hverandres styrer. Det norsk-svenske 
samarbeidet gir synergier på flere områder - innen utvikling av publikasjoner, lob-
bying og internasjonal deltakelse, for å nevne noen. Vi ser også på muligheten for å 
lage en database med WPQR´er som kreves for godkjenning av sveiseprosedyrer for 
stål opp til S355 iht EN 1090-2.

Kurs og læremiddel
I Sverige har SBI startet kurs for Sertifisering av stålkonstruktører. Til kursene blir 
det utviklet lærebøker bestående av 12 moduler kalt ”Att konstruera med stål” som 
er basert på Eurokodene. I Norge arrangerer Norsk Forening for 
Stålkonstruksjoner i samarbeid med Norsk Stålforbund kurs i nye 
Eurokoder. Stål Håndbok Del 3 som er en lærebok for ingeniør-
høgskolene, blir nå oppdatert iht Eurokode 3. Også professor Per 
Kr. Larsen holder på med oppdatering av sin lærebok ”Dimensjone-
ring av stålkonstruksjoner” for universitetene.  

Ny faglitteratur
ECCS utvikler i år helt nye ”design manuals” iht Eurokode 
3 og 4 –delene. SBI har også flere publikasjoner under ut-
vikling:
–  Läromedel i samverkanskonstruktioner enligt Eurokod
–  Handbok i dimensionering och detaljutformning av tra-

verskranbanor enligt Eurokod
–  Handbok i utförande enligt EN1090-2
–  Oppdatering av detaljhandboken

Nasjonale sveisekoordinatorer
NS-EN 1090-2 blir eneste gjeldende utførelsesstandard i Nor-
ge fra 1. april. Standarden gir begrensninger på hvilke materia-
ler man får lov å tilvirke ved at Sveisekoordinators kompetanse 
er bestemmende for maksimum godstykkelse og stålkvalitet. 
Det vil under våren bli satt i gang en godkjenningsordning for 
utdanning av Nasjonale Sveisekoordinatorer som blir både kor-
tere og rimeligere enn en IIW-utdanning. Se egen artikkel i dette 
nummer.
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Reidar Bjørhovde 
tildelt Beedle Award

● The Structural Stability 
Research Council (SSRC) har 
tildelt Norsk-amerikaneren Dr. 
Reidar Bjørhovde the Lynn S. 
Beedle Award for 2010. Prisen 
er oppkalt etter den fremtre-
dende amerikanske forsker 
og pedagog i konstruks-
jonsteknikk,  Lynn S. Beedle. 
Reidar Bjørhovde er kjent for 
sitt vitenskapelige arbeid for 
stabilitet av søyler og rammer 
samt belastning og resistens 
faktor design (LRFD), inkludert 
forskningsarbeidet som førte til 
utviklingen av SSRC søylekur-
vene. Dette er grunnlaget for 
søylestabilitetskriteriene i gjel-
dende amerikanske, canadiske 
og sørafrikanske koder for 
design av stålkonstruksjoner. 

Nye medlemmer i 
Norsk Stålforbund:

NLI Contracting AS  
● NLI Contracting AS er en 
tilbyder av multidisipline indu-
strileveranser. Bedriften er en 
naturlig samarbeidspartner for 
totalprosjekter som involverer 

fl ere av NLIs 
selskaper, 
men er 
også en 
selvstendig 
leverandør. 
Markeds-

områdene favner olje og gass, 
generell industri og bygg, 
herunder broer, prosessanlegg 
og petrokjemi. NLI Contracting 
har spesialkompetanse innen 
ledelse av fabrikasjonskontrak-
ter relatert til EPC/turn-key 
kontrakter. Bedriften holder til 
ved NLIs hovedkontor på Vear 
utenfor Tønsberg. www.nli.no

SR Teknikk AS
● SR Teknikk har i snart 30 
år vært et velkjent begrep 
blant stålgrossister og andre 
bedrifter som arbeider med 
slyngrensing, blåserensing, 
sandblåsing og bearbeiding av 
stål. Bedriften representerer 
ledende internasjonale produ-
senter av maskiner / anlegg, 
utstyr, forbruksvarer og reserve 
/ slitedeler til sandblåse, slyng-
rense, male og metalliserings-
prosesser i industrien i Norge. 
SR Teknikk har sterkt fokus på 
forbedring av produksjonspro-
sess, kvalitet, og totaløkono-
misk resultat for den enkelte 
bedrift. www.srteknikk.no

Ekness Stål AS
● Ekness Stål AS er hundre 
prosent eiet av den tyske stål-
produsenten Baustahlgewebe 
GmbH. Ekness Stål har siden 
etableringen i 1991 levert fl ere 
hundre tusen tonn stål til det 
norske marked. De senere år 
har bedriften spesialisert seg på 
armeringsstål, armeringsmatter 
og tilbehør til disse produkter. 
De tilbyr også konsulenthjelp 
for beregning av armerings-
matter til alle typer bygg og 
annet som tuneller, kaier, 
fl yplasser m.m. Ekness Stål hol-
der til på Gyldenløve Brygge i 
Drammen. www.ekness.no 

Axess Orkla Inspection AS
● Selskapet har hovedkontor 
ved offshoremiljøet på Or-
kanger og avdeling ved Vest-
base i Kristiansund, og tilbyr 
sine tjenester både nasjonalt 
og internasjonalt. Selskapet 
tilbyr tjenester innen avansert 
sveisteknologi, ultralyd og 
radiografi , og betjener hele 
verdikjeden innen inspeksjon, 
fra inspeksjonsplanlegging, 
byggetilsyn, driftsinspeksjon, 
utvikling av utstyr og metoder 
samt evaluering av resulta-
ter. Inspeksjon og testing av 
boreutstyr og løfteutstyr skjer 
i eget inspeksjonsverksted ved 
Vestbase i Kristiansund. 
www.axor.no

Nya medlemmar i 
Stålbyggnadsinstitutet

Vectura
● Vectura är teknikkonsulter 
inom transportinfrastruktur 
och rörelseplanering. Vectura 
erbjuder tjänster inom utred-
ning och analys, projektering, 
bygg- och projektledning, 
samt drift och underhåll. Vec-
tura är cirka 1 100 konsulter 
inom områden som mark och 
samhälle, väg, järnväg, anlägg-
ning. Vectura fi nns på cirka 
40 orter i Sverige och är också 
etablerade i Köpenhamn. Våra 
största kunder är Banverket, 
Vägverket, trafi khuvudmän, 
kommuner och entreprenörer. 
Vectura betyder transport på 
latin. www.vectura.se

GlobeCert AB
● GlobeCert är det unga 
företaget som under två års tid 
blivit det ledande certifi erings-
organet inom armeringspro-
dukter. GlobeCert är ackre-
diterat av Swedac i enlighet 
med bland annat EN 45011. 
Bland de certifi erade företa-
gen återfi nns de största och 
ledande stålverken/tillverkarna 
på marknaden som sätter stort 
värde på GlobeCerts kompe-
tens, service och erfarenhet. 
Verksamheten kommer inom 
kort att utökas till att omfatta 
stålkonstruktioner i enlighet 
med gällande EN –standarder. 
www.globecert.com

Finskt stålkunnande 
fyller 50 år

● Den 11 februari 2010 var 
det 50 år sedan stålkoncer-
nen Rautaruukki grundades. 
Företaget grundades av den 
fi nska staten och sju större 
fi nska företag inom stålin-
dustrin: Ruukki började sin 
verksamhet i Raahe, Finland, 
där stålverket grundades 
1960 och som var den första 
i väst att producera stål med 
helt nya, kostnadseffektiva 
gjutmetoder. Under 70-talet 
expanderade verksamheten att 

Nya tag 2010!
● Du håller nu i 
årets första num-
mer av tidningen 
Stålbyggnad. Till 
detta nummer har vi 
hittat två riktigt bra 
projekt på hemma-
plan att presentera 
i ord och bild. Nya 
Holmenkollbakken 
som byggs av Lecor 
samt den av Sweco 
projekterade Design-
stolpen utanför Åre. 
Läs mer om dessa 
och mycket annat 
matnyttigt i Sveriges 
och Norges mest 
lästa Stålbyggnads-
tidning!
Redaktionen tar 
gärna emot tips och 
förslag på innehåll i 
kommande nummer 
av tidningen. ”Vad 
vill du läsa om” eller 
”detta tycker jag att 
branschen bör lära 
sig mer om”.
Trevlig läsning och 
tipsa gärna andra om 
att de kan beställa 
en gratis prenumera-
tion på www.sbi.se!

Lars Hamrebjörk
Redaktör 
för tidningen 
Stålbyggnad

NYHETERNYHETER

Reidar Bjørhovde



Korta leveranstider är vardag för 125-årsjubilerade 
Sjölins Smide, experter på stålbyggnadskonstruktioner 
till de stora byggbolagen. 
 – För att kunna ta affärer behöver vi en leverantör 
som går att lita på i alla väder. En som löser allt 
informellt och effektivt! Därför samarbetar vi sedan 
många år med BE Group. De har materialet och den 
kompletterande produktionsservicen så vi slipper mycket 
arbete. Projektstyrda leveranser av bland annat kapad 
och blästrad balk och olika hålprofi ler går dagligen 
direkt in i vår produktion. Det senaste är rostfri balk 
som våra kunder efterfrågar mer och mer, säger Ulrik 
Jonasson, VD på Sjölins Smide.
 Besök www.begroup.se och läs mer om vad vi kan 
erbjuda.

GÖR MINDRE.
TA FLER AFFÄRER.

Ulrik Jonasson,
VD på Sjölins Smide.

Hilanders
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inkludera stålförädling, med 
kallvalsverk och rörtillverkning. 
På 80-talet började företaget 
att utvidga sig i Västeuropa 
genom etablering av säljkontor 
och företagsförvärv. Tidigt på 
90-talet expanderade företaget 
sin verksamhet till byggsek-
torn med förvärvet av finska 
ståltillverkaren Rannila och 
svenska tunnplåtsföretaget 
Gasell. Senare under 90-talet 
öppnades den östeuropeiska 
marknaden, där Ruukki började 
etablera sig i Baltikum och 
Polen, för att sedan följas av 
Ryssland, Ukraina, Tjeckien, 
och Ungern. Under 2000-talet 
började Ruukki fokusera på att 
erbjuda lösningar för bygg- 
och verkstadsindustrin. Ruukki 
har ett starkt fotfäste på den 
nordiska marknaden och söker 
tillväxtmöjligheter i Ryssland, 
Centralösteuropa och Kina. 
www.ruukki.se

Forkortet utgave 
av Eurokode 3

● Overgangen til Eurokoder 
betyr at antallet standarder og 
sider man skal sette seg inn i er 
økt betydelig i forhold til gamle 
standarder. Men nå er det 
kommet en hjelp fra Danmark 
i form av forkortede utgaver 
av Eurokoder. Forkortet utgave 
av Eurokode 3 inneholder del 
1-1, 1-4, 1-8 og 1-10. Norsk 
Stålforbund har kjøpt inn et 
parti av publikasjonen som nå 
er lagt ut for salg. For tilbud, 
skriv til post@stalforbund.com

ECCS Årsmöte 

● ECCS årliga konferens och 
årsmöte hålls i år i Istanbul i 
september. www.sscs2010.org 

Individuelt 
medlemskap i ECCS

● Fra og med i år av kan du 
bli individuelt medlem i ECCS 
(The European Convention 
for Constructional Steelwork). 
Medlemskapet er åpent for 
alle arkitekter, ingeniører 
eller alle som er interessert i 
stålkonstruksjoner. Individuelle 
medlemmer vil være en del av 
et stort internasjonalt nettverk 
og vil få ulike gratis tjenester:

•  årsabonnement på bladet 
”Steel Construction - De-
sign and Research” fra Ernst 
& Sohn, både i papir og 
elektronisk format. Bladet 
er Europas største tidsskrift 
innen stålkonstruksjoner, 
design og forskning og utgis 
4 ganger i året.

•  fri tilgang til Wiley InterSci-
ence, tusenvis av artikler, på 
nett

•  rabatt på ECCS publikasjoner 
og ECCS-sponsede arrang-
ementer

•  fri tilgang til medlemssidene i 
ECCS websider

•  ECCS nyhetsbrev

Alt dette er tilgjengelig for en 
årlig avgift på 148,00 Euro og 
alle er velkommen til å søke 
om medlemskap. Benytt deg 
av dette tilbudet og bli medlem 
i ECCS som enkeltmedle. 
Meld deg inn her: www.steel-
construct.com/eccs/indexindi-
vidual.php

PRODUKTNYTT

Brandtest av Deltabalrik

● Peikko Group genom-
förde i november 2009 en 
omfattande brandtestserie 
med Deltabalken© tillsammans 
med håldäcksbjälklag på SP, 
Sveriges Tekniska Forsknings-
instituts anläggning i Borås. 
Med maximal belastning kla-
rade deltabalken brandtester i 
60,120 och 180 minuter utan 
extra brandskydd!  En teknisk 
rapport har tagits fram. 
Läs mer på www.peikko.se. 
Se film från brandtestet på 
www.peikko.com/Default.
aspx?id=62570t 

Ruukki levererar stål 
till Malmös stora 
byggnader

● Ruukki levererar sandwich-
paneler till träningshallen i 
anslutning av Malmö Arena 
samt till Parkeringshuset vid 
ombyggnation av Centralen. 
Sandwichpanel är välbekant 
för entreprenörer, konstruktö-
rer och arkitekter. De är lätta 
prefabricerade element som 
gör byggandet snabbare och 
mer kostnadseffektivt. Ruukki 
är först i branschen med sand-
wichpaneler med CE-märkning. 
Märkningen hjälper kunder att 
välja bra produkter samt att 
jämföra egenskaperna. Ruuk-
kis sandwichpaneler har även 
brandprovats med mycket 
goda resultat.

Norconsult prosjekterer Statoilbygget 
på Fornebu

● I forrige utgave, nr 4-2009, ble rådgivende ingeniør ute-
glemt i presentasjonen av Statoilbygget på Fornebu. Dette 
beklager vi så meget. Det er Norconsult AS som har prosjek-
tert kontorbygget og som også bidro med informasjon til 
artikkelen. 

Redt

Södertäljebron – ett av Ruukkis senaste projekt i Sverext. 
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FÖRTROENDE

Höglagret i Täby innan vägg-

elementen är monterade.

Rätt material, i rätt tid och på rätt plats. För Alwerco Svets & Smide 

är samarbetet med Tibnor en förutsättning för att kunna bygga kost-

nadseffektivt. Företaget arbetar med allt inom byggnadssmide 

och har många spännande referensobjekt, inte minst inom kultur-

smide. Med Tibnor som samarbetspartner har Alwerco enkel och 

säker tillgång till sitt behov av byggstål oavsett projektens storlek 

och omfång.
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Den aktuella balken var en 
del i det bärande systemet 
för byggnaden och hade 

stor betydelse för byggnadens 
bärförmåga och stadga. Vad hade 
hänt om balken varit lite starkare 
så att haveriet skett vid invigningen 
av gallerian?   

Vad kan vi lära
Boverket vill i sammanhanget lyfta 
fram Boverkets konstruktions-
regler. Detta för att byggherrar, 
konstruktörer, entreprenörer och 
tillsynsmyndigheter ska ta lärdom 
om vad som hänt för att undvika 
att det händer igen. 

Boverket ger regler som beskri-
ver hur byggherren ska utforma ett 
byggnadsverk så att bygglagstift-
ningen följs för byggnadens väsent-
liga egenskaperna som till exempel 
bärförmåga och brand.

De beräkningsmetoder som re-
dovisas i reglerna förutsätter att 
grova fel undanröjts, Metoden för 
att upptäcka felen är genom di-
mensioneringskontroll. Behovet av 
dimensioneringskontroll påpekas 
också i konstruktionsreglerna.

För byggherren, det vill säga 
den som beställer byggnadsverket, 
är det viktigt att de konsulter och 
entreprenörer som anlitas gör de 
kontroller som ska utföras för att 
byggnadsverket ska uppfylla bygg-
lagstiftningen. För tillsynsmyn-
digheten är det viktigt att i bygg-
samråd se om byggherren, med 
kontrollplaner, på ett trovärdigt 
sätt kommer att uppfylla lagstift-
ningens krav.

I de allmänna råden till reglerna 
framgår att de personer som gör 
dimensioneringskontrollen inte ska 
ha deltagit i projekteringen för att 
säkerställa en objektiv kontroll.

Viktigt med kontroll av handlingar
Dimensioneringskontrollen innebär 
att ritningar, beräkningar och öv-
riga handlingar kontrolleras så att 
grova fel på beräkningar, system-
uppbyggnad och antaganden tas 
bort och åtgärdas. 

I dag sker mycket av både kon-
struktionsarbetet och beräknings-
arbetet i tredimensionella program. 
Detta har lett till allt bättre kon-
troll av mått och samordning. 

Nya verktyg kräver nya processer
De nya verktygen kan kräva att 
dimensioneringskontrollen an-
grips annorlunda. Tidigare gav 
ritningsunderlaget och beräk-
ningsunderlaget automatiskt en 
bra utgångspunkt för dimensione-
ringskontrollen. Då fanns naturligt 
sammanställningsritningar och i 
beräkningarna tydligt uppställda 
förutsättningar. 

I de nya systemen krävs ofta ett 
extra arbete för att ta fram de un-
derlag som behövs och om då pro-
duktionstider är korta finns en risk 
att det slarvas med underlaget och 
med kontrollen. 

I raset i Kista var kontrollen 
bristfällig. I samtal med andra kon-
struktörer har Boverket fått indi-
kation på att den pressade arbets-
situationen resulterar i att det ofta 
slarvas med kontroller. 

I en studie gjord av Lunds uni-
versitet, som undersökt haverier i 
ett antal byggnader i norra Europa, 
konstateras att mer än 50 pro-
cent av felen berodde på felaktig 
dimensionering. Tidigare studier 
visar också på att det är grova fel i 
dimensioneringen som är den van-
ligaste orsaken till olyckor.

Boverket vill understryka att 
förutsättningen för metoderna i 
BKR är att en ordentlig dimensio-
neringskontroll utförs. Med di-
mensioneringskontroll minskar vi 
risken för grova fel och därmed ha-
verier i byggnadsverk. För byggher-
ren, det vill säga den som bestäl-
ler byggnadsverket, är det viktigt 
att de konsulter och entreprenörer 
som anlitas gör de kontroller som 
bör utföras för att byggnadsverket 
ska uppfylla bygglagstiftningen. 
För tillsynsmyndigheten är det vik-
tigt att i byggsamråd se om bygg-
herren, med kontrollplaner, på ett 
trovärdigt sätt kommer att uppfylla 
lagstiftningen. ■

Dimensionera och kontrollera 
för att undvika olyckor

Anders Sjelvgren, 
civ ing V, L91, expert, Boverket

e-post: anders.sjelvgren@boverket.se

I mitten av januari föll domen i målet om raset vid Kista galleria. I diskussionen efter 

domen har tyngdpunkten varit arbetsmiljöbrott. Den dömde konstruktören stod 

åtalad för att ha konstruerat en balk felaktigt. Skälet var att den direkta orsaken till 

raset var en balk med felaktiga dimensioner. Boverket vill påpeka be hovet av att 

dimensioneringskontroller genomförs för att säkerställa byggnaden.

”Med 
dimensionerings-
kontroll minskar vi
risken för grova fel 

och därmed 
haverier i 

byggnadsverk”
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Skruvfritt skivmontage på trä och stålreglar 
till inner- och ytterväggar

Förbättrad arbetsmiljö
Med Europrofils nya system sker montaget helt utan skruv. 

Belastningen och risken för förslitningsskador minskar.

Ljudnivån och skadliga vibrationer som skruvning medför 

(för blodkärl i händer och fingrar) reduceras betydligt.

Tätt skivskal
Med systemet elimineras skador på skivmaterialet. Limfogen 

appliceras kontinuerligt utan avbrott längs alla reglar och 

skenor. Tillsammans med de skruvfria oskadade skivorna ges 

en helt tät vägg av hög kvalitet, perfekt vid montage av 

vind/vattenavvisade skivor på ytterväggar.

25% mindre antal reglar
Fixturerna möjliggör glesning av reglar, eftersom skarvning 

av skivorna inte behöver göras över regel. S-avståndet växlas 

från 450 mm till 600 mm. Var 4:e regel sparas och endast ett 

mindre antal fack behöver isoleras vid höga ljudkrav. Dessutom 

kan den per kvm billigare 600 isoleringen användas.

Bättre ekonomi
Skivfixturerna armerar skarven och ersätter remsorna som 

normalt används vid spacklingsarbetet. Vid användning av magnet-

lister undviks onödiga skruvskador på skivornas mittpartier. 

Behovet av eventuellt spackelarbete minskas betydligt.
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Skruvfritt  skivmontage Magna
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 E
n forutsetning for tildelin-
gen var at den eksisterende 
storbakken i Holmenkol-
len skulle tilpasses dagens 
hopptekniske krav eller at 
en ny storbakke skulle by-

gges. I 2007 ble en åpen internasjonal 
arkitektkonkurranse avholdt med en 
intensjon om å skape en ny hoppbakke. 
Forslaget fra JDS Architekts og Dipl.-Ing. 
Florian Kosche fikk juryens anbefaling. 
I juriens kritikk presiseres at “Utkastet 
har en letthet og eleganse i sitt hovedgrep 
som passer fint inn i landskapet”.

Etter vedtak fra Oslo kommune ble det 
som utgangspunkt for prosjekteringen 
bestemt at den eksisterende tilløpskon-
struksjonen likevel skulle rehabiliteres. 
Men da omfanget av nødvendige reha-

Nye 
Holmenkollen  
Tilløp 
– Ingeniørskonstruksjon
Oslo fikk i 2006 tildelt VM i de 

nordiske grener 2011 av det 

internasjonale skiforbundet (FIS). 

Alle øvelsene skal arrangeres i 

Holmenkollens nye nasjonalanlegg, 

som består av oppgradert 

Holmenkollbakke, ny Midtstubakke

og oppgradert langrennsstadion.

Dipl.-Ing Florian Kosche

biliteringstiltak ble klarlagt, ble tilslutt 
bygging av tilløpskonstruksjonen basert 
på arkitektkonkurransens vinnerutkast. 
Byggearbeidene for nye Holmenkoll-
bakken startet i desember 2008, og 
anlegget skal etter planen ferdigstilles i 
begynnelsen av 2010. 

Geometri
Tilløpets geometriske utforming er bestemt 
av bakkeprofilen som er hopperens spor, 
definiert ut fra kravene til FIS. Parallelt 
med bakkeprofilen ligger overkanten av 
vindskjermen som er aerodynamisk ut-
formet for å beskytte hopperen over kulen. 
Et horisontalt kutt i toppen definerer ut-
siktsplattform og gir tilløpet sitt karakteris-
tiske avslutning ca. 66,0 m over bakkenivå.

Fagverkets geometri er tilpasset tillø-

pets kraftflyt og utnytter strekk- og 
trykkrefter optimalt, samtidig som den 
understreker den arkitektoniske utform-
ingen. Trykkstavene står vinkelrett på 
senterlinjen for å understreke tilløpets 
krumning i oppriss. Trykkstavenes in-
nbyrdes avstand øker kontinuerlig fra 
nedre opplegg til toppen for å virke 
oppadrettet og lettere i tilløpets øvre 
del. Trykkstavenes avstand fører til at 
strekkstavene skifter retning og blir til 
horisontale oppleggsbjelker for teknisk 
etasje, starthus, utsiktsplattform, og ikke 
minst understreker de den horisontale 
avslutningen i toppen.

Statisk system
Tilløpets statiske system kan overord-
net beskrives som en bro som spenner 
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Florian K
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rchitects

fra nedre opplegg til bakre støtte og en 
utkragende del fra bakre støtte til top-
pen. Slik har man unngått tunge, visuelt 
fremtredende fundamenter som ellers 
ville vært nødvendige for en ren utkra-
gende konstruksjon. Ved nedre opplegg 
er konstruksjonen fastholdt for horison-
tale krefter og for rotasjon om vertikal 
akse. Ved bakre opplegg overføres både 
vertikale og horisontale krefter fra vind 
på tvers av tilløpet. Denne anordnin-
gen tillater relativt uhindret bevegelse 
av tilløpet ved temperaturendringer og 
reduserer tvangskrefter fra eventuelle 
setninger. Bakre støtte er relativt fle-
ksibel og spesielt utformet til å kunne 
deformere seg i tilløpets lengderetning 
på tilsverende måte som pilarer i mange 
brokonstruksjoner.

Arkitektens 
visjon av 
nye Hol-
menkoll-
bakken.
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Bakre støtte er skråstilt med ca. 
10,0°. Skråstillingen “drar” horisontale 
krefter opp fra de nedre oppleggene. 
Dette for å redusere belastning på 
strekkstagene i de nedre fundamentene. 
Nedre opplegg består av to fundamenter, 
ett for hver arm på hver side av kuleskalet. 
Begge fundamenter står på stålkjernepe-
ler til fjell og er forankret med strekkstag. 
Innspenning om vertikal akse kobles til 
fundament på motsatt side ved hjelp av 
en kraftig fundamentstripe som også 
danner innfestning for kuleskalet. Ut 
over dette er ikke tilløpskonstruksjon 
koblet til kuleskalet. Begge konstruk-
sjoner er uavhengige av hverandre og 
kan bevege seg med opp til 200 mm i 
forhold til hverandre. Kobling mellom 
armene og kuleskal ble undersøkt med 
tanke på å stive av armene sideveis, men 
et slikt sammenvirke var vanskelig å 
utforme konstruktivt. Bland annet ville 
en slik kobling ikke kunne overføre ver-
tikalkrefter uten forsterkning, ellers ville 
dette kreve forsterkning av kuleskalets 
betongsøyler.

Ved bakre støtte er tilløpet lagt opp på 
3 punkter. Ytterst på den bakre støttens 
betongskive overføres vertikale krefter i 
leddlager, mens opplegget i midten over-
fører horisontale krefter fra i hovedsak 
vind på tvers av tilløpet. Leddlagerne vil 
kun ta opp små deformasjoner mundre 
enn 1,0°. De er nødvendige, fordi slike 
små vinkelendringer gir store moment-
belastninger i kombinasjon med høye 
trykkrefter, noe som betongskiven ikke 
kunne dimensjoneres for. Opplegget i 
midten kan derimot ta opp nødvendig 
vinkelendring med elastisk deformasjon.

➤
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Fakta
Byggherre: Oslo kommune
Prosjektledelse: Terramar
Arkitekt: JDS Architects
Rådgivende ingeniører:
Norconsult
Fagansvarlig ingeniør for 
stålkonstruksjoner i tilløp:
Dipl.-Ing. Florian Kosche
Byggeledelse: Kåre Hagen
Stålleverandør: Ruukki Metals
Stål- og fasadeentreprenør:
LECOR Stålteknik
Betongentreprenør: Veidekke

Franco G
hilardi

Snitt gjennom 
tilløpet som viser 
heisbro, heisskin-
ner og rømning-

strapp.

Tilløpets bakside 
er ikke kledd.

Tilløps kontruk-
sjon med inn-
deling i seksjoner 
som senere ble 
løftet på plass.

Fagverk
Valget av stål som konstruksjonsmate-
riale ble ansett som en fordel med tanke 
på fremdrift. På grunn av den korte 
prosjekteringstiden og konstruksjonens 
betydning for ferdigstillelsen av prosjek-
tet ble fagverkets utforming ytterligere 
optimalisert for fremdrift. Det vil si 
vektreduksjon og mest mulig effektiv 
monteringsprosess.

I forhold til den statisk bestemte 
fagverksgeometrien i vinnerutkastet, be-
står det endelige hovedfagverk av dob-
belt så mange strekk- og trykkdiagonaler. 
Med dette grepet kunne lastvirkningene i 
stavene og knutepunktene nesten halveres 
og det muliggjorde skrudde innfestninger 
av strekkdiagonalene. Videre ble spen-
nviddene for sekundære konstruksjoner 
som sporbjelker, kledninger i spornivå og 
fasader kortet ned til optimale lengder.

Armenes fagverk består av et vertikalt 
hovedfagverk, et horisontalt og et diag-
onalt fagverk som til sammen danner en 
vridningsstiv kasse og avstiver overgur-
ten mot sideveis utknekking.

Betongdekkene for starthuset og ut-
siktsplattformet i toppen er utformet 
som samvirkekonstruksjoner. Dekkene 
skal gi høy brukerkomfort uten sjener-
ende lokale svingninger eller vibrasjoner. 
Dekkene bidrar med skivevirkning til 
lokal avstiving av hovedkonstruksjon.
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i henhold til NS-EN 14399-3. Valget 
av fasthetsklassen 8.8 frem for 10.9 
ble begrunnet med ønsket om å unngå 
risikoen for hydrogenskjørhet i skruene. 
Ulempen med de valgte skruene er at 
gjengepartiene er lange. Fordi det var 
behov for fulle skafttverrsnitt i flere 
av avskjæringssnittene, ble det enkelte 
steder utstikkende gjenger.

Belastning
Tilløpet belastes i hovedsak av sin egen-
vekt, snø- og vindlaster.

Tilløpets beliggenhet på og i mellom 
åsene i Holmenkollen lar seg ikke uten 
videre beskrive av topologifaktorene 
som angitt i vindstandarden NS 3491-
4. Det ble utført aerodynamiske bereg-
ninger (CFD) der hele Osloområdet ble 
modellert for slik å kunne studere lokale 
vindpåkjenninger. Det viste seg at Hol-
menkollen var det mest utsatte stedet for 
den dominerende vindretningen.

NR 1 •  2010 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

Vekten av hovedkonstruksjon ut-
gjør ca. 850 tonn som i hovedsak be-
står av sveiste kasse- og H-profiler av 
S460M samt varmformede RHS-profiler 
S355J2H og valsede H-profiler S355J2. 
Stålvekten av sekundære stålkonstruks-
joner utgjør ca. 150 tonn.

Stål
Reduserte sveisedimensjoner, god sveis-
barhet og mindre materiale å frakte 
sparer tid. Derfor ble stålsorten S460M 
valgt fremfor det mer brukte konstruk-
sjonsstålet S355J2. Fasthetsøkning på 
ca. 30 % reduserer stålmengen og kon-
struksjonsvekt i utgangspunkt like mye, 
men uten tilsvarende kostnadsøkning. 
Ulempen er redusert stivhet med de kon-
sekvenser det har for nedbøyninger og 
dynamisk oppførsel. Videre kan fasthet-
søkning ikke utnyttes i like stor grad for 
slanke trykkstaver. Det brukes kortest 
mulig trykkstaver for å utnytte materi-

➤ alet best mulig. Økte nedbøyninger ble 
kompensert ved å  bygge tilløpet med 
overhøyder.

For å trygge fremdriften og spare 
bestillingstid, ble stålet innkjøpt av by-
ggeherren og tiltransportert stålentre-
prenøren. S460M ble bestilt som plater 
i forskjellige tykkelser, slik at de ulike 
sveiste profiler kunne optimaliseres også 
etter bestilling. Ved å bare bruke valsede 
profiler, hadde mulighetene til endring av 
profilene vært begrenset.

Skruer
Bruk av skrudde forbindelser fremfor 
sveiste forbindelser er tidsbesparende, 
men det forutsetter at knutepunktene 
ikke skal dimensjoneres for full styrke. 
Til sammenligning tok montering av en 
skrudd seksjon ca en til tre dager i mot-
setning til tre uker for en sveiset seksjon. 
Det ble benyttet forspente M20 til og 
med M36 bolter av fasthetsklasse 8.8 
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Fasadene
Fasadene dekker sidene av tilløpet og 
består av en metallduk som er spent opp 
mellom fagverkets under- og overgurter. 
Dukens hovedfunksjon er å diffusere 
vind. Vindhastigheten reduseres når 
den trenger gjennom duken og samtidig 
dannes mindre turbulens rundt vind-
skjermens kanter sammenlignet med en 
tett fasade.

Vindlasten på en slik fasade reduseres 
til ca. 50 % av en tett fasade, men for 
dimensjoneringen må det antas at duken 
kan tettes av snø og is samtidig som full 
vindlast oppstår. Dette scenarioet som 
med vektene fra snø og is er inkludert i 
beregningen av vindlastene på tilløpet.

Fasaden motstår vindtrykket ved å 
overføre membrankrefter i fagverket. 
Beregningsteknisk er membrankreftene 
vanskelige å definere, siden kreftene må 
utligne hverandre i størrelse og retning 
for hvert panel som i denne konstruk-

Tilløpskonstruksjon fra sørøst med 
råbygg for konge- og dommer tribune.

Knutepunktsdetalj med stor kompleksitet 
med tanke på geometri, beregning og ut-
førelse.

Fasade i solnedgang.

sjonen er ulike alle andre paneler. Det 
ble skrevet og testet egen programvare 
for å kunne modellere belastningen mest 
mulig riktig.

Heis
Heisskinnene er opplagt med glidelagres slik 
at kun lastkomponenten normalt på skin-
nen virker på tilløpet. Kraftkomponentene 
som virker parallelt med skinnen og om-
lenkningskrefter fra wiren i toppen blir ført 
som aksialkraft gjennom skinnestrengen 
ned til fundamentet i heislobbyen. Denne 
oppleggskonfigurasjonen reduserer belast-
ningene på tilløpet og tillater forskjeller i 
temperaturbevegelser mellom skinnestreng 
og tilløpskonstruksjon.

3-dimensjonal
Den geometriske utformingen og de-
taljeringen av hele konstruksjonen hadde 
ikke latt seg gjøre uten dagens 3-dimen-
sjonale prosjekteringsverktøy. I dette 
tilfellet ble fagverksgeometrien kon-
struert basert på tilløpets ytre geometri 
i plan og oppriss. Stavenes senterlinjer 
ble eksportert til analysemodeller som 
benyttes for stavdimensjonering. Der-
etter ble modellen eksportert for videre 
detaljering til Tekla structures. 

Overhøyde
Tilløpets horisontale utkraging på 68,2 
m tilsvarer bredden på en fotballbane og 
er bare 5,0 m mindre enn lengden av et 
Airbus A380-800 passagerfly. Belastning 
fra egenvekt fører til en betydelig ver-
tikal nedbøyning på ca. 620 mm i toppen 
og varierer ned gjennom tilløpet. 

For å kompensere for den nedbøy-
ningene ble hele stålkonstruksjon etter 
hvert tegnet og bygget med en beregnet 
overhøyde basert på antatt egenvekt, 
slik at tilløpet inntar den ønskede ge-
ometrien etter ferdigstillelsen. Denne 

beregningsmodellen inneholder en an-
tatt deformasjon på 1 mm per skrudde 
forbindelse i hovedfagverket som utgjør 
ca. 25 % av den initiale nedbøyningene. 

Planlegging av montering
Adkomst til Holmenkollen begrenser 
størrelsen for lastebiltransport av pre-
fabrikkerte ståldeler. Store seksjoner kan 
ikke prefabrikkeres i verkstedet. Derfor 
ble parkeringsplassen bak tilløpet avsatt 
til montering av større enheter på 50–
140 tonn. Enhetene ble løftet på plass  
og reduserte derved behovet for monter-
ing i høyden, noe som er fordelaktig med 
både med tanke på HMS og tidkrevende 
arbeider i høyden.

Under prosjektering ble en sannsynlig 
monteringsprosess utarbeidet og tilret-
telagt. Fagverkskonseptet ble tidelig 
tilpasset den forutsatte monteringspros-
essen. Innenfor disse rammer sto stålen-
treprenøren fritt til å velge den mest 
effektive monteringsprosessen.

Frem til neste ombygging
Takk til alle som har bidratt med stor 
innsats ved planlegging og utføring av 
denne spektakulære og teknisk krevende 
tilløpskonstruksjonen og som skal være 
til stor glede for skisporten, Oslos be-
søkende og Oslos befolkning. ■

Florian K
osche

Franco G
hilardi
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Utsikt nedför hoppspåret från toppen av backen. Längst ner pågår montage av TRP-
plåt.

Våren 2008 såg vi en intres-

sant bild i Tidningen Stålby-

ggnad. Det var en tredimen-

sionell bild av en dubbelkrökt 

vriden stålkonstruktion. 

Bilden visade den nya hopp-

backen i Holmenkollen. 

Tennce Carlsson, Lecor

 N
är projektet senare listades 
för offentlig upphandling i 
oktober 2008 hade vi nyli-
gen avslutat arenaprojektet 
”Gamla Ullevi” i Göteborg 

och steget till en skidarena i Oslo verkade 
inte alltför avlägset. Efter en diskussion 
med Norska Kynningsrud bestämde vi 
oss för att göra ett försök att kvalificera 
oss för entreprenaden. Ett omfattande 
arbete med referensobjekt, person-cv 
och kvalitetscertifikat listade oss som 
ett av sex företag som lämnade anbud. 
Det var på många sätt ett utmanande 
offertarbete där stora krav ställdes på 
genomförandebeskrivning och mon-
tageproblematik. Tre veckor efter att vi 
lämnat in vårt anbud och inte hört något 
från vår beställare fick vi ett e-mejl med 
tilldelningsbeslutet, Lecor Stålteknik 
hade blivit antagna som leverantör för 
stålkonstruktionen till det nya tillöpet. 

Planeringsfasen
Ett intensivt arbete startade med att 
strukturera upp organisationen och 
planera genomförandet. Tillsammans 
med Kynningsrud/ Nordic Crane Group 
planerades kranar och hur vi skulle för-
montera de stora sektionerna. Vi såg att 
det mest fördelaktiga för montaget var 
att dela konstruktionen i tio sektioner. På 
så sätt fick vi ingen sektion över 150 ton, 
vilket var gränsen för den kran vi skulle 
använda. Produktionen av ståldelarna till 
hoppbacken förlade vi till en Polsk under-
leverantör som vi samarbetat med i tidig-
are projekt. En av de stora utmaningarna 
för oss var att sätta sig in i den Norska 
stålbyggnadsstandarden NS 3464. Stand-
arden innebär bl.a. större krav på svet-
sprocedurer med tillhörande dokumenta-
tion än vad vi upplever vi har i Sverige. 
Konstruktören hade valt att använda stål-
sorten S460M vilket också ställer högre 
krav på hanteringen som förvärmning och 
bortslipning av anvisningar och dyl. För 
att säkerställa precisionen på sektionerna 
valde vi att provmontera dem i verkstaden 

i Polen. Sektionerna sattes ihop, mättes in, 
förbanden märktes upp och plockades ner 
för att målas och transporteras upp med 
lastbil till Oslo.

Montageplan på plats
På arbetsplatsen anordnades en stor 
montageplan där sektionerna återigen 
monterades ihop. De fyra nedre sek-
tionerna som utgör de nedre armarna i 
hoppbacken är helt och hållet svetsade 
konstruktioner. Dessa sattes ihop, mättes 
in med totalstation och kläddes in med 
tält så att målningen kunde slutföras 
under kontrollerade former. Sektionerna 
rätades därefter upp och bars fram till 
foten av kullen med två stycken 120 tons 
larvgående kranar. En stor 600 tons fack-
verkskran som vi placerat uppe på kullen 
tog därefter emot respektive sektion och 
lyfte in den till sitt slutliga läge. Stålkon-
struktionen till hoppbacken vilar enbart 
på tre fundament, så de sju första sektion-
erna stöttades upp med tillfälliga stöd. 

Det slutliga lyftet
Vid lyften var vi mycket väderberoende, 
vindar över 12m/s gjorde att vi fick av-
vakta lyften vid flera tillfällen. Tidsplanen 
var mycket pressad under november 2009 
när det sista lyftet av sektion åtta skulle 
genomföras, våra montörer och svetsare 
jobbade delvis nattetid för att hinna för-
bereda inför lyftet, stålkontrollanter och 
målare likaså. Natten innan vi lyfte sektio-
nen hade vi riktigt dåligt väder med regn 
och tät dimma, kranoperatörerna hade 
mycket besvärliga förhållanden när de 
vägde in och hängde sektionen i en exakt 
beräknad vinkel. På morgonen inför det 
slutliga stora lyftet hade vi en klar och 
krispig morgon med goda förhållanden. 

Den anrika Norska vimpeln som tidta-
gare hängt på det gamla tornet, vajade nu 
i bakre hörnet av den nya toppsektionen. 
Vinden var till en början lite för stark för 
ett säkert lyft så otåligheten hos journal-
isterna som samlats från radio och TV 
syntes tydligt. När vi så fick en nedgång 
i vindhastigheten runt elvatiden på för-
middagen så kändes det riktigt bra när 
vi slutligen lyfte upp den 120 ton tunga 
konstruktionen på plats och passade in 
den mot sektion sju. Precisionen mellan 
sektionernas fyra huvudbalkar som svet-
sades samman uppe luften var tvungna att 
ligga inom en tolerans om max 10 mm. 
Det gällde för samtliga sektioner som 
mötte varandra uppe i luften, vi säkrade 
detta med hjälp av totalstationer som vi 
använde för inmätning av huvudbalkarna 
innan lyft. De värden vi fick jämfördes 
med den digitala modellen i Tekla Struc-
tures. Teklamodellen användes inte bara 
för produktion av verkstadsritningar utan 
också för simulering av montage och 
kranplaceringar. Placeringen av samtliga 
fjorton tillfälliga stöd simulerades också i 
modellen där relation till mark och övriga 
installationer lades in. 

Tillverkning och montering

Utsikt från toppen av hopptorn genom 
stålkonstruktion och fasadnätet ut mot 
Oslofjorden.

Franco G
hilardi

Florian K
osche
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Montage av 
sektion 5.

Speciella problem
Då hela stålkonstruktionen är 175 me-
ter lång låg en del av problematiken 
i att kontrollera utvidgningen p.g.a. 
temperaturväxlingar. Vi skulle bland 
annat beräkna träffpunkten för bakre 
infästningen på betongfundamentet där 
sprintar med en diameter av 200 mm 
installerades. Detta löstes med en mobil 
bearbetningsutrustning som brotschade 
hålen på plats. De åtta uppstickande 
öronen är det enda som syns av de to-
talt 15 ton tunga ingjutningsgodset inuti 
fundamentet. Fundamentet är en stor 
bakåtlutad betongskiva som tar upp hela 
lasten från tornet som hänger fritt ca 60 
meter upp bakom fundamentet och väger 
närmare 1600 ton.

Samarbetspartners
För framtagande av tillverkningsritnin-
garna ur det underlag vi fick av bestäl-
laren valde vi att samarbeta med FB-En-
gineering/Cowi i Göteborg. En noggrann 
utvärdering av hur man skulle presentera 
tillverkningsunderlagen och vad vi och 
den Polska verkstaden behövde ledde till 
ett mycket bra underlag och inga väsentli-
ga felaktigheter har registrerats på arbet-
splatsen. De övre sektionerna tre till och 
med åtta, innehåller mestadels skruvade 
förband, totalt har ca 10 000 skruv eller 
15 ton skruv använts. En stor del av för-
banden är friktionsförband och speciella 
procedurer med klämkraftsanalyser och 
elektromekanisk utrustning har använts.

När beställaren tillfrågade oss om 
vi hade möjlighet att offerera fasaden-
treprenaden valde vi att alliera oss med 
Kungsbackaföretaget Varla plåt och det 
Tyska företaget GKD som båda hade er-
farenhet från liknande produkter. Detta 
resulterade att Lecor också fick denna en-
treprenad. Fasaderna består av ca 8000m² 
rostfria nät som sträckts mellan över och 
underbalkar i strukturen. Näten är fram-
förallt ett vindskydd för hopparen men 
också ett mycket tilltalade estetiskt inslag. 
Övriga arbeten som ingår i entreprenaden 
är betonggolven i starthuset och plåttäck-

ningen i tillöpet. Glasentreprenaden uppe 
i starthus och utsiktsplattform är en an-
nan del som vi gör tillsammans med Göte-
borgsföretaget Skandinaviska Glassystem.

Slutskedet
Vi är nu när detta skrivs inne i ett intensivt 
slutskede där det sista av fasaden håller 
på att installeras tillika så skjutdörrar och 
väggar uppe i starthuset. Vissa dagar har 
det varit i stort sett omöjligt att vistas uppe 
i konstruktionen pg a. vindar runt 15m/s 
och temperaturer under 20 minusgrader. 
Arbetet fortlöper ändå enligt planen och 
ett överlämnande är nära förestående. 
Projektet har varit mycket krävande för 
organisationen men samtidigt varit roligt 
och utvecklande för alla inblandade. Vi 
har haft ett mycket gott samarbete med 
beställarens projektorganisation samt 
konstruktörer och arkitekter. Projektet 
har varit mycket uppmärksammat i Norge 
och vi är mycket stolta över att få med-
verka i byggandet av en av världens mest 
besökta idrottsanläggningar. Anläggnin-
gen är inte bara en hoppbacke utan också 
ett utsiktstorn 400 meter över havet med 
utsikt över hela Oslo och Oslofjorden. 
Projektet lämnas över till Beställaren den 
22 februari 2010 och de första tävlingarna 
äger rum 12-14 mars 2010. ■

Florian K
osche

H
ugo H

ansen
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En ständig strävan 
mot perfektion
I Norge har det skrivits spaltkilometer om projektet. I Sverige är det föga uppmärksammat 

trots att flera svenska företag tillsammans bidragit till att projektet realiserats. Projektet är 

naturligtvis Oslos nya backhoppningstorn, Holmenkollbakken, en av Norges största 

turistattraktioner. Ett prestigeprojekt som på grund av sin mycket avancerade geometri 

ställt enorma krav på 3D-projektörens kunskap och noggrannhet. 

Andreas Almgren, COWI AB

D
et är januari 2010 och 
utanför fönstren på Cowi, 
tidigare Flygfältsbyrån, 
flyter isen långsamt fram 
i Göta Älv samtidigt som 

solen skiner ikapp med ostindiefararen 
Götheborg. Trots den vackra utsikten 
står fem ingenjörer med ryggen åt fön-
stren fullt upptagna med att diskutera 
hur man skulle ha gjort om man, med 
dagens erfarenheter, förberett för 
det projekt som upptagit merparten 
av deras tid under det senaste året. 
Allting började hösten 2008 då byg-
gavdelningen fick frågan av Lecor Stålte-
knik ifall man hade möjlighet att ta fram 
ritningar ur en digital 3D-modell. Ett 
rutinuppdrag och ingenting att höja på 
ögonbrynen för om det nu inte var för 
en liten detalj, projektets komplexitet. 
En 1000 ton dubbelkrökt stålkonstruk-
tionen där balkprofiler och plåtar är 
vridna, lutar och ansluter allt annat än 
ortogonalt.

Bred kunskap och engagemang
Grunden till en lyckad digital projekter-
ing ligger i hur man väljer att hantera den 
information som flödar i projektet. Infor-
mation som ytterst förmedlas av männi-
skor vilket innebär att projektgruppens 
sammansättning är den enskilt viktigaste 
förutsättningen för hur man lyckas. 
I ett 3D-projekt av den här arten så beror 
resultatet hela tiden på hur man lyckas 
med att samverka med andra. Som 
3D-projektör gäller det att fungera i en 
grupp där samtliga måste vara mycket 
kunniga och engagerade och där den en-
skilde individen måste ta ansvar för att 
se till att samtliga inblandade hela tiden 
är uppdaterade på vad som pågår i den 
digitala världen. Det måste också finnas 
en atmosfär som gör att man ständigt 
kan analysera och ifrågasätta sina kol-

legors handlingar. Detta innebär att man 
i en sådan grupp inte behöver personer 
som är självgående, man behöver männi-
skor som frågar mycket. Lyckas man med 
detta så utvecklas hela tiden individen 
och gruppen blir strålande tillsammans.

Detta gäller inte bara för 3D-projek-
tören utan också i allra högsta grad för 
entreprenören. Det är av högsta vikt att 
kommunikationen även där fungerar 
optimalt. Att arbeta ihop med en en-
treprenör som har bra kunskaper om 
de digitala verktygen och som också är 
medveten om vad som krävs för att ta 
fram underlagen är nödvändigt. Att med 
denne kunna ha en dialog där man kan 
kritisera varandra och fråga även de mest 
självklara saker för att alla inblandade 
på ett optimalt sätt skall föra projektet 
framåt. Vi har i det här projektet lyckats 
med just detta och det har gjort oss och 
Lecor enastående tillsammans.

Nolltolerans för geometriska fel
Utifrån ett underlag bestående av skisser 
och ritningar över de olika knutpunkterna 
samt ett nodnät från beräkningsmodellen 
började arbetet med att modellera upp en 
produktionsanpassad geometriskt perfekt 
modell. Väl medvetna om att minsta av-
vikelse kunde få förödande konsekvenser 
senare i projektet var budskapet till 3D-

projektörena lika självklart som enkelt. 
- Acceptansen för kollisioner i modellen 
är noll, projektera rätt!

Det kan låta som en självklarhet att 
man skall göra rätt men i hur många pro-
jekt fälls inte kommentaren ”det löser de 
i verkstaden”? Frågan man bör ställa sig 
är om det är legitimt att vara nonchalant 
bara för att någon annan senare i proc-
essen har möjlighet att rätta till det. Vi-
dare bör man också ägna en tanke åt vad 
konsekvensen blir om det inte upptäcks. 
Att släppa igenom många små geometriska 
fel minskar också väsentligt möjligheterna 
för att upptäcka fel av större karaktär. 
Man ser helt enkelt inte skogen för alla 
träden och konsekvensen blir att man i 
slutändan förlorar både tid och pengar.

God kvalitet med fantasi och kreativitet
Det faller naturligtvis på sin egen orim-
lighet att inte garantera en god kvalitet 
på sin produkt. I vårt fall har det han-
dlat om att kvalitetssäkra en 3D-modell 
bestående av över 20000 delar samt mer 
än 5500 ritningar. Lägg därtill material-
listor och information för inmätning-
skontroller och ni inser att tidsramen på 
6 månader är allt annat än väl tilltagen. 
För att uppnå det perfekta resultatet finns 
inga genvägar. Jag är ledsen om jag gör 
någon besviken men den här artikeln lev-
ererar ingen universallösning för granskn-
ing. Det enda som gäller är hårt och hed-
erligt arbete där man utnyttjar tekniken i 
den mån det är möjligt och när tekniken 
inte hjälper till så får fantasin och krea-
tiviteten ta vid. I vissa fall är endast det 
enkla möjligt och man kommer ofta långt 
med en uppsättning färgpennor.

Granskningen av våra handlingar och 
vår modell har varit extremt omfattande 
och ingenting har lämnats åt slumpen. Vi 
har haft förtroende för samtliga medar-
betare men ändå alltid kontrollerat dem, 

➤
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att göra val som senare skapat merar-
bete är ett exempel på en liten detalj som 
sparat väldigt mycket tid i slutändan.

Verklighet och helhet
Beslut som tas tidigt i en projektering 
är ofta baserade på en digital modell. 
Dessa beslut är många gånger ytterst 
avgörande för hur bra man lyckas sen-
are i projektet. Information som av en 
part anses vara oväsentlig kan för den 
andra parten vara helt avgörande för 
om det överhuvudtaget går att få ihop 
en konstruktion. En sida av att ständigt 
se sin värld virtuellt blir att man lätt un-
derskattar ingående delars vikt och längd 
vilket kan leda till ödesdigra beslut. Att 
medels handkraft göra enklare juster-
ingar på arbetsplatsen går i många fall 
bra, men inte då de ingående delarna är 
34 meter långa och väger över 120 ton. 
Många gånger brister också kommunika-
tionen och man konstaterar alltför sent 
att den som fått den delikata uppgiften 
att sätta ihop konstruktionen måste 
vara en blandning mellan Barbapappa 

och Houdini för att lyckas. Vårt goda 
samarbete med LECOR har eliminerat 
just den typen av problem och varit en 
av hörnstenarna i denna lyckade projek-
tering.

Nya erfarenheter arbetas in
Så vad kunde vi ha gjort annorlunda? 
Vilka beslut var inte optimala? Vår jakt 
på den perfekta och felfria 3D-projekter-
ingen för stål stöp den här gången på två 
plåtar och en balk som inte kom fram 
i tid. Tre av tjugotusen delar som vårt 
kvalitetssystem inte lyckades fånga upp 
är förvisso bra, kanske imponerande bra, 
men inte perfekt. Vår granskningsrutin 
ser därför lite annorlunda ut idag mot 
vad den gjorde innan och vår strävan mot 
den perfekta projekteringen fortsätter. 
Besitter vi de arbetssätt och det kvalitet-
ssystem som krävs för att vi ska nå ända 
fram?

Det är just det som vi står och dis-
kuterar där kring bordet medan Älv-
snabben plöjer fram i issörjan utanför 
fönstret. ■

något som visat sig mycket uppskattat 
då man kunnat sova gott om natten i 
vissheten om att något sett efter att man 
har gjort rätt. Felen har också lyst med 
sin frånvaro vilket gjort att personalen 
både i verkstaden och på arbetsplatsen 
sparat mycket tid då de sluppit leta 
felkällor och justera upp detaljer. 

Tänk ”Ritning”
Som 3D-projektör så kan man, i prin-
cip, skapa vilka geometriska figurer 
man än önskar. Vad man däremot ofta 
förtränger är att dessa visuella kull-
erbyttor måste gå att förvandla till 
greppbara och konkreta instruktioner 
för någon som skall tillverka dem. 
I vårt fall lades mycket möda på att så 
tidigt som möjligt identifiera eventuella 
svårigheter när det gällde ritningsfram-
ställan. Av erfarenhet vet vi att t.ex. en 
enkelt skuren yta inte skapar några prob-
lem medan en dubbelt skuren yta är be-
tydligt svårare att beskriva på en ritning. 
Att projektörerna tänkt ”ritning” under 
hela resan och in i det längsta undvikit 
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Lämplig metod
En lämplig metod som vi ska kika lite 
närmre på beskrivs i [1]. Metoden är inte 
ny utan formulerades av ryssarna F. S Ja-
sinsky och S. P. Thimoshenko åren 1902 
till 1913 St. Petersburg.

En knäckt fackverksstång med slanka 
knutplåtar kan beskrivas enligt Figur 2.

Beteckningar:
L1 = Längd för knutplåt
L2 = Längd för fackverksstång
L = Längd för fackverksstång med knut-

plåter
I1 = Yttröghetsmoment för knutplåt
I2 = Yttröghetsmoment för fackverksstång
P = Knäckkraft
y1 = Förskjutning för balkdel 1
y2 = Förskjutning för balkdel 2

För att jämvikt ska råda gäller

struktören/beräkningsingenjören inte 
ska drunkna i detaljer måste ett stort 
antal förenklingar göras. En sådan viktig 
förenkling är att modellera balkar som 
balkelement och inte som skal- eller vo-
lymselement. Det är en mycket praktisk 
förenkling som gör att tillåtna värden på 
axialkrafter enkelt kan beräknas med en 
nationell norm. 

Men en konsekvens är att knutpunkters 
inflytande på stabiliteten inte beaktas utan 
särskilda åtgärder. Om man omvänt inte 
gör förenklingen så ställs man istället inför 
en mängd svåra frågeställningar som den 
normmässiga beräkningsmetodiken tar 
hand om. Exempel på det är initialkro-
kigheter som är helt avgörande för slanka 
stängers stabilitet.

Det är vanligt att man i konstruktions-
beräkningar för fackverk ser att fackverket 
är modellerat med styva stänger som går 
från nod till nod trots att det kan finnas 
slanka knutplåtar i stängernas ändar. Bul-
tar och/eller svetsar brukar vara behand-
lade, men slanka knutplåtars inverkan på 
stabiliteten är ofta bortglömt.

Vid dimensionering av fackverk har knutplåtarnas slankhet en 

avgörande betydelse för fackverkets stabilitet. Under senare år har ett 

antal spektakulära haverier orsakats av att knutplåtarnas inflytande på 

fackverksprofilers knäcklängder inte beaktats. 

Slanka knutplåtars inflytan  d
KONSTRUKTION

Anders Sjelvgren

Pär Tranvik 

Eftersom brukarna inte vill ha pu-
blicitet kring sina haverier har vi 
tyvärr inte möjlighet att publicera 

några foton, men vi ska peka på vad som 
är viktigt att tänka på. I Figur 1 visas ett 
typiskt fackverk med slanka knutplåtar.

Bakgrund
Fackverk dimensioneras idag oftast med 
hjälp av finita elementmetoden. På mark-
naden finns det för stålbyggaren ett flertal 
bra program att tillgå. Exempel på dessa 
är SAP 2000, Staad och Robot som alla 
är nischade mot stålbyggnad. Dessutom 
har de postprocessorer som utvärderar 
resultaten enligt olika nationella normer 
som t ex Eurocode 1993 (stålbyggnads-
delen av Eurocode). Programmen är ut-
märkta hjälpmedel för den kompetente 
beräkningsingenjören men farliga verktyg 
i händerna på den som inte har tillräcklig 
grundkunskap kring mekanik, hållfasthet 
och stålbyggnad. 

Vid dimensionering av fackverks-
strukturer sker utvärderingen oftast ef-
ter någon nationell norm. För att kon-
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Vi inför beteckningarna k1 och k2

Lösningen fås ur

För kritisk knäcklast gäller då

Ekvationerna finns lösta i Figur 3.

Ett planfackverk
Vi studerar på ett fackverk som är stagat 
för knäckning ut ur planet. Det betyder att 
det kan behandlas som ett planfackverk. 

för klass 1,2 and 3 tvärsektioner

Lcr = Knäcklängd
Ncr = Kritisk knäckkraft
i = Tröghetsradie

Dimensionerande axialkraft Nb,Rd fås då 
som

För knutplåten måste det också kontrol-
leras att kapacitet med hänsyn till tvär-
snittsarea är tillfredställande. För knut-
plåtens axialkraftskapacitet fås:

Här studeras endast inflytande av fack-
verksprofilernas knutplåtar på knäckläng-

fjädrar, svetsar, bultar etc. studeras inte.

Figur 4 Planfackverk

Dimensionering av tryckt stång enligt 
Eurocode 1993-1-1:2005
För dimensionering av knäckta stänger 
gäller enligt Eurocode EN 1993-1-1:2005 
förutsatt tvärsnittstyp 1, 2 eller 3:

E = Karakteristisk elasticitetsmodul
fy = Karakteristisk sträckgräns

de på fackverkets stabilitet

Figur 1. Ett typiskt fackverk med slanka knutplåtar.

Figur 2. 
Geome-
tri för en 
knäckt 
fackvers-
stång med 
slanka 
knutplåtar.

Figur 3. Relativ knäcklängd för fackverks-
stång med slanka knutplåtar

Figur 4. 
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx
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Slutsats
Det är nödvändigt att studera knutplå-
tarnas inflytande på fackverksstängers 
stabilitet. Men man behöver inte göra olin-
jära analyser med finita elementprogram 
utan Jasinsky-Thimoshenko modellen är 
tillräckligt noggrann om knutplåtarnas 
bredd och längd väljs konservativt, den är 
en snabb metod och den låter beräknaren 
behålla en god förståelse för vilka para-
metrar som har dominerande påverkan 
på stabiliteten.

När knutplåtarnas längd är mindre 
än fem procent av stångens totala längd 
(stång + knutplåtar) och att kvoten på 
yttröghetsmoment for knutplåt och stång 
är större än 0.06 kan inverkan av knutplå-
tarnas slankhet på stabiliteten försummas.

Knutplåtar kan ha ett avgörande in-
flytande på fackversstängers stabilitet. 
Mycket ofta glöms detta bort eller så är 
kunskapen bristfällig. Det finns ett flertal 
stora haverier som inträffat orsakade di-
rekt av detta. Det är därför vår uppmaning 
till dig som konstruktör/beräkningsingen-
jör att alltid tänka på det stora inflytande 
som knutplåtar kan ha på fackversstängers 
och därmed fackverks stabilitet. ■

Relativa knäcklängden fås ur Fig 3 till m=3.2
Bucklingslängd blir då 

På samma sätt som tidigare fås då

Med hänsyn till knutplåten betyder det att 
tillåten axialkraft ska reduceras till 23.3 
% av dragkraftkapaciteten med hänsyn 
till knäckning. 

Inte OK

Det är tydligt att ett haveri hade inträffat 
om inte hänsyn till knutplåtarnas slankhet 
hade tagits. 

Exempel 3 – Knutpunktens inverkan 
på stabiliteten beaktas med en olinjär 
p-delta beräkning
De nationella normerna för elastisk analys 
tar med sina formler för tillåtna värden 
hänsyn till initialkrokighet. När man ska 
göra en olinjär beräkning måste en rimlig 
initialkrokighet finnas med i geometri mo-
delleringen. Enligt EN 1993-1-1:2005 ta-
bell 5.1 ska då en initialkrokighet på 1/200 
av balklängd användas för knäckkurva c.

Med finita elementprogrammet SAP 
2000 modelleras fackverksstången som 
en balkmodell med hänsyn till plasticitet 
enligt Figur 5.

Efter 18 beräkningssteg när axialkraf-
ten nått 180 kN är knutplåtens plastiska 
kapacitet på 1.8 kNm uttömd. Med hjälp 
av Figur 6 fås därför kritisk knäckkraft 
Ncr till 175 kN. Då fås

som ger ett något högre värde än Jasinsky-
Thimoshenko modellen men knutplåtar-
nas bredd är konservativt vald.

När ska knutplåtar betraktas som 
slanka
För att få en enkel gräns sätter vi accep-
tansnivån till en procents ökning av rela-
tiva knäcklängden. Ur Figur 3 framgår då 
att knutplåtarnas längd måste vara mindre 
än fem procent av stångens totallängd 
samt att kvoten på yttröghetsmoment 
för knutplåt och stång måste vara större 
än 0.06. Det är ganska stränga krav som 
innebär att en kontroll enligt Jasinsky-
Thimoshenko alternativt en olinjär analys 
för det mesta behöver utföras om slanka 
knutplåtar används i fackverk.

Utnyttjandet blir

Exempel 1 – Knutplåtens inverkan på 
stabiliteten försummas
Följande indata gäller för vår fackverks-
stång om knutplåtens inverkan försummas:

Elasticitetsmodul: E = 20,6·104 MPa 
Sträckgräns: fyk = 355 MPa
Profil: VKR 120x120x5
Tvärsnittsarea: A = 2270 mm2

Yttröghetsmoment: I = 498·104 mm4

Tröghetsradie: i = 46,8 mm
Krokighetsfaktor för knäckning: α = 0,49 
för knäckkurva c (kallformad fyrkantprofil)

Det betyder att tillåten axialkraft ska redu-
ceras till 80,6 % av dragkraftkapaciteten 
med hänsyn till knäckning. 

OK

Exempel 2 – Knutplåtens inverkan på 
stabiliteten beaktas enligt Jasinsky-
Thimoshenko
Med samma indata som i exempel 1 men 
att hänsyn till knutplåten tas:

Area för knutplåt: Ak = 140 · 12 = 1680 mm2

Yttröghetsmoment för knutplåten fås som

För bestämning av L1 får lite praktisk 
ingenjörskunskap användas. Vi bedömer 
längden till 200 mm.

➤

Figur 5. Extruderad balkmodell för fack-
verksstången.

Figur 6. Förskjutning vid balkmitt som funk-
tion av axialkraft. Vid ungefär 175 kN sker 
plastisk kollaps.

Referenser
[1] Stephen P. Thimoshenko, James 
M. Gere: Theory of elastic stability, 
McGraw-Hill book company inc., 
1961.



I de fall dessa egenskaper är av betydelse 
bör varmförzinkare och kund komma 
överens om en nivå som är möjlig att 
uppnå på hela eller delar av den aktuella 
produkten. Detta är av speciell betydelse 
när den önskade finishen ligger utanför 
vad som anges under den aktuella punkten 
i standarden. 

derliggande beläggning), råheter, vassa 
punkter (om de kan orsaka skador) och 
obelagda områden.

Zinkskiktets primära uppgift är att 
skydda det underliggande järnet eller 
stålkonstruktionen från att korrodera. 
Estetiska eller dekorativa egenskaper be-
döms normalt vara av sekundär betydelse. 

En stor andel stål som används i byggnader och infra-

struktur korrosionsskyddas genom varmförzinkning. För 

att säkerställa rätt kvalitet är det viktigt att både varmför-

zinkare, konstruktör och slutkund har en väl fungerande 

standard att referera till. Den gamla versionen av standar-

den SS-EN ISO 1461 var från 1999, men sedan halvårsskif-

tet 2009 är det SS-EN ISO 1461:2009 som gäller.

Uppdaterad standard för 
varmförzinkning av stål

VARMFÖRZINKNING

➤

Annikki Hirn, 
Nordic Galvanizers

En av de största förändringarna i den 
nya standarden är att skikttjockle-
karna för 3 respektive 6 mm gods 

sänkts, se tabell 1. Dessutom anges inte 
bara skikttjocklekarna i mikrometer, som i 
den tidigare utgåvan av SS-EN ISO 1461, 
utan även i gram per ytenhet, se tabellen.

Centrifuggods 
Även när det gäller centrifuggods förekom-
mer en del nyheter. Standarden uppger inte 
längre något specifikt skikttjockleksvärde 
för gängat gods med en diameter lika med 
eller över 20 mm. Numera finns bara två 
grupper, över respektive under 6 mm i dia-
meter, då det gäller gängat gods, se tabell 2.

Beläggningens egenskaper – utseende
När det gäller krav på det varmförzinkade 
godsets utseende har det gjorts ett par 
förtydliganden.

Vid godkännandeprov ska kravytorna 
hos alla varmförzinkade föremål vid nor-
mal visuell granskning på ett avstånd av 
minst en meter vara fria från klumpar, 
blåsor (dvs upphöjda områden utan un-
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Tabell 1. Minimumvärden för skikttjocklek och skiktmassa på 
föremål som inte är centrifugerade.

Föremål och godstjocklek Lokal Lokal Medelvärde Medelvärde
skikttjocklek skiktmassa skikttjocklek skiktmassa
(minimum) (minimum) (minimum) (minimum)
μm g/m2 μm g/m2

Stål > 6 mm 70 505 85 610
Stål > 3 mm –  ≤ 6 mm 55 395 70 505
Stål ≥ 1,5 mm –  ≤ 3 mm 45 325 55 395
Stål < 1,5 mm 35 250 45 325
Gjutgods ≥ 6 mm 70 505 80 575
Gjutgods < 6 mm 60 430 70 505



➤ Information som utgått
Hela bilaga C ”Egenskaper hos detaljer 
som ska varmförzinkas, vilka påverkar 
varmförzinkningsresultatet” är flyttad till 
standarden EN ISO 14713 del II (Zinc 
coatings – Guidelines and recommenda-
tions for the protection against corrosion 

Information från köparen 
till varmförzinkaren
Det förekommer även nyheter angående 
vad som ska uppges eller specificeras av 
köparen (kunden) till varmförzinkaren. 
Förekomst av flam-, laser- eller plas-
maskurna ytor på godset ska uppges, då 
dessa påverkar resultatet vid varmför-
zinkningen.

En annan viktig punkt, som i allra hög-
sta grad har med säkerheten vid varmför-
zinkningsprocessen att göra, är förekomst 
av slutna hålrum med invändiga luft- och 
dräneringshål hos godset. När godset är 
konstruerat på detta vis ska utföranden 
styrkas skriftligen till varmförzinkaren 
innan arbetet påbörjas, för att säkerställa 
att hålen är tillräckligt stora och korrekt 
placerade. 

Zinkens atmosfäriska korrosion
I bilaga E ges information om zinkens 
atmosfäriska korrosion. Korrosionen har 
minskat betydligt på senare år pga minskat 
innehåll av svaveldioxid i miljön, vilket 
innebär att tunnare zinkskikt kan använ-
das. Detta är den främsta anledningen till 
att skikttjocklekarna sänkts i enlighet med 
tabell 1. Det påpekas också att resultat 
från accelererad korrosionsprovning (t ex 
Kesternick Test, ISO 6988 samt saltdim-
meprovning) inte ska användas för att 
bedöma varmförzinkade ytors korrosions-
egenskaper i ett längre perspektiv. Zinkens 
goda korrosionsskyddande inverkan beror 
på att ett passiverande skikt bildas på ytan 
då denna exponeras i olika miljöer. I ac-
celererade tester kan detta skikt inte bildas 
på ett naturligt sätt, och zinkens verkliga 
egenskaper framkommer därför inte.

Nationell bilaga  
– när högre skikttjocklek önskas
Liksom i 1999 års utgåva av SS-EN ISO 
1461 finns den nationella bilagan NA med 
även i 2009 års version av standarden. I 
denna bilaga beskrivs hur tjockare skikt 
än de som anges i tabell 1ovan kan uppnås 
genom överenskommelse med varmför-
zinkaren samt val av ett kiselstyrt stål. 
För ordningens skull har motsvarande 
förändring i skikttjocklek relaterat till 
godstjocklek som beskrivs ovan gjorts 
även här. Anledningen till att den natio-
nella bilagan tillkommit är att Norden 
anses ha mer korrosiva förhållanden i 
vissa miljöer, bland annat på grund av 
långa vintrar med vägsaltning, och det 
därför finns behov av högre skikttjocklek 
för att uppnå önskade livslängder. Vid 
eventuell upphandling i länder utanför 
Norden kan man dock inte förvänta sig 
att varmförzinkarna ska vara bekanta 
med detta tillägg till standarden, utan en 
mer generell diskussion får i sådant fall 
tas med leverantören. 

Läs mer på Internet
www.nordicgalvanizers.com/
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of iron and steel in structures – Part 2: 
Hot dip galvanizing). Den flyttade delen 
innehåller information om hur yttillstånd, 
kemisk sammansättning, konstruktions-
utformning mm påverkar förzinkningen. 
EN ISO 14713 del II kommer enligt plan 
att träda i kraft under våren 2010.

Tabell 2. Minimumvärden för skikttjocklek och skiktmassa på 
föremål som är centrifugerade.

Föremål och godstjocklek Lokal Lokal Medelvärde Medelvärde
skikttjocklek skiktmassa skikttjocklek skiktmassa
(minimum) (minimum) (minimum) (minimum)
μm g/m2 μm g/m2

Föremål med gängor: 
> 6 mm diameter 40 285 50 360
≤ 6 mm diameter 20 145 25 180

Andra föremål, 
även gjutgods
≥ 3 mm 45 325 55 395
< 3 mm 35 250 45 325

För att säkerställa ett bra resultat vid varmförzinkning är det viktigt att både kund och 
leverantör har en väl fungerande standard att referera till. Bilden visar en nymonterad 
stolpe längs Roslagsbanan, där spårarbete utförts under sommaren 2009.



Anna Cronheden, Åre, vann en täv-
ling om alternativ utformning av en 
kraftledningsstolpe intill E14 nära 

Undersåker i Jämtland. En skiss som visar 
två mjukt krökta stolpben som bär en 
horisontell fackverksregel bärande isola-
torer och ledningar har legat till grund för 
projekteringen. Formerna kan påminna 
om naturens sätt att forma växter och djur 
eller varför inte två utförsrepor i pudersnö. 

Annas tanke om ett mjukt intryck har 
lett till att regeln utförts i runda rör i stäl-
let för av vinkelstål och U-profiler vilket 
annars är brukligt. Runda hörn i benen 
var även önskvärt.

Alternativa bärande system för sto-
plbenen övervägdes: Limträ godtas inte 
av Svenska Kraftnät. Betong skulle kräva 
kostsam formbyggnad. Kolfiber skulle 
bli mycket dyrt. Följaktligen valdes en 
stålkonstruktion.

Bärande system
Första tanken blir då plåt möjligen med 
rör eller rundstål i hörnen, intermittent 
svetsat. Eftersom Svenska Kraftnät kräver 
varmförzinkning, vilket skulle göra plåten 

En skiss som visar två 

mjukt krökta stolpben 

som bär en horisontell 

fackverksregel för isola- 

torer och ledningar har 

med hjälp av hjärnkraft 

och 3D-verktyg omvand-

lats till ritningar. Utifrån 

dessa har en elegant 

kraftledningsstolpe 

byggts utanför Åre.

av
Per Ancker, Sweco Structures
Sanjeewa Withana, Sweco Structures
Amir Sajedi, Sweco Energuide

➤
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Kombination av skulptur 
och kraftledningsstolpe

bucklig, måste denna idé utgå. Valet föll 
därmed på en fackversstolpe klädd med 
skivmaterial, som efter diverse undersök-
ningar kring plast, blev belagd tunnplåt. 
Rostfri plåt fanns med bland alternativen. 
Den måste i så fall ha isoleras elektriskt 
från de förzinkade delarna för att hindra 
galvanisk korrosion.   

Stolpbenen har kvadratiskt tvärsnitt 
med varierande sidlängd. Stolpbenens 
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➤ mittlinje ligger i ett och samma vertikal-
plan. Sidorna tvärs ledningsriktningen 
blir därmed inte plana och vinklarna mel-
lan beklädnaden samt annan utrustning 
(främst stegar) och fackverket varierar 
från punkt till punkt. Genom att välja 
rör och rundstänger i ramstänger och dia-
gonaler kan kompletteringen fästas med 
klämmor runt stängerna vilket medger an-
passning till de över allt olika vinklarna . 

Fackverksmönster
Diagonalerna i fackverken bildar med 
ramstängerna nästan liksidiga trianglar. 
Knutpunkterna i fackverken är förskjutna. 
Två fackverkstrianglar får en gemensam 
sida på ömse sidor om en ramstång. Detta 
system har gjort det möjligt att klä stolp-
benen med fyrsidiga plåtar (naturligtvis 
med icke vinkelräta hörn) böjda utefter 

Från Robot har konstruktionen förts 
över till ritningsprogram (Steel Cad). Även 
inklädnadsplåtarna är utformade i samma 
ritningsprogram.

Verkstaden har till slut utfört konstruk-
tionen enligt ritningarna.

Dimensionering
Regeln är momentstyvt infäst till stolp-
benen och det bärande systemet fung-
erar alltså som en nolledsbåge. Gissade 
dimensioner har trimmats mot de lastfall 
som angivits av Svenska Kraftnät. Dimen-
sioneringen granskades och godkändes 
av kunden utsedd granskare. Svenska 
Kraftnät har egna tekniska riktlinjer och 
kopplingen mellan dessa och BKR samt 
BSK är oklar. Detta bör samordnas vid 
bytet till Eurocode. Man bör kunna hålla 
sig till ett normsystem i varje projekt.
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en linje mellan två motstående hörn, skar-
vade och fästa längs fackverkens diago-
naler. Plåtarna ligger inte dikt an mot 
fackverken utan några cm utanför. Även 
om stolpbenens ytteryta består av plana 
plåtar så blir intrycket jämna mjuka ytor.

Formen
Annas geometri har återskapats i sju steg:

Annas skiss har förstorats och ritats 
av med kurvmall. 

På kurvorna har knutpunkter lagts 
ut i steg uppåt med avstånd så att nära 
liksidiga trianglar bidas.

Punkterna 1–7 har mätts in manuellt 
och angivits i ett ortogonalt koordinat-
system. 

De har samordnats via matematik-
program (Math Cad). De har förts in i 
statikberäkningprogram (Robot).

System för knutpunkter 
i fackverken.

Beklädnadens 
inpassning i fack-
verken eller tvärt 
om: fackverkens 
anpassning till 
beklädnaden.

Den övre delen av designstolpen lyfts i ett stycke och sammanfogas med de två stolpbenen.

Hela fackverkssystemet.
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Den övre delen med regeln förbereds för 
montage.

Sammanfogning av övre delen med ett av 
stolpbenen.

Beklädnad och korrosionsskydd
Det var inte möjligt att finna plåtar med 
tillräcklig bredd för att täcka de största tri-
anglarna i fackverken och det blev tvunget 
att lägga in sekundära diagonaler i de 
nedersta delarna. Stolpbenen är delade 
i tre respektive fyra delar med monta-
geskarvar som givits en ganska kompli-
cerad utformning eftersom ingen del av 
skarvarna får sticka utanför plåten. Länge 
sökte vi förzinkningsbassänger stora nog 
och fann en i Frankrike.

Stolpbenens mittlinje ligger i ett och 
samma vertikalplan. Eftersom sidan i det 
kvadratiska tvärsnittet varierar så är inte 
fackverken tvärs ledningsriktningen plana. 
Det har givetvis medfört stora problem 
för verkstaden. ■

Projektering av 
design stolpen i 3D

En av de stora fördelarna 

med 3D-projektering är att 

hantera komplicerade geo-

metrier. 

Andra fördelar är tydliga beslutsun-
derlag samt betydligt bättre möjlig-
heter till koordinering och därmed 

en ny dimension vad gäller kvalitetssäk-
ring. Det avgörande steget och den största 
nyttan kommer när alla inblandade parter 
i projekten projekterar i 3D.

Komplexiteten i detta projekt samt 
ovan nämnda fördelar med 3D-projek-
tering gjorde det självklart att vi skulle 
skapa Designstolpen i en 3D-miljö. Na-
turligtvis var det ändå en utmaning att se 
till att få ut en bra slutprodukt, ritningar 
som det går att tillverka och montera efter. 

Modellöverföring
Formen på Designstolpens stolpben var 
handritad av arkitekten och därför har 
inga matematiska funktioner använts 
som kan användas till att anpassa den 
geometriska formen för 3D-projektering. 
Den första utmaningen var därför att 
modellera upp stolpen i ett analysverktyg 
med koordinater i rymden. Nästa steg 
är att överföra geometrin samt profilatt-
ributen från analysprogrammet till ett 
detaljeringsprogram, där framställandet 
av bygghandlingar görs.

Beskrivning av runda profiler 
vid projektering
Något som var väldigt komplext i detta 
projekt var att stolpens stomme utgörs av 
stångprofiler. Detta gjorde att det ställdes 
höga krav på bland annat det globala 
och lokala ramsystemet (koordinat axlar) 
Dessa beskriver delarnas rotation och 
lägen i rymden, som sedan i sin tur ska 
överföras till ritningar. Dagens 3D-verktyg 
förenklar tillvaron eftersom man kan ta 
fram kapningsmallar i fullskala för att 
tillverka dessa profiler.

Komplexa skarvpunkter
Därefter har stolpen successivt bearbetats 
i de extremt komplicerade skarvpunk-
terna. Här kan vi nämna att varje förband 
(skarv) har varit unikt i sitt utseende, 
kopiering effekterna har varit försumbara. 
En annan viktig del i detaljeringsfasen har 
varit att ”kapa” profilerna i rätt vink-
lar för att underlätta svetsningen. Vid 
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Kraftledningen
Svenska Kraftnät förstärker tillsam-
mans med norska Statnett elförbin-
delsen mellan Sverige och Norge. 
Förstärkningen innebär att en ny 
400 kilovolt (kV) ledning byggs och 
ersätter befintlig 275 kV ledning 
mellan stationerna Järpströmmen i 
Sverige och Nea i Norge. 

Designstolpen
Stolpens längsta ben är 35 m och 
det kortare 29 m. Avståndet mellan 
benen vid fundamentet är 17 m. 
Stålstommen till stolpen är tillver-
kad i Finland. Stolpen är klädd med 
målad galvaniserad plåt. Stolpen är 
tillverkad i delar på verkstad som 
sedan klätts med plåt och monterats 
ihop på plats i Brattland.

Beställare: Svenska Kraftnät
Arkitekt: Anna Cronheden
Konstruktör: Sweco Structures
Stålentreprenör: Elektrovod
Ståltillverkare: TTP-YTIÖT OY

kapning av runda profiler blir det olika 
lutningar i båda ändarna. Ibland kan en 
ändkapning vara så komplicerad att man 
måste ta fram kapningsmallar i fullskala 
för kan kunna tillverka dessa profiler. 
Dagens 3D program har alla dessa be-
kvämligheter inbyggda vilket har gjort det 
möjligt att projektera designstolpen på ett 
effektivt sätt. Utan 3D-projektering hade 
detta projekt inte varit genomförbart! ■
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127 sider mens Eurokodene, som be-
står av 20 deler, er på ca. 1250 sider. 
De er delt opp i 12 generelle deler og 
5 objektdeler. Objektdelene omfatter 
bruer, tårn, master, skorsteiner, tan-
ker, siloer, rørledninger, peler, spunt 
og kranbaner. Spesielt å merke seg er 
en egen Eurokode for knutepunkter 
og forbindelser, NS-EN 1993-1-8 på 
hele 145 sider.

Utførelsesstandard
Også dagens utførelsesstandard NS 
3464 trekkes tilbake i mars. Da er 
NS-EN 1090-2 eneste gjeldende norsk 
standard for utførelse av stålkonstruks-
joner. Denne standarden er ikke en del 
av Eurokodene, men Eurokodene forut-
setter at denne standardens krav til 
utførelse er oppfylt. NS-EN 1090-2 har 
ikke et nasjonalt tillegg og er derfor 
lik i alle land. Norsk Stålforbund har 
gitt finansiell støtte til oversetting av 
denne standarden.

Standard Norges komité, SN/K 072, 
ledet av professor Per Kristian Larsen 

Selv om man fram til denne dato 
har kunnet velge om man vil 
prosjektere etter dagens norske 

standarder eller Eurokoder så er det 
svært få som har benyttet Eurokodene. 
Dette er fordi noen av de nasjonale 
tilleggene ikke har vært klare før i det 
siste. Eurokodene er kun gyldige sam-
men med det nasjonale tillegget. De 
mest sentrale eurokodene er nå utgitt 
på norsk. 

5 000 sider
Overgangen til Eurokoder bør ikke 
oppleves som veldig stor da de norske 
standardene over tid har blitt tilpas set 
de europeiske standardene. Men det blir 
likevel store utfordringer for den pro-
sjekterende siden Eurokodene er langt 
mer omfattende enn dagens standarder. 
Eurokodene består av 58 deler på ca. 
5000 sider. En av de største endringene 
blir Eurokoder for jordskjelv som er på 
600 sider. Dagens NS er på 30 sider. 

Stålstandardene illustrerer godt det 
økte omfanget. Dagens NS 3472 er på 

I mars trekkes standardene i serien 34xx for prosjektering

av konstruksjoner tilbake og kun de felleseuropeiske 

standardene, Eurokodene, blir gjeldende prosjekterings-

standarder i Norge.

Eurokoder gjeldende 
norsk standard fra 1. april
EUROKODER

➤

Kjetil Myhre, 
Daglig leder, 

Norsk Stålforbund
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NS-EN 1993-1-1 Allmenne regler og regler 
for bygninger finnes i norsk språk og med 
nasjonalt tillegg.
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35 års historie 
1975 –  EU-kommisjonen starter 

arbeidet med Eurokodene
1989 –  Arbeidet med Eurokodene 

overføres til CEN
1992–1998 –  Prøvestandardene ENV 

utgis
1998 –  Konvertering fra ENV til EN 

starter
2002 –  Den første eurokoden fore-

ligger, NS-EN 1990
2010 –  Alle eurokodene med nasjo-

nalt tillegg foreligger
2010 –  Tilbaketrekking av eksiste-

rende NS´er

Nasjonale tillegg
Sikkerhet/pålitelighet, bestandighet og ressursbruk, samt klimatiske og geografi ske 
forhold, er et nasjonalt anliggende. Eurokodene inneholder en rekke nasjonalt 
bestemte parametere (NDP). Det er gitt anbefalte verdier for de nasjonalt bestemte 
parametrene, men det er de som er gitt i det nasjonale tillegget (NA) i den enkelte 
Eurokoden som er gjeldende.

Eurokoder
Det er i alt 10 Eurokoder, NS-EN 
1990 for pålitelighet og Eurokode 
1 (NS-EN 1991) til Eurokode 9 
(NS-EN 1999) for laster og ulike 
konstruksjonsmaterialer. Hver Euro-
kode, med unntak av NS-EN 1990, 
er igjen inndelt i fl ere underdeler. 
Alle har en underdel for ”allmenne 
regler og regler for bygninger” og en 
for ”brannteknisk dimensjonering”. 
I tillegg er det underdeler knyttet til 
ulike typer byggverk som broer, tårn 
og master. 

Eurokode 0: NS-EN 1990 
Grunnlag for prosjektering av 
konstruksjoner

Eurokode 1: NS-EN 1991 
Laster på konstruksjoner

Eurokode 2: NS-EN 1992 
Prosjektering av betongkonstruksjoner

Eurokode 3: NS-EN 1993 
Prosjektering av stålkonstruksjoner

Eurokode 4: NS-EN 1994 
Prosjektering av samvirkekon-
struksjoner i stål og betong

Eurokode 5: NS-EN 1995 
Prosjektering av trekonstruksjoner

Eurokode 6: NS-EN 1996 
Prosjektering av murkonstruks-
joner

Eurokode 7: NS-EN 1997 
Geoteknisk prosjektering

Eurokode 8: NS-EN 1998 
Prosjektering av konstruksjoner 
for seismisk påvirkning 

Eurokode 9: NS-EN 1999 
Prosjektering av aluminiumskon-
struksjoner. 

Eurokode 3: NS-EN 1993
Prosjektering av stålkonstruksjoner
Del 1-1  Allmenne regler og regler for bygninger (norsk språk)
Del 1-2  Brannteknisk dimensjonering
Del 1-3  Konstruksjoner av kaldformede tynnplateprofi ler
Del 1-4  Konstruksjoner av rustfritt stål 
Del 1-5  Plater påkjent i plateplanet
Del 1-6  Skallkonstruksjoner
Del 1-7  Plater påkjent normalt på plateplanet
Del 1-8  Knutepunkter og forbindelser (norsk språk)
Del 1-9  Utmattingspåkjente konstruksjoner 
Del 1-10  Materialets bruddseighet og egenskaper i tykkelsesretningen (norsk språk)
Del 1-11  Kabler og strekkstag
Del 1-12  Konstruksjoner med høyfast stål
Del 2  Bruer
Del 3-1  Tårn og master
Del 3-2  Skorsteiner
Del 4-1  Siloer
Del 4-2  Tanker
Del 4-3  Røranlegg 
Del 5  Peler (spunt)
Del 6  Kranbaner 

og med Roald Sægrov som prosjektleder 
i Standard Norge, har utarbeidet de 
nasjonale tilleggene til Eurokodene for 
stål og samvirkekonstruksjoner av stål 
og betong. Komiteen har også bidratt 
med faglig kvalitetssikring av overset-
ting av standardene på stålområdet til 
norsk. Oversettelse av standarder er 
svært ressurskrevende. Bare de viktigste 
vil være oversatt når dagens standarder 
trekkes tilbake, men oversettelse av 
prioriterte standarder vil fortsette etter 
mars 2010. ■

Les mer om Eurokoder her:
www.eurokoder.no 
og www.stalforbund.com

➤





produksjon. Og resultatene uteblir ikke. 
Stålfabrikken kan vise til null fraværs-
skader siden 2005 og scorer meget høyt 
på målinger over kundetilfredshet.

Lokalene
Skanska Stålfabrikken har produksjons-
lokaler på Øysand i Melhus kommune, 
sør for Trondheim. Stålfabrikken er en 
selvstendig avdeling i Skanska Norge AS, 
Region MidtNorge. Her arbeider det 28 
personer med prosjektering, produksjon 
og montering av stålkonstruksjoner som 
bæresystem i bygg samt innstøpingsgods, 
fergelemmer og pelespisser. Stålfabrikken 
har i tillegg en avdeling i Steinkjer med 6 
ansatte. Her produseres trapper og rekk-
verk, fortrinnsvis med standard løsninger. 

Utvidelse
Omsetningen var i 2008 på 64 millioner 
NOK og i 2009 på 52 millioner NOK. Be-
driften har tross finanskrisen en god ordre-
tilgang og ser optimistiske på framtiden. 
De planlegger derfor en større utvidelse. 
Rundt påsketider starter byggingen av 

Vår strategi er å redusere byggekost-
naden og sikre kvaliteten gjennom 
å industrialisere og standardisere 

produkter og arbeidsprosesser. Søknads-
prosessen og godkjenningen har absolutt 
bidratt til dette, sier Ove Bremseth til 
Stålbyggnad. 

– Vi har forbedret vårt internkontroll-
system og innført rutiner som effektivi-
serer produksjonen og samtidig sikrer 
god kvalitet på våre produkter.  For å bli 
godkjent har bedriften blitt kontrollert av 
en tredje parts kontrollør med hensyn på 
kompetanse, system for produksjonskon-
troll og utførelse av stålkonstruksjoner.  

Hovedmål
Bedriften som har som hovedmål å levere 
0-feil i all ledd, er også sertifisert etter 
miljøstandarden ISO 14001 og kvalitets-
standarden ISO 9001. Som om ikke det 
er nok, gjennomfører bedriften systema-
tikk, måling og tiltak i tråd med teorien 
om Lean Construction (3S) for orden, 
ryddighet og renhold. Dette har ført til 
et bedre arbeidsmiljø og en mer effektiv 
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Under et bedriftsbesøk 

27. januar ble Stålfabrikken 

Skanska ved avdelingsle-

der Ove Bremseth overrakt 

godkjenningsbeviset på at 

de er ”Godkjent for utfø-

relse”. Skanska Stålfabrik-

ken ble dermed det femte 

firmaet som er godkjent 

etter Norsk Stålforbunds 

godkjennelsesordning for 

stålentreprenører.

Skanska Stålfabrikken 
”Godkjent for utførelse” 
- og utvider produk-
sjonslokalene

BYGGTEKNIK

Ove Bremseth,
Skanska Stålfabrikken
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nye 3 500 kvadratmeter. Ett år senere vil 
dagens produksjonslokaler på 2 500 kvm 
ha blitt utvidet til totalt 6 000 kvm. Det vil 
komme nytt lager med sager, ny skjærehall 
med produksjonslinje for hatteprofiler og 
nytt ferdigvarelager (kaldtlager). Det skal 
også investeres i sveiseroboter for sveis 
av pelespisser.

Historie i Norge
Skanska ble etablert i 1887. Den gang 
het det Skånska Cementgjuteriet. Skan-
ska fikk sitt nåværende navn i 1984. 
I 1965 ble Skanska notert på børsen i 
Stockholm.Skanska overtok aksjene 
i Selmer ASA i 2000. Selmer har tra-
disjoner tilbake i Norge til 1906: det 
som den gang het Ing. F. Selmer AS. 
Skanska Norge som er en av Norges leden-
de entreprenørselskap, med etableringer 
over hele landet, er et heleid datterselskap 
i Skanska AB med 4000 ansatte og 9,75 
mrd NOK i omsetning (2009). ■

Läs mer på Internet
www.stålfabrikken.no

Godkjent for utførelse/  
godkjente bedrifter

– Contiga AS
– Ruukki Construction Norge AS
–  Skalles Mek Verksted AS (nå 

Ruukki Construction)
– SKV AS
– Skanska Stålfabrikken

Les om godkjenningsordningen på: 
www.stalforbund.com 

De nye produksjonslokalene sees nærmest
i bildet og til venstre og til høyre.



trolleras. Isoleringen kontrolleras till 
sin funktion och tillstånd. Fuktig och 
missfärgad isolering tas bort, glipor el-
ler andra felaktigheter korrigeras och 
kompletteras.

Ny tät skivvägg
En stomstabiliserande skiva (1) mon-
teras på stommen (se bild 2). Denna 
skiva skall vara av oorganiskt material 
och vara avsedd för funktionen. Flera 
sådana finns sedan länge på markna-
den och är väl beprövade. Denna del i 
konstruktionsskalet är mycket viktigt 
av flera skäl. Här måste väggen vara 
lufttät men diffusionsöppen. Blir inte 
väggen tät här kommer luft att kunna 
transportera både fukt och värme, in res-
pektive ut ur konstruktionen. Att skruva 
dessa skivor är inte lämpligt. Dels skadas 
skivan av skruvinfästningen eftersom 
skruven gör hål i materialet och dels så 
blir tätheten mellan skivornas kanter och 
stommen inte tillräcklig mellan infäst-
ningspunkterna. Byggnadsstommar rör 
sig hela tiden oberoende av materialval 

Systemet bygger på slitsade fasad-
profiler som tillsammans med fa-
sadbeklädnaden skapar en skyd-

dande, isolerande och väl ventilerad 
väggkonstruktion. Behovet av att kunna 
renovera, säkerställa en ventilerad spalt 
bakom fasaden och uppgradera isole-
ringsförmågan på byggnader har ökat 
rejält de senaste åren. 

Skador och normalt slitage
De viktigaste frågorna att lösa har dels 
varit behovet av att spara energi vid upp-
värmningen av byggnader, men också 
den senaste tidens växande problem i 
oventilerade putsfasader som kan leda 
till mögelangrepp. Putsade fasader där 
otäta klimatskal släpper fukt in i vägg-
konstruktionen med påföljande fuktska-
dor på vägens regelstomme, oftast av trä. 
Här kan många byggnader behöva reno-
veras och byggas om for att minimera 
och stoppa en annars växande skada.

År av normalt slitage som har brutit 
ned fasadfunktionen är också en anledning 
till behov av uppgradering. Som exempel 
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Europrofil har utvecklat ett renoveringssystem för 

renovering och uppgradering av ytterväggskonstruktioner.

Ett system som passar utmärkt för renovering 

av ”miljonprogrammet”.

Innovativ byggteknik 
för renovering av 
miljonprogrammet
BYGGTEKNIK

Patrick Johansson, 
Europrofil

kan nämnas de bostadshus som byggdes i 
det så kallade ”miljonprogrammet” under 
60/70-talet, där hela bostadsbeståndet nu 
är i behov av uppgradering.

Renovera utifrån!
Att renovera utifrån har flera fördelar. I 
många fall kan stommen fortsatt nyttjas 
i sin funktion och behållas. Fasaden rivs 
då utifrån och in till isoleringen. Insidan 
av ytterväggen lämnas helt opåverkad 
och intakt, vilket är en stor ekonomisk 
fördel. Byggnadens insida kan då nytt-
jas under byggtiden och sparar stora 
belopp i form av att hyresintäkterna 
på byggnaden inte påverkas, samt att 
hyresgäster inte behöver flytta under 
renoveringstiden.

Demontera gamla fasaden
Fasaden demonteras in till byggnads-
stommen och isoleringen blottläggs. 
Besiktning av byggnadsstommen kan 
nu göras av behörig kontrollant. Många 
stommar är av trä och behöver fukt-
mätas och eventuell mögelpåväxt kon-
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och infästningarna dras och skjuts i 
sin skivposition och otätheter uppstår. 
Skivorna bör monteras med fixturer och 
för ändamålet beständigt lim. 

Skivfixturer för ytterväggar
Fixturen tätar och förseglar skarven mel-
lan skivorna och mot underlaget på ett 
absolut säkert sätt. Risken för fukt eller 
oönskat luftläckage i väggen elimineras. 
Skivornas yta skadas dessutom inte av 
skruvar utan är helt intakta och täta, 
vilket även förlänger skivornas livslängd 
och funktion. Ytterväggsfixturen (se bild 
4) är försedd med dubbelhäftande tejp 
(1) för enkelt montage mot reglar. Den 
har öppningar (2) så att det applicerade 
limmet kan fästa mot både reglar och 
skivor. Magna är ett vattenbaserat sili-
katlim som är speciellt framtaget för att 
limma och foga skivmaterial på stål, trä 
och cementbaserade material. 

Montera renoveringssystemet (se bild 3)
Efter att den nya vindtätningen (1) 
monterats på den befintliga stommen 

”hård densitet” vilka har mycket goda 
isolervärden, samt är helt fuktokänslig. 
Isoleringen bör även ha ett vindavvi-
sande yttre skikt. Fasadläkten, VFL (4) 
monteras därefter liggande. Fasadläkten 
infäst i påsalningsprofilen ger ett mycket 
starkt infästningsunderlag för fasadma-
terialet. Påsalningsprofilerna är slitsade i 
sina liv, vilket bryter köldbryggor på ett 
säkert och beprövat sätt. VFL ventilerar 
på ett säkert sätt genom sina kanaler 
bort den kondens som fasaden produce-
rar, beroende på temperaturväxling och 
fuktvandring som är en naturlig konse-
kvens av fasadens utsatta position. ■

Läs mer på Internet
www.europrofil.se

av trä eller stål monteras RECON re-
noveringssystem (se bild 3). Påsalnings-
profilerna, ZR (2) monteras stående och 
skruvas mot bakomliggande reglar. Runt 
dörr- och fönsteröppningar monteras 
smygprofilen, UR (3). Mellan profilerna 
isoleras väggen med isolering av typen 

Bild 2. Principsektion genom vägg med 
renoveringssystemet monterat.

Bild 1. Otäta ytterväggar där fukt kan 
vandra i stommen innebär en mycket stor 
risk för mögelbildning och andra skador.

Bild 3. RECON renoveringssystem.

Bild 4. Skivfixturer och lim säkerställer 
ett tätt skivskal.
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Med denne utdanning i bunnen vil kan-
didatene senere kunne fortsette på det 
internasjonale utdanningssystemet – IIW´s 
nivåer IIWS og IWT.

Kurs for de to nasjonale nivåene vil være:
–  Kurs 1) Nivå 1 : 60 timer klasseromsun-

dervisning og 2 timer skriftlig eksamen
–  Kurs 2) Nivå 2 : 90 timer klasseromsun-

dervisning og 3 timer skriftlig eksamen.

Dersom man skal dekke alle koor-
dinatorkravene i NS-EN 1090-2, 
dvs alle godstykkelser og stålkvali-
teter så må man utdanne seg til in-
ternasjonal sveiseingeniør – IWE; 
Her vil det normalt kreves Høgskole eller 
Universitet for å delta i undervisningen. 
Kontakt NSF for mer informasjon. 

Kursene vil i løpet av våren bli publisert 
på NSF´s hjemmeside – www.sveis.no. Her 
vil man også kunne laste ned søknadsskje-
maer. For eventuelt nærmere informasjon 
kan man kontakte NSF´s ansvarlige for all 
nasjonal og internasjonal utdanning – Sverre 
Eriksen, CEO-ANB: sverr-er@online.no. ■

Inngang for å delta i undervisningen 
og få et nasjonalt diplom etter bestått 
eksamen:
Nasjonal Sveisekoordinator 
1090-2 Nivå 1 kvalifi serer til:
–  sveisekoordinering for utførelsesklasse 

EXC2 for stålfasthet inntil S355 og for 
tykkelser inntil 25 mm.

–  Krav til utdanning: Fagbrev sveis/plate/
seksjonsbygger/industrirørlegger. 

–  Krav til praksis: Minst 10 år verksted-
teknisk / stålteknisk arbeide.

Nasjonal Sveisekoordinator 
1090-2 Nivå 2 kvalifi serer til:
–  sveisekoordinering for utførelsesklasse 

EXC2 for stålfasthet inntil S355 og for 
tykkelser inntil 50 mm.

–  sveisekoordinering for utførelsesklasse 
EXC3 for stålfasthet inntil S355 og for 
tykkelser inntil 25 mm.

–  Krav til utdanning: Teknisk fagskole, 
sveisetekniske linje/maskinlinje.

–  Krav til praksis: Minst 10 år verksted-
teknisk / stålteknisk arbeide.

Ny godkjenningsordning for 
Nasjonale Sveisekoordinatorer
SVETSNING

Kjetil Myhre, 
Daglig leder, 

Norsk Stålforbund

Dette har resultert i at Norsk Sveise-
teknisk Forbund (NSF) nå arbeider 
med utviklingen av to kurs for 

”Nasjonale Sveisekoordinatorer” som 
skal kunne virke i organisasjoner som 
arbeider med konstruksjonsstål etter NS-
EN 1090-2 med godstykkelse begrenset 
opp til 25 mm for Nivå 1 og opp til 50 
mm for Nivå 2. Stålkvaliteter vil gå opp 
til S355 for begge nivåer. For øvrig vil 
aktuelle deler av tillegg B i NS-EN ISO 
14731 – Sveisekoordinering – Oppgaver 
og ansvarsområder – være retningsgi-
vende.

Disse kursene er meget kortere og 
rimeligere enn en IIW-utdanning, men 
vil tilfredsstille teknisk kompetanse (med 
de begrensninger som angitt ovenfor) iht 
tabell 14 i NS-EN 1090-2. Stålforbundets 
kartlegging av kompetansen til påtenkte 
sveisekoordinatorer før jul viste at svært 
mange verksteder ikke har den nødvendige 
kompetansen som kreves for utførelses-
klasse EXC2 og høyere. Det er derfor et 
stort behov for opplæring av Sveisekoor-
dinatorer i Norge. 

Som du kunne lese i 

forrige utgave samarbeider 

Norsk Stålforbund og Norsk 

Sveise-teknisk Forbund for 

å få til en ny nasjonal god-

kjennelse av sveisekoordi-

natorer, som en overgangs-

ordning for de som ikke 

har IIW-kompetanse.



NORGE: Frank Grøsland, telefon  +47 95 22 56 10,
e-mail: fg@thyssenkrupp-byg.dk 

SVERIGE:Ronald Meijer, telefon +45 96 86 83 64,
e-mail rm@thyssenkrupp-byg.dk

ThyssenKrupp Byggesystem A/S, Danmark
www.thyssenkrupp-byg.dk

Sandwichpaneler til kompletta tak och
facade lösningar med en kärna av:

• Mineralull    • PIR-skum    • PUR-skum

PIR-paneler med det bästa:
• U-värdet (från 0,11W/m2K) 
• Brandgodkänt (intill EI 60 - B-s1,d0)

Lindab |  Lättbyggsystem



Bild: Higabgruppen

Order
Ordernr 1631431250

Status Levererat
Kundnamn LECOR Stålteknik ABBeskrivning Material till takbågarProjekt FotbollsarenanAntal 64

Nettovikt Ca 1 000 ton

För att helheten ska bli bra behöver varje liten del hålla måttet och fungera ihop med de andra. Detta är alltid vår utgångspunkt, oavsett vilken stålkomponent du behöver. Vi formar den, bearbetar den och kvalitetssäkrar den. Allt för att den ska passa perfekt in i din produktion eller verk-samhet. Om du vill kan vi med vår erfarenhet och kompe-tens vara med i ditt utvecklingsarbete och hjälpa dig att bestämma bästa möjliga stålsort, tillverkningslösning och bearbetningsmetod. Kontakta oss idag, så hjälper vi dig att lägga pusslet. Vi finns på www.stenastal.se
Stena Stål erbjuder ett heltäckande sortiment av stålprodukter. Dessutom är vi ledande inom figurskärning och CNC-bearbetning. Vi tillgodoser dina krav på lagerhållning, förbehandling, vidare- förädling, specialistkompetenser och helhetslösningar. Vi finns på över tjugo platser över hela Sverige och även i Norge, vilket gör att du får dina beställningar snabbt, tryggt och enkelt.

BIM-programmet Tekla Structures 

utvecklas efter en långsiktig plan 

för ökad användarupplevelse, 

förbättrad process och förstaklassig 

funktionalitet. Detta för att 

erbjuda dig och ditt team ett unik 

modellbaserat samarbete.

Det handlar om dig och ditt team

www.teklastructures.com

Model: Paulig’s coffee roastery, Finland, by Lemcon Ltd



➤

NR 1  •  2010 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD STÅL GÖR DET MÖJLIGT 41

førte til et strengt nedbøyningskrav her 
(L/400). Den største bjelkelengden var 
på 6,8 m.  Løsningen på bjelkesystemet 
her ble derfor et utenpåliggende, gerber 
system som bygde 50 mm under under-
kant av hulldekkene. Den midtre rekken 
av bjelker består av fritt opplagte HSQ 
bjelker. 

Det er levert ca 23 000 m2 hulldekker. 
Hovedsaklig var dette av typen HD265, 
men det ble også levert noe HD200. I 

Visma bygget det tredje av 

høyhusene i Barcode rek-

ken i Bjørvika som blir opp-

ført. Høyden på bygget er ca 

64 m (17 etg), bredde 19m og 

lengde ca 84 m. Contigas to-

talleveranse består av kom-

plett prefabrikert stål og be-

tong bæresystem. 

Byggets bæresystem består av tre 
søylerekker, en i hver fasade og 
en i midten. Søylene som er be-

nyttet er sirkulære, eksponerte betong-
fyllte stålsøyler. Dimensjoner varierer 
fra Ø559*10 til Ø323,9*6. Søylene ble 
ikke brannbehandlet, da betongen overtar 
bæreevnen i en brannsituasjon. Brannsi-
tuasjonen var dimensjonerende for alle 
søyler. 

Det er generelt benyttet HSQ profiler 
som bjelker. Det var en utfordring å et-
terleve arkitektens ønske om lave bjelker 
i fasaden. Det var et viktig poeng for fa-
sadeutrykket at det skulle være en relativt 
lav himling ut mot fasaden for å skape et 
inntrykk av at dekkene ikke skulle være 
synlige fra utsiden. Dette førte til at vi 
måtte utforme relativt lave fasadebjelker. 
De prefabrikerte glassfasadelementene 

När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner ska 

projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att åstad-

komma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet. 

Några exempel på detta är följande projekt.

Stål gör det möjligt

Visma – Barcode rekken i Bjørvika

enkelte områder ble det benyttet mas-
sivplater av betong., Årsaken til dette 
var at arealene var ugunstig  å løse med 
hulldekker pga komplisert geometri eller 
store skivekrefter. Contiga har også levert 
betongtrapper i trappekjernene. 

Stabilitet:
Stabiliteten i tverretningen av bygget er 
ivaretatt av 4 stk U- formede etterspennte 
prefabrikerte betongsjakter med tykkelse 

Bygget sett fra syd. KLP-bygget sees til venstre på bildet.
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300 mm. Da motstandsmomentetfra disse 
sjaktene var relativt svakt langs med byg-
gets lengderetning, medførte dette at det 
ble valgt 4 stk stålfagverk som er plass-
ert i byggets langfasader. Disse består av 
systemet Pretec, med profiler av massiv 
sirkulær form med dimensjon Ø80 og 
Ø100. Knutepunktene av disse består av 
støpte gaffelforbindelser med vekt på 130 
kg! Krefter fra de prefabrikerte konstruks-
jonene ble tatt hånd om av plasstøpte 
vegger i kjelleretasjer. I disse overgangene 
ble det tatt i bruk store dimensjoner på 
innstøpningsgods. Det største veide 640 
kg!

Horisontalskivevirkning ble ivaretatt 
av hulldekker (HD265) med tilhørende 
lokale forsterkninger. Den største utfor-
dringen var her å føre skivekreftene forbi 
de store ”innhakkene” i fasaden. Dette 
ble løst ved å benytte strekkbånd på tvers 
av hulldekkene som ble forankret i over-
kant av hulldekkene. ❏

Byggherre: Oslo S Utvikling AS
Arkitekt: Dark Arkitekter AS
Stålkonstruktør: Contiga AS
Stålentreprenør: Contiga AS

Byggherre: Jernbaneverket
Arkitekt: Heyerdahl arkitekter AS
Entreprenør: TS Entreprenør AS
Rådg. Ingeniør, stål: Norconsult AS
Stålentreprenør: SL Mekaniske AS

Stålleveransen: 
Tonnasje – ca 300 tonn
Adkomsthus: vevd stålduk 
(multibarette) 
Gangbru, rekkverk:
rustfri, syrefast utførelse
Overflatebehandling:
Galvanisert og lakkert

Knutepunkt i fagverk i langfasaden. Det 
er benyttet systemet Pretec med støpte 
gaffelforbindelser.

Paradis stasjon er en del av dob-
beltsporprosjektet for jernbane-
strekningen Sandnes – Stavanger. 

Stasjonen er bygget med en midtstilt 
perrong som har atkomst i syd fra en 
eksisterende vegbru, og i nordvest fra 
et Kiss&Ride areal via en gangbru over 
jernbanesporet. Anlegget består av 2 heis- 
og trappehus i stål tilknyttet mellomlig-
gende perrongtak. Alle gulv er lagt med 
granittheller. Alle synlige himlinger er 
kledd med trespiler. Takflatene, som blir 
tydelig eksponert mot omverdenen, er 
utført som grønne organiske sedumtak. 

Paradis stasjon
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Heisrom er lukket med isolerglass. Tek-
nisk rom er av branntekniske årsaker luk-
ket med glassbyggestein. Øvrige vegger er 
kledd med vevd stålduk i syrefast kvalitet, 
Duken er levert i bredde på 4 meter og i 
varierende lengder.

I detaljprosjektet ble det fra Jernbane-
verkets side lagt vekt på at stasjonen skulle 
gi god komfort med utgangspunkt i sik-
kerhet og universell tilgjengelighet. Man 
ønsket å gi en beskyttelse av trappene mot 
regn, snø og is, spesielt i dette området 
hvor temperaturen ofte kan svinge rundt 
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0 grader. Samtidig ønsket man synelighet 
og god oversikt fra utsiden av anlegget. 
Dette med tanke på at stasjonen ville være 
ubetjent.

Problemstilling kan løses på mange 
måter, men de vanligste konstruksjonene 
hadde ulemper enten med økonomi, vedli-
kehold, hærverk, brannfare og overskudds-
varme, eller en kombinasjon av disse. Ved 
for eksempel bruk av glassvegger ville 
temperaturen innenfor kunne bli svært 
ubehagelig om man da ikke kostet på seg 
varmerefl eksjon, ventilasjon eller solav-
kjerming. Det var ønskelig med en vær-
hud som samtidig den kunne være åpen og 
transparent. Dersom konstruksjonen var 
åpen for noe luftgjennomgang ville man 
kunne oppnå overtykk i trappehuset, - dess 
sterkere overtrykk jo kraftigere vind. 

I 2002 ”oppdaget” vi en tysk fabrikk, 
Haver & Boecker, som produserte vevede 

Kalmar Sjukhus

Länssjukhuset i Kalmar bygger 
nytt med stomme av stål. Det nya 
blocket i sjukhuskomplexet är på 

ca 11 370 m2, fördelat på 4 våningar, 
kommer att inrymma bla Intensivvård, 
Enduskopi, Onkologi, Medicinsk Strål-
ningsfysik, Barn/ungdomsenheter och en 
stor Hörsal. 

Peikko har levererat ca 2,7 km Del-
tabalkar, fördelat på 290 balkar, mon-
terade på stålpelare. Bjälklaget består 
av plattbärlag med betong pågjuten på 
plats. Bjälklaget över Hörsalen ställde 
höga krav på mycket stora spännvidder 
på Deltabalkarna.

Deltabalkar på stålpelare.

stålduker for industri og byggebransjen. 
I samarbeid med fabrikken fi kk vi etter 
hvert testet forskjellige duktyper med va-
rierende tetthet. Maksimalt kunne man 
oppnå 90 % reduksjon av luftgjennom-
gangen, - da uten hensyn til et overtrykk 
i bakenforliggende rom. Ved en kost/nytte 
vurdering landet vi på en variant av Mul-
tibarette med ca 60 % reduksjon. Duken 
er vevet med 3 mm syrefaste stålstenger 
og en renning av syrefast wire. Åpningen 
mellom stengene og avstanden mellom 
renningen er avgjørende for resultatet.
Duken leveres på rull i standard bredde 
opp til 4 meter. Et fl ak på 4 x 12 meter, dvs. 
48 m2 fasade, vil normert kunne monteres 
ferdig på 15 min. av 2 personer med lift. 
Dersom duken kan erstatte andre fasadetil-
tak er dukveggen konkurransedyktig. De-
taljprosjektets vurderinger ble videreført i 
byggeplanen 4 år senere, og stålduken ble 
montert i slutten av byggeperioden sen-
høsten 2009. 

Duken fungerer i forhold til vær og 
vind som forutsatt. Nedbøren holdes ute, 
og temperaturen inne i trapperommene er 
tilnærmet lik den utetemperatur passasje-
rene er kledd for. Arkitektonisk gir duken 
stor variasjon både gjennom døgnet og 
årstidene. Regn, rim og snø legger seg på 
duken og gir sammen med forandringene i 
lyset stadig skiftende og varierende utrykk. 
Dette gir en stasjon som lever med naturen, 
og som aldri er helt lik fra den ene dag til 
den andre. ❏
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Redan för 
30 år se-
dan sjösat-

tes den första pro-
totypen av denna 
typ av kraftverk 
utanför Vinga i 
Göteborgs skär-
gård. Trots lovan-
de resultat lades 
planerna på att 
utvinna vågkraft 
åt sidan. Vid års-
skiftet 2009/2010 
inleddes ett nytt 
försök att tämja 
havets krafter.

Alucrom har 
fått i uppdrag att 
ytbehandla en ny typ av kraftverk som 
skall testas utanför Göteborg. Kraftverket 
består av ett skrov genom vilket ett i båda 
ändar öppet rör löper. I röret finns ett 
kolvaggregat som via en hydraulmotor 
driver en generator. 

I samråd med beställaren valde vi att 
använda ett målningssystem godkänt av 
den norska offshoreindustrin för objekt 

Beställare: Chalmers/Reinertsen
Målningsentreprenör: Alucrom

Tack vare de stora hålen i Deltabal-
karnas hål kan man göra genomföringar 
och armera tvärs igenom Deltabalkarna. 
Med armeringen genom Deltabalkarna 
uppfyller konstruktionen kraven i ”Det 
robusta sjukhuset” (Se bilden ovan). ❏

Hålen i Deltabalken kan användas till 
genomföringar av elrör men också av 
armering.

Delar av det nymålade vågkraftverket innan transport från 
Alucroms auktoriserade målningsstation i Arendal. 

som är nedsänkta i havsvatten. Korrosi-
vitetsklassen motsvarar Im2 enligt SS-EN 
ISO 12944-2. Allt yrbehandlingsarbete 
utförs i Alucroms målningsstation i Aren-
dal. ❏

Beställare: Landstinget, Kalmar län
Arkitekt: YLP arkitekter
Entreprenör: Skanska
Konstruktör: WSP
Stålentreprenör: Plåtson i Oskars-
hamn
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Ståltillverkare 

➤Ståltillverkare 
ArcelorMittal Commercial Long Sweden AB
Birger Jarlsgatan 41A 7tr, 111 45 STOCKHOLM
08-534 809 40 
Fax 08-611 61 55
www.arcelormittal.com/sections
www.arcelormittal.com/sheetpiling

➤Ståltillverkare 
Corus Sverige AB
Barlastgatan 2, 414 63 GÖTEBORG
031-779 32 00 
Fax 031-779 32 28 
www.corusgroup.com
www.corusconstruction.com

➤Ståltillverkare 
Salzgitter Mannesmann Scandinavia AB
Varvsgatan 41
972 32 Luleå
Tel. 0920-77400
Fax. 0920-77409
www.salzgitter.se

➤Ståltillverkare 
Outokumpu Stainless AB 
774 22 AVESTA 
0226-810 00
www.outokumpu.com 
info.stainless@outokumpu.com

➤Ståltillverkare 
SSAB Plate 
613 80 OXELÖSUND
0155-25 40 00 
Fax 0155-25 40 73
www.ssabox.com
info@ssabox.com
Tekniska frågor: 
techsupport@ssabox.com

➤Ståltillverkare
SSAB Strip Products
781 84 BORLÄNGE
0243-700 00 
Fax 0243-720 00
www.ssabtunnplat.com   
www.prelaq.com 
office@ssabtunnplat.com

➤Ståltillverkare/Tunnplåtstillverkare
Ruukki Sverige AB 
Jägershillgatan 18, 
213 75 MALMÖ
040-607 14 00 
Fax 040-607 14 29 
www.ruukki.se
sverige@ruukki.com

Stålgrossister

➤Stålgrossister 
BE Group Sverige AB 
Box 225, 201 22 MALMÖ
040-38 40 00 
Fax 040-38 42 62
www.begroup.se
info@begroup.se

➤Stålgrossister 
Stena Stål AB
Box 4088, 400 40 GÖTEBORG 
031-775 20 00 
Fax 031- 755 22 84 
www.stenastal.se 
info@stenametall.se

➤Stålgrossister 
Tibnor AB
Box 600, 169 26 SOLNA
010-484 00 00 
Fax 010-484 00 75 
www.tibnor.se   info@tibnor.se

Tunnplåtstillverkare

➤Tunnplåtstillverkare 
Europrofil AB 
Box 147, 713 23 NORA 
0587-818 80 
Fax 0587-818 89
www.europrofil.se info@europrofil.se

➤Tunnplåtstillverkare
Lindab Profil AB
269 82 BÅSTAD
0431-850 00 
Fax 0431-851 50
www.lindab.se   profil@lindab.se

➤Tunnplåtstillverkare
Plannja AB
971 88 LULEÅ 
010-516 10 00 
Fax 0920-929 12
www.plannja.se   marknad@plannja.se

Stålbyggare och verkstäder

➤Stålbyggare och verkstäder
AB H Forssells Smidesverkstad 
Box 1243, 141 25 HUDDINGE
08-774 08 30 
Fax 08-711 36 10
www.forssells-smide.se 
info@forssells-smide.se

➤Stålbyggare och verkstäder
Bröderna Jansson Nissavarvet, AB
Box 48, 301 02 HALMSTAD
035-17 66 60 
Fax 035-21 95 82
www.br-jansson.se 
nissavarvet@br-jansson.se

➤Stålbyggare och verkstäder
Connector L Augustsson AB 
 Badhusgatan 12, 722 15 Västerås
 Telefon: 021-18 36 49
 fax: 021-13 22 64
 www.connector.nu
 produkt@connector.nu

➤Stålbyggare och verkstäder 
Contiga AB
Box 94, 761 21 NORRTÄLJE
0176-773 00 
Fax 0176-773 25
www.contiga.se   info@contiga.se

➤Stålbyggare och verkstäder
Dem-Verk Mek AB 
Degernäs 265, 905 80 UMEÅ
090-70 24 70 
Fax 090-70 24 71
www.dem-verk.se   
rolf@dem-verk.se

➤Stålbyggare och verkstäder
EAB AB
333 33 SMÅLANDSSTENAR 
0371-340 00 
Fax 0371-312 25
www.eab.se     info@eab.se
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➤Stålbyggare och verkstäder 
LECOR Stålteknik AB
Dumpergatan 8, 442 40 KUNGÄLV
0303-24 66 70 
Fax 0303-939 15
www.lecor.se  tennce.carlsson@lecor.se

➤Stålbyggare och verkstäder
Litana Scandinavia AB
Ringugnsgatan 12, 216 61 Malmö 
040-615 71 00 
Fax 040-15 34 40
www.litana-group.com  
r.grudis@litana-group.com

➤Stålbyggare och verkstäder
Llentab AB
Box 104, 456 23 KUNGSHAMN 
0523-790 00 
Fax 0523-311 20
www.llentab.se  info@llentab.se

➤Stålbyggare och verkstäder
Maku Stål AB 
Verkstadsgatan 15, 504 62 BORÅS 
033-23 70 80 
Fax 033-41 50 23
www.maku.se  info@maku.se

➤Stålbyggare och verkstäder 
Peikko Sverige AB
Box 4, 601 02 NORRKÖPING
011-13 82 50 
Fax 011-13 59 40
www.peikko.se  info@peikko.se

➤Stålbyggare och verkstäder 
Pretec (Pre Cast Technology AB)
Solbräckegatan 15, 442 45 KUNGÄLV
0303-24 30 80 
Fax 0303-913 10
www.pretec.se

➤Stålbyggare och verkstäder
Ruukki Sverige AB
Svärdvägen 15, 182 33 DANDERYD
010-78 78 00 
Fax 08-545 498 69
www.ruukki.se  sverige@ruukki.se

➤Stålbyggare och verkstäder 
Ranaverken AB, Box 133, 534 23 VARA
0512-292 00
Fax 0512-202 05
www.ranaverken.se  
rana@ranaverken.se

➤Stålbyggare och verkstäder
Smederna AB
Skyttbrinksvägen 12, 
147 39 TUMBA 
08-556 455 00 
Fax 08-556 455 10
www.smederna.se  smederna@smederna.se

➤Stålbyggare och verkstäder
Svecon Construction AB
Garnisonsgatan 25A, 
254 66 HELSINGBORG
042-38 09 30 
www.hpcbalken.com  ng@svecon.org

➤Stålbyggare och verkstäder
STÅLAB
Box 923, 
461 29 TROLLHÄTTAN
0520-47 41 00 
Fax 0520-47 41 99
www.stalab.se  info@stalab.se

➤Stålbyggare och verkstäder
SWL Stålkonstruktioner AB
Box 500, 777 25 SMEDJEBACKEN
0240-66 87 50 
Fax 0240-756 13
www.swl.se

➤Stålbyggare och verkstäder
Västanfors Stålbyggnader AB 
Södra Linjan, 
737 30 FAGERSTA
0223-475 00 
Fax 0223-475 30
www.vastanfors.se  fagersta@vastanfors.se

Konsulter

➤Konsulter
Bjerking AB
Box 1351, 751 43 UPPSALA
018-65 11 00 
Fax 018-65 11 01
www.bjerking.se  info@bjerking.se

➤Konsulter 
Bloms Ingenjörsbyrå AB 
Mästargatan 5, 
781 71 BORLÄNGE
0243-79 20 90 
Fax 0243-79 20 99
bloms@bloms.se

➤Konsulter 
COWI AB
Box 12076, 
402 41 GÖTEBORG 
010-850 10 00 
Fax 010-850 10 10
www.cowi.se  info@cowi.se

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

➤Konsulter
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Box 1013, 721 26 VÄSTERÅS
021-15 58 00 
Fax 021-18 11 90
www.kadesjos.se  
kadesjos@kadesjos.se

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

➤Konsulter
Ramböll AB
Box 17009, 102 62 STOCKHOLM 
010-615 60 00 
Fax 010-615 20 00
www.ramboll.se  
infosverige@ramboll.se

➤Konsulter
Reinertsen Sverige AB
Svärdvägen 29, 182 33 DANDERYD 
08-544 767 70
Fax 08-768 30 60
www.reinertsen.se

Let´s connect 
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➤Konsulter
STING
Kardanvägen 30, 
461 38 TROLLHÄTTAN 
0520-156 60
www.stingab.se  info@stingab.se

➤Konsulter
Stålbyggnadskontroll AB
Bergshamra Allé 139, 
170 74 SOLNA 
08-655 40 10
Fax 08-655 40 30
www.stbk.se

➤Konsulter
Sweco Structures AB
Box 34044, 100 26 STOCKHOLM
08-695 60 00 
Fax 08-695 60 10
www.sweco.se  swecostructures@sweco.se

➤Konsulter
Tyréns AB
118 86 STOCKHOLM
08-566 410 00 
Fax 08-644 88 50
www.tyrens.se  info@tyrens.se

➤Konsulter 
VBK
Mölndalsvägen 85, 412 85 GÖTEBORG
031-703 35 00 
Fax 031-703 35 01
www.vbk.se  mail@vbk.se

➤Konsulter 
Vectura
Anläggningskonstruktion
Box 5114, 402 23 GÖTEBORG
0771-159 159 (växel) 
www.vectura.se

➤Konsulter
WSP Sverige AB
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN
08-688 60 00 
Fax 08-688 69 99
www.wspgroup.se  info@wspgroup.se

Byggföretag

➤Byggföretag
Banverket
781 85 BORLÄNGE
0243-44 50 00
Fax 0243-44 56
www.banverket.se  banverket@banverket.se

➤Byggföretag
BauHow 
Box 184, 201 21 MALMÖ, 
040-636 60 30  
www.bau-how.com  info@bau-how.com

➤Byggföretag
PART AB
Industrigatan 7, 952 31 KALIX
0923-79590
www.partab.nu  info@partbyggen.se

➤Byggföretag
PEAB AB
Margretetorpsvägen 84, 
260 92 FÖRSLÖV
0431-890 00 
Fax 0431-45 17 00
www.peab.se  info@peab.se

➤Byggföretag / Stålbyggare
Skanska Sverige AB
169 83 SOLNA
08-504 350 00 
Fax 08-755 63 17
www.skanska.se

Korrosionsskydd

➤Korrosionsskydd
Alucrom AB
Box 8919, 
402 73 GÖTEBORG
010-470 73 00
Fax 031-779 05 88
www.midroc.se  
info.ial@midroc.se

Isolering / Lättbyggnad

➤Isolering / Lättbyggnad
Gyproc AB
Box 153, 746 24 BÅLSTA
0171-41 54 00 
Fax 0171-41 54 50
www.gyproc.se  
info@gyproc.se

➤Isolering / Lättbyggnad
Knauf Danogips
296 80 ÅHUS 
044-28 95 00 
Fax 044-28 95 91
www.knaufdanogips.se  
info@knaufdanogips.se

➤Isolering / Lättbyggnad
Paroc AB
541 86 SKÖVDE
0500-469 000
www.paroc.com

➤Isolering / Lättbyggnad
Saint Gobain Isover AB
Box 501, 260 50 BILLESHOLM
042-840 00 
Fax 042-844 52
www.isover.se  
isover@isover.se

Sammanfogning / maskiner

➤Sammanfogning / maskiner
Bult & Fästteknik AB
Rattgatan 15, 442 40 KUNGÄLV
0303-20 67 00 
Fax 0303-20 67 10
info@bult-fast.se

➤Sammanfogning / maskiner
Ejot & Avdel System AB
Box 9013, 700 09 ÖREBRO
019-20 65 00 
Fax 019-20 65 14
www.ejot-avdel.se 
info@ejot-avdel.se

➤Sammanfogning / maskiner
ESAB Sverige AB
Box 8004, 402 77 GÖTEBORG
031-50 90 00 
Fax 031-50 93 90
www.esab.com
esab.sverige@esab.se
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➤Sammanfogning / maskiner
Mage AG
Industriestrasse 34, 
CH-1791 COURTAMAN
+41 26 684 74 00 
Fax +41 26 684 21 89
www.mage.ch 
sales@mage.ch

➤Sammanfogning / maskiner
Richard Steen AB
Lövaskog, Kronogården, 
516 92 ÄSPERED
033-27 62 00 
Fax 033-27 63 40
www.richardsteen.se 
info@richardsteen.se

➤Sammanfogning / maskiner
SFS Intec AB
Olivehällsvägen 10, 
645 42 STRÄNGNÄS
0152-71 50 10 
Fax 0152-71 50 45
www.sfsintec.biz 
se.strangnas@sfsintec.biz

➤Sammanfogning / maskiner
U-nite Fasteners Technology AB
Hogstorp, 451 95 UDDEVALLA
0522-65 33 90 
Fax 0522-873 51
www.unitefasteners.com 
info@unitefasteners.com

Kontroll & provning

➤Kontroll & provning
FORCE Technology Sweden AB
Tallmätargatan 7, 
721 34 VÄSTERÅS
021-490 30 00
Fax 021-490 30 01
www.forcetechnology.se
info@forcetechnolgy.se

➤Kontroll & provning
GlobeCert AB, 
Allégatan 13, 
771 31 SMEDJEBACKEN 
0240-700 35 
www.globecert.com    
olov@globecert.com

➤Kontroll & provning
Ingenjör Joel L Jonsson
Aspvägen 1, 
340 30 VISLANDA
0472-341 95 
Fax 0472-341 95
www.joeljonsson.se 
info@joeljonsson.se

➤Kontroll & provning
Nordcert AB, 
Upplandsgatan 34, 
113 28 STOCKHOLM 
08-34 92 70 
Fax 08-30 70 54
www.nordcert.se    
info@nordcert.se

➤Kontroll & provning
ÅF-Kontroll AB
Box 1551, 401 51 GÖTEBORG
010-505 00 00 
Fax 031-743 10 09
info@afconsult.com

Datorprogram / IT

➤Datorprogram / IT
Cadmac
La Cours Gata 4, 
252 31 HELSINGBORG
042-20 88 00 
Fax 042- 14 93 05
www.cadmac.se
peter.gustafson@cadmac.se

➤Datorprogram / IT
StruProg AB
Virkesgränd 4, 183 63 TÄBY
08-732 87 20 
Fax 08-732 87 20
www.struprog.se
info@struprog.se

➤Datorprogram / IT
StruSoft AB
Fridhemsvägen 22, 
217 74 MALMÖ
040-53 01 00
www.strusoft.com
info@strusoft.com

➤Datorprogram / IT
Tekla Software AB
Sigurdsgatan 21, 
721 30 VÄSTERÅS
021-10 96 00 
Fax 021-10 96 09
www.Tekla.com/se 
TeklaStructures.Sales.SWE@tekla.com

Intresseorganisationer

➤Intresseorganisationer
Jernkontoret, 
Box 1721, 
111 87 STOCKHOLM
08-679 17 00 
Fax 08-611 20 89
www.jernkontoret.se   
office@jernkontoret.se

➤Intresseorganisationer
MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, 
Box 17244, 104 62 STOCKHOLM
08-545 161 50 
Fax 08-545 161 69
www.mvr.se   info@mvr.se

➤Intresseorganisationer
Nordic Galvanizers, 
Servicebolag: Zinc Info Norden AB
Drottning Kristinas väg 48, 
114 28  STOCKHOLM
08 446 67 60   
Fax 08 446 67 67
www.nordicgalvanizers.com    
info@nordicgalvanizers.com

➤Intresseorganisationer 
Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) 
Box 17536, 
118 91 STOCKHOLM
08-762 75 85   
Fax 08-616 00 72   
www.plr.se   info@plr.se

➤Intresseorganisationer
SVEFF, Box 5501, 114 85 STOCKHOLM 
08-783 82 40 
Fax 08-783 82 38
www.sveff.se    
sveff.info@ktf.se
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Stålprodusenter

➤Stålprodusenter
ArcelorMittal Commercial Long Norway AS, 
www.arcelor.com, 
Pb.2667 Solli, 0203 Oslo, 
Tel. 22 83 78 20

➤Stålprodusenter
Coutinho & Ferrostaal AS, 
www.ferrostaal.com, 
P.O.Box 154, 2027 Kjeller 
Tel. 64 84 42 40 

➤Stålprodusenter
Dillinger Hütte Norge AS, 
www.dillinger.de,
Akersgt 41 - 0158 Oslo, 
Tel. 23 31 83 30

➤Stålprodusenter
Outokumpu AS, 
www.outokumpu.com, 
Pb.6305 Etterstad, 0604 Oslo, 
Tel.23 24 74 50 
Fax.23 24 74 51 

➤Stålprodusenter
Ruukki Norge A/S, 
www.ruukki.no, 
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo, 
Tel. 22 90 90 00

➤Stålprodusenter
Salzgitter Mannesmann avd. Norge, 
www.salzgitter-ag.de, 
Kirkevn. 64 A, 0364 Oslo, 
Tel. 22 95 74 90

➤Stålprodusenter
SSAB Svensk Stål AS, 
www.ssab.se, 
Pb.47, 1313 Vøyenenga, 
Tel. 23 11 85 80

➤Stålprodusenter
Stalatube OY c/o GatewayStainless AS,
www.stalatube.com,  
Pb.317 Bragernes, 3001 Drammen, 
Tel. 32 82 85 02

➤Stålprodusenter
ThyssenKrupp Mannex GmbH 
Delegation Office Norway, 
www.tk-mannex.no, 
Enebakkveien 117 B, 0680 Oslo, 
Tel. 22 66 01 90

Tynnplateprodusenter

➤Tynnplateprodusenter
Alsvåg Plater AS, 
www.alsvag.no, 
Pb.263, 8401 Sortland, 
Tel. 76 11 00 30

➤Tynnplateprodusenter
ArcelorMittal Construction Norge AS, 
www.arcelor-construction.no, 
Dyrskuevn. 16, 2040 Kløfta, 
Tel. 63 94 72 72

➤Tynnplateprodusenter
Areco Building AS, 
www.areco.se, 
Postboks 20, 3791 Kragerø, 
Tel. 99 51 00 50

➤Tynnplateprodusenter
Corus Bygg Systemer AS, 
www.cbsnordic.no, 
Røraskogen 2, 3739 Skien, 
Tel. 35 91 52 00
➤Tynnplateprodusenter
EuroProfil Norge AS, 
www.europrofil-norge.no, 
Aursnes, 6230 Sykkylven, 
Tel. 70 24 64 00

➤Tynnplateprodusenter
Ruukki Norge AS, 
www.ruukki.no, 
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo, 
Tel. 815 00 464

Stålgrossister

➤Stålgrossister
Astrup AS, 
www.astrup.no, 
Pb.8 Haugenstua, 0915 Oslo,
Tel. 22 79 15 00

➤Stålgrossister
Ekness Stål AS, 
www.ekness.no, 
Tollbugt 49, 3044 Drammen,
Tel. 32 25 49 10

➤Stålgrossister
Leif Hübert Stål AS, 
www.hubert.no, 
Pb.1083, 4683 Søgne, 
Tel. 47 81 80 00

➤Stålgrossister
Norsk Stål AS, 
www.norskstaal.no, 
Pb.123, 1378 Nesbru, 
Tel. 66 84 28 00

➤Stålgrossister
Ruukki Norge AS, 
www.ruukki.no, 
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo, 
Tel. 22 90 90 00

➤Stålgrossister
Smith Stål Nord AS, 
www.smith.no, 
Nedre Ila 66, 7493 Trondheim, 
Tel. 72 59 24 00

➤Stålgrossister
Smith Stål Vest AS, 
www.smith.no, 
Postboks 34, 5341 Straume, 
Tel. 56 31 05 00 

➤Stålgrossister
Smith Stål Øst AS, 
www.jern.no, 
Bentsrudveien 3, 3080 Holmestrand, 
Tel. 33 37 25 00 

➤Stålgrossister
Stene Stål Produkter AS, 
www.stenestaalprodukter.no, 
Seljevn. 8, 1362 Rolvsøy, 
Tel. 69 33 60 33

Stålentreprenører og verksteder 

➤Stålentreprenører og verksteder
AK Mekaniske AS, 
www.akmek.no, 
Rosenborgveien 12, 
1630 Gamle Fredrikstad, 
Tel. 69 10 45 20

➤Stålentreprenører og verksteder
ARMEC AS, 
www.armec.no, 
Pb.60, 2271 Flisa, 
Tel. 62 95 54 00
➤Stålentreprenører og verksteder
Bygg Teknisk Stål AS, 
www.btstal.no, 
Pb.173, 1890 Rakkestad, 
Tel. 69 22 70 00 

➤Stålentreprenører og verksteder
Contiga AS, 
www.contiga.no, 
Pb.207, Økern 0510 Oslo, 
Tel. 23 24 89 00

➤Stålentreprenører og verksteder
Fana Stål AS, 
www.fanastaal.no, 
Espehaugen 23, 5258 Blomsterdalen, 
Tel. 55 91 81 81 

➤Stålentreprenører og verksteder
Finn-Durk AS, 
www.finndurk.no, 
Skårersletta 45, 1473 Lørenskog, 
Tel. 67 92 18 10

➤Stålentreprenører og verksteder
Kynningsrud Prefab AS, 
www.kynningsrud.no, 
Pb.13, 1662 Rolvsøy, 
Tel. 69 33 77 00

➤Stålentreprenører og verksteder
Litana Norge AS, 
www.litana-group.com,
Verksgata 62, 4013 Stavanger, 
Tel. 51 85 40 37

➤Stålentreprenører og verksteder
Lønnheim Stål AS, 
www.lonnheim.no, 
Nordmørsveien 54, 6517 Kristiansund N, 
Tel. 71 57 23 00

➤Stålentreprenører og verksteder
Metacon Industrimek AS, 
www.metacon.no, 
Pb.184, 1891 Rakkestad, 
Tel. 69 22 44 11

➤Stålentreprenører og verksteder
NLI Alfr. Andersen AS, 
www.nli.as, 
Pb.2016, 3255, Larvik, 
Tel. 33 14 15 00

➤Stålentreprenører og verksteder
NLI Contracting AS, 
www.nli.as, 
Bjellandsveien 24, 3172 Vear 
Tel. 40 00 69 69

➤Stålentreprenører og verksteder
Norbye Industriservice AS, 
www.industri-service.no, 
Pb.483, 9305 Finnsnes, 
Tel. 77 84 17 20

➤Stålentreprenører og verksteder
Nortech AS, 
www.nortech.no, 
Skotselv Næringspark, Pb. 8, 3331 Skotselv, 
Tel. 32 75 67 00 

➤Stålentreprenører og verksteder
Næsset Mek. Verksted AS, 
www.naessetmek.no, 
Bergermoen, 3520 Jevnaker, 
Tel. 61 31 09 11

➤Stålentreprenører og verksteder
Ofoten Mek AS, 
www.ofotenmek.no, 
Havnegt. 21, Pb.18, 8501 Narvik, 
Tel. 76 97 78 10

➤Stålentreprenører og verksteder
Ruukki Construction, FI, 
www.ruukki.com, 
PO-Box 900, 60101 Seinäjoki, Finland, 
Tel.+ 358 64160 111

➤Stålentreprenører og verksteder
Ruukki Construction Norge AS, 
www.ruukki.no, 
8805 Sandnessjøen, 
Tel. 75 06 36 10

➤Stålentreprenører og verksteder
Seut Maritime AS, 
www.seutmaritime.no, 
Østkilen 3, 1621 Gressvik, 
Tel. 69 34 50 60
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➤Stålentreprenører og verksteder
Skalles Mek. Verksted AS, 
www.skalles.no, 
Krosnesvn. 6, 1621 Gressvik, 
Tel. 69 36 32 50

➤Stålentreprenører og verksteder
SKV AS, www.skv.no, 
Åkebergmosen 17, 1640 Råde, 
Tel. 69 35 12 20

➤Stålentreprenører og verksteder
SL Mekaniske AS, 
www.slmekaniske.no, 
Breimyra 11, 4340 Bryne, 
Tel. 51 48 96 00 

➤Stålentreprenører og verksteder
Stokke Stål AS, 
www.stokkestaal.no, 
Dalen veien 9, 3160 Stokke, 
Tel. 33 33 58 00

➤Stålentreprenører og verksteder
Skanska Stålfabrikken, 
www.skanska.no, 
Øysand, 7224 Melhus, 
Tel. 40 01 36 60

➤Stålentreprenører og verksteder
Åkrene Mek. Verksted AS, 
www.aakrene-mek.no, 
Tuenvn. 30, 2000 Lillestrøm, 
Tel. +47 63 88 19 40

Entreprenører

➤Entreprenører
A3 Bygg & Montasje AS, 
www.a3bygg.no, 
Nordsletten, 1930 Aurskog, 
Tel. 63 85 84 35

➤Entreprenører
AF Gruppen Norge AS, 
www.afgruppen.no, 
Pb.34 Grefsen 0409 Oslo, 
Tel. 22 89 11 00 

➤Entreprenører
Hallmaker AS, 
www.hallmaker.no, 
Strandveien 50,  1366 Lysaker, 
Tel. 04255

➤Entreprenører
HENT AS, 
www.heimdalentreprenor.no, 
Vestre Rosten 79, 7075 Tiller, 
Tel. 72 90 17 00

➤Entreprenører
Icopal Metall AS, 
www.icopal.no, 
Pb. 55, 1477 Fjellhamar, 
Tel. 67 97 90 00

➤Entreprenører
NCC Construction AS, 
www.ncc.no, 
Pb.93 Sentrum, 0101 Oslo, 
Tel. 22 98 68 00

➤Entreprenører
Skanska Norge AS, 
Konstruksjonsavd, 
www.skanska.no, 
Pb.1175 Sentrum, 0107 Oslo, 
Tel. 40 00 64 00

Rådgivende ingeniører

➤Rådgivende ingeniører
A. L. Høyer AS, 
www.alhoyer.no, 
Hammersborg Torg 3, 
0179 Oslo, 
Tel. 23 27 80 00

➤Rådgivende ingeniører
Asplan Viak AS, 
www.asplanviak.no, 
Pb.24, 1300 Sandvika, 
Tel. 67 52 52 00 

➤Rådgivende ingeniører
COWI AS, 
www.cowi.no, 
Pb. 123, 1601 Fredrikstad, 
Tel. 69 30 40 00 

➤Rådgivende ingeniører
Langset Engineering AS, 
www.langset.no, 
Gammelseterlia 5, 
6422 Molde, 
Tel. 95 93 36 33

➤Rådgivende ingeniører
Multiconsult AS, 
www.multiconsult.no, 
Hoffsv.1, 0275 Oslo, 
Tel. 22 51 51 51

➤Rådgivende ingeniører
Roar Jørgensen AS, 
www.roarjorgensen.no, 
Hvervenmoveien 45, 
3511 Hønefoss, 
Tel. 32 17 90 18

➤Rådgivende ingeniører
Siv. ingeniør Arne Vaslag AS, 
www.av-as.no, 
Karivoldveien 90, 7224 Melhus, 
Tel. 72 87 12 50 

➤Rådgivende ingeniører
Siv. Ing. Knut Finseth AS, 
www.finseth.no, 
Bleikerv.17, 1387 Asker, 
Tel. 66 98 73 20

Programvare/IT 

➤Programvare/IT
EDR AS, 
www.edr.no, 
Leif Tronstads plass 4, 1337 Sandvika, 
Tel. 67 57 21 00

➤Programvare/IT
Teknisk Data AS, 
www.tda.as, 
Pb. 6655 Etterstad, 0609 Oslo, 
Tel. 22 66 09 80

Brannsikring og isolering

➤Brannsikring og isolering
BrannStopp Norge AS, 
www.brannstopp.no, 
Pb.2104 Stubberød, 
3255 Larvik, 
Tel. 33 13 60 60

➤Brannsikring og isolering
Firesafe AS, 
www.firesafe.no, 
Pb.6411 Etterstad, 0605 Oslo, 
Tel. 22 72 20 20

Betongelementprodusenter

➤Betongelementprodusenter
Con-Form Oslo AS, 
www.con-form.no, 
Trondheimsveien 184, 0570 Oslo, 
Tel. 46 44 49 00 

➤Betongelementprodusenter
 Loe Betongelementer AS, 
www.loe.no, 
Pb.4, 3301 Hokksund, 
Tel. 32 27 40 00 

Bygging og vedlikehold

➤Bygging og vedlikehold
StS Gruppen AS, 
www.s-t-s.no, 
Pb. 6085 Postterminalen, 
5892 Bergen, 
Tel. 55 20 80 00

Veggelementer

➤Veggelementer
Paroc AS, 
www.paroc.no, 
Pb.150 Oppsal, 0619 Oslo, 
Tel. 22 62 71 12

➤Veggelementer
ThermiSol AS, 
www.thermisol.no, 
Pb. 2139 Høyden, 1521 Moss, 
Tel. 22 60 60 40

Festemateriell

➤Festemateriell
SFS Intec AS, 
www.sfsintec.biz/no, 
Solheimveien 44, 1473 Lørenskog, 
Tel. 67 92 14 40

➤Festemateriell
EJOT Festesystem AS, 
www.ejot.no, 
Postboks 84 Røa, 0701 Oslo, 
Tel. 23 25 30 40

➤Festemateriell
Levant Bergen AS, 
www.regulator.as/levant_bergen.php, 
Pb 80, Kokstad, 5863 Bergen, 
Tel. 55 21 55 63

➤Festemateriell
SFS Intec AS, 
www.sfsintec.biz/no, 
Solheimveien 44, 1473 Lørenskog, 
Tel. 67 92 14 40

➤Festemateriell
SR Teknikk AS, 
www.srteknikk.no, 
Postboks 708, 3003 Drammen, 
Tel. 32 26 01 30

Inspeksjon

➤Inspeksjon
Axess Orkla Inspection AS, 
www.axor.no,
Grønøra, 7300 Orkanger
Tel. 41 78 06 30

Interesseorganisasjoner

➤Intresseorganisasjoner
Den norske Stålgruppen 
hjemmeside: 
www.stalforbund.com/stalgruppen.htm

➤Intresseorganisasjoner
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, 
hjemmeside: 
www.stalguiden.com/NFS.htm

➤Intresseorganisasjoner
Nordic Galvanizers, 
hjemmeside: www.zincinfo.se

➤Intresseorganisasjoner
Stål- og metallgrossistenes Forening, 
Pb. 1369 Vika, 0114 Oslo 
Tel. 23 23 90 90
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Vasagatan 52, 111 20 Stockholm

Kontakta oss på Ruukki! Tel: 010-78 78 000. Läs mer om oss på www.ruukki.se

Malmös fotbollsfantaster behövde en 
kokande gryta av stål

Swedbank Stadion i Malmö är en helt ny arena för fotbollsälskande skåningar. 
Den rymmer upp till 24 000 åskådare och är utformad som en gryta med 
fasader och tak som skyddar mot väder och vind.

Ruukki fick uppdraget att skapa och leverera en konstruktion som inte 
kompromissade med arkitektens ursprungliga vision. Resultatet blev inte 
bara en estetiskt och funktionellt fulländad lösning, vi minskade även  
kostnaderna för projektet.

Vad behöver du?


