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utförande för
konstruktörer
och stålbyggare

Can Gili Footbridge – A Bridge in Corten Steel

Varför
bygger inte
alla med
PAROC®-element?

PAROC®-elementen är obrännbara (A2), de
alstrar mycket litet rök och giftiga produkter
(s1) och bildar inga brinnande droppar (d0).

Intresserad av att höra mer om de brandsäkra PAROC®-elementen? Logga in på
www.paroc.se/panelsystem för mer information.

PAROC PANEL SYSTEM AB
541 86 Skövde
Tel. 0500-46 90 00, Fax 0500-48 63 03
www.paroc.se

PAROC AS Panel System
Nils Hansens vei 2, N-0667 Oslo, Norge
Tlf. +47 99 530 270
www.paroc.no
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KOSSAB ÖKAR
TRYCKET TILLSAMMANS
MED OSS.

Kossab Industriteknik AB i Piteå tillverkar bland annat tryckkärl.
2009 utsågs man till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Idag är Tibnor
helhetsleverantör till Kossab. Vi levererar stål, metaller och rostfritt.
Dessutom deltar vi i uppstartsskedet av nya projekt och i konstruktionsgenomgångar
där vi tillsammans väljer bästa tillverkningssätt, och materialval som gynnar
Kossabs effektivitet. Vad kan vi göra för dig?

www.tibnor.se
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Stålbyggnadsinstitutet
Vasagatan 52, 4 tr
111 20 Stockholm

Certifiering ett krav

Tel 08-661 02 80
Fax 08-24 54 64
e-post: info@sbi.se
Internet: www.sbi.se

detta nummer av tidningen har vi en artikel med rubriken ”Alla måste
certiﬁeras innan juli 2012”. Budskapet i artikeln är så viktigt att vi har
valt att ha artikeln på norska i den norska upplagan och på svenska i den
svenska upplagan.
Det införs alltså ett krav på certiﬁering av tillverkarens anläggning och
system för tillverkningskontroll. Detta gäller alla som tillverkar bärverksdelar i stål, både verkstäder och servicecenter, och det gäller även tunnplåtsproﬁler och plåtar.
I samband med att det nya maskindirektivet infördes var det många
tillverkande företag som gick i konkurs på grund av att de inte klarade
kraven. Det måste vi undvika i vår bransch! Därför måste de som har
för avsikt att fortsätta tillverka och leverera stålkonstruktioner även efter
1 juli 2012 redan nu börja genomföra de förändringar som krävs för att bli
certiﬁerad. Detta innebär att alla tekniska krav för utförande som ges i
EN 1090-2 måste genomföras.
Det innebär både arbete och kostnader, men som sagt något alternativ
ﬁnns inte om man fortsatt vill ﬁnnas kvar på marknaden. De ﬂesta har
också redan system för till exempel kvalitetskontroll och spårbarhet. Skillnaden nu är att den måste dokumenteras. Men det är också en hel del helt
nya krav som måste tillgodoses. Bland annat så är det krav på en svetsansvarig med kvaliﬁkationer som är knutna till utförandeklass, stålsort och
godstjocklek. Svetsansvarigs kvaliﬁkationer måste också dokumenteras.
Det krävs även godkända svetsprocedurer och svetsspeciﬁkationer för alla
svetsoperationer.
Norsk Stålförbund och SBI kommer att göra det vi kan för att hjälpa
våra medlemsföretag att bli certiﬁerade. Vi kommer bland annat att arrangera ett seminarium om EN 1090 i både Sverige och Norge som vi
uppmanar att alla berörda anmäler sig till. Vi kommer också att ta fram en
vägledning som hjälp i era förberedelser för certiﬁering.
En certiﬁering behöver inte ses som något
negativt. Det är viktigt med en positiv
inställning! Vid en genomgång av produktionskontrollen ﬁnns tillfälle att se potential till effektiviseringar i produktionen.
Finns det möjligheter till besparingar i
produktionslinor eller i enskilda operationer som mottagning, kapning, detaljering,
sammansättning, målning, packning, märkning etc? Vid införandet av nya och bättre
rutiner och kontroller kan man effektivisera
produktionen och undgå fel vid montaget.
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Nya medlemmar i
Stålbyggnadsinstitutet

Lederskifte i Contiga
OStyret i Contiga AS har utneCortenstål
– Det nya trendmaterialet!
OCortenstål var
länge förknippat
med containrar
och skorstenar och
inget material som
de ﬂesta arkitekter
ägnade något större
intresse. En och annan fasad kläddes
med Cortenstål och
hoppbackarna i Falun
byggdes i Corten.
Men under de senaste åren har vinden
vänt och samtalen till
SBI med frågor från
arkitekter om Corten
har strömmat in. Vid
Världsutställningen i
Shanghai var Cortenstålet det huvudsakliga materialvalet vid
ett ﬂertal paviljonger.
Och när den nya
Arkitektskolan vid
KTH så småningom
ska byggas så är det
tänkt att det ska bli
en fasad i Corten. I
höstas anordnades
ett seminarium om
Corten i Göteborg
med stort intresse
och i maj arrangerar
vi ett seminarium
till i Stockholm. På
grund av detta stora
intresse har vi därför
samlat ett ﬂertal
artiklar om Cortenstål
i detta nummer.

vnt Audun Harridsleff til ny administrerende direktør i Contiga
AS. Han tiltrådte 15. februar
og etterfulgte Axel Baumann.
Audun Harridsleff er 42 år og
har arbeidet i Contiga i over
10 år, først som prosjektsjef og
senere som regionsjef. Han er
utdannet sivilingeniør og har
bred erfaring innen prosjektutvikling og prosjektledelse. Axel
Baumann overtar som styreformann i selskapet og skal
arbeide med videre strategisk
utvikling av konsernet.
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Nye medlemmer i
Norsk Stålforbund:
Betonmast Anlegg AS
OBetonmast Anlegg AS er en
av Norges ledende anleggsentreprenører som bygger veier,
bruer, kaier , jernbane og
annen infrastruktur. Betonmast
Anlegg AS har hovedkontor i
Oslo, men har også kontorer
og datterselskaper i Bergen,
Stavanger, Ålesund og Stjørdal. Hjemmesider :
www.betonmast.no og
www.norbridge.no

Ny VD för
Force Technology
OHans Ole Olsen, i dag
teknisk direktör i det svenska
bolaget, har tagit över som
VD för FORCE Technology
Sweden AB. Hans Ole Olsen
började 1985 på FORCE
Technology i Danmark inom
avdelningen för avancerad
provning. Avgående VD, Hans
Andersson, kommer att vara
kvar i bolaget som vice VD.

Trevlig läsning!
Lars Hamrebjörk
Redaktör för
tidningen
Stålbyggnad

Kingspan Limited – Sweden
Kingspan Limited är en av
världens största producenter
av sandwichpaneler av typen
plåt-isolering-plåt med en
årsproduktion på över 20 miljoner m². Största delen av våra
paneler har en isolering av PIR
eller IPN skum men vid behov
levererar vi även paneler med
PUR eller mineralullskärna.
www.kingspanpanels.se

Ny VD för SSAB
OMartin Lindqvist har utsetts
till ny VD för SSAB. Martin
efterträdde vid årsskiftet Olof
Faxander som nu är ny VD på
Sandvik AB.

Lecor Stålteknik AB
OLecor Stålteknik i Kungälv,
ett par mil norr om Göteborg,
är en del av BE Group sedan
oktober 2010. Genom förvärvet skapas nya möjligheter för
konkurrenskraftiga leveranser
av avancerade stålkonstruktioner. Lecor Stålteknik erbjudar
att leverera prefabricerade
stålleveranser för byggprojekt.
Hemside: www.lecor.se

JHS Engineering AS
OJHS Engineering tilbyr
innovative og multidisipline
tjenester innen engineering,
fabrikasjon, maskinering
og montering. Bedriften er
lokalisert i Larvik, med 30 an-

satte. Engineeringsavdelingen
utfører prosjektering, utvikling,
design, beregninger, optimaliseringer, samt stedlig kontroll
og ledelse innen olje og gass,
landbasert industri, prosess
industri samt bygg og anlegg,
herunder broer. JHS har eget
verksted og montasjeavdeling.
Hjemmeside: www.jhs.no
”Stål- og fasadeentreprenørene” inn i
Den norske Stålgruppen
ONye vedtekter ble vedtatt
på et ekstraordinært Årsmøte
i Den norske Stålgruppen 17.
februar. De nye vedtektene
innebærer at Den norske Stålgruppen, som i dag består av
”Stålentreprenører”, utvides
med en ny medlemsgruppe
kalt ”Stål- og fasadeentreprenører”. Det ble også
vedtatt et minstebeløp for
medlemskap fra og med 2012.
Bakgrunnen for utvidelsen var
den at Entreprenørforeningen
Stål og Fasade, ESF, ble lagt
ned i fjor og at ﬂere av deres
medlemmer hadde meldt seg
inn i Norsk Stålforbund. Det
var derfor et behov for en
møteplass eller et “forum” i
Stålforbundet for stål- og fasadeentreprenørene. Stålgruppens daglige leder er samtidig
daglig leder for Norsk Stålforbund og har kontor-teknisk
assistanse i Norsk Stålforbund.
Dersom din bedrift er interessert i et tilbud om medlemskap
i Den norske Stålgruppen,
skriv til stalgruppen@stalforbund.com

FINSETH
dimensjonerer opp!
OFinseth går spennende tider
i møte, med bredere nedslagsfelt både faglig og geograﬁsk.
Med ny solid kompetanse i
huset, kan Finseth nå tilby sine
kunder rådgivende ingeniørtjenester innen følgende
fagområder:
– Byggeteknikk
– Bygningsfysikk
– Brannsikkerhet
– Samferdsel
Finseth har over 30 års
erfaring som totalleverandør
av rådgivende ingeniørtjenester innen byggeteknikk og
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tilbyr rådgivningstjenester
innen prosjektering av stål og
betong, med spesiell vekt på
prefabrikerte elementer. Bygningsfysikk og brannsikkerhet
er nye satsingsområder som
kompletterer ﬁrmaets tjenester
som en totalleverandør av RIBtjenester. Samferdsel er et nytt
spennende marked for Finseth
som har åpnet et nytt kontor
på Lørenskog som vil være
senter for denne satsingen.
Sivilingeniør Knut Finseth AS
endret 1. desember navn til
Finseth rådgivende ingeniører
as. Vil du vite mer om Finseth,
besøk www.ﬁnseth.no.

Knauf Nordeuropa
köper Sävsjö Plåt
OKnauf Nordeuropa, där

Nytt BIM-program från Tekla gör det enklare för alla parter i byggprocessen att delta i BIM-arbetet.

bland annat Knauf Danogips
GmbH i Åhus ingår, har förvärvat samtliga aktier i Sävsjö
Plåtindustri AB. Sävsjö Plåtindustri kommer att fortsätta
som en självständig affärsenhet och kommer att bli navet
i Knaufs stålproﬁlsverksamhet
i norra Europa samt en viktig
del av Knaufs tekniska nätverk
för utveckling av produkter och system inom Knauf
Nordeuropa. Sävsjö Plåtindustri kommer att fortsätta att
handla under eget varumärke
och kommer att betjäna kunder utanför Knauf-gruppen
samt affärsenheter inom Knauf
Nordeuropa.
Läs mer på www.knaufdanogips.se / www.savsjoplat

uppfyller kraven både för S355
och den starkare S420. Priset
för det nya standardstålet är
detsamma som för S355-stålet. Det betyder att man får ett
starkare stål som kan reducera
vikten på konstruktionen med
minst 15 procent. En annan
viktig fördel är att Ruukki
double grade beställs direkt
från grossist, oavsett mängd.
Tidigare behövde produkten
specialbeställas i minimikvantiteter om tio ton. Ruukki
double grade kan svetsas med
samtliga svetsmetoder utan
förberedelser och har dessutom en slagseghet som passar
särskilt bra i nordiska förhållanden med låga vintertemeperaturer.

Spara vikt och
pengar med Ruukkis
nya standardstål
ORuukki double grade är

Ett nytt BIM-program
från Tekla
OTekla lanserar ett nytt av-

en ny standardstålsort som

ancerat program för modellbaserat projektarbete. Tekla

BIMsight är ett nytt samarbetsverktyg som innebär att
verksamma i byggbranschen
kan kliva in i BIM-processen
utan att spendera en krona.
Programmet gör det lätt att
kombinera och förstå 3Dmodeller skapade inom
arkitekt-, ingenjörs- och
byggbranschen med olika
program, att tolka avsikten
med designen, kontrollera kollisioner samt kommentera och
markera ändringar. Tekla BIMsight kan hämtas kostnadsfritt
på www.teklabimsight.com.
För närvarande ﬁnns Tekla
BIMsight endast på engelska.

Effektivt system för
passivt brandskydd av
stålstommar
OGlasroc F FireCase har
utvecklats för brandisolering
av de ﬂesta typer av stålbalkar
och stålpelare i 30, 60, 90
eller 120 minuter. Skivorna
kan enkelt skruvas eller häftas
samman med klammer utan
att använda stålproﬁler. Gyproc har utarbetat en komplett
konstruktions- och monteringsanvisning för systemet
som utöver produktinformation innehåller bl.a. dimensioneringsmetoder och konstruktionsdetaljer. Mer information
om produkterna ﬁnns på
www.gyproc.se/GlasrocF

Tynnere Isover
FireProtect
OGlava har nå dokumentert
Ruukkis nya standardstål passar bla utmärkt till brokonstruktioner.
.2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $
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Glasroc F FireCase / Isover
FireProtect.
Isover FireProtect. Produktet er
testet ihht nye ENV 13381-4
og godkjent av SINTEF Nre.
Produktet er også testet for
brannbeskyttelse av HSQproﬁler og korrugerte stålplatetg. Les mer på www.glava.
no/proff/teknisk-isolering/
baerende-stalkonstruksjoner

Nordic Steel 2012;
Call for abstracts
ONorsk Stålforbund inviterer
til å sende inn abstrakter til
den internasjonale konferansen Nordic Steel 2012 som
ﬁnner sted i Hotel Bristol,
Oslo 5-7. september 2012.
Konferansen ble avholdt første
gang i Stockholm i 1970 og
den har deretter med ca tre års
mellomrom sirkulert mellom
de nordiske landene. Konferansen er et viktig forum for
presentasjon av nye forskningsresultater og nye ideer til
N Y H E TE R
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produkter og konstruksjoner.
Den vitenskapelige prosessen
vil bli ledet av professor Per Kr.
Larsen, NTNU. Ny hjemmeside
er nå publisert: www.nordicsteel2012.com

Seminarium om
brandutsatta bärande
konstruktioner
OBrandskyddslaget anordnar ett seminarium den 7
april i Karlstad. Från och med
årsskiftet har Sverige ett nytt
regelverk för bärande konstruktioner, EKS. Seminariet går
igenom avdelning C; kapitel
1.1.2. vilket är det dokument
som motsvarar tidigare BBR 5:8
och BKR 10 - Bärförmåga vid
brand. Under dagen ges även
en översikt av materialen stål,
trä och betong. Genom att
veta mer om brandskydd kan
man med små medel undvika
enkla fel och stora pengar
sparas. Mer information
och anmälan på
www.brandskyddslaget.se

Årsmøte
ONorsk Stålforbund og Norsk
Forening for Stålkonstruksjoner
avholder sine årsmøter 27. april
i Ingeniørenes Hus, Oslo. Det
vil etter årsmøtene bli et felles
arrangement:
Kl. 16.00 – Årsmøte Norsk
Stålforbund
Kl. 17.00 – Årsmøte Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
Felles arrangement:
Kl. 18.00 – ”Det moderne
byggverket: Høyhus i Oslo og
skyskrapere i Chicago” ved
Sivilarkitekt MNAL Lars Haukeland, LPO arkitekter

EAB Stålbyggnader levererar och monterar stomme, tak och fasader.
redusert spenningsmetode og
en tilnærmet element-metode
for plateknekking. Boka har et
stort antall illustrerte eksempler,
deriblant to komplette eksempler på kranbanebjelke og en
brokasse. Bestilles på www.
stalforbund.com
Professor Darko Beg avholder kurs i Eurokode 3-1-5:
Dimensjonering av platekonstruksjoner med denne boka
som kursmateriell - den 5. april
i Oslo, program her: stalguiden.
com/nfs.htm

Kl. 18.40 – Viner og portviner
fra Portugal med etterfølgende
smaking og bevertning ved
Veslemøy Hvidsten, Moestue
Grapes Selection
Gratis deltakelse. For påmelding, skriv til post@stalforbund.com

Rekordorder till EAB
ONär Bockasjö AB satsar stort i
form av en helt ny logistikbyggnad på 31 000 kvadratmeter
väljer man EAB Stålbyggnader
som leverantör. Ordern är en av
EABs största genom tiderna. EAB
kommer att leverera och montera
stålstomme, takplåt, väggelement, entresolbjälklag och taktäckning. Tillverkningen är i full
gång redan nu på EAB. Montaget börjar i mars och väntas pågå
en bit in på hösten 2011.

Ny lærebok for
dimensjonering av
platebjelker
OECCS har nå utgitt den
tredje læreboken i en serie
”manualer” for dimensjonering av stålkonstruksjoner ihht
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Ny lærebok
nye Eurokoder. Denne boka
omfatter Eurokode 3 Del 1-5:
Plater påkjent i plateplanet.
Hovedformålet med boka er
å gi praktiske råd til design av
platekonstruksjoner for korrekt
og effektiv anvendelse av EN
1993-1-5. Effekt av medvirkende ﬂensbredde såvel som
plateknekkings-problemer på
grunn av direkte belastninger,
skjærkrefter, tverrlaster og samspillet av disse effekter er dekket. Boka inneholder også en
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Ny nettverksbru
skal bygges!
OVed Sjøåsen i Namdalseid
kommune skal det bygges ny
Åsnes bru over Årgårdselva.
Den nye brua skal bygges som
en nettverksbru i stål og dekke
i armert betong. Total lengde
er på 111 m. Håkkadalsbrua
var den første nettverksbuebrua i Norge. Den ble åpnet i
1963. Den siste var brua over
Brandangersundet som ble
montert i høst. Brua spenner 220 meter og er Norges
lengste nettverksbru.
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Ruukki RD-pelevegger sikrer Strindheimtunnelen
OByggingen av Strindheimtunnelen gjennom boligområder og
kvikkleire i Trondheim byr på store tekniske utfordringer. Selskapet Ruukki har levert RD-pelevegger som kan installeres under
ekstremt vanskelige forhold der tradisjonelle støttevegger ikke
egner seg. Det er dessuten enestående at det ikke er nødvendig
med en separat støttevegg i byggeperioden, ettersom RD-peleveggen kan fungere både som en midlertidig og en permanent
konstruksjon. www.stalguiden.com

Sundsvallsbron byggs av danskar
ODet blir danskar som kommer att bygga bron över Sundsvallsfjärden. Ett nybildat danskt konsortium under namnet Joint
Venture Sundsvallsbroen PMB och det leds av E. Pihl & Son AS
och där också Max Bögl AG och Josef Möbius AG ingår.
Nu blir det först en projektering medan själva brobygget startar till hösten 2011. Den 31 oktober 2014 ska bron vara klar.

Det blir ett danskt konsortium som ska bygga den nya bron över
Sundsvallsfjärden.

Utdanner Nasjonale Sveisekoordinatorer
Orme ressurs og
fagskole i Orkdal
startet 13. januar 2011
det aller første kurset
i Norge for Nasjonale
Sveisekoordinatorer.
16 elever fra hele landet deltar på kurset kalt
”Nasjonal sveisekoordinator 1090-2”.
Kurset gjennomføres med
en kombinasjon av vanlig
klasseromsundervisning og
videokonferanse. Klasseromsundervisningen skjer ved
Orkdal videregående skole.
De som ikke kan møte på Orkanger deltar ved å koble seg
opp mot videokonferanse med
egne PC-er.
Det er forventet stor etterspørsel etter dette kurset i tiden
framover. Dette skyldes at det
i ny utførelsesstandard NS-EN
1090-2 er satt krav til at Sveisekoordinator skal ha tilfredsstillende kvaliﬁkasjon. Det utførende verksted må dessuten
godkjennes av et kontrollorgan
når fabrikkens produksjonskontroll skal sertiﬁseres. Dette skal
skje innen 1. juli 2012. For de
som ennå ikke har en kvaliﬁsert
Sveisekoordinator så begynner
det nå å haste med å få sendt
folk på kurs.
De som består kurset
blir godkjent som Nasjonal
Sveisekoordinator - de får
et diplom utstedt av Norsk
10
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Klassebilde for kurs for Nasjonal Sveisekoordinator: Fra venstre: Lærer Bjørnar Værnes, Ola Eivind
Knudsen, Melhus, Jon Olav Kvåle, Orkdal, «fjernklassekamerater» fra Kristiansand i sør til Bodø i
nord på skjermen, og t.h. Frank Abildsten fra Oppdal.
Sveiseteknisk Forbund, og kan
virke som ansvarlig Sveisekoordinator i bedrifter som
tilvirker stålkonstruksjoner.
Nasjonal sveisekoordinator
Kurset ”Nasjonale sveisekoordinatorer 1090-2” kvaliﬁserer sveiseledere som kan stå
ansvarlig for kvalitetssikring
av sveisearbeider på land,
for eksempel stålbygg, bruer,
parkeringshus, lagerbygg,
fotballarenaer og lignende.
Deltagerne utdannes i to kompetansenivåer (nivå 2 og nivå
3). Kurset er i ﬁre moduler og

hvert nivå avsluttes med både
muntlig og skriftlig eksamen.
Nasjonal Sveisekoordinator
1090-2 Nivå 2 kvaliﬁserer til:
³sveisekoordinering for
utførelsesklasse EXC2 for
stålfasthet b S355 og for
tykkelser b 25 mm.
60 timers kurs med 45 min.
muntlig og 4 timer skriftlig
eksamen
Nasjonal Sveisekoordinator
1090-2 Nivå 3 kvaliﬁserer til:
³sveisekoordinering for
utførelsesklasse EXC2 for

stålfasthet b S355 og for
tykkelser b 50 mm.
³sveisekoordinering for
utførelsesklasse EXC3 for
stålfasthet b S355 og for
tykkelser b 25 mm.
90 timers kurs med 60 min.
muntlig og 5 timer skriftlig
eksamen
Kontaktinfo:
ORME ressurs og fagskole
Kursleder Bjørnar Værnes
bjornar.varnes@stfk.no
www.orme.no/

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

50
ÅRS TEKNISK
LIVSLÄNGD

50 år är väl ingen ålder?
Utsatta miljöer ställer stora krav på infästningar i byggkonstruktioner. Värme, kyla, vibrationer och höga belastningar är vardag för många industribyggnader. I dessa miljöer är därför Marutex det självklara valet när det gäller
byggplåtskruv. Det är den enda rostfria byggplåtskruven som
är testad av SP och typgodkänd av SITAC för miljöer t o m
korrosivitetsklass C4 och för en teknisk livslängd på hela 50 år.

www.unitefasteners.com
INGÅR I LINDAB KONCERNEN

Sortimentet är omfattande - du hittar en Marutex för
de ﬂesta användningsområden, från montage i tunnplåt till
infästning i grova stålbalkar. Marutex används idag av de
ﬂesta ledande stålbyggnadsföretagen och har sedan 1995
levererats till många framgångsrika byggprojekt. Skruvarnas
unika borregenskaper i kombination med den mycket höga
korrosionshärdigheten, sätter Marutex i en klass för sig.

Byggplåtskruven som är
typgodkänd för 50 år i tuffa miljöer.

4HE CONSTRUCTION OF THIS FOOTBRIDGE
IS AN OLD CLAIM OF THE INHABITANTS OF
THE TWO NEIGHBOURHOODS SEPARATED
FROM ONE ANOTHER BY THE TRENCH OF
THE "6  ROAD
By Xavier Font, Alfa Polaris, S.L.

! "RIDGE IN

n #AN 'ILI &OOTBRIDGE
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View of the sofﬁt
of the deck from
the south bank.

³

Foreshortened view
of the structure from
the south bank.

East elevation drawing.
General view of the structure.

³

#ORTEN 3TEEL

/VER THE (IGHWAY IN 'RANOLLERS
³
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hese two residential areas,
Terra Alta on the south bank
and can Gili on the north one,
have a different nature: can
Gili is a dense zone with shops
and community services, but no green
areas, and Terra Alta is a low density
urban area, with a community park,
but with no services. So far, people from
one neighbourhood wanting to go to the
other one had to make a detour, crossing the road through a highway bridge,
placed at the east border of these urban
areas, with a single narrow footway in
one of the sides of its deck.
For these reasons, at the beginning
of 2001 the Granollers Borough Council commissioned Alfa Polaris to carry
out the concept design and the detailing
document of a new link between these
two urban areas.
Concept design. Requirements.
The design of the proposed link, a footbridge next to the junction of the Sant
Ferran St. with Verge de la Mercè St. and
Sant Marc St. at the Terra Alta side, was
strongly conditioned by the asymmetric
shape of the cross section of the road
trench. We looked for a design that highlighted this asymmetry marked by the
different level of the two banks – Terra
Alta’s bank is 4.3 metres higher than can
Gili’s one – and the presence of a small
platform in the middle of the south cutting of the trench.
The client and the designers looked
for a solution with reduced whole life
cost and environmental burdens. This
is the reason why we chose Corten steel
– whose rusted skin protects itself from
further corrosion – for the structure, LED
lamps – with long life span and energy
efﬁciency – for the street lighting over
the deck, and polymeric timber – with
almost no maintenance – for the decking
over the structure.
The client was also very interested in
reducing the possessions of the road to
the minimum. This was another reason
why we chose steel as a material for the
deck. Steel components can be manufactured offsite, easily transported and put
into place very fast by a small number

Trial assembly of the structure at the steel fabricator workshop.

The point where the secondary deck meets the main girders gives the structure its characteristic look.

of skilled personnel, reducing disruption and disturbance around the site.
Only four one day possessions – two to
erect the structure, one to dismantle a
temporary tower and the forth one to
carry out the static load test of the deck

³

Typical main span
cross section.
³

³

Typical cross section of
the secondary span.
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– with trafﬁc diverted through alternative routes, were necessary to built the
footbridge.
Concept design. Proposal
We proposed a cranked shape beam,
varying in width and in depth, spanning
32.7 metres, formed by two Corten steel
longitudinal hollow box girders. Over
the main span the footpath is channelled
by this two box girders which are linked
together at bottom ﬂanges by transversal
beams. The latter, in turn, give support
to the two metre wide polymeric timber
decking through longitudinal joists.
Over the north foundation, placed
on the mentioned platform, the main
cranked beam takes a V shape, the top
ends of which give support to a small
deck. This, linked to the main structure
by means of two sets of steel hinges,
spans 13.9 metres. Doing this way, we
avoided to build a foundation on the top
of the south cutting of the trench, which
had very bad ground conditions. At this
V shape section, the two girders that
form the main beam are linked together
through transversal diaphragms hidden by external plates, so that the beam
seems to be a single bow girder.
³
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

SKRUVMONTAGE SKADAR
Många montörer tvingas att sluta arbeta i förtid på grund av förslitnings-skador som
är orsakade av tungt och monotont arbete.
Nacke, axlar, armar och händer slits hårt av den skjuv/tryck/dragbelastning varje
skruv orsakar för att penetrera skiva och regel.
10 000 kvm väggmontage kräver 220 000 st skruv, vilket är en hisnande siffra eftersom många byggen är mycket mer omfattande än så. Montören utsätts årligen för
flera miljoner ensidigt upprepat kroppsslitage på grund av skruvning.
Magna montagesystem minimerar belastningen och reducerar nästan helt ljud och
vibrationer. Läs mer på www.europrofil.se

EuroProﬁl AB
Box 147, 713 23 Nora

tel 0587 - 818 80
fax 0587 - 818 89

info@europroﬁl.se
www.europroﬁl.se

Assembly of sections 1 and 4
during construction.

Detail of the deck sofﬁt.

³ In this project, steel also allowed us to

easily achieve the sculptural forms the
proposed design required. Moreover, its
high strength-to-weight ratio resulted in
a very light structure and the consequent
savings for the foundations. Using steel
for the deck permitted us to manufacture
the deck in the controlled environment of
the fabrication workshop, so that, meanwhile the foundations, the piers and the
abutments of the footbridge were made
on site, the steel structure was being
fabricated. This helped us to increase the
quality of the product and speed up the
construction process.
Taking into account future needs,
below the timber decking, seven pipes
were provided for utility services to be
installed. For this reason, the webs of the
transversal beams that link the two main
girders and the transversal diaphragms of
the south side deck, have seven holes to
allow pipes to pass through them.
On the deck the street lighting is pro-

Client: Granollers Borough Council
Architectural design ﬁrm: Alfa
Polaris S.L. Xavier Font Solà
Structural engineering ﬁrm: Alfa
Polaris S.L. Xavier Font Solà, Ernesto
A. Williams, Joan Julià Riera
Main contractor: ACSA, Obras e
Infraestructuras, S.A
Steel contractor: Talleres Plain, S.A.
Typology: 40 metre long continuous
cranked structure with a main span
of 32.7 metres
Main materials
Deck: Corten steel
Abutments: reinforced concrete
LED lamp supports on the deck:
Corten steel
Lamp columns on the approaches:
Stainless steel
Handrails: Stainless steel and
painted steel
Litter bins (street furniture):
Galvanized steel and painted steel
Deck paving: polymeric timber
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Polymeric timber decking during construction. Below it the seven pipes for
utility services to be installed in the future
if necessary.

vided by means of twelve LED lamps,
supported and protected from vandalism
by means of Corten steel shelters ﬁxed
to the inner webs of the main structure.
Additional lamp columns, with stainless steel stems, were installed on both
approaches.
Construction
In 2009 the Granollers Borough Council got the necessary funds to build the
scheme, and subsequently Alfa Polaris
was commissioned to carry out the site
supervision.
The construction of this footbridge
started in June 2009. The upgrading of
the south approach, at the Terra Alta’s
side, as well the micropiled foundations
of the abutments were ﬁrst made. Next,
the stems were built. Meanwhile the steel
deck was being fabricated in Ripollet, 20
kilometres away from the site.
When the abutments were ﬁnished and
the bearings put into place, the steel structure was transported to site in four pieces:
two for the main span (sections 1 and 4)
and two for the side span (sections 2 and
3). Section 1 of the main span and the two
sections of the side span were lifted from
the south embankment. One day possession of the BV-1432 road was necessary
for sections 1, 2 and 3, and another one
for section 4. Sections 1 and 2 formed the
V shape structure over the south foundation. Section 1 was ﬁrst lifted and put

Balustrade with painted steel supports
and stainless steel handrail ﬁxed to the
inner webs of the main box girder beams.

into place, standing over the hinge of the
south foundation and a temporary tower
installed on the south hard shoulder of
the road. Next, section 2 was placed and
temporarily welded to section 1, and section 3, forming the south side desk, was
put over two hinges placed at each end of
the V shape formed by sections 1 and 2.
Once sections 1, 2 and 3 were fully welded, section 4 was put into place; a second
one day possession was necessary.
Eventually, meanwhile the north
approach was built, the polymeric timber
paving was placed and the street lighting and the street furniture installed in
order for the footbridge to be open to the
public in January 2010.
The ﬁnal word
The Can Gili footbridge is an example of
how, with a holistic approach during the
concept stage and a special care on the
details, it is possible to achieve a highly
esthetical design and excellence in construction with a limited budged. With this
footbridge the city not only has obtained
a new crossing but a new opportunity to
raise the bar of the urban quality of the
two neighbourhoods the bridge link. T
Läs mer på Internet
http://bierot.net/gil01.htm
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Mürmann Gewindetechnik GmbH
Bult & Fästteknik AB
Ncqfn\iN\^).
Rattgatan 15
;<$(0)+*N`kk\eYli^
442 40 Kungälv
www.mconnect-systems.de
www.bult-fast.se
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=1"+-*'*)'-.('
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Produkter
CE-märkta skruvsystem 8.8 & 10.9 i överensstämmelse med utförandestandarden EN 1090-2.
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SB 8.8 enligt kravstandarden EN 15048-1.
m-connect drag- & tryckstagssystem.
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Dokumenterade provningar och beräkningar garanterar maximal säkerhet.
B&F dragstagssystem med utökad spårbarhet.
Teknik
Mätning av förspänningskraft-, moment- & klämkraftsprovning.
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Bult & Fästteknik AB
:\ik`Ô\iXk\ec`^k@JF0''(1)''/@JF(+''(1)''+%
Eget kontrollaboratorium för veriﬁering av kvalité och säkerhet.
Referensobjekt
Swedbank Arena
Holmenkollen
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Tekla Structures
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Fästtekniks stålbyggnadsprogram ﬁnns för nedladdning på www.bult-fast.se,
kategori stålbyggnation.
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#/2 4%. ER 5NITED 3TATES 3TEEL #ORPORATIONS
PRODUKTNAVN PÍ EN STÍLLEGERING MED RUSTOVERFLATE
SOM ER KORROSJONSBESTANDIG $AGENS BETEGNELSE
ER CORTEN RUSTTREGT STÍL HVOR COR STÍR FOR CORROTION
RESISTANCE OG TEN FOR TENSILE STRENGTH
Av Arkitekt MNAL, professor Arne Eggen

#/24%.

– rusttregt stål

Nasjonale turistveger, Statens Vegvesen, Norge. Toalettbygg ved Akkarvikodden,
Lofoten med fasader i Corten stålplater, 2009. Arkitekt: Manthey Kula.

å begynnelsen av 1900-tallet begynte
man i USA å få øynene opp for fordelene med økt korrosjons-motstand i
stål legert med kobber. På denne tiden kom
Byramji Dorabji Saklatwalla fra England
til Pittsburgh for å forske på tilsetting av
vanadium i karbonstål og etter hvert andre
tilsettingsstoffer, for å øke stålets korrosjonsmotstand og strekkstyrke. I 1932
patenterte han en stållegering med kobber,
fosfor, silisium, nikkel og krom. United States Steel Corporation utviklet stålet videre
spesielt med tanke på jernbaneindustrien.
Corten kom på markedet i 1933 og er i dag
det mest kjente produktnavnet på denne
stållegeringen. Corten produseres i dag på
lisens ved mange stålverk.

P
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Shaft, Bankplassen i Oslo 1989,
Kunstner: Richard Serra.
Foto: Kjetil Myhre

Egenskaper
Under det ytterste rustsjiktet av jernoksid
danner legeringen et tett barrierelag med
fosfater eller sulfater som beskytter mot
ytterligere korrosjon. Dette laget slipper
nesten ikke gjennom oksygen eller vann,
og forvitringsprosessen går dermed svært
langsomt. Den beskyttende rustdannelsen
kan imidlertid bare skje i et klima som till-

”Torqued Ellipses”(1996)
Guggenheim Museum, Bilbao
Kunstner: Richard Serra.
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

later at materialet tørker fullstendig ut innimellom. Man må unngå horisontale ﬂater,
sprekker og hjørner hvor det kan bli stående
vann over lengre tid. Corten fås som konstruksjonsstål, plater og korrugerte paneler.
Bruksområde er blant annet broer, piper,
rørgater, tanker, konteinere og fasader.
Man skiller mellom Corten A og B
Corten A, med innhold av fosfor i legeringen, produseres i platetykkelser opp
til 12,5 mm. Den har dårligere sveiseog formbarhets-egenskaper enn Corten
B, og kan ikke brukes til lastbærende
konstruksjoner. Corten A egner seg best
brukt i forbindelse med ﬂytende gasser.
Corten B produseres i tykkelse opp til
40–50 mm. Den har gode sveiseegenskaper,
er lett formbar både kald og varm, og brukes i lastbærende og tunge konstruksjoner.
.2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

Arkitektur
De første årene ble Corten primært brukt
i jernbane, broer og andre konstruksjoner. Etter hvert har også arkitekter og
kunstnere fått øynene opp for Cortenstålets muligheter og spennende kombinasjonsmuligheter med andre materialer
som for eksempel tegl og tre.
Corten ble første gang brukt arkitektonisk i hovedkontoret til Deere & Company (John Deere-traktorer) i Illinois,
1964. Arkitekten Eero Saarinen fant at
en stålbygning og spesielt anvendelse av
Corten som han hadde sett benyttet til
jernbaneskinner, var det riktige valg for
å representere ﬁrmaets spesielle karakter.
Samtidig som materialet med sin robusthet
og brune patina kunne minne om gamle
rustne landbruksredskaper, bidro dette til
å skape en ny type industribygning.

Varmesentral ved Utrecht, Nederland
2005. Arkitekt: Liesbeth van der Pol.

Nasjonale Turistveger, Statens vegvesen
Små, men oppsiktsvekkende arkitekturprosjekter langs utvalgte vegstrekninger
har fått betydelig oppsikt også internasjonalt. Disse stedene, utsiktsplattformer, rasteplasser og serviceanlegg,
kjennetegnes av dristig konsept og høy
kvalitet i gjennomføringen.
CaixaForum
CaixaForum, Madrid, 2008, er et kultursenter initiert av Spanias største bank.
Bygningen som er basert på en rehabilitering av et eksisterende teglkompleks, har
et påbygg i ﬂere etasjer som er kledt med
Corten. Arkitektene Herzog & de Meu- ³
C ORT EN – S T Å LP R O J E K T
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Caixa Forum,
Madrid 2008,
Ark. Herzog &
De Meuron.

³ ron demonstrerer her hvordan Corten

kledningen står meget ﬁnt sammen med
den hundre år gamle røde teglstrukturen.

Foto: www.viewpictures.co.uk

Billedhuggere
Guggenheim-museet i Bilbao rommer en
betydelig samling av den amerikanske
billedhuggeren Richard Serras skulpturer, ”Torqued Elipses,” vridde ellipser fra
1999. Skulpturene er utført i valsete 50
mm tykke Corten stålplater. ”Jeg skapte
dette rommet med Richard i tankene”
uttalte arkitekten Frank Gehry.
Serra har også en skulptur ”Shaft” fra
1989 på bankplassen i Oslo. Den monumentale skulpturen i sin rustﬁolette farge
står i ﬁn kontrast til det noe steintunge
Samtidsmuseet.
En annen betydelig billedhugger som
skapte sine skulpturer i Corten, var spanieren Eduard Chillida som har fått en
hel park, Chillida-Leku Museum, ved
St. Sebastian tilegnet sine stålskulpturer
i Corten. T
Få tilsendt Arne Eggens brosjyre om
Corten; skriv til corten@stalforbund.com
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©Tham & Videgård Arkitekter

Visst kan rost vara
3ËG vROSTv OCH DE mESTA ASSOCIERAR TILL FÚRVITTRING FÚRFALL ELLER HELT ENKELT TILL KOSTSAMMA BILREPARATIONER -EN SËG I STËLLET #ORTEN OCH EN VËXANDE SKARA ARKITEKTER DESIGNERS OCH KONSTNËRER ser
FRAMFÚR SIG ROBUSTA MEN VACKERT PATINERADE YTOR MED UNIKA OCH KRAFTFULLA UTTRYCK
Källa: Ruukki

#

orten är stål som används bland
annat för fasadbeklädnad, en
stålkvalitet som genom sin speciella kemiska sammansättning snabbt får
ett ytligt lager av rost. Det handlar om ett
kontrollerat rostangrepp, där processen
avstannar. Rostlagret blir då dels till ett
tåligt skydd som hindrar att fukt tränger
in, dels till en dekoration i sig, genom
22
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en patina som skänker byggnaderna en
vacker, mjuk färg – som dessutom förändras över tiden.
– Det är ett väldigt visuellt och
uttrycksfullt material. Men just därigenom är det också krävande – det passar
inte in riktigt överallt, säger Pasi Aaltonen, architecture manager på Ruukki
Construction i Vantaa i Finland.

Levande och spännande
Benjamin Mandre är arkitekt på Tham &
Videgård Arkitekter i Stockholm:
– Jag är just nu engagerad i att rita en
ny arkitekturskola i Stockholm, där vi
planerar att använda Corten till fasaden.
Det är inget material man väljer för att
det är praktiskt. Snarare är det ett konstnärligt uttryck vi vill komma åt och då
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

KTH Arkitekturskolan,
entré Oscars backe.
Arkitekturskola i Oulo,
Finland.

Detalj från köpcenter, Finland.

vackert
är Corten spännande i och med att det är
så levande, att ytan och uttrycket sakta
förändras med tiden.
Det är Ruukki som licenstillverkar
Corten efter ett amerikanskt patent
och Pasi Aaltonen märker ett stegrande
intresse för detta speciella stål – som
egentligen inte alls är nytt.
Ofﬁciell hemlighet
– Patentet är gammalt och materialet har
länge varit något av en ofﬁciell hemlighet
bland arkitekter. Intresset för att använda det har gått i vågor, men nu märker
vi att det deﬁnitivt är på uppgång, säger
Pasi Aaltonen.
– När Finlands största kaffeföretag,
.2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

Paulig, byggde nytt rosteri och kontor i
Helsingfors valde de Corten som material för fasaderna.
På Corten-fasaderna bildas snabbt ett
tunt, jämnt rostlager, men vissa förutsättningar krävs:
– Ytan får inte vara fuktig hela tiden,
utan måste få torka upp emellanåt, säger
Pasi Aaltonen.
Benjamin Mandre bekräftar:
– Att använda Corten involverar ett
visst mått av slump eftersom väder och
vind spelar in och gör att processen
inte är fullt ut kontrollerad. Man måste
också vara noga med att konstruktionen
blir sådan att vattnet leds bort och inte
samlas.

Robust och industriellt
Corten är extra intressant när man i urbana miljöer är ute efter att plocka fram och
förstärka det robusta och uttrycksfulla.
Alldeles särskilt bra fungerar det tillsammans med äldre tegelväggar i rött – sådana
som det ofta ﬁnns gott om i områden med
gammal industribebyggelse.
– Rostskiktet skiftar färg, nyans och
uttryck i takt med tidens gång men också
i snabbare förlopp vartefter väder och
ljusförhållanden växlar. Effekten blir en
levande och väldigt visuell yta – man kan
inte låta bli att lägga märke till den. På
sätt och vis påminner det om den naturliga och vackra patinering som obehandlat
trä får med tiden, säger Pasi Aaltonen. ³
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Arkitekturskolan
i Finland, innervägg.

³Kända Corten-byggnader

Exempel på byggnader där Corten spelar en framträdande roll i det arkitektoniska språket är teknikjätten 3M:s
Pariskontor, delar av Odense universitet
i Danmark, det 16 våningar höga Baltic Sea Tower i Helsingfors samt John
Deeres huvudkontor i Illinois, USA som
är världens första Cortenbyggnad. Ett
populärt användningsområde är också
i moderna skulpturer, som Angel of The
North i Gateshead, Storbritannien och
det närmare 17 meter höga konstverket
Fulcrum vid Liverpool Street station i
London.
Svenskt intresse
– Det ﬁnns fog för att påstå att det här
speciella stålet är på uppgång i Sverige,
säger Benjamin Mandre. Från svenskt
arkitekthåll lade vi märke till att det
genomfördes en hel del projekt med
Corten i Finland kring millennieskiftet,
men det hände inte så mycket i Sverige
då – kanske ﬁnns här en större skepsis
mot okända material.
Färska exempel på byggen med Corten i Sverige är det nio våningar höga
parkeringshuset Dockan i Västra Hamnen i Malmö samt delar av det nya Väsby
Gymnasium.
Även inomhus
– Det går även att använda Corten inomhus, men där bildas det av naturliga skäl
ingen rost. På Ruukki har vi därför tagit
fram en förbehandling, Rusty brown,
som skapar en yta med de rätta egenskaperna. Den ytan ska lackeras för att inte
skavas av, säger Pasi Aaltonen.
Den speciella kemiska sammansättningen i Corten ställer särskilda krav
vid monteringen. Det går inte att kombinera med andra metaller utan att ha
gummibussningar emellan, eftersom
oönskade kemiska reaktioner annars
kan uppstå.

Produktutveckling
– För att underlätta för arkitekter och
konstruktörer har vi har arbetat en hel
del med produktutvecklingen på senare
tid och bland annat tagit fram ett specialanpassat monteringssystem med skruvar
och förseglingar, säger Pasi Altonen.
Ruukki erbjuder Corten som planplåt
1 500 x 6 000 mm och på rulle i samma
bredd, båda i tjocklekarna 3, 4, 5, 6 och
8 mm samt som tunnplåt i tjocklekarna

1 och 1,5 millimeter. Dessutom fasadkassetter, lameller på 30 cm gånger 4 meter
samt korrugerade designproﬁler. T
Läs mer på Internet
http://ﬁ.ruukki.com/Products-and-solutions/Steel-products/Hot-rolled-steels/
Weather-resistant-COR-TEN
http://www.ruukki.com/Products-andsolutions/Steel-products/Cold-rolledsteels/COR-TEN-A
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Rosttröga stål utvecklades
I 53! UNDER  TALETS
FÚRSTA DECENNIER NËR MAN
UPPTËCKTE ATT STÍLPLÍT LEGE
rat med koppar motstod
ATMOSFËRISK KORROSION
MYCKET BËTTRE ËN VANLIGT
kolstål.
OR-TEN är US Steels egen
beteckning på det patenterade
stålet som utvecklades på 1930talet. Med tiden fann man många olika
områden där rosttröga stål lämpade sig
bättre än vanligt kolstål. Idag licenstillverkas corténstål av ﬂera ståltillverkare
i världen och används till containers,
brokonstruktioner och olika processutrustningar. Corten har på senare år har
Corten fått en renässans bland arkitekter
och används till fasader på byggnader
och andra publika konstruktioner.

C

Korrosionsbeständigheten:
Korrosionshastigheten är mycket beroende av den omgivande yttre miljön.
Som referensvärden kan man använda
följande värden på tjockleksreduktionen
efter 10 års exponering:
.2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

xCOR-TEN A (motsvarande S235J0WP
enl SS–EN 10 025-5), 30–75 mymeter
xCOR-TEN B (motsvarande S355J0W
enl SS–EN 10 025-5), 75-100 mymeter
xKolstål, 150-200 mymeter
Corten tillsammans med andra material:
När man väljer Corten till byggnader
måste man beakta att patineringsprocessen lämnar ifrån sig rostvatten under de
första två åren. Rostvattnet måste samlas upp och ledas bort och inte tillåtas
missfärga andra byggmaterial. Marken
under förses lämpligen med en utbytbar
grusbädd.
Material som inte blir varaktigt missfärgade utan lätt kan tvättas, och därmed
passar bra ihop med rosttrögt stål, är:
³halvmatt eller blank emaljerad plåt
³härdad tvättbar organisk beläggning
³anodiserad eller vanlig aluminium
³rostfritt stål
³ neopren
³ keramiska plattor och kakel
³ glas
Följande material blir lätt missfärgade
och svåra att rengöra tillfredsställande.
Av detta skäl skall användningen tillsammans med rosttrögt stål noga övervägas:
³ betong och puts
³ omålat varmförzinkat stål
³ oglaserat tegel
³ matt emalj
³ sten
³ trä

I regel kan metaller av skilda slag användas tillsammans med rosttröga stål. Man
måste dock försäkra sig om att det inte
kan uppträda spaltkorrosion i fogen
mellan stål och andra metaller. Kvarstående vatten eller smuts får inte samlas i
fogen. Zinkbelagd plåt och varmförzinkade stålkonstruktioner skall inte vara
i direktkontakt med omålat rosttrögt
stål eftersom zinken, som är en oädlare
metall, offras vid galvanisk korrosion.
Ytans färg och glans:
Lokala klimatbetingelser såväl som patineringstidens längd påverkar färgen på
ytan. Färgen skiftar från en varm orangebrun till rödbrun och slutligen mörkt
purpurbrun. Färgförändringen kan inte
påskyndas eftersom den skyddande
patinan utvecklas under en längre tid
när materialet utsätts för omväxlande
nedfuktning och uttorkning.
Element av rosttrögt stål bör om möjligt få utveckla patinan innan de transporteras till byggplatsen. Materialet är då färdigt för användning. Fasader av rosttrögt
stål monteras dock oftast innan den blivit
patinerad. Har man valt en fasad av rosttrögt stål, måste man vara beredd på att
ta hand om rostrinningen under de första
åren och acceptera det rostiga utseendet
som förvisso är av övergående natur.
Konstruktionsdelar som inte utsätts
för fukt, t ex under tak eller inomhus
kan få den för Corten typiska patineringen genom en speciell förbehandling. ³
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³ Ruukki har tagit fram en förbehandling

som sprayas eller rollas på Cortenplåten och förses sedan med en skyddslack.
Denna konstgjorda patineringen ger en
lika utpräglad färg som den naturliga.
Detaljutformning:
Horisontella ytor skall undvikas när man
konstruerar i rosttröga stål eftersom ﬂagor av rost från ytan kan ansamlas och
binda fukt så att korrosionen fortgår
och inget skyddsskikt bildas. Om horisontella ytor inte kan undvikas skall de
förses med dräneringshål. Fogar måste
också utformas så att de inte får ytor
där vatten kan ansamlas. Vid montering
av plåtar kant i kant, är det viktigt att
man lämnar ett gap på ett par mm för att
undvika spaltkorrosion av kapillärvatten
som sugs in om gapet är mindre.
Formbarhet: Rosttröga stål kan bockas
på samma sätt som allmänna konstruktionstål. Minsta bockningsradie redovisas
i tillverkarnas produktinformation.

Skruvförband:
Skruvförband till konstruktioner i rosttrögt stål skall utföras tillräckligt täta för
att förhindra rostsprängning mellan de
sammanfogade konstruktionsdelarna.
Skruvmaterial av rosttrögt stål ( t ex
CORTEN X) rekommenderas eftersom
det har samma korrosionsegenskaper
som grundmaterialet och färgen på patinan inte avviker.

S355J0WP. Även ArcelorMittal och Salzgitter tillverkar Cortenstål.
Förutom grövre plåt och vanlig fasadplåt (1,5 mm) ﬁnns rörproﬁler i rosttröga
stål. Tillgängligheten och leveranstider
måste undersökas för varje projekt, de
vanligaste stålsorterna ﬁnns vanligtvis
som lagervara. Stålgrossisterna lagerhåller vanligtvis plåt i tjocklekarna 3-5 mm.
Lagerhållningen kan se lite olika ut beroende på vilka ståltillverkare man saluför.
Läs mer på Internet
³ArcelorMittal
www.mittalsteel.com/plateinformation/
documents/en/Inlandﬂats/ProductBrochure/ARCELORMITTAL%20WEATHERING%20STEEL.pdf

Brandmotstånd:
Rosttröga stål är lika bra som allmänna
konstruktionsstål i brandfallet. Brandmotstånd krävs normalt inte eftersom
de i allmänhet används utomhus. För
brandmotstånd i pelare är det praktiskt
med betongfyllning och godstjocklek
och diameter bör väljas så att inte annan
brandisolering krävs.

³Ruukki
http://ﬁ.ruukki.com/Products-and-solutions/Steel-products/Hot-rolled-steels/
Weather-resistant-COR-TEN#tab3

Kommersiellt tillgängliga rosttröga stål:
SSAB har i sitt produktprogram mikrolegerade stål Docol och Domex i
hållfasthetsklass 355W motsvarande de
standardiserade stålen S355J0WP. Dessutom ﬁnns i varmvalsat utförande Domex
550W och kallvalsat <2 mm Docol 700W.
Ruukki har också egna produkter i
rosttröga stål i hållfasthetsklass 355W
motsvarande de standardiserade stålen

³SBI
www.sbi.se, sök på ”Rosttröga stål i
byggandet”

3%-).!2)5-

Svetsning:
Svetsbarheten hos rosttröga stål är nästan
lika god som för allmänna konstruktionstål i jämförbara hållfasthetsklasser. Alla
vanliga svetsmetoder kan användas både
vid svetsning av rosttrögt till rosttrögt
och vid svetsning av rosttrögt till vanligt
kolstål. Före svetsning måste oxidskiktet
– patineringen avlägsnas vid svetsstället
med ett övermått av 10 till 20 mm. Tillsatsmaterialet skall väljas så att svetsen
också är rosttrög, dvs tillsatsmaterialet
skall innehålla samma legeringsämnen
som basmetallen. De vanligaste legerings-

ämnena i tillsatsmaterialen är nickel och
koppar. Elektrodmaterialets sträckgräns
bör vara ca 5 % högre än basmaterialets.
För kälsvetsar och stumfogar under 4 mm
blir, genom uppsmältningen av basmaterialet, svetsen tillräckligt legerad varför
olegerade elektroder kan användas.

³Salzgitter
www.salzgitter-ﬂachstahl.de/en/Produkte/warmgewalzte_produkte/stahlsorten/
Wetterfeste_Baustaehle/

³SSAB
www.ssab.com/sv/Media/Downloads/
Under ”Docol” kan du ladda ner produktblad för Docol 350 W och 700 W.
Under ”Domex” kan du ladda ner produktblad för Domex 700 W.

Materialseminarium för Arkitekter
Torsdag 5 maj kl 13.00–17.00
13:00 – 15:15 Föredrag

Corten, eller Rosttrögt stål
³Hur lång tid tar det innan man får
den rätta patinan?
³Färgar rosten av sig på intilliggande material?
Detta och mycket annat kan du
få svar på under trekvart med Pasi
Aaltonen från Ruukki.

Rostfritt stål
³Vilka möjligheter ﬁnns att forma
materialet?
³Vilka egenskaper har olika sorters
rostfritt stål?
Detta och mycket annat kan du få
svar på under trekvart med Steve
Pinney från Outokumpu.

Plåt till fasader
³ Hur påverkar valet av lack underhållet och beständigheten?
³ Går det att få en specialanpassad
proﬁlering?
Detta och mycket annat kan du få svar
på under trekvart med Dennis Spinos
från ArcelorMittal Construction.

15:15 Kaffe och besök hos utställare med möjlighet för ytterligare frågor
15:45 Stålbyggnadspriset - Presentationer av projekten och utdelning av priset
17:00 Avslutning
Plats: Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Deltagaravgift: Seminariet är kostnadsfritt men utebliven närvaro efter anmälan debiteras med 500 kr.

Ytterligare information ﬁnns på www.sbi.se.
Anmälan till Tina@sbi.se eller 08-661 02 80.
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Mattias Unosson,
Tekn.dr, TrueStress
Engineering

Bakom normmodellerna för snö- och vindlast [1,2] ligger ett omfattande
utvecklingsarbete, ett arbete med att på ett övergripande sätt sammanfatta och
förenkla komplicerade, dynamiska processer och resultatet av dem. Detta arbete har
mynnat ut i ingenjörsmässiga modeller baserade på grundvärden, formfaktorer och
koefficienter. Eftersom resultatet av modellerna är formulerade i termer av statiska
krafter, så är de väl anpassade till de vanligast förekommande beräkningsverktygen för
linjär byggstatik. Men ibland behöver man något mer.

Ett kompletterande stöd
för konstruktörer och
arkitekter – Snö och Vind
F I N I TA E L E M E N T S I M U L E R I N G A R

ed ökad grad av förenkling, eller
idealisering, minskar möjligheten att hantera specialfall. Det
kan ibland vara nödvändigt att använda
en lägre grad av idealisering för att lösa
uppgiften. En möjlighet är då att kombinera beräkningsteknik för struktur-/
solidmekanik, strömningsmekanik och
så kallad ﬂuid-strukturinteraktion, FSI,
för att simulera samverkan mellan till
exempel luft eller vatten och en struktur.
Nedan ges några exempel på hur sådana modeller och simuleringar av vind- och
snölast kan se ut. Syftet här är enbart att
visa på konceptet och möjligheterna med
simuleringsteknik. Resultaten redovisas
därför bara övergripande utan detaljer
om dimensioner och resultat.

M

Vindlast
Vind är ett luftﬂöde och vindlast är
den belastning som ﬂödet utövar mot
en struktur. Normmodellen för vindlast
bygger på statistik för vindhastigheter
och Bernouilles ekvation för hastighetstryck vid stationär strömning, tillsam.2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

Fakta:
Akronymen FEM (ﬁnita elementmetoden) betecknar en samling numeriska
metoder med olika tillämpad innebörd i olika branscher. I de ﬂesta branscher är
FEM till övervägande del synonymt med linjär statik, strukturelement och därtill
anpassade beräkningsverktyg och normer. Det ﬁnns dock idag många ﬂer verktyg
och därmed möjligheter till tillämpningar. I denna artikelserie belyses hur så kallade
ﬁnita elementsimuleringar kan användas som ett stöd för arkitekter, konstruktörer
och förvaltare. Planerade ämnen i artikelserien är Snö- och vind, Påkörning och
explosioner samt Strukturoptimering.

mans med korrigeringar för geometri
(struktur och omgivning) och dynamiska
effekter. Resultatet är statiska, ekvivalenta vindlaster som kan användas för
att beräkna påkänningar i strukturen. Att
ta fram påkänningar och deformationer
görs alltså i två steg. För strukturer med
komplicerad geometri kan det dessutom
vara svårt att sätta tecken (tryck/sug) och
värden på formfaktorerna.
Med normens statistik för vindhastigheter som indata och en beräkningsmodell
omfattande struktur och omgivande luftmassan kan man ta fram påkänningar i

strukturen och deformationer för transient
såväl som stationärt luftﬂöde i ett enda
steg. Vindﬂödets storlek och riktning går
att variera i tid och rum. Hänsyn kan även
tas till omgivande terräng för att fånga till
exempel hastighetsökningar till följd av
areaförändringar.
I Figur 1 visas geometri och randvillkor
för en modell av en bro och omgivande
luftmassa. Bron är uppbyggd med skaloch solidelement och luften med en speciell typ av solidelement för strömning.
Luftmassan smalnar av i planet vid landfästet, svarande mot en tänkt bergvägg. ³
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Figur 1: Geometri och randvillkor
för simulering av vindbelastad bro.

Figur 2: Jämförandespänning.

³ Resulterande påkänningar och luftﬂöden
vid ett tidssteg nära stationärt ﬂöde visas
i Figur 2 och 3.
Kommentarer
Modellerna för denna typ av vindlastsimulering kan bli ganska stora och
följdaktligen krävande när det gäller
datorkapacitet. För att hålla ner beräkningstiderna använder man sig därför av
datorkluster, där beräkningen delas upp
på ﬂera parallellt arbetande datorer. Den
aktuella modellen är uppbyggd av nästan
fem miljoner element och tar ungefär ett
dygn att köra på ett datorkluster med
128 processorkärnor. Men för mindre
och enklare strukturer, till exempel bostadshus och industrihallar, kan det räcka
med beräkningskapaciteten i en vanlig
arbetsstation.
Med samma teknik kan man detalj-

Referenser
[1] ”Eurokod 1: Laster på bärverk
– Del 1–4: Allmänna laster –
Vindlast”(SS-EN 1991-1-4:2005),
SIS, 2009.
[2] “Eurokod 1: Laster på bärverk
– Del 1–3: Allmänna laster –
Snölast”(SS-EN 1991-1-3), SIS,
2009.
[3] Erfarenheter från takras i Sverige
vintern 2009/2010, Boverket,
2010.
[4] Waechter, B., Sinclair, R., Schuyler, G. and Williams, C. ”Snowdrift control design: Application
of CFD simulation techniques”,
in Izumi, M., Nakamura, T. and
Sack, R. L., ed.,’Snow Engineering: Recent Advances’, Balkema,
Rotterdam, 1997, pp. 511-516.
http://www.rwdi.com/cms/
publications/68/P-SnowdriftControl-DesignApplicationofCFD.pdf
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Figur 3: Luftﬂöde
längs ett plan
genom brostöden.

studera till exempel virvelavlösning och
galopperande strukturer. Detta kan till
exempel vara användbart för ett tvärsnitt
som inte ﬁnns tabellerat i normen, eller då
man har ﬂera, olika närliggande strukturer
som samverkar.
Snölast
Snö faller, driver, kompakterar, rasar och
smälter (förenklat). Låt oss för enkelhetens skull studera delprocesserna var för
sig och som på varandra efterföljande.
Ett snöfall resulterar i ett snötäcke med
relativt jämnt fördelad tjocklek. Kompaktering till följd av egentyngd leder till
ett tunnare täcke, men kanske främst en
förändring av de mekaniska egenskaperna.
Ytterligare kompaktering och eventuellt
masstransport sker när snön smälter och
rasar. Vindﬂöde leder också till masstransport, snödrift.
Normmodellen är framtagen på liknande sätt och konstruerad på liknande sätt
som den för vindbelastning. Även här kan
ett annat angreppssätt behövas ibland för
att studera specialfall. Det går dock inte
att som för vindbelastning direkt ersätta
formfaktorerna med samma typ av simuleringsteknik. För att göra det behövs en
modell för snödrift. I litteraturen ﬁnns det
en del arbeten publicerade inom området,
se till exempel [4], som man kanske skulle
kunna bygga vidare på för att utveckla en

ingenjörsmässig snödriftsmodell för att
snöbetäcka komplicerade takgeometrier.
Under vintern 2009/2010 inträffade
ett stort antal takras. Boverkets analys av
orsakerna till dessa ras är inte klar, men
några möjliga orsaker listas tillsammans
med en sammanställning över rasen i en
delredovisning till regeringen [3].
Inom områdena fortskridande ras och
skadetåliga strukturer, kan simuleringar
till exempel användas för
UÊ>ÌÌÊÕÌvÀFÊÃ«iÌÊ>ÛÊÃÌBViÊ
och struktur göra riskbedömningar
för fortskridande ras
UÊÊÕÌÀi`}>ÀÊ>ÛÊÀ>ÃÊ}iÊÃFÊ>>`Ê
reversed engineering, där idéer om
vad som orsakade raset testas genom
simulering av olika scenarion
UÊÊLi`}Ê>ÛÊiÊÃÌÀÕÌÕÀÃÊÃ>`iÌFlighet mot fortskridande ras genom
att i konstruktionsfasen simulera
olika scenarion med t ex svagheter i
förband och se om strukturen låser
sig, hittar ett jämviktsläge, på vägen
eller inte.
I Figur 4 visas en modell av en förenklad
hallkonstruktion med ett ojämnt snötäcke.
Formen på täcket är antaget och inte baserat på normmodellens formfaktorer.
Hallkonstruktionen är uppbyggd av skalelement och snön av samma typ av solidelement som för luften i vindmodellen.
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

Figur 4: Modell för simulering av takras.

Figur 5: Konstruktionsras till följd av snölast (med och utan snö).

För att tydliggöra modelleringskonceptet
används här en överdrivet stor mängd
snö med låg skjuvhållfasthet. Resultatet
av simuleringen visas i Figur 5.
För att simulera konstruktionsras till
följd av snöbelastning är det nödvändigt
att hantera stora deformationer (”oändliga ordningens teori”), kontakter, plas-

ticitet, materialbrott och att modellera
snön som en strömningsmekanisk kropp.
Med en lastrepresentation av snön fångar
man till exempel inte avlastningen av konstruktionen då snön omlagras och faller
genom öppningar i konstruktionen som
bildas till följd av materialbrott.
En annan tillämpning för samma simu-

leringsteknik, i kombination med värmeledning, är fortskridande ras till följd av
brandbelastning. T
Läs mer på Internet
På adressen http://truestress.se ﬁnns en
länk till animationer och ﬂer ﬁgurer från
simuleringarna samt ytterligare exempel
på tillämpningar.

Lindab | Lättbyggsystem
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Kvalitet och kompetens, vi har funnits i branschen
sedan 1957!
Hos oss får du helheten, från projektering till färdig
produkt.

>6WHHO@

Forssells Smidesverkstad är SBS-anslutna enligt certiﬁeringsregler
D för tillverkare av stålkonstruktioner i förhöjd utförandenivå. Även
inom specialprodukter, svetsade ingjutningsgods.

DGLIIHUHQW
W\SHRIZRRG

Vår specialitet är prefabricerade stålstommar och FSB-balk, vår egen
hattbalk för byggnadsindustrin.
Vår moderna maskinpark har precis
utökats med en kombinerade plasma/
gas skärmaskin.Vi kan nu skära plåt
med en tjocklek upp till 200 mm.

Pre-painted or film-laminated sheet steel at its best.
Metalcolour Laminated - the best of Scandinavian Design.
Metalcolour Paint - when Quality exceeds Quantity.
Hundreds of Colours. Quantity of Surfaces. Millions of Opportunities.
We make it possible for you to Season the Design.

Hör av dig till oss nästa
gång du behöver en kvaliﬁcerad tjänst inom
byggnadssmide!

www.metalcolour.com
www.forssellssmide.se
08-774 08 30

För snabbare
stålkonstruktion

Let’s connect

Solbräckegatan 15
442 45 Kungälv
Sweden
Tel +46 303 24 30 80
E-mail info@pretec.se
www.pretec.se
Hollo-Bolt®

t Ingen borrning eller svetsning
t Snabb, säker installation
t Minskade arbetskostnader
t Enkelt justerbar på plats

Stålkonstruktion

Infästning

Beläggning

t Inget tillstånd för hett arbete
t Endast handverktyg behövs
t Skadar inte konstruktionen
t Expertråd vid installation

Stöd

Golv

Du hittar oss även
i Norge:
Pretec AS
Tlf +47 69 10 24 60

Ove Lagerqvist,
ProDevelopment AB

(ANDBOK OM UTFÚRANDE
FÚR KONSTRUKTÚRER OCH
stålbyggare
UTFÖRANDE OCH KONTROLL

Vid tolvslaget på nyårsafton avfyrades två raketer med
SËRSKILD BETYDELSE FÚR SVENSKA STÍLBYGGARE %N RAKET INNEbar att från årsskiftet utgör de europeiska konstruktionsSTANDARDERNA %UROKODERNA TILLSAMMANS MED NATIONELLA
VAL I "OVERKETS FÚRESKRIFTSSERIE OM TILLËMPNING AV %UROKODERNA %+3 DET ENDA SYSTEMET FÚR DIMENSIONERING AV
BËRANDE KONSTRUKTIONER I 3VERIGE ) OCH MED DETTA SLUTADE
ËVEN "OVERKETS KONSTRUKTIONSREGLER "+2 FORMELLT ATT
GËLLA $E FÍR TILLËMPAS FÚR ARBETEN FÚR VILKA BYGGANMËLAN
GÚRS FÚRE  MAJ  MEN SEDAN ËR "+2S SAGA ALL
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ör svenska stålbyggare innebär tillbakadragandet av BKR inte bara
att man får en ny konstruktionsstandard att förhålla sig till, utan även att
det införs en ny standard för tillverkning,
montering och kontroll, SS-EN 1090,
Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner, som består av tre delar:

F

Del 1, Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav (SSEN 1090-1)
Del 2, Stålkonstruktioner (SS-EN 1090-2)
Del 3, Aluminiumkonstruktioner (SS-EN
1090-3)
Andra raketen
Av dessa tre delar är det nog införandet av SS-EN 1090-2 som har fått mest
uppmärksamhet och som också är det
huvudsakliga ämnet här, men det är
även värt att uppmärksamma en annan
nyårsraket, nämligen att Europeiska
Kommissionen har beslutat att SS-EN
1090-1 ska träda i kraft som en så kallad
harmoniserad standard från 2011-01-01 ³
UT FÖR A NDE OC H KO N TR O L L
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med en efterföljande övergångsperiod
på arton månader. För svensk räkning
innebär detta att från årsskiftet infördes
CE-märkning för bestyrkande av egenskaper för de byggprodukter som täcks
av SS-EN 1090 och att CE-märkning är
det enda tillåtna alternativet till mottagningskontroll från och med 1 juli 2012.
Information om vilka krav som ska vara
uppfyllda och hur överensstämmelse med
kraven ska kontrolleras i samband med
CE-märkning av stålkonstruktioner ges
i SS-EN 1090-1.
Standarden SS-EN 1090-2
Om vi återvänder till SS-EN 1090-2 är
det den utförandestandard som är avsedd
att användas för bärverk dimensionerade
enligt Eurokod 3 liksom för bärverksdelar av stål i samverkanskonstruktioner
dimensionerade enligt Eurokod 4.
Standarden är en imponerande pjäs
som omfattar 12 kapitel och 12 bilagor
med totalt 203 sidor text som behandlar
allmänna utföranderegler, toleranser och
regler för kontroll för konstruktioner och
bärverksdelar i stål och rostfritt stål upp
till S700, men den kan även under vissa
förutsättningar tillämpas för stål upp till
S960.
En genomgång av SS-EN 1090-2 leder
till att man kan konstatera att det införs en
del nya begrepp och deﬁnitioner, att den
innehåller en del tekniska speciﬁkationer
och krav för tillverkning och montering av
produkter som aldrig eller mycket sällan
används i svenskt stålbyggande, att delar
av innehållet egentligen inte är något nytt,
men även att standarden medför en del
nyheter.

Två nyheter
Två av dessa nyheter är införandet av
begreppen utförandeklass respektive
svetsansvarig. Utförandeklassen (EXC)
styr kraven på noggrannhet för utförandet, där EXC1 motsvarar klassen med de
lägsta kraven medan EXC4 har de striktaste kraven. Med svetsansvarig menas en
person som har till uppgift att övervaka
svetsarbetet och enligt SS-EN 1090-2 ska,
för EXC2 och högre, svetsningen övervakas av en svetsansvarig som uppfyller
vissa deﬁnierade krav på erfarenhet och
kvaliﬁkationer.
Handbok som underlättar tillämpning
av SS-EN 1090-2
Man kan också konstatera att SS-EN
1090-2 är förpackad som en typisk standard, vilket innebär att den antagligen
kommer att uppfattas som lite svårgenomtränglig för gemene man.
För att underlätta tillämpningen av
SS-EN 1090-2 har Stålbyggnadsinstitutet tagit fram en handbok, Tillverkning,
montering och kontroll av stålkonstruktioner – Handbok för tillämpning av SSEN 1090-2, som återger den information i
SS-EN 1090-2 som bedömts vara relevant
för den svenska marknaden.
Handboken har tagits fram med stöd
av Boverket, Traﬁkverket och SBUF och
arbetet har följts av en referensgrupp med
bred representation från den svenska stålbyggnadsbranschen.
Handbokens innehåll
Utöver den text som direkt refererar till
SS-EN 1090-2 innehåller handboken även
en del kommentarer och rekommenda-

tioner på utförande som är praxis eller
traditionellt har använts vid stålbyggande
i Sverige. Av de 12 bilagorna i SS-EN
1090-2 har tre behållits, fyra inarbetats
i den löpande texten och fem - de bilagor
med information som bedömts vara av
marginellt intresse för svenska stålbyggare
– inte tagits med i handboken. Därutöver
har handboken kompletteras med fyra
bilagor med exempel på tillämpningar
av de råd och föreskrifter som ges för;
³ föreskrifter på ritning
³kontrollplan
³svetsplan
³rostskyddssystem
Handboken underlättar livet
Standarden SS-EN 1090-2 innehåller, förutom föreskrivna krav på utförande, även
punkter där krav ställs på att tilläggsinformation speciﬁceras för en egenskap, en
metod eller något annat. I standarden ges
dessutom möjligheter att göra vissa alternativa val och därmed precisera kraven
på arbetsutförandet. För att underlätta
för användaren har det i SBI:s handbok
införts markeringar i texten där något kan
eller ska anges/föreskrivas. Ofta ges även
en rekommendation om vad som normalt
bör föreskrivas för husbyggnader.
Många kommer förhoppningsvis att
uppleva att SBI:s handbok underlättar den
praktiska tillämpningen av SS-EN 1090-2,
men det bör poängteras att handboken
inte ska ses som en ersättning för SS-EN
1090-2, utan som ett komplement. Alla
aktörer i branschen bör förutom handboken även ha lämpliga standarder lätt
tillgängliga vid projektering och utförande
av stålbyggnadskonstruktioner. T

Vad konstruktörer bör veta om utförande av
stålkonstruktioner dimensionerade enligt eurokoderna!
Från årsskiftet utgör eurokoderna, tillsammans med nationella val i Boverkets
EKS, det enda systemet för dimensionering av bärande konstruktioner i Sverige.
För konstruktörerna innebär detta inte
bara att man får en ny konstruktionsstandard att förhålla sig till, utan även att
det införs en ny standard för tillverkning,
montering och kontroll, SS-EN 1090-2,
Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 2: Stålkonstruktioner,
som bland annat innehåller ett antal krav
och alternativa val på utförande som
konstruktören förväntas föreskriva.
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Stålbyggnadsinstitutet
et
har därför tagit fram
en handbok för att
underlätta användan-det av standarden.
Handboken följer i
princip kapitelindelningen i standarden,
vilket gör det enkelt
att vid behov hitta
kompletterande
information i SS-EN
1090-2.

Stålbyggnadsinstitutet
erbjuder en halvdagskurs
på plats hos Er där vi
ger en översikt över de
nya reglerna om utförande av stålkonstruktioner
och en inblick i hur dessa
kan påverka konstruktörens arbete.
Kursledare:
Ove Lagerqvist eller
Claes Fahleson,
ProDevelopment AB.

Intresseanmälan till kurs och beställning av handbok på
www.sbi.se eller tina@sbi.se
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Navid Gohardani,
verksam vid avdelningen
för Stål- och Brobyggnadskontroll vid FORCE
Technology Sweden AB

Foto: Navid Gohardani

+VALITETSKONTROLL
AV STÍLKONSTRUKTIONER
n 3VETSDEFEKTER $EL 

KONTROLL OCH PROVNING

3VETSNING ËR EN PROCESS VARS SLUTRESULTAT INTE KAN
VERIFIERAS FULLSTËNDIGT GENOM EFTERFÚLJANDE KONTROLL OCH
PROVNING AV DEN SVETSADE PRODUKTEN OCH DËR EXEMPELVIS
METODFEL KAN UPPENBARAS FÚRST NËR PRODUKTEN TAS I BRUK
3ÍLEDES ERFORDRAS KONTINUERLIG UPPFÚLJNING OCH STYRNING
MOT DOKUMENTERADE PROCEDURER FÚR ATT SËKERSTËLLA
ATT KVALITETSKRAVEN UPPFYLLS

'

enom svetsning sammanfogas
två eller ﬂer metalldelar, genom
sammansmältning. Smältan kyls
snabbt ned och metallerna sammanfogas
permanent. Svetsförband har en betydande roll inom byggandet och defektkontroll
av dessa förekommer ofta vid kontroll av
stålkonstruktioner. Svetsdefekter samt underlåtenhet av att åtgärda dessa kan leda
till kollaps av en konstruktion, explosion
av tryckbärande anordningar som tryck.2  s    s .9 (%4 %2 /- 34±, "9' ' .!$

kärl men framförallt allvarlig skada eller
förlust av människoliv.
Svetsdefekter
En svetsdefekt kan deﬁnieras som en diskontinuitet eller ofullkomlighet som leder
till att det svetsade föremålet blir olämpligt
för dess avsedda användning. Svetsfogars
kvalitet säkras genom ett program för kvalitetskontroll som i regel utförs av utbildade
personer för kontroll och övervakning

av svetsningsarbete som svetsingenjörer,
svetskontrollanter samt tekniker inom
oförstörande provning. De kriterier som
skall beaktas vid val av tillämplig nivå på
kvalitetskrav för smältsvetsning regleras
av nedanstående standard:
SS-EN ISO 3834:2005 Kvalitetskrav för
smältsvetsning av metalliska material
Del 1: Kriterier för val av tillämplig
nivå för kvalitetskrav
Del 2: Omfattande kvalitetskrav
Del 3: Normala kvalitetskrav
Del 4: Enkla kvalitetskrav
De ﬂesta avvikelser som uppstår i samband med svetsning beror oftast på att
svetsprocedurer inte följts vid svetsning
(felaktigt utförande), felaktiga procedurer eller att dessa inte är tillgängliga för
svetsaren som utför svetsarbetet. När orsakerna är fastställda, kan svetsoperatören
i de ﬂesta fall enkelt åtgärda problemet.
Acceptansgränser
Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och ³
KONT R OLL OC H PRO V N I N G
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Foto: FORCE Technology Sweden AB

³ formavvikelser i smältsvetsförband är

Förstörande provning
och metalliska makroprover
Förstörande provning används vanligtvis
för att spegla ett eller ﬂera driftsförhållanden. Resultaten av dessa tester ger
upphov till kvantiﬁerbara mätningar av
brottlaster och betydande deformationer
eller skador. Då testresultat från dessa
provningar frambringar numeriska data
som är tillämpbara för konstruktörer och
används för standarder, normer eller i
speciﬁkationer, är det likaledes nämnvärt
att en enskild förstörande provning endast
kan mäta en av de många egenskaper
som möjligen kan krävas under verkliga
driftsförhållanden.
Förutom förstörande provning kan
metalliska makroprover användas för att
undersöka svetsfogarna allt närmare. Detta görs oftast genom okulär granskning
samt med hjälp av förstoringsinstrument
(mindre förstoring än tio gånger). Makroprover förbereds genom uppdelning
av en testsvetsbit där den skurna ytan

Vid provsvetsningar kan makroprover användas för kartläggning av sambandet mellan parameterinställningar och svetsmetod
samt för att i förekommande fall studera
diskontinuiteter.
Foto: Navid Gohardani

mätbara och regleras i den internationella
standarden SS-EN ISO 5817:2007 Svetsning - Smältsvetsförband i stål, nickel,
titan och deras legeringar (strålsvetsning
undantagen) - Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser.
Acceptansgränser för diskontinuiteter
ges av kvalitetsklasserna B, C och D. En
diskontinuitet som överträder ovanstående kvalitetsklassers tolerans benämns
som en defekt. Enligt SS-EN 1090-2:2008
Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 2: Stålkonstruktioner,
motsvaras dessa acceptanskriterier för
svetsfel av nedanstående utförandeklasser (EXC):
EXC1 – Kvalitetsnivå D
EXC2 – Kvalitetsnivå C men kvalitetsnivå
D accepteras för ”smältdike”,
”överlappning”, ”tändmärke”
och ”ändkrater”
EXC3 – Kvalitetsnivå B
EXC4 – Kvalitetsnivå B+ med tillägg till
kvalitetsnivå B enligt tilläggskrav
som ges i Tabell 17

Vid svetsning bör rekommendationer från
tillverkare av tillsatsmaterial beträffande
hantering samt förvaring av belagda elektroder huvudsakligen följas, då fukt i omgivande luft lätt absorberas av den hygroskopiska elektrodbeläggningen varvid risk
för uppkomst av porositet uppstår.

poleras glatt och därefter etsas med hjälp
av en lämplig reagens. Genom metalliska
makroprover kan bland annat följande
bestämmas:
³ Svetsstrukturens helhet
³Den metallurgiska strukturen i grundmaterialet samt smältzonen
³Antalet svetssträngar
³Omfattningen av den värmepåverkade zonen i grundmaterialet närmast
smältgränsen i en svets (HAZ - Heat
Affected Zone)
³Svetsfogens djup och inträngning
³Fördelning av inlagringar såsom slagg
och porositet
Porositet
Trots att porositet endast betecknar en typ
av de kända svetsdefekterna (de övriga
undersöks närmare i del 2 av denna artikelserie), omfattar ändå dessa en större

Varmförzinkning

grupp av intresse. Porositet uppkommer
genom rundade hålrum inom svetsmaterialet då gaser innesluts i smältan. Dessa
kan variera i storlek och uppträder i allmänhet slumpmässigt. Det är dock möjligt
att porositet endast uppträder i svetsens
centrum. Porer kan uppträda antingen
under eller på svetsytan. Porositet kan
även delas upp i ﬂera olika huvudgrupper; enhetlig porositet, linjär porositet,
isolerad porositet, grupp porositet samt
ytporositet.
Enhetlig porositet uppkommer vanligtvis som ﬁna porer över hela svetsytan. Linjär porositet uppkommer i en
rak linje och tyder även på ofullständig
bindning. En isolerad porositet omfattar
sällan hela svetsytan och ytbrutna porer
brukar indikera en stor mängd av enhetlig
porositet. Porositet orsakas av absorptionen av kväve, syre och väte i smältan
som under stelningsfasen innesluts inom
svetsmaterialet.
För de åberopade orsakerna till uppkomst av porositet bör man vid svetsningstillfället följa föreskrivna arbetssätt som är
deﬁnierade av svetsprocedurer samt tilllämpa korrekt handhavande av svetsutrustningen. Uppkomst av porositet är inte lika
betydande som andra svetsdiskontinuiteter/
svetsdefekter som bindfel, smältdiken samt
sprickor, men det är trots detta oönskat då
förekomst av porer kan försvåra upptäckten av mer allvarliga defekter.
Slutsats
En viktig del av stålbyggnadskontrollantens arbete innefattar inspektion av de
eventuella defekter som uppstår i svetsfogar. Det ﬁnns vidare även en hel del faktorer som kan påverka detta och därmed
är det viktigt att oförstörande provning,
förstörande provning och metalliska makroprover används på ett effektivt sätt för
att spegla olika driftsförhållanden samt
för att i ett tidigt skede i produktionen
upptäcka eventuella svetsdiskontinuiteter/
svetsdefekter. T
Läs mer på Internet
www.force.se

- underhållsfritt korrosionsskydd
med oöverträffad livslängd!

I ”Praktiska råd vid varmförzinkning” beskrivs kortfattat vad man ska tänka på för att uppnå bästa
resultat vid varmförzinkning. Boken är lättläst och illustrerad med många bilder. Behändigt format och
tåligt material gör den enkel att ha med sig ute i produktionen.

För den som vill veta ännu mer finns ”Handbok i varmförzinkning”, tillgänglig på både svenska,
danska, norska och engelska. Vi skickar gärna ett ex av dessa böcker till dig utan kostnad. Behöver du
flera ex betalar du 50 kr styck + moms och porto.

Tel: +46 (0)8 446 67 60 Mail: info@nordicgalvanizers.com www.nordicgalvanizers.com
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Kjetil Myhre,
Daglig leder,
Norsk Stålforbund

Alle må sertifiseres
innen 1. juli 2012!
FA B R I K A S J O N

Dato er nå fastsatt for CE-merking og obligatorisk
sertifisering av foretak som tilvirker lastbærende stålog aluminiumskomponenter.

S

tandarden for CE-merking av
lastbærende stål- og aluminiumskomponenter, EN 1090-1, har nå
blitt publisert i EU-kommisjonens Official
Journal (OJ). Dette betyr at den harmoniserte standarden har fått status som
“felleseuropeisk teknisk spesifikasjon”
som grunnlag for produktdokumentasjon,
sertifisering og CE-merking.
Overgangsperiode
Det er altså mulig å begynne CE-merking
fra 1. januar 2011. Deretter følger en
overgangsperiode på 18 måneder som
betyr at det fra og med 1. juli 2012 blir
obligatorisk. CE-merkingen vil omfatte alt
fra bærende takplater, veggrigler, takåser
til fagverk, søyler og bjelker for bygninger,
bruer, tårn og master. CE-merking omfatNR 1 • 2 01 1 • NY HET ER O M STÅL BYG G NAD

ter all tilvirkning, det vil bety også mindre
arbeider som utføres av ståldistributører
og deres servicesentre. CE-merkingen kan
også inneholde deklarerte egenskaper for
prosjekteringen.
Sertifisering – et krav
Påføringen av selve CE-merket er frivillig
i Storbritannia, Irland, Finland, Sverige
og Norge til midten av 2013 da den nye
forordningen, Construction Products
Regulations (CPR), erstatter nåværende
byggevaredirektiv, Construction Products
Directive (CPD). Men fabrikkerte komponenter må likevel oppfylle alle krav for
CE-merking ihht EN 1090-1 fra 1. juli
2012. Dette innebærer at “fabrikkens produksjonskontroll” (FPC) må sertifiseres
av et kontrollorgan for å erklære samsvar

med kravene i EN 1090-1. Det er så opp
til den enkelte om de vil påføre CE-merket
på produktet, men for leveranser til øvrige
land i Europa kreves CE-merket allerede
fra 1. juli 2012.
Tidsplan CE-merking og sertifisering
l Frivillig CE-merking og sertifisering:
fra 1. januar 2011
l Obligatorisk sertifisering: fra 1. juli
2012
l Obligatorisk CE-merking: fra medio
2013
➤
FAB R I K ASJ O N
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➤ Krav for sertifisering

For å kunne bli sertifisert må kravene i
NS-EN 1090-1 oppfylles. Stålentreprenørens ansvar er:
➤ Innledende typeprøving (ITT): Produsent utvikler en ”prototype” av hva
som skal produseres, og beviser at det
oppfyller ytelsesegenskaper spesifisert
i standarden
➤ Fabrikkens produksjonskontroll (FPC):
Produsenten etablerer system og metoder for å sikre at produkter er så god
som den første ”prototype”
➤ Prøvetaking, prøving og inspeksjon
ved fabrikken

Kontrollorganets oppgave er:
➤ Innledende inspeksjon av fabrikken
og FPC
➤ Forløpende tilsyn, vurdering og godkjenning av FPC
Utestengelse fra markedet
Den utførende må i realiteten, fra 1. juli
2012, være sertifisert for å tilvirke, levere
og montere stålkonstruksjoner. Alternativet er å bli utestengt fra markedet og
dermed miste oppdrag og gå konkurs. De
som ikke følger reglene, risikerer dessuten
bøter og straff!
Bakgrunn
Byggevaredirektivet (CPD) vil fjerne
handelshindringer i Europa gjennom
innføring av CE-merking. CE-merking
omfatter alle byggevarer og dermed alle
produkter i stål til byggverk, fra skruer
og sveisetilsettmaterialer til sammensatte
produkter. Det er derfor meget viktig at
de som arbeider med stål og stålkonstruksjoner er klar hva som kreves for
CE-merking og at man starter arbeidet
for å kunne oppfylle kravene. For stålkonstruksjoner er de viktigste harmoni-
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serte standardene (CE-merkingsstandardene) følgende:
➤ Hulprofiler:
NS-EN 10219-1 og NS-EN 10210-1
➤ Stålprofiler og plater:
NS-EN 10025-1

➤ Forspente skruer: NS-EN 14399-1
➤ Ikke-forspente skruer:
NS-EN 15048-1
➤ Sveising: NS-EN 1011-1
➤ Fabrikkert stål:
NS- EN 1090-1 ❑

N R 1 • 2 0 1 1 • N Y H E TE R OM S T Å L B YGGN A D

Kjetil Myhre,
Daglig leder,
Norsk Stålforbund
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nder et bedriftsbesøk
til Contiga AS på Roverud, Kongsvinger, i
fjor ble fabrikksjef Thor-Egil
Einarsrud overrakt godkjenningsbeviset på at Contiga
er ”Godkjent for utførelse”.
Fabrikken har leid inn en IWEutdannet person som fungerer
som ansvarlig Sveisekoordinator. I tillegg har bedriften egne
ansatte sveiseinspektører.

U

Fabrikken
I fabrikken på Roverud er det
25 arbeidere som produserer
5 000–6 000 tonn stålkon-

struksjoner i året. Produksjonsarealet er på totalt 6 000
kvm.
En mann betjener en CNCstyrt maskin som kapper og
borer proﬁler. De har egne
avdelinger for sammensetting, detaljering, slyngrensing og overﬂatebehandling
av oppsveiste bjelker. I detaljavdelingen er det investert i
en ny CNC-styrt maskin fra
Kaltenbach for en mer effektiv
produksjon av plater og detaljer. Den skjærer med både gass
og plasma og har innebygd
borrkarusell.
³
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Fabrikksjef
Thor-Egil
Einarsrud
får overrakt
godkjenningsbeviset av
Kjetil Myhre,
Daglig leder i
Norsk Stålforbund.
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³
Norsk Stålforbunds
Godkjenningsordning

Thor-Egil Einarsrud
viser fram den nye
CNC-styrte maskinen
fra Kaltenbach.
Produksjonen starter
her. Proﬁler kappes i
nøyaktige lengder før de
går til sammensetting og
detaljering.

www.meidell.no
&;A@IFE
MIGBD?FJ?L
>?Ac@CHH?
LCENCAFIMHCHA

-?C>?FF3;A
3;A-?C>?FF

Ring Morten Dahlberg på 905 41 749 idag.
BORN 1891
S t i l l c u t t in g s h a r p l y !

Norges største lager av
sager og sagblader

P. Meidell AS - Tlf. 22 20 20 25
S TÅL E NT R E P R E NØR

Ledende leverandør
Contiga er en ledende leverandør av komplette prefabrikkerte bæresystemer i både stål
og betong til industri-, kontor-, forretnings- og bolig- og
samferdselssektoren. Hovedkontoret ligger på Økern i
Oslo, betongelementene blir
produsert ved fabrikker i
Moss, Fredrikstad og Stjørdal, og stålkonstruksjonene i
Kongsvinger.
Sverige og Danmark
I Sverige har selskapet Contiga
AB i Norrtälje, ca. 70 km nord
for Stockholm, som dekker hovedsakelig markedet i Stockholmsregionen, mens Contiga
Tinglev A/S i Danmark dekker hele det danske markedet.
Totalt vil selskapene tilsluttet
Contiga omsette for ca. 1,3
milliarder kroner i 2011 og
ha 800 ansatte. T

Produksjonsmaskiner for stålbyggere
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Stor aktivitet
For tiden har Contiga ﬂere store
oppdrag i og rundt Oslo. Fabrikken produserer blant annet bærende stål til de to neste
DnB Nor-byggene i Bjørvika
og er i ferd med å sluttføre leveringene til Renzo Piano sitt
nybygg på Tjuvholmen, Oslo.
Et annet stort prosjekt som har
pågått siden i fjor er Arcus nye
produksjonslager og distribusjonsanlegg på Gjelleråsen der de
leverer mer enn 900 tonn stål.

Läs mer på Internet
www.contiga.no
Les mer om
Godkjennings-ordningen på:
www.stalforbund.com

Godkjenningsordningen for
utførelse av
stålkonstruksjoner er tilpasset
kravene i ny utførelsesstandard NS-EN 1090
del 1 og del 2. Hensikten
med godkjenningsordningen er å sikre at
stålentreprenører har
en deﬁnert minimum
kompetanse, kapasitet
og økonomi, og at bedriften kjenner og følger
relevante deler av NS-EN
1090 Del 2: Tekniske
krav til stålkonstruksjoner, inkludert kravene i
refererte standarder.
Inspeksjon av
verksted følger samme
system (2+) som for
sertiﬁsering av FPC i
NS-EN 1090-1 Krav til
samsvarsvurdering av
lastbærende komponenter. De stålentreprenører
som er ”Godkjent for
utførelse” vil derfor være
godt forberedt når det
blir krav til sertiﬁsering
og CE-merking.
Det er anledning for
alle stålentreprenører og
servicesentra å søke om
å bli ”Godkjent for utførelse”. Søkeren må fylle
ut søknadspapirer som
fås av Norsk Stålforbund.
En oppnevnt person vil
vurdere mot kriteriene
samt avlegge søkeren
et besøk. Ved positiv
vurdering vil søkeren bli
godkjent av Norsk Stålforbund som vil utstede
et godkjennelsesbevis.
På Stålforbundets
hjemmeside kan du lese
mer om godkjenningsordningen og se hvilke
foretak som er godkjent
og i hvilke EXC (utførelsesklasser): http://
www.stalforbund.com/
Godkjenning/godkjenning.htm
Skriv til godkjenning@
stalforbund.com og be
om å få tilsendt søknadspapirer.
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ATT DET SKA BEHÖVA TA 100 ÅR
FÖR ATT VÅGA VISA SINA KÄNSLOR?
Mekaniska Verkstädernas Riksförbund och Plåtslageriernas Riksförbund har verkat
för medlemsföretagens bästa sedan början av förra seklet. Vi är två organisationer som
sett till att taken blivit säkrare för våra plåtslagare, att arbetsmiljön blivit bättre för
mekanikerna i verkstäderna, att inomhusklimatet blivit hälsosammare för barn och
vuxna och att lönsamheten ökat för landets stål- och smidesföretag.
Nu är det dags för förändring och nytänkande. Våra två organisationer kan bli ännu
bättre genom att gå samman och bilda Entreprenörföretagen AB. Vi kommer att driva
frågor som är avgörande för branschernas utveckling. Till exempel lönsamhet, status,
kunskapsöverföring, miljö och säkerhet, materialutveckling och inte minst att
intressera nästa generation för våra yrken.
Inom vår organisation hittar du nu fyra branschföreningar: Byggnadsplåt, Ventilation,
Stål- och Lättbyggnad samt Mekanik. Mer information hittar du på entreprenorforetagen.se.
Nu omfamnar vi ett nytt sekel!

Stål gör det möjligt
När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner
ska projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att
åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet.

Foto: Einar Braathu

Några exempel på detta är följande projekt.

40

S TÅL G ÖR DE T MÖ JL IGT

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

Foto: Einar Braathu

Foto: Einar Braathu

Foto: Einar Braathu

3OLBERGTÍRNET EN UNIK RASTEPLASS VED %

Beställare: Statens Vegvesen
Arkitekt: Todd Saunders
Entreprenör: Veidekke
Konstruktör: Sweco
Stålentreprenör: Jotne Mekaniske
Verksteder AS
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Foto: Einar Braathu
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t nesten 30 meter
høyt utsiktstårn ved
E6 gjennom Østfold
skal lokke både turister og
lokalbefolkning til å ta seg
en pause. Rasteplassen er
kanskje en av landets ﬂotteste.
Solbergtårnet er et 30
meter høyt utsiktstårn kombinert med en hage med små
informasjonshus som skal
skape mulighet for stillhet,
rast og ro i kontrast til farten og jaget på E6. Moderne
design i et oldtidslandskap
sammen med en bildehistorie fra istid til nåtid skal
skape undring og et ønske
om å utforske området nærmere. Store stemningsbilder fra kulturminnene skal
lokke veifarende, turister og
østfoldinger ut i landskapet
for å oppleve kulturskattene
med egne sanser.
På Solberg vil de besøkende få møte en hage
med sju små infoinstallasjoner i rustet stål og glass. På
alle tavlene blir det fokusert
på hvordan kulturminnenes
plassering henger nøye sammen med landskapet. Videre vil en 100
meter lang rampe med en rekke forskjellige ikoner frest ut i stålveggen konfrontere de besøkende med tiden.
Stålet er ikke brukt til bærende konstruksjoner, men rustet stål er benyttet i

fasader og i de små informasjonshusene
for å skape en kobling til historien i dette
området. Rustet stål eller Corten stål som
det også kalles er stål som er spesiﬁsert i
NS-EN 10025-5: Konstruksjonsstål med
forbedret motstand mot atmosfærisk korrosjon. Stålets analyse gjør at stålet får et
rustsjikt av jernoksid som beskytter mot
videre korrosjon. Stålet er levert i kvalitet
S355J2WP.
Prosjektet ble initiert av Østfold fylkeskommune i samarbeid med Statens vegvesen i forbindelse med at E6 nå utvides til
ﬁre felt. Her har man vist hvordan man
kan knytte spennende arkitektur sammen
med natur og kultur på en god måte. R ³
S T Å L G ÖR DET M Ö J L I G T
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Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

³

Ny klaffebru over Vesterelva

42
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Beställare: SVRØ
Entreprenör: Skanska
Konstruktör: Aas-Jakobsen
Stålentreprenör: Ruukki Construction
Norge AS
Hydraulikk: SH-Group

Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

store elementene forløp på en trygg og
god måte, og alt ble montert etter planen
i desember. Brua ble levert med ferdig
fortau og ferdig kjøreﬂate som kunne
asfalteres direkte. Brua framstår nå som
ferdig, kun mindre ﬂikkingsarbeider gjenstår. R

Fra produksjon i Ruukkis lokaler i
Sandnessjøen

Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

$

en nye klaffebrua over Vesterelva i
Fredrikstad som går over til Kråkerøy, er bygget med to kjørefelt
og to fortau. Brua er 98 meter lang og
er bygget med tre spenn: to sidespenn i
betong på henholdsvis 28 og 34 meter
og et klaffespenn i stål på 36 meter. Den
nye brua er bygget med en delt klaff og
en balansebom midt i brua som er fylt
med motvekt, i form av stålplater med
en totalvekt på nesten 575 tonn. Klaffen løftes delvis ved hjelp av hydrauliske
sylindere og tilhørende styringssystemer,
men i hovedsak av bommen selv. Brua
har en seilingsbredde på 30 meter og
seilingshøyden på 5,5 meter. Sidespenn
i betong har påhengte fortau av stål.
Entreprenør for bygging av brua på
vegne av Statens vegvesen har vært Skanska Norge. Et dansk ﬁrma har stått for
hydraulikken. Brua fjernstyres av Statens
vegvesens vegtraﬁkksentral i Oslo. Når
klaffen er i åpen stilling rager den 55
meter over vannet. Ruukki Construction
Norge har produsert og montert stålklaffene på hver 200 tonn og balansebommen på 220 tonn for Skanska Norge.
Det har gått med 40.000 timeverk ved
Ruukkis avdeling i Sandnessjøen. Totalverdi for Ruukkis kontrakt er rundt 40
millioner kroner.
Fartøyet Medangara brukte ﬁre dager på å skipe bruelementene fra Sandnessjøen til Fredrikstad i månedsskiftet
november-desember. Båten la til kai på
Kråkerøy et stykke fra anlegget, og elementene ble losset og fraktet i krok på
den store sjøkranen Taklift, og senket på
plass i endelig posisjon. Montasjen av de

I Fredrikstad: bommen hengende i
Taklift, klar til montering.

Ferdig montert klaffebru
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Stasjonsinngang Øst
tasjonsinngang øst er en viktig forbindelseslinje mellom nord og sør
i Bjørvika. Nå hele anlegget åpnes
for ferdsel i april 2011 vil mange tusen
mennesker bevege seg mellom Bjørvika
og Tøyen- Grønland området på den nye
brua. Det vil også etter hvert bli adkomster til perronger på Oslo sentralstasjon,
derav navnet; Stasjonsinngang øst. Brua
er derved særdeles eksponert i bybildet.
Plasseringen over 10 jernbanespor i sentrum av Oslo har vært en designmessig
og utførelsesmessig utfordring. Brubanen
må være meget slank slik at høyden over
kontaktledningene skal bli så lav som mulig, noe som sikrer slake ramper og lavest
høyde til perronger. Likeledes måtte brua
være byggbar i seksjoner som kunne lanseres over en stor jernbanestasjon i drift.
Pilarer kunne bare fundamenteres på noen
få deﬁnerte punkter grunnet kulverter og
rør i grunnen.
Rambøll Norge AS og L2 Arkitekter
AS har i perioden fra primo august til
ferdigstillelse i 2010 prosjektert denne
brua. Oppdragsgiver har vært Bjørvika
Infrastruktur AS, og utførende har vært
Betonmast AS med sine underentreprenører.

Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

S

Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund
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Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Konstruksjon
Fire Pilarer som fører krefter til grunnen
er formet som 7 – tall. Dette gir brua et
dynamisk asymmetrisk utrykk som tilkjennegir de to sider; Byen og Oslo i øst og
omgivelsene med den grønne ås – silhuetten på Ekebergskrenten i øst. Brua har
fagverk som bærekonstruksjon mellom
søylepunkter / fundamenter med det
største spenn på ca. 70 meter. Fagverkets høyde er ca. 4,5 meter i det største
spennet. Fagverket hevet ca. 3 meter over
brubanen, for å gi fritt utsyn til sidene fra
brua samt å gi ﬂeksibilitet med hensyn til
mulig posisjon for påkobling av ramper
fra perrongene. Hengestag er montert
mellom fagverket over og brubanen. Trekanten i fagverket har den brede delen i
topp mot galgene, noe som gir nødvendig
konstruktiv stivhet. Glassrekkverk er opp
til sikkerhetskravet på ca. 2 meter over
brubanen.
Detaljering
Brua er enkel i sin material og fargehildning. Alt konstruktivt stål og brubanen
er lakkert i lys grå metallic farge. Brubanes overside er belagt med lys asfalt med
påstrø i lyst steinmateriale. med glass i
kombinasjon med stål- eller aluminiums
plater, silketrykk, åpenhet, varierte vinkler og ulike typer glass. Den lys grå metallic farge tydeliggjør stålets egenfarge og
har best mulig reﬂeksjon for belysning på
nattestid og i den mørke årstid. Lamper
på fagverket og pilarer gir ulik fargespill
til ulike tider fra blått til grønt og rødt. R

Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Lamper på fagverket gir ulik fargespill til ulike tider fra
blått til grønt og til rødt.

Beställare: Bjørvika Infrastruktur AS
Konstruktör: Rambøll Norge AS
Arkitekt: L2 Arkitekter AS
Entreprenör: Betonmast AS
Stålentreprenör: Betonmast AS

Fagverkets største spenn er på ca. 70 meter med største høyde på ca. 4,5 meter.

³
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Icon Complex – et ikonbygg av Renzo Piano
³

Bygningene står på øyer som forbindes
av en bro. Over det hele er et buet glasstak, holdt oppe av samvirkebjelker av tre
og stål, som et hvelvet båtskrog. Under
dette taket rommer de tre bygningskroppene på ca 13 000 m2 til sammen.
Det norske arkitektkontoret NarudStokke-Wiig er lokal arkitekt og oversetter byggdetaljer og forskrifter på vegne
av den italienske arkitektgruppen Renzo
Piano Building Workshop. Skanska Norge
er hovedentreprenør og Aas-Jakobsen er
rådgivende ingeniør. Stålkonstruksjonene
og betongelementene er prosjektert av
Finseth rådgivende ingeniører og produsert og montert av Contiga.
Alle tegninger er lagt inn i en felles
Teklamodell som er utvekslet mellom de
prosjekterende. Teklamodellen ble brukt
i koordineringsmøter hvor de prosjekterende, byggherre og entreprenør deltok.
Icon Complex hadde nesten ikke vært

Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

$

et nye Astrup Fearnley Museet på
Tjuvholmen i Oslo er tegnet av
stjernearkitekt Renzo Piano, Italia. Dette er den første bygningen som han
har tegnet i Skandinavia. Renzo Piano (f.
1937) er en av verdens mest anerkjente
og ettertraktede arkitekter. Piano vakte
første gang internasjonal oppsikt med
Pompidou-senteret som sto ferdig i Paris
i 1977. I dag regnes Piano som en ledende
spesialist på kulturbygg. I følge Renzo
Piano selv vil Oslo få verdens vakreste
kunstmuseum i verdens vakreste park,
helt nede i vannet.
”Icon complex” er et samlebegrep for
de tre bygningene under ett glasstak, kanalen og gangsonene mellom bygningene,
et 45 meter utsiktstårn/trappeamﬁ og
skulpturparken. Bygningene vil inneholde Astrup Fearnley Museet for moderne
kunst, et opplevelsessenter, et hotell og et
bolig- og kontorbygg.

FINSETH rådgivende ingeniører AS

Knut Ramstad for Tjuvholmen KS

Beställare: Tjuvholmen KS
Arkitekt: Renzo Piano Building
Workshop / Narud–Stokke-Wiig AS
Entreprenör: Skanska Norge AS
Konstruktör: FINSETH rådg.
Ingeniører
Stålentreprenör: Contiga AS

mulig å prosjektere uten 3D. I denne type
prosjekter, med komplisert geometri og
hvor bærekonstruksjonene prosjekteres av
ﬂere forskjellige rådgivende ﬁrmaer, har
det vært store fordeler ved at alle benytter
3D-verktøy. R

Järnvägsbro över Ulvsundasjön

4

värbanan i Stockholm byggs ut för
att underlätta tvärföbindelserna i
kollektivtraﬁken. När Solnagrenen
dras fram passerar den Ulvsundasjön där
järnvägen kommer att dras på en 200
m lång samverkansbro med 5 m segelfri
höjd. Ramböll har projekterat en samverkansbro i fem spann (34.5 + 3x43.5
+ 34.5 m) bestående av två I-balkar c/c
7.0 m med samverkande betongfarbana.
Balkhöjd 2.0 m. Stålkonstruktionen har

Foto: Ulf B Jonsson

Foto: Ulf B Jonsson

Beställare:
SL
Entreprenör:
Veidekke
Konstruktör:
Ramböll
Sverige AB
Stålentreprenör:
Normek OY
Stålmontör:
DemVerk
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lanserats från två håll över de sex brostöden och sedan svetsas samman.
Bron ligger i raklinje i plan medan
vertikalt är den omväxlande i vertikalkurva och jämn lutning. Bron har dubbla
spår för spårvagnar typ A32 samt en

4 m bred gångbana på norra farbanekonsolen. Bron är dimensionerad för
traﬁklaster enligt BV 9 och SÄK-0288.
Stålvikten är 314 ton. Länk till ﬁlm
från lanseringen: www.youtube.com/
watch?v=wgjwka_CROQ R
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Foto: Lars Hamrebjörk

Foto: Lars Hamrebjörk
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et ursprungliga syftet
med detta projekt var
att återupprätta Stora
Wäsby Lindallés hegemoni över
landskapet där den anlades i
slutet på 1600-talet. Idén är att
genom reklamintäkter ﬁnansiera byte till nya lindar genom att
montera digitala reklamskyltar
vid E4an. Som en symbol för
alléns bevarande skapades reklamskyltarna som formen av
en stiliserad lind. Två 16 meter
höga lindar i cortenstål knyter
nu samman den östra och den
västra sidan av allén.
Stor omsorg har lagts vid
utformningen av grenverket
för att hitta lindens speciﬁka
karaktär. Bladverket tillverkas av sex st 5 mm cortenplåtar på 75 kvm vardera.
Plåtarna laserskärs på fabrik
och sammanfogas på plats.
Stam och grenverk svetsas
på verkstad och består av 45
unika rör i corténstål. Över
tiden täcks corténstålets hela
yta av ett rostbrunt oxidskikt,
en yta som ligger mycket nära
trädbarkens egen naturliga
kulör. R

Framsida i 5 mm laserskuren cortenplåt
och baksida av svetsade cortenrör.

Beställare: Stora Wäsby Förvaltnings
AB / Upplands Väsby Promotion
Arkitekt: pS arkitektur AB
Konstruktör: Metrix AB
Stålentreprenör: Smidesbyggarna AB

0 H
HUS $
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arkeringshuset Dockan i Malmö
består av nio plan och är helt klätt i
Cortenstål och glas med klätterväxter. Fasaden mot gatan hålls strikt genom
en enhetlig indelning av rektangulära skivor där stålskivorna antingen är perforerade eller släta. Mot parken är volymen
klädd med en hinna av sträckmetall och
där klängväxter knyter an till parkstråkets
grönska.
Beställare: Wihlborgs Fastigheter AB
Arkitekt: Arkitekterna Krook &
Tjäder
Entreprenör: Peab
Konstruktör: Tyréns
Stålentreprenör: Livallco stål
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Foto: Krook & Tjäder

P

Idén att använda Corten som fasadmaterial bygger på kopplingen till områdets varvshistoria, samt att fasaderna
färgmässigt ska ansluta till den omgivande bebyggelsens tegelröda karaktär.
Cortenskivorna har en otroligt vackert

skiftande nyans, som får en skiftande karaktär beroende på dagsljus och årstid.
Fasaden skiftar på den ena fasadsidan
lite mer i en ”brinnande orange ton”, mot
den andra sidan en mer mättad dov ton
mot brunt. R
³
S T Å L G ÖR DET M Ö J L I G T

45

Foto: Håkan Olsson

³

Påbyggnad av Femman-huset

Beställare:
Hufvudstaden
Arkitekt:
Sweco Architects
Entreprenör: Peab
Konstruktör: Cowi
Stålentreprenör:
Härryda Smide
Takelement:
Ruukki
Bjälklagskassetter:
Ruukki
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kassetten har en liggande C-form med
uppbockade överﬂänsar, som har ett tandformat mönster där armeringen läggs.
Kassetten ger möjlighet att bygga självbärande bjälklag upp till 15 meters längd.
I detta projekt valde man att fylla kassetterna med Leca för att få ännu bättre
brand- och ljudisolering. Därefter läggs
armeringen ut och betonggolvet gjuts.
Härryda Smide har monterat ca 275 ton
stomstål. R

Foto: Cowi

Foto: Håkan Olsson

(

Hufvudstaden utökar nu kontorsytan i fastigheten Femman mitt
i centrala Göteborg. Våren 2012
kommer två nya plan på sammanlagt
5 000 kvadratmeter stå klara. Fastighetens placering ställer stora krav på en
snabb och effektiv produktionstid. I och
med att verksamheten fortgå i byggnaden under byggskedet var det viktigt att
välja en byggmetod som minimerar risken
för vattenläckage ner i byggnaden under
byggskedet.
Man började därför med att öppna
beﬁntligt tak vid pelare i den beﬁntliga
stommen. Stommen till påbyggnaden i
form av ramar i stål med hattbalkar för
mellanbjälklag och fackverksbalkar för
taket. På fackverksbalkarna monterades
därefter prefabricerade yttertakselement –
Lett tak – från Ruukki. För att få tätt hus
tidigt monterades sedan fasadelementen.
Först därefter revs det beﬁntliga taket
och ett nytt mellanbjälklag monterades.
Ursprungligen hade man planer på att använda prefabricerade betongbjälklag. Men
tidigt insåg man den stora fördelen med
ett lättare bjälklag som kunde monteras
genom en mindre öppning i det nya taket
i stället för att täcka med tält och montera
betongbjälklag. Man valde därför Ruukkis
bjälklagskassett bl a för ett enklare montage. Lättare bjälklag betyder också mindre
förstärkningar i den beﬁntliga stommen.
Ruukkis bjälklagskassett är en samverkanskassett som fungerar både som
bärande form och som armering. Stål-

Vissa av de större fackverksbalkarna till
taket monterades med hjälp av helikopter.
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

Som din leverandør av stål,
metaller og
rustfrie produkter vil Norsk Stål:

Bidra til effektiv og trygg stålhandel gjennom vårt
omfattende internasjonale nettverk.
Sikre at krav til kvalitetsikring og helse, miljø og
sikkerhet er oppfylt.
Påse at nye krav til miljøtilpassede produkter er
oppfylt.
Gi deg som kunde en tett og god oppfølging.
Tilføre din bedrift produktkunnskap.
Tilby et bredt, vidt og markedstilpasset produktspekter.
Trygge leveringssikkerheten.

Som kunde skal du stole på oss

www.norskstaal.no
3URGXNWNDWDORJVHUWL¿NDWGDWDEDVHSURGXNWLQIRUPDVMRQEHVWLOOLQJRJIRUHVS¡UVOHUSnQHWW
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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
Salzgitter Mannesmann Scandinavia AB
Box 17055
200 10 MALMÖ
Tel. 040-10 95 90
www.salzgitter.se
Outokumpu Stainless AB
774 22 AVESTA
0226-810 00
www.outokumpu.com
info.stainless@outokumpu.com
SSAB
613 80 OXELÖSUND
0155-25 40 00
Fax 0155-25 40 73
www.ssab.se
www.weldox.com
SSAB
781 84 BORLÄNGE
0243-700 00
Fax 0243-720 00
www.ssab.se
www.prelaq.se
www.docol.se
Ruukki Sverige AB
Jägershillgatan 18,
213 75 MALMÖ
040-607 14 00
Fax 040-607 14 29
www.ruukki.se
sverige@ruukki.com
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
Stena Stål AB
Box 4088, 400 40 GÖTEBORG
031-775 20 00
Fax 031- 755 22 84
www.stenastal.se
info@stenametall.se
Tibnor AB
Box 600, 169 26 SOLNA
010-484 00 00
Fax 010-484 00 75
www.tibnor.se info@tibnor.se
Tunnplåtstillverkare
ArcelorMittal Construction
Västanvindsgatan 13, 652 21 KARLSTAD
054-68 83 00
Fax 054-85 39 65
www.arcelormittal.se
www.arclad.se
www.arval-construection.se
www.armat.se
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Europroﬁl AB
Box 147,
713 23 NORA
0587-818 80
Fax 0587-818 89
www.europroﬁl.se
info@europroﬁl.se
Lindab Proﬁl AB
269 82 BÅSTAD
0431-850 00
Fax 0431-851 50
www.lindab.se
proﬁl@lindab.se
Plannja AB
971 88 LULEÅ
010-516 10 00
Fax 0920-929 12
www.plannja.se
marknad@plannja.se
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
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
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
Contiga AB
Box 94,
761 21 NORRTÄLJE
0176-773 00
Fax 0176-773 25
www.contiga.se
info@contiga.se
EAB AB
333 33 SMÅLANDSSTENAR
0371-340 00
Fax 0371-312 25
www.eab.se
info@eab.se
LECOR Stålteknik AB
Dumpergatan 8,
442 40 KUNGÄLV
0303-24 66 70
Fax 0303-939 15
www.lecor.se
tennce.carlsson@lecor.se
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
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Konsulter

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

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

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

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

Peikko Sverige AB
Box 4, 601 02 NORRKÖPING
011-28 04 60
Fax 011-13 59 40
www.peikko.se
info@peikko.se
Pretec (Pre Cast Technology AB)
Solbräckegatan 15,
442 45 KUNGÄLV
0303-24 30 80
Fax 0303-913 10
www.pretec.se

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

Let´s connect

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

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

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

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

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

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

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

Svecon Construction AB
Garnisonsgatan 25A,
254 66 HELSINGBORG
042-38 09 30
www.hpcbalken.com
ng@svecon.org
Stål & Rörmontage AB
Ysanevägen 390
294 92 Sölvesborg
0456-312 05
ronny@srmab.com
www.srmab.com

Reinertsen Sverige AB
Svärdvägen 29,
182 33 DANDERYD
08-544 767 70
Fax 08-768 30 60
www.reinertsen.se
STING
Kardanvägen 30,
461 38 TROLLHÄTTAN
0520-156 60
www.stingab.se
info@stingab.se

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

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

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

Sweco Structures AB
Box 34044,
100 26 STOCKHOLM
08-695 60 00
Fax 08-695 60 10
www.sweco.se
swecostructures@sweco.se
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True Stress Engineering Sweden AB
Norrängsvägen 69B
141 45 HUDDINGE
070 493 45 36
mattias@truestress.se
Tyréns AB
118 86 STOCKHOLM
08-566 410 00
Fax 08-644 88 50
www.tyrens.se
info@tyrens.se
VBK
Falkenbergsgatan 3,
412 85 GÖTEBORG
031-703 35 00
Fax 031-703 35 01
www.vbk.se
mail@vbk.se
Vectura
Anläggningskonstruktion
Box 5114, 402 23 GÖTEBORG
0771-159 159 (växel)
www.vectura.se
WSP Sverige AB
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN
08-688 60 00
Fax 08-688 69 99
www.wspgroup.se
info@wspgroup.se
Byggföretag
Traﬁkverket
781 89 BORLÄNGE
0771-921 921
Fax: 0243-789 00
www.traﬁkverket.se
traﬁkverket@traﬁkverket.se
BauHow
Box 184, 201 21 MALMÖ,
040-636 60 30
www.bau-how.com
info@bau-how.com
PART AB
Industrigatan 7, 952 31 KALIX
0923-79590
www.partab.nu
info@partbyggen.se
PEAB AB
Margretetorpsvägen 84,
260 92 FÖRSLÖV
0431-890 00
Fax 0431-45 17 00
www.peab.se info@peab.se
Skanska Sverige AB
169 83 SOLNA
08-504 350 00
Fax 08-755 63 17
www.skanska.se
Korrosionsskydd
Alucrom AB
Box 8919,
402 73 GÖTEBORG
010-470 73 00
Fax 031-779 05 88
www.midroc.se
info.ial@midroc.se
50
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Isolering / Lättbyggnad




Gyproc AB
Box 153,
746 24 BÅLSTA
0171-41 54 00
Fax 0171-41 54 50
www.gyproc.se
info@gyproc.se
Kingspan Limited – Sweden
Kråketorpsgatan 10 B
431 53 MÖLNDAL
031-760 26 99
info@kingspan.se
www.kingspan.se
Knauf Danogips
296 80 ÅHUS
044-28 78 00
Fax 044-28 78 90
www.knaufdanogips.se
info@knaufdanogips.se
Paroc AB
541 86 SKÖVDE
0500-469 000
www.paroc.com
Saint Gobain Isover AB
Box 501,
260 50 BILLESHOLM
042-840 00
Fax 042-844 52
www.isover.se
isover@isover.se
Sammanfogning / maskiner
Appro AB
Motorgatan 2,
442 40 KUNGÄLV
0303-24 34 40
Fax: 0303-24 50 15
www.appro.se
info@appro.se
Bult & Fästteknik AB
Rattgatan 15,
442 40 KUNGÄLV
0303-20 67 00
Fax 0303-20 67 10
www.bult-fast.se
info@bult-fast.se
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
ESAB Sverige AB
Box 8004,
402 77 GÖTEBORG
031-50 90 00
Fax 031-50 93 90
www.esab.com
esab.sverige@esab.se
Loka Nordic
Dalso Park 138
DK-3500 VAERLOSE
+45 444 77 407
ph@loka-nordic.dk
www.loka-nordic.dk
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Mage AG
Industriestrasse 34,
CH-1791 COURTAMAN
+41 26 684 74 00
Fax +41 26 684 21 89
www.mage.ch
sales@mage.ch
Richard Steen AB
Lövaskog, Kronogården,
516 92 ÄSPERED
033-27 62 00
Fax 033-27 63 40
www.richardsteen.se
info@richardsteen.se
SFS Intec AB
Olivehällsvägen 10,
645 42 STRÄNGNÄS
0152-71 50 10
Fax 0152-71 50 45
www.sfsintec.biz
se.strangnas@sfsintec.biz
U-nite Fasteners Technology AB
Hogstorp,
451 95 UDDEVALLA
0522-65 33 90
Fax 0522-873 51
www.unitefasteners.com
info@unitefasteners.com

Datorprogram / IT
Cadmac
La Cours Gata 4,
252 31 HELSINGBORG
042-20 88 00
Fax 042- 14 93 05
www.cadmac.se
info@cadmac.se
StruProg AB
Virkesgränd 4, 183 63 TÄBY
08-732 87 20
Fax 08-732 87 20
www.struprog.se
info@struprog.se
StruSoft AB
Fridhemsvägen 22, 217 74 MALMÖ
040-53 01 00
www.strusoft.com
info@strusoft.com
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

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
GlobeCert AB,
Allégatan 13,
771 31 SMEDJEBACKEN
0240-700 35
www.globecert.com
olov@globecert.com
Ingenjör Joel L Jonsson
Aspvägen 1,
340 30 VISLANDA
0472-341 95
Fax 0472-341 95
www.joeljonsson.se
info@joeljonsson.se
Inspecta Sweden AB
Box 30100,
104 25 STOCKHOLM
08-501 130 00
www.inspecta.com
ulf.gardemyr@inspecta.com
Nordcert AB,
Upplandsgatan 34,
113 28 STOCKHOLM
08-34 92 70
Fax 08-30 70 54
www.nordcert.se
info@nordcert.se
Dekra Industrial AB
Box 1551, 401 51 Göteborg
010-455 10 00
www.dekra-industrial.se
info@dekra-industrial.se
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ENTREPRENÖRFÖRETAGEN
Box 47235
100 74 Stockholm
08-762 75 85
Fax: 08-616 00 72
www.entreprenorforetagen.se
info@entreprenorforetagen.se
MVR – Mekaniska
Verkstädernas Riksförbund,

PLR – Plåtslageriernas
Riksförbund

Jernkontoret,
Box 1721, 111 87 STOCKHOLM
08-679 17 00
Fax 08-611 20 89
www.jernkontoret.se
ofﬁce@jernkontoret.se
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
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
ArcelorMittal Commercial Long Norway AS,
www.arcelor.com,
Pb.2667 Solli, 0203 Oslo,
Tel. 22 83 78 20
Coutinho & Ferrostaal AS,
www.ferrostaal.com,
P.O.Box 154, 2027 Kjeller
Tel. 64 84 42 40

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

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

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

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

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

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

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

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

E.A. Smith AS,
avd. Smith Stål Nord
www.smith.no,
Postboks 9410 Sluppen,
Tel. 72 59 24 00

SSAB Svensk Stål AS,
www.ssab.se,
Pb.47, 1313 Vøyenenga,
Tel. 23 11 85 80
Stalatube OY
c/o GatewayStainless AS,
www.stalatube.com,
Pb.317 Bragernes, 3001 Drammen,
Tel. 32 82 85 02
ThyssenKrupp Mannex GmbH
Delegation Ofﬁce Norway,
www.tk-mannex.no,
Enebakkveien 117 B, 0680 Oslo,
Tel. 22 66 01 90
Tynnplateprodusenter
Alsvåg Plater AS,
www.alsvag.no,
Pb.263, 8401 Sortland,
Tel. 76 11 00 30
ArcelorMittal Construction Norge AS,
www.arcelor-construction.no,
Dyrskuevn. 16, 2040 Kløfta,
Tel. 63 94 72 72
Areco Building AS,
www.areco.se,
Postboks 20, 3791 Kragerø,
Tel. 99 51 00 50
Corus Bygg Systemer AS,
www.cbsnordic.no,
Røraskogen 2, 3739 Skien,
Tel. 35 91 52 00
EuroProﬁl Norge AS,
www.europroﬁl-norge.no,
Aursnes, 6230 Sykkylven,
Tel. 70 24 64 00
Ruukki Norge AS,
www.ruukki.no,
Pb.140 Furuset,
1001 Oslo,
Tel. 815 00 464
Stålgrossister
Alustål AS
www.alustal.no
PB 164,
1740 Borgenhaugen
Tel. 69 13 69 13
52

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

N O R S KA ME DL E MS F ÖRETA G

E.A. Smith AS,
avd. Smith Stål Vest
www.smith.no,
Postboks 9410 Sluppen,
Tel. 72 59 24 00
Smith Stål Øst AS,
www.jern.no,
Bentsrudveien 3,
3080 Holmestrand,
Tel. 33 37 25 00
Stene Stål Produkter AS,
www.stenestaalprodukter.no,
Seljevn. 8, 1362 Rolvsøy,
Tel. 69 33 60 33
Stålentreprenører og verksteder
AK Mekaniske AS,
www.akmek.no,
Rosenborgveien 12,
1630 Gamle Fredrikstad,
Tel. 69 10 45 20
ARMEC AS,
www.armec.no,
Pb.60, 2271 Flisa,
Tel. 62 95 54 00
Bygg Teknisk Stål AS,
www.btstal.no,
Pb.173, 1890 Rakkestad,
Tel. 69 22 70 00
Contiga AS,
www.contiga.no,
Pb.207, Økern 0510 Oslo,
Tel. 23 24 89 00
Fana Stål AS,
www.fanastaal.no,
Espehaugen 23,
5258 Blomsterdalen,
Tel. 55 91 81 81
Finnritilä AS,
www.ﬁnnritila.com,
Skårersletta 45,
1473 Lørenskog,
Tel. 67 92 18 10
Kynningsrud Prefab AS,
www.kynningsrud.no,
Pb.13, 1662 Rolvsøy,
Tel. 69 33 77 00

LECOR Stålteknik AS,
www.lecor.se,
Dumpergatan 8, 442 40 Kungälv, Sverige,
Tel. +46 303 246670
Litana Norge AS,
www.litana-group.com,
Verksgata 62, 4013 Stavanger,
Tel. 51 85 40 37
LLENTAB AS
www.llentab.no
Liavegen 27, 5132 Nyborg
Tel. 91 30 42 82
Lønnheim Stål AS,
www.lonnheim.no,
Nordmørsveien 54, 6517 Kristiansund N,
Tel. 71 57 23 00
Metacon Industrimek AS,
www.metacon.no,
Pb.184, 1891 Rakkestad,
Tel. 69 22 44 11
NLI Alfr. Andersen AS,
www.nli.as,
Pb.2016, 3255, Larvik,
Tel. 33 14 15 00
NLI Contracting AS,
www.nli.as,
Bjellandsveien 24, 3172 Vear
Tel. 40 00 69 69
Nortech AS,
www.nortech.no,
Skotselv Næringspark,
Pb. 8, 3331 Skotselv,
Tel. 32 75 67 00
Næsset Mek. Verksted AS,
www.naessetmek.no,
Bergermoen, 3520 Jevnaker,
Tel. 61 31 09 11
Ofoten Mek AS,
www.ofotenmek.no,
Havnegt. 21, Pb.18, 8501 Narvik,
Tel. 76 97 78 10
Ruukki Construction, Finland,
www.ruukki.com,
PO-Box 900,
60101 Seinäjoki, Finland,
Tel.+ 358 64160 111
Ruukki Construction Norge AS, avd. Sandnessjøen
www.ruukki.no,
8805 Sandnessjøen,
Tel. 75 06 36 10
Ruukki Construction Norge AS, avd. Fredrikstad
www.ruukki.no,
Krosnesvn. 6, 1621 Gressvik,
Tel. 69 36 32 50
Seut Maritime AS,
www.seutmaritime.no,
Østkilen 3, 1621 Gressvik,
Tel. 69 34 50 60
SKV AS, www.skv.no,
Åkebergmosen 17, 1640 Råde,
Tel. 69 35 12 20
SL Mekaniske AS,
www.slmekaniske.no,
Breimyra 11, 4340 Bryne,
Tel. 51 48 96 00
Stokke Stål AS,
www.stokkestaal.no,
Dalen veien 9, 3160 Stokke,
Tel. 33 33 58 00
Skanska Stålfabrikken,
www.skanska.no,
Øysand, 7224 Melhus,
Tel. 40 01 36 60
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Åkrene Mek. Verksted AS,
www.aakrene-mek.no,
Tuenvn. 30,
2000 Lillestrøm,
Tel. +47 63 88 19 40
Entreprenører
A3 Bygg & Montasje AS,
www.a3bygg.no,
Nordsletten,
1930 Aurskog,
Tel. 63 85 84 35
AF Gruppen Norge AS,
www.afgruppen.no,
Pb.34 Grefsen 0409 Oslo,
Tel. 22 89 11 00
Betonmast Anlegg AS,
www.betonmast.no,
Pb.9416 Grönland 0315 Oslo,
Tel. 41 41 42 14
Elementsystemer AS
www.elementsystemer.no
Karivollveien 90,
7224 Melhus
Tel. 72 85 39 30
Ferrobygg AS
www.ferrobygg.no
Rødmyrlia 6, 3740 Skien
Tel. 93 43 99 55
Hallmaker AS,
www.hallmaker.no,
Strandveien 50,
1366 Lysaker,
Tel. 04255
HENT AS,
www.heimdalentreprenor.no,
Vestre Rosten 79,
7075 Tiller,
Tel. 72 90 17 00
Metall Bygg AS
www.metallbygg.no
Dalanevn. 59,
4618 Kristiansand
Tel. 909 86 079
NCC Construction AS,
www.ncc.no,
Pb.93 Sentrum,
0101 Oslo,
Tel. 22 98 68 00
Panelbygg AS
www.panelbygg.no
Knoffsgate 16,
3044 Drammen
Tel. 32 82 78 00
Skanska Norge AS,
Konstruksjonsavd,
www.skanska.no,
Pb.1175 Sentrum,
0107 Oslo,
Tel. 40 00 64 00
Stål & Fasade as
www.stal-fasade.no
PB 1132, 4095 Stavanger
Tel. 51 82 64 64
Stålhallen A/S
www.stalhallen.no
Dyrskueveien 42,
2040 Kløfta,
Tel. 95 88 88 30
Rådgivende ingeniører
A. L. Høyer AS,
www.alhoyer.no,
Hammersborg Torg 3,
0179 Oslo,
Tel. 23 27 80 00
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Asplan Viak AS,
www.asplanviak.no,
Pb.24, 1300 Sandvika,
Tel. 67 52 52 00
COWI AS,
www.cowi.no,
Pb. 123, 1601 Fredrikstad,
Tel. 69 30 40 00
Dipl.-Ing. Florian Kosche AS
www.difk.no
Møllergt. 12, 0179 Oslo
Tel. 977 61 614
JHS Engineering AS,
www.jhs.no,
Torsvang, 3271 Larvik,
Tel. 33 14 14 60
Langset Engineering AS,
www.langset.no,
Gammelseterlia 5,
6422 Molde,
Tel. 95 93 36 33
Multiconsult AS,
www.multiconsult.no,
Hoffsv.1, 0275 Oslo,
Tel. 22 51 51 51
Reinertsen AS
www.reinertsen.no
Leiv Eiriksson Senter,
7492 Trondheim
Tel. 815 52 100
Roar Jørgensen AS,
www.roarjorgensen.no,
Hvervenmoveien 45,
3511 Hønefoss,
Tel. 32 17 90 18
Siv. ingeniør Arne Vaslag AS,
www.av-as.no,
Karivoldveien 90,
7224 Melhus,
Tel. 72 87 12 50
FINSETH rådgivende ingeniører AS,
www.ﬁnseth.no,
Bleikerv.17,
1387 Asker,
Tel. 66 98 73 20
Korrosjonsbeskyttelse
Jotun A/S
www.jotun.no
Hystadvn. 167,
3209 Sandefjord
Tel. 33 45 70 00
Programvare/IT
EDR AS,
www.edr.no,
Leif Tronstads plass 4,
1337 Sandvika,
Tel. 67 57 21 00
Teknisk Data AS,
www.tda.as,
Pb. 6655 Etterstad,
0609 Oslo,
Tel. 22 66 09 80
Brannsikring og isolering
BrannStopp Norge AS,
www.brannstopp.no,
Pb.2104 Stubberød,
3255 Larvik,
Tel. 33 13 60 60
Firesafe AS,
www.ﬁresafe.no,
Pb.6411 Etterstad,
0605 Oslo,
Tel. 22 72 20 20

Betongelementprodusenter
Con-Form Oslo AS,
www.con-form.no,
Trondheimsveien 184,
0570 Oslo,
Tel. 46 44 49 00
Loe Betongelementer AS,
www.loe.no,
Pb.4, 3301 Hokksund,
Tel. 32 27 40 00
Bygging og vedlikehold
StS Gruppen AS,
www.s-t-s.no,
Pb. 6085 Postterminalen,
5892 Bergen,
Tel. 55 20 80 00
Veggelementer
Paroc AS,
www.paroc.no,
Pb.150 Oppsal, 0619 Oslo,
Tel. 22 62 71 12
ThermiSol Oy,
www.thermisol.ﬁ,
Flöjelbergsg 16A, 431 37 Mölndal, Sverige
Tel. +46 31 47 24 40
Festemateriell/Maskiner
EJOT Festesystem AS,
www.ejot.no,
Postboks 84 Røa, 0701 Oslo,
Tel. 23 25 30 40
Levant Bergen AS,
www.regulator.as/levant_bergen.php,
Pb 80, Kokstad, 5863 Bergen,
Tel. 55 21 55 63
P. Meidell AS
www.meidell.no
Stålfjæra 16 Kalbakken,
0975 Oslo
Tel. 22 20 20 25
SFS Intec AS,
www.sfsintec.biz/no,
Solheimveien 44, 1473 Lørenskog,
Tel. 67 92 14 40
SR Teknikk AS,
www.srteknikk.no,
Postboks 708, 3003 Drammen,
Tel. 32 26 01 30
Inspeksjon
Axess Orkla Inspection AS,
www.axor.no,
Grønøra, 7300 Orkanger
Tel. 41 78 06 30
Inspecta AS
www.inspecta.com
Herbergveien 2,
1710 Sarpsborg
Tel. 69 10 17 10
Interesseorganisasjoner
Den norske Stålgruppen
www.stalforbund.com/stalgruppen.htm
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner,
www.stalguiden.com/NFS.htm
Nordic Galvanizers,
www.zincinfo.se
Stål- og metallgrossistenes Forening,
Pb. 1369 Vika,
0114 Oslo
Tel. 23 23 90 90
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Våre løsninger er dine muligheter
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Kontakt oss på Ruukki! Tel: 22 90 90 00.
Les mer om oss på www.ruukki.no/paneler
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Posttidning B
Retur adr: Nyheter om Stålbyggnad
Stålbyggnadsinstitutet
Vasagatan 52, 111 20 Stockholm

