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Bygg in Outokumpufaktorn
i dina projekt
Stonecutters Bridge tillför ett nytt landmärke till Hong Kongs skyline.
Bron kommer att bli en av världens längsta snedkabelbroar med en
spännvidd på över 1 km. Brons båda pyloner blir 300 m höga, varav de
översta 120 m kommer att byggas med ett höghållfast duplext rostfritt
stål från Outokumpu. Det rostfria duplexa stålet bildar tillsammans med
betongen en samverkanskonstruktion som förstärker pylonerna.
Hong Kong är känt för sina starka orkanvindar i kombination med marin
miljö och hög luftfuktighet. Trots dessa svåra förhållanden kommer det
rostfria duplexa stålet att vara underhållsfritt under brons hela livslängd.
Bron skall tas i bruk år 2008.

Outokumpu är en internationell koncern inom rostfritt
stål och teknologi. Vår vision är att bli den obestridda
ledaren inom rostfritt, där framgången baserar sig på
verksamhetsmässig överlägsenhet. Våra metallprodukter,
tjänster och vår teknologi används världen över av kunder
inom många olika industrier. Med våra lösningar hjälper
vi våra kunder att bli extra konkurrenskraftiga. Detta
löfte kallar vi Outokumpufaktorn

www.outokumpu.com
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Stålbyggnadsinstitutets
inriktning och mål fastlagda
itt uppdrag som VD har sedan 1 april 2006 varit att arbeta fram
en ny färdplan för SBI med en tydlig inriktning och målsättning.
Vi har under det gångna året arbetat med att flytta tyngdpunkten
i SBI:s verksamhet, från forsknings- och utvecklingsprojekt till ett tydligare
fokus på intressent- och kundnytta och marknadssupport. Inriktning och
mål för SBI är nu i det stora hela fastlagt och huvudinnehållet är följande:

M

SBI:s huvuduppgift skall vara att tillvarata intressenternas och medlemmarnas intressen genom att informera marknaden om stål- och lättbyggnadsteknikens fördelar och möjligheter.
SBI skall vara ett centrum för stålbyggnadskompetens i Sverige. SBI:s organisation kommer fortsättningsvis att vara relativt liten men med ett stort
nätverk av specialister och organisationer, som vi samarbetar med i olika
sammanhang.
En viktig del i verksamheten är att utbilda marknadens aktörer för att stärka konkurrenskraften. Detta skall ske i form av seminarier och kurser. Aktuella seminarier är bland annat Access Steel den 25 april. Kursen blev snabbt
övertecknad och vi planerar en uppföljare efter sommaren. Fler intressanta
kurser kommer under 2008.
Vi planerar också en vidareutbildning av stålkonstruktörer som skall leda
till en certifiering. I många länder krävs idag certifiering av konstruktörer
genom lag eller praxis. Syftet med certifieringen är att säkerställa tillräckliga
kunskaper och färdigheter hos dem som konstruerar stålkonstruktioner. För
SBI är certifieringen ett sätt att säkerställa stålkonstruktioners konkurrenskraft och goda rykte. Kursen, som kommer att bli ett viktigt inslag i SBI:s
verksamhet, presenteras under hösten och startar under våren 2008.
Det som SBI kanske är mest känt för är de publikationer och rapporter
som har tagits fram under åren. Detta kommer vi att fortsätta med. Vi håller just nu på att ge ut 12 nya publikationer eller ”moduler” som bland annat kommer att vara utbildningsmaterial på vår kurs för certifiering av stålkonstruktörer. Hälften av dessa är redan klara och finns presenterade på vår
webbplats. Vi kommer också att utveckla gränssnittet på vår webbplats, så
att SBI:s medlemmar skall kunna läsa och skriva ut allt vad man önskar
i utgivna publikationer, rapporter och tidskrifter.
Vi planerar också att ta fram en gemensam handbok för konstruktörer och producenter i samarbete med MVR, vilka vi också
håller på att utveckla ett närmare generellt samarbete.
Det planerade seminariet kring sporthallar och multiarenor, som
jag nämnde i förra numret av Stålbyggnad, är framflyttat av olika skäl till januari/februari nästa år. Vi återkommer under
maj/juni med program och tidpunkt. Innan dess är det
dags för Stålbyggnadsdagen i Göteborg den 25–26 oktober, som kommer att få ett högintressant innehåll!
Mitt arbete som VD vid SBI närmar sig därmed sitt slut
och den 1 september lämnar jag över VD-skapet till Björn
Uppfeldt, som har varit med under hela omställningsprocessen och får nu möjligheten att fullfölja arbetet och vidareutveckla SBI. Jag kommer dock att vara kvar och bistå SBI
och Björn i det fortsatta arbetet som konsult och rådgivare
i bransch- och marknadsfrågor.
Hans Olson
vd, Stålbyggnadsinstitutet
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tionsstål för användning
inom byggsektorn. SS-EN
10025-serien behöver
bland annat kompletteras
med preciseringar där europastandarden ger alternativa specifikationer. Det
handlar t.ex. om precisering av stålsorter och ytkrav. Till den tidigare utgåvan av SS-EN 10025-serien
fanns ett så kallat national
applikationdokument,
NAD.Vill du veta mer?
Kontakta Måns Sjölander
på telefon 08-555 521 47
eller via e-post:

Redaktörens ruta
 Ytterligare ett nummer
av tidningen Stålbyggnad
har nu gått ut i drygt
7 000 exemplar över hela
Norden. Det innebär att
tidningen har runt 15 000
läsare bland arkitekter, konstruktörer,
stålbyggare och andra intresserade av
stålkonstruktioner. Vår ambition är att
vara en inspirations- och kunskapskälla
för alla som på ett eller annat sätt jobbar med stål i byggandet.
Trevlig läsning! I början av oktober
återkommer vi med ytterligare ett välmatat nummer.
Lars Hamrebjörk
Redaktör för tidningen Stålbyggnad

Tidenes største
Leirvik MT-kontrakt

Vägghyllan Cell

Ny VD för
Stålbyggnadsinstitutet
 Hans Olson har nu genomfört
uppdraget att strukturera om SBI:s
verksamhet och den 1 september tillträder Björn
Uppfeldt som ny
VD för Stålbyggnadsinstitutet.
Björn är civilingenjör V och är
sedan 2005 anställd på SBI
med ansvar för
bla konstruktionsfrågor.
Hans kommer
Björn Uppfeldt
även fortsättningsvis att vara knuten till SBI som
rådgivare i bransch- och marknadsfrågor.

Ny marknadsdirektör
vid SSAB Tunnplåt
 Bo-Erik Pers har utsetts till ny chef
för Försäljning och distribution vid
SSABs division
Tunnplåt. I dag
är Bo-Erik Pers
affärsområdeschef för Tunga
transporter och
han har tidigare
varit chef för Utveckling och
kundservice vid
SSAB Tunnplåt.
Bo-Erik Pers
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 Leirvik Module Technology (MT) skal bygge boligmoduler til Statoil Troll
A-plattform for over 725
millioner kroner..

Vägghylla i
höghållfast stål –
Årets möbel 2007
 En väggfäst bokhylla i
höghållfast stål har utsetts
till Årets Möbel 2007.
Formgivaren Peter Cohen
har skapat en smäcker
hylla med moderna mått
och stilren, avskalad design. Den prisbelönade
vägghyllan Cell är skapad
för att vara smäcker, tunn
och volymeffektiv. Utmärkande är de tunna och
grunda hyllplanen och
den hängande konstruktionen, en lösning som
lämnar golvet helt fritt.
Hyllplanen, som stark bidrar till karaktären, tillverkas av tunt höghållfast
stål (Docol 420 LA från
SSAB Tunnplåt) och kompaktlaminat.

Ståltorn till
vindkraftverk RFCS
projekt som koordineras av LTU
 LTU koordinerar ett europeiskt forskningsprojekt
(RFCS). Huvudsyftet med
projektet är att utveckla
en ny typ av ståltorn för
vindturbiner som har konkurrenskraft för höga torn
till turbiner med hög efffekt. Kostnaderna för nye-

Ståltorn till vindkraftverk.
tablering av vindkraft
kommer att minska utan
att säkerheten påverkas.
En fullständig överblick av
möjligheter till ekonomisk
optimering kommer att
analyseras. Utmattning är
en begränsande faktor,
både beträffande ekonomin och användandet av
höghållfast stål. Partners:
LTU, RWTH-Aachen, Germanischer Lloyd, Repower-Portugal, Ruukki,
AUTH-Thessaloniki,
FCTUC-Coimbra
Projektkoordinator:
Doc. Milan Veljkovic, ansvarig för Stålbyggnad inom Byggkonstruktion och
MSc. Wylliam Husson

Leirvik boligmodul.

Nya Eurokoder
för Rostfritt stål
 Ny ikraftsättning av Eurokod 3: Dimensionering
av stålkonstruktioner - Del
1-4: Rostfritt stål SS-EN
1993-1-4:2006 (på engelska, utan bilaga NA).

Nu heter vi
BE Group
 Bröderna Edstrand AB
byter nu namn till BE
Group Sverige AB och
lanserar samtidigt en ny
logotyp.

Konstruktionsstål
för byggsektorn
 Inom SIS pågår ett arbete med en svensk standard
gällande leveransbestämmelser för konstrukNR 2 • 2007 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD
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ÄNNU STÖRRE
BESPARINGAR.
Kellve Bulkteknik är Skandinaviens största producent och
leverantör av kompletta, behovsanpassade lösningar för
torra bulkmaterial. Företaget tar ett helhetsåtagande för hela
projekt, från projektering till färdig anläggning.
Just nu är Kellve Bulkteknik inne i en kraftig tillväxtfas. För att
öka tidseffektiviteten och förbättra resursanvändningen samarbetar man med BE Group, som tidigare hette Bröderna
Edstrand. Med ett skräddarsytt sortiment av förbearbetade
produkter som levereras direkt till produktionsplatsen har
BE Group under en lång tid hjälpt Kellve Bulkteknik att spara
tid och pengar och göra bättre affärer.

Claes Lindqvist,
Logistikchef, Kellve Bulkteknik.

Den 15 april 2007 bytte Bröderna Edstrand namn till BE Group
och förenades tillsammans med nio andra marknadsbolag
under ett varumärke – BE Group.
För Kellve Bulkteknik och våra andra kunder innebär det
ytterligare fördelar. Det skapar en stark konkurrenskraft och
ger oss bättre förutsättningar att även i framtiden kunna vara
det bästa alternativet för alla våra kunder. Det ligger en
enorm styrka i att verka samordnat. Upptäck den med oss.
Be stronger with BE.

www.begroup.se
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enklare att lära sig och att
använda än tidigare och
inkluderar t.ex. en automatisk funktion för användarfeedback och mer
informativa knappbeskrivningar på skärmen.

Nye medlemsbedrifter i
Norsk Stålforbund:
 Ofoten Mek AS prosjekterer, leverer og monterer bygg med stål
bæresystemer, fasade og takplater.
Bedriften leverer også trapper,
rullestolramper, rasvarslingsanlegg
etc. Bedriften er etablert i et av
LKAB`s tidligere verkstedlokaler i
Narvik, Havnegata 21. Hjemmeside: www.ofotenmek.no
 Seut Industrier AS i Fredrikstad
er et datterselskap til BNS Consent
Norge AS og sentral i BNS Consents produksjons- og leveransesystem. Mye av produksjonen er
skreddersøm for industriselskaper,
offshore, forsvaret, stat og kommmunesektoren, samt entreprenørbransjen. Hjemmeside:
www.seut.no
 OptiKon AS er et rådgivende
ingeniørfirma i Fredrikstad. Firmaet tilbyr prosjektledelse og komplett prosjektering innen byggeteknikk, offshore maskinteknikk /
industri både i Norge og i utlandet. OptiKon bruker kun de beste
og mest effektive prosjekteringsverktøyene. Hjemmeside:
www.optikon.no

SSAB Tunnplåt
lanserar nytt stål
Exempel på samarbetet
mellan Alucrom och BE

Samarbetsavtal
Alucrom AB – Bröderna Edstrand AB
 Alucrom AB har ingått
ett samarbetsavtal med
Bröderna Edstrand AB.
Syftet med avtalet är att
Bröderna Edstrand skall
kunna erbjuda sina kunder
en komplett lösning för
stålleverans inklusive ytbehandling.

Ny version av
Tekla Structures
 Tekla lanserar sin årliga
huvudversion av programvaran Tekla Structures för
modellbaserad konstruktion (BIM). Tekla Structures 13 har kommer att
presenteras på ett seminarium i Stockholm den 9
maj. Tekla Structures 13 är

 SSAB Tunnplåt har utvecklat en ny produkt Docol 200 som ersätter det
kallvalsade stålet DC01.
Det nya stålet erbjuds till
samma pris men med bättre och jämnare egenskaper.
Docol 200 har redan
från början 25 procent
bättre toleranser än vad
normen anger när det gäller
avvikelser i tjocklek. SSAB
Tunnplåt kommer även att
kunna erbjuda stålet i upp
till 50 procent bättre toleranser på begäran.

Fusion vinner
Danska
Designpriset 2007
 Lindab är samarbetspartner i utvecklingen
av innertakskonceptet
Fusion, som hedrats med
det Danska Designpriset
2007. Det Danska Designpriset utses till företag
som skapat innovativa

produkter och lösningar
av hög estetisk och
teknisk kvalitet.
Fusion är resultatet av
ett nära samarbete mellan Lindab, Rockfon,
Louis Poulsen och arkitektfirman Vilhelm Lauritzen. Det är ett koncept
där innertakets många
olika funktioner, såsom
exempelvis ventilation,
luftkonditionering och
belysning integreras i en
enhet.

Beställardagar
2007: Kostnadseffektiv rostskyddsbehandling
18/9 Umeå
25/9 Hässleholm
26/9 Göteborg
2/10 Stockholm
3/10 Västerås
4/10 Borlänge
Kostnadsfri!
Anmälan:
0770-93 90 23 eller
sanne.genz@maleri.se

Dimensionera stålkonstruktioner
med hjälp av internet – Eurokod 3 och 4
Kursinbjudan – Stockholm 26 september 2007
Under 2007 kommer Eurokoderna att kunna börja användas för
byggnader och om tre år blir de det enda alternativet. För att inte hamna på efterkälken är det därför hög tid för alla byggkonstruktörer att sätta sig in i hur Eurokoderna hänger samman och
vilka hjälpmedel som finns till hands.
Seminariet som vänder sig till konstruktörer av stål- och
samverkanskonstruktioner kommer att ge en översikt av Eurokoderna och en genomgång av tillgängliga programvaror på
Internet. En stor del av seminariet kommer att ägnas åt webbplatsen www.access-steel.com som innehåller information och
hjälpmedel för en komplett dimensionering av kontor, bostäder
och hallbyggnader i stål- och samverkanskonstruktioner enligt
Eurokoderna.
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Föreläsare
Professor Bernt Johansson, Stålbyggnad, LTU
Civ ing Björn Uppfeldt, Stålbyggnadsinstitutet
Tid och plats
26 september 2007 13.00-16.30, Stockholm
(Plats meddelas vid anmälan)
Anmälan och information
Anmälan görs till info@sbi.se eller 08-661 02 80
senast den 14 september 2007.
Avgifter: Medlem i SBI: 900:– Ickemedlem: 1900:–

scp reklambyrå.

Clarion Sign är Stockholms nya storhotell,
25 000 m 2 och 558 rum. Hotellet är ritat av
Wingårdh Arkitektkontor AB och kommer
att inredas med utvalda designmöbler från
klassiska nordiska designers som t ex Alvar
Alto, Arne Jacobsen och Bruno Mathsson.
Invigningen blir den 5 februari 2008.

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

De runda, raka pelarrören som är synliga i hotellets
entréplan var särskilt viktiga – 35 ton bärande rör i
dimensionen 457,0x20. ATAB säkrar leveranserna
av rör och annat stål via Tibnor.
www.tibnor.se

LKAB, Homogeniseringslager
Kiruna

Volvo, Presshall
Olofström

I en värld där alla processer går allt snabbare, är tid en bristvara. För att tidspressen inte ska ske på bekostnad av kvalitet, använder vi 3D-verktyg som bland annat Tekla
Structure, PDMS och Ansys som våra huvudverktyg i alla större industriprojekt. På så sätt kan vi erbjuda dig våra tjänster snabbt och felfritt.

Snabbt eller felfritt?
- Ja tack, både och!
Vi har uppnått våra klienters förtroende genom hög kvalitet i
projekteringen, korrekta leveranser och att leverera enligt tidplan. Hög
kvalitet står också för konstruktionens ekonomi i sin helhet, projektering
tillsammans med kunden och entreprenören, och för ett anpassat
kvalitetssäkringssystem. Funktionell säkerhet i våra uppdrag är ett av
huvudelementen i vårt genomförande.

Outstanding ideas
WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad, hus, industri och miljö.. Med mer än 7000 medarbetare är
WSP ett av de största konsultföretagen i Europa och bland de tio största i världen. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i England och Sverige, men också i
övriga Europa, USA, Afrika och Asien. I Sverige har WSP drygt 2000 medarbetare och bedriver verksamhet inom WSP Analys & Strategi, WSP Arkitektur,
WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad och WSP Systems.

www.wspgroup.se

Stålbyggnadspriset 2007
till bästa svenska stålbyggnad
Stålbyggnadsinstitutet delar
vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt
och arkitektoniskt tilltalande
sätt utnyttjat stål i den bärande
konstruktionen. Syftet är att
uppmuntra till användandet
av stål i byggandet och ge
upphov till nya idéer och
inspirerande lösningar.

VINNARE

Juryn 2007 består av:
Arkitekt Svante Berg,
Berg Arkitektkontor
Arkitekt Matilda Stannow,
Tidskriften Arkitektur
Professor Bernt Johansson,
Stålbyggnad, LTU
Civ ing Lars Hamrebjörk,
Red Stålbyggnad
Civ ing Hans Olson, VD SBI
Juryn har bedömt inkomna förslag
utifrån aspekterna Stålkonstruktion/
stålanvändning, Arkitektur/samspel
med stål samt förslagets möjligheter
att genom SBI marknadsföra stålanvändning i byggandet. Juryn har valt
det projekt som har bäst möjligheter
att marknadsföra stålet i byggandet
genom:
– sin rationella stålanvändning och
konstruktion
– sin gestaltningsmässigt förenklade
form och detaljering
– sin storskaliga tydlighet
– sitt kreativa sätt att skapa stadsrum.
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Svävande taket
tt plant tak av stål och glas högt över
gågatan i nyombyggda Vällingby
Centrum.
Det Svävande taket i Vällingby Centrum är en helt ny typ av byggnadsverk i
stadsbilden som lyfter fram hur välgestaltade konstruktioner kan bli tillskott till
helheten i gatumiljön och samtidigt byggnadsverk med stark egen identitet. Det nya
svävande taket utgör ett nytt lager högt
över befintliga gaturum och kvarter.
Det bildar en självständig stor form på
samma vis som centrums ursprungliga
struktur av rektangulära hus på ett pelardäck – en fortsättning på Vällingby Centrums grammatik.
Svävande taket består av en balkrost av
Vierendeelbalkar upplagda på pelare som
förs ned genom befintliga byggnader. Vierendeelbalken är uppbyggd av överram,
underram och vertikaler där kopplingen

E

Arkitekt: KHR Rundquist arkitekter
Konstruktör:WSP Byggprojektering
Stålentreprenör: DemVerk,Normek, VSAB
Byggherre: Svenska Bostäder

mellan dessa utförs momentstyvt vilket
medför att balken helt saknar diagonaler.
Taket består av sju pelarpar med en
spännvidd på ca 25 m på längden och 22
m på bredden. Med konsolande överhäng
blir takets storlek 27 x 159 m.
Huvudbalkarna i pelarlinjerna består
av svetsade fyrkantprofiler 300x200x20 ®
STÅLBYGGNADSPRISET 2007

11

® och den totala balkhöjden varierar mellan
1,5-1,9 m. Sekundärbalkarna mellan pelarlinjerna är uppbyggda av VKR-profiler
med något varierande godstjocklek mellan 300x200x12.5 – 300x200x10 och
vertikalerna i mittfacket består av
VKR200x200x10. Pelarna är utförda av
cirkulära konstruktionsrör 610x20 mm.
För att minimera deformationerna är
upplaget över pelarna utfört momentstyvt
genom en svetsad låda som balkarna ansluts till. Anslutningarna mellan sekundärbalkarna är också momentstyva men
är utförda med en mindre typ av låda.
Svävande taket är projekterat i 3D-programmet Tekla Structures och beräkningarna för stommen är utförda med 3D-beräkningar i programmet Robot Millennium. Då både beräkningarna och projekteringen utförs i 3D är det enkelt att
överföra modellerna mellan beräkningsprogrammet och projekteringsmodellen.
Detta medför att det under projekteringsskedet hela tiden var enkelt att hålla beräkningsmodellen uppdaterad med de senaste ändringarna samt att kontrollera beräkningar under hela processen.
Takkonstruktionen svävar ca 14,5 meter över markplanet och gångytor mellan
husen. Tillgänglighet till samtliga butiker
var ett viktigt krav att ta hänsyn till då ut-

byggnadsetapperna planerades. Transporter och tunga lyft fick endast äga rum
under tidiga morgontimmar och sena
kvällar och gångytan under taket skydddades med ett tillfälligt skyddstak ca 13
meter över markplanet och med upplag på
intilliggande byggnader.
För att uppfylla arkitektens krav på

smäckra åsar som inte fick dominera utseendet studerades flera tvärsnitt och infästningstyper. Slutligen valdes slanka Ttvärsnitt med skruvinfästning och med ca
15 mm överhöjning. Beträffande rostskydd valdes korrosivitetsklass C4 med
hänsyn tagen till att taket är svåråtkomligt vid ommålning.

Juryns motivering till Stålbyggnadspriset 2007:
”Det Svävande taket i Vällingby Centrum är en typ av byggnadsverk i stadsbilden som lyfter fram hur välutformade konstruktioner kan bli tillskott till helheten i stadsmiljön och samtidigt ett byggnadsverk med stark egen identitet. Taket bildar en självständig stor form på
samma vis som centrumets ursprungliga struktur av rektangulära hus på ett pelardäck. En
fortsättning på Vällingby Centrums grammatik. Konstruktionen är begriplig och har en bra
balans mellan ekonomi och utseende. Ett tak som med sin välkända konstruktionsteknik
bidrar till ett intressant arkitektoniskt stadsrum i den nyombyggda centrumdelen. Ett projekt som även internationellt kan väcka intresse för stålanvändning i byggprojekt.”

Finalist nr 2:

Botium, Växjö
itt i småländska träriket har 35
villor med stålstomme och ytterväggskonstruktion i lättbyggnadsteknik
av stål uppförts.
Om man färdas genom Småland mot
Växjö är det inte svårt att lista ut vilket
byggnadsmaterial som är det vanliga i
dessa trakter. Granar, granar och åter
granar passerar revy utanför bilfönstret.
När den Växjöbaserade arkitektfirman
Wibroe Arkitekter fick i uppdrag att rita ett 30-tal spännande villor åt bostadsrätsföreningen Botium i Växjö var
därför materialvalet givet. Eller?
De arkitektoniska lösningarna med
bl a ett stort antal 6 m höga väggar med
många större fönster ställde mycket speciella krav på konstruktionslösningarna.
Konstruktören CM-Byggkonsult föreslog därför att konstruktionsmaterialet
skulle bytas från trä till stål framför allt
för att klara vindlasterna på de stora
väggsektionerna. Man landade på en
lättbyggnadslösning i stål från Lindab
Varje väggsektion har ritats i det nya

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

programmet Lindab ADT Tools och materialet till samtliga väggsektioner har levererats färdigkapat och väl uppmärkt
till byggarbetsplatsen och dessutom
kompletteras med en tydlig byggritning.
På en dag färdigställdes samtliga sektioner till ett hus och restes till en färdig
husstomme påföljande dag. Eftersom

Juryns utlåtande:
”Lättbyggnad i stål ger goda förutsättningar för industrialiserat byggande även för oregelbundna byggnader. Stålreglarna är utformade
för att ge god värmeisolering och är
oorganiska så de föder varken svamp
eller mögel. Husens arkitektoniska
kvaliteter gäller annat än att uttrycka
användningen av stål i de synliga
delarna. Kanske ett genombrott för
stålanvändning i småhusbyggande?”

stålkonstruktionen inte behöver någon
torktid så kan nästa fas gå igång direkt
med färdigställandet av tak, inre väggbeklädnad, innerväggar m.m.
NR 2 • 2007 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

Finalist nr 3:

Gärstadverket
n stor stål- och glasbyggnad exponerar sin konventionella stålstommme bakom transparenta glasfasader mot
E4. Gärstadverket har en mycket modern industriarkitektur och den är mycket speciell med hänsyn till att faktiskt är
en sopförbränningsanläggning. Den
spännande arkitekturen har en bärande
stålstomme som är väl anpassad efter arkitektens estetiska krav och till processsen inne i anläggningen. Glasfasaden
runt byggnaden exponerar både processsutrustningen och stålstommen för alla
förbi passerande människor.
Stålstommen är uppdelad i två delar.
Den ena som bär upp själva processutrustningen och den andra som bär upp
fasaderna och taket. Stålkonstruktionerna, särskilt längs fasaderna, är mycket smäckra. Fasadpelarna är formade
som stegar hopsvetsade av rörprofiler,
både runda- och fyrkantrör. Pelarna ser
lätta ut och släpper igenom ljus samtidigt som de har en bra bärförmåga
genom att man stagat pelarna i den veka riktningen med lätta stålbalkar. Också till taket har man valt en lätt stålkonstruktion i form av en fackverkskonstruktion i stället för en tung balkkonstruktion.
Stålkonstruktionen som bär upp processutrustningen är mera traditionell och
består huvudsakligen öppna av varmvalsade I- och H-profiler. Man har dock
valt att använda runda rör som horisontella och vertikala stag. Detta för att
även här ge konstruktionen ett lättare utseende.
Ruukki levererade och monterade
också metallnätet som sitter utanför
glasfasaden och ger byggnaden en del av
sin särpregel men som också fungerar
som solavskärmning sommartid då solen står högt

E

Juryns utlåtande:
”Stålstommen är uppbyggd av rör
och ger ett lätt intryck för att bära en
så stor byggnad. Utformningen av
pelarna som vierendeelbalkar bidrar
till transparensen samtidigt som de är
effektiva konstruktionselement. Byggnadens kvaliteter är ett arkitektoniskt
landmärke och skylt för Linköpings
miljöambitioner och inte så mycket
som exponent för just stålbyggande.”
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Arkitekt: Berg Arkitektkontor
Konstruktör: Structor/ Ruukki
Stålentreprenör: Ruukki
Byggherre: Tekniska Verken i Linköping

Arkitekt: Rosenbergs arkitekter
Konstruktör: ELU Konsult / Cremona
Stålentreprenör: Ruukki
Byggherre: Stockholmsmässan

Finalist nr 4:

Rica Talk Hotel
öghusbyggnad vid Älvsjömässan med
stålstomme på våningshöga fackverk
synliga i de allmänna utrymmena.
Rica Talk Hotel är ett fyrstjärnigt hotell med 248 gästrum, restaurang, konferenslokaler och top-floor i byggnadens
20 våningar i direkt anslutning till Stockholmsmässans huvudentré.
Hotellet utgör med sin höjd Stockholmsmässans nya landmärke. Ett skärm-

H

Juryns utlåtande:
”En traditionell stålstomme med
bjälklag av håldäck visar än en gång
sin konkurrenskraft. Det originella är
att hela byggnaden över våning två
bärs av synlig, våningshöga fackverk.
Byggnadens stora arkitektoniska kvaliteter gäller inte främst stålets använding och gestalting även om de kraftiga fackverken i de nedre delarna har
exponerats på ett intressant sätt i allmänna utrymmen”

®
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® tak förbinder mässa och hotell utvändigt,
ovanpå finns en uteplats med utsikt mot
entréplatsen.
Huvuddelen av stommen består av ett
konventionellt system av stålpelare och stålbalkar med ett bjälklag av betonghåldäck.
Den stora utmaningen i projektet bestod i
de två våningshöga fackverk i plan 2 på vilka hela huset vilar.
Det innebär att tyngden av 16 våningar
belastar fackverken. Det fackverk som är
ytterst konsolar ca 6 m och det inre 2,5 m.
Denna avväxling var nödvändig för att ordna framkörningen under hotellet men även
för att skapa upplevelsen av att den glasade
byggnadsvolymen ligger upplagd på det
”bord” som bildas av hotellets skärmtak
och den bärande betongskivan. Fackverken
har interiört används som kraftfulla och
eleganta rumsdelande element i restaurangen.
Dubbelskalsfasaden bärs våningsvis av
stålkonsoler HEA100 s1200mm. Gallerskärmen mot lastgården består av
600x2400 stora paneler kassetter av
sträckmetall i varmförzinkat stål monterade mot en stålstomme. Varannan kasssett har monterats vriden 180 grader vilket ger en spännande och föränderlig variation.

Finalist nr 5:

Sjöstadshallen
n idrottshall i Hammarby Sjöstad
med en stålstomme av krökta bågar
med varierad radie.
När Hammarby Sjöstad är färdigutbyggt kommer den att bestå av ca
20.000 lägenheter med centrumdelar,
skolor och övrig service. På grund av
underskottet på parkeringsplatser i
Hammarby Sjöstad, utvecklades Stadsbyggnadskontorets idé att kombinera
parkering och en idrottshall. Programmet utvidgades även till att innehålla ett
plan för uthyrning till friskvårdsverksamhet. Med alla våningsplan lagrade på
varandra erhölls därmed en byggnad tillräckligt hög för att fungera som bullerskärm mot bostäderna.

E

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

Skyttbrinksvägen 12,
147 39 TUMBA
Tel: 08-55 64 55 00
www.smederna.se

Idrottshallens primära stomme består
av stålbågar som bildar den spektakulära formen. Bågarnas inre flänsar är inte
stabiliserade via stag. Stabiliteten har i
stället erhållits via flänsarnas vrängningsmotstånd och i någon mån taktäckningens böjstyvhet. Hallens gavlar
bärs av fackverk som spänner över hela
spännvidden. Dessa fackverk är betydligt styvare än bågarna vilket har medfört speciella detaljer för att medge rörelser längs takskivans upplag på gavlarna. Tillverkningen och montaget av
bågarna med sin varierande krökning
har krävt kvalificerat hantverk och yrkesskicklighet. Stålkonstruktionen har
projekterats med Steelcad, ett tredimensionellt projekteringsverktyg.
Byggnaden skall också fungera som
ett skydd mot de risktranporter som
förekommer på Södra länken. För projektet upprättades en riskanalys som gav
lastförutsättningar utöver det vanliga
som vi ”normalt” dimensionerar efter.
En separat analys av explosionsbelastning mot tak av Plannja 200M utfördes
vid Institution för Byggvetenskap, KTH
i Stockholm. Med hjälp av denna utfördes projekteringen av plåttaket och tillhörande infästningar. Beräkningen av
plåtens respons har genomförts som en
Finita Elementanalys med hjälp av
programmet ABAQUS.
Takbågarnas
form ger
spännande
interiör.

Juryns utlåtande:
”Ur stålbyggnadssynpunkt en kreativ och intressant lösning
som visar på stålets formbarhet. Byggnaden är tekniskt sett
avancerad såväl avseende bågarnas dimensionering som inklädnaden som utformats för explosionsbelastning.Användningen av stål kommer till ett intressant uttryck i det invändiga rummet och unde ha utnyttjats mer exteriört.Ett projekt
som har som har möjligheter att lansera stål i byggandet.”

Norsk Stålkonstruksjonspris 2007
til beste stålkonstruksjon
Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjo-

Juryen 2007 består av:

ner deler hvert annet år ut Norsk Stålkonstruksjonspris.

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

Prisen er ment å oppmuntre til anvendelse av stål og gi
opphav til nye idéer og inspirerende løsninger. Prisen deles ut til en stålkonstruksjon som har kvaliteter både hva
angår estetikk, teknikk og økonomi.

VINNER

Papirbredden
apirbredden, Drammens nye bibliotek og høgskolesenter, er et bygningskompleks som foruten én ny bygning
består av rehabiliterte rester av Union papirfabrikk. I tillegg til folkebiblioteket i
Drammen og fylkesbiblioteket for Buskerud, inneholder Papirbredden lokaler for
Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Telemark, BI i Drammen samt generelle næringsarealer.
Den nye bygningen er lagt tett mot elva i nord for å frigi plass til et urbant uterom mot syd. Den skråstilte sydfasaden på
den nye bygningen danner bakteppe for de
bevarte bygningene fra Union, og skaper
samtidig sikt mot elva.

P
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Juryens uttalelse:
Det enkle kan noen ganger være det
fineste. Drammens nye kunnskapspark med høgskoler og bibliotek, Papirbredden, er et lysende eksempel på
nettopp dette. Byggets stramme og
slanke linjer vitner om utstrakt bruk
av stål i byggets bæresystem. Med sin
enkle form legger det seg fint inn
mellom eldre industribebyggelse og
elvebredden. Bygningen har våget å
legge seg med bredsiden mot elva der
glassfasadene gir et innbydende inntrykk overfor sine omgivelser. På
landsiden er den sammenbygget med
den gamle papirfabrikken i tegl. Kontrastene i materialer lager et spennnende ankomstareal. Glassfasadenes
detaljering underbygger det enkle
formgrepet. Innvendig blir dagslyset
ledet direkte og indirekte inn til arbeidsplasser og samlingssteder. Hele
bygget oppleves som rolig og gjennnomført med rene hvite flater i kombinasjon med sorte ståldetaljer. En fargerik utsmykning av byggets sentrale
rotunde er godt synlig, både inne og
ute. Bruken av synlig stål i fasader og
i elementer som trapper er viktige og
framtredende.

En stram tidsplan og et ønske om stor
generalitet for framtida, har vært bestemmende for bygningens enkle prinsippper i forhold til form, konstruksjoner og
etasjeplaner. Auditorier og spesielle undervisningsrom er i hovedtrekk samlet bak en ®
STÅLBYGGNADSPRISET 2007
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® sirkelformet vegg som beskriver en rotunde gjennom alle etasjer. Rotunden framstår som et massivt element tilsvarende de
bevarte bygningene ute på plassen, og gir
identitet til bygningen som helhet. Med sin
fargesterke kunstneriske utsmykking er
den godt synlig også utenfra, spesielt fra
motsatt side av elva. Mellom rotunden og
de regulære etasjeplanene oppstår vertikale åpninger for sikt og dagslys som varierer mellom de ulike etasjene.
I første etasje ligger fellesarealer med informasjon, kantine og kaffebar, et såkalt
karrieresenter, en bokhandel samt inngangen til biblioteket. Her ligger også
bibliotekets barneavdeling, mens øvrige
samlinger ligger i annen og tredje etasje.
De tre skolene disponerer i hovedsak
resten av bygningen unntatt i deler av
sjette og i hele syvende etasje som består
av utleieareal for relevante næringer.
Det er terrasser utenfor sjette etasje og
på taket i syvende etasje. Tekniske rom
ligger i hovedsak i kjelleren. Heiser og hovedtrapp er sentralt plassert i forbindelse
med rotunden. I tillegg kommer nødvendige rømningstrapper som også fungerer
som sekundærtrapper. Biblioteket har egen
heis og trapper.
Den nye bygningen er konstruert etter

tradisjonelle konstruksjonsprinsipper og
med små spenn. Bæresystemet er basert på
stålsøyler og integrerte stålbjelker i etasjeskillene for bæring av hulldekker. Den utkragede fasaden mot elva består av momentstive stålrammer hvorav noen er utført med innvendige fagverk for å ta vindlastene. Nesten hele taket i lysgården består av glass og bæres av stålbjelker i ulike lengder med høye krav til deformasjoner. Fasadene er produsert industrielt av
stål og glass som spenner fra dekke til
dekke. For feltene mot øst, syd og vest er
det åpningsbare vinduer med klart glass
og persienner mellom glassene. Under og
over dette er glasset foliert. Mot Drammmenselva består fasadeelementene kun av
klart glass basert på et ønske om en fasade
som er mest mulig åpen mot elva. Fra andre siden kan byen få full innsikt i livet på
papirbredden.

Prosjektet er gjennomført etter en metode som sikrer bygningsøkonomiske og
miljømessig optimale resultater innenfor
gitte rammer. Ethvert valg er foretatt på
bakgrunn av helhetsvurderinger og prioriteringer både i forhold til et miljømessige tilfredsstillende anlegg, minimale driftsutgifter og framtidig generalitet. Gjennom
hele prosessen har det vært stor fokus retttet mot viktige innsatsområder som:
G arealeffektivitet og generalitet
G redusert ressursbruk av byggematerialer og konstruksjoner
G energieffektive og energifleksible løsninger
G miljøbevisst materialbruk for lang varighet og stor gjenbruksverdi
G godt inneklima
G design

Ferdigstilt: Desember 2006
Areal: 22 000 kvm
Antall etg: Kjeller + 7 etg
Stålvekt: 520 tonnByggherre: Papirbredden Eiendom AS
Arkitekt: LPO Arkitektur og Design
Rådgivende ingeniør: Hill Statik AB
Stålentreprenør: Contiga AB

Besøkssenteret ved Nidarosdomen
et nye besøkssenteret ligger på tomten for det gamle verksted til Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider
(NDR) fra 1914. Da det ble vedtatt riving
stilte Riksantikvaren som krav at en seksjon av det gamle verkstedet skulle gjenreises inne i nybygget – som en utstilling
som forteller restaureringshistorien av Nidarosdomen fra 1869. Og etter ønske fra
NDR skulle det monteres inn et utsnitt av
Vestfronten. Det nye besøkssenteret med
museumsbutikk, kafé, publikumsfasiliteter, møterom og utstillinger sto ferdig til
kroningsjubileet juni 2006.
Besøkssenteret er utformet som en enkel, smal bygningskropp. To tette kjerner
i pusset hulmur holder bygningen på
plass. De åpne publikumsarealene mellom
kjernene har en romhøyde på 6 m og er
utformet med åpne glassfasader både mot
Vestfrontplassen og mot parken i nord.
Dette bidrar til å gi hovedrommet en dimensjon og transparent karakter.
Bærekonstruksjonene over kjelleren er
i hovedsak utført med søyler og dragere i
stål. Galleriet er også utført i lette stålkonstruksjoner, delvis opphengt i takkonstruksjonene. Glassfasadene består av sol

Finalist nr 2:

D
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og varmeregulerende glass. Søylerekken
mot Vestfrontplassen er plassert på utsiden av glassfasaden. Yttertaket er båndtekt med patinert sink. Bygningen varmes
opp med vannbåren varme. Gjennomsnittlig u-verdi 0,33. Ved utforming av nybygget er det tilstrebet et hovedgrep og en
detaljering som uttrykker sin egen tid – og
som kommuniserer med fortiden – og den
historiske ramme bygget settes inn i.

Ferdigstilt: Juni 2006
Areal: ca 1500 kvm
Antall etg: Kjeller + 2 etg
Stålvekt: 36,2 tonn
Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: Eggen Arkitekter AS
Rådgivende ingeniør: Myklebust AS
Stålentreprenør: Øysand Stål AS
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Finalist nr 3:

Nydalen
Campus
ydalen Campus er utformet som 4
kvartaler under felles tak, hvorav 3
stk benyttes av Handelshøgskolen BI
som har samlokalisert sine virksomheter
i Oslo-området. Resterende består av
kontorer.
Bygningen uttrykker åpenhet og vitalitet. Auditorier og klasserom sprenger
seg vei ut gjennom glassfasaden. Studieområder og gangstrøk over, omkring og
under auditoriene er eksponert mot omgivelsene utenfor. De «offentlige» fellesarealer er varierte og fungerer som møteplasser for næringsliv og studentmiljø.
Anleggets
sentrale
kommunikasjonsknutepunkt, «sumpen», ligger midt
i hovedrestauranten omgitt av terrasser.
Bygningen er lagdelt; de forskjellige
funksjoner er fordelt oppover i snittet:
G De store auditorier ligger nederst og
spenner over to plan med hovedinngang
fra plan 1.
G Klasserom ligger i plan 2 med inngang
fra sidegaten og kvartalstorg.
G Kontorer for forskere, undervisere og
stab ligger i plan 3 og 4 sentralt i bygningen.
G Lærings- og resurssenteret («biblioteket») ligger spektakulært til i plan 5 og
6, bygningens åpne og luftige toppetasjer.
Hovedbæring samt trapper og gangbroer er i hovedsak utført i stål. Det er
benyttet istøpte stålsøyler og integrerte
stålbjelker for bæring av betongdekker.
Synlig stål er malt metallisk lys grå.
Glasstaket i lysgården holdes oppe av et
luftig romfagverk av stålrør. Utvendig er
det ubehandlede betongsøyler, glassveggger med forpatinert mørk zink og galvaniserte stålprofiler og rister i form av
bremmer/ solavskjerming, forpatinerte
kobberpaneler samt trebokser i oljet-pigmentert lerke.

N

Ferdigstilt: Juni 2005
Areal: ca 100 000 m2
Antall etg: 7 etg inkl. u-etg
Stålvekt: 2 300 tonn
Byggherre: BI-Nydalen Campus
Arkitekt: Niels Torp Arkitekter AS
Rådgivende ingeniør: Rambøll Norge AS
Stålentreprenør: PPTH Oy (Heter nå:
Ruukki Construction)
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Finalist nr 4:

Ullevål
Parkeringshus
arkeringshuset med helikopterlandingsplass på Ullevål Universitetssykehus i Oslo er et moderne bygg satt inn
i en historisk ramme med røtter tilbake
fra 1887. Bygget åpnet i januar 2006 og
gir 320 parkeringsplasser inklusive 19
handikapplasser. Innendørs adkomst for
bårepasienter er etablert fra helikopterlandingsplass til akuttmottak via heis og
gangbro..
Parkeringshusets lokalisering er valgt
på grunnlag av sykehusets trafikkplan og
nærhet til akuttmottak. Kirkeveien er
hovedadkomst for publikum. Byggets
geometri er tilpasset funksjonene. Heis
og trappetårnet betjener publikum og
båretransport i separate systemer. De ulike funksjonene med sine klare geometriske former forenes gjennom 4 sentrale, innspente stålsøyler. Fasadesøylene
har en 5 m modul. Byggets avstivning er
ivaretatt av stålkryss i de inntrukne hjørnene. Etasjehøyden er 2.75 m og gir fri
kjørehøyde for ambulanser på 2.4 m.
Bygningen har stål bæresystem, betongdekker og sjaktelementer over terrreng. Som følge av krav til framdrift og
krevende rigg og logistikk er bygget over
bakkenivå i stor grad prefabrikkert. Stålet er i hovedsak levert med en lys grå
lakk. Helikopterdekket bæres av et stålfagverk. Stor byggehøyde har muliggjort
slanke profiler. Stålkonstruksjonene er
byggets ryggrad, og funksjonene blir lesbare gjennom p-husets åpne karakter.
Parkeringshusets materialbruk er tilpasset et bevaringsverdig bygningsmiljø
og lave vedlikeholdskostnader. Byggets
sokkel er kledd med granitt i likhet med
nabobebyggelsen.
Parkeringshuset har kledning av terr-

P

Ferdigstilt: Januar 2006
Areal: 10 000 kvm
Antall etg: 7 inkl. kjelleretasjer
Stålvekt: 325 tonn
Byggherre: Ullevål Universitetssykehus
Arkitekt: ØKAW AS
Rådgivende ingeniør: Reinertsen Engineering AS
Stålentreprenør: PPTH Oy (Heter nå:
Ruukki Construction)

rakottaelementer, montert på aluminiumsprofiler. På byggets inntrukne hjørner er det montert glass med silketrykk i
horisontalt stripemønster.
Materialbruken er miljøriktig med
hensyn til levetid, renhet og resirkulerbarhet.
STÅLBYGGNADSPRISET 2007
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Kranbanor och maskiner är vanligen förekommande i
industribyggnader. Det gemensamma för dessa är att de
ger upphov till dynamiska laster, vilka kan ge oväntade
effekter för en ovan byggnadskonstruktör.

Bernt Johansson,
Professor, Stålbyggnad, LTU

Figur 1

Eurokoder för
kranbanor och maskiner
DIMENSIONERING

det svenska regelverket finns inte mycket skrivet om kranbanor och maskiner.
I BKR finns en kort text om laster på
kranbanor inklusive lastkollektiv för utmattning och handboken Bygg band K
innehåller några sidor om utformning och
dimensionering av kranbanor. Stålbyggnadsinstitutet har gett ut en handbok om
kranbanor som är användbar och som
styr svensk praxis. Maskinfundament behandlas endast i handböcker.

I

Kranbanor i Eurokoden
I Eurokodserien finns nu två standarder
som utförligt behandlar kranbanor och i
viss utsträckning även maskiner. De aktuella standarderna är SS-EN 1991-3
Laster från kranar och maskiner och SSEN 1993-6 Dimensionering av stålkonstruktioner. Del 6 Kranbanor. Den förstnämnda är på 46 sidor och den senare 37
så det är en väsentlig ökning av informationsmängden i regelverket. Det är dess18

DIMENSIONERING

värre så att mycket inte stämmer med
hittillsvarande svensk praxis och vi måste
lära om.
Den följande beskrivningen av standarderna för kranbanor baseras på de utgåvor som gick ut på omröstning eftersom
de slutliga versionerna inte ännu har
kommit från CEN. De nationellt valbara
parametrarna är inte valda ännu så
diskussionen baseras på de rekommenderade värdena. Redovisningen koncentreras på kranbanor eftersom texten om maskiner är ganska allmän och den ger föga
av konkreta råd. Undantag är en text om
roterande maskiner som är konkret men
tämligen elementär.
Laster från kranar
EN 1991-3 ger laster från traverskranar
och telferkranar, se Figur 1, avsedda för
dimensionering av banorna. De laster som
ges är de som är normala i sammanhanget d v s statisk last av egentyngd och krok-

last samt dynamiska tillskott av lyftning
och åkning. De dynamiska krafterna är såväl vertikala som horisontala. Dessutom
ges för traverser krafter av skevgång som
kan uppstå genom att kranen försöker köra i en annan riktning än banans längdriktning. Man ger upp till 10 olika kombinationer av krafter som ska studeras.
För telfrar är de horisontala krafterna förenklade till 5% av statisk vertikalkraft.
I standarden ges regler för hur lasterna
ska beräknas men för att göra detta fordras en detaljerad information om kranen.
För en byggnadskonstruktör är det inte
möjligt att räkna ut lasterna förrän ritningar föreligger och det blir väl som hittills att kranleverantören tillhandahåller
lasterna.
En nyhet för vår del är att man ger en
excentricitet för hjultrycken enligt Figur 2.
Rekommenderat värde för excentriciteten
är 0,25 gånger rälhuvudets bredd. Vi har
försummat denna i svensk praxis med moNR 2 • 2007 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

®

tivering att när rälen vrider sig så förskjuts
hjultrycket i sidled så att vridningen motverkas.

®
Figur 3. ®
Excentricitet
för hjultryck.

Figur 4.
Punkter för beräkning
av böjspänningar i
underflänsen i en
telferbalk 0=kälens
början, 1=mitt under
hjultrycket, 2=flänskanten.

®
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Figur 2a+b.
Traverskran och
telferkran.

Valbara regler
Reglerna för kranbanor med flera kranar
som verkar var för sig eller byggnader med
kranar i flera skepp är nationellt valbara
på begäran av Sverige. De rekommenderade värdena är väsentligt ogynnsammare än våra regler som säger att man räknar
med en kran med lastfaktor och ytterligare
en med reducerade hjultryck som vid annan lastkombination. Horisontalkraft
räknas endast från en kran. De rekommmenderade värdena i EN 1991-3 är vertikalkrafter från tre kranar på samma bana och fyra om de är i olika skepp och horisontalkrafter från två kranar. Dessutom
har man rekommenderat att sätta lastkombinationsfaktorn till 1,0. Så vitt jag
vet har våra regler fungerat bra och jag ser
därför ingen anledning att skärpa dem.
Kollektiv för utmattningslaster ges enligt EN 13001-1 med klasser betecknade
S0 till S9 d v s en finare indelning än de
driftklasser vi nu har, B1 till B6. En verkstadskran som normalt är i B3 hamnar i
S3 eller S4 i den nya klassningen. Effekten av lastkollektivet ges med en omräkning av lasten till att skadeekvivalent
värde för 2x106 cykler. För S4 är omräkningsfaktorn 0,5. De dynamiska tillskotten på vertikallasten halveras jämfört
med statisk dimensionering. Trots detta
verkar dessa utmattningslaster ge större
effekt än de vi har idag.
Utformning och dimensionering
EN 1993-6 ger regler för utformning och
dimensionering av kranbanor av stål. Reglerna är präglade av brittisk praxis som
avviker från svensk praxis. T ex talas
mycket om fritt upplagda balkar, vilket
antyder att det är vanligt. I Sverige görs
kranbanor nästan alltid kontinuerliga.
Man kan måhända spara en del på den initiella investeringen men för hårt utnyttjade banor tror jag att man förlorar på
ökat underhåll. Vidare finns regler för
elastiska mellanlägg mellan räl och balk.
De förekommer även i Sverige men de är
enligt min uppfattning inte att rekommmendera. De jag har sett har haft dålig
livslängd och de blir dyra eftersom de bör
kombineras med skruvad rälinfästning.
Det ges regler som medger att rälen
medräknas i balktvärsnittet som är tillämpliga även för kranräl med fot. Det
händer att vi räknar med en platträl men
kranräl fästs normalt med klammer som
medger att rälen kan glida. Motivet för
detta är att rälen tenderar att manglas ut. ®
DIMENSIONERING
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Figur 5. Lokala skjuvspänningar i närheten av hjultryck.

® Måhända är det en bra idé att svetsa fast
även en kranräl men svetsarna måste då
vara starka nog att förhindra utmanglingen. Man får en förstärkning av tvärsnittet
för böjning i styva riktningen och även en
reduktion av de vertikala tryckspänningarna i livet. Formler för beaktande av de
senare finns i EN 1993-6 för olika utformningar av infästningen.
Flytledsteori godtas
För analys av kontinuerliga kranbanor
godtas flytledsteori i brottgränstillståndet,
vilket vi inte gör i Sverige. Jag ser inget
principiellt hinder men det kan vara svårt
att praktiskt klara kravet på att förhindra
vippning. Dessutom bör man verifiera att
växelflytbrott inte inträffar. För utmattningsdimensionering fordras naturligtvis
elastisk analys.
För spänningsberäkning godtas liksom
i Sverige att horisontalkrafter antas upptagna av överflänsen. Dessutom sägs att
vridmoment bör beaktas och de kan upptas av ett horisontalt kraftpar i flänsarna.
Som nämnts ovan antas hjultrycken angripa med en excentricitet och den ger ett
vridmoment. Huruvida man dessutom ska
räkna med ett vridmoment av horisontalkrafter framgår inte av texten. En annan
effekt av excentriska hjultryck är att man
får böjspänningar i livet. Formler ges för
hur de bör beräknas och av några exempel att döma verkar de bli försumbart små
vid stort avstånd mellan vertikala livavstyvningar. Svensk praxis är att enbart ha
avstyvningar vid upplag medan brittisk
praxis är att sätta avstyvningar med avstånd tre gånger livhöjden eller mindre.
Det bör vi inte ta efter.
I en telferbana bärs hjultrycken direkt
av underflänsen. Det ger upphov till lokala böjspänningar såväl tvärs som längs
balken. Formler ges för beräkning av desssa spänningar i tre punkter enligt Figur 3.
20
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Figur 6.

Vippning
För kontroll av vippning ger man endast
regler för fritt upplagda balkar. För kraftigt enkelsymmetriska kontinuerliga balkar kan den tryckta underflänsen vid stöd
vara benägen att vippa, vilket inte nämns.
Två alternativa regler ges för fritt upplagda balkar. Den ena är att betrakta tryckflänsen plus en femtedel av livet som stång
och dimensionera den för tryck och böjning i sidled. I transversallasten ska inräknas horisontalkraft av vridning. Den
andra är i form av en interaktionsformel
innefattande böjning i styva riktningen,
böjning i veka riktningen och välvning.
Om man försummar vridstyvheten är det
lätt att räkna ut effekten av välvning men
det är lite krångligt om man tar med
vridstyvheten.
Bruksgränstillstånd
För bruksgränstillstånd ges begränsningar av deformationer, begränsning av andning och av spänningar. Deformationsbegränsningarna avser böjning av balken i
vertikalled och sidled, böjning av pelare
med eller utan vindlast, spännviddsändring och nedböjningskillnad mellan balkarna. Det är överdrivet många begränsningar men värdena är nationellt valbara.
Som exempel kan nämnas att spännviddsändringen (ändringen av avståndet mellan rälerna) begränsas till 10 mm. Det är
ett strängt krav för stora kranar och ett
rimligt värde bör bestämmas med hänsyn
till kranens konstruktion och rälens bredd.
Andning är en form av utmattning som
kan inträffa om en plåt bucklar och bucklorna går fram och tillbaka vid laständring. Begränsningen med hänsyn till andning är densamma som för broar och den
begränsar spänningarna i relation till kritiska spänningar för buckling av längsspänningar och skjuvspänningar. De vertikala spänningarna av hjultryck är inte

med, vilket är märkligt. Normalt blir dock
liven rätt tjocka av andra skäl så det spelar knappast någon roll.
Spänningsbegränsningarna avser spänningar av karakteristisk last som ska vara
mindre än sträckgränsen. Kraven avser
effektivspänningar och kan bli avgörande
t ex i livet under ett hjultryck. För en sådan punkt har man ett tillskott av vad
man kallar lokala skjuvspänningar om
20% av vertikalspänningen, se Figur 4.
Utmattning
För dimensionering mot utmattning hänvisas till EN 1993-1-9 som ger en generell
metodik. När det gäller tillämpningen på
kranbanor noteras ett antal skillnader mot
vår praxis. Horisontala laster antas inte bidra till utmattning utan endast de vertikala. Det förenklar beräkningen väsentligt
och förefaller rätt rimligt. Då spänningar
i flera riktningar förekommer kontrolleras
endast en i taget utan kombination av efffekterna som i BSK. Även detta förefaller
rimligt. Märkligt nog görs dock en kombination av längsspänningar och skjuvspänningar då två eller flera kranar kör på
samma bana. Man räknar då ut delskador
innehållande bidrag från längsspänningar
och skjuvspänningar från den värsta kranen. Till det längs delskador från den andra kranen räknade för två klasser lägre
utmattning.
Sammanfattning
Reglerna för kranbanor i Eurkoderna innnebär i många avseenden ändringar av hitillsvarande svensk praxis. Ändringarna
går åt båda hållen och utfallet är svårt att
förutsäga men min bedömning är att
kranbanorna blir dyrare. En del kan vi styra genom val av lämpliga nationellt valda parametrar, vilka inte är valda ännu.
Även om reglerna är annorlunda så bör
även de här fungera.
J
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Per Haddeland,
Kvalitets- och miljöchef,
Alucrom AB

Inom process- och raffinaderisektorn
ställs stora krav på rostskyddsmålning.
Här finns dels aggresiva media
och olika temperaturer som
färgsystemen måste klara av.

Rostskyddsmålning
kräver kompetens
ROSTSKYDD

För att erhålla ett bra
rostskydd så krävs det
kompetens av det företag
som utför arbetet. Det ställs
även ett krav på kompetens
av beställaren så att man är
medveten om vad man
beställer.
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ör ett bra och ”riktigt” korrosionsskydd är det en fördel med
tydliga och genomtänkta, skriftliga, beställningar.

F

Beställarens kompetens
En beställare som vet vilka målningsssystem som ska användas, ytor som ska
maskeras och vilka standarder som ska
gälla underlättar för den entreprenör
som ska utföra arbetet. Det förekommmer tyvärr fortfarande beställningar på
en post-it lapp eller beställningar där
man hänvisar till gamla standarder, som
inte gäller längre.
Om man som beställare känner att
man inte har kompetensen att specificera de målningssystem och kontroller som
ska väljas, så skall man välja en kompetent entreprenör. Diskutera med entreprenören om de krav och förväntningar
man har på rostskyddet så att det lämpligaste målningssystemet kan väljas och

lämpliga kontroller kan utföras.Vid
verkstadsmålning är det även fördelaktigt att informera om vilka ytor som
kommer att vara synliga, så att godset
kan hanteras på ett sådant sätt att liggmärken eller upphängningsmärken inte
exponeras.
Entreprenörens kompetens
För att utköra kompetent rostskyddsmålning ställs det krav på att entreprenören har rätt utrustning, kompetent personal, arbetar med kvalitet och miljö.
Rätt utrustning
Det ska vara rätt utrustning, på rätt plats
och dessutom krävs det att den är väl
underhållen och funktionsduglig. Vid
rostskydd är de vanligaste förekommande
utrustningarna:
 Kompressorer
 Blästerklockor
 Färgpumpar
ROSTSKYDD
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 Det ställs krav på de kompressorer som
används så de levererar till räckligt
mycket luft ca 10 m3/min per blästrare
och med rätt tryck, 8–10 bar, för att utföra arbetet på ett riktigt och effektivt
sätt. Vid blästring går det åt stora mängder tryckluft. Den luft som kommer från
kompressorerna får inte innehålla vatten
eller olja, vilket kan få ett förödande resultat då det gäller återrostning och färgens vidhäftning. Se exempel på bristfällig utrustning.Blästerklockor är en
tryckluftsbehållare för blästermedlet som
skall vara utrustad med lämplig sandventil och slangar för att ge ett tryck i
blästermunstycket på ca 7 bar. Vanligaste sättet att applicera färgerna är med
en högtrycksspruta med lämpligt val av
färgmunstycke beroende av färgtyp.
Utöver utrustningar för det vanligaste
rostskyddet förekommer det en mängd
utrustningar för speciella arbeten som:
 Sprutmetallisering
 Brandskydd
 Termoplastbeläggning
 Vattenburna system
 Keramisk epoxi
 Vattenblästring
Kompetent personal
För att utföra ett kompetent rostskydd
ställs det stora krav på den personal som
är involverad i processen. Den personal
som hanterar kundens beställning måste
ha kunskap och förståelse om de krav
och arbetsmoment som krävs för att utföra arbetet. De måste ha kunskaper om
olika rostskyddssystem, metoder av förbehandling, metoder av rostskyddsmålning och kunna förmedla kundens krav
till den personal som ska utföra arbetet.
En stor del av de kvalitetsbrister som
uppstår beror på dålig kommunikation
både mellan beställare och entreprenör
men även mellan arbetsledare och utförare. De personer som utför blästring
och målning skall ha mångårig erfarenhet och ha fått den utbildning som är
nödvändig för att utföra arbetet, lämpligen Diplommålarutbildningen.
Kvalitet
Kvalitet är ett vitt begrepp som i princip
omfattar alla arbetsmoment som görs inom organisationen. För att erhålla ett
fullgott rostskydd krävs det styrning av
arbetet från start dvs. att man definierar
de arbetsmoment som ska utföras och
dokumenterar dessa. Denna dokumentation fungerar som en arbetsbeskrivning
för den personal som utför det praktiska
arbetet. Speciellt viktigt är det att beskriva den förbehandling som ska utfö22

ROSTSKYDD

Vägverk
och Banverk ställer
stora krav
på utförandet.

Bristfällig
utrustning,
oftast en
anledning
till framtida reklamationer
på ytbehandlingen

ras, miljöförhållanden som färgerna klarar av samt de skikttjocklekar som ska
appliceras. Se exempel på objekt med
höga kvalitets och miljökrav, Bro utanför Umeå.
Löpande under arbetets utförande är
det ett antal moment som skall kontrolleras. Vid förbehandlingen skall man tillse att fett, oljor och diverse klorider har
avlägsnats genom tvättning. Stålet skall
oftast blästras till specificerad förbehandlingsgrad, normalt Sa 2 1/2, enligt
ISO 8501 samt en ytråhet medium.
Före målning tillser man att kanter är
avrundade, svetsar och ojämnheter har
slipats. Normalt skall detta utföras av
den firma som gör stålbearbetningen.
Färgskiktets tjocklek skall normalt mätas enligt ISO 19840. Övriga kontroller
som kan utföras är Vidhäftningsprov
samt kontroll av portäthet. Samtliga
kontroller ska dokumenteras.
Utöver arbetets utförande så skall
man även tänka på hur gods hanteras
och transporteras innan det är på plats,
där även beställaren har ett stort ansvar.
Se exempel på olämplig uppläggning av
gods ute på byggarbetsplatsen.
Miljö
Miljökraven vid rostskyddsmålning ökar
hela tiden särskilt är VOC utsläppen i fokus vilket medför att mängden vattenburna färger och färger med hög torrhalt
ökar. Detta ställer även krav på bestäl-

Helt oacceptabel hantering av balkar
efter ytbehandling

larna att styra beställningarna mot denna typ av produkter så att det inte främst
är priset som är den avgörande faktorn.
Vid entreprenader är det främst höga
krav då det gäller utsläpp av blästerdamm till omgivningen vilket ställer stora krav på tät intäckning, helt golv och
undertryck inom intäckningen. Dessutom har objektsägarna anmälningsplikt
till miljömyndigheterna om ytan som
skall blästras överstiger 500 m2 eller om
det finns risk att blästermedel kan spridas till vattendrag. Exempel på objekt
där det ställs höga miljö och kvalitetskrav
är inom process och raffinaderi sektorn.
Alucrom AB är Sveriges största rostskyddsentreprenör. Vi ingår sedan 1994
i Midroc koncernen och Alucrom har
verksamhet på 12 platser i Sverige och en
i Polen. Vår kärnverksamhet är blästring
och målning i våra målningsstationer eller på entreprenad. Vår verksamhet är
kvalitets och miljöcertifierad enligt ISO
9001:2000 samt ISO 14001:2004. 
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Vi utvecklar innovativa metallbaserade lösningar till
förmån för din verksamhet. Vill du veta hur snabbt vi
kan omvandla din idé om byggande till en skräddarsydd
anläggning för växande produktion, individuella lokaler för
affärsverksamhet eller en sporthall för de unga idrottarna
i din hemstad? Läs om detta och om andra exempel på hur
vi förvandlar metall till något mer på www.ruukki.com.

One and many

–the Simone de Beauvoir
The Simone de Beauvoir footbridge seems to float in the
air, carried along by its own momentum, simply depending
on its own audacity. Grace is conferred by its physical
lightness and elegance by its apparent technical simplicity.
24
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t is an event in itself: those using it are
less motivated by a need to cross the river than by the pleasure of being there
to contemplate the river, the passing of
time, and the new landscape that it reveals and arranges. Without it, the river
Seine and its surrounds would now seem
incomplete.

I
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footbridge in Paris

NR 2 • 2007 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

It is one and many, formed by waves
giving it a syncopated rhythm. It crosses
over the riverside roadways to either side – on the right bank, a chaotic expanse and, on the left bank, a more organised avenue running below the steps leading up to the National Library. It rests
on the river banks, relaxed and open on
STÅLBYGGNADSPROJEKT
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® one side, restricted on the other, before
its symmetrical launch, freed from its
asymmetrical departure points. Over its
194 metres, an arch and a beam cross in
the air above the water, each linking the
two heights of the two banks: at the top,
the National Library esplanade and garden terrace with, lower down, the two
quaysides. Ramps and staircases lead to
the river banks. The footbridge design is
almost self-evident and the purity of its
lines remains unencumbered.
Approaching it provides a discovery
of the amplitude of its bows. It seems to
resemble a rope bridge, a gentle rollercoaster that invites pedestrians to cross
the river. You can feel it vibrate. It is flexible rather than rigid and, if you stop in
the middle, it seems to shiver underfoot.
Its designer, Dietmar Feichtinger, wanted
it to be a living entity. Over and above
its personal style, the relevance of its architecture, the appropriateness of its location and its full controlled design, or
perhaps thanks to all these assembled
qualities, it provides a true lesson in philosophy that incites the viewer to appreciate it as a work of art rather than a feat of engineering.
The footbridge is a hub. Not just because, trivially, it links two river banks

Jo Pesendorfer

Jo Pesendorfer
Jo Pesendorfer
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being like an oak tree, constrained and
rigid, it is more like a reed, free, fluid
and reactive. While it is clear that the
footbridge uses few materials, those used
assist one another, with traction compensating for compression and torque
balancing torsion. The perfect solidarity
of the elements, their shared workload
and stresses offer a way of adapting to
the world with its difficulties and adversities.
The footbridge gives physical form to
the flows developed for its design and resembles a suspended wave-like move-

ment. There is no design affectation, no
redundant details. The metal elements are
welded together, nothing is bolted to the
structure, with the exception of the oak
floor planking. The footbridge is bare,
empty. There are no cluttering benches or
lighting columns. It is a setting to stroll,
a place to let imagination roam free. It
runs, stops, rebounds and flies. Its syncopations are those of time, of the relaxed breathing of the tightrope walker before he begins his exploit, when focus
and relaxation ward off any dangers.
Jean-Paul Robert
STÅLBYGGNADSPROJEKT
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and two districts that until now had
been separated, nor because it provides
a new choice of routes to be take, but
rather because it creates an equilibrium.
Rather than being static, frozen or complete, it is an equilibrium that is dynamic
inasmuch as it is in a state of constant
change that depends on the loads, winds
and temperature. Its elastic and flexible
equilibrium is not the result of an established order governed by constraints
demanding the use of excessive measures to hold it in position should there be
an accumulation of loads. Rather than

Technical description
®

he 304 metre long footbridge has
three elements: a central span, itself
subdivided into three sequences,
crossing the river Seine over a distance of
194 metres, and two secondary side spans
crossing over the expressway on the right
bank and the Quai François Mauriac on
the left bank.

T

face used by those crossing the bridge folllows the curves described by the two main
structural elements. It is mounted on Tsections that span between cross beams
resting on the main structural elements.
Towards the end supports of the bridge the deck detaches itself from the geometry of the arch.

The main structure
The main footbridge is formed from an
arch working in compression and a catenary tie working in tension. The arch and
catenary cross one another at a quarter of
their span and also define three sequences:
a 106 metre lens centred on the river Seine and two lateral brackets to either side,
47 metres long on the left bank and 41
metres long on the right bank. The arch
and catenary are connected to two abutments which, seen from the side, form a
rigid triangle articulated at its base and fixed at its summit.
The structure of the main footbridge is
developed from two parallel vertical structural plans at 5.20 metres from one another formed by the arch and catenary. The
two elements are linked by slender vertical uprights known as “obelisks” spaced
at around 7 metres. The “obelisks” are
assembled from four tubes forming a pyramid, with the summit of the pyramid
linked to the catenary and the base to the
arch. Vertically, this creates a semi-Vierendeel type beam (uprights fastened to
just one of the beam’s chords, and articulated on the catenary). Longitudinally, the
two brackets built into the abutments and
the central beam formed by the lens work
in accordance with the static diagram of a
Geber system where the “moments” are
zero at the crossing point. It is this that
permits the slenderness of the structure at
this location where it is only 45 cm thick.
The decks are supported by secondary
structures. They follow the curved geometry of the arch and catenary from which
they cantilevered over a distance of 3.5 m.
This results in considerable torsions that
are braced over the plan area of the lens
and over that of the arch for the brackets.
Each arch is formed from two 1m wide welded box beams with a height varying from 50 cm in the centre to 70 cm
next to the brackets. The two catenary ties, also 1 metre wide, are in 10 cm thick
steel plate in the central area and in 15 cm
thick plate in the brackets.
The wooden deck that forms the sur-

The horizontal bracing
The crossed footbridge decks are broken
down into three longitudinal strips, separated by two rows of semi-Vierendeel beams. The two lateral strips are therefore
cantilevered out by around 3.5 metres
from the loadbearing structure, causing
important torsion effects. To counter these, the lens decks are braced over their surface creating a box beam with two vertical loadbearing sections. On the brackets,
only the deck between the arches is braced, implying that the torsion resistance is
provided by a U-section structure rather
than a box beam. At the articulation between the lens and the brackets, where
there is a very low structural height, a clo-
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Bracket

Left bank

Lens

Bracket

1 - Rear tie 2 - Prop 3 - Leg
4 - Obelisk
2+3 - Boomerang
4+5+6 - Pectinated beam

5 - Arch

Right bank

6 - Catenary

Central part centered on the river Seine forming a 106 m long lens.

Beam and arch articulated on the stretched chord, the “catenary”.

sed box beam over the entire width of the
central deck is used to make up for the
low torsion inertia in this area.
To resist the high level of torsion caused by the deck cantilevers, the lens decks
are braced by crosses in their plan layout
that act as a box beam with two vertical
loadbearing sections. On the brackets, only the deck between the arches is braced,
implying that the torsion resistance is provided by a U-section structure rather than

a box beam. At the articulation between
the lens and the brackets, where there is a
very low structural height, a closed box
beam over the entire width of the central
deck is used to make up for the low torsion inertia in this area.
The logic of the forces
Each abutment is formed from an element
in compression, the “boomerang”, and an
element in traction, the “rear tie”. The
NR 2 • 2007 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD
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boomerang comprises a double “leg” and
a “prop”. Along with the props, the horizontal cross-members form a frame that
assures the horizontal stiffness of the abutments. The abutments are subject to a dual load caused by the thrust generated by
the arches and the traction provided by
the catenaries. This fixed end moment is
transmitted to the foundations. The boomerangs are anchored in the reinforced
concrete foundations, themselves ancho-

red into the limestone ground, as are the
prestressed catenary ties. A jack system
applied on the level of the foundation footings permitted the connection between
the central part and the brackets to be very finely adjusted.
The abutments on the two river banks
are different from one another. The boomerang leg is built into the arch on the
right bank and has an articulated connection to the arch on the left bank. In the

Architect: Feichtinger Architectes,
Dietmar Feichtinger
Engineer: RFR
Steel Contractor: Eiffel
Steel producer: Dillinger Hütte

former case, the abutment is stable when
confronted with horizontal forces and, in
the latter, the tie-boomerang unit represents an articulated mechanism that does
not oppose any bearing strength. This
configuration makes it possible to obtain
isostatic support conditions especially with
regards thermal expansion and settlement.
The junction between the foot and the
strut – the “knee” – is the point at which
the arch is connected to the boomerang.
The connections at the “head” and the
“knee” are made by using cast parts.
The parallel boomerangs are connected
by 2 horizontal cross beams, thus forming
a frame that takes the torsional moment
of the bridge.
The foundations are divided into two
parts that take the compressive forces of
the boomerang and the tension stress of
the tension member. By dividing the foundation in this way the bridge is rigidly fixed to the supports. On both banks of the
river the foot of each boomerang has spherical bearings. An additional joint below
the knee of both boomerangs on the left
bank takes up the longitudinal displacement of the construction caused by changes in temperature.
By inclining the foot of the boomerang
the compression forces in the arch are re®
duced.
STÅLBYGGNADSPROJEKT
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The foundation of the tension band
was made with the help of pre-tensioned
tension anchors.
Two rows of eight tension anchors inclined in two planes and anchored in the
rock fix a horizontal beam that is 14.70
metres long, 6 metres wide and1.60 metres high. The tension bands penetrate this
beam and their end pieces; shaped like a
hammer-head, press against it. Metal plates inserted as distance pieces allow the
overall geometry of the bridge to be adjusted or corrected. The anchoring of the
tension band can be accessed from underground chambers.
Each of the four boomerang foundations is formed by four concrete walls,
concrete grade B30, placed at right angles
to the quay walls. They measure 6m x 1m
x ca. 50 cm thick, they are placed 2 metres
apart from each other and anchored in the
limestone. These walls are connected by a
distributor plate, concrete grade B35, which
measures 12m x 8m and is 2m thick.
The connecting bridges at the sides
The connection footbridges form independent spans on single supports articulated
at both ends. They act as semi-Vierendeel
type beams with a lower chord simply subject to tensions. Each beam is formed by Vshaped obelisks linking an upper chord to
a lower chord. With the exception of the
upper chord, the deck is formed from
cross-members and bracing to provide the
footbridge with the necessary horizontal
stiffness. The cross-members provide a
support for the walkway joists.
These canopy beams are built into the
abutment heads. As the supports on the
Bercy and National Library side slide, they
each form a horizontal cantilever extending the main footbridge. The footbridge
elements and supports must nevertheless
be able to resist should the end of the cantilever become accidentally blocked, given
that the “main footbridge + connection
footbridges” complex forms a continuous
beam bearing on four supports.
The oscillatory response of the bridge
The vibration modes specific to vertical
and horizontal flexion and torsion are absorbed by tuned dynamic dampers placed
under the footbridge decks. These absorb
certain vertical torsions and vibrations while the viscous dampers placed at the end of
the connection footbridges absorb torsions
and horizontal and vertical movements.
The materials of the structure
All steel parts are made of steel S 355 (N
or M), the quality (L or K2G3) is accor30
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Cross section
of the bridge
construction.

ding to their thickness. Certain metal
sheets are class Z.
The entire steel construction is protected
against corrosion and painted metallic grey.
All connections in the main structure
are welded, with the exception of the
spherical bearings of the boomerangs and
the connection of the main bridge with the
side connecting bridges (rods).
The welds of the thicker sheet steel elements (tension band 1000mm x 100mm
in the area of the central lens and
1000mm x 150mm in the area of the projecting side elements) are core welded and
subject to specific controls
All welding work to the lens was carrried out in the steelworks. The side elements and the connections at the points of
intersection were made on site.
Prefabrication
Due to the high demands made on the welding and the restrictions on the building site caused by the urban location it was decided to prefabricate the large elements.
The lens, 106 metres long, 12 metres
wide and with a weight of 550 metric
tonnes, was entirely made in the Lauterburg steel works in Alsace. It was transported on two barges flexibly connected to
each other, which travelled first of all down
the Rhine, then across the North Sea from
Vlissingen (Netherlands) to Le Havre
(France) and then up the Seine to Paris.
The transportation took a month as
there was a three-week waiting period
caused by unfavourable weather condi-

The junction between the foot and the
street.

tions before the transport could move out
into the North Sea. It was important that
the wash of the waves should not exceed
1.20 metres.
The lens arrived at the building site at
the end of November 2005. After completion of the side elements from the fixing points to the intersection points, in the
night of 29 January 2006 the lens was raised with the help of cable winches at the
point/ to the point where the tension band
and the arch intersect and was provisionally fixed by axles.
The welding of the connecting elements
where the arch and tension band intersect
was carried out in the following month.
The connecting bridges to the quays at
either side were delivered in four prefabricated parts, welded together on the building site and then hoisted into position
by crane.
J
Dietmar Feichtinger

Assembly stage 1.

Assembly stage 2.

Assembly stage 3.
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So wird gedämmt

Follow the light way
With ultimate insulation solutions

Isover ULTIMATE – new era in marine insulation materials.
ULTIMATE provides efficient thermal and acoustic insulation offering
at the same time exemplary protection against fire. It is 20 – 50 % lighter
per m2 than standard mineral wool insulation solutions and thanks
to this unique quality it permits the construction of a new generation
of ships with increased load capacity, reduced weight and lower fuel
consumption. For further information visit www.isover.com

Världsmarknaden för flytande plattformar
delas mellan några olika typer av utformningar.
När det gäller både produktionsanläggningar, borrplattformar,
serviceplattformar samt bostadsplattformar utgör typen semi
submersibles (halvt nedsänkbara) en stor andel. GVA-C är
Rutger Ogeman,
Manager Structural Design,
GVA Consultants AB
rutger.ogeman@gvaconsultants.com

specialiserade på just denna typ.

GVA-C Semisubmersibles
– Ett av Sveriges bidrag till
Offshore runt om i världen
OFFSHORE

ypen av plattform har funnits
länge och har visats sig vara robust och tillförlitlig. Den kännetäcknas av ett arbetsdäck på ett antal ben
som flyter på en eller flera nedsänkbara
pontoner. Detta resulterar i en struktur
med liten vattenlinjearea och relativt små
rörelser i vågor. Semin, som den även kalllas mer allmänt, används idag på djup
från något hundratal meter upp till dryga
tvåtusen meter. Riggen själv har ofta ett
djupgående runt 20–25 meter beroende
av storlek och i vilka områden de skall
operera. För borriggar, bostadsriggar och
serviceriggar gäller att, när de opererar på
stora djup, de håller sin position mha dynamisk positionering, dvs ett datorbaserat system som hela tiden håller plattformen i rätt riktning mha trustrar (propelllrar som är rörligt monterade) vars kraft
riktas åt önskat håll.
Produktionsriggar är istället förankrade, oavsett djup, och ligger på samma

T
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OFFSHORE

position under många år. Utmaningarna
är många och innebär att stora krav ställls på beräkningar, design och själva bygggandet. Riggarna byggs idag uteslutande
av stål medan det tidigare även har designats semisubmerisbles av armerad betong.
Produktionsriggar
En av de produktionsriggar som GVAC designat är Statoils Kristin plattform
utanför mitt-Norge. Den producerar
primärt gas. Anläggningen ligger på ett
område med drygt 300 m vattendjup.
Kristin är förankrad med 16 ankringslinor och har ett tjugotal risers för transport av gas från källorna på botten samt
export till land. Även styrning av bland
annat ventiler sker med hjälp av speciella risers. I vissa sammanhang kan även
el både exporteras och importeras via
högspänningskablar som hänger ned
mot botten och sedan kopplas samman
med andra anläggningar.

Kristin har ett deplacement på drygt
50 000 ton varav ca hälften utgör stålvikt
och utrustningsvikt. Resterande är i första hand ballastvatten för att få korrekt
djupgående och stabilitet. Även diesel och
färskvatten finns ombord.
GVA Consultants har gjort designen på
många produktionsriggar. I Nordsjön
finns idag; Balmoral, Visund, Troll C, Asgård B samt Kristin. Balmoral finns på
Engelsk sektor medan de övriga är på
norskt område. Samtliga dessa riggar är
specialbyggda och anpassade till de speciella krav som en produktionsrigg har. Kraven är dessutom specifika för de områden
där de opererar. Dels kan kraven variera
mellan olika stater men även väderförhålllanden, då speciellt vågor, påverkar.
Asgård B var när den byggdes, ”state
of the art” och den dittills största semin.
Bygget gjordes på olika varv i världen. I
Syd Korea byggdes skrov, i Polen och
Norge byggdes däcket och hela riggen
NR 2 • 2007 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

Asgård – En GVA-C design. Skrovet på
väg lastat på ett tunglastfartyg mellan
Syd Korea och Stavanger.

Del av global FE modell
samt första nivå av förfinad modell.

Kristin – En GVA50 är en av STATOILS
produktionsriggar på Haltenbank i
Nordsjön.

sattes sedan samman på norska västkusten.
I mexikanska gulfen finns idag två av
GVA-C’s specialbyggda produktionsrigggar, Thunder Horse och Atlantis. Thunder
Horse är numer den största byggda semin
och överträffar även Asgård B. Thunder
Horse har ett deplacement på 130 000
ton. I tillägg till produktion har Thunder
Horse även utrustning för att kunna borrra. Både Atlantis och Thunder Horse liggger förankrade på ca 2000 m djup.
Borriggar
Den senaste tiden har behovet av avancerade borriggar ökat. De åldrande riggarna
NR 2 • 2007 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

som ställs. Borrning kan nu ske på 3000 m
vattendjup och ned i formationer på 10000
m. Första leverans sker under 2008.

Kristin, delar av skrovet i olika stadier
under byggperioden i Syd Korea.

har varken tillräcklig kapacitet eller är anpassade till dagens säkerhet och miljö
normer.
För att möta dessa krav har nu en ny
generation av borriggar tagits fram.
GVA7500 är en rig som klarar de nya krav

25 000 ton stål i Kristin
De 25000 tonen med stål är utsatta för
naturens krafter i en extrem miljö i Nordsjön. Kraven på avancerade beräkningar
är många och tydliga. Designlivslängden
för en produktinsrig är mellan 20 och 50
år. Utmattning är då en av de utslagsgivande dimensioneringskriterierna. Utmattningslivslängden är starkt beroende
av detaljutformning och kvalitén på det
praktiska utförandet.
Stålkvalitéer som används är med en
sträckgränser från 360MPa och uppåt,
speciellt lokalt i områden där lokala laster ®
OFFSHORE
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® eller koncentrationer är stora utnyttjas de
högre kvalitéerna. Utmattningsstyrkan är
endast blygsamt påverkad av stålkvaliteterna varför de viktigaste faktorerna då
istället är geometrisk utformning och detaljkvalitet. För att i vissa områden klara
de högt ställda kraven på utmattningshållfasthet görs delar av strukturen i gjutgods. Möjligheten att skapa bättre geometri är härvid den viktigaste parametern.
Gjutgodset har samma storleksordning på
sträck och brottgränser som det övriga
stålet. Svetsbarheten är också god. Förvärmning kan förekomma beroende på
tjocklekarna som godset har. Genom användandet av gjutgods kan ofta plåttjocklekarna i områden reduceras betydligt genom att hålla svetsar borta från de
mest utsatta områdena.

Thunder Horse transporteras på fartyg.

Globala och lokala laster
De primära globala lasterna på en rig av
semi typ är laster på grund av vågor, vind
och ström. Lokalt är det tryck från havet
eller tankinnehåll som dimensionerar. I
tillägg kommer lokala laster från utrustning såsom ankarlinor, risers och tex
tyngre delar av processanläggningen ombord. Att korrekt kombinera dessa laster
är en viktig del av arbetet med designen.

Atlantis på fältet.

Beräkningsmetoder
Designen av en rig kan närmast beskrivas
som en cirkel eller spiral, en ständigt pågående process där förfining och optimering pågår ända till slutet.
För en typisk produktionsrig som tex
Kristin görs alltid en global FE-modell (Finita Element) av hela riggen. En globalmodell är relativt grovt modellerad men
tar med alla huvuddelar av strukturen.
Modellen utgör stommen för de fortsattta beräkningarna. Den globala modellen
påförs alla de laster som kommer från
omgivningen i form av vågor, egenvikt,
utrustning och ballast. En viktig del som
starkt påverkar är den rörelsekarakteristik
som riggen har. Utformningen av riggens
undervattensdel är därför mycket viktig.
Rörelserna hos riggen påverkar dels
strukturdesignen men framför allt är rörelsekarakteristiken viktig för den slutliga funktionen. Speciellt borrning är känslig för rörelser. Detta gäller även produktionsanläggningar för gas och olja där
bland annat separationsprocesserna påverkas om rörelser och accelerationer är
för stora. Rörelseberäkningarna utgör
därför en viktig del av designarbetet.
Lokala FE-modeller för delar av strukturen görs i många områden. Detta innnebär att en större detaljeringsgrad kan
fås där detta krävs. De lokala modellerna

Dimensionering mot buckling
I stora delar av konstruktionen är det lokal buckling eller flyt som dimensionerar.
Konstruktionen är till sin största del upppbyggd som förstyvade plåtfält på
liknande sätt som fartyg.
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är i flera fall gjorda så de kan ”kopplas”
in i den globala modellen och få på detta
sätt korrekta laster direkt ur den globala
modellen. Metoden är effektiv och gör att
det går förhållandevis snabbt att få fram
tillförlitliga resultat. Lokala och globala
påkänningar summeras för att i olika områden få den totala belastningen.

Dimensionering mot utmattning
Lokala modeller utnyttjas även för att utföra utmattningsberäkningar i utsatta områden. Utmattningsberäkningarna sker
med dels konventionella metoder dels
med stokastiskt baserade metoder. Utmattning av svetsade konstruktioner är
ett område där mycket arbete lagts ned
för att skapa underlag för tillförlitliga metoder. Experiment och uppföljning i
verkligheten ligger till grund för mycket
av de regler och normer som används. Utmattning av svetsade konstruktioner är
dock ett område där det råder stor spridning i resultaten från experiment. Orsaken är delvis att kvaliteten hos enskilda
svetsar kan variera och är svåra att repe-

tera. För svetsade konstruktioner startar
nästan alltid utmattnings-sprickor vid
svetsar eller i dess närhet.
Det stora antalet belastningsväxlingar
utgör också en svårighet. För en anläggning i Norrdsjön med en designlivslängd
på 50 år handlar det om flera hundra miljoner lastväxlingar. Experimeten måste
därför utföras med metoder där antalet
belastningsväxlingar trunkeras. Vid specifika fall tillämpas brottmekaniska metoder för att verifiera tillräcklig styrka.
Regelverk och normer
Internationella normer, nationella normer
och regler från klassningssällskap är basen
för den här typen av design. IMO (International Maritime Organization) är den
internationella organisation som har inverkan på all verksamhet till havs. Bland
annat finns här MARPOL (Relaterat till
miljö) och SOLAS (Safety of Life at Sea)
som reglerar säkerhet ombord på denna
typ av anläggningar. Klassningssällskap
som ABS (American Bureau of Shipping),
DnV (Det Norske Veritas) och Lloyds Register of Shipping har detaljerade regler för
bland annat strukturdesign.
Kristin är dimensionerad i enlighet
med de då rådande NORSOK reglerna.
Detta regelverk ger ett ramverk för design
inom samtliga discipliner. På struktursidan finns relativ detaljerade anvisningar
för både globala och lokala beräkningar.
Fabrikation
Fabrikationen av riggar sker numer på
varv runt om i världen. Fabrikationen kan
var delad så att tex skrovet byggs i Asien
medan hela eller delar av däck och produktions anläggningen sker i Europa.
Sammansättning av delarna sker sedan
ofta närmare den slutliga placeringen av
riggen. Flera exempel på detta finns från
de senaste åren. Toll C, Åsgard och
Kristin har delvis byggts i Syd Korea. I
dessa fall har skrovet byggts där medan
däcket och produktionsanläggningarna
till stor del har byggts i Norge.
Både Atlantis och Thunder Horse har
byggts i Syd Korea men produktionsmodulerna har byggts och sedan lyfts på plats
i USA. Idag åtar sig flera av världens stora varv att bygga hela anläggningar och leverera dem färdiga för inkoppling.
J

GVA-Consultants AB
GVA-Consultants AB (GVA-C) är ett amerikansktägt svenskt företag som konstruerar flytande
plattformar för offshoretillämpningar världen over. GVA-C är idag världsledande när det gäller
specialdesignade produktionsplattformar av semi-submersible typ. GVA-C installationer finns på
de tuffaste och hittills djupaste områdena. I Nordsjön finns fem installationer, i Mexikanska Gulfen två och i Brasilien en. GVA-C har sitt ursprung i Götaverken Arendal och den svenska varvsindustrin. www.gvaconsultants.com
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Norges største grossist på leveranser av stål,
rustfritt og aluminium til offshore-industrien.
Din partner innen prosjektstyring.
Med vårt internasjonale nettverk sikrer vi deg
de leveranser du har behov for.

www.norskstaal.no
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Ju längre en konstruktion ska leva, desto dyrare blir den.
Om den inte är underhållsfri förstås.
Om vi bara ¿ck nämna ett enda skäl till att välja varmförzinkning som korrosionsskydd skulle det de¿nitivt bli den oöverträffat låga livslängdskostnaden. Men varmförzinkat stål är inte bara ett praktiskt val. Den ökade användningen inom modern
arkitektur beror även på att varmförzinkat stål skapar ett tilltalande utseende. Inom
Nordic Galvanizers ¿nns 66 anläggningar som utför varmförzinkning. Du hittar
dem på: www.nordicgalvanizers.com

Tel: +46 (0)8 446 67 60
mail: info@nordicgalvanizers.com

Annikki Hirn, civ ing Materialteknik
KTH, tekn lic inom varmförzinkning.
VD för Nordic Galvanizers (Tidigare
Nordisk Förzinkningsförening), som är
branschorganisationen för varmförzinkningsföretag i Norden.

Livslängd hos
varmförzinkat stål
i marina miljöer

OFFSHORE

Zinkens atmosfäriska
korrosion i kust- och offshoremiljö ligger i intervallet
4.2 till 8.4 µm per år. För stål
är motsvarande siffra 80 till

Hiss, mast och övriga konstruktionselement i denna offshoremiljö är varmförzinkade.
Alimak väljer att enbart varmförzinka så långt det är möjligt.

200 µm per år. Varmförzinkat
stål används i omfattande
utsträckning i marina- och
offshoremiljöer, i vissa fall i

ink är en relativt oädel metall
med stor korrosionsbenägenhet.
Att korrosionen ändå är låg i de
flesta miljöer beror på att zinkens yta
snabbt täcks med korrosionsprodukter,
som sedan skyddar ytan från vidare angrepp.

Z

kombination med målning,
så kallad duplexbeläggning.
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Zinkens korrosion i luft
Då nyförzinkat stål exponeras i luften
bildas först zinkoxid. Zinkoxiden reagerar med vatten och koldioxid från luften,

vilket medför att basiska zinkkarbonater bildas. Zinkkarbonaterna är mycket
stabila och ger upphov till god korrosionsbeständighet. För att zinken skall
vara stabil är det dock viktigt att zinkkkarbonaterna har möjlighet att bildas.
Zinkens korrosion i vätska
Vid nedsänkning i vätska bildas i allmänhet ett skyddande skikt av korrosionsprodukter på samma sätt som i luft.
Hur bra zinken klarar korrosionsanOFFSHORE
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 grepp i vätskor påverkas av vilken typ av
vätska det handlar om, temperaturen,
koncentrationen samt pH-värdet. Zink
har en låg korrosionshastighet i pHintervallet 5.5–12.5 vid temperaturer
mellan 0–20°C.
Så kallat ”hårt vatten” är inte agggressivt, men mjukt vatten saknar salter
och zinkens skyddsskikt kan därmed inte bildas, vilket gör att korrosionen kan
gå snabbt. Vätskans strömningshastighet
är också av betydelse. Vid hastigheter
över 0.5 m/s hindras bildandet av skydddsskiktet, och även här kan korrosionsangreppen bli omfattande.
Exempel från olika produktsegment
Alimak gör hissar, vilka bland annat används i offshoremiljöer. I första hand
väljer man att enbart varmförzinka konstruktionerna. Om extra höga krav föreligger använder man varmförzinkning i
kombination med våtlack, i form av tvåkomponents epoxy. Tidigare användes
polyuretan, men detta är inte längre tillåtet av miljöskäl.
Aimak har utarbetat ett internt beläggningssystem tillsammans med sin
färgleverantör. Man utgår från varmförzinkat stål, med en zinkskikttjocklek i
intervallet 50 till 140 µm, beroende på
stålsort och konstruktion. Ytan svepblästras lätt för att rengöras före lackering och grundas med en epoxysealer.
Därefter lägger man på 80 µm epoxyfärg
i ett, två eller tre lager, dvs. 80, 160 alternativt 240 µm. Ytbeläggningen avslutas med en topcoat bestående av 40 µm
akrylfärg. Livslängden som fås beror på
exponeringen och lokala variationer. ”Vi
har sett många fall där ytskiktet borde
vara borta enligt teoretiska beräkningar,
men där det fortfarande finns både färg
och zink kvar” säger Anders Norberg
vid Alimak.
Poro AB tillverkar foderautomater för
fiskodlingar. Man arbetar enbart med
varmförzinkade komponenter, inte duplex. Vissa delar av konstruktionen liggger under vattenytan och andra över, och
produktens livslängd är ca 10 år i havsmiljö. För delar som ligger under vatttenytan är korrosionen hos zinken ca
10–15 µm per år.
Rollytech AB producerar hamnutrustning, bland annat för fritidsbåtar.
Liksom Poro AB har man valt att i första hand arbeta med varmförzinkat stål
och inte med duplex, som dock kan fås
genom specialbeställning. Skikttjocklek
38
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hos zinken är minimum 100 µm. För delar som ligger över vattenlinjen är korrrosionen 3–4 µm/år och livslängden
30–40 år. För delar som ligger under
vattenlinjen varierar livslängden med
miljön. Västkusten i Sverige samt Sydnorge har aggressiv miljö med högre
korrosionshastigheter än många andra
områden.
Ørsta Marina Systems använder
varmförzinkning i kombination med pulverlack för produkter som skall exponeras i marin miljö. Man har gjort jämförelser mellan stål som enbart är varmförzinkat och stål som är varmförzinkat
+ pulverlackerat, och anser att kombinationen zink + pulverlack fungerar
mycket bra. De äldsta installationerna
som de utfört är idag närmare 20 år
gamla och lacken på den varmförzinkade ytan är fortfarande av mycket god
kvalitet.
Duo Zink i Norge är en ren legoförzinkare och har inga egna produkter,
men varmförzinkar ofta produkter för
offshoreindustrin eller andra marina tilllämpningar. För gods som skall användas i havsmiljö lägger man på 100 µm
för 10 års livslängd och 200 µm för
15–20 år osv. Korrosionen för produkter nedsänkta i vatten ligger runt 10–15
µm/år. För den del av godset som är i
vattnet i den så kallade ”skvalpzonen”,
där korrosionen är extremt hög på
grund av att de skyddande korrosionsprodukterna hela tiden tvättas bort,

lägger man på 200 µm zink + tjärepoxy
eller bitumen på ca 200–250 µm. Med
denna behandling har de fått mycket bra
resultat även vid 30 års exponering.
Slutsatser
Jämförelse mellan olika produkter från
olika företag har visat att nedanstående
figur, Figur 2, i princip stämmer:
 I mindre aggressiva havsmiljöer är zinkens korrosion ca 8–11 µm/år
 I Nordsjön är korrosionen ca 11–17
µm/år
 I världshaven i genomsnitt ligger korrrosionen mellan 17–25 µm/år
 För varmförzinkade produkter som
exponeras ovan vattenlinjen i marin
miljö är korrosionen enligt standard
EN ISO 12944-2 4.2-8.4 µm/år.
 På dessa produkter verkar dock korrrosionen varit i den lägre regionen inom detta intervall, runt 3–4 µm/år.
 Kraftigast angrepp fås i den så kallade
”skvalpzonen” dvs. i gränsytan melllan vatten och luft, där vågor slår in
mot godsytan. I detta område kan ett
extra skydd i form av lack vara till god
nytta.
 Zink + lack, så kallad duplexbehandling, ger oftast en kraftig ökning av
livslängden, jämfört med enbart varmförzinkning. Detta gäller i de flesta
miljöer.

Läs mer på Internet
www.nordicgalvanizers.com

Medellivslängden som funktion av zinkskiktets tjocklek
i olika havsmiljöer

Figur 2
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Kvalitet kommer alltid først.
Resten er opp til deg.
En fremsynt virksomhet må hele tiden utfordre sine arbeidsprosesser og metoder for å bli enda
bedre. Hos Ruukki utvikler vi kontinuerlig vårt tilbud av metallbaserte produkter, tjenester og
helhetsløsninger sammen med våre kunder innen produksjon, bygg og verkstedindustrien.

www.ruukki.com

Arild Bull-Gjertsen,
NLI Engineering as

Skroget til
Chestnut/
Hummingbirdplattformen under
bygging hos Yantai
Raffles Shipyard
i Kina.

Chestnut
– en hard nøtt å knekke?
OFFSHORE

Chestnut (Hummingbird)
er nr. 2 i rekken av sylinderformede FPSO (Floating
Production Storage and Offloading) fra selskapet Sevan
Marine i Arendal. Konseptet
er revolusjonerende på
mange måter, og involverer
leverandører og fabrikatører
over hele verden.
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radisjonelt har FPSOer vært utformet som skipsskrog, ofte med stigerørene koblet til en dreieskive for
å kunne operere i værharde strøk. Det
unike med Sevan-plattformen er den suverene hydrodynamiske stabiliteten
sammenlignet med andre FPSOer. Det sylinderformede skroget gjør at plattformen
kan ligge fast forankret uten og måtte
dreie med vær og vind, noe som gjør den
kostbare og kompliserte dreieskiven overflødig. Plattformen har stor lagringskapasitet, kan ta store dekkslaster og har
et skrog som er enkelt å bygge, noe som
gjør den til en sterk utfordrer i markedet.
Utviklingen av sylinderplattformene
startet for ca. 7 år siden, og i disse dager
er den første plattformen, Piranema, levert til Petrobras i Brasil. Plattform nr. 2
er fraktet fra verftet i Kina og skal utrustes i Rotterdam før den installeres på
Chestnut-feltet på britisk sektor i Nordsjøen høsten 2007. Kunden er det engel-

T

ske oljeselskapet Venture Production og
underveis i prosjektet har plattformen
skiftet navn til Hummingbird.
Sevan Marine er eier av plattformen
og har selv ansvaret for design og drift.
Datterselskapet Kanfa i Asker er ansvarlig for prosessanlegget. Høsten 2005 fikk
NLI Engineering i Tønsberg oppdraget
med å prosjektere separasjonsmodulen,
som er en kompakt stålkonstruksjon med
to dekk. Senere har oppdraget blitt utvidet til også å inkludere flammebom, hoveddekk, prosessdekk, forankringssystem, de marine systemene i skroget og
de øvrige dekksmodulene på plattformen.
NLI Engineering er også engasjert i planleggingen av utrustningsarbeidet som skal
foregå hos Keppel Verolme i Rotterdam.
Separasjonsmodulen (M30) på Chestnut inneholder to separatorer samt vannbehandlings-anlegg og deaerator. Modulen er 24 meter lang, 16 meter bred og 12
meter høy. Konstruksjonen består av to
NR 2 • 2007 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

3D-modell av separasjonsmodulen M30.
3D-modell av dekket på Chestnut/
Hummingbird-plattformen. Separasjonsmodulen M30 står ca. midt på dekket.

Separasjonsmodulen M30 lastes ombord på lekteren som skal frakte den til Rotterdam.
NR 2 • 2007 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

dekk, hvorav det nederste er integrert i
plattformdekket. I motsetning til tradisjonelle oljeplattformer har Sevan-plattformene dekk med ”vifte-formet” bæresystem, og dette medførte en del utfordringer ved utformingen av separasjonsmodulen. Løsningen bestod i å felle inn et
rektangulært bjelkesystem i det nederste
dekket slik at søylene og skråstagene mellom dekkene fikk nødvendig bæring.
Det øvre dekket på separasjonsmodulen har en elevasjon på 7 meter, og de to
dekkene er forbundet med sirkulære søyler og skråstag med diameter 323 mm.
Søylene og skråstagene er sveist til hovedbjelkene med 25 mm knuteplater. Det
nedre dekket består av oppsveiste T-profiler og avstivede plater, mens det øvre
dekket har HE600B som hovedbjelker og
aluminiums-plank som spenner mellom.
Dette har resultert i en fabrikasjonsvennlig løsning, som også er enkel å håndtere
både på fabrikasjonsverkstedet og ved ®
OFFSHORE
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Hoveddekket og
Prosessdekket
under
bygging
hos Yantai
Raffles
Shipyard.

®
innløfting i Rotterdam. Modulen blir
transportert til Rotterdam på lekter, hvor
den blir løftet ombord på plattformen
med kranskip. Total løftevekt er ca. 450
tonn, og modulen har 4 løftepunkter for
standard offshore sjakler. Alle modulene
på plattformdekket er konstruert iht.
NORSOK-regelverket og skroget er klassset hos DnV.
I arbeidet med dekksmodulene på
Chestnut har NLI Engineering benyttet
programpakken Plantspace fra Bentley til
3D-modellering av hele anlegget. Dette er
en ”mini-utgave” av det mer kjente

Skroget transporteres fra Kina til Rotterdam på et spesialbygget fartøy.

PDMS, og utfordringene har vært mange,
spesielt på modellering av rør-systemene.
Siden programmet ikke inneholder NORSOK rør-spesifikasjoner har det vært nødvendig å legge dette inn manuelt, noe som
har vært svært tidkrevende. Forøvrig har
imidlertid systemet fungert som forventet,
og både struktur-, rør-, mekanisk-, elektro- og instrument-disiplinen har jobbet i
den samme modellen. Med basis i 3D-modellen har samtlige tegninger blitt laget i
Microstation og sendt elektronisk til fabrikasjonsverkstedene.
Sevan-plattformene er spesielle på
mange måter, og for ingeniører med bakgrunn fra norske offshore-prosjekter har
det vært nyttig å få innblikk i en hittil
nokså ukjent skips-verden. Standard HEbjelker er et nærmest ukjent begrep, siden
det er både billigere og raskere å sveise
opp plate-bærere på verftet i Kina. I tillegg har skips- og strukturingeniører ofte
ulike forslag til løsninger, og det har derfor vært en lærerik prosess for alle parter.
Sevan Marine har nylig bestilt den 6.
plattformen fra verft i Kina og har da en
FPSO ferdigstilt samt 4 FPSO’er og en borerigg under bygging. NLI Engineering har
blitt invitert til å bli med videre, og for tiden jobber vi med prosjektering av dekksmodulene til plattform nr. 3 og 4.
J
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Svømme og badeanlegg er i dag stort sett kledd
med keramiske fliser både i svømmebasseng,
gangsoner og i dusj og garderobeanlegg. En del
detaljer må imidlertid lages av metall. Korrosjon er
Tor Gunnar Eggen, Forsker
SINTEF Materialer og kjemi
Avdeling for anvendt
mekanikk og korrosjon
tor.g.eggen@sintef.no

derfor et aktuelt tema da det benyttes metall i
armaturer, trapper, ramper, skilleveger og infrastruktur.

Materialvalg i svømmehaller
ROSTFRITT STÅL

rsaken til at en får korrosjon er
fuktighet, luft (oksygen) og en del
andre parametere som bestemmer om korrosjonsprosessen skal starte
opp og hvor fort korrosjonen foregår. De
viktigste av disse parametrene er:
 pH
 Temperatur
 Aggressive stoffer i første rekke klorider.
 Klorering

Å

Hvorfor korroderer det?
Det er lett å se at forutsetningene for
korrosjon er til stede i badeanlegg. Her
er det vann i bassenger og høy luftfuktighet som følge av åpne vannflater, dusjer, sprut og lek fra besøkende. Samtidig er temperaturen høy for å gi god
komfort. Det kan også være innblandet
sjøvann (klorider) og forurensninger fra
besøkende som i noen tilfelle kan øke
korrosjonen ytterligere. Klorering som
NR 2 • 2007 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

benyttes for å ha kontroll med mikrobiell forurensing, øker også faren for korrosjon og sammen med aminer fra besøkende dannes kloraminer som kan gi
spenningskorrosjon på rustfrie stål ved
lav temperatur.
For å holde luftfuktigheten på et
komfortabelt nivå skiftes luften ut ofte.
Ligger anlegget nær sjøen vil ventilasjonsluften inneholde klorider som øker
korrosjonsbelastningen ytterligere særlig
i ventilasjonssystemet.
Metalliske materialer har god varmeledningsevne og varmekapasitet. Det
gjør at overflatetemperaturen på metall
ikke er i fase med temperatursyklusen i
badet for øvrig. Det kan gi kondens og
korrosjonsproblemer på metallflater selv
om en har kontroll med luftfuktigheten
forøvrig.
Når det bygges et anlegg er en klar
over disse forholdene, men likevel får en
ofte problemer. Den viktigste årsaken til

dette er at det generelt har blitt høyere
temperatur i anleggene, at det er krav
om mye mer utstyr og designdetaljer i
metall kanskje med en spesiell overflatefinish / behandling slik at konsekvensene
av litt rust/korrosjon er blitt mer synlige
og uakseptable. Selv om en da har gode
erfaringer fra eldre anlegg med bruk av
et material har de samme valgene medført problemer i nyere anlegg.
Hvor oppstår problemene?
I badeanlegg er det i hovedsak to grupper av materialvalg som er blitt og blir
benyttet det er:
1. C-stål som beskyttes med ulike typer
belegg og
2. Rustfrie material AISI 304 og 316
For at C-stål ikke skal ruste må dette beskyttes med et sinkbelegg (Figur 1)og/eller et malingssystem. Allikevel er det fare
for korrosjon i dette miljøet fordi slike 
ROSTFRITT STÅL

43

Figur 3 Slørrust/overflate rust på slipt
overflate (håndreil).
Figur 1 Korrosjon av varmforsinket stål i
bade-anlegg. Hvite korrosjonsprodukter
og missfarging er ikke pent.

® system aldri kan gjennomføres hundre
prosent i forbindelse med montering og
bygging. Det finnes bestandig flensforbindelser med skruer o.l der korrosjon
starter. Belegget skades også ved bruk
slik at blåttlagt C-stål begynner å ruste.
Mulighet til vedlikeholdet er avgjørende
slik at alle flater kan repareres på en
skikkelig måte (Figur 2).
Det mest vanlige stålet i badeanlegg er
AISI 316 (syrefast rustfritt stål). Det finnes mange eksempler på at dette materialet har stått og står godt i dette miljøet.
Det oppstår imidlertid problemer når

Figur 2 Malt C-stål - korrosjon fra undersiden av flens umulig å komme til for
vedlikehold. [Denna bild har jag ännu inte fått]

temperaturen blir høyere enn tidligere,
det benyttes innblanding av sjøvann eller anlegget ligger meget nær sjøen og/eller det velges overflatekvaliteter som ikke gir en blank passivert overflate
(sammenlign Figur 3 og Figur 4) fra samme anlegg.
De mest korrosjonsutsatte områdene
er sveiser, spalter og skrueforbindelser.
Overflaten blir ujevn og aktiv samtidig
som sveiser og spalter er meget vanskelig å holde rene (Figure5). Er området i
tillegg utsatt for vannsprut kan det fort
bli seende slik ut (Figur 6). Korrosjons-

Robot Millennium
20.0 – allt du behöver
för 3D struktur- och
detaljanalyser

Övriga PC program för stål/statik
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StruProg AB
Virkesgränd 4
183 62 Täby
www.struprog.se
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angrep av denne type er ikke styrkemessig noe problem men gir et visuelt meget
dårlig inntrykk.
Spaltkorrosjon og gropkorrosjon på
infrastrukturen dersom det er benyttet
rustfrie materialer, er et større problem
fordi denne type korrosjon kan gi lekkasjer på rør og ventilasjonssystem.
Under er et eksempel på spaltkorrosjon
av et sluk i rustfritt stål (Figur 7). Det
finnes eksempler på at gropkorrosjon i
ventilasjonskanaler i syrefast stål har
gjort at kanaler må skiftes etter bare noen år. Korrosjonen kommer fra innsiden
der klorider i inntakslufta og i omlufta
gjør at en får korrosjon når en samtidig
får kondensasjon av fuktighet i anlegget

Figur 4 Blankpolerte overflater står bedre
- overflaten har også hatt god tid til å
passivere.

under uheldige værforhold og/eller temperatur fluktuasjoner.
Blanding av materialer kan også skje.
Under en hektisk avsluttende montering
kan en risikere at det velges helt feil materialtype som gir galvanisk korrosjon eller stor høy generell korrosjon (Figur 8).
Slikt bør ikke forkomme og gir fort et visuelt dårlig inntrykk.
Et spesielt farlig form for korrosjon
som kan opptre på rustfrie stål i svømmehaller er spenningskorrosjon (Figur
9). Spenningskorrosjon gir sprekker i
materialet som dermed helt mister styr-

Figur 5 Overflaterust på sveiser med en
matt overflate.

Figur 6 Sveiser i meget utsatt
plaskesone".

ken og f. eks festeelement for tak, belysning og himlinger kan ramle ned med de
konsekvenser dette kan få, se figur 10
som viser festebøyle for akustiske plater
i tak fullstendig ødelagt. Normalt forventer en ikke denne type korrosjon
under 50 °C, men i badeanlegg har en
fått slik korrosjon helt ned til 30 °C.
Dette skyldes at det fra badegjestene forurenses med aminforbindelser som sammen med klor aktiverer denne type korrosjon ved lavere temperaturer.

verdekningen over armeringen er i minste laget. Konsekvensene av armeringskorrosjon er store og krever opphugging
og fornying av membran, betong og keramikk.

Korrosjon i byggkonstruksjonen
Korrosjon av armering i bygningskonstruksjonen er også påvist fordi membranen mot basseng svikter og betongo-

Måter å beskytte seg på mot korrosjon
Materialvalg
Det er i hovedsak 3 hensyn som må vurderes ved valg av material. Det er korrosjonsbestandighet, tilgjengelighet og
pris.
Som nevnt tidligere blir syrefast stål
AISI 316 benyttet i dag med de resultater som er vist over. Ulempen ved å velge et annet og bedre korrosjonsbestandig stål er at det blir vesentlig vanskeli- ®
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 gere å finne de komponentene enn ønsker og at prisen blir høyere. Noen av
problemene med AISI 316 kan reduseres
ved bruk av rett overflatbehandling. Det
anbefales glattest mulig og passiverte
overflater.
Neste trinn på stigen av vanlig brukte korrosjonsbestandige stål er dupleksstål (22 Cr 5 Ni Mo). Denne type stål vil
ikke være utsatt for spenningskorrosjon
under disse forholdene og generell bestandighet er noe bedre enn for AISI
316. Prismessig kan materialet være gunstig (lavt nikkelinnhold), men tilgjengelighet på komponenter er begrenset. (Andre korrosjonsbestandige stål, se vedlagt
oversikt).
I rørsystem som skal transportere sjøvann eller blanding av sjøvann og ferskvann anbefaler en bruk av plast. I mindre deler der metall er nødvendig bør
254 SMO eller superdupleks (25 Cr 7 Ni
Mo) benyttes.
Man har erfaring med at bruk av
rustfritt stål i ventilasjonssystem kan gi
groptæring og gjennomhulling. Ved bruk
av forsinket malt C-stål vil en være sikret mot gjennomhulling over lang tid.
Man kan ha noe korrosjon men angrepene er jevnt fordelt over hele flaten og
vil maksimalt være 1–5 µm / år på sink
og 10 – 50 µm på stål. Maling vil gi ytterligere beskyttelse.

Figur 7 Korrosjon av sluk i spaltene
under skrue festene.

Figur 8 Servant tilkobling der feil material er blitt benyttet.

Figur 9 Klorid spenningskorrosjon i rustfritt stål (Ikke svømmehall).

Belegg
C-stål som eksponeres i badeanlegg må
beskyttes. Korrosjonsklasse for badeanlegg er i henhold til NS EN12500:2000
– C4. Vi anbefaler imidlertid at alt stål
som skal benyttes forsinkes og males
(dupleksbelegg) på samme måte som utvendige takplater. Sink gjør at eventuelle skader ikke får dramatisk visuell effekt
(spredning av rød rust over store områder – figur 2) og at holdbarheten blir tilstrekkelig.
Katodisk vern
Katodisk vern med anoder kan benyttes
for lokal beskyttelse av sluk og avløp
der anoden kan gjemmes bort inne i sluket. Anoder virker bare i elektrolytt dvs.
både anoden og flaten som skal beskyttes må være neddykket. Det er ingen
hensikt å sette anoder på noe som eksponeres i luft. Det er også foreslått å
beskytte armering med anoder. Dette
kan gjøres men det må etableres elek46
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Figur 10 Spenningskorrosjonsbrudd i festebøyler for akustiske plater i tak laget av
AISI 316.

trisk kontakt med armeringen og armeringen henge sammen elektrisk. Anoden
må plasseres i bassenget og vil gi noe
forurensing i form av korrosjonsprodukter. Brukes påtrykt strøm vil det på
anoden utvikles fritt klor. Dette må det
taes hensyn til.

Drift og miljø
Innblanding av sjøvann øker korrosiviteten i badeanlegget. Bruk av sjøvann
må derfor vurderes opp mot de ulemper
dette gir korrosjonsmessig. Det er også
klart at stadig inntørking av fuktige
overflater gir oppkonsentrering av salter
og økende korrosjon. Å skjerme konstruksjoner mot sprut som tørker inn er
lurt. Videre vil hurtige temperaturvariasjoner kunne gi kondens på metalloverflater og bør derfor unngåes.
Dersom en flate begynner å ruste, er
det viktig at denne rusten fjernes raskt
fordi rust kan initiere nye angrep andre
steder på flaten.
Rust løses ikke av alkaliske vaskemidler slik at rusten må fjernes med sure vaskemidler – eller rensepasta (syre).
Erfaringen er at korrosjonsbestandigheten øker med tiden slik at det er viktig
med rengjøring den første tiden etter at
et anlegg taes i bruk.
Konstruksjonsdetaljer
Konstruere mot korrosjon bør alltid gjøres på korrosjonsutsatte konstruksjoner.
I forbindelse med badeanlegg er dette
viktige punkter:
Lag sokler i keramikk/stein/betong
 Beskyttelse av utsatte overflater med
ekstra belegg
 Hulrom lukkes helt – sveises igjen
 Vær nøye med sammenføyninger –
vurder sjansen for spalter, vedlikehold,
bruk av skruer
 Tilkomst for vedlikehold og rengjøring
 Godt renhold etter byggefasen
Konklusjon og oppsummering
Korrosjon i badeanlegg har øket de siste
årene. Dette skyldes høyere temperaturer og mer bruk av rustfrie materialer
med ugunstig overflatefinish enn tidligere. AISI 316 materialet er dominerende
når det gjelder material i komponenter.
Dvs. at materialvalget ikke er justert i
forhold til øket belastning.
Farlig korrosjon skjer som spenningskorrosjon av festeelement. I slike element
må benyttes andre material enn AISI 316
f. eks dupleksstål (22Cr 5 Ni Mo)
Badeanlegg skal benyttes i mange år.
Stor oppmerksomhet må rettes mot å
hindre armeringskorrosjon som medfører at hele anlegg må rehabiliteres med
opphugging av flis og betongoverdekning.
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Golden Gate Bridge, San Francisco. Main span 1 280 meter. Inaugurated in 1937.

Non-linear discrete analysis
of suspension bridges
S T R U C T U R A L A N A LY S I S

Suspension bridges can be analysed with a number
of methods in a varying extent of detail. The theory of
deflection, which was developed in parallel by Selberg (1)
and Asplund (2), represents a detailed continuous analysis,
but has a number of limitations in its practical application.
his article presents a non-linear
analysis of a discrete system in
which all the physical elements of
the system with their mechanical properties are included. The method is based
on a model that is initially built in a
computer that in fact simulates the real
construction, which is effected by means
of an iterative process.
With the adjusted model, an analysis
is made of the forces and deformations
that occur as a consequence of working

T

Akashi Kaikyo Bridge, Japan. Main span
1 990 meter, Inaugurated 1998.
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loads. The method results in a significant
simplification of the numerical work at
the same time as the traditional limitations of the theory of continuity can be
eliminated, which thereby serves to create a level of accuracy that is improved
in several respects, not least with regard
to the secondary effects described further
on in this paper.
Analysis of suspension bridges
In suspension bridge calculations, it is assumed that the following applies initially: (3,4)
 Elastic material.
 Dead weight q is only borne by the cable without the occurrence of any moments in the stiffening truss.
 The distance between hangers is so
small that the hanger forces may be assumed to be constantly distributed.
 The horizontal drift of the cable is igy
nored.
S T R U C T U R A L A N A LY S I S
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  The changes in angle of the hangers
are ignored.
 The horizontal component of the cable
force is assumed to be constant over its
entire span.
 Hanger extension and tower shortening as a result of the traffic load are ignored.
 The shear force and normal force deformations in the stiffening truss are
ignored.
 The bending stiffness EI of the stiffening truss is assumed to be constant.
When calculating the theory of continuity (deflection theory) – Selberg and
Asplund – a number of these limitations
can be eliminated with more calculation
work, although not in the case of the actual position of hangers and variable
stiffness of the stiffening truss.
In a discrete non-linear calculation,
the above limitations disappear and do
not lead to any additional work when
they are considered. Furthermore, different variants of the geometrical design
of the hanger system can be analysed
(Fig 2a and b).
Structure of discrete computer model
We base our calculations on a suspension bridge that has been built in Norway, which has also been calculated in
detail by Selberg(1) , and been load tested, fig. 3 with the following properties
and geometry. The geometry concerns a
fully assembled bridge burdened by its
own dead weight.

Fig 1 Deformation figure for non-symmetrical load, a geometrically variable system
and a non-linear system.

Fig 2a A suspension bridge system with initially inclined hangers used for the Severn
Bridge.

Fig 2b A dual lane suspension bridge around the quarter points designed with inclined hangers. Nässforsen, Ramsele, Sweden.

Fig 3 Geometry of the analysed bridge.

Main cable equation, parabola
y(x) = -4 · 28,825· (x - x2)+28,825 [m]
Currature of stiffening truss
[m]
v(x) = -0,65 – 4 · 2,85 (x - x2)
The stiffening truss have sliding bearings
on both sides.
Cross-sectional and material data
Stiffening truss
I = 0,011 m4
E = 210 GPa
Main cable
A = 218 cm2
E = 162 GPa
Back ties
A = 850 cm2
E = 210 GPa
Hanger distribution 11.44 m
The dead weight of the
system gives a horizontal
cable force
H =5120kN
The bridge is analysed for dead weight
and two point loads P1 = 46,1 kN and P2
= 22,6 kN, positioned 33.2 m and 37.2
respectively from the left-hand bridge
pier.
48
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Fig 4 The deflection and elevation of the main cable in the dead weight load case.
------- The initial geometry of the weightless system is selected as the preferred final
geometry for the system loaded with its own dead weight.
– – – Deflection y1 caused by dead weight
– . – . New initial geometry is chosen so that the initial system is elevated by y2 = y1.
––––– The final geometry that is obtained with dead weight loading on the elevated
system.

The method
In a first stage, the bridge is established
with the properties and geometry shown
in fig. 3.
In Stage 2, it is burdened with its own
dead weight, whereby deformation y1, is
obtained for the node points in the cable
(fig. 4). In addition to vertical deformations, the cable and stiffening truss have
taken on horizontal displacements, which
for the individual hangers are different in
the lower and upper ends, i.e. the hangers are slanting. This slanting primarily
affects the deflection of the system.
In the next stage, the cable and stiffening truss are elevated symmetrically, at
the same time as the hanger points on
the cable and stiffening truss are adjusted. The elevated height of the cable and
stiffening truss is set at y2 = y1 (which
was chosen in the example performed
and y1 = 642mm). The hanger node
points are adjusted in both the vertical
and the horizontal axes. The movement
of these node points is effected to the
equivalent extent as in Stage 2 with reversed signs in the vertical and horizontal axes, see fig. 5.
Now when the elevated system with
hangers that are not vertical is burdened
with its own dead weight, a deflection of
y3 is obtained, which will be marginally
greater than the elevated curvature, and
the hangers will be vertical. Normally it
will probably be enough with an iteration, but if greater precision is required
a further iteration can be performed.
The computer model now meets the
predetermined geometry for the dead
weight load case.
In the case in question, the deviation
in arrow height is +31 mm, i.e. + 0.11%.
The elevated curvature means that the
stiffening truss is not moment-free in the
dead weight load case. The forced moment that occurs as a result of global
bending between the end supports is extremely small from a global point of
view and comprises ~ 0.12 ‰ of the
global total moment in the middle of the
bridge, and therefore does not affect the
global behavior of the system.
Calculation of stiffening truss moment
When calculating the bridge truss moment, the forced moment in question can
be simply eliminated. The system is
loaded in Load Case 1 (M1) only by
dead weight and in Load Case 2 (M2) by
dead weight and working load. The real
bridge truss moment is arrived at in the
following way:
Mfactual = M2 - M1
NR 2 • 2007 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

Stiffening truss moment at Point 0.15l
Hanger spacing

Discrete M0,15

Selberg M0,15
Infinitely tight spacing, but
adjusted for local bending of
the point loads

11.44 m

129.8 kNm

126.4 kNm

5.72 m

148 kNm

139.9 kNm

Fig.5 The vertical and horizontal deformation of a hanger, and its geometrical adjustment with system elevation.

Fig. 6 Elevated system with extended
hangers.

––––– The selected initial geometry and
preferred final geometry
– . – . Displacement y1
– – – Movement, elevation y2
------- Final geometry.

––––– The selected initial geometry and
preferred final geometry
– . – . Displacement y1
– – – Elevated system, extended
hangers h + y2
.
.
– – Geometry for extended hanger
in dead weight load case
------- Final geometry when the hanger
is shortened y3 with temperature
load.

In the event that full adjustment is required so that the stiffening truss is moment-free, in Load Case 1 each individual hanger has to be extended. This is
done by elevating only the upper point
of the cable and the hanger. The lower
hanger point is not given any elevated
curvature but instead retains its initial
co-ordinates, see fig. 6. The system is
then loaded with its own dead weight
and the stiffening truss acquires a deflection of y3. This deflection of the stiffening truss is eliminated by giving each
hanger a specific temperature decrease
and is thereby shortened in such a way
that the stiffening truss again retain their
co-ordinates for the initial geometry. A
moment-free stiffening truss has thus

been established and a correct geometry
in the dead weight load case is achieved.
The computer model has been built in
a so called ordinary program, Robot
Millennium version 19.0. In the model,
the cable and hangers have been defined
as cable elements. This means that deflections between the node points on the
cable are taken into account, which can
be important among other things in order to acquire adequate stiffness in the
back ties. Cable elements are flexible,
and are eliminated from the stiffness matrix if they are compressed, which could
be the case for certain geometries of the
hangers.
The computer calculations have been
performed with a hanger spacing of 
S T R U C T U R A L A N A LY S I S
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11.44 m and in some case a spacing of
5.72 m (double the number).
Comparative calculations
Comparisons show that the discrepancies in results for practical engineering
are not negligible between a discrete and
continuous analysis of the stiffening
truss moment.
The adjustment for local bending was
done according to the straightforward
recommendations of Asplund(2) , i.e. the
effects for the point loads on a continuous beam with the spans equal to the
spacing of the hangers.

Fig 7 Deformations in discrete calculation.
–––––
– .–.
– ..–
–––

°

Case 1: Sliding bearings on both sides
Case 2: Pin joint and sliding bearings
Case 3: Sliding bearings and pin joint
Case 4: Pin joints on both sides.
Measured values

Fig. 8 Deformations according to Selberg, fig 17 in Reference (1).
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Additional force in cable
Discrete calculation gives H = 50.5 kN
D
and Selberg obtained H = 52.0 kN.
D
The difference lacks any practical importance in this load case since the horizontal force of the dead weight is H =
5120 kN in both the analyses.
Deformations
Maximum deformation is ~ 157 mm at
point 0.15 l and ~ -61 mm at point 0.7 l.
The discrete analysis has been carried
out for four cases a) sliding bearings at
both ends, b) pin joint connection and
sliding bearings at right-hand end, c) sliding bearings and pin joint connection at
right-hand end, d) pin joints at both ends.
The deformations are shown graphically in fig. 7.
Selberg has made calculations for two
support cases for the truss, Cases a) and
d) above.
Case d) pin joints at both ends have
been studied from three different modifying mathematical attempts. The deformations are shown graphically in fig. 8.
It can be observed that the greatest
deviation between measured and calculated values is at point 0.7 l, where the
calculation results are most sensitive to
the calculation assumptions. It can also
be noted that none of Selbergs different
deformation curves have good concurrence simultaneously at points 0.15 l and
0.7 l. Causal explanations for this could
be that a pure measurement error occurred at point 0.7 l.
According to Selberg, no checks were
made of displacement at the bearing
points.
Uniformly distributed working loads
The proposed method offers the possibility for load combinations with uniformly distributed loads and point loads
to be simultaneously analysed without a
division into individual load cases that
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are subsequently superimposed, and the
calculation is substantially facilitated
since no lines/areas of influence need to
be dealt with. However, Selberg’s influence graphs are of course valuable for
the initial positioning on the stiffening
truss when governing load positions are
being sought for.
It should be mentioned that the discrete analysis treats the curvature of the
stiffening truss in a proper way and the
continuous method in a simplified way.
This has earlier been studied by MüllerBreslau(5), who showed that the effect is
of certain importance.
Verification
The load case of fig 3. has been analysed
also by using a so called advanced computer program, Ansys Structural 10.0,
using cable elements for the cable and
the hangers. The comparison comprises
support conditions a,b,c and d. The
maximum discrepancies in achieved results, Ansys versus Robot regarding the
additional cable force 0.1%, deformation at point 0.15 l was 0.3% and bending moment in the stiffening truss 0.2%.
It could be concluded that a good agreement in the results were obtained.

Alternative adjustment of the cable
An alternative technique for eliminating
the cable deflection y1, is to shorten the
cable between the pylons by a constant
temperature loading. For the example a
temperature of -144°C eliminates y1.
The forced moment M1 achieved was
6.3kNm at 0.05l. The cable force obtained was 5128kN, almost identical to
the given 5120kN. Secondly, the upper
node points of the hangers have to be
somewhat adjusted horizontally. The factual moment will be achieved in accordance to method 1, Mfactual = M2 - M1
For obtaining a moment-free stiffening truss the length of the hangers have
to be adjusted by specific temperature
loads, similar to method 1.
Conclusion
It can be concluded that the proposed
method for a non-linear discrete calculation of suspension bridges offers a rational technique to analyse occurring forces
and deformations. Since the computer
model contains all the elements of a bridge,
the limitations that apply in the case of traditional calculation no longer apply according to the theory of continuity without a certain amount of additional work.

In some examples the discrepancies of
the continuous theory have been shown
versus a more adequate non linear discrete analysis. The method presented
have shown to be most adequate for detail design of Suspension bridges even
when using a quite ordinary computer
program adapted for practical engineering. The method is also applicable in the
case of bridges with multiple suspended
spans and self-stabilized suspension
bridges, as well as for arch bridges.
Different variants of hanger systems
can also be analysed without having to
change the method. Especially at earlier
project stages, when different forms and
designs are to be evaluated, the method
offers an adequate, quick and varied
method for conceptual studies.
J
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Stål gör det möjligt
När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner ska
projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet.
Några exempel på detta är dessa projekt.

PwC
Hovedkvarter
WC- bygget er første bygg på den
såkalte ”Barcode-tomta”. Tomta
har fått navn etter bebyggelseskonseptet med samme navn, og er resultat av en arkitektkonkurranse som alab, sammen med nederlandske
MVRDV og norske Dark Arkitekter,
vant i 2003. Konseptet søker å skape en
opplevelsesmessig variert bygningstruktur som svar på en, i norsk sammenheng,
relativt høy tomteutnyttelse.
Byggherre Oslo S Utvikling og leietakeren Price Waterhouse Coopers (PWC)
utrykket tidlig i designprosessen ønske
om et moderne, lett og transparent hovedkvarter. Dette ønsket, samt et romprogram med ca 500 kontorarbeidsplasser, resulterte i et hus med 2 kjelleretasjer og 12 etg over bakken, hvor hovedfasadematerialet skulle være glass. Vi
har laget en åpning på seks etasjer tvers
gjennom huset. I denne åpningen ligger
alle byggets hovedinnganger. Åpningen
utrykker også starten på den øst-vestgående bevegelsen gjennom området som
er nedfelt i bebyggelsesplanen.
På grunn av byggets slankhet og store
vindfang, fikk statikerne hos Multiconsult en utfordring da de skulle få huset
til å stå. Løsningen ble at alle kjernene

P
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3 stk. fagverk bærer 7 etg. Krefter fra søyler taes opp av skråstag som er festet til søyler
eller støpte vegger.

ble utført i plass-støpt betong for å ta seg
av tverravstivingen. Kjernene er i bunnnen spent inn i to plass-støpte kjellerdekker. Dekkene over bakken består ellers
generelt av 265 mm hulldekker, som er
opplagt på en oppsveiset ”HSQ”-profil
mot fasadene. Denne bjelken bæres av
runde betongfylte stålsøyler med diameter 323,9 mm. Betongfylling av de runde stålsøylene er statisk gunstig, og gjør
at vi slipper å brannmale det synelig stålet. Over den store åpningen veksler vi

PWC-bygget sett fra jernbanen.
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Auditoriet sees i nedre høyre del.

Fagverk av søyle,
273.

f

ut 7 etasjer i et 3 etasjer høyt fagverk.
Det mindre fagverket tar vertikallast pa
6 400 kN.
Det er en arkitekts våte drøm å få designet et luftig og transparent bygg, hvor
man kan oppleve at den visuelle grensen
mellom ute og inne er visket ut. Klimatisk
og miljømessig er det derimot utfordrende
å bygge med mye glass i fasaden. I starten
gikk vi gjennom et intensivt fasadestudium
hvor vi så på forskjellige glassløsninger,
blant annet doble glassfasader. Dette er
løsninger som brukes en del ute i Europa,
men som ennå ikke har fått sitt gjennomslag i Norge. Byggeherrens VVS-konsulenter greide ikke å regne seg frem til vesentlige fordeler med denne måten å byggge opp fasaden på i dette prosjektet. (En
dobbel glassfasade er visstnok også dobbbelt så dyr som en enkel glassfasade.)
NR 2 • 2007 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

f323,9 og skråstag,

Fagverk med utenpåliggende "kunstfasade"
Byggherre: Oslo S Utvikling AS
Prosjektledelse: Vedal Prosjekt AS
RIB: Multiconsult AS
ARK: Arkitekturlabaratoriet AS
Prefab og Stålkonstruksjone:
Contiga AS
Leveranser fra Contiga:
Stålkonstruksjoner: Ca 450 tonn
Oppsveiste bjelker: 243 tonn
Valsede bjelker: 113 tonn
Søyler: 90 tonn
Hulldekker:
Ca 12 000 m2

Glasset som til slutt ble brukt (2 lags høyenergiglass), skal håndtere alt fra ekstreme støydempingskrav, brannproblematikk
og solavskjerming (ca 70% reduksjon av
innstrålet energi.) Huset er med denne fasadeløsningen teoretisk beregnet til å bruke 159 kwh/m2 pr år, som er såvidt under
EU’s krav til denne typen bygg. Dekkeforkantene på PWC-bygget er kledd med
eloksert, kjemisk børstet aluminium.
Price Waterhouse Coopers vil etter
planen flytte inn i sitt nye hus desember
2007.
J

Arkitekt Odd Klev, a-lab ®
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Kungsbron – unikt läge ovanpå tågräls
ontiga bygger stommen till en
stor kontorsbyggnad tvärs över
spåren intill Stockholms centralstation. Huset som ska byggas innebär en stor byggmässig utmaning. Den
ena huskroppen placeras ”svävande” på
pelare ovanpå bland annat spåren till Arlandabanan, rikstågen och Uppsalapendeln norr om Stockholms centralstation.
Contigas uppdrag är att leverera sammanlagt 25 000 kvm prefabricerade betongbjälklag och 1 200 ton stålstomme.
Kungsbron byggs i L-form med en
genomsnittlig höj på ca 8 våningar. Den

C

Boka in årets begivenhet!

Beställare: NCC
Arkitekt: Wester+Elsner Arkitekter
samt Comarc
Entreprenör: NCC
Stålentreprenör: Contiga

®

Stålbyggnadsdagen 2007 25 – 26 Oktober i Göteborg

Stålbyggnadspriset 2007
•
Inspiration, teknik och marknad
•
Från projektering till montage

Anmäl dig redan nu! 08-661 02 80 www.sbi.se
54

huskropp som ligger över tågspåren löper
parallellt med Kungsbron, medan den andra huskroppen byggs mellan spårområdet
och biltrafiken från Kungsbron i söder till
Norra Bantorget i norr. Fasaderna blir spårade och multi-colorerade i lackerad plåt.
Projektet ska vara klart i februari 2008.J

Stålbyggnadspriset 2007 –
Svävande taket, Vällingby Center

midmarketing.se

Vi fyller 20.
Det firar vi med 50-årskalas!

Sedan 1987 har U-nite levererat fästdon till ledande stålbyggnadsföretag.Vi är specialister på fästteknik för stålbyggnation och marknadsför byggskruv, blindnit och andra produkter för sammanfogning.
När vi nu fyller 20 år passar vi även på att fira Marutex, vår rostfria
borrskruv för tuffa miljöer.

Marknadsförs i Skandinavien av:

Marutex är den enda rostfria byggplåtskruven som är typgodkänd av SITAC i miljöer t o m korrosivitetsklass C4.
Marutex har testats och typgodkänts för en teknisk
livslängd på hela 50 år!

Hogstorp, 451 95 Uddevalla.Tel. 0522-65 33 90.
www.unitefasteners.com
INGÅR I LINDAB KONCERNEN

®

Fotbollsplan
i Ulricehamn
u står Ulricehamns nya
inomhushall för fotboll
färdig En 3 000 m2 stor
hall i grafitgrått och rött, med
modernast tänkbara konstgräsmatta för att möjliggöra fotbollsträning även under vintersäsongen.
Hallen ägs av en ekonomisk
förening som består av 9 olika
fotbollslag från trakten. EAB har
levererat stålbyggnaden, väggbeklädnaden i form av sandwichelement, bärande tak och entrédörrar. Ansvarig byggfirma av
hallen är Byggteamet i Ulricehamn.

N

VD Stefan Nyman:
–Jag har tidigare samarbetat med
EAB vid olika tillfällen och det
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EAB i Smålandsstenar har levererat stomme, väggar och tak samt entrédörrar till den nya fotbollshallen i Ulricehamn.

föll sig naturligt att vända sig till
dem även i detta fall. Vi är jättenöjda med hallen. Och nöjda är
också lagen som nu kan spela på
gräs även vintertid. Hallen sjuder
av aktivitet allt sedan premiären
i slutet av januari.
J
Entreprenörer: Byggteamet i
Ulricehamn
Stålentreprenör: EAB

Lindab | Förenklar byggandet

Annorlunda snedkabelbro
augusti 2006 invigdes en ny spännnande strandpromenad i Uddevallla. En kilometer av strandpromenaden utgörs av en brygga som är
upplagd på konsoler i bergväggen två
meter över Byfjorden. En del av
bryggan utgörs av en 101 meter lång
snedkabelbro som består av fem sektioner på mellan 10 och 30 ton vardera. På uppdrag av entreprenören
Markbygg AB har ELU konstruerat
brons hänganordning. Eftersom förhållandena varken tillät pylontorn
eller pelare på sjöbottnen använde
ELU en upphängningslösning med
tripoder och snedstag. Tripoderna är
fastgjutna i betongfundament som är
förankrade 10–11 meter in i berget
och på så sätt förs brolasterna in till
berget. Den övre stången får draglaster och de två övriga får trycklaster. ELUs konstruktion och lösning
är unik i Sverige.
J

I
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Beställare:
Uddevalla
Kommun.
Entreprenörer:
Markbygg AB.
Konstruktörer:
ELU Konsult AB.

Exakt, enkelt och snabbt
med Lindab ADT Tools
Utfackningsväggarna till kvarteret Lanternan,
vid foten av Turning Torso i Malmö, har konstruerats och projekterats av NCC Teknik med
hjälp av Lindab ADT Tools.

NY
VERSION
Nu Lindab ADT Tools v3.0
Läs mer på www.lindab.se/byggteknik
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Bakom de många nya
Plannjaprodukterna
stod konstruktören Ernst
Kero, som kom att få
mycket stor betydelse
för Plannjas utveckling.
Kero belönades med
bland annat Guldkuggen,
Silverbalken och
Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj.
Berndt Tiberg

1992 togs en ny profilsträcka i bruk i produktionen. Bytet av valsar
kunde därmed göras på
en minut mot tidigare fyra
timmar.

Plannja fyller 40 år
– innovationer har banat väg
M E D L E M S F Ö R E TA G E T

1967 gick Sverige över till
högertrafik. Det var den allt
överskuggande händelsen
åtminstone i vårt land.
Men industrin stod inför en
rad tuffa utmaningar, inte
minst stålindustrin och
landets flaggskepp,
Norrbottens Järnverk
i Luleå.

är NJA bestämde sig för att
ställa om produktionen från ett
traditionellt järnverk med halvfabrikat till marknadsanpassade stålprodukter i tunnplåt kom vändningen.
NJA, som sedermera blev SSAB, startade en särskild manufakturtillverkning
och utvecklade ett helt nytt stålprogram.
Bland de nya idéerna märktes framför
allt lanseringen av ett stålhus; stålhusen
skulle levereras som kundanpassade ”paket” med balkar, profiler och plastbelagd
plåt för väggar och tak. Detta blev också startskottet för det företag som idag är
ett av Europas ledande varumärken inom
förädlade tunnplåtsprodukter. Den första
profilerade produkten fick nämligen namnet Plannja – som bildades av orden plastbelagd tunnplåt och NJA.

N

Plåten bearbetades
NJA:s plastbelagda plåt visade sig vara
mycket lämplig för bearbetning.
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– Därför kunde NJA inte bara leverera byggplåt som var motståndskraftig
mot korrosion. NJA kunde även leverera anslutningsplåtar, hörn och lister av
den nya plastbelagda plåten, berättar
Thomas Björk som är vd för Plannja AB
sedan 2003.
De nya produkterna utvecklades i en
särskild Bygg- och Verkstadsmanufakturavdelning inom NJA. Personal handplockades med specialistkunskaper inom
verkstads-, stål-, ytbehandlings- och bygggindustri. De så kallade Plannjaprodukterna fick ett succéartat mottagande på
marknaden. Och BV-avdelningen utvecklade fortlöpande nya produkter.
Plannja bolagiserades 1977
Under en följd av år tilldelades Plannja
en rad priser för sin innovationsförmåga, vilket också fick till följd att NJA
1977 ombildade divisionen till ett dottterbolag med eget resultatansvar och
NR 2 • 2007 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

Thomas Björk,
vd i Plannja AB.

Plannjas storsäljare i
bygghandeln är Plannja
Royal som finns med två
olika beläggningar och i
ett flertal kulörer.

för framgångarna
eget ansvar för produktutveckling och
marknadsföring.
– Ledartröjan som innovatörer har vi
aldrig tagit av oss, säger Thomas Björk.
Idag kan vi erbjuda ett komplett produktsystem som bidrar till ett enkelt och
ekonomiskt byggande, inte minst tack
vare en stor kunskap om hur vi kan göra
byggprocessen mer kostnadseffektiv för
våra kunder.
I samma veva gick Plannja in som
huvudsponsor för Luleås herrbasketlag,
Gammelstads Basket. Satsningen var ett led
i att göra varumärket än mer känt i Sverige. Plannjas engagemang för elitbasketen
var också en av de första stora så kallade
idrottssponsringarna i landet. Basketlaget
är idag Sveriges mest framgångsrika med
inte mindre än sju SM-guld på meritlistan.

1,5 miljarder kronor med ett femtiotal
byggnadsprodukter i tunnplåt av stål och
aluminium. Plannja Panel är de senaste
årens stora kioskvältare, en serie isolerade
byggpaneler som utvecklats för att möta
byggsektorns krav på enkla, estetiska och
effektiva byggmaterial för om-, till- och
nybyggnationer.
Dessutom erbjuds en rad olika högprofiler och förstås ett brett utbud takoch väggprofiler – de ursprungliga produkter som gjort Plannja till en klassiker
på svenska hus. Bland de många produkterna ingår också ett av marknadens bredaste sortiment för takavvattning.
– Nästa år firar vi ännu ett jubileum då
Plannjas takpanna fyller 30 år. Idag finnns fem olika modeller med Plannja Royal 500 som takpannornas takpanna.

Framgångsrik produktutveckling
Men det är inte bara basketlaget som
skördar guld. Plannja AB omsätter idag

Nytt beläggningssystem och nya färger
För två år sedan lanserades ett helt nytt
beläggningssystem, Plannja HardCo-
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at™. Det är polyesterbaserat och består
bland annat av ett tillsatsmedel som ger en
keramisk och mycket hård, reptålig yta.
Trots den hårda beläggningen ger
Plannja HardCoat™ produkterna en
vacker, sidenmatt yta och extremt god
motståndskraft mot korrosion – samma
adelsmärke som blev början till Plannjas
många framgångsrika år.
I år lanserar Plannja dessutom ett nytt
kulörprogram, Plannja Colour System.
De nya färgerna är noggrant utvalda från
naturens färgskalor.
Kulörprogrammet omfattar inte mindre än 25 färger i klassiska och modernt
trendriktiga toner, inklusive tre accentkulörer.
Plannja, it works
Plannjas huvudkontor med tillverkning
och försäljning ligger fortfarande i Luleå.
Men bolaget är också verksamt med egen
försäljning i Norge, Finland, Danmark,
Tyskland och Polen. I flera av länderna
finns dessutom tillverkningsenheter.
I Sverige finns Plannja representerat
med två bolag i Småland: Plannja Siba AB
i Järnforsen och Steinwalls Plåt AB i
Landsbro. Dessutom har Plannja marknader i länder som Ryssland, Ukraina och
Rumänien.
Som varumärke är Plannja synonymt
med kvalitet och funktionalitet i alla led.
Och det var ju precis så det hela började
för fyrtio år sedan. Tack vare funktionaliteten blev produkterna en stor framgång.
Thomas Björk avslutar med att sammmanfatta Plannjas historia med en kärnfull formulering:
– Därför är det lätt att efter 40 år konstatera: Plannja – it works!
J
M E D L E M S F Ö R E TA G E T
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Anders Sjelvgren,
Boverket

Nationella val i EN 1993-1-1
– Stål allmänna regler
DIMENSIONERING

enna Eurokoddel innehåller inte
många parametrar där föreskrivande myndigheter har valt att
göra ett annat val än Eurokodens rekommenderade värde.

D

Kap 3 Material
I den svenska nationella bilagan har vi valt
att föreskriva materialdata för stålsorter
samt kraven på seghetsegenskaper. De materialvärden som ska användas är de som
är angivna i materialstandarderna SS-EN
10025, SS-EN 10210-1 och SS-EN
10219-1 och inte de förenklade som är
givna i Eurokoden.
För seghetsegenskaperna är skillnaden
att kravet är skrivet som ett råd i Eurokod
1993-1-1 men vid tillämpning i Sverige
blir detta föreskrift. För val av slagseghetsklass kan för byggnader relevant temperatur beräknas med hjälp av SS-EN 19911-5 eller så kan man räkna med -40°C i
hela Sverige. För broar gäller -40°C i hela
60
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Sverige. I den senaste utgåvan av temperaturer i Sverige finns kommuner med lägre temperatur än -40°C. Övervägandet
att -40°C räcker beror på en ytterligare
sänkning på ca 8 grader inte ger någon
nämnvärd förändring i valet av stålsort.
Kap 5 Bärverksanalys
Här består de nationella valen av vissa inskränkningar i när metoder bör användas.
Kap 6 Brottgränstillstånd
De nationella valen är att vi vid tillämpning i Sverige föreskriver partialkoefficienterna samt att dessa förutsätter utförande och kontroll i nivå med BSK. Det
sistnämnda beror på att till dess att EN
1090-2 är klar krävs en definition på utförande- och kontrollnivån annars får
man inte den säkerhet mot brott som föreskrivs i det svenska regelverket. Övriga val
som görs är råd om val av metod och förslag på värden.

Kap 7 Bruksgränstillstånd
I kap 7 består valen av förslag på vilka deformationskrav man bör ställa på lätta
stålbjälklag med en hänvisning till en
rapport från SBI (SBI 259:1)
Sammanfattning
Med de val som vi gjort i Sverige kommmer beräkningar enligt EN 1993-1-1 ge
likvärdigt resultat som om beräkningarna
gjorts med BSK. Det bör observeras att i
EN 1993-1-1 är det väldigt lite som är
normativt och det mesta är informativt.
Detta stämmer bra med den uppbyggnad
som finns i dag med föreskrifter i BKR och
råd om metoder i BSK. I den första utgåvan av EN 1993-1-1:2005 saknas P(principer) för vissa stycken, dessa har tillkommit vid en korrigering EN 1993-11:2005/AC:2006. För övriga Eurokoder
i stålserien kommer vi att under våren färdigställa större delen av EN 1993-1-:s nationella val..
J
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Ståltillverkare

Tunnplåtstilverkare

®Ståltillverkare
Arcelor Long Commercial Sweden AB
Birger Jarlsgatan 41A 7tr, 111 45 STOCKHOLM
08-534 809 40
Fax 08-611 61 55
www.alc.arcelor.com
alc.sweden@arcelor.com

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

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

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

®Ståltillverkare
Outokumpu Stainless AB
774 80 AVESTA
0226-810 00
www.outokumpu.com
info.stainless@outokumpu.com

®Tunnplåtstilverkare
Plannja AB
971 88 LULEÅ
0920-929 00
Fax 0920-929 12
www.plannja.se
marknad@plannja.se

®Ståltillverkare
SSAB Oxelösund AB,
613 80 OXELÖSUND
0155-25 40 00
Fax 0155-25 40 73
www.ssabox.com
info@ssabox.com
Tekniska frågor: techsupport@ssabox.com
®Ståltillverkare
SSAB Tunnplåt AB
781 84 BORLÄNGE
0243-700 00
Fax 0243-720 00
www.ssabtunnplat.com
www.prelaq.com
office@ssabtunnplat.com
®Ståltillverkare/Tunnplåtstillverkare
Ruukki Sverige AB
Jägershillgatan 18,
213 75 MALMÖ
040-607 14 00
Fax 040-607 14 29
www.ruukki.se
sverige@ruukki.com
Stålgrossister

Stålbyggare och verkstäder
®Stålbyggare och verkstäder
AB H Forssells Smidesverkstad
Box 1243, 141 25 HUDDINGE
08-774 08 30
Fax 08-711 36 10
www.forssells-smide.se
info@forssells-smide.se
®Stålbyggare och verkstäder
Bröderna Jansson Nissavarvet, AB
Box 48, 301 02 HALMSTAD
035-17 66 60
Fax 035-21 95 82
www.br-jansson.se
nissavarvet@br-jansson.se
®Stålbyggare och verkstäder
Contiga AB
Box 94,
761 21 NORRTÄLJE
0176-773 00
Fax 0176-773 25
www.contiga.se
info@contiga.se

®Stålgrossister
Bröderna Edstrand, AB
Box 225, 201 22 MALMÖ
040-38 40 00
Fax 040-38 42 62
www.edstrand.se
info@edstrand.se

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

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

®Stålbyggare och verkstäder
EAB AB
333 33 SMÅLANDSSTENAR
0371-340 00
Fax 0371-312 25
www.eab.se
info@eab.se

®Stålgrossister
Tibnor AB
Box 600, 169 26 SOLNA
010-484 00 00
Fax 010-484 400 75
www.tibnor.se
info@tibnor.se

®Stålbyggare och verkstäder
LECOR Stålteknik AB
Dumpergatan 8,
442 40 KUNGÄLV
0303-24 66 70
Fax 0303-939 15
www.lecor.se tennce.carlsson@lecor.se
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®Stålbyggare och verkstäder
Llentab AB
Box 104, 456 23 KUNGSHAMN
0523-790 00
Fax 0523-311 20
www.llentab.se
info@llentab.se
®Stålbyggare och verkstäder
Maku Stål AB
Verkstadsgatan 15, 504 62 BORÅS
033-23 70 80
Fax 033-41 50 23
www.maku.se
info@maku.se
®Stålbyggare och verkstäder
Peikko AB
Box 4, 601 02 NORRKÖPING
011-13 82 50
Fax 011-13 59 40
www.peikko.se
info@peikko.se
®Stålbyggare och verkstäder
Rukki Sverige AB (f.d PPTH Solution Oy)
Svärdvägen 21, 182 33 DANDERYD
08-545 499 50
Fax 08-545 498 69
www.ruukki.se sverige@ruukki.se
®Stålbyggare och verkstäder
Ranaverken AB, 534 92 TRÅVAD
0512-292 00
Fax 0512-202 05
www.ranaverken.se
rana@ranaverken.se
®Stålbyggare och verkstäder
Smederna AB
Skyttbrinksvägen 12,
147 39 TUMBA
08-556 455 00
Fax 08-556 455 10
www.smederna.se
smederna@smederna.se
®Stålbyggare och verkstäder
Svecon AB
Lievägen 13, 187 32 TÄBY
08-758 40 09
Fax 08-758 40 09
www.hpcbalken.com
ng@svecon.org
®Stålbyggare och verkstäder
Stålmonteringar AB STÅLAB
Faktorsgatan 12,
461 37 TROLLHÄTTAN
0520-47 41 00
Fax 0520-47 41 99
www.stalab.se
info@stalab.se
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Konsulter
®Konsulter
Bjerking AB
Box 1351, 751 43 UPPSALA
018-65 11 00
Fax 018-65 11 01
www.bjerking.se
info@bjerking.se
®Konsulter
Bloms Ingenjörsbyrå AB
Mästargatan 5, 781 71 BORLÄNGE
0243-79 20 90
Fax 0243-79 20 99
bloms@bloms.se
®Konsulter
ELU Konsult AB
Rinkebyvägen 1,
182 36 DANDERYD
08-622 91 00
Fax 08-755 95 33
www.elu.se
info@elu.se
®Konsulter
FB Engineering AB
Box 12076,
402 41 GÖTEBORG
031-775 10 00
Fax 031-775 11 00
www.fbe.se
info@fbe.se
®Konsulter
Hillstatik AB
Hammarby Kajväg 14,
120 30 STOCKHOLM
08-644 90 10
Fax 08-641 29 84
www.hillstatik.se
info@hillstatik.se
®Konsulter
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Box 1013,
721 26 VÄSTERÅS
021-15 58 00
Fax 021-18 11 90
www.kadesjos.se
kadesjos@kadesjos.se
®Konsulter
PI i Göteborg PIAB AB
E A Rosengrens gata 19,
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA
031-49 99 60
Fax 031-49 99 70
www.piabgbg.se
piab@piabgbg.se

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

®Konsulter
ProDevelopment i Sverige AB
Vattentornsvägen 26,
972 51 LULEÅ
0920-24 86 38
www.prodevelopment.se
info@prodevelopment.se

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

®Konsulter
Projektteamet AB
Knipplekullen 3B,
417 49 GÖTEBORG
031-70 50 700
Fax 031-70 50 705
www.projektteamet.se
projteam@projektteamet.se
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®Konsulter
Ramböll AB
Box 4205,
102 65 STOCKHOLM
08-615 60 00
Fax 08-702 19 13
www.ramboll.se
infosverige@ramboll.se
®Konsulter
Stålbyggnadskontroll AB
Bergshamra Allé 139,
170 74 SOLNA
08-655 40 10
Fax 08-655 40 30
®Konsulter
Sweco Bloco AB
Box 34044,
100 26 STOCKHOLM
08-695 60 00
Fax 08-695 60 10
www.sweco.se
bloco@sweco.se
®Konsulter
Tyréns AB
118 86 STOCKHOLM
08-566 410 00
Fax 08-644 88 50
www.tyrens.se
info@tyrens.se
®Konsulter
VBK
Mölndalsvägen 85,
412 85 GÖTEBORG
031-703 35 00
Fax 031-703 35 01
www.vbk.se
mail@vbk.se
®Konsulter
WSP Sverige AB
121 88 STOCKHLM-GLOBEN
08-688 60 00
Fax 08-688 69 99
www.wspgroup.se
info@wspgroup.se
Byggföretag
®Byggföretag
Open House Production AB
Lommavägen 39,
232 35 ARLÖV
040-53 37 30
Fax 040-43 24 00
www.openhouse.se
kontakt@openhouse.se
®Byggföretag
Arcona AB
Box 19513, 104 32 STOCKHOLM
08-601 21 00
Fax 08-601 21 01
www.arcona.se
info@arcona.se
®Byggföretag
PEAB AB
Margretetorpsvägen 84,
260 92 FÖRSLÖV
0431-890 00
Fax 0431-45 17 00
www.peab.se
info@peab.se
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®Byggföretag
Banverket
781 85 BORLÄNGE
0243-44 50 00
Fax 0243-44 56
www.banverket.se
banverket@banverket.se
®Byggföretag / Stålbyggare
Skanska Sverige AB
169 83 SOLNA
08-504 350 00
Fax 08-755 63 17
www.skanska.se
Korrosionsskydd
®Korrosionsskydd
Alucrom AB
Box 8919, 402 73 GÖTEBORG
031-744 19 90
Fax 031-779 05 88
www.midroc.se
info.ial@midroc.se
Brandskyddsmaterial
®Brandskyddsmaterial
NFP System AB
Pårydsvägen 12, 382 96 NYBRO
0480-921 45
Fax 0480-921 40
www.nfp.se
®Brandskyddsmaterial
Tepro Byggmaterial AB
Box 42013, 126 12 STOCKHOLM
08-506 608 00
Fax 08-506 608 90
www.tepro.se
tepro@tepro.se
Isolering / Lättbyggnad
®Isolering / Lättbyggnad
BPG Gyproc AB
Box 153, 746 24 BÅLSTA
0171-41 54 00
Fax 0171-41 54 50
www.gyproc.se
info@gyproc.se
®Isolering / Lättbyggnad
Knauf Danogips
296 80 ÅHUS
044-28 95 00
Fax 044-28 95 91
www.danogips.se
info@danogips.se
®Isolering / Lättbyggnad
Paroc AB
541 86 SKÖVDE
0500-46 90 00
Fax 0500-46 92 20
www.paroc.se
paroc.se@paroc.com
®Isolering / Lättbyggnad
Saint Gobain Isover AB
Box 501, 260 50 BILLESHOLM
042-840 00
Fax 042-844 52
www.isover.se
isover@isover.se
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Sammanfogning / maskiner
®Sammanfogning / maskiner
Ejot & Avdel System AB
Box 9013,
700 09 ÖREBRO
019-20 65 00
Fax 019-20 65 14
www.ejot-avdel.se
info@ejot-avdel.se
®Sammanfogning / maskiner
ESAB Sverige AB
Box 8004,
402 77 GÖTEBORG
031-50 90 00
Fax 031-50 93 90
www.esab.com
esab.sverige@esab.se
®Sammanfogning / maskiner
K-Plast AB
Olivehällsvägen 10,
645 42 STRÄNGNÄS
0152-100 40
Fax 0152-101 50
www.k-plast.se
info@k-plast.se
®Sammanfogning / maskiner
Richard Steen AB
Lövaskog,
Kronogården,
516 92 ÄSPERED
033-27 62 00
Fax 033-27 63 40
www.richardsteen.se
info@richardsteen.se
®Sammanfogning / maskiner
SFS Intec AB
Friledningsgatan 3,
721 37 VÄSTERÅS
021-81 52 00
Fax 021-81 52 19
www.sfsintec.biz/se
se.vasteras@sfsintec.biz
®Sammanfogning / maskiner
U-nite Fasteners Technology AB
Hogstorp,
451 95 UDDEVALLA
0522-65 33 90
Fax 0522-873 51
www.unitefasteners.com
info@unitefasteners.com
Kontroll & provning
®Kontroll & provning
FORCE Technology
Sweden AB
Tallmätargatan 7,
721 34 Västerås
021-490 30 00
Fax 021-490 30 01
www.forcetechnology.se
info@forcetechnolgy.se

®Kontroll & provning
Ingenjör Joel L Jonsson
Aspvägen 1,
340 30 VISLANDA
0472-341 95
Fax 0472-341 95
www.joeljonsson.se
info@joeljonsson.se
Datorprogram / IT
®Datorprogram / IT
StruProg AB
Virkesgränd 4,
183 63 TÄBY
08-732 87 20
Fax 08-732 87 20
www.struprog.se
info@struprog.se
®Datorprogram / IT
Tekla Software AB
Sigurdsgatan 21,
721 30 VÄSTERÅS
021-10 96 00
Fax 021-10 96 09
www.Tekla.com/se
TeklaStructures.Sales.SWE@tekla.com
Intresseorganisationer
®Intresseorganisationer
Jernkontoret
Box 1721,
111 87 STOCKHOLM
08-679 17 00
Fax 08-611 20 89
www.jernkontoret.se
office@jernkontoret.se
®Intresseorganisationer
MVR
Nybohovsbacken 23-25,
117 63 STOCKHOLM
08-545 161 50
Fax 08-545 161 69
www.mvr.se
info@mvr.se
®Intresseorganisationer
Plåtslageriernas Riksförbund (PLR)
Rosenlundsgatan 40,
Box 17536,
118 91 STOCKHOLM
08-762 75 85
Fax 08-616 00 72
www.plr.se info@plr.se
®Intresseorganisationer
SVEFF
Box 5501,
114 85 STOCKHOLM
08-783 82 40
Fax 08-783 82 38
www.sveff.se
sveff.info@ktf.se

®Kontroll & provning
ÅF-Kontroll AB
Box 1551,
401 51 Göteborg
031-743 10 00
Fax: 031-743 10 09
www.afconsult.com
info@afconsult.com
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Stålentreprenører
Den norske Stålgruppen
Hjemmeside:
www.stalforbund.com/stalgruppen.htm
®Stålentreprenør
AK Mekaniske AS,
Bredmyra 10, 1739 Borgenhaugen,
Tel: 69 10 45 20
www.akmek.no
®Stålentreprenør
A-L Staål AS,
Storemyrveien 6, 1626 Manstad,
Tel.91 56 01 13
www.alstaal.dk/no
®Stålentreprenør
ARMEC AS,
Postboks 60, 2271 Flisa,
Tel. 62 95 54 00
www.armec.no
®Stålentreprenør
Contiga AS,
Postboks 207, Økern 0510 Oslo,
Tel. 23 24 89 00
www.contiga.no
®Stålentreprenør
Fana Stål AS,
Espehaugen 23, 5258 Blomsterdalen,
Tel. 55 91 81 81
www.fanastaal.no
®Stålentreprenør
Kynningsrud Prefab AS,
Postboks 13, 1662 Rolvsøy,
Tel. 69 33 77 00
www.kynningsrud.no
®Stålentreprenør
Lønnheim Stål AS,
Nordmørsveien 54, 6517 Kristiansund,
Tel. 71 57 23 00
www.lonnheim.no
®Stålentreprenør
Næsset Mek. Verksted AS,
Bergermoen, 3520 Jevnaker,
Tel. 61 31 09 11
www.naessetmek.no
®Stålentreprenør
NLI Alfr. Andersen AS,
Postboks 2016, 3255, Larvik,
Tel. 33 14 15 00
www.nli.as
®Stålentreprenør
Ruukki Construction,
PO-Box 900, 60101 Seinäjoki,
Finland,
Tel.+ 358 6 4160 111
www.ruukki.no
®Stålentreprenør
Scanbridge AS,
8805 Sandnessjøen,
Tel. 75 06 36 18
www.scanbridge.no,

®Stålentreprenør
Stav Industrier AS,
Vestre Rosten 73, 7072 Heimdal,
Tel. 72 88 72 95
www.stavindustrier.no

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

®Stålentreprenør
Stokke Stål AS,
Dalen veien 9, 3160 Stokke,
Tel. 33 33 58 00
www.stokkestaal.no

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

®Stålentreprenør
Åkrene Mek. Verksted AS,
Tuenvn. 30, 2000 Lillestrøm,
Tel. 63 88 19 40
www.aakrene-mek.no
Stålklubben
®Stålklubben
Arcelor Long Commercial Norway AS,
Pb 2667 Solli, 0203 Oslo,
Tel. 22 83 78 20
www.arcelor.com
®Stålklubben
Corus International Norway,
Karoline Kristiansens vei 5, 0661 Oslo,
Tel. 93 25 78 28
www.corusgroup.com
®Stålklubben
Dillinger Hütte Norge AS,
Akersgt 41, 0158 Oslo,
Tel. 23 31 83 30
www.dillinger.de
®Stålklubben
Ferrostaal AS,
Prinsensgt 22, 0157 Oslo,
Tel. 22 82 84 60
www.ferrostaal.com
®Stålklubben
Ruukki Norge A/S,
Pb 140 Furuset, 1001 Oslo,
Tel. 22 90 90 00
www.ruukki.no
®Stålklubben
Salzgitter AG, FGK, D-38223 Salzgitter
www.salzgitter-ag.de
®Stålklubben
SSAB Svensk Stål AS,
Pb 47, 1313 Vøyenenga,
Tel. 23 11 85 80
www.ssab.se
®Stålklubben
Thyssenkrupp Stahlunion GMBH Delegation,
Kolbotnv. 25, 1410 Kolbotn,
Tel. 66 81 76 50
www.tksu.no

Engineering
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
Hjemmeside:
www.stalguiden.com/NFS.htm
Foreningen har mer enn 400 personlige
medlemmer og
mer enn 30 bedriftsmedlemmer
Industrigruppen Stålbygg
®Stålbygg
Corus Bygg Systemer AS,
Røraskogen 2, 3739 Skien,
Tel. 35 91 52 00
www.cbsnordic.no
®Stålbygg
Ruukki Construction Norge AS,
Pb 6119, 5892 Bergen,
Tel. 55 20 07 70
www.ruukki.no
®Stålbygg
Arcelor Construction Norge AS,
Kleverveien 3,
1540 Vestby,
Tel. 64 95 25 00
www.arcelor.no
®Stålbygg
Plannja AS,
Pb 8 Leirdal, 1008 Oslo,
Tel. 23 28 85 00
www.plannja.no
Nordic Galvanizers
Hjemmeside: www.zincinfo.se
Foreningen har 14 bedriftsmedlemmer
+ 5 andre medlemmer i Norge
Andre medlemmer
®Andre medlemmer
A3 Bygg & Montasje AS,
Nordsletten,
1930 Aurskog,
Tel. 63 85 84 35
www.a3bygg.no

Stålgrossister
Stål- og Metallgrossistenes Forening

®Andre medlemmer
BrannStopp Norge AS,
Pb.2532, 3735 Skien,
Tel. 35 91 52 42
www.brannstopp.no

®Stålentreprenør
Skalles Mek. Verksted AS,
Krosnesvn. 6, 1621 Gressvik,
Tel. 69 36 32 50
www.skalles.no

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

®Andre medlemmer
E. A. Smith Stål og Metall AS,
Nedre Ila 66, 7493 Trondheim,
Tel. 72 59 24 00
www.smith.no

®Stålentreprenør
SKV AS,
Tomtevn. 21, 1618 Fredrikstad,
Tel. 69 35 12 20
www.skv.no

®Stålgrossister
Leif Hübert Stål AS,
Birkedalsvn 65, 4640 Søgne,
Tel. 33 13 84 00
www.hubert.no

®Andre medlemmer
EDR AS, Claude Monets allé 5,
1338 Sandvika,
Tel.67 57 21 00
www.edr.no
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®Andre medlemmer
EuroProfil Norge AS,
Aursnes, 6230 Sykkylven,
Tel. 70 24 64 00
www.europrofil-norge.no

®Andre medlemmer
Ofoten Mek AS,
Havnegt. 21, Postboks 18, 8501 Narvik,
Tel. 76 97 78 10
www.ofotenmek.no

®Andre medlemmer
Siv. Ing. Knut Finseth AS,
Bleikerv.17, 1387 Asker,
Tel. 66 78 02 60
www.finseth.no

®Andre medlemmer
Firesafe AS,
Pb.6411 Etterstad, 0605 Oslo,
Tel. 22 72 20 20
www.firesafe.no

®Andre medlemmer
OptiKon AS,
Spinneriveien 1, 1632 Gamle Fredrikstad,
Tel: 69 30 40 00
www.optikon.no

®Andre medlemmer
Stene Stål Produkter AS,
Seljevn. 8, 1362 Rolvsøy,
Tel. 69 33 60 33
www.stenestaalprodukter.no

®Andre medlemmer
Heimdal Entreprenør AS,
Vestre Rosten 79, 7075 Tiller,
Tel. 72 90 17 00
www.heimdalentreprenor.no

®Andre medlemmer
Paroc AS,
Pb.150 Oppsal, 0619 Oslo,
Tel. 22 62 71 12
www.paroc.no

®Andre medlemmer
Loe Betongelementer AS,
Postboks 4, 3301 Hokksund,
Tel. 32 27 40 00
www.loe.no

®Andre medlemmer
Seut Industrier AS,
Mossevn. 63/65, Pb351, 1601 Fredrikstad,
Tel. 69 36 87 70
www.seut.no

®Andre medlemmer
StS Gruppen AS,
Postboks 6085 Postterminalen, 5892
Bergen,
Tel. 55 20 80 00
www.s-t-s.no

®Andre medlemmer
Multiconsult AS,
Hoffsv.1, 0275 Oslo,
Tel. 22 51 51 51
www.multiconsult.no

®Andre medlemmer
Siv. ingeniør Arne Vaslag AS,
Karivoldveien 90, 7224 Melhus,
Tel. 72 87 12 50
www.av-as.no
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®Andre medlemmer
Vestfold Jernlager AS,
Bentsrudveien 3, 3080 Holmestrand,
Tel. 33 37 25 00
www.jern.no
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Papirbredden, Drammen
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