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Stålforbundet flytter

Norsk Stålforbund har valgt å gå ut av Standard Norge i likhet med øvrige 
tilknyttede bransjeorganisasjoner. Kostnadene med å bli værende ble for 
høye. Standard Norge vil imidlertid fremdeles være representert i Stålfor-

bundets styre, og begge parter ønsker å fortsette det faglige samarbeidet. Stålfor-
bundet fortsetter dessuten med standardiseringsarbeider knyttet til materialstandar-
dene for stål for Standard Norge.

Norsk Stålforbund ble i slutten av desember en selvstendig interesseorganisasjon 
med eget organisasjonsnummer. Den 1. juli flytter Norsk Stålforbund inn i nytt 
kontor i Ingeniørenes Hus, i Vika, i Oslo sentrum. Ingeniørenes Hus har en meget 
sentral beliggenhet med god offentlig kommunikasjon. Kontoret har også nærhet til 
Tekna med alle sine fagmiljøer og interesseforeninger.

Selv om etableringsprosessen har tatt mye tid har vi allikevel forsøkt å holde hju-
lene i gang. To egenproduserte publikasjoner er blitt ferdigstilt i løpet av vinteren: 
nye utgaver av Stål Håndbok Del 1 og Hulldekker på bæresystemer i stål. Disse er 
begge omtalt i dette nummeret. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å rette en 
stor takk til de som har deltatt i redaksjonskomiteene.

Både leverandører, konstruktører og utførende står ovenfor nye og store utford-
ringer i tiden fremover. La meg nevne noen viktige saker:
➤ implementering av nye prosjekteringsregler, Eurokodene
➤ innføring av ny utførelsesstandard
➤ krav til CE-merkede produkter og sertifisering av utførende
➤ økte miljøkrav og krav til miljødokumentasjon
➤ krav til 3D-prosjektering/modellering (BIM/IFC-leveranser)
➤ økt myndighetskontroll/tredjeparts kontroll

Mange av disse sakene vil bli belyst på høstens konferanser. Første 
anledning er Ålesund.

Som vertskap for årets ECCS´ europeiske ståldager i Ålesund  
17–19. september, har Norsk Stålforbund nedlagt mye arbeid  
i å lage et utbytterikt faglig program. Parallelt arrangeres dist-
ributørenes ”Nordic Steel and Metal Stockholders Day”.  
De temaer som tas opp er av stor interesse for alle som 
arbeider med stål. Jeg kan nevne: miljø, CE-merking og  
sertifisering, bruk av høyfast stål, brannteknisk dimensjo-
nering og markedssituasjonen for stål og metaller samt pris, 
ordre og tilgang. Ettermiddagen avsluttes med en ”rundt- 
bordet-diskusjon”.

Til slutt vil jeg oppfordre dere alle til å delta på en eller  
flere av de store årlige begivenhetene, som ståldagene i  
Ålesund, 17–19. september, Stålbyggnadsdagen, 23. oktober  
i Stockholm, og Norsk Ståldag, 29. oktober i Oslo. Det er  
på disse arrangementene de viktige sakene blir presentert og 
diskutert. Husk at kunnskap og utvikling er grunnleggende 
faktorer for suksess. Meld deg på! Treff kollegaer, samarbeids-
partnere, kunder og konkurrenter. Knytt kontakter. 

Jeg ser fram til å treffe deg! 

Kjetil Myhre
daglig leder, Norsk Stålforbund
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● Ett nytt full-
matat nummer 
bjuder på mycket 
intressant läs-
ning. Två spän-
nande projekt 
från Rotterdam 
resp London pre-
senteras som lite 
inspiration. Du 
får lära dig mer 
om CE-märkning 
och ytbehandling 
av stålbyggnads-

produkter. Vi har även ett litet 
minitema om offshore. 

Har du synpunkter och tips på 
vad du vill läsa i Stålbyggnad får 
du gärna höra av dig till redaktio-
nen. Upplagan ökar konstant så 
det som skrivs blir läst av många!

Trevlig läsning!
Lars Hamrebjörk

Redaktör för tidningen Stålbyggnad

Svante 
Berg

Gary 
Reeves

Thomas 
Rundqvist

Stefan 
Holmgren

Mattias 
Karlsson

I pauserna 
kunde 
deltagarna 
utbyta 
erfaren-
heter med 
ett tiotal 
bransch-
företag 
och övriga 
seminarie-
deltagare

Det var fullsatt, 200 personer, på Globe Hotel då SBI arrangerade ett seminarium kring 
arenor. Förutsättningar, krav, fi nansiering och konstruktionslösningar i stål. 

SBI Arenaseminariet

● Den 21 februari ar-
rangerade SBI ett lyckat 
seminarium kring Arenor. 
Seminariet samlade över 
200 nöjda deltagare, 
däribland många arkitekter 
och beställare från kom-
muner. Ett tiotal medlems-
företag passade på att visa 
vad de kan hjälpa till med 
vid ett arenaprojekt. Detta 
seminarium var det första 
i en ny satsning från SBI 
att arrangera seminarier på 
ett aktuellt tema riktat till 
en bred målgrupp. Ett nytt 
seminarium planeras till 
våren 2009.

Första föredragspasset 
behandlade förutsätt-
ningar och krav på en 
arena. Dagen inleddes 
med en ”success story” 
där Thomas Rundquist 
berättade om Löfberg Lila 
Arena. Därefter gav Stefan 
Holmgren och Peter Roh-
mée goda råd kring hur 
strategin bör läggas upp 
när själva arenan utformas 
som hur man ska fördela 
den fi nansiella risken kring 
satsningen. 

Efter lunch kom ett 
pass kring hur man kan 
lösa dessa krav med hjälp 
av stålkonstruktioner! 
Svante Berg pratade om 
olika arenatyper och vilka 
förutsättningar de kan ge. 
Michael Porko visade uti-
från det aktuella projektet 
Malmö Arena hur man kan 
tillgodose höga lastkrav 

på takkonstruktionen för 
att klara stora evenemang. 
Mattias Karlsson visade att 
man även med låg budget 
kan bygga ändamålsen-
liga och tilltalande arenor 
med stålkonstruktio-
ner. Karl Harrysson och 
Lotta Kulling berättade om 
brandsäkerhet och brand-
dimensionering av arenor. 
Lars Cederfeldt berättade 
om olika typer av läktar-
takskonstruktioner och hur 
de skulle utformas med 
stålkonstruktioner varpå 
Thomas Nordh exempli-
fi erade med att berätta 
om nya Swedbank Arena. 
Sven-Åke Wikers avslutade 

passet med att berätta om 
hur man utformar anpass-
ningsbara multiarenor för 
fl era olika ändamål.

Sista passet ägnades 
åt hur man fi nansierar 
projekten och att ge lite in-
spiration från arenaprojekt 
i Sverige och utomlands. 
Garry Reeves från HOK 
Sports avslutade dagen 
med att berätta om kon-
ceptet bakom O2 Arena 
i London (se även artikel 
på sid 18) och kommande 
spänande arenaprojekt.

Dokumentation från se-
minariet kan du ladda ner 
från www.sbi.se.

Michael
Porko

Ralph 
Lédel

Peter 
Rohmée

Thomas 
Nordh

Lars 
Cederfeldt

Sven-Åke 
Wikers

Karl 
Harryson
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Ny medlem i Stål-
byggnadsinstitutet

● MAGE Skandinavien 
är ny medlem i Stålbygg-
nadsinstitutet och kommer 
att öppna Skandinaviskt 
kontor med lager, i Sverige 
under första halvan av 
2009. MAGE AG grun-
dades 1975 i Courtaman, 
Schweiz och är en Europe-
isk tillverkare av högkvali-
tativa infästningsmateriel 
och infästningssystem. 

Produktsortimentet 
omfattar infästning för stål-
bygg, isolerade låglutande 
tak, fasadinfästning, föns-
terskruv samt kopplingar 
för gjutjärnsrör inom VVS. 

MAGE ser med spän-
ning fram emot att möta 
nya och gamla kunder i 
Skandinavien.  

Säg ’sembrit 
till oss!

● Tepro byter namn till 
Cembrit för att signalera 
att man ingår i en stor 
företagsgrupp med över 
1000 anställda i hela Eu-
ropa. www.cembrit.se 

Generationsväxling 
i SveCon

● SSHA Svenska Stålgrup-
pen Holding AB – där även 
Stålmonteringar AB Stålab 
och Höganäs Verkstads AB 
ingår, har köpt SveCon, 

Svensson Construction AB.
Nils-Gustav Svensson har 
i SveCon utvecklat de 
patenterade produkterna 
HPCbalken® och HTCpe-
laren® som används för 
platsgjutna och prefabrice-
rade bjälklag. Nils-Gustav 
kommer även fortsätt-
ningsvis vara knuten till 
bolaget som konsult och 
nås på företagets gamla 
adress: Lievägen 13, 187 
32 Täby, 08-758 40 09 
ng@svecon.org. 

Fornebu Arena 
under tak

● Fremdriften av Fornebu 
Arena går etter planen. 
Alle Contigas takfagverk 
er nå montert. Når tak-
platene er på plass vil det 
ikke skje synbare ting på 
utsiden av Fornebu Arena 
før i september. I denne 
perioden skal det gjøres 
mye innvendig arbeid 
- ikke minst elektrikerar-
beid. Den karakteristiske 
duken som skal omkranse 
taket skal legges på tidlig 
til høsten.

Ruukki levererar 
stålkonstruktioner

● Ruukki kommer att leve-
rera stålkonstruktionerna 
till bron som byggs över 
Hudälven, ungefär 120 
kilometer norr om Göte-
borg i Sverige. Färdigställd 

kommer bron att vara 
600 meter lång, 18 meter 
bred och den kommer att 
förbinda de båda sidorna 
på 50 meters höjd. Ruukki 
kommer att arbeta tätt 
ihop med NCC, huvuden-
treprenören, och Ramböll 
Sverige AB, brokonstruktö-
ren. www.ruukki.se 

Vil kreve 
miljødokumentasjon 
ved byggkjøp

● Statsbygg innskjerper 
nå sine innkjøpsrutiner 
og vil kreve standardisert 
miljødokumentasjon for de 
bygningsproduktene som 
skal kjøpes inn. Statsbygg vil 
blant annet etterspørre En-
vironmental Product Decla-
ration (EPD) for produkter, 
som er en ISO-standard for 
miljødeklarasjon. Det nye 
regjeringsbygget som nå 
prosjekteres, er ett eksempel 
der disse kravene kommer 
inn med full tyngde. www.
statsbygg.no har mer

Statsbygg 
krever bruk av 
BIM i sine 
prosjekter

● Statsbygg krever bruk 
av den nye BIM-tekno-
logien i ordinære byg-
geprosjekter fra 21. april. 
På denne dagen legger 
Statsbygg ut anbudsinn-
bydelse til arkitekter og 
rådgivende ingeniører for 
prosjektering av to nye 
bygg ved Universitetet i 
Stavanger. I teksten heter 
det blant annet: Det er et 
krav til rådgiverne i dette 
prosjektet at det benyt-
tes BIM (bygningsinfor-
masjonsmodeller).” www.
statsbygg.no har mer.

Eurokoder 
som Norsk Standard 

● Standard Norge utgav 
de første deler av Euro-
koder i norsk versjon med 
nasjonale tillegg i midten 
av april måned. De første 
Eurokodene som nå er 
utgitt som Norsk Standard 
med nasjonalt tillegg, er 
NS-EN 1990 Grunnlag for 
prosjektering av konstruks-
joner, fem deler av NS-EN 
1991 for laster og viktige 
deler av; NS-EN 1993 for 
prosjektering av stålkon-
struksjoner, NS-EN 1997 for 
geoteknisk prosjektering og 
NS-EN 1998 for prosjekte-
ring av konstruksjoner for 
seismiske påvirkninger. Flere 
av de viktigste standardene 
vil følge i løpet av kort tid. 
www.eurokoder.no har mer.

Nye medlems- 
bedrifter i Norsk 
Stålforbund

● Finn-Durk AS er et 
heleid datterselskap av 
Finnritilä, som er en av 
Europas ledende gitterrist-
produsenter samt marked-
sleder i Finland. Finnritilä 
ble grunnlagt i 1979 og 
har datterselskap i Sverige, 
Norge og Estland. Det er i 
dag 160 personer ansatt i 
konsernet. All bearbeiding 
av Finnritilä`s produkter 
utføres i egne fabrikker 
i Vieremä og Idensalmi. 
Finnritilä leverer alt av 
trapper, repoer, gangbaner, 
gitterrister, rekkverk, stiger 
etc. til verksted-, stålbygg-, 
papir-, prosess-, cellulose- 
og oljeforedlingsindustrien. 
Hjemmeside: 
www.finndurk.no

● Edvind Hansen & Søn 
AS utfører blikkenslagerar-
beider og stålkonstruksjo-
ner. Blikkenslagerarbeider 
er utgangspunktet for 
selskapet som ble etablert 
av Edvind Hansen i 1934. 
Bedriften utfører alt innen 
faget som fasader, beslag, 
takrenner og tekking, samt 
levering av ventilasjonsan-
legg og kanalanlegg. Be-
driften leverer og monterer 
også komplette bygg med 
bærekonstruksjoner i stål. Hudälven

Fornebu Arena



Stålkonstruksjoner, trapper 
og rekkverk for bygg og 
anlegg blir produsert i eget 
verksted  i Hunndalen ved 
Gjøvik. Hjemmeside: www.
edvindhansen.no

Ruukki köper 
Hybri-Steel Oy

● Rautaruukki Corporation 
har köpt upp Hybri-Steel 
Oys verksamhet i Uusikau-
punki, Finland. Hybri-Steel 
är en av världens ledande 
tillverkare av lasersvetsade 
sandwichpaneler.

Stålbyggnad vann 
två MIPIM Awards

● The Kraanspoor project 
(se artikel på sid 24-
27) byggt med 625 ton 
stålbalkar från ArcelorMit-
tal, belönades med två 
utmärkelser vid den inter-
nationella MIPIM mässan 
i Cannes - Green Buildings 
and Special Jury Award. 

Terminal 5 på 
Heathrow

● Ruukki levererade näs-
tan 4 kilometer takbjälklag 
och över tio kilometer balk 
till London Heathrow’s nya 
terminal 5. Sammantaget 
motsvarande 12 500 ton 
och i perspektiv att jäm-
föra med konstruktionerna 
till Eiffeltornet i Paris som 
väger runt 7,300 ton. 

Stålkonstruktionerna 
för Terminal 5 tillverkades 
i fabriksanläggningarna i 
Kalajoki och Ylivieska i Fin-
land. Terminal 5 är nästan 

400 meter lång, 176 meter 
bred och 40 meter hög, och 
kommer att inhysa 25 res-
tauranger och 150 butiker. 

Kabinbana på 
Globens tak

● Stockholm Skyview 
kommer att bestå av två 
parallella gondolbanor. 
Sweco projekterar det tek-
niskt komplicerade projek-
tet som bla kräver förstärk-
ning av Globens stomme. 
Globen kommer att vara i 
drift under hela byggpe-
rioden. Gondolerna får en 
diameter på 4,5 meter och 
kan ta cirka 17 personer 
åt gången. Banans längd 
blir ungefär 100 meter och 
restiden beräknas till tio 
minuter. Byggstart sker till 
hösten och ska vara klar 
hösten 2009.

Stålkonstruktioner 
till Drammen

● Ruukki ska leverera 
stålkonstruktionerna för 
utbyggandet av hamnom-
rådet i norska Drammen. 

Ruukkis stålpålar för 
bergrundskonstruktioner 
kommer att användas i 
fundamenten när den nya 
Kattegattkajen ska byggas. 
Leveranserna kommer att 
sätta igång i mitten av april 
och pågå till juli 2008. 

Studiebesök hos 
Ruukki i Ylevieska

● Milan Veljkovic, nybli-
ven stålbyggnadsprofessor 
vid LTU, tog i februari med 
sig stålbyggnadsstuden-
ter till Ruukkis verkstad i 
Ylevieska. 

På bilden syns även  
Anders Spåls, Ruukki. 
Bakom gruppen skymtar 
järnvägsbro över Älands-
fjärden, en sluten låda med 
3,2 meters balkhöjd, kon-
struerad av Ramböll med 
Skanska som entreprenör.

Ramböll har
erhållit två FoU-
projekt rörande 
stålbroar från EU

● Det ena projektet, 
BRIFAG, rör utmattning 
av järnvägsbroar och 
vägbroar. Uppdragsledare 
för projektet är Mattias 
Nilsson, LTU. Projektet 
genomförs med europeiska 
partners, och i nära samar-
bete med CTH samt LTU.

Det andra projektet, 
ELEM, handlar om indu-
strialiserat brobyggande, 
där både stålbalkar, farbana 
samt fundament kommer 
prefabricerade till byggar-
betsplatsen. 

Fogarna mellan farba-
neelementen är torra, och 
tvärkrafter överförs via ett 
sinnrikt system som Ramböll 
är först i världen med att 
ha använt på tre stycken 
enspannsbroar. Siktet är 
nu inställt på kontinuerliga 
flerspannsbroar. Uppdrags-
ledare är Robert Hällmark, 
LTU. Projektet genomförs 
med europeiska partners, 
och i nära samarbete med 
KTH samt LTU. Peter 
Collin, Ramböll / LTU är 
forskningsledare vid båda 
projekten.
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Nyanställd på SBI

● Stålbyggnadsinstitutet har an-
ställt en ny medarbetare. Den 14 
januari började civ ing Björn Åstedt 

sin anställning på 
SBI. Björn kom-
mer närmast från 
WSP Byggprojek-
tering i Stockholm 
där han främst 
har arbetat med 
tungindustri. 
Björn driver pro-
jektet Eurobuild+, 
vilket är ett 

europeiskt samarbetsprojekt där 
den europeiska stålbyggnadsmark-
naden analyseras för att upptäcka 
dess styrkor och svagheter. Björn 
är också inblandad i framtagandet 
av en ny stålbyggnadshandbok 
vilket sker i samarbete med MVR.

Brandkonsulter bildar 
branschförening

● De större 
brandkonsultfö-
retagen i Sverige 
har gemensamt 
bildat en 
branschförening, 
Sveriges Brand-
konsultförening, 
BRA.

I dagsläget är 
det 12 brand-
konsultföretag 

anslutna till föreningen.  
www.brabrandkonsulter.se

Ny VD och 
koncernchef i Lindab

● Nuvarande VD 
och koncernchef 
Kjell Åkesson 
går i pension i 
samband med 
att han i början 
av nästa år fyller 
60 år. Till hans 
efterträdare har 
utsetts nuva-
rande chefen för 
Lindab Building 

Systems, David Brodetsky, som 
även ingår i koncernledningen. 
David Brodetsky var tidigare VD 
för Astron Building Systems som 
Lindab förvärvade 2005 och är 
sedan dess ansvarig för Lindabs 
division Building Systems.

Studiebesök
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Ordförande 
Jan Nählinder

David 
Brodetsky

Hybri-Steel

Kraanspoor

Skyview

Björn Åstedt



De är inte jättestora, Forna Stål & Montage. Ändå står 
de starka på marknaden för byggnadsmide. Ett skäl är 
det som vi på BE Group erbjuder.
 Stålet till stomstabiliseringen på Strängnäs värmeverk 
levere rades till exempel direkt till byggplatsen. Kapat, 
borrat, blästrat, grundmålat och – tack vare vårt 
partnerskap med Alucrom – även färdigmålat. 
 Stefan Poohl, Forna Stål & Montage:
 – Det är mycket enkelt: en enda kontakt ser till att 
stålet är klart för montage i rätt tid. Samtidigt är det en 
ekonomisk lösning: prisbilden är vettig, vi slipper tids- 
krävande materialhantering i verkstaden och behöver 
inte investera i dyr utrustning. BE Groups engagemang 
gör att vi konkurrerar med det som vi är bäst på.
  Läs mer om hur du sparar tid, kostnader och kapital 
på www.begroup.se

Stefan Poohl
Forna Stål & Montage
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Europrofil WilLak
Europrofil visade upp 
några nyheter i WilLak-
systemet. Bland annat 
har man tagit fram en 
ny smidigare lösning för 
brandskyddsisolering av 
stålpelarna, se bilden. 
Vidare har systemet 
också anpassats för 
håldäcksbjälklag och ett 
nytt dimensionerings-
program för dator gör 
det enkelt att dimensio-
nera pelare och andra 
stomkomponenter. 
www.europrofil.se ■

Patenterat 
montagesystem
Europrofil lanserade un-
der stor uppmärksam-
het ett nytt patenterat 
montagesystem för 
gipsskivor på stålreglar. 
Systemet går ut på att 
skivorna limmas till 
reglarna. Nyheten är 
att skivorna fixeras med 
hjälp av magnetlinjaler 
tills limmet har härdat. 
Allt montage sker utan 
skruv vilket ger ett 
snabbt, ekonomiskt och 
ergonomiskt montage. 
www.europrofil.se ■

Lindab RdBX
Lindab visade gi-
vetvis upp sin nya 
byggregel RdBX där 
innerväggsregeln 
med enkla handgrepp 
”klickas” fast i skenan 
utan skruv (se utförlig 
artikel i Stålbyggnad nr 
1/2008). Andra nyheter 
var fasadkassetten 
Premium som förutom 
en estetiskt intressant 
utformning även är 
mycket enkla att  
montera. Det är bara 
att klicka ihop dem  
och fästa med skruv.  
www.lindab.se ■

Stephan Lindberg presenterar 
produktprogrammet Arclad.

Willy Johansson på Europrofil visar upp den nya 
brandisoleringslösningen till WilLak-systemet.

Patrick Johansson 
visar hur det nya 

patenterade montage-
systemet fungerar.

ArcelorMittal 
Construction
ArcelorMittal Construc-
tion visade upp sina nya 
produktfamiljer, Arclad, 
Armat och Arval. Arclad 
vänder sig till proffs-
marknaden med korta 

projekt-marknaden. 
www.arclad.se, 
www.armat.se, 
www.arval-
construction.se ■

SFS
Visade upp sin nya 
TDBL-skruv. En gäng-
formande skruv för 

infästning och samman-
fogning av bla lättbalkar 
och andra lätta stom-
komponenter i stål. 
www.sfsintec.biz/se ■

Ejot & Avdel
Presenterade ett nytt 
samarbete med Joma 
byggbeslag och NTS 

leveranstider. Armat 
omfattar bl a tak och 
väggplåt huvudsakligen 
riktad mot privatmark-
naden. Arval program-
met fokuserar mer på 
arkitekttoniska – och 
system lösningar för 
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Johan Lindholm visar 
Ejot & Avdels nya samarbetspartners 
för Björn Uppfeldt.

Björn Uppfeldt på besök hos Unite Fastners.

Lindab demonstrerade sin nya byggregel för 
intresserade mässdeltagare.

Plannja 
hade som 
vanligt 
satsat på 
en stor 
monter.

spik.Båda svenska  
kvalitetstillverkare.
Tillsammans med  
dessa och RAWL  
fixings blir vi en 
komplett leverantör 
av infästningar till 
byggnadsindustrin.
RAWL fixings är ett 
välkänt varumärke med 
inriktning på infästning 
i betong. 
www.ejot-avdel.se ■

Ny skruvleverantör
MAGE tog tillfället i 
akt och tjuvstartade 
lanseringen av MAGE 
Skandinavien som kom-
mer att öppna under 
första halvan av 2009. 
Man kommer att öppna 
ett Skandinaviskt kontor 

med lager i Sverige. 
Produktsortimentet 
omfattar infästning för 
stålbygg, isolerade låg-
lutande tak, fasadinfäst-
ning, fönsterskruv samt 
kopplingar för gjutjärns-
rör inom VVS. 
www.mage.ch ■

MAGEs representanter 
tillsammans med 

Björn Uppfeldt.
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Tak- och 
väggmaterial 
spar energi
Prelaq Energy är den 
senaste nyheten i SSAB 
Tunnplåts program av 
tak- och fasadmaterial. 
Det nya materialet har 
egenskaper som kan 
bidra till att sänka ener-
giförbrukningen i bygg-
nader med upp till 15 
procent. Hemligheten 
ligger i nya färgbland-
ningar och pigment som 
bättre klarar att reglera 
värmeinstrålning.
Prelaq Energy finns i 
två varianter, en för 
utvändigt bruk och en 
för inneväggar och tak 
inomhus. 

Den utvändiga 
varianten av materialet 
både reflekterar och 
avleder värme bort från 
byggnaden. Behovet av 
att tillföra kyla inomhus 
minskar avsevärt. 

Se vidare i artikel  
på sidan 59 samt på  
www.prelaq.se ■

Prelaq Clean 
– en ren nyhet
Att det förekommer 
nedfall av smuts från 
luften vet vi alla. Det 
drabbar delar på bygg-
nader så att de förlorar 
det utseende arkitekten 
eller husägaren hade 
tänkt. I normala fall 
tvättas byggnaden ren 
av regnet, men i de fall 
avsköljningen inte är ef-
fektiv eller där fasadma-
terialet tar upp denna 
smuts, så kan det förfula 
byggnaden rejält. Också 
fasader i färgbelagd 
plåt är smutsiga. Ibland 
jämnt fördelad smuts, 
ibland sk tigerränder 
som finns på ställen 

där regnvattnet får en 
koncentrerad avrinning. 
Detta kan synas speciellt 
på fasader där regn-
vattnet har en avbruten 
rinningsväg, till exempel 
vid fönster, skarv vid 
horisontella fasadkas-
setter och horisontella 
plåtskarvar i allmänhet. 
Ett tydligt exempel är 
Turning Torso i Malmö. 
En i övrigt vacker bygg-
nad har blivit smutsig 
och har ränder vid 
fönster.

För färgbelagd plåt 
finns en lösning för 
detta problem – nämli-
gen Prelaq Clean. Den 
nya färgbeläggningen 
är utvecklad så att regn-
vatten och smuts lätt 

rinner av ytan. Ett aktivt 
lager av en ytmodifie-
rare, liknande den som 
används på vissa glasy-
tor, gör ytan hydrofil 
vilket innebär att ytan 
väts av regnvatten och 
sköljs ren. 

Prelaq Clean levere-
ras i rulle i olika stålkva-
liteter och tjocklekar. Av 
materialet kan tillverkas 
profilerad plåt, takpan-
nor, fasadkassetter och 
band- eller skivtäckning.
Prelaq Clean har nyligen 
levererats till två objekt 
i Nederländerna. Ett av 
objekten är en industri-
byggnad i närheten av 
Nijmegen och det andra 
är ett bostadsområde i 
Rotterdam. ■

Prelaq Energy har utvärderats på ett antal 
testbyggnader hos SSAB Tunnplåt.

Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1991 och man kan konstatera att den har blivit nedsmutsad genom 
åren. När beslut togs om en större tillbyggnad, så beslutades att den skulle byggas med Prelaq Clean som 
fasadmaterial. För att få en referens och kunna bedöma hur den renande egenskapen hos Prelaq Clean fung-
erar har några av fasadplåtarna tillverkats i samma kulör som Prelaq Clean, men i standardmaterial. 

Bostads-
området 
omfattar 
3 hus-
kroppar 
med totalt
160 lägen-
heter.
Fasadmate-
rialet är en 
sorts fasad-
kasetter som 
tillverkas 
i Prelaq 
Clean i 
kulör silver 
metallic. 



TIBNOR HAR SIN GIVNA PLATS I PARADISET

1300 ton stål används till stommen av kvarteret Paradiset på 
Kungsholmen i Stockholm. Det är Contiga som för PEABs räkning 
levererar stålstommen till bygget. Allt stål kommer från Tibnor. Stål-
leveranserna sker i takt med bygget så att allt, precis som planerat, 
finns på plats i rätt tid. www.tibnor.se

Kvarteret Paradiset är ritat av Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB.
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Ny utgave av Stål Håndbok Del 1

➤ Når 5. utgave av Stål 
Håndbok nå forelig-
ger er det gått 11 år 
siden forrige utgave. En 
revisjon var nå nødven-
dig for å få implemen-
tert nye og reviderte 
Europeiske Standardene 
på stålområdet. Alle 
disse er vedtatt som 
Norsk Standard med 
betegnelsen NS-EN 
xxxxx. De fl este av disse 
er utgitt som engelsk-
språklige standarder ved 
stålbokens utgivelse. 
De viktigste av disse 
standardene er oversatt 
til norsk. 

Det er tatt med et 
forholdsvis omfattende 
kapittel med gene-
relle opplysninger. Dette 
omhandler blant annet 
nye symboler og nye 
betegnelser for aksesys-
temer, defi nisjoner, nye 
stålbetegnelser, utdrag 
fra standarder, sammen-
ligning av stålkvaliteter 

og nytt kapittel om 
forming og retting av 
stål. Dessuten er det tatt 
med en revidert oversikt 
over alle de vesentligste 
Norske Standardene 
innen stålområdet. For 
de vanligste profi ler 
for hovedbæring er 
tabellene utvidet med 
verdier for profi lfaktorer 
og tverrsnittsklasser i 
henhold til ny Eurokode 
3. Det er også tatt med 
en tabell med et utvalg 
av hatteprofi ler med de 
viktigste beregnings-
data. 

Utvalget av produk-
ter er som i de tidligere 
utgaver basert på hva 
som er å få kjøpt på 
det norske marked, 
vanligvis fra lager, 
men det har heller ikke 
denne gang vært mulig 
å få med alt. For enkelte 
av produktene er alle 
standardiserte dimensjo-
ner tatt med, mens 

de som vanligvis er på 
lager i Norge er uthevet. 
En rekke av produktene 
leveres i fl ere forskjel-
lige kvaliteter. Siden 
lagerhold av kvaliteter 
kan variere fra grossist 
til grossist har redaks-
jonskomiteen valgt ikke 
å nevne eksempler på 
lagerførte kvaliteter. 

Boken er primært 
tenkt å dekke behovet 
for data til konstruks-
joner som består av 
lastbærende elementer 
under normale driftsfor-
hold, og i kapitlet om 
rør er det bare tatt med 
rør som vanligvis brukes 
til konstruksjons- og 
byggeformål. Boken 
er også egnet for stål 
og metallbearbeidende 
industri. Både nasjo-
nalt og internasjonalt 
foregår kontinuerlige 
forandringer i produkter 
og dimensjoner. Utval-
get i denne boken er 

ajourført idet redaksjo-
nen er avsluttet, men 
mindre forandringer kan 
ha funnet sted allerede 
når boken kommer ut. 
Vi regner likevel med at 
den overveldende del av 
dataene vil være gyldige 
også om ti år. 

Boken skal være 
et oppslagsverk og 

informasjonskilde for 
alle brukere av stål, men 
først og fremst for de 
som bruker stål i kon-
struksjoner. Den vil også 
være en viktig hjelpe-
middel i undervisningen. 
Boken selges gjennom 
Norsk Stålforbund sin 
hjemmeside: www.
stalforbund.com. ■

➤ Mange bygg har 
bæresystem som er en 
kombinasjon av stål og 
betongelementer. Det er 
viktig at bygg prosjek-
teres og bygges slik at 
materialene virker sam-
men på en sikker måte. 

Denne publikasjonen 
omhandler bæresys-
tem med stål søyler og 
bjelker og hulldekker 
som etasjeskillere. Den 
er resultatet av et sam-
arbeid mellom Norsk 

Stålforbund og Betong-
elementforeningen og 
bygger på en tidligere 
utgave nr. 1/98.

Hensikten har vært å 
komme frem til anbefal-
te prinsipper, løsninger 
og detaljer som begge 
bransjer kan stille seg 
bak. En viktig målset-
ting har også vært å få 
luket ut de løsninger 
som vi av erfaring vet 
ikke fungerer tilfreds-
stillende. Anbefalingene 

skal fremme god kon-
struksjonspraksis, ivareta 
sikkerheten i monta-
sjefasen og sikre gode, 
stabile, bestandige og 
økonomiske konstruks-
joner. 

Publikasjonen er 
gratis og kan bestilles 
ved å sende en e-post 
til kmy@standard.no. 
Den kan også lastes ned 
som pdf-fi l her: www.
stalforbund.com. ■

Oppdatert publikasjon 
– Hulldekker på stål bæresystemer



VI SKYDDAR DINA 
INVESTERINGAR

KKORROSIONSHINDRANDEORROSIONSHINDRANDE BELÄGGNINGAR

■  Brett produktsortiment 
■  Skräddarsydda lösningar
■ Certifierade system för alla 

korrosionsklasser
■  Professionell teknisk service

Fortlöpande Fortlöpande 
utveckling utveckling 
av nya av nya 
produkterprodukter

Applicering av Applicering av 
beläggningar beläggningar 
enligt höga enligt höga 
standarderstandarder

Inspektioner Inspektioner 
och kvalitets-och kvalitets-
rapporterrapporter

För mer information, gå in på www.hempel.se
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Eurokodutbildningar

Eurokodutbildningar är ett samarbete mellan professionella 
föreläsare i syfte att kunna erbjuda kurser inom Eurokod 2, 3 och 
4, med tonvikt på betong-, stål- samt samverkanskonstruktioner. 
De som undervisar har bred erfarenhet från såväl författandet av 
de olika delarna av Eurokoderna som konstruktionsarbete och 
undervisning vid högre akademiska utbildningar. Målgrupp för ut-
bildningen är i huvudsak svenska konstruktörer och andra intres-
serade. Man kommer inledningsvis att ge kurser i Stockholm, men 
planerar att framöver även turnera runt till olika orter i Sverige.

Inledningsvis ordnas 4 dagarskurser med följande upplägg:
Dag 1–2, kl 9–17: Betongkonstruktioner
Dag 3–4, kl 9–17:  Stålkonstruktioner samt 

samverkanskonstruktioner
Första kurstillfället är 25–28 augusti på Van der Nootska palatset, 
Söder, Stockholm.

För information om kommande kurstillfällen och anmälan: 
http://eurokodutbildningar.se eller Peter Collin, 070-692 9459

Högskolekurs i Eurokod 3

Dimensionering av stålkonstruktioner enligt Eurokod 3 (15 hög-
skolepoäng) på KTH.

Kursen ger kunskaper och färdigheter i dimensionering av 
bärande stålkonstruktioner enligt Eurokod 3 (EK3). Kursen be-
handlar även skillnaderna mellan BSK och EK3. Kursen syftar dels 
till att lära ännu ej verksamma konstruktörer relativt avancerad 
dimensionering av stålkonstruktioner och dels till att underlätta 
övergången från BSK till EK3 för redan verksamma konstruktörer.

Föreläsningar ges kvällstid en gång per vecka mellan kl. 16 och 
19. Efter föreläsningarna följer tid för eget arbete, d v s studenten 
löser beräkningsuppgifter som ansluter till föreläsningen. 
Under de schemalagda räkneövningarna fi nns lärare närvarande. 
Kursen startar 16/9 2008 och avslutas 3/3 2009. 

För information och anmälan:
Bert Norlin, 08-790 7959, e-post bert.norlin@byv.kth.se.
 www.kth.se sök på AF213V 

➤ Stålbyggnadsinstitutets storsäljare, Stålbyggnad – ”den blå 
boken”, kommer nu i en ny Eurokodanpassad utgåva. Vi har sett 
över samtliga kapitel och uppdaterat dem utifrån nya normer och 
standarder samt aktuella projekterings- och produktionsmetoder. 
Vissa kapitel har utgått, andra har slagits samman till nya kapitel, 
medan de fl esta ser ut som tidigare men har moderniserats. 
Bildmaterialet har också setts över. Den stora nyheten är dock det 
Eurokodanpassade dimensioneringskapitlet. 

Handboken Stålbyggnad med sitt dimensioneringskapitel ba-
serat på Eurokod 3 är en utmärkt grundbok för alla konstruktörer, 
stålbyggare och andra som nu behöver uppdatera sina kunskaper 
med de nya Europeiska dimensioneringsreglerna. Tillsammans 
med webbplatsen www.access-steel.com (som är en webb-ba-
serad guide till dimensionering enligt Eurokod 3) utgör den nya 
handboken en utmärkt guide till hur du börjar dimensionera 
stålkonstruktioner enligt Eurokod 3. ■

Handboken Stålbyggnad, SBI Publikation 130, 
kan beställas på www.sbi.se. 

Ny Eurokodanpassad 
handbok i stålbyggnad

Publikationer om Rostfritt stål
➤ EuroInox har kommit ut med tre intressanta 
broschyrer om rostfritt stål i byggandet:
— Vad är rostfritt stål?
—  Uppförande och montage av byggnadselement 

av rostfritt stål (byggserie, volym 10)
—  Nytt möter gammalt – rostfritt stål för renove-

ring och förnyelse (byggserie, volym 12)

Alla tre fi nns översatta till svenska (och ett fl ertal 
andra språk) och kan kostnadsfritt laddas ner eller 
beställas i tryckt form från www.euro-inox.org.



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.  
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2
uro Happold, who was commis-
sioned to design the arena within 
the original Millennium Dome 

structure, now known as The O2, also 
designed the original award winning 
cable-net dome structure, completed for 
the millennium. Work on building the 
arena commenced in June 2005, and the 
first concert was held in June 2007.

Roof construction 
prior to lifting.

2

Text: Ken Jones, Buro Happold

Roof isometric.
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Buro Happold

Arena external elevation
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The spherical surface of the roof has a 
radius of 349m which is exactly parallel 
to the surface of the dome canopy above. 
The structure comprises intersecting pla-
nar trusses of depths varying between 4m 
and 11m. 

The radial trusses cantilever by up to 
22m beyond perimeter trusses that form a 
ring inside the roof support bearings and 

cores. The slender roof edge is dressed 
with a smooth ‘bullnose’ cladding detail 
which undulates and seemingly floats in 
space over the upper concourse.

Design 
Buro Happold created the 3-dimensional 
model using Microstation, and the duc-
twork and catwalk systems were fully 

integrated and coordinated into the design 
from the outset. 

The detailed rigging requirements 
were agreed with the client and the 
client’s advisors. 

The fabricator, Watsons Steel Structures, 
then progressed the steelwork production 
drawings using the 3D model as a starting 
point. Careful coordination of geometry ➤

STÅLPROJEKT
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modifications with clear communications 
was maintained during this process. 

During the initial stages of connection 
designs, Watsons Steel Structures seconded 
an engineer to work in the Buro Happold 
offices, which aided the full understanding 
of the critical joint issues from an early 
stage. Structural design analysis was car-
ried out using STAAD-pro. 

Buildability
Constructing a ‘building within a building’ 
created many challenges. The seating bowl 
design limited the space available for the 
new roof construction beneath the existing 
dome canopy; a minimum 5m clearance 
between the new arena roof and the exis-
ting structure was required for building 
environment and smoke management 
considerations. The use of standard cranes 

➤ was clearly not an option because of the 
proximity of the existing dome structure. 

The whole roof was built at ground 
floor level, including all catwalks, services 
containment, ductwork, gondola winch 
platform, perimeter bullnose, gutters, fall 
arrest systems and acoustic cladding. It was 
built on a series of temporary trestles and 
then lifted by the strand jacking method in 
a virtually completed condition. Working at 
this low level maximised access and speed of 
construction as well as improving safety.

Design for buildability
The structural design incorporated spe-
cial provisions for buildability: 

-
ring points; the roof ‘floats’ above the 
upper seating bowl and upper circula-
tion concourse.

eight permanent support bearing 
points. The contractor chose to lift the 
roof in one piece, although the original 
concept had been conceived to allow 
the roof to be lifted in several discrete 
independently stable pieces, thereby 
enabling the progressive construction 
of the building frame below. 

points was designed so that the roof 
‘slotted’ into a gap in the core, allowing 
the roof to be lifted from directly above 
the bearing point. In two of the cores, 
several sections of floor slab were eli-
minated to allow the roof steel to move 
vertically up past the floor edges. These 
were added at a later date.

frames fitted into a free gap. They were 
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➤

STÅLPROJEKT

Services co-ordination within 
the roof structure

attached (hung) from the end of the pri-
mary truss nodes as a means of lifting 
them to the top of the cores. Once the 
roof was positioned at the correct level, 
the quadrupeds were rotated and drop-
ped onto the top of the core, to support 
the roof.

The Lift Operation 
Temporary steel lifting frames, with 
strand-climbing jacks, were positioned at 
the head of each core and used to lift the 
roof. All the jacks were controlled from 
a central computer enabling them to be 
operated individually or simultaneously. 
Due to a lack of space above the tempo-
rary lifting frames climbing jacks, rather 
than top mounted jacks, were used. 

Buro Happold worked closely with 
Watsons Steel and specialist lifter PSC 

O2 cut-away with arena and 
surrounding buildings

Roof lift in progress – strand jacks and 
quadruped frame.

Fagioli on the design of the lifting frames, 
the lift sequences, monitoring and met-
hod statements. Some of the concrete 
cores were slender, with tall temporary 
steel frames mounted on them. Detai-
led non-linear buckling analysis of the 
combined roof, lifting frame and core 
assemblies was carried out, together 
with independent checks on the design 
of the frames themselves using these 
results. Developments to the design of 
the lifting frames were made to ensure a 
rigorously checked and safe overall build 
sequence. 

dimensional control and monitoring 
during the operation. The strands needed 
to remain within only 25mm of vertical 
in order to avoid excessive lateral loads 
to the lifting frames, especially as the 
strands shortened at the top of the lift. 
In addition, the roof needed to remain 
almost perfectly horizontal, within a 
band of 30mm, so that the trusses and 
connections were not overstressed by a 
temporary condition in the process. 

Two stages
The lift operation was split into two sta-
ges, an 11m lift and a 16m lift, giving a 

took three night shifts to complete, allo-
wing other construction work to continue 
throughout the day. Particular care was 
taken on ‘lift off’ when the temporary 
frames rapidly picked up their full load 
and the roof ‘swung free’. In the event, 
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 sport architecture
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Section through O2 and Arena.
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a swing of only 10mm to the North was 
experienced, which was testament to the 
accuracy of the construction, positioning 
and robustness of the temporary lifting 
frames. During the three weeks between 
the two lift operations, the strand jacks 
were locked off and packs inserted as a 
precaution to control any tendency for 
lateral movements. The roof hung on its 
strands while work continued to com-
plete the final cladding envelope such 
as completion of movement joint infill 
sections. 

Design Features 
As predicted and expected, large vertical 
structural deflections occurred at the time 
of lift off from the ground level trestles. 
This formed an important and unique 
challenge for the structural design, one 
that is not often encountered in this 
way. To accommodate this movement, 
an extensive network of joints in the ste-
elwork and cladding were incorporated. 
Steelwork joint movements were moni-
tored before, during and after the initial 
lift and this work showed the structure 
to have behaved as planned, with joints 
opening or closing by the predicted 
amount.

➤
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The catwalks and network of rigging 
beams at the level of the truss bottom 
chords are configured to support the 
complex sports lighting requirements and 
concert rigging demands. A maximum rig-
ging load of 100 tonnes + 20 tonnes of 
centre-hung scoreboard can be suspended 
in the roof. In addition, the roof is ‘future 
proofed’ for possible external conditions, 
such as wind and snow, in the event that 
the dome canopy is removed. The score-
board can be fully retracted into the roof 
volume using the winch platform at the 
centre of the roof to make way for ‘in-the-
round’ event configurations. 

Roof Cladding
The cladding is tuned for optimum acous-
tic performance for break-out, break-in 
and reverberation time. It is designed to 
be the most acoustically advanced venue 

‘stressed skin’ structure, in order to eco-
nomise on the steel weight in the purlin 
members. 

Cladding build-up options were tested 
against prescribed acoustic performance 
requirements and the resulting deck 
weighs a hefty 67 kg/m2, including a 
202mm deep steel profile decking with 

acoustic absorption panels fixed to the 
soffit of each trough. 

The O2 Arena was delivered by a com-
mitted team of engineers and constructors 
through collaboration and a positive ‘can-
do’ attitude. The project is exemplary in 
providing ‘the confidence to build’. ❏

Owner Client: 
Anschutz Entertainment Group
Architect: 
HOK sport architecture, London, UK
Structural Engineer: Buro Happold 
Contractor: Sir Robert McAlpine
Steel Fabricator: 
Watson Structural Steel Ltd  
(also steel detailer and erector)
Lift Specialist: PSC Fagioli

Steel Quantity: 2,700 tonnes  
(arena roof section) 
Main Span: 128.3m 
Approx Roof Area: 17,300m2

Primary Truss Depth: 11m (max)
Primary Truss Chord: 750mm  
diameter x 55mm thick tubes
Building Height: 47m 
Roof Lift Weight: 4,000 tonnes

Typical rigging for in-the-round show configuration.
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Kraan

Text: Arnold de Vries Robbé, ArcelorMittal, Development Manager Benelux
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Rob Hoekstra

rude Hooykaas saw immediately 
the potential of the location, using 
the structure as foundation for an 

office building that would have a magni-
ficent view across the river IJ on the cen-
tre of Amsterdam. With the permit for 
demolishing the track already issued, she 
managed in a race against the clock to 
come in a week time with new plans for 
the location, to save the crane track from 
demolition and to design a high profile, 
lightweight sustainable building.

The Building
The existing crane track sets the limits 
for the new superstructure. Not only by 
its dimensions but also by the limitation 
of the load it can bear. A lightweight 
steel frame, light floors and light facades 
were necessary to create sufficient usable 
surface within the maximum permissible 
load of the concrete track.

The result is a 12.500 m2 office (gross 
floor area), with three floors on slender steel 
columns, that leave the crane track almost 
completely in its original shape and make 
the office float. The rhythm and gridlines 
of the crane track are repeated in the office. 
The 4 existing access structures of the crane 
track are used. The office cantilevers slightly 
to permit a width of 12.60 m.

Materialisation
To reduce the deadweight of the buil-
ding and to create maximum functional 
flexibility, a steel frame with Infra+ floor 
slabs was chosen. The Infra+ floor has 
been developed in the Netherlands and is 
gradually gaining a position in the mar-

The steel framed office seems to float 
above the crane track and cantilevers 
slightly to an overall width of 12.60 m

Fedde de W
eert

R
ob H

oekstra
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G
er van de Zande, Infra+

With the Infra+floor 
slabs in between the 
beam floor thickness is 
at a minimum. Holes in 
the beam allow for con-
tinuous ducts.

ket. It consists of a 70 mm concrete slab, 
in which an IPE beam is partially cast 
in at every 1200 mm distance. Contrary 
to what one would expect, the concrete 
slab is positioned beneath the IPE beams, 
providing a heat shield in the case of fire, 
and a flat ceiling.

Holes in the web of the steel beams 
guarantee complete freedom for cables 
and ducts in two directions: in the troughs 
parallel to the beams and through the 
holes in a direction square to the beam. 
The thickness of only 70 mm makes the 
floor light, app. 250 to 320 kg/m2. This 
mass however is sufficient to give the 
floor a fire safety for 120 min.

The characteristic isolation-index for 
contact sound, Ico is +10 dB, the same 
as the characteristic isolation-index for 
air to air sound, Ilu. The Infra+ floor is a 
perfect example how a lightweight floor 
can meet the requirements for safety and 
comfort, saving material, energy and 
waste.

Another advantage of the 70 mm slab 
is the quick response time when the ther-
mal mass is activated to provide cooling 
or heating. In the Kraanspoor building 
the accumulating mass of the floor was 
increased by inserting plastic tubes for 
heating and cooling. For this the water of 
the harbor beneath the building is used 
to feed a heat pump.

The principles of Industrial, Flexible 
and Demountable building are becoming 
more and more applied in the Nether-
lands. In combination with the steel 
frame, the floor creates a very high degree 
of flexibility because different layouts and 
different functions can be accommodated 
during the lifetime of the building, thus 
prolonging its lifetime. This is reflected 
in the layout of the building. Units of 
app. 300m2 are arranged around the 4 
stairwells, sharing the use of common 
facilities. The user is completely free to 
create his own layout within his unit. It 
is not unthinkable that, with a further 
development of the area, some of these 
units will be used apartments. 

The façade is of a type that is not 
uncommon in Sweden: a double glass 
climate façade, with a timber framed 
interior panel. The exterior construction 
consists of horizontal steel flaps in com-
bination with sun resisting glass. A mock 
up of the façade was made on site to test 
the performance of the system, at the 
same time providing valuable informa-
tion for construction and maintenance.

Sustainability
The Kraanspoor building has a high 
degree of sustainability. The re-use of the 
concrete crane track has prolonged the 
life time of the structure and has avoi-
ded an otherwise large output of concrete 
waste because of demolishing the struc-
ture. It is an example of multiple use of 
space: if the track been demolished, the 

The slender, simple 
steel braced frame, 
reduces weight to a 

minimum.

The two-directional  
flexibility of the 
Infra+floor can be seen, 
with the ducts along 
the cast in beams and 
the cables square to the 
beams.
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By its hight and reflection in the water, Kraanspoor gives by night a perspective of the 
projects that will follow on this very special location.

Award
Projects like Kraanspoor do not happen 
every day. To see the opportunity and to 
grab it, to fight to convert your vision 
into a very special and unique creation, 
is something every architect dreams of. 
The boldness of this project was awar-
ded at the annual MIPIM in Cannes, 
where 28.000 visitors could vote for their 
favorite project in several categories. 
Kraanspoor got two awards, the MIPIM 
Special Jury Award and also the Green 
Building Award, which was awarded this 
year for the first time. ❑

Project data:
Client: ING Real Estate, Amsterdam
Architect: Ontwerpgroep Trude 
Hooykaas BV/OTH 
http://www.oth.nl
Structural Engineer: Aronsohn  
Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
Mechanical Engineer: Huygen  
Installatie adviseurs, Rotterdam
Facade: Facade, Eindhoven
Contractor: M.J. de Nijs/Bot Bouw, 
Warmenhuizen
Steel construction: Wijnker van Lint, 
Schagen
Infra+ floors: Slimline Buildings, 
Capelle a/d IJssel

location would not have been used to 
plan a new building in 12m deep water. 

The way the office has been constructed 
on top of the track has avoided that the exis-
ting concrete substructure had to be affec-
ted. Several techniques have been adopted 
that not only help to create a good interior 
climate in a building that to a large extend 
consists of glass facades, but also contribute 
to sustainable energy consumption:

There is natural ventilation with inflow 
of air through openings in the floor and 
mechanical outflow, a concept that does 
not take much space and is energy exten-
sive. Much attention was given to create 

a glass façade with a high admission of 
day light. The Two skin climate façade 
has open windows and HR++ glass. The 
flaps combined with the sunblocking 
glass, provide a minimal sun heating load. 
The façade has a ZTA- value of 0.12. This 
value equals that of a completely closed 
façade with 15% window surface with 
normal double glass.

The roof is highly insulated, with a Rc of 
4,0 m2 K/W. For the floors 3,5 m2 K/W. The 
timber framed glass panels with HR++ glass 
result in Ufaçade<1,6 W/m2K. Floor convec-
tors avoid the down stream of cold air and 
cold radiation from the glass façade.
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irektivet dekker alle produkter, 
som produseres for å inngå i 
byggverk, dvs bygninger, broer, 

mv. Produkter kan kun omsettes og 
brukes dersom de kan dokumenteres å 
ha nødvendige egenskaper som medvir-
ker til at byggverket tilfredsstiller seks 
grunnleggende miljø- og sikkerhetskrav 
gitt i direktivet. [1]

Er det krav til CE-merking?
Byggevaredirektivet er implementert i 
nasjonale lover og forskrifter – i Norge 
i tekniske forskrifter (TEK) til Plan- og 
bygningsloven, i Sverige: Förordning 
(1994:1215) til Lagen (1994:847) om 
tekniska egenskapskrav på byggnads-
verk, m.m. Ifølge kapittel V, som omfat-
ter krav til dokumentasjon av produkter, 
skal egenskapene til et produkt påvises 
ved samsvarsvurdering og -erklæring et-
ter samme system som for CE-merking, 
som angitt i produktets harmoniserte 
standard.  Det er også samme krav til 
sertifisering av produsentens produksjon-
skontrollsystem. Det er dog ikke krav til 
påføring av CE-merkingen på produktet.
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Hvorfor CE-merke?
Det finnes to måter å omsette produkter 
på. En der produktet er påført CE-mer-
king og en der produktet ikke er påført 
CE-merking. Dersom produktet har CE-
merking antas det å tilfredsstille kravene 
i direktivet/forskriftene, men hvis pro-
duktet ikke har CE-merking har produ-
senten eller leverandøren ansvaret for og 
byrden med å bevise at så er tilfelle. Det 
forventes derfor at CE-merking blir den 
mest vanlige fremgangsmåten av disse 
to. CE-merking er et viktig signal til of-

fagverk, søyler og bjelker til bygninger, 
bruer, tårn og master. Den kan også 
inneholde deklarerte egenskaper for 
prosjekteringen.

CE-merking og merkelapper
Ansvaret for påføring av CE-merkingen 
har produsenten men ansvaret kan også 
ligge hos produsantens autoriserte repre-
sentant. CE-merkingen skal plasseres på 
produktet. Der dette ikke er mulig kan 
CE-merkingen plasseres på medfølgende 
merkelapp, emballasje eller det medføl-

Harmonisert  Beskrivelse  Tilgjengelig- Start sameksistens / Slutt sameksistens /
standard (hEN)  hetsdato Start CE-merking CPD må etterkommes

EN 10025-1  Varmvalsede profiler (T, L, H, U, Z,  Nov 2004 01/09/2005 01/09/2006 
I, L), plater, bånd og stangstål

EN 10210-1 Varmformede hulprofiler: sirkulære,  Apr 2006 01/02/2007 01/02/2008
kvadratiske og rektangulære

EN 10219-1 Kaldformede sveiste hulprofiler:  Apr 2006 01/02/2007 01/02/2008
sirkulære, kvadratiske og rektangulære

EN 14399-1  Forspente skruer Mar 2005 01/01/2006 01/10/2007

EN 15048-1  Ikke-forspente skruer Apr 2007 01/01/2008 01/01/2009

Harmoniserte Europeiske standarder (hEN)
De viktigste harmoniserte standarder for stålprodukter er:

fentlige kontrollinstanser og sist, men 
ikke minst, viktig i egen markedsføring.

Hva er CE-merking
CE-merking er en deklarasjon fra pro-
dusenten om at alle krav som stilles 
til produktet i direktivet/forskriftene 
er oppfylte. Produktets harmoniserte 
standard angir hvilke grunnleggende 
egenskaper, som skal deklareres, og 
hvordan disse egenskapene skal prøves. 
CE-merking vil omfatte alt fra profilstål 
og plater til fabrikkerte elementer som 

➤

CERTIFIERING OCH KONTROLL30



gende dokumentet (kontrolldokumentet). 
CE-merkingen består av bokstavene ”CE” 
og skal følges av regulert informasjon. [2]

Når skjer CE-merkingen? 
Dette avhenger av når produktets har-
moniserte standard trer i kraft. Fra til-
gjengelighetsdatoen går det vanligvis 
9 måneder før produsenten får påføre 
CE-merkingen. Etter denne dato begyn-
ner en sameksistensperiode på normalt 
12 måneder der produsenten fritt kan 
bruke den nye EN og påføre CE-mer-
kingen, eller fortsette å bruke de gamle 
nasjonale standardene uten CE-mer-
king. Etter sameksistensperioden må 
motstridende nasjonale standarder 
trekkes tilbake og produkter omsatt på 
det Europeiske marked må CE-merkes. 

Fabrikkerte stålkonstruksjoner 
iht EN 1090-1
Den harmoniserte standarden EN 1090 
del 1 har krav til samsvarsvurdering av 
lastbærende komponenter og byggesett 
av stål- og aluminium og omfatter både 
unike komponenter (skreddersydde) og 
serieframstilte produkter. Standarden 
er ferdigstilt av CEN komité TC 135 og 
blir i mai sendt ut til formell avstem-
ning. Dersom standarden blir vedtatt, 
blir CE-merking obligatorisk i de fleste 
EU-land tidligst i slutten av 2009. Det 
anbefales allikevel å starte forberedel-
sene nå. Verkstedet må blant annet ha 
på plass et sertifisert produksjonskon-
trollsystem. 

Referanser

[1] 
De seks funksjonskravene gitt i CPD og 
TEK kap.V er:
– mekanisk motstandsevne og stabilitet 
– brannsikring 
– hygiene, helse og miljø 
– sikkerhet ved bruk 
– støyvern 
– energisparing og varmeisolering

[2] 
CE-merkingen skal i tillegg til CE-sym-
bolet inneholde:
–  identifiseringsnummer for sertifise-

ringsorganet
–  produsentens navn eller id-merke og 

registrert adresse
–  siste to sifre i året for merkingen
–  sertifikat-nummer
–  nummer på europeisk produktstan-

dard
–  beskrivelse av produktet og bruksom-

rådet samt pos. nr.
–  informasjon om relevante vesentlige 

egenskaper [3]
  ”Ikke påvist” der dette er relevant
–  produksjon: referanse til kompo-

nentbeskrivelse og utførelsesklasse 
(fabrikkerte komponenter)

[3] 
Eksempel på vesentlige egenskapene deklarert iht EN 1090-1:
Geometriske data og materialegenskaper:
Geometriske toleranser EN 1090-2
Sveisbarhet Stål S355J0 etter EN 10025-2
Slagseighet 27 Joule ved 0 °C
Reaksjon på brann Materialklasse A1
Skadelige stoffer
   Frigjøring av kadmium Ikke påvist (NPD (en))
   Radioaktiv stråling Ikke påvist
Bestandighet  Overflatebehandling etter EN 1090-2, prepare-

ringsgrad P3. Overflate malt etter EN ISO 12944, 
se produksjonsunderlaget for detaljer

Egenskaper for bæreevne (dersom produsent beregner):
Lastkapasitet  Prosjektering etter EN 1993-1, se medfølgende 

prosjekteringsgrunnlag og konstruksjonsbereg-
ninger: dokument nr. KB 112/3

Utmattingsstyrke Ikke påvist
Brannmotstand Beregnet verdi R30, se dokument nr. KB 112/3

[4] 
Veiledende eksempler på utførelsesklasser for byggverk med stål > S355  
Utførelsesklasser etter EN 1090-2, tillegg B, basert på konsekvensklasser i 
EN 1991-1-7, tillegg A

Byggverk  Utførelsesklasse
 EXC2 EXC3 EXC4
Generelt: Bygninger < 15 etasjer X
Offentlige bygg med gulvareal 
   < 5000 m2 i hver etasje X
Sykehus < 3 etasjer X
Parkeringshus < 6 etasjer X             
 

Generelt: Bygninger > 15 etasjer  X
Offentlige bygg med gulvareal 
   >5000 m2 i hver etasje  X
Sykehus > 3 etasjer  X
Parkeringshus > 6 etasjer   X
Byggverk med store menneskeansamlinger 
   (tribuner, konsertsaler osv)  X               
 

Veg- og jernbanebruer (utmattingspåkjente)   X

[5] 
Produsentens 4 metoder for deklarering av produktegenskaper ifm CE-merking 

Metode 1.    Deklarering av geometriske- og materialegenskaper. (nødvendig 
info for andre å utføre beregninger). 

Metode 2.    Deklarering av geometriske og materialegenskaper + egenskaper for 
bæreevne basert på produsentens egen prosjektering iht EN-Euro-
koder [3]

Metode 3a.  Deklarering av geometriske og materialegenskaper basert på kjøpers 
spesifikasjon når andre enn produsenten har beregnet kompo-
nenten. Egenskaper for bæreevne: Ingen, kun referanse til kjøpers 
beregninger.

Metode 3b.  Som metode 2 men basert på kjøpers spesifikasjon iht andre pro-
sjekteringsregler enn EN-Eurokoder.
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Vi har designet SFS-irius® systemet slik at den 
skal gi maksimal effekt til den estetiske
utformingen av fasadekledningen.

Den spesielle hodefason-
gen på festemidlet står
i harmoni til alle typer
fasadematerialer, og
er spesielt utviklet for
å tilfredsstille kravene 
til designbevisste arkitekter og ingeniører.

La deg inspirere! Bruk de fasinerende mulighetene
for kreative fasadeløsninger.

Kontakt oss -
vi står gjerne til tjeneste for Deg.

Det nye systemet SFS-irius®.

Perfekt styling for
ett attraktivt utseende.

Turn ideas into reality.

SFS intec AS
Solheimveien 44
NO-1473 Lørenskog
T  +47 67 92 14 40
F  +47 67 92 14 50
no.lorenskog@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/no

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T  +46 152 715 000
F  +46 152 715 099
se.strangnas@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/se

Tekniske krav til utførelse 
inht EN 1090-2 og -3
Standardens del 2 og 3, med tekniske 
krav til utførelse for henholdsvis stål- og 
aluminiumkonstruksjoner, ble vedtatt 
i mars i år, og er ventet å bli publisert 
av CEN i august 2008. Del 2 er forut-
satt brukt sammen med Eurokode 3: 
1993 og Eurokode 4: 1994 (ståldelene 
i samvirkekonstruksjoner). De tekniske 
kravene må etterleves for å få rett til å 
CE-merke. Standarden trer i kraft fra 
første dag den blir utgitt som nasjonal 
Europeisk standard. 

Krav til sveising 
og -personell
Sveising er et meget viktig område i EN 
1090-2. Standarden angir krav til svei-
searbeidene og sveiseteknisk personell. 
Det stilles blant annet krav til å ha svei-
sekoordinator, sveiseprosedyreprøver 
(WPQR), sveiseprosedyrespesifikasjoner 
(WPS) og sertifiserte sveisere. Kvalitets-
kravene for sveising skal være i overens-
stemmelse med relevante deler av EN 
ISO 3834 eller EN ISO 14554. 

Grunnleggende egenskaper
EN 1090-1 angir grunnleggende egen-
skaper, som skal deklareres av produ-
sent/leverandør. [3] For leveranse, som 

omfatter produksjon, er det spesifisert 
6 egenskaper. For leveranse, som om-
fatter både produksjon og prosjektering 
utført av produsenten, skal det i tillegg 
deklareres for 3 egenskaper som karak-
teriserer bæreevnen – med referanse til 
beregninger etter relevante deler av EN-
Eurokodene (for stål etter Eurokode 3). 
Standarden angir 4 metoder for hvor-
dan produsenten kan deklarere leveran-
sen. [5]

Sertifisert 
kvalitetssikringssystem
Produsentens kvalitetssikringssystem 
for produksjonen (og prosjekteringen 
dersom beregninger også utføres) skal 
kontrolleres av et kontrollorgan (Noti-
fied Body), som utsteder et sertifikat til 
produsenten. Dette gir rett til å dekla-
rere med CE-merke. 

Kvalitetssikringssystemet skal blant 
annet bestå av prosedyrer, jevnlige kon-
troller og prøvinger. Et system som til-
fredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, 
og tilpasset kravene i EN 1090-1, vil til-
fredsstille kravene. 

Et kontrollorgan skal foreta regulære 
inspeksjoner for å bekrefte sertifikatet. 
(For EXC2: hvert år de 3 første årene, 
deretter hvert tredje år hvis ingen end-
ring).  

Vurdering av samsvar
Hvordan ett stålprodukt stemmer 
overens med kravene i EN 1090-1 skal 
bevises gjennom:
–  innledende typeberegning: for vurde-

ring av dimensjoneringsevne (dersom 
beregninger utføres)

–  innledende typeprøving: for vurdering 
av produksjonsevne

– kontroll av produksjonen

Det er produsentens ansvar å utføre 
en førstegangs typeprøving av produk-
tene før de omsettes første gang. 

CE-merking: Prosessen
Her er en framgangsmåte som fører fram 
til CE-merking: 
A –   Identifisere Utførelsesklassen [4]
B –  Identifisere egenskapene som skal 

deklareres [3]
C –  Utføre en førstegangs typeprøving + 

ev. typeberegning
D –  Etablere et kvalitetssikringssystem 

for produksjonen (og ev. prosjekte-
ringen)

E –  Sertifisering av kvalitetssikringssys-
temet av et kontrollorgan.

F –  Lage en Samsvarsdeklarering, som 
gir rett til å påføre CE-merking på 
produktet

G –  Påføre CE-merkingen.  ❑
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34 ECCS ANNUAL MEETING

verdens vakreste fjorder. Konferansen vil 
fi nne sted i klassiske Rica Parken Hotell 
med en fantastisk utsikt over Ålesund by, 
fjellene og sjøen. Dagene starter med en 
velkomstmiddag onsdag 17. september 
med nærvær av Ålesunds ordfører.

➤Konferansen
På konferansedagen, torsdag morgen 18. 
september, vil det bli en parallell sesjon. 
Etter lunsj er det en felles sesjon. Sesjon 
1 er ECCS tekniske møter med nytt om 
ECCS tekniske aktiviteter, miljø, høyfast 
stål, brannteknisk dimensjonering og 
forskning & prosjektering av stålkonstruk-
sjoner. Sesjon 2 er distributørenes dag: 
“Nordic Steel and Metal Stockholders Day 
2008” med siste nytt om økonomi og 

status i stålmarkedet, Europeisk ståls lever-
ingssituasjon, utvikling av stål- og metall-
prisene, Jernkontorets miljøforskningspro-
gram og presentasjon av megaprosjektet 
Ormen Lange gassfelt.

➤”European Steel Construction Forum”
Etter lunsj inviterer ECCS medlemmer, 
konstruktører, stålentreprenører, stål-
produsenter og stål- og metallgrossister 
til en spesiell begivenhet kalt ”European 
Steel Construction Forum”, hvor man 
vil diskutere temaer av felles interesse. 
Sesjonen starter med nytt om ECCS 
markedsutvikling og promoteringsaktiv-
iteter, etterfulgt av suksesshistorier om 
økt markedsandel i Frankrike og England. 
Det vil også bli fokus på høyst tidsaktuelle 

Norsk Stålforbund er vertskap 
for en europeisk og nordisk 
stålkonferanse torsdag 18. sep-
tember 2008 i Ålesund, Norge. 
Konferansen berører noen av vår 
tids viktigste saker som vil få stor 
betydning i framtiden for alle 
som arbeider i stålkonstruk-
sjonsbransjen.

➤Ålesund
ECCS – (The European Convention for 
Constructional Steelwork – Stålentre-
prenørenes forening i Europa) – Annual 
Meetings 2008 vil bli avholdt i Ålesund 
17–19. september. Ålesund er kjent for 
sin særpregede jugendstil-arkitektur, 
beliggende mellom kysten og noen av 

PROGRAM
Wednesday 17th September 2008

19:30:  Welcome Dinner, 
Rica Parken Hotel, Aalesund

Thursday 18th September 2008

08:30  Registration, 
Rica Parken Hotel, Aalesund

Parallel session 1
ECCS Technical meeting session
Chairman: Luis da Silva, Portugal, Chairman of the 
ECCS TMB (Technical Management Board)

09:00 ECCS Technical activities
–  Publications: Design guides, worked 

examples etc.
–  New TC´s: environmental, architecture 

and seismic
By  Luis da Silva, Portugal, Chairman of the ECCS TMB

09:30  Sustainability of steel constructions
– Advantages of steel
 – Life cycle analyses
By Dip. Ing. Helena Gervásio, 
University  of Coimbra, Portugal

10:00  Performance and benefi ts of using high 
strength steels

– In multi-storey buildings and 
– Specifi c features when located in seismic areas
By Dan Dubina, Politehnica, University of Timisoara, 
Romania

10:30 Coffee break

10:45 Structural Steel Fire Engineering  
– ISO fi re vs Natural fi re according to Eurocode
– Optimisation of composite structure and fi re 
   protection (Active, passive)
– Fire building regulations
By Louis-Guy Cajot, R&D, ArcelorMittal

11:15 Structural Steel Research and Design: 
– Where Are We Heading?
By Professor Reidar Bjørhovde, USA 

12:00 Lunch

Parallel session 2
Nordic Steel and Metal Stockholders Day

09:00 The Economic and Steel Market Situation 
– EU Macro-economic overview
– The EU Steel Market
By Gordon Moffat, Director General of EUROFER

09:30 European Steel Supply Situation
– Import and export fi gures
– Historic and future demand fi gures
– Supply, sale and stocks by products
By Jacques Dham, President of EUROMETAL

10:00 Development of metal prices
– Background information
By Tom Frode Hansen, Manager Product / Purchase, 
Norsk Stål AS

10:30 Coffee break

10:45   Steel Eco-Cycle, a unique and strategic 
Environmental Programme

–  How to increase the effi ciency in production, 
use and recycling of steel

–  How to reduce energy use and carbon 
dioxide emission

– Environmental evaluation decision-models
By Göran Andersson Jernkontoret/SSAB Tunnplåt

11:15  Ormen Lange gas fi eld, one of the largest 
industrial construction projects in Europe

–  The development of subsea and onshore 
installations 

By repr. from Aker Solutions 

12:00 Lunch
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temaer: CE-merking av stålkomponenter 
og miljøkonsekvenser av EU´s innkjøps-
direktiv (upphandlingsdirektiv). Dagens 
høydepunkt vil bli ”Round Table Discus-
sion”, der direktører og representanter fra 
stålprodusenter, stålgrossister og stålentre-
prenører, vil diskutere spørsmål knyttet til 
materialordre og leveringssituasjonen.

➤Et historisk år
2008 er et historisk år for stålkonstruks-
jonsbransjen med implementering av de 
felleseuropeiske Eurokodene for prosjek-
tering av konstruksjoner sammen med ny 
standard for utførelse. Det vil bli en stor 
mulighet til å profi ttere ved bruk av nye 
prosjekteringsregler og samtidig en mulighet 
til markedsføring av kvalitetsprodukter 

produsert av en sertifi sert stålentreprenør. På 
denne konferansen kan du utforske aktuelle 
temaer innen disse områder.

➤Festmiddag
ECCS årlige middag vil fi nne sted om 
kvelden torsdag 18. September på 
Atlanterhavsparken med deltakelse av 
presidenter og direktører i nasjonale 
medlemsorganisasjoner, stålselskaper og 
deres partnere. Alle deltakere på konfer-
ansen kan melde seg på. Det vil bli en 
festaften med mye god mat og drikke 
samt musikalsk underholdning.

➤ECCS årlige møter
ECCS avholder sine årlige møter fredag 
19. september på Rica Parken Hotell. Om 

morgenen er det ECCS styremøte. Om 
ettermiddagen er alle nasjonale ECCS 
medlemmer og assosierte medlemmer 
invitert til å delta på ECCS årlige general-
forsamling. 

➤Sosiale turer
På konferansedagen torsdag 18. sep-
tember vil det bli en alternativ tur om 
ettermiddag: En guidet historisk byvan-
dring i Ålesund by. På siste dag, fredag 
19. september, vil det bli en alternativ tur: 
En båttur i Hjørundfjord til berømte Union 
Hotell Øye og Ekornes fabrikker.

Vi møtes i vakre Ålesund 
for nye stålopplevelser!

Friday 19th September 2008

ECCS annual meetings 2008, 
Rica Parken Hotel, Aalesund
ECCS Chairman: Volkmar Bergmann – Germany 

09:00 ECCS Executive Board Meeting 

10:30 Coffee break 

11:00 ECCS Executive Board Meeting (contin.)

12:30 Lunch

14:00 ECCS Annual General Meeting 2008

15:30 Coffee break 

16:00 ECCS Annual General Meeting 2008 
(contin.) 

17:00 End

Optional social day tour:
10:00  A boating excursion on Hjørund Fjord 

to Union Hotel Øye and Ekornes ASA 
factory.

15:30 Arrival Aalesund

Fullstendig program og påmelding: 
www.stalguiden.com/aalesund.htm

Joint session: 
ECCS Market development and Promotion 
meeting invites to: 
”European Steel Construction Forum”
Chairman: Bertrand Lemoine, France, Chairman of the 
ECCS PMB (Promotion Management Board) 

13:30  ECCS Market development and Promo-
tion activities. European statistics on 
constructional Steelwork 2007

By Bertrand Lemoine, France, Chairman of the ECCS PMB

14:00  Increased market share for structural steel. 
How did it happen in the France and UK?
–  Enterprise strategy and new design code 

effects
–  Interactions of Fabricators and Stockholders 

relationship 
By Richard Barrett, British Constructional Steelwork 
Association (BCSA) 
By representative from France

14:40 CE Marking, a marketing opportunity.
CE Marking of Structural Steelwork according 
to new EN 1090-1
–  Applicability 
–  Identify Execution Class and performance 

characteristics
–  Conformity by Initial Type Testing (ITT) and 

Factory Production Control (FPC) system 
–  Certifi cation of Steelwork FPC system 
–  How to set up a Certifi ed Welding Quality 

Management system (WQM) 
By Dr Roger Pope, technical consultant, British Construc-
tional Steelwork Association (BCSA) and Chairman of 
ECCS/TC 9

15:30 Improving Environmental Performance 
by purchasing ”green” products
–  Consequences of EU´s Public Procurement 

Directive and more intensifying environmental 
policy 

By Prof. Luís Bragança, Portugal

16:00 Coffee Break

16:30 Material order and supply situation
ROUND TABLE DISCUSSION  
Chairman: Bertrand Lemoine, France, Chairman of the 
ECCS PMB
– Order specifi cation and options
– Ordering systems and documentation 
– How to ensure supply and price conditions
– Customer relationship management

With an introduction by two representatives 
from each of Steel Makers, Stockholders and 
Fabricators.
Discussion with Directors and representatives 
from Steel Makers, Stockholders and Fabrica-
tors.

18:00 End

Optional social activity in the afternoon:
13:30:  A guided historic walk in Aalesund town 

19:15   Bus transfer from Rica Parken 
Hotel to the Atlantic Sea Park

19:30   ECCS Annual Dinner
The Atlantic Sea Park, Aalesund 



OFFSHORE

he modular concept that is the 
base for Emtunga´s method of 
construction could be described as 

stacking boxes, side-by-side or on top 
of each other. The modular concept has 
several advantages. First and foremost, 
it gives a construction that is both light 
and strong at the same time. The mo-
dules connect to each other and form a 
structure that is strong in all dimensions. 
The corrugated steel walls of this self-
supporting unit can resist both in-plane 
and transverse loading.

Controlled process
Furthermore the fabrication logistics are 
simplified, with all modules fully equip-
ped on the workshop floor. In this man-
ner, the process can be controlled and 
monitored in a safe and qualified way. 
The construction method also enables us 
to start fabrication on several workfaces 
in parallel and out of sequence. The mo-
dular concept simplifies transportation 
across the world, since individual mo-
dule sections can be transported with 
ordinary cargo ships.

Other activities, such as interior instal-
lation and hook-up of ducts, pipe spools 
and cables between the module sections, 
can be done in parallel with the outside 
welding.

The overall fabrication can be described 
in three phases:

OFFSHORE

Christofer Edström, 
Marketing and Sales Manager, 

Emtunga Offshore
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Flexibility for all 
requirements
With our module sec-
tion principle, the li-
ving quarter module is 
divided into a number 
of module sections. In 
the fabrication phase, 
each module section 
is welded, insulated 
and outfitted with all 
designed utilities and 
services.

In the assembly 
phase, the module sec-
tions are installed on a 
prelevelled baseframe, 
which is part of the 
overall living quarter 
structure. The baseframe will be dimen-
sioned as part of the load bearing struc-
ture to comply with the elevation and in-
stallation requirements of the customer.

After positioning on the base frame, 
the final welding between the module 
sections, and between the module sec-
tion and the baseframe, is performed. 

Assembling of living quarter, Kristin. Emtunga´s most presti-
geous project.

➤



The gulf of Thailand is the home of Arthit. This living quarter project was engineered and fabricated in Sweden in modular sections, 
transported to Thailand and assembled locally in 2007.

The Emtunga way.

Venice is the next stop for the Adriatic LNG terminal operational building. 
Assembled in Sweden. This is the load-out from Arendal.

OFFSHORE    37
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● Fabrication phase: All module sections 
are manufactured at our workshops in 
Gothenburg. 
 ● Assembly phase: All module sections are 
erected to form a complete Living Quarter 
module at our Arendal site in Gothenburg 
or elsewhere in the world. 
 ● MC and Commissioning phase: Final MC 
and Commissioning are performed prior to 
load-out, transportation or delivery.

From engineering to after sales
Emtunga Offshore has in-house person-
nel specialized in design and engineering 
to offer a complete, or partial, delivery 
of offshore modular facilities including 
all steps from engineering, production, 
commissioning and test-run to after sa-
les. As of today, Emtunga have comple-
ted more than 50 projects. 

A strategic position
The company sites of Emtunga Offshore 
are located in Emtunga, outside of Vara, 
and Gothenburg, Sweden, where con-
struction and production takes place. 
The Emtunga site in Arendal, Gothen-
burg, is purpose built for the assembly 
and load-out of large modules and struc-
tures. The facility comprises a welding 
shop, an assembly hall, access to quays 
and a 4.000 ton load-out capacity. ❑ A module to the Adriatic project in the assembling hall in Arendal.
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Projektteamet erbjuder en rad olika tjänster inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi arbetar bland annat med offentliga bygg-
nader, kontor, bostäder, broar, hamnar, industri, offshore och teknikutbildning.

Vår kompetens ligger inom konstruktion, projektering, projektledning, besiktning samt kvalitetsansvar.

Vi gör allt ifrån enkla till avancerade konstruktioner där vi använder oss av stora beräkningsmodeller utförda i tex FEA eller 
Staad-Pro. Ritarbetet utförs i AutoCAD (2D) och inom 3D- området används Tekla Structures och PDMS.

Katrinerovägen 2A  031-705 07 00
417 49 Göteborg  www.projektteamet.se



absorberar eventuella stötar. Gummiele-
menten i klämmornas käftar måste också 
kunna ta upp de mycket stora krafter som 
uppstår när stålkonstruktionen lyfts. Platt-
formarnas stålunderbyggnader är tunga, 
vissa väger mer än 20 000 ton. Mästarpro-
vet för AMCs teknik äger rum sommaren 
2008, då den ska användas för att avveckla 
en uttjänt plattform i Nordsjön. 

Avveckling med flytkraft
Internationella riktlinjer kräver att oljebo-
lagen avlägsnar så gott som alla olje- och 
gasplattformar i Nordsjön, och liknande 
krav börjar bli aktuella på andra håll i värl-
den. Flytande plattformar kan bogseras i 
hamn, men riggar som är fast förankrade i 
havsbottnen bjuder på helt andra problem. 
Hittills har man använt ponton kranar 
för att först avlägsna överbyggnaden och 
sedan lyfta upp den bärande stålkonstruk-
tionen. Det handlar om tungt arbete och 
stora pengar. Överbyggnader och bärande 
konstruktioner kan var för sig väga allt 
ifrån några hundra ton till över 30 000 ton. 
På Nordsjön uppskattas den totala kom-
mande avvecklingsnotan för offshorein-

När oljeriggen gjort sitt
OFFSHORE
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Nick Tedre

vvecklingstekniken från AMC går 
ut på att avlägsna de stålkonstruk-
tioner som står på havsbottnen och 

som bär plattformens överbyggnad och 
produktionsutrustning. Metoden bygger 
på att fixera flyttankar vid stålunderbygg-
nadens fyra hörnben, så att hela konstruk-
tionen flyter i vattnet när benen kapats. 
Den kan sedan bogseras till land. Bara i 
Nordsjön står cirka 500 stålkonstruktio-
ner som förr eller senare måste avlägsnas.

Dämpande gummielement
AMC har konstruerat och tillverkat fyra 
kompletta flyttankar – så kallade BTA – var-
dera bestående av två deltankar som hålls 
samman av en mittsektion. En BTA är en 
stor enhet – 67 meter hög och med en vikt på 
över 1 200 ton. Varje BTA är utrustad med 
över 750 gummielement i olika former och 
storlekar, levererade av Trelleborg Viking.  
Tillsammans väger de närmare 40 ton. 
Gummielementen sitter på de punkter där 
flyttankarna kommer i kontakt med stål-
konstruktionens ben – i klämmorna högst 
upp och längst ner och längs hela kontakt-
ytan. De har dämpande egenskaper och 

Vad händer med en 

oljeplattform när oljan sinar? 

bort – en omfattande och 

har tagit fram en ny metod 

dustrin ligga runt 25 miljarder US Dollar. 
Det mesta av pengarna kommer att gå till 
avveckling av fasta plattformar – det finns 
idag över 500 sådana. Därför är industrin 
mycket intresserad av att utveckla ny tek-
nik – som AMCs flytmetod. Den erbjuder 
ett ekonomiskt, effektivt och säkert alter-
nativ till pontonkranar. ❑

Avvecklingstekniken bygger på att fixera 
flyttankar vid stålunderbyggnadens fyra 
hörnben. Hela konstruktionen flyter I 
vattnet när stålunderbyggnadens ben 
kapats.

Statoil
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eks av disse skal installeres 45 km 
utenfor kysten av Tyskland på det 
tyske offshore testfeltet “Alpha 

Ventus”, mens de øvrige syv skal instal-
leres på “Côte d’Albâtre”-prosjektet 
6 km utenfor kysten av Normandie i 
Frankrike. 

Alpha Ventus er Tysklands første off-
shore vindkraftprosjekt og utvikles av 
konsortiet DOTI som består av Vatten-
fall, EON og EWE. 

Aker Verdal har i de siste tre-fire årene 
fulgt opp offshore vind-prosjekter som 
en ny markedsmulighet, og kontrakten 
med PROKON Nord var et gjennom-
brudd i dette markedet for Aker Verdal, 
sier Åge Tårnes, ansvarlig for forret-
ningsutvikling av offshore vind. 

Vi ser stort potensiale i det framtidige 
offshore vindenergi markedet med 5-
megawatt turbiner i Europa og vanndyp 
som krever andre stålunderstell enn de 
tradisjonelle mono-pelene. 

Kontrakten omfatter materialanskaf-
felser, valsing av rør, fabrikasjon, utlas-
ting og sjøfesting av understellene, som 
veier rundt 700 tonn hver, og har en 

høyde på 45 meter. Understellene skal 
installeres på cirka 30 meters vanndyp.

Mellanrubrik
Valsing av rør startet i november 2007, 
og sammenstilling i Verdal pågår nå. De 
første seks stålunderstellene skal leveres 
i juli/august 2008. Stålunderstellene skal 
være fundament for Multibrids M5000 
5.000 kW vindturbiner. 

De 13 turbinene vil levere strøm 
tilsvarende forbruket til 80.000 4-per-
sons husholdninger. M5000 vindturbi-
nen er utviklet for å tåle det barske off-
shore miljøet de skal operere i. Teknisk 
planlegging, engineering og design, er 
utført av OWT Offshore Wind Tech-
nologie GmbH, Leer på vegne av PRO-
KON Nord GmbH.

Mellanrubrik
Aker Verdal er som et av de tre verkste-
dene i Aker Solutions i Norge ansvarlig 
for levering av tunge stålkonstruksjoner 
og stålunderstell for oljeindustrien til 
havs. Siden etableringen i 1970 har Aker 
Verdal levert et bredt spekter av flytende 

OFFSHORE

Åge Tårnes, 
Business Development Director – Offshore Wind

 Aker Verdal  
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Sammen-
stilling  
av kompo-
nenter.
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og faste installasjoner til oljeindustrien i 
Nordsjøen. 10 halvt nedsenkbare platt-
former, 33 stålunderstell, et stort antall 
moduler og dekk, undervanns rammer, 
bruer, flammetårn og en lastebøye. 

Aker Verdal er i Europa ledende på 
levering av bunnfaste stålunderstell til ol-
jeindustrien til havs, og 22 av de nevnte 
33 stålunderstellene er levert som EPC-
kontrakter som da altså både omfatter 
prosjektering, materialanskaffelser og 
fabrikasjon. 

Detaljprosjekteringen utføres av Aker 
Verdals heleide datterselskap Aker Jacket 
Technology (AJT) som holder til i Aker 
Solutions hovedkontor på Fornebu i 
Oslo. AJT har 20 ansatte ingeniører.

Mellanrubrik
Det satses nå stort på utbygginger av 
offshore vindkraft i Europa, og spesielt 
i Tyskland og Storbritannia, sier Tårnes. 
Aker Solutions ser nå store muligheter 
til å utnytte erfaringene, kompetansen 
og ressursene bygget opp gjennom de 33 
stålunderstellene levert til oljeindustrien 
for å vinne nye kontrakter for offshore 
vind framover. 

Aker Verdal og Aker Jacket Techno-
logy jobber nå tett sammen for å tilby 
levering av bunnfaste stålunderstell som 
EPC-kontrakter til utbygginger av off-
shore vindparker i Europa. ❑

Tre tripod stålunderstell  er tegnet inn på bildet. Bildet, som er fra våren 2005, viser de 
tre Buzzard stålunderstellene(O&G) med hensikt å illustrere størrelsen på offshore vind-
mølle understellene.

42
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Etter arkitektkonkurranse i 2004 der 
a-lab ble kåret som vinner, bygges 
nå fremtidens fleksible kontorloka-

ler på Fornebu i Oslo. Stål er materialet 
som gjør dette mulig. 

Fornebu ligger 10 minutter med bil 
fra Oslo sentrum. Tidligere var Fornebu 
mest kjent som Oslos hovedflyplass. Fly-

När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner ska 

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

komma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet. 

Några exempel på detta är följande projekt.

Stål gör det möjligt

STÅLBYGGNADSPROJEKT

➤

Portalbygget demonstrerer stor fleksibiletet både i konstruksjonene og som kontorbygg

plassen ble i sin tid flyttet fra Fornebu til 
Gardermoen der den er i dag. Dette fri-
gjorde arealer som nå utvikles til boliger 
og næringsarealer. 

Norges nye IT-klynge 
Som et ledd i utviklingen av IT i Norge 
ble det bestemt at Norges nye IT-klynge 

skulle lokaliseres på Fornebu ved å bygge 
om de eksisterende lokalene til flyplassen. 
Ved en omfattende rehabilitering rommer 
nå den eksisterende Terminalbygningen 
omkring 30.000 kvm med IT relaterte 
bedrifter. Alle lokaler e leid ut. Etter en 
arkitektkonkurranse i 2004 som ble vun-
net av arkitektkontoret a-lab, bygges nå 
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Byggherre: IT Fornebu Eiendom AS
Arkitekt: a-lab
Stål: Siv. Ing. Knut Finseth AS 
Betongelementer: Contiga AS
Plasstøpt betong: Rambøll Norge AS
Hovedentreprenør:
Vedal Entreprenør AS 
Stål/betong-entreprenør:
Contiga AS
Areal: 26.000 m2 BTA
Ferdigstillelse: 2009
Bygninger: 4 kontorskip og 1 ”HUB” 
Stål: Totalt 800 tonn
Hulldekker: 21.000 kvm

det som blir IT Fornebu sitt nye ansikt 
utad, Portalbygget. Prosjektet er omkring 
27.000 kvm og befi nner seg der tidligere 
rullebane, gate og fl yene var.

I konkurransen var intensjonen å ut-
vikle det høyteknologiske fremtidskon-
toret. A-lab mener at fl eksibilitet er en 
av de viktigste elementene for fremtidens 
kontor. Portalbyggprosjektet er et svar 
på dette.

Portalbygget
Det eksisterende og det nye prosjektet 
er fysisk knyttet sammen og vil i fremti-
den fungere som én enhet. Den nye Por-

Nr.1 på strukturelle 
analyser og 
dimensjonering!
STAAD.Pro 2007 er nå lansert med en rekke nye 

funksjoner for analyse og dimensjonering. Staad Pro 

2007 har bl.a. raskere analysemotor til analyse av store og 

mer krevende strukturer. STAAD.Pro har også moduler for 

internasjonale regelverk, offshorelaster, pipesupport modellering og 

tverrsnittkalkulator.  Vi leverer programvare med tilhørende kurs og tjenester.

EDR Engineering Data Resources AS ble etablert i 1986, og har siden 
oppstarten fokusert på salg og markedsføring av avansert programvare 

for 3D-konstruksjon og beregninger, samt relaterte tjenester.

Ringii  67 57 21 00 for eff n 
uforpff lill kii tende samtale

3D modellering, detaljering, tegnings-

produksjon og materiallisting. Vi leverer 

programvare med tilhørende kurs og 

tjenester.

Model that works

EDR - Din leverandør av Tekla Structures, kurs, support og tjenester i Norge

EDR - Din leverandør av STAAD.Pro, kurs, support og tjenester i Skandinavia

www.edr.no

En komplett leverandør

En bærebjelke i byggebransjen
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Contiga er den ledende leverandøren av prefabrikkerte totalløsninger. 
Vi tilbyr både betong, stål og avansert konstruksjonskompetanse i ett selskap.
Se våre nettsider for mer informasjon, www.contiga.no og www.contiga.se
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talbygget tilbyr næringslokaler som det 
eksisterende mangler. Derfor vil det nye 
prosjektet komplettere og ikke konkur-
rere med det eksisterende. Det er unionen 
mellom gammelt og nytt som gjør dette 
til et unikt prosjekt. Portalbygget består 
av tre typologier, MEGAHUB’en, kontor-
skipene og forsyningstårnene.

Megahub
Ved å ta utgangspunkt i sentralhallen i 
den eksisterende Terminalbygget etableres 
en ny adkomst. Adkomsten signaliseres 
ved MEGAHUB’en som ved spektakulær 
arkitektur blir en attraksjon i seg selv. 
MEGAHUB’en svever over hovedad-
komsten og danner en offentlig plass for 
“kiss and ride”, hovedinngang til Portal-
bygget samt inngang til Terminalbygget. 
MEGAHUB’en er en stålkonstruksjon 
med 4 ”bein” på bakken og 4 fagverk på 
tvers. Fagverkene på tvers blir en del av 
interiøret. Utvendig kles MEGAHUB’en 
med sandwichplater. Mot det eksisterende 
Terminalbygget er MEGAHUB’en to et-
asjer høy og 19 meter bred mens den i 
front er en etasje og 29 meter bred. Ved 
at den forholder seg til forskjellige situ-
asjoner på hver side på denne måten blir 
den mer 3 dimensjonal. I hver ende av 
MEGAHUB’en er det glass.

Forsyningstårnene
Forsyningstårnene er kompakte tårn som 
forsyner prosjektet med strøm, luft og 

STÅLBYGGNADSPROJEKT    
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vann. Samtidig er den vertikale kommuni-
kasjonen og toaletter i forsyningstårnene. 
Forsyningstårnene forbindes på plan 01 
og 00 og tilrettelegger for varelevering 
og tekniske rom. Forsyningstårnene er 
kledd med stein. Disse vil dermed bli en 
kontrast til det åpne og transparente kon-
torskipene. Konstruksjonen for tårnene 
er av betong samt stål og tradisjonelt 
bindingsverk.

Bygning nr 2 påbegynt – april måned.

Integrerte stålbjelker i dekket sparer 
høyde og kostnader til oppvarming

 

         SIVILINGENIØR KNUT FINSETH AS  
         

RÅDGIVENDE INGENIØRER 
BYGGETEKNIKK 

 

 
 

Vi har prosjektert og modellert  
stål- og prefab betongkonstruksjoner til Portalbygget. 

 
 

www.finseth.no 
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➤Kontorskipene
Alt av vertikale føringer og kommuni-
kasjon er i forsyningstårnet i tillegg til 
at konstruksjonen for kontorskipene er 
i fasaden. Dette gjør at kontorskipene 
er åpne og superfl eksible arealer. Det er 
ingenting mellom fasaden, himlingen og 
gulvet. Det er innholdet i rommet som er 
det viktigste, dette innholdet vil refl ek-
teres i fasaden og danne uttrykket for 
kontorskipene. 

Utvendig konstruksjon
Den utvendige konstruksjonen består av et 
stålfagverk med dimensjon 219mm. Fagver-
ket forbindes for hver 4,8 meter. Ved hvert 
knutepunkt er det en ”kniv” som forbin-
der den utvendige konstruksjonen med en 
HSQ-bjelke som er opplegg for hulldekker. 
Den utvendige konstruksjonen ivaretar de 
vertikale lastene samt vindkrefter. Kon-
struksjonen brannmales. Ved montering 
kommer den utvendige konstruksjonen i 
hele høyden av bygget og monteres sam-
men. Deretter sveises den sammen med 
”kniven” og HSQ-bjelken. Hulldekkene 
heises deretter ned i dette stålskjellettet. 

Ved at konstruksjonen legges på utsi-
den vil samspillet mellom det indre livet 
som vil refl ekteres i den åpne glassfasaden 
og den ytre konstruksjonen være det arki-
tektoniske uttrykket for prosjektet. ❏

Norges nye Operahus i Bjørvika i 
Oslo ble offi sielt åpnet 12. april 
med stor gallaforestilling. Norges 

største kulturbygg siden Nidarosdomen 
har 1 578 rom og et bruttoareal på 38 
500 m2.

Operahuset er tegnet av det norske 
arkitektfi rmaet Snøhetta, som blant an-
net har tegnet biblioteket i Alexandria i 
Egypt og den norske ambassaden i Berlin. 
Konstruksjonen er inspirert av isberg som 
stiger opp fra havet og kjennetegnes av 
en marmorkledd overfl ate og en enorm 
glassfasade. Det er det første operabygget 
i verden der besøkende kan promenere 
på taket. Det nye operabygget er bygget 
i marmor, stål, betong, glass og tre.

 
Ruukki leverte stålet
Finske Ruukki har levert det meste av 
stålkonstruksjonene til den nye operaen. 
Ruukkis leveringer startet i 2003 med 
grunnkonstruksjonene til entreprenørene 
for fundamenteringsarbeidene, Kynnings-
rud Fundamentering og Entreprenørser-
vice, og med råbyggets rammeverk til ho-
vedentreprenøren, Veidekke. Leveringene 
hadde en verdi totalt på ca. 18 millioner 
Euro.

Sted: Oslo, Bjørvika
Prosjektkostnad: 4,134 milliarder 
norske kroner
BTA: 38.500 kvm
Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: Arkitektkontoret Snøhetta 
Hovedentreprenør: Veidekke
Stålkonstruktør: IS-Plan Oy
Stålentreprenør: Ruukki, Finland
Stålmengde, råbygg: 2.500 tonn
Byggetid, stål rammeverk: 
10/2004–02/2006 

Oslo og Norge har fått et nytt landemerke 
og en kulturattraksjon i verdensklasse.

Hur skulle du vilja använda 100% 

av din kapacitet? Genaom att 

utveckla bättre mjukvara år efter 

år kan Tekla hjälpa dig att använda 

mer av din kapacitet när du arbetar. 

Den senaste version 14 av Tekla 

Structures innehåller ett mer logiskt 

uppgiftsorienterat användargränssnitt, 

ett mer flexibelt licenssystem, bättre 

verktyg för fleranvändarmiljö samt 

mer intelligenta gränssnitt till andra 

mjukvaror och maskiner för att stödja 

arbetsflödet i branschen. Utforska nya 

Tekla Structures 14.

ny version!

Tekla Structures 14

Utforska

Stöd för industrins 
arbetsflöde Bättre verktyg för 

fleranvändarmiljö

Uppgifts-
orienterat 
användar-
gränssnitt

Bredare möjlighet 
för samarbeteStörre integration 

med tillverkning

Flexibelt 
licenssystem



Hvite søyler er permanente skråstilte 
betongsøyler. De røde er midlertidige stål-
støtter. Kraftige stålfagverk bærer taket.
I scenetakets romfagverk henger norges 
største lysekrone som veier åtte tonn.

➤

 
Grunnkonstruksjonene
Deler av Operahuset ligger i sjøen. Fun-
damenteringen var derfor en stor teknisk 
utfordring i startfasen, spesielt den dype 
delen av kjelleren under hovedscenen 
som ble gravd ut til minus 16 meter. Det 
ble slått 12 000 m2 spunt for å tette byg-
gegropen. Disse går ned til omkring 20 
meter under havnivået. Etter at tomten 
var gravd ut ble det slått ned 780 stålpeler 
ned i grunnfjellet helt ned til 60 meter 
under vann. Totalt er det brukt 28 000 
meter med peler.

Om et mindre fartøy skulle kollidere 
med huset, vil stålpelene absorbere tryk-
ket og hindre bygningen i å skades. De 
største pelene er 2,5 meter i diameter.

 
Råbygget
Huset er delt i tre hoveddeler: publikums-
delen, prøve- og administrasjonsdelen og 
verksteddelen. Råbygget er en kombi-
nasjon av stål (søyler, bjelker, gitterdra-
gere) plasstøpt og prefabrikert betong. 
Etasjeskillere består av hulldekker på stål 
bæresystem.

Den enorme bygningen krever solide 
konstruksjoner. Det tunge marmortaket 
hviler eksempelvis på kraftige stål fag-
verksbjelker. Det 35 meter høye taket over 

hovedscenen/salen holdes oppe av et stort 
romfagverk. Stålet er overflatebehandlet 
med brannmaling. 

Hovedsalen er hesteskoformet over 
flere plan med 1 358 sitteplasser. De tre 
balkongene er konstruert med utkragede 
stålfagverk og kledd med eik. ❏
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Visste du at:
●  Arkeologene fant 2 000 forskjel-

lige gjenstander på byggeplassen
●  Huset står på 780 stålpeler med en 

lengde på til sammen 28 km
●  8 000 arbeidere i 600 firmaer fra 

25 land har deltatt i byggingen
●  Det nye operahuset vil bli en 

arbeidsplass for 600 ansatte
●  Statsbygg ferdigstilte bygget godt 

innenfor kostnadsrammen på 
4,134 mrd kroner

 ●  Bygget er 110 m bredt og  
207 m langt

 ●  Bruttohøyde på scenen er 54 m. 
 ●  Scenen strekker seg 16 m under 

havoverflaten.
●  36 000 marmorplater dekker over 

25 000 kvm tak, forplass og gulv.Dagens Nyheters arkitekturanmelder roser operahuset og sammenligner det med opera-
huset i Sydney og Guggenheim-museet i Bilbao.
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yggarbetet på Karolinska Institutet 
Science Park i Stockholm fortsät-
ter i snabb takt. Den kommande 

forskningsparken är inte någon vanlig rek-
tangulär kontorsbyggnad, utan en modernt 
designad helhet med tre ellipsformade 
byggnader om sju våningar vardera. Ar-
kitektens mål är att inspirera dagens och 
framtidens anställda och besökare. Den 
svängda fasaden och de höga kraven på 
byggnadens styvhet var en rejäl utmaning 
för planeringen av stommen, men Delta-
balken var beredd att lösa uppgiften.

Fastighetsägaren av Karolinska Insti-
tutet Science Park, Akademiska Hus, an-
litade efter avslutad tävling Sweco FFNS 
för designuppdraget av den nya forsk-
ningsparken. Jon Tvedt är en av de åtta 
arkitekter som arbetar med projektet. ”Vi 
ville gestalta en forskningspark som skulle 
inspirera både blivande anställda och be-
sökare”, berättar han. I planerandet av lo-
kalerna var flexibilitet en viktig egenskap, 
då organisationer och användningssyften 
snabbt kan förändras. ”Det var nödvän-
digt att skapa förutsättningar för smidiga 
och snabba flytt av lägenhetsskiljande 
väggar, laboratoriebänkar, dragskåp, och 
mediauttag”, säger Jon Tvedt. 

Celler och organismer som förebild
Den stora byggnadsvolymen delades upp 
i tre mindre enheter, av vilka två är un-
der uppförande. Under designfasen hade 
arkitekterna celler och organismer som 
förebild och projektet fick det träffande 
smeknamnet ”Cell 3”. Tre lika stora el-
lipsformade byggnader, celler, skapades. 
Mellan de tre byggnaderna bildas ett rum 

Beställare: Akademiska Hus
Arkitekt: Sweco FFNS
Konstruktör:
Knut Jönson Ingenjörsbyrå AB
Stomentreprenör:
ATAB Montage och Smide
Stålleverantör: Peikko Sverige

- som en glänta i skogen där blicken och 
hjärnan kan vila.

Pelarna utfördes trevåningshöga
Deltabalkarna placerades utefter fasaden 
samt som bärande hjärtbalk mellan olika 
bjälklagstyper. Planeringen av balkarna 
var utmanande, då man ställt höga krav 
på byggnadens styvhet med tanke på att 



lokalerna skulle innehålla laboratorier 
och andra forskningsutrymmen. Själva 
monteringen var också ett noggrant ar-
bete. Pelarna utfördes som trevåningshöga 
för att möjliggöra ett så snabbt montage 
av Deltabalkar som möjligt. Allt som allt 
levererades 2400 meter Deltabalk till byg-
get, tillsammans med ca 40 stycken PCs 
konsoler och 300 specialplåtar. Harri 
Onikki arbetar som projektingenjör på 
Peikko Finland och ansvarade för leve-
ransen av Deltabalk. ”På grund av den 
svängda fasaden var balkändarna sneda 
i förhållande till pelarna, vilket gjorde 
kopplingen av dem till en intressant ut-
maning från början. Vi lyckades utveckla 
en fungerande baslösning som var lätt 
att upprepa genom hela byggnaden”, 
berättar Harri. Projektet hade en snäv 
tidtabell och 50 balkar skulle levereras i 
veckan, ett rejält jobb med tanke på de 
specialkrav som ställts på balkarnas de-
sign. Men tidtabellen kunde hållas och 
allt gick bra.

Rekordbalk under arbete
”Karolinska Institutet Science Park hör 
till våra största leveranser av Deltabalk 
hittills i Sverige” säger Kenneth Sühl på 
Peikko Sverige. ”Till två tidigare sjukhus-
projekt levererade vi ca 5 km och 4 km 
balk.” Vad gäller intressanta utmaningar 
så är fler att vänta i framtiden, berättar 
Sühl: ”Just nu arbetar vi med vår längsta 
Deltabalk hittills, som ska levereras till 
Kosta Bodas hotellprojekt här i Sverige. 
Balken är en imponerande 14,9 meter 
lång och väger 8500 kilo.” ❏

Ranaverkan AB har av Fabege fått 
uppdraget att konstruera, tillverka 
samt montera stålstomme, väg-

gar och tak till Birka Logistiks nya hall. 
Byggnaden med sin vackra färgsättning 
syns på långt håll och väcker berättigad 
uppmärksamhet. Den nya logistikanlägg-
ningen är hela 112 m långt, 63m bred 

Beställare: Fabege
Arkitekt: GWSK Arkitekter
Stomentreprenör: Ranaverken AB
Konstruktör: Ranaverken AB

och har en fri invändig höjd av 10m. Till 
konstruktionen har använts 303 ton stål. 
Som takbalkar har man använt Rana sa-
delfackverk. Det är lätt att dra ventilation 
och elinstallationer inne i fackverkens fria 
ytor. Omfattande smidesarbete har Rana-
verken dessutom utfört till skärmtaket 
för lastkajen. ❏

I Göteborg pågår bygget av den nya Fot-
bollsarenan där tidigare Gamla Ullevi låg. 
På den östra läktaren är nu samtliga tak-

Beställare: Higabgruppen
Stålentreprenör: 
Lecor Stålbyggnader
Konstruktör stål: Projektteamet
Arkitekt: arkitektbyrån ab 

balkar monterade och montage av takplåtar 
pågår för fullt. Vid månadsskiftet april/maj 
inleder Lecor montaget av takbalkarna på 
den västra sidan med en takt av två bågar 
och mellanliggande tvärbalkar per dag. Till 
semestern ska alla takbalkar vara monte-
rade utom några i det sydvästra hörnet. Till 
våren 2009 ska arenan invigas. ❏
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Stadion som ligger centralt i Mal-
mö försätter att växa fram i olika 
färdigställande grad runt arenan. 

Swedbank stadion 

Byggherre: Fotbollsstadion i 
Malmö Fastighets AB
Arkitekter: Fojab arkitekter/
Berg Arkitektkontor AB
Konstruktör: Sweco Bloco
Stålentreprenör: Ruukki Construction

Montage fortsätter enligt tidtabell med 
start i västra, därefter södra, östra och 
sist norra läktaren. Allt i högervarv. Föl-

jande entreprenadordning 
av läktare tillämpas grund-
läggning; prefabricerad 
betong, stålkonstruktion, 
yttertak, väggar

Den bärande stålkon-
struktionen som konstru-
erats, levereras och mon-
teras av Ruukki är delad i 
tre delar: 
Del 1: Ytterpelare integre-
rad med betongkonstruk-
tion 

I samband med 
Stålbyggnadsdagen 

23–24 oktober kommer vi 
att ordna ett studiebesök 

till Malmö Arena 
och Swedbank Stadion.

almö arena står nu som ett soli-
tärt riktmärke i den nya stadsdelen 
Hyllie, där fl era andra byggnatio-

ner ritade av Gert Wingårdh kommer att 
byggas, bl a Emporium köpcenter med pla-
nerad golfbana på dess tak.  Malmö arenan 
är nu snart en tät byggnad, med fasad av 

Byggherre: Parkfast Arena AB
Arkitekt: Wingårdh Arkitekter AB
Konstruktör: Byggteknik i Skåne AB
Entreprenör: NCC Construction 
Sverige AB
Stålentreprenör: Ruukki Construction.speciallackerade paneler i Shine , en tredi-

mensionell beläggning som ger olika nyan-
ser beroende på hur ljuset faller på fasaden. 
Montageteamet från Ruukki är kvar och 
”lägger sista handen”. 

Takstolarna är på plats och taket är nu 
täckt. Just nu pågår för fullt alla instal-

Del 2: Bakre fackverk
Del 3: Läktarfackverk
Varje del kommer färdig från Ruukkis 
fabrik i Finland med lastbil. Delarna lyfts 
på plats och monteras ihop med bultför-
band varefter vindkryss och åsar komplet-
teras i konstruktionen. ❏

STÅLBYGGNADSPROJEKT
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lationsarbetena, där golvet och isplattan 
förbereds. 

Stor invigning sker den 6 november. ❏
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Kristianstad Arena, en multi arena 
för handboll, innebandy m fl in-
omhussporter samt konserter och 

andra evenemang. Publikkapacitet vid 
idrott 4 500 personer och vid konserter 
mer än 5 000 personer. 

Byggnadstomme med vertikalt bärverk 
av stålpelare och prefabricerade betong-
väggar, horisontella bärverk av bjälklags-
balkar typ SWT, gradängbalkar av stål 
samt takfackverk c/c7m med spännvidd 
53,2m. Takkonstruktionen är dimensio-
nerad för att klara av att bära över 50 

Byggentreprenör: AB Allön
Arenautvecklare: Tocoman 
Konstruktör: WSP Byggprojektering
Arkitekt: Tengbom Malmö

ton utrustning för konserter och instal-
lationer. Mellanbjälklag av HD/F-element 
och läktare av prefabricerade betonggra-
dänger. Yttertaket utförs med tätskikt och 
isolering på TRP-plåt, ytterväggarna är 
av lätt konstruktion med fasadmaterial 
av puts på ventilerad fasadskiva.

Planerad start på upphandling i au-
gusti 2008 och med färdig arena under 
2010. ❏

almstad Arena, en multi arena med 
hallar för handboll, innebandy, 
bordtennis m fl inomhussporter 

samt konserter och andra evenemang. Pu-
blikkapacitet vid idrott ca 4 000 personer 
och vid konserter mer än 4 500 personer. 

Stommen består av en stålpelare med 
betongväggar som stomstabilisering, tak-
fackverk i stål med längsta spännvidd 
på 54 m. Platsgjutna betongbjälklag kom-
pletterad med mindre del HD/F bjälklag 
och läktarsektioner som prefabricerade 
betongelement. Entréfasad på 200 m ut-
formad som en sammanhängande glasfa-
sad. Övriga fasader utföres med en undre 
del (2 m) som prefabricerade betongsand-
wichelement och resterande övre del som 
lätta sandwichelement. 

Byggstart skedde i oktober 2007, stom-
arbeten pågår mars till oktober 2008. In-
vigning sker i september 2009. Följ bygget 
på www.arena.halmstad.se. ❏

Beställare: Halmstad kommun
Byggentreprenör: Anjobygg AB
Arenautvecklare: Tocoman 
Konstruktör stål: WSP Byggprojekte-
ring / EAB
Arkitekt: Tengbom Malmö 
Stålentreprenör: EAB
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footbridge

wo main roads, the “Hauptstrasse” 
in Weil am Rhein, Germany, and 
the “Rue de France” in Hunningue, 

France, are situated on the same axis. To 
emphasize this highly symbolic and visual 
connection between the two countries, the 
footbridge is put along the axis and not 
into it for the view not to be disturbed. 
This visual connection is enhanced by the 
physical one, as the design of the bridge is 
a response to the situation. The technical 
challenge is evident.

A double hexagonal tubular steel arch 
is the main support element of the bridge. 
Towards the south, another single arch 
is leant against it. The inclination of this 
arch widens the visual scope.

The details of the design such as the 
supports close to the river banks, the 
widening of the slowly rising ramps, as 
well as the banisters consisting of cable-
suspended steel-nets leave the sight of the 
river undisturbed and make the bridge 
blend into the landscape.

With a feespan of 230 meters and the 
total length of 346 meters the bridge is 
one of the longest arch footbridges in the 
world. ❏

Architects: Feichtinger Architectes
Consultants: LAP, Berlin 
Steelcontractor: Max Bögel
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Projektering med produktmodellering ger möjligheter att 

öka effektiviteten, bättre totalekonomi och lägre projek-

trisk. Ökade krav på tillgänglighet, säkerhet och miljö i våra 

transportsystem innebär också att denna utveckling är 

gynnsam för en tidig dialog mellan projektets alla parter 

– en garanti för en bra erfarenhetsåterföring och minskade 

framtida underhåll av stora investeringar. 

av samarbetet mellan alla parter i pro-
duktionskedjan: beställaren – huvuden-
treprenören – projektören – verkstaden 
– montören. Det mest kostnadseffektiva 
slutresultatet når man genom att samar-
betet mellan projektpartnerna inleds så 
tidigt som möjligt, vilket gör det möjligt 
att inom projektet prioritera kritiska de-
lar, exempelvis tidsplanering, konstruk-
tionsarbete, logistik, tillverkning och 
montage. Genom att Ruukki har hela 
processen från eget stålverk till monte-
rad bro finns goda möjligheter att påver-
ka processen mot god totalekonomi, låg 
projektrisk och rätt kvalitetsnivå. 

Projektera för enkel tillverkning
Vid projektering av stålbroar har man 
traditionellt betonat vikten av ett kon-
struktionsarbete med fokus på att 
optimera (minimera) mängden stål i 
konstruktionerna. Med tanke på pro-
jekteringen är emellertid en bra plane-
ring av tillverkning och montage minst 
lika viktig (bild 2). Med en tidig dialog 
med verkstaden åstadkommer man kon-
struktioner som kan tillverkas enkelt och 

kostnadseffektivt. En alltför långt driven 
optimering av konstruktionerna, istället 
för fokus på lägsta totalkostnad, leder 
lätt till mycket komplicerade (och käns-
liga för störningar) delar och balkar med 
diverse avstyvande detaljer, och därmed 
till högre totalkostnader. En robust pro-
cess och konstruktion gynnar alla parter 
och dessutom kan det vara en god idé att 
”stresstesta” bron inte bara genom att 
räkna på den utan också genom att fing-
era en störning och analysera konsekven-
serna. Tillverkning i verkstad är relativt 
känslig för sena ändringar och det påver-
kar också projektets ekonomi på fel sätt.

Tänk på montagekostnaden
Det är bra att redan vid valet av brotyp 
uppskatta kostnaden för montage av 
bron. Votade balkar ökar exempelvis 
monteringskostnaderna jämfört med 
raka balkar. Vid valet av spännvidder 
kan man påverka behovet av vindstag 
och deras antal. 

Även transportkostnaderna är en 
betydande del av stålbrons totala kost-
nader. Utöver brons geometri och ut-

Utmärkande för dagens bropro-
jekt är att de leder som byggs 
allt oftare ligger i tätorter och 

i närheten av livliga trafikleder vilket 
gör det nödvändigt att på byggplatsen 
minimera risker och störningar för om-
givningen. Då man bygger nära befintlig 
trafik ökar naturligtvis betydelsen av att 
projekten genomförs med kort, effektiv 
byggtid och kontrollerad risk . Stålbro-
arnas höga prefabrikationsgrad innebär 
kortare konstruktionstid på byggplatsen 
samtidigt som konstruktionsdelarna kan 
tillverkas i välkontrollerade verkstads-
förhållanden. I dagens broar kan man 
genom att på ett mångsidigt och effektivt 
sätt utnyttja stål åstadkomma kostnads-
effektiva brokonstruktioner. Stålbroar 
uppfyller kraven på hållbar utveckling, 
från tillverkningen till återvinningen av 
konstruktioner som tjänat ut. 

Den kostnadseffektiva stålbron
En totalekonomisk stålbro kommer inte 
till bara genom att man minimerar mäng-
den stål. Kostnaderna för en stålbro och 
brons kvalitet påverkas i väsentlig grad 

STÅLBROAR

Anders Spåls, 
Business Manager, 

Infrastructure construction, 

Ruukki

Tomi Harju,
R&D Manager, 

Infrastructure construction, 

Ruukki



formning har naturligtvis också brons 
geografiska läge stor betydelse för ex-
empelvis metod och åtkomlighet. Finns 
det bra vägar ända fram till byggplatsen 
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eller finns det begränsningar i framkom-
lighet och möjligheter att transportera 
tunga balkar? Ligger bron nära vatten 
med möjlighet att transportera på pråm? 

Vilka möjligheter finns det att arbeta 
med kranmontage på byggplatsen?

Kortare byggtider
Trafikvolymerna på våra vägar och järn-
vägar ökar stadigt och på tungt trafike-
rade leder kan de indirekta kostnaderna 
som brounderhåll och -reparationer 
förorsakar genom trafikstörningar vara 
betydande. I sådana broprojekt har tids-
planering och effektivt genomförande en 
särskilt viktig roll och med korta byggti-
der är det möjligt att nå betydande bespa-
ringar. I järnvägsprojekt i t.ex. Finland 
har de störningar byggandet förorsakar 
för trafiken redan länge beaktats som en 
kostnad. Detta har drivit utvecklingen 
framåt på t.ex. brosidan och väsentligt 
förkortat den tid som krävs för repara-
tionsinsatser. Även inom vägbyggande i 
Finland har man nu för projekt provat 
med modeller som tar hänsyn till kost-
nader för trafikstörningar.

Nya entreprenadformer
Då projekten växer i storlek och kom-
plexitet är det naturligt att andra ty-

Bild 1.
Mycket 
vanligt är 
trafikmil-
jöer som 
är inten-
siva och 
känsliga för 
störningar.

Bild 2. På grafens vågräta axel väljs skillnaden i godstjocklek mellan de aktuella plåtarna, 
varefter man på den lodräta axeln kan avläsa minimiytan på den plåt som ersätts till ex-
empel den del av den svetsade balkens liv som ska ersättas med tunnare plåt). 



per av entreprenadformer aktualiseras, 
exempelvis entreprenader där också 
livscykelkostnader och åtaganden för 
framtida underhåll beaktas, men också 
andra sätt att finansiera projekten. Ofta 
är tidtabellen av stor betydelse och ge-
nom att förkorta byggtiden kan man 
uppnå stora besparingar och också 
minska störningar i transportsystemen 
där trycket ökar konstant och kraven är 
höga på tillgänglighet, framkomlighet 
och naturligtvis också säkerhet och god 
miljö. Alternativt kan snabbt och rätt 
genomförda projekt medföra bonus för 
entreprenören, vilket har provats i Fin-
land för att stimulera utvecklingen.

Tidsbesparingar
Stålbroar är lätta elementkonstruktioner 
och kan därför byggas med kort monte-
ringstid. De monteringsfärdiga stålbal-
karna transporteras normalt till bygg-
platsen med vägtransport (på lastbil), 
men sjö- eller järnvägsfrakt kan också 
användas. På byggplatsen sammanfogas 
montagebalkarna snabbt med svets- el-
ler bultförband. Byggtiden kan också 
förkortas ytterligare om man använ-
der stålpålar som en integrerad del av 
grundläggningen och med elementbyggd 
brobaneplatta finns ytterligare potential 
i samma riktning.

I de nordiska länderna har lanse-
ring etablerats som monteringsmetod 
för stålbroar. Monteringen kan utföras 
snabbt, säkert och kontrollerat. Vidare 
kan lanseringen oftast genomföras utan 
separata stödkonstruktioner, vilket ex-
empelvis innebär att trafiken på en väg 
som löper under brobygget störs så lite 
som möjligt. Mindre stålbroar är så lätta 
konstruktioner att de till och med kan 
lyftas på plats hela. Ett typiskt exem-
pel på detta är broar med lättare trafik 
(gång- och cykel).

Bättre hantering och 
kontrollerad projektrisk
Vid utförande av stålbroar är det möj-
ligt att påverka och kontrollera risker 
på flera olika plan – från projektering 
till själva montaget. Under de senaste 
åren har användningen av 3D-model-
leringsprogram slagit igenom i projek-
teringen av stålbroar i Finland. Med 
hjälp av modellerna kan informationen 
om konstruktionsdelarna överföras till 
verkstäderna i elektronisk form, vilket 
minskar riskerna för mänskliga fel i in-
formationsöverföringen. Samtidigt ef-
fektiveras hela processen i och med att 
onödiga arbetsskeden kan elimineras. 
Med 3D-modellerna kan man skapa 
parameterstyrda detaljer med vars hjälp 

Bild 3. The high strength-weight ratio of steel enables installation of even big components by lifting.

man snabbare kan bygga upp de full-
ständiga modellerna. Användningen av 
standarddetaljer minskar också riskerna 
och ger en bra totalekonomi i projektet. 

Produktmodeller
Då man använder produktmodeller i 
projekten är modellerna ”intelligenta” 
vilket gynnar alla parter i projektet: 
projekteringen blir snabbare, dataöver-
föringen i verkstadstillverkningen ef-
fektiviseras, i monteringsskedet kan 3D-
bilderna användas för att åskådliggöra 
montagedelarna, uppföljningen av mon-
tagetoleranser kan preciseras, beställa-
rens underhållsmodeller eller system kan 
kompletteras med data som förenklar un-
derhållet av broarna. Ovan nämns endast 
några av de fördelar som användningen 
av produktmodeller medför i brokon-
struktionen. Ruukki arbetar för närva-
rande i Finland på flera samarbetsprojekt 
i anknytning till 3D-modellering, med ett 
flertal av branschens intressenter såväl 
myndigheter, konsulter och företag som 
utvecklar program.

Samverkansbroar
Vid sidan av modelleringen höjs kva-
litetsnivån i byggnadsarbetet också 
väsentligt av att brokonstruktionerna 
verkstadstillverkas under kontrollerade 

➤
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l indab construline stålprofiler för mellanväggar

www.lindab.se

Vi vet att tid är viktigt för dig. Därför har vi uppfunnit 

nya, innovativa mellan väggsprofiler, Lindab RdBX, som 

gör monteringen snabbare, enklare och mer flexibel än 

någonsin tidigare. När skenorna väl är på plats klickar 

du bara reglarna på plats utan att använda några verk-

tyg eller fästdon. Det är enkelt att flytta reglarna och 

använda gipsskivan för finjusteringar.

Den nya lösningen har utvecklats ur vårt välkända 

RdB-system. Du får samma välkända lösning – bara 

snabbare. Läs mer om hur byggprocessen kan 

förenklas på www.lindab.se/rdbx.

Lindab RdBX
Innovativa stålprofiler
Snabbare - helt enkelt

Professionella lösningar
för stål- & betongdimensionering

Årets version av FEM-Design är anpassad till 
Eurocode. 
 Nödvändig armering i balkar och pelare 
beräknas och redovisas i tydliga grafi ska 
tabeller och bilder. Armeringsmängder i väg-
gar och plattor kan dessutom defi nieras av 
användaren i en s.k kontrollberäkning. 
 3D-modulens ståldimensionering med 
hänsyn till imperfektioner och andra ord-
ningens teori har blivit en stor succé.

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

www.norconsult.com www.strusoft.com      www.fem-design.com



och gynnsamma förhållanden. Kon-
struktioner som ska bära stora laster un-
der lång tid med bibehållna goda egen-
skaper tillverkas under väderoberoende 
goda förutsättningar, vilket också inne-
bär att denna del av processen är relativt 
säsongsoberoende och gynnsamt för en 
jämn arbetsbeläggning.

I samverkansbroar kan formställ-
ningen för brobaneplatta av betong med 
fördel monteras på plats innan de bä-
rande konstruktionerna monteras (lan-
seras) vilket minskar exponeringen för 
moment med riskfyllt ställningsarbete 
och dessutom förbättrar arbetsmiljön på 
plats. Genom att använda elementkon-
struktioner för brobaneplattan kan man 
ytterligare minska riskerna och samti-
digt påskynda hela byggprocessen. 

Miljövänliga stålbroar
Stålbroar har många egenskaper som på 
ett positivt sätt påverkar miljöeffekterna 
och livscykelkostnaderna:

-
vall

-
niska föreningar)

-
tionen som koldioxidutsläppen

Ytbehandling – nu och i framtiden
Dagens målningssystem garanterar 
mycket långa reparationsintervall. Mål-
ningsförhållandena i verkstäderna har 
under de senaste åren förbättrats märk-
bart och risken för att fukt ska konden-
seras på stålytan innan den målas kan 
elimineras fullständigt. De färgkom-
binationer som används idag – zink-
epoxifärger + järnglimmer- eller alumi-
niumpigmenterade epoximellanfärger + 
polyuretanfärger för ytskiktet – har visat 
sin hållbarhet i mer än 25 års tid.

Dagens målningssystem innehåller 

Med färger utan lösningsmedel eller med 
bara små mängder lösningsmedel kan 

deltar i Finland i en jämförande undersök-
ning av lösningsmedel där målet är att hit-
ta målningssystem som uppfyller kraven i 

-
barhet motsvarande de nuvarande syste-
mens, med färre målningsgånger. Utifrån 
de redan utförda laboratorietesten kan 
man konstatera att de nya målningssyste-
men med låga emissioner gör det möjligt 
att nå minst lika långa underhållsintervall 
som de system som används för tillfället. 
Följande steg i utvecklingen av färgtekno-
login för broar kommer att vara vattenlös-
liga epoxipolyuretanfärger (bild 6). 

Stålets miljöpåverkan
Miljöpåverkan kan analyseras och 
jämföras på många olika sätt och med 
många olika parametrar. Vanliga sådana 
är råvaruåtgång, koldioxidutsläpp och 
energiförbrukning. Undersökningarna 
visar att beläggningen och den armerade 
betongplattan tillsammans står för upp 
till 90 % av den totala råvaruåtgången 
i en typisk samverkansbro. Stålets andel 
är därmed cirka 10 %.

Utifrån livscykelutredningar som så-
väl Stålbyggnadsinstitutet som Ruukki 
har utfört för betong-stålbroar kan man 
uppskatta att betongkonstruktionen i en 
typisk samverkansbro står för cirka 50 
% av koldioxidutsläppen medan stål-
konstruktionernas andel är cirka 40 %. 

Den bärande stålkonstruktionens 
andel av primärenergiförbrukningen är 
cirka 30–40 % av den totala energiför-
brukningen för bron (bild 7). Om man 
ytterligare beaktar eventuell belysning 
på bron och dess energiförbrukning och 
koldioxidutsläpp under brons livslängd 
faller stålkonstruktionens andel av den 
totala energiförbrukningen och de totala 
utsläppen till någon enstaka procent av 
energiförbrukningen och utsläppen un-
der brons totala livslängd. ❑

Läs mer på Internet
www.ruukki.com

Bild 4 och 5. In E18 highway project in southern part of Finland the 3D-modelling was utilized efficiently. Since this project the mo-
delling has become a standard solution for steel bridge design in Finland.

Bild 6. The laboratory tests are confirmed 
with accelerated outdoor tests. The final 
results should be ready at the end of Sum-
mer 2008.

Bild 7. The share of electricity consump-
tion of steel constructions in typical 
composite ladder bridge is only 30–40 % 
of total consumption.

➤
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Bengt Stewall
marknadschef, 

Alucrom AB

Hållbarhetsklasser
Hållbarhet för målningssystemen i BSK 
07 anges i klasserna:

Hållbarhetsklasserna får ej förväxlas 

-
-

ver genomföras när målningssystemet 

-

Underhåll av rostskyddsmålning

av utmattningslast eller om risk finns 

-

-
-

Garantier

-

-

-

-

-

-

Korrosivitetsklasser
-

-

-



Förändringar i målningssystemen

-

-

-

-

Shopprimer

-

-
-

❑

-

Termisk sprutning/Sprutmetallisering
-

-
-

system att även innefatta korrosivitets-

-

-

Målning av balk på Alucroms anläggning i Jordbro. Bilden visar ytbehandling enligt BSK 07 korrosivitetsklass C4, målningssystem 
A4.15, hållbarhetsklass: Hög (> 15 år).
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Harald Svedung, 
SSAB Strip Products Division

Svalkande lövverk
Hur kommer det sig då att det går att 
hitta svalka under ett grönskande löv-
verk en solig sommardag? Och hur kom-
mer det sig att löven på träden inte ko-
kar i värmen, när ett grönt plåttak kan 
bli upp mot 80°C under samma varma 
och soliga sommardag?

Svaret är att löven reflekterar den 
kortvågiga värmestrålningen från so-
len samtidigt som de kyls genom 
att stråla ut långvågig värmestrål-
ning vilket gör att de hålls svala och 
samtidigt ger en svalkande skugga. 
Beroende på hur stora elektronstruktu-
rerna är bland atomer och molekyler i 
en yta så är ytan olika bra på att absor-
bera och stråla ut ljus och värme med 
olika våglängder. Om strålning med en 
viss våglängd inte kan absorberas i ytan 
så reflekteras den istället.

Temperaturkontrollerande färg
Samma princip används i temperatur-
kontrollerande färg. Pigmentens elek-
tronstrukturer är anpassade så att färgen 
absorberar det ljus som är nödvändigt 

för att få fram kulören, de reflekterar 
solljuset i det kortvågiga NIR-området 
samtidigt har färgen även bra värmeut-
strålande egenskaper i det långvågiga 
området. Resultatet blir att plåt belagd 
med temperaturkontrollerande färg 
kommer att ha upp till ca 20°C  lägre 
temperatur än plåt belagd med konven-
tionell färg. 

Elda för kråkorna?
På samma sätt som att värmen från so-
len transporteras via färgen genom tak-
plåten och så småningom värmer upp 
inomhusluften, så transporteras även 
värmen inne från huset ut till kylan, när 
temperaturskillnaden mellan ute och 
inne är den omvända. Ett sätt att skydda 
sig från värmeförluster på vintern är 
att isolera och tilläggsisolera huset or-
dentligt. Ett komplement kan vara att 
använda sig av en termokontrollerande 
färg även på insidan. Färgen på insidan 
har lite andra egenskaper än färgen på 
utsidan. På insidan ska färgen reflektera 
tillbaka långvågig termisk IR, utåt på 
sommaren och inåt på vintern. Färgen 

tt plåttak en sommardag kan ha en 
temperatur på upp mot 80°C och 
värmen kommer inte att stanna där 

uppe på taket, den kommer att transpor-
teras genom plåten och in i huset för att 
där stråla ner från taket, ner på dem som 
befinner sig i byggnaden och så småning-
om värma upp inomhusluften.

Sol och värme
Nu är det inte bara ljus och värme vi får 
av solen, ljuset består av så mycket mer 
än det vi ser i form av synligt ljus. Den 
synliga delen av ljuset (ungefär 45 % 
av solljuset) absorberas och reflekteras 
olika beroende på vilken kulör en yta 
har. Omkring 5 % av solljuset består av 
UV-ljus. De resterande 50 % av solljuset 
ligger inom området kortvågig värme-
strålning, ”near infrared” (NIR), det är 
den här delen av solljuset som leder till 
uppvärmning. Det är den höga tempera-
turen på solens yta som gör att värme-
strålningen från solen är kortvågig. Ett 
varmt tak är kallare än solens yta och 
strålar därför ut värmestrålning med be-
tydligt längre våglängd.

Fyra stycken testbyggnader för utvärdering av termiska beläggningar som byggts hos SSAB Tunnplåt i Borlänge.

Anna Jansson, 
Beckers Industrial Coatings



ska även ha låg termisk utstrålning, låg 
emittans, för att den inte ska fungera 
som ett värmeelement under sommaren, 
genom att värmen lagras i färg och plåt.

Temperatur och livslängd
Det finns många anledningar till att an-
vända målad plåt på tak och fasader. En 
uppenbar orsak är den rent estetiska i 
form av val av kulör och utformning av 
plåten. Förutom olika kulörer finns det 
även mängder av effekter i färgen att välja 
bland, färg som skiftar i kulör beroende på 
vinkel, olika ytor, strukturerade eller släta 
samt variationer i glans från högblankt till 
tvärmatt. Utöver detta finns det nu alltså 
även färg som till viss del kontrollerar vär-
meöverföringen mellan ut- och insidan av 
byggnaden – Prelaq Energy.

Den lägre temperaturen ger även ma-
terialet betydligt längre livslängd. Dels 
på grund av att färgen håller längre men 
även på grund av minskade rörelser i 
materialet. 

Skillnad mot vanlig färg
Inom det synliga ljuset ska färgen både 
absorbera och reflektera ljuset, detta för 
att få fram önskad kulör. Spridningen av 
ljuset varierar beroende på vilken glans 
färgen har. Det som skiljer den termo-
kontrollerande färgen från konventio-
nell färg är att den reflekterar det mesta 
av ljuset i NIR-området. Ljuset i det här 
området är osynligt och när det absorbe-
ras av färgen så omvandlas det till värme 
som sedan förs över till substratet och 
vidare in i byggnaden. 

Olika pigment absorberar och reflek-
terar ljuset olika mycket. Vita kulörer re-
flekterar runt 60–70 % av solljuset över 
hela spektra, en svart kulör absorbera 95 
% av ljuset. Det nya med den temperatur-
kontrollerande färgen är användningen 
av kulörta pigment som har hög reflek-
tion i NIR-området men som absorberar 
och reflekterar det synliga ljuset där det 
behövs för att ge rätt kulör.

Global uppvärmning och miljöpåverkan
I dag lever vi under ständigt hot om ökad 
global uppvärmning och växthuseffekt. För 
att vända trenden måste vi alla göra vårt 
för att vårda vår miljö. Färg har en miljöpå-
verkan men förlänger samtidigt livslängden 
på fasaden eller taket som är målat, vilket i 
sin tur ger miljömässiga fördelar.

Livslängden för bandlackerad plåt 
innan den behöver målas om är normalt 
väsentligt längre än 20 år, vilket kan 
jämföras med en träfasad. Livslängden 
är naturligtvis beroende av den omkring-
liggande miljön där luftföroreningar och 
saltmängd i luften har stor betydelse. 
Nu kan vi se ytterligare en miljöfördel 
där det med den temperaturkontroller-
nade färgen går att minska på både upp-
värmning och kylning av inomhusluften. 
Något som ger positiva miljöeffekter, 
genom minskad energianvändning och 

temperaturen samt färgens egenskaper gör 
även att det krävs mindre kylning för att 
få ett bra klimat inomhus, något som även 
syns på energiåtgången för kylning. Vid en 
tillfällig uppvärmning av husen går det for-
tare att få ett behagligt inomhusklimat med 
temperaturkontrollerande färg (fig. 2). Det-
ta eftersom värmestrålningen som reflekte-
ras i färgen gör att man inte behöver värma 
upp luften under taket. Slutsatsen är att det 
finns energi att spara både vid uppvärm-
ning och vid kylning av inomhusluften. 

Läs mer på Internet
Mer information om termokontrollerande 
färger går att få på www.beckrytherm.
com och www.prelaq.com

samtidigt ekonomiska fördelar genom 
att kostnaderna för uppvärmning/kyl-
ning kommer att minska. 

Praktiska exempel
För att inte bara lita på teorier och labo-
ratorieförsök så finns det testhus byggda i 
bl.a. Sverige, där temperaturen mäts kon-
tinuerligt. Av de mätningar som gjorts 
i SSAB Tunnplåts testhus i Borlänge så 
framgår det att finns det både ekonomiska 
och miljömässiga fördelar med temperatur-
kontrollerande färg även i Sverige. Resultat 
från mätningar under 2007 och 2008 visar 
tydligt att med temperaturkontrollerande 
färg så sänks temperaturen inomhus med 
nästan tre grader (fig. 1). Den lägre inne-

Figur 1. Utan uppvärmning eller kylning varierar temperaturen under ett par sommar-
dygn. Temperaturkontrollerande exteriöra beläggningen sänker inomhustemperaturen 
med nästan 3 grader dagtid. Den värmereflekterande interiöra beläggningen ger en jäm-
nare temperatur över dygnet.

Figur 2. Under ett par kalla nätter i slutet av augusti sparar man i testbyggnaderna upp 
emot 12 % i minskat uppvärmningsbehov med värmereflekterande interiör beläggning.

TUNNPLÅTSTEKNIK

Konventionell exteriör beläggning och konventionell interiör beläggning
Prelaque Energy Exterior och Prelaque Energy Interior
Konventionell exteriör belägning och Prelaque Energy Interior

Konventionell exteriör beläggning och konventionell interiör beläggning
Konventionell exteriör belägning och Prelaque Energy interior
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Ståltillverkare

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

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

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

➤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

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

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

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

Tunnplåtstilverkare

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

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

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

Stålbyggare och verkstäder

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

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

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

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

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

➤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
Ruukki Sverige AB
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 Construction AB
Garnisonsgatan 25A, 
254 66 HELSINGBORG
042-38 09 30 
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

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

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

Konsulter

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

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

➤Konsulter
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
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

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

➤Konsulter
Projektteamet AB
Knipplekullen 3B, 
417 49 GÖTEBORG 
031-70 50 700 
Fax 031-70 50 705
www.projektteamet.se 
projteam@projektteamet.se

➤Konsulter
Ramböll AB
Box 4205, 
102 65 STOCKHOLM 
08-615 60 00 
Fax 08-702 19 13
www.ramboll.se 
infosverige@ramboll.se
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➤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 STOCKHOLM-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

➤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
Cembrit AB 
Box 42013, 
126 12 STOCKHOLM
08-506 608 00 
Fax 08-506 608 90
www.cembrit.se 
tepro@cembrit.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.knaufdanogips.se  
info@knaufdanogips.se

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

Sammanfogning / maskiner

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

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

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

➤Sammanfogning / maskiner
SFS Intec AB
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
ÅF-Kontroll AB
Box 1551, 
401 51 GÖTEBORG
031-743 10 00 
Fax: 031-743 10 09
www.afconsult.com
info@afconsult.com

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

Datorprogram / IT

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

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

➤Datorprogram / IT
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
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Den norske Stålgruppen 
(stålentreprenører)

Foreningenhar egen hjemmeside her:  
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, 
Pb. 60, 2271 Flisa
Tel. 62 95 54 00
www.armec.no

➤Stålentreprenør 
Bygg Teknisk Stål AS, 
Pb. 173, 1890 Rakkestad 
Tel. 69 22 70 00

➤Stålentreprenør 
Contiga AS, 
Pb. 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 
Kristiansand Industriservice AS, 
Barstølveien 24a, 4636 Kristiansand
Tel. 38 02 33 13
www.cwofjeldstad.no

➤Stålentreprenør 
Kynningsrud Prefab AS, 
Pb. 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 
Metacon Industrimek AS, 
Pb. 184, 1891 Rakkestad
Tel. 69 22 44 11
www.metacon.no

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

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

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

➤Stålentreprenør 
Ruukki Construction, 
PO-Box 900, 
60101 Seinäjoki, Finland 
Tel.+ 358 6 4160 111
www.ruukki.no

➤Stålentreprenør 
Ruukki Construction Norge AS, 
8805 Sandnessjøen 
Tel. 75 06 36 18
www.ruukki.no 

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

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

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

➤Stålentreprenør 
Stokke Stål AS, 
Dalen veien 9, 3160 Stokke 
Tel. 33 33 58 00
www.stokkestaal.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

Stål- og Metallgrossistenes Forening 
(stålgrossister)

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

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

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

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

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner 
(engineering)

Foreningen har egen hjemmeside her:  
www.stalguiden.com/NFS.htm
Mer enn 400 personlige medlemmer og 
mer enn 30 bedriftsmedlemmer

Industrigruppen Stålbygg

➤Stålbygg
Corus Bygg Systemer AS, 
Røraskogen 2, 
3739 Skien 
Tel. 35 91 52 00
www.cbsnordic.no

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

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

➤Stålbygg
Plannja AS,
Pb 8 Leirdal, 1008 Oslo 
Tel. 23 28 85 00
www.plannja.no



6666 NORSKA MEDLEMSFÖRETAG

NORSKA MEDLEMSFÖRETAGNORSKA MEDLEMSFÖRETAG

Nordic Galvanizers

Foreningen har egen hjemmeside her:
www.zincinfo.se

Andre medlemmer

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

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

➤Andre medlemmer
EDR AS, 
Claude Monets allé 5, 
1338 Sandvika 
Tel.67 57 21 00  
www.edr.no

➤Andre medlemmer
Edvin Hansen & Søn AS, 
Pb 2063-PIB, 2811 Hunndalen 
Tel.61 14 00 80  
www.edvinhansen.no

➤Andre medlemmer
EuroProfil Norge AS, 
Aursnes, 6230 Sykkylven
Tel. 70 24 64 00 
www.europrofil-norge.no

➤Andre medlemmer
Finn-Durk AS, 
Skårersletta 45, 1473 Lørenskog 
Tel.67 92 18 10  
www.finndurk.no

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

➤Andre medlemmer
GT Bygg og Stål AS 
Nedre Storgate 45, 
3015 Drammen
Tel.32 89 55 95  
www.gt-bygg.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤Andre medlemmer
Y.B.M Construction AS, 
Holmliasentervei 19, 
1255 Oslo
Tel. 21 94 54 21



En dag fylld av inspiration, teknik och marknad samt 
inte minst möjligheter att träffa kollegor, kunder och 
alla andra i stålbyggnadsbranschen.  

På kvällen samlas vi till den årliga Stålbyggnads-
middagen, en tillställning du inte får missa.

På fredagen är det studiebesök på de två nya 
arenabyggena i Malmö, Malmö Arena och 
Swedbank Stadion.

Ytterligare information om program, avgifter mm 
fi nner du på www.sbi.se och i den inbjudan som 
kommer att skickas ut i början av september.

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

Boka in årets begivenhet!
Stålbyggnadsdagen i Malmö!

Stålbyggnadsdagen 2008

Malmö 23–24 oktoberMalmö 23–24 oktober

Anmäl dig redan nu!Anmäl dig redan nu!
08-661 02 8008-661 02 80

Studiebesök
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