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Ledande i Sverige inom design och 
3D-modellering för stålkonstruktioner 

Swecos byggkonstruktörer 
nominerade till Stålbyggnads-
priset 2009

Swedbank Stadion, Malmö

Berg Arkitektkontor & FOJAB Arkitekter

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.

Studiebesök till aktuella stålbyggnadsprojekt 
i Stockholms City – Kungsbrohuset och 
Stockholm Waterfront.

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 
22–23 oktober i Stockholm!

Studiebesök
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Plannja 200 fribärande takprofil.
Svensk mästare i arenabygge.

Telefon 010-516 10 00 - www.plannja.se

vi
n

te
r. 

När det gäller att bygga stort, men samtidigt rationellt och ekonomiskt, är Plannja 

en obestridlig mästare. Takprofilen Plannja 200 är rena drömmen för bandyhallar 

och multiarenor med sin bärande spännvidd på upp till 11 meter. Perforerad och 

isolerad fungerar den dessutom som en mycket effektiv ljudabsorbent. 

 Plannja kan dessutom erbjuda unika och kundspecifika lösningar inom allt från 

teknisk support och projektering, till detaljutformning, konstruktion och logistik.  

Vårt breda produktutbud med helhetslösningar i plåt gör oss till en komplett leve-

rantör till alla typer av byggprojekt.

Plannja 200 har en fribärande spännvidd upp till 
11 meter. Styrkan fås bland annat genom mikro-
rillor som valsas i plåten innan den profileras.

Plannja 200 är mikroprofilerad för extra 
styrka och perforerad för bästa ljudabsorption 
tillsammans med takisoleringen.

Arena Vänersborg. Fackverksbågarna har ett c/c 
på 10 m, har en spännvidd på 99 m i basen och är 
sammanfogade i nock 29 m ovan mark.

Arena Vänersborg. De enorma bågformade fackverken parlyfts på plats sammanbundna av Plannja 200. Totalt får taket en yta på 12 500 m2.

FA K TA :  A R E N A  V Ä N E R S B O R G
Entreprenör: Stålab i Trollhättan.
Arkitekt: Nylin & Myhrberg AB.
Konstruktör: Integra Engineering AB.
Material: Plannja 200 bärande takprofil.
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Björn Uppfeldt
VD, Stålbyggnadsinstitutet

en globala finanskrisen har slagit hårt mot hela världen och varje dag möts 
vi av nyheter om nya varsel. Även stålbyggnadssektorn i Sverige är drabbad 
och nu gäller det att jaga jobb och sälja produkter. På SBI ser vi möjlig-

heterna till att i lågkonjunkturen stärka stålets position genom kostnadseffektiva 
konstruktioner och byggsystem. Därför satsar vi mer än någonsin på information 
och utbildning om stålbyggnad. Under 2008 har vi haft över 500 besökare på våra 
seminarier och 2009 ska inte bli sämre. Vårens stora seminariesatsning blir ett se-
minarium om kostnadseffektiva och energisnåla byggnader där vi kommer att följa 
upp och redovisa olika typer av satsningar på kostnadseffektiva byggnader både i 
Sverige och utomlands. Till hösten arrangeras förstås Stålbyggnadsdagen för 42:a 
gången i ordningen och däremellan kommer ett antal mindre seminarier och kurser 
att genomföras.

På utbildningssidan ser vi ett ökat behov, framförallt med tanke på de stora pen-
sionsavgångar som väntar och det faktum att konstruktionskurserna på högskolor-
na minskar i antal och omfattning. Samtidigt kommer införandet av de europage-
mensamma konstruktionsreglerna, Eurokoderna kräva stora utbildningsinsatser på 
våra företag. Därför jobbar vi hårt med att ta fram nya läromedel och handböcker 
anpassade till Eurokoderna. SBIs läromedel för högskoleingenjörsutbildingarna, 
Stålbyggnadsboken, har under det gångna året getts ut i en ny uppdaterad version. 
En handbok till den nya utförandestandarden SS-EN 1090-2 kommer att vara 
färdig i slutet av året och 4 av Modulerna i bokserien Att konstruera med stål har 
översatts till engelska för att tillgodose högskolornas behov. Vi kommer att fort- 
sätta detta arbete för att täcka de behov som finns. Bland annat  
diskuterar vi att ta fram ett läromedel för samverkanskonstruk- 
tioner. Vi har också inlett ett samarbete med företaget Eurokod- 
utbildningar som under ett par år har utbildat konstruktörer  
i Eurokod 2,3 och 4. Kurserna är av mycket hög kvalitet och  
de rekommenderas starkt till alla konstruktörer för att snabbt  
komma in i det nya regelverket. 

För att förbereda Sveriges stålbyggarverkstäder på  
den nya standarden för utförande och kontroll, SS-EN  
1090-2, som ska användas tillsammans med Euroko-
derna  
planerar vi att i samarbete med Mekaniska Verkstäders 
Riksförbund, MVR ge teknikdagar där vi informerar 
om  
nyheter och krav. För att ytterligare förenkla över-
gången  
arbetar vi även med att ta fram en handbok till SS- 
EN 1090-2 som riktar sig till både konstruktörer och  
stålbyggare. SBI har också engagerat sig i Boverkets  
referensgrupp för de nya brandreglerna som ska  
införas i BBR med planerat ikraftträdande 2010.  
Vi arbetar där för att få mer funktionsbaserade krav  
än tidigare som fortsatt ska kunna ge goda möjligheter  
att använda oskyddat stål i hallbyggnader.  

Framtiden ser ljus ut för ett ökat stålbyggande i Sverige!
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Ny VD på SFS intec

● Joakim Hultgren har utsetts 
till ny VD på SFS intec AB i 
Strängnäs. Joakim är 36 år och 
1996 tog han sin civilingenjörs-
examen i maskinteknik på KTH 
i Stockholm. Två år senare tog 
han en examen i företagseko-
nomi på Stockholms universi-
tet. Närmast kommer Joakim 
från Ovako i Hallstahammar.

Tyréns förvärvar 
Projektteamet 
Västsvenska AB.

● Projektteamet är totalansva-
riga för konstruktionen av den 
nya fotbollsarenan i Göteborg, 
de projekterar stålstommen för 

11 nya hallbyggnader i Boliden 
samt ett antal uppdrag inom 
anläggningsbranschen för att 
nämna några exempel. Bolaget 
som har ett 30-tal anställda 
kommer från den 1 oktober 
2009 att sitta i Tyréns lokaler på 
Lilla Badhusgatan i Göteborg.

Brotema vid 
internationell workshop

● Elementbyggda samver-
kansbroar – en väg mot ett 
industrialiserat brobyggande / 
Coposite bridges with pre-
fabricated deckelements. 
Broseminariet avhölls i det 
nya Ramöllhuset i Stockholm. 
Programmet innehöll en rad 
intressanta anföranden med 
broexperter från USA, England, 
Finland, Frankrike, Tyskland 
och Sverige. Inledningsanfö-
randet hölls av generaldirek-
tören för Vägverket Ingemar 
Skogö. Initiativtagare till 
seminariet och dagens värd var 
Peter Collin. 

Undertak i sträckmetall 

● Pindaros har fått konstruk-
tionsuppdraget att konstru-
era undertaken till Emporia 

köpcentrum i Hyllie, Malmö. 
Köpcentret byggs och ägs av 
Steen & Ström Sverige AB ritat 
av Gert Wingårdhs Arkitekter 
i Göteborg. Undertaken i de 
gemensamma gångstråken 
består dels av sträckmetall (ca. 
15 000 kvm) och kanalplast 
(ca. 3 000 kvm) är utformade 
som paraplyer med låg- och 
högpunkter för att ta bort 
känslan av tunnelseende. 
Sträckmetall som undertaks-
konstruktioner i större och mer 
påkostade byggnader blir mer 
uppmärksammat och som bry-
ter mot traditionella mönster.
www.pindaros.se

Modulbyggnation i 
stål för Telecom och 
Offshoreindustrin

● VSAB har också haft en 
omfattande produktion av 
moduler för Telecom  och 
läkemedelsanläggningar. Man 
har nyligen inlett ett samarbete 
med Leirvik Emtunga om till-
verkning av moduler för deras 
offshoreinstallationer. Stora 

bostadsmoduler sätts samman 
som en ”Stress Skin ” instal-
lation, vilket betyder att man 
utnyttjar varje moduls enskilda 
styrka i den sammansatta 
konstruktionen. 

Nye medlmmer 
i Norsk Stålforbund

● Roar Jørgensen AS
Roar Jørgensen AS et råd-
givende ingeniørfi rma som 
utfører oppdrag innenfor 
fagområdene bygningsmessig 
prosjektering, prosjekt/byg-

● Här kommer ett nytt 
nummer av tidningen 
Stålbyggnad. Mycket av 
fokuset i detta nummer 
ligger på intressanta 
projekt byggda i stål. Inte 
minst de sammanlagt 8 
projekten som gick till 
fi nalen om Stålbygg-
nadspriserna i Sverige 
och Norge.

Årets Offshore-tema 
är till stor del inriktat 
mot vindkraftverk till 

havs, något som är högaktuellt både i Norge och i 
Sverige. Detta är en mycket intressant marknad för 
stålbyggnadsbranschen. Trevlig läsning och tipsa 
gärna andra om att de kan beställa en gratis prenu-
meration på www.sbi.se!

Lars Hamrebjörk
Redaktör för tidningen Stålbyggnad

Provmodul för undertaket i 
köpcentret Emporia

Bostadsmodul tillverkad i samarbete mellan VSAB och Leirvik.

NYHETERNYHETER
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geledelse og eiendomsfor-
valtning. Firmaet ble etablert 
i 1985 og har lang erfaring i 
bransjen. 

Medarbeiderne er høyt 
kvalifiserte, har bred kompe-
tanse og benytter moderne 
datautstyr og programvare. 
Roar Jørgensen AS er lokali-
sert i Hønefoss. Hjemmeside: 
www.roarjorgensen.no

● AF Gruppen Norge AS
AF Gruppen Norge AS er et 
ledende entreprenør- og indu-
strikonsern.

Virksomhetsområder er 
Eiendom, Bygg, Anlegg, Miljø 
og Energi. AF Gruppen er 
totalleverandør av tjenester 
innenfor eiendomsutvikling, 
byggtjenester, anleggstje-
nester, energioptimalisering, 
riving/gjenvinning og offsho-
retjenester. 

AF Gruppen Norge er en 
del av AF Gruppen ASA og 
har om lag 2.000 ansatte i 
Norge, Sverige og Polen. Hje-
mmeside: www.afgruppen.no 

Supplerende 
kontraktsbestemmelser

● Den norske Stålgruppen 
har utarbeidet Supplerende 
bestemmelser til kontrakts-
standardene NS 3406 og NS 
8415 for hhv Totalunderen-
treprenør (med prosjektering) 
og for Underentreprenør. 
Bestemmelsene er beregnet 
”for medlemmer av Den 
norske Stålgruppen” og er 
kalt Blad 101 og Blad 102. De 
kan lastes ned fra her: www.
stalforbund.com/Forbundet/
stalgruppen.htm

20 gode miljøgrunner

● Norsk Stålforbunds miljø-
komité har utarbeidet en liste 
med ”20 gode miljøgrunner 
for å bygge i stål”. Det er lagt 
vekt på å få fram både de 
kjente og de mindre kjente 
miljøegenskapene ved bruk av 
stål i bygg og konstruksjoner 
for øvrig. Lista med miljøgrun-
nene kan lastes ned fra her:
www.stalforbund.com

Leirvik MT kjøper 
svensk konkurrent

● Leirvik Module Technology 
AS på Stord har kjøpt sin 
svenske konkurrent Emtunga 
Offshore AB, som gikk kon-
kurs som følge av finanskrisa. 
Emtunga Offshore og Leirvik 
MT har vært Europas hoved-
konkurrenter innen bygging 
av offshore boligkvarterer. Før 
jul slo Emtunga seg konkurs 
fordi hovedkunden MPF Corp 
– med hovedkontor i Oslo 
– var blitt insolvent som følge 
av den globale finanskrisa. 

Sevan vant 
kampen om Goliat

● Eni Norge har valgt Sevan 
Marine sin Sevan 1000 FPSO i 
stål framfor Aker Solutions sin 
betongflyter på Goliat-feltet. 
Sevan 1000 har en produks-
jonskapasitet på 100.000 fat 
olje daglig, en gassproduksjon 
på 3.9 millioner m3 og en ol-
jelagringskapasitet på 1 million 
fat. - Valget av Sevan 1000 
FPSO demonstrerer norsk tek-
nologis konkurransedyktighet i 
utfordrende offshore områder, 
uttaler Sevan Marines adm. 
direktør Jan Erik Tveteraas.

Ny plattform 
i Nordsjøen

● StatoilHydro vil bygge ut 
Gudrun-feltet med ny platt-
form. Plattformen er planlagt 
utbygd som en bunnfast 
prosessplattform med sju 
produksjonsbrønner og skal 
knyttes opp mot eksisterende 
anlegg i Sleipner-området 
og mot prosessanlegget på 
Kårstø. Med en ny bunnfast 
plattform på Gudrun, blir det 
første av det slaget i Nord-
sjøen siden Kvitebjørn som ble 
åpnet 2004. 

Bygger britisk 
havvindpark

● StatoilHydro og Statkraft 
går sammen om å bygge 
havvindparken Sheringham 
Shoal utenfor kysten av 
Norfolk i Storbritannia. Totale 

investeringer blir 10 milliarder 
NOK. Vindparken på 315 MW 
vil bestå av 88 turbiner, og 
produksjonen skal etter planen 
starte i 2011. Det forventes en 
årlig produksjon på om lag 1,1 
TWh, som er nok til å forsyne 
ca. 220 000 britiske husstan-
der med kraft. 

Hywind bygges 
i Finland

● Det franske ingeniørselska-
pet Technip fikk oppdraget 
med å konstruere, bygge, og 
installere selve søylen for Sta-
toilHydros Hywind vindmølle. 
Hele konstruksjonen bygges 
i stål ved Technip Pori. Selve 
nacellen og propellen leveres 
av Siemens. Det opprinnelige 
konseptet var at søylen skulle 
bygges i betong. Men da an-
budene gikk ut vant Technip 
fram med sitt stålkonsept. 
Det var atskillig billigere enn å 
bygge i betong. 

NYHETER    7

Goliat
StatoilHydros Hywind vindmølle.
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SSAB utvidgar 
produktprogrammet 
inom tjock seghärdad 
plåt

● För att hjälpa kunderna att 
möta de allt hårdare pre-
standakraven utökar SSAB 
produktprogrammet för 
Hardox, Weldox och Toolox. 
Hösten 2008 togs ett helt nytt 
härdverk speciellt anpassat för 
härdning av tjock plåt i kom-
mersiellt bruk. Plåt upp till 170 
mm kan nu härdas. 

Ruukki lanserar 
världens starkaste 
konstruktionsstål

● Ruukki breddar ytterligare sitt 
utbud av höghållfasta stål ge-
nom lanseringen av Optim 1500 
QC, världen starkaste varmval-
sade konstruktionsstål. Ruukkis 
nya ultrahöghållfasta stål möjlig-
gör tillverkning av produkter och 
utrustning med högre prestanda 
och bärande förmåga. 

Tekla Structures 15

● Tekla Corporation lanserar 
en uppdaterad version av 

sin BIM-programvara Tekla 
Structures 15 som innehåller 
förbättringar i samarbetet mel-
lan design, konstruktion och 
leverans genom förbättrade 
verktyg för modellering och 
visualisering. 

Några av de nya funktio-
nerna i Tekla Structures 15 är 
modellering på ett mer intuitivt 
sätt än tidigare. Tekla Structu-
res 15 innehåller direktlänkar 
till olika program och system 
samt förbättrade möjlighe-
ter med referensmodeller. 
Med hjälp av detta kan man 
samarbeta mycket tightare 
och kommunicera via modeller 
istället för via ritningar mellan 
olika aktörer i projektet. www.
tekla.com

CE-märkning av 
10.9-skruvar

● Det finns nu en harmonise-
rad Europastandard för skruvar 
till högt förspända skruvför-
band, SS-EN 14399-3 och -4. 
Det innebär bl a att sådana 
skruvar bör vara CE-märkta. 
Alternativet är en fullständig 
mottagningskontroll, vilket blir 
både kostsamt och opraktiskt. 
Se vidare info på www.stbk.

se/nyheter.html. 

ESSVE 
lanserar 
vädersäkra 
skruvar

● ESSVE lan-
serar ett nytt 
sortiment med 
gipsskruv för 
montage av 
utvändig gips-

skiva – Aqua Outdoor Gips-
skruv. Serien innehåller såväl 
gipsskruv för trä-/stålregel som 
gipsskruv med borrspets för 
stålregel. ESSVE Aqua Outdoor 
Gipsskruv är en nyutvecklad 
skruv med platt utanpålig-
gande huvud. Dess nya design 
är anpassad för att ge ett vä-
dersäkert montage av utvändig 
gipsskiva. Med Aqua Outdoor 
Gipsskruv minimeras risken att 
väta tränger in i gipsskivorna 
vid infästningspunkterna, innan 
fasadklädseln är monterad. 
För mer information se www.
essve.se

EDR ny forhandler for 
Vico Software

● EDR (Engineering Data 
Resources) har signert forhand-
leravtale med Vico Software. 
Avtalen går ut på at EDR 
skal selge og markedsføre 
Vico Software sine løsninger 
innen 5D BIM i Norge. Videre 
skal EDR gi brukerstøtte og 
opplæring til kunder, samt 
utføre tjenester i det norske 
markedet. 

Nytt produkt for 
brannisolering av 
stålkonstruksjoner

● Paroc lanserer nå et nytt 
produkt for brannisolering av 
stålkonstruksjoner. FireSAFE er 
det første isoleringssystemet 
som er ETA-godkjent. Det 
er også tynnere og dermed 
enklere å montere enn tidli-
gere modeller. Godkjenningen 
betyr at FireSAFE får selges i 
hela Europa og tilfredsstiller 
de høye krav som EU stiller 
for brannisolering av stålkon-
struksjoner. 

Vädersäkra skruvar från ESSVE. 

FireSAFE.

a n n o n s @ s b i . s e

Nå dina läsare!

Tekla Structures 15.



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

Ulrik Jonasson,
VD på Sjölins Smide.

Hilanders
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Europrofil deltog i ett antal 
tester på Sintef i Trondheim 
av ytterväggskonstruktioner 
där Skanska ville säkerställa 
vind och vattentäthet av det 
klimatskal man använder i sin 
produktion. Man kunde då 
bl.a. konstatera att bättre tät-
ning av skarvar mellan vägg-
skivorna samt mellan skiva 
och regelstomme är önskvärd. 
Europrofil har provat olika 
metoder för att lösa denna sva-
ga punkt i konstruktionsskalet, 
vilket nu har resulterat i en ny 
patentsökt montageprofil.

Den patentsökta montage-
profilen för yttervägg består av 
en H-profil i plast. Denna är för-
sedd med dubbelhäftande tejp 
på sin bakre fläns, där hål stan-
sats genom tejp och profilbak-
sida, hål är dessutom stansade 
genom livet i profilen. Fixturen 
tätar effektivt skarven mellan 
skivor med sin profilkropp och 
ett applicerat lim. Dessutom 
limmas fixturen fast i underlaget 
genom att lim tillåts komma ut 
ur profilen genom de stansade 
hålen på profilens baksida och 
fästa mot underlaget. En annan 
mycket stor fördel är att fixturen 
ersätter skruvningen, vilket 
annars är ett slitsamt tidsödande 
arbete för montörerna. 

Monteringen av skivorna 
med fixturer är mycket enkel 
och ergonomisk. En första 
startfixtur monteras på regeln 
genom att skyddsfilmen på 
tejpen avlägsnas och profilen 
fästs mot regeln. Lim appliceras 
i fixturen och på skenor och 
mittregel. Skivans kant placeras 
i fixturen och trycks i position, 
en magnetlist kan med fördel 
användas på mittregeln för att 
trycka skivans baksida mot 
stålregeln tills limmet fixerat. 
En ny fixtur placeras på den 
monterade skivans fria kant, 
när fixturen är i rätt position 
avlägsnas skyddsfilmen på 
tejpen och fästs mot regeln. 
Lim appliceras i fixturen på 
skenor och mittregel, ny skiva 
placeras i fixturen osv. I denna 
skarv limmas skivornas sidor 
mot varandra och i underlaget, 
detta ger en helt tät och mycket 
stark fogning av skivorna, mot 
varandra och mot underlaget.

Användningen ställer stora 
krav på limmet, både vad gäller 
styrka och hållbarhet. För ända-
målet har ett speciellt silikatlim 
utvecklats som kallas Magna. 
Magna silikatlim är i applikatio-
nen att betrakta som ålders-

beständig, fixturen skyddar 
effektivt limfogen mot UV-ljus 
vilket är det enda som påverkar 
dess beständighet. De fixtur-
monterade skivorna skyddar 
effektivt och säkert byggnadens 
stomme mot drag och fukt, helt 
utan risk för läckage då skivorna 
dessutom är helt intakta utan 
skruvskador eller befattade med 

glipor mellan skivskarvar och 
stomme. Generellt kan sägas att 
en Magnalimmad skiva är minst 
dubbel så starkt förankrad som 
vid skruvning.

Montageprofiler för ytterväggar 
är tillverkade av strängsprutad 
PVCplast. Profilerna är försedda 
med dubbelhäftande tape för enkelt 
montage mot stålreglar. Montage av skiva på stålregelstomme

1

2

3

4

5 6

Framtidens montage av skivor på stålregel-stomme

Läs mer på europrofil.se
info@europrofil.se



Så får du marginalerna på din sida

w
w
w
.tib

no
r.se

PROFILSKAPARE

Stockholm Waterfront är ett av de mest unika byggprojekten i norra Europa.

Stål bildar stomme i Stockholms nya profil. Med Tibnor som part-

ner och leverantör har Contiga prefabricerat stålstommarna till 

stora delar av Stockholm Waterfront. Kvarteret förändrar bilden av  

Stockholms innerstad. Tibnor är med och säkerställer att den nya 
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ELU skapar spännande konstruktioner som gör det möjligt 
för människor att mötas. Stockholms nya kongresscentrum – 
Stockholm Waterfront och en prisnominerad stålbro i Ny köping 
är två framgångsrika exempel.

Mer info: www.elu.se

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



Juryn har utsett Swedbank  
Stadion till vinnare av  
Stålbyggnadspriset 2009. 

En ny arena för fotboll med en tydlig 
stålkonstruktion i direkt anslutning 
till den gamla Malmö Stadion i be-

tong. Mellan de båda arenorna skapas ett 
nytt Stadiontorg som nav i norra Europas 
största sammanhängande idrottsområde. 
Swedbank Stadion är ett kompakt fot-
bollsstadion med maximal närhet mellan 
publik och spelare. Arenarummet är cen-
tralt och har formats utifrån noggranna 
studier i sektion för bästa sikt och ett sam-
manhållet publikhav. Bakom läktarna är 
foajéer och verksamhetsytor organiserade 

STÅLBYGGNADSPRISET 2009

➤

Stålbyggnadsinstitutet 

delar vart annat år ut 

Stålbyggnadspriset

till ett byggnadsverk där 

man på ett innovativt och 

arkitektoniskt tilltalande sätt 

utnyttjat stål i den bärande 

konstruktionen. Syftet är att 

uppmuntra till användandet 

av stål i byggandet och ge 

upphov till nya idéer och 

inspirerande lösningar. 

Stålbyggnadspriset 2009 
till bästa svenska stålbyggnad

Swedbank Stadion

inom en sammanhållen byggnadsvolym 
med egen identitet i kontrasterande sam-
spel med Malmö Stadion.

Swedbank Stadion är huvudsakligen 
uppbyggt av en enda principsektion med 
en modulbredd av 10 meter. Sektionen är 
vald för att minimera fotavtrycket på en 
trång tomt och för att efterfrågade pro-
gramytor ska motsvaras inom respektive 
våningsplan. Sedan sektionen upprepats 
49 gånger i en U-form, med början och 
slut vid supporterläktaren i norr, öppnar 
sig byggnaden med huvudfasaden mot det 
nya Stadiontorget och Malmö Stadion. 

Swedbank Stadion är utfört med ut-
vändigt exponerade stålfackverk för att 
ge byggnaden karaktär och för att åstad-
komma ett slätt och ljudreflekterande tak 
i arenarummet. Stålstommen är konse-
kvent avläsbar i arenarum och exteriör 
och utgör byggnadens arkitektoniska 
huvudelement.

På basis av de ursprungliga skisser-
na på stadion har Ruukki arbetat fram 
olika förslag på tekniska lösningar och 
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Juryn 2009 består av:

Arkitekt Henrik Rundquist, 
Rundquist akitekter

Arkitekt Matilda Stannow, 
Tidskriften Arkitektur

Professor Bernt Johansson
Civ ing Lars Hamrebjörk, 

Red Stålbyggnad
Civ ing Björn Uppfeldt, 

VD SBI

Juryn har bedömt inkomna förslag 
utifrån aspekterna Stålkonstruktion/
stålanvändning, Arkitektur/samspel 
med stål samt förslagets möjligheter 
att genom SBI marknadsföra stålan-
vändning i byggandet. 

Bland ett 15-tal inkomna förslag 
nominerades fem finalistprojekt 
utifrån dessa kriterier till en slutlig 
bedömning. 

Till det vinnande bidraget har 
juryn valt det projekt som har bäst 
möjligheter att marknadsföra stålan-
vändningen i byggandet genom:
–  sin rationella stålanvändning och 

konstruktion
–  sin gestaltningsmässigt tydliga  

form och konsekvens
– sin storskaliga sammanhållenhet
–  den välavvägda relationen till  

omgivande stad och bebyggelse.

VINNARE

Byggherre: 
Arenabolaget Nya Malmö Stadion
Arkitekter: 
Berg Arkitektkontor /  
Fojab arkitekter i Malmö

Berg: Svante Berg (ansv) och Petter 
Eklund (handl).
Fojab: Greger Dahlström (ansv) och 
Per-Aage Nilsson (handl).

Konstruktör: 
Tyréns / Sweco Structures /  
Ruukki Construction
Stålentreprenör: 
Ruukki Construction
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➤konstruktioner av stål-
stommen. Varje förslag 
på de olika lösningarna 
som har utformats har 
presenterats i 3-D mo-
dellering för att möjlig-
göra bästa underlag för 
bedömning av lösningar 
med anslutande entre-
prenader. Projektering och detaljplanering 
av arenans stålkonstruktion har sedan 
utförts i samråd med beställare, arki-
tekter, huvudkonstruktör och ett antal 
huvudleverantörer speciellt arbete har 
lagts ner på samordning med de bärande 
betongkonstruktionerna. Då bygg- och 
projekteringsfasen har löpt samtidigt har 
stort arbete lagt ner på att kontinuerligt 
uppdatera Tekla-modellen med slutresul-
tat en kostnadseffektiv stålkonstruktion 
med ett starkt arkitektoniskt uttryck 

Stålkonstruktionen har konstruerats 
och tillverkats i tre maximala delar från 
fabrik ur transport- och tillverkningssyn-
punkt för att få bästa möjliga effektivi-
tet och sammansättning på såväl fabrik 
som arbetsplats. Tekla -modellering under 
hela byggfasen har också inneburit att ett 
minimum av anpassningar på arbetsplat-
sen. För exakt anslutning av fackverk till 
angränsande betong har varje ingjuten 
bult mäts in och hålet positionerats in i 
anslutningsplåten före montering. 

Stålkonstruktionen består av 50 st 
tak-och väggfackverk med 20 m utkrag-
ning samt 58 st sneda fasadpelare som 

uppförd på samma plats som den 

r arkitektonisk synpunkt har det 
varit viktigt att det inte bara ska 
vara en arena, utom även en bygg-

nad i staden. Tanken med takutformning 
i stål har varit att det ska kännas som 
om taket svävar över arenan och bidra 
till en känsla av lätthet. Detta uppnås 
genom takkonstruktionens utformning 
och glaspartiet i anslutning mellan betong 
och stål.

Stål har blivit verktyget att formge 
det bärande taket med, kunna undvika 
pelare och ge byggnaden ett vänligt och 
öppet uttryck samtidigt som konstruk-
tionen klart definierar rummet i arenan. 
Balkarnas utformning ger Gamla Ullevi 
sitt karaktäristiska utseende. Taket täcker 
samtliga åskådarplatser på Gamla Ul-
levi. Det består av papp, board, profilerad 
plåt på åsar med krökta (bågformade) 
svetsade I-balkar som primärbalkar. 
Takbalkarna konsolar ut över läktaren 
cirka 22 meter och ska ses som en för-
längning av betonggradängbalken, balken 
som bär betongläktaren. Primärbalkarna 
är överhöjda motsvarande takets egenvikt 
d.v.s. balkänden är lyft 150 mm, detta 
har åstadkommits genom snedställning 
av balkens fotplåt. Anslutningen mot de 
stora gradängbalkarna är utformad som 
ett knä, där takbalkens fotplåt har samma 
storlek som betongtvärsnittet. Själva in-
fästningen består av 12 st förspända 45 
mm grundbultar.

Balkhöjd vid anslutningssnittet är 2 
800 mm med flänsbredd 600 mm och 
flänstjocklek 40 mm. Balkhöjden går ner 
till 600 mm med flänsbredden 400 mm 
och flänstjockleken 25 mm vid balkspet-

har samverkan med samverkansbalk och 
betonghåldäck på alla våningarna. Ståls-
tommen har en delning på 10 m och varje 
stomdel har levererats i 3 delar; pelare, 
väggtak och konsoldel. Fackverken är 
upplagda på betongstomme och sam-
mankopplade i upplag med en ringbalk 
som för över tvärkrafter till stabiliserande 
delar. Nosbalk av VKR profili framkanten 
för installationer och svängningsreduce-
ring. Fasadpelare VKR 300 x 300 med 
kopplingar för WQ balk till håldäck. Tak-
lelementen utgör en styv skiva. Plasttak 
på åsar som stabiliseras med vindkryss i 
södra delen ❏
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Juryns utlåtande är:

Med en rationell stålkonstruktion som gjort det möjligt att hantera den korta bygg-
tiden har en uttrycksfull och stringent byggnad formats. Som en farkost har hela 
anläggningen landat med minsta fotavtryck på marken och med spänst i den syn-
liga stålkonstruktionen format fasad och tak till en sammanhållen mörkgrå enhet.

Genom den konsekventa repetitionen av samma konstruktionselement runt om 
uppstår en tydlig ordning för entrélägen och anslutande torgytor. Den tydliga stål-
karaktären finner sig självklart invid den lika tydliga betongarenan, Malmö Stadion 
från 1958 av arkitekterna Jaenecke & Samuelson. 

I motsats till den yttre strukturella dynamiken ter sig arenarummet lugnt och helt 
fokuserat mot byggnadens funktion – fotbollsmatchen!

Finalist nr 2



➤

Byggherre: Higabgruppen
Arkitekt: Arkitektbyrån
Konstruktör: Projektteamet
Stålentreprenör: Lecor
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Juryns utlåtande är:

Ur en tyngre, solid byggnadskropp 
växer det lätta taket, som upplevs 
sväva över arenans läktarplatser. 

Övergången från de stora tunga 
gradängbalkarna till de lättare 
takbalkarna förstärks av att stå-
lets karaktär tydliggörs i form av 
förstärkningar och plåtar som står 
i kontrast till den släta betongen. 
Det välgestaltade bågformade taket 
bidrar till byggnadens tydliga och 
starka form. 

Ny järnvägsbro över Nyköpingsån

Finalist nr 3

Ny järnvägsbro i stål över  
Nyköpingsån ersätter den gamla 
bron genom ett enda lyft med  
Nordens största fackverkskran.

en gamla järnvägsbron över Nykö-
pingsån togs i bruk 1910 och var 
utförd som en nitad fackverksbro 

i stål. När det 2008 var dags att byta ut 
den ville man inte förändra utseendet mer 
än nödvändigt. Man har lagt stor vikt vid 
den nya brons utformning, eftersom den 

är belägen mitt i ett rekreationsområde (i 
centrala Nyköping) där många passerar 
dagligen. 

Den nya bron är en 51 m lång och 8 
m bred fackverksbro av stål. Bron ut-
fördes i ett spann och stålvikten är 270 
ton. Fackverken är 8,4 m höga. Över- och 
underramsstång samt ändportalerna är 
svetsade lådprofiler. Inre diagonaler be-
står av svetsade H-profiler och vindfack-
verket mellan överramsstängerna består 
av tvärbalkar av svetsade H-profiler och 
diagonaler av VKR-profiler. Underredet 
utgörs av ett ortotropt tråg i stål.

De nya betonglandfästena byggdes 
bakom de befintliga stöden och grundla-
des på stålkärnepålar. Bygget av landfäs-
tena utfördes samtidigt som det pågick 
tågtrafik på den gamla bron som förläng-
des med spårbroar över byggroparna. 

sen. Balkens underfläns är vippstagad via 
åsarna. Balkarna levererades i hela sin 
längd till arbetsplatsen och alla anslut-
ningar till åsar, vippstag o.s.v. är bultade. 
Antal takbalkar är 64 st med en stålvikt 
på cirka 14 ton per balk. Takkonstruk-
tionen är projekterad i 3D-programmet 
Tekla Structures..❏

Byggherre: Banverket
Arkitekt och konstruktör: ELU Konsult
Stålentreprenör: Brisab
Brolyft: Havator Group

Flera alternativ till arbetsmetoder ut-
reddes. Till slut bestämdes det att bron 
skulle byggas i sin helhet invid ett indu-
striområde vid sidan om spåret och lyftas 
på plats i ett stycke med kran. Först lyfte 
man bort den gamla bron för att sedan 
lyfta den nya bron på plats med nordens 
största fackverkskran. ❏

Juryns utlåtande är:

Genom förtillverkning av stålkon-
struktioner kan broar snabbt komma 
på plats utan tidskrävande byggpro-
jekt på platsen. 

För den nya järnvägsbron över 
Nyköpingsån innebar det möjlighe-
ten att ersätta en äldre bro som bara 
tillät 30 km/tim med en ny för 130 
km/tim med ett minimum av drift-
stopp i trafiken, med stora samhälls-
ekonomiska vinster. 

Sveriges största lyft av en hel bro, 
på 270 ton, visar på stålets nutida 
möjligheter samtidigt som den nya 
brons uttryck refererar till de klas-
siska järnvägstraditionerna.
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Ett stort industrikomplex som ingår 
-

K4, Kiruna Kulsinterverk nr 4, är 
ett mycket stort industrikomplex 
och består i huvudsak av tre av-

gränsade delar. Rullhuset, där finmald 
järnmalm i våt form blandad med olika 
kemikalier och formas till pelletskulor. 
Ugnsdelen, en ca 110 meter lång ugn där 
pelletskulorna hettas upp och bränns i en 
temperatur av ca 1250 C. Kylardelen, där 
pelletskulorna kyls ned till hanterbara 
temperaturer för vidare frakt till lager 
och transport.

Det huvudsakliga byggnadsmaterialet i 
konstruktionen är stål, ca 9.300 ton, och 
kan delas upp i yttre och inre konstruktio-
ner. Yttre konstruktion består av bärande 
yttre stomme, stålpelare, upp till 35 meter 
höga, med dimensioner 800x500 mm och 
flänstjocklekar upp till 50 mm.

Kylardelen har en fri inre spännvidd 
på ca 50 meter. Takkonstruktionen i 
kylardelen är tredelad och bärs upp av, 
2 st 48 meter långa längsgående avväx-
lingsfackverk som vilar på svetsade fyr-
kantpelare 1000x500 mm. Projektet har 
ställt stora krav på koordinering av inre 
stålkonstruktioner i den extremt instal-
lationsintensiva miljön.

KK4 är projekterat i 3D, vilket också 

Byggherre: LKAB
Arkitekt: Sweco Structures
Konstruktör: Sweco Structures
Stålentreprenör: NCC / Normek 

varit ett krav från beställaren, då all ko-
ordinering mellan de olika teknikdisci-
plinerna skett i 3D. Att hålla tidplanen, 
som var mycket pressad, hade nog inte 
heller varit möjlig utan väl inarbetade 
rutiner i 3D projektering. Det har även 
varit ett krav på leverans av styrfiler för 
industrirobotar, CNC-filer, till stålentre-
prenören. Arbetet med analys och dimen-
sionering av stålstommen har även det 
utförts i 3D.❏
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Byggherre: Akademiska Hus
Arkitekt: NFR Arkitektkontor
Konstruktör: Integra
Stålentreprenör: Ruukki

Juryns utlåtande är:

Som ett smycke i ett vitrinskåp pockar 
den svävande multimediasalen i 
Campus Karlstad på uppmärksam-
het. Med stålets formbarhet och pre-
cision har den äggliknande volymen 
kunnat göras precis så svävande och 
lätt som den ska uppfattas. 

Stålstommen med sin uppbygg-
nad av krökta balkar och spant är 
inhängd med stålstag i husets tak-
konstruktion och sedan beklädd på 
både in- och utsida.

En intresseväckande form för 
en viktig funktion har skapats och 
framhäver Karlstads universitet som 
något utöver det vanliga!

Finalist nr 4

-
ler en accent i form av en ”svä-
vande” äggformad multimediasal 
byggd med stålstomme.

us 21, den senaste utbyggnaden 
av Karlstads universitet, är ett 
byggnadskomplex som egentligen 

utgörs av 5 sammanbyggda huskroppar 
och samlar institutionerna för teknik 
och ingenjörsvetenskap. I ett tidigt skede 
koncentrerades arbetet på att ta fram en 
kostnadseffektiv stomme. Man genomför-
des även LCC-beräkningar, dvs analyser 
av kostnader under byggnadens och 
dess tekniska systems hela livscykel. 
Stomvalet utföll klart på en kombi-
nation av pelare och balk av stål samt 
källarväggar, stabiliserande innerväggar 
och bjälklag av prefab betong. 

I den främre huskroppen med stora 
volymer och transparens har stålet som 
stommaterial en framträdande roll. Som 
synlig konstruktion framträder stålet i 
glasfasadens pelare och horisontaler. De 
runda pelarna, upp till 14 m höga och 
med 355 mm diameter fick specialbestäl-
las för att dessa inte skulle vara utförda 
spiralsvetsade. Takstolarna är utformade 
som fackverk av KKR-rör med en största 
konstruktionshöjd 3,2 m. Dessa bär utö-
ver taklast även inhängda laster i form av 
traverser, loftgångar samt inte minst den 
spektakulära multimediasalen ”Ägget”. 

Ägget tycks sväva i en rymd i en stor 
öppen entréhall, begränsad av glasfasader 
i två riktningar. Den byggnadstekniska 
utmaningen har bestått dels i att ge ägget 
dess exakta form med en rationell bygg-
metod men också att säkra stabilitet och 
upphängning utan att illusionen om en 
svävande kropp skall gå förlorad. Stom-
men utgörs av ett stålskelett bestående av 

Ägget

krökta och sammansvetsade ovala spant, 
vart och ett upphängt via hängstag i tak-
konstruktionen. Mellan spanten formas 
stommen av krökta balkar av bockade 
C-profiler. Stabiliteten i sidled åstadkoms 
genom att byggnadskroppen i golvnivå är 
förbunden via två landgångar till intillig-
gande bjälklagskant. ❏

Finalist nr 5

Juryns utlåtande är:

I denna storskaliga byggnad i stor-
slagen miljö fortsätter man en lång 
tradition av klassiskt industribyg-
gande i stål och plåt. 

Konstruktionsmässigt visar man 
stålets möjligheter och flexibilitet när 
det gäller att bygga riktigt stora och 
funktionella volymer.

KK4 är en solitär som inte utger 
sig för att vara något annat än den 
är - och det är det som är poängen.
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Juryn har bestemt at Norsk Stål-
konstruksjonspris 2009 tildeles 

angbrua Ypsilon er resultatet av 
en internasjonal arkitektkon-
kurranse i 2005, som ble vunnet 

av Arne Eggen Arkitekter AS. Med sine 
luftige og elegant linjer har brua blitt et 

Norsk Stålforbund og 

Norsk Forening for Stål-

konstruksjoner står bak 

priskonkurransen som hol-

des hvert annet år. Prisen er 

ment å oppmuntre til anven-

delse av stål og gi opphav 

til nye idéer og inspirerende 

løsninger. Prisen deles ut til 

en stålkonstruksjon som har 

kvaliteter både hva angår  

Norsk Stålkonstruksjonspris 2009
til beste stålkonstruksjon

landemerke i byen. Den nye gangbrua 
forbinder Drammen teater og Gamle Kir-
keplass på Bragernes med Union scene og 
Papirbredden på Strømsø. Brua spenner 
uanstrengt over elveløpet med en minimal 
inngripen i det bestående. 

Ypsilon er en ett-tårns skråstagbru med 
tårnet plassert på et brukar i elva. Ved tår-
net deler brubanen seg og føres videre som 
to spenn. Sett ovenfra ser brua ut som en 
symmetrisk Y, derav navnet. Med denne 
Y-formen har arkitekten oppnådd kravet 
om en seilingshøyde på 6 meter i femten 
meters bredde samt brukervennlige stig-
ningsforhold for gående og rullestolbru-
kere. Tårnet består av to skråstilte ”sigar-
formede” stålmaster med høyde 47 meter. 
De to mastene står på et felles betongfun-
dament i elva og er forbundet til hverandre 
med to horisontale kabler. Diameteren på 
mastene varierer fra 500 mm til 1000 mm 

Juryen 2009 har bestått av:

Gary Bates, 
Space Group Arkitekter AS, 

representant for Norske Arkitekters 
Landsforbund
Stig Møllersen, 

Multiconsult AS, representant for 
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
Pål Jevanord, 

Sivilingeniør Knut Finseth AS, 
representant for Rådgivende Ingeniø-
rers Forening
Audun Harridsleff, 

Contiga AS, representant for Den 
norske Stålgruppen

Juryen har på bakgrunn av 10 
innkomne forslag nominert tre 
kandidater til finalen i årets priskon-
kurranse. Det var i år stor bredde og 
flere typer av konstruksjoner blant 
de nominerte. De tre finalistene er 
Telenor Arena, Ypsilon og Petter Dass 
Museet. De er alle tre flotte kandi-
dater til Stålkonstruksjonsprisen med 
utmerkede kvaliteter for anvendelse 
av stål i de bærende konstruksjoner. 
Presentasjon av det vinnende pro-
sjektet og prisutdeling vil skje under 
Norsk Ståldag 27 oktober på Grand 
Hotell i Oslo.

VINNER

Byggherre: 
Drammen Kommune
Arkitekt: 
Arne Eggen Arkitekter AS
Rådg. ingeniør: 
Haug og Blom-Bakke AS
Stålentreprenør: 
Ruukki Construction AS

Fredrik Bekken
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elenor Arena er den nye fotballsta-
dion til Stabæk på Fornebu med 
15.000 sitteplasser til idrett og 

23 000 plasser til konserter. For å gi fa-
sadene et lett og transparent uttrykk er 
det benyttet duk-konstruksjoner i fasa-
dene. Arena er Norges største overbygde 
fotballstadion og flerbruksarena. Det er 
heldekkende tak og kunstgress. Arenaen 
brukes til både messer, konserter og for-
skjellige sportsaktiviteter. I tilknytning til 
arenaen er det 11.000 m2 næringslokaler 
til bl.a. restauranter, butikker, kontorer 
mm. Tilbygget på 7 etasjer, á 1.600 m2, 
er bygget med tradisjonelt bæresystem 
av stålkonstruksjoner og hulldekker som 
etasjeskillere. 

Takfagverkene spenner hele 115 me-
ter og består av en buet overgurt og en 
svakt buet undergurt. Høyden på midten 
er 10,8 meter. Dimensjon i overgurter er 
HD400x262 og i undergurt HD400x237, 
begge i kvalitet S460M. I diagonaler og 
vertikaler er det valgt kaldformede kva-
dratiske hulprofiler i kvalitet S355 med 
dimensjoner fra 350x16 til 200x6. Fag-
verkene er fritt opplagt med fast lager på 
søyle i enden ved kontorbygg og pendel-
søyle på motsatt side. Knutepunkter ved 

Byggherre: 
Fornebu 
Arena AS
Arkitekt: 
HRTB Arki-
tekter AS
Rådg. 
ingeniør: 
Contiga AS,
 Dr Tecn. 
Olav Olsen 
AS
Stålentre-
prenør: 
Contiga AS
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Juryens uttalelse:

Radikale ingeniørløsninger er en av kjernene i norsk innovasjon. Når dette kombi-
neres med arkitektur, vil en allianse av seriøsitet og vågestykke inspirere oss til å se 
og tenke nytt. Ypsilon-broen i Drammen representerer et nytt referansepunkt for 
brukonstruksjoner, ved aktivt å endre bybildet, forholdet til elva og den generelle 
oppfatning av byen Drammen. 

Ypsilon er en asymmetrisk skråstagbru med to konisk utformede master. 
Hovedformen har en velkjent strukturell karakter. Imidlertid er dens artikulasjon 
med Drammen unik. Y-formens tilleggsverdi løfter strukturen samtidig som den 
genererer en ny dynamisk situasjon i byen. Ypsilon kobler sammen Union Brygge, 
byparken og sentrum, og skaper en ny bevegelse gjennom byen der den i seg selv 
blir et av de viktige knutepunktene (eller aksene). 

I tillegg til å gi stabilitet og forankring av broen, gir de to landkarene en vak-
ker subtil overgang med overraskende finesse og artikulasjon. De asymmetriske 
sidespennene gir et særpreget uttrykk til plassen som er innkapslet av Y-formen.

Enkel og ren detaljering av øvre og nedre kabelfester gir broen en kvalitet som 
fungerer på både nært hold og på avstand.

og har varierende veggtykkelse fra 16 mm 
i toppen til 40 mm i foten. 

Brubanen, som spenner fritt fra land-
kar til landkar, svever fritt mellom maste-
ne og bæres kun av de skråstilte kablene. 
Hovedbanen består av et 4 meter bredt 
ståldekke mellom to parallelle Ø620x20 
mm stålrør. Ståldekket er utført som en 
vanlig platekonstruksjon med 16 mm tyk-
kelse og bæres av tverrbjelker for hver 1,5 
meter. Oppå stålplatene er det lagt et bro-
dekke av asfalt, styropor og betong med 
innstøpte slanger for vannbåren varme. 
Hovedspennet som starter på Strømsø-
siden ved Papirbredden, er ca. 90 meter 
langt og opphengt i 8 kabelpar. Ved tårnet 
deler brubanen seg og føres videre som to 
spenn til Bragernessiden. De to sidespen-
nene står i 90 graders vinkel på hverandre 
og er begge ca. 45 meter lange. Sideba-
nene består av et 3 meter bredt ståldekke 
utkraget fra Ø620x40 mm stålrør. Disse 
er eksentrisk opphengt i 4 kabelpar. Det 
har gått med ca. 290 tonn stål og 1680 
meter kabler med vekt 28 tonn. ❏

Finalist nr 2

Fredrik Bekken
Terje Løchen

Helhetslösningar inom stål- och betongprefab

0176-773 00. Box 94, 761 21 Norrtälje.
www.contiga.se

Ska du bygga kontor, hotell, skolor, sjukhus, bostäder,
industri- och lagerhallar, värmeverk eller kanske ett pannhus?

Contigas prefabstommar ger dig kort byggtid, bästa totalekonomi,
hög kvalitet och utrymme för god och spännande arkitektur!



Byggherre: KF Petter Dass Eiendom 
Arkitekt: Snøhetta AS
Rådg. ingeniør: Norconsult AS
Stålentreprenør: Lønnheim Stål AS

keplanet ligger foajé, auditorium og kafé. 
Hovedvolumet ”svever” over bakkeplanet, 
og inneholder et stort utstillingsrom, samt 
en mesaninetasje som inneholder kontorer 
og bibliotek. Bygget er integrert i landska-
pet, ved at takflaten følger terrengsnittet 
på de wiresagete veggene. Grunnplanet 
har i hovedsak glassvegger for å forsterke 
forholdet mellom naturen og bygget. Det 
”svevende” hovedvolumet har glassfelt 
i hver ende. Det ene henvender seg ned 
mot kirketunet, det andre opp mot him-
melen. 

Det bærende system består i hoved-
trekk av en stålkonstruksjon i begge lang-
vegger. Mellom disse konstruksjoner er 
det montert SD265-dekker i etasjeskiller 
og Lett-tak på taket. Stabiliteten sikres 
alene ved skivevirkning i dekker og tak, 
som overføres til en plasstøpt heissjakt 
midt på den ene langvegg. I begge ender 
av bygget er det utført momentstive ram-

Prosjektet består av et museumsbygg 
med et bruttoareal på 1350 m2, samt 
en landskapsplan som omfatter om-

rådet rundt museet, et parkeringsanlegg 
og et driftsbygg. 2 mil fra Sandnessjøen 
sentrum ligger kirkestedet Alstahaug som 
preges av den gamle Alstahaug kirke. 
Petter Dass var sogneprest i denne kir-
ken fra 1689 til sin død i 1707. Hele 
gårdstunet er vernet i reguleringsplanen. 
Snøhetta etablerte en ”ny” tomt ved å wi-
resage en ”sliss” ut av åskammen umiddel-
bart vest for kirken, og plassere et frittstå-
ende bygg i denne ”slissen”. Slissen består 
av to wiresagete fjellvegger som er ca 70 
meter lange, med en avstand på 15,5 meter. 
Mellom disse veggene er det etablert et nytt 
bakkeplan, en utvidelse av kirkebakkens 
nivå, ut mot havet. Museumsbygningen er 
11,5 meter bred, og ligger med en avstand 
på ca 2 meter fra fjellveggene. Besøkende 
kan gå langs begge fjellveggene. På bak-

STÅLBYGGNADSPRISET 2009 19

ender er regnet som momentstive ledd 
med sveiste forbindelser mens øvrige 
knutepunkter er momentfrie ledd og ut-
ført med skrueforbindelser. Det opptrer 
store deformasjoner ved lange spennvid-
der. Makismal vertikal nedbøyning ble 
beregnet til ca. 440 mm og maksimal ho-
risontal forskyving ca. 85 mm. Den hori-
sontale forskyvningen skjer ved pendel-
søylen og skyldes en ”utsparkingseffekt”. 
Byggearbeidene startet i begynnelsen av 
mars 2007, og montering av takfagverkene 
startet i begynnelsen av 2008. Stålelemen-
ter kom i deler og ble montert sammen 
til 15 stk dragere, som siden ble løftet på 
plass på toppen av tribunene, nesten 30 
meter over bakken. Så fort dette var gjort 
ble lett-taket montert. Deretter startet neste 
fase, med legging av kabling, ventilasjon, 
rørlegging og øvrig innredning i tillegg 
til glass og fasader. Alt var klar nyttår 
2008/2009. Det har gått med totalt 1850 
tonn stål, herav 1350 stål i tak. ❏

mer, som overfører skivekrefter fra taket 
til SD-elementer. Alle bærende stålkon-
struksjoner er brannbeskyttet til R60 i en 
kombinasjon av brannmaling for synlige 
konstruksjoner og Conlit for konstruksjo-
ner som er innkledd. Stålkonstruksjonene 
er i sin helhet utført med bolteforbindel-
ser. Dog er momentstive rammer i gavler 
montasjesveist i hjørnene. Det har gått 
med ca. 65 tonn stål. ❏

Finalist nr 3

A
ake E. Lindm

an

Lønnheim Stål AS 
Kontor :Nordmørsveien 54, 6517 Kristiansund 

Fabrikk : 6686 Valsøybotn 
www.lonnheim.no

Vi har levert og montert stålkonstruksjonene
til Petter Dass museet.
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By Professor Ilmari Lahdelma, M.Sc (Archit.)
Photos: Jussi Tiainen

he role of an individual building in 
determining the direction of a city’s 
overall architectural development 

is nowadays recognised as a model for 
city planning. The Maritime Centre is 
a notable addition to landmarks asso-
ciated with Kotka both nationally and 
internationally.

Cornerstone of the Culture Harbour
The Old Harbour, or City Terminal, will 
soon be transformed into a Culture Har-
bour. Work in and around the harbour 
will coexist with spaces designated for 
pastimes and cultural activities. In addi-
tion to events at the Maritime Centre, 
the surrounding area will take on a more 
active role for local residents with attrac-

Harbour view from the north.

View towards the main entrance.
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tions including a multipurpose arena, a 
cinema complex, a ferry terminal and a 
guest marina. As the first of its kind, the 
international significance of the Mari-
time Centre affords it a unique role as the 
functional cornerstone of the downtown 
area.

A Maritime Vision
The title of the proposal to win first prize 
in the architectural competition to design 
the Maritime Centre was HYÖKY, 
‘swell’. References to the sea incorpo-
rated in the building’s distinctive archi-
tecture link the Maritime Centre to the 
sea in general and to the unique features 
of the Kymenlaakso region in particular. 
The abstract image of a large wave, a 
swell, which dominates the exterior of 
the building, and the façade, specially 
designed to capture the glint of the water, 
combine to create a physical representa-
tion of the sea.

Proactive Cityscape
Situated at the end of the planned culture 
harbour, the roof of the Maritime Centre, 
the crown of the cityscape, forms a square 
which will play host to a wide array of 
different events. A walkway rising gen-
tly from the city centre and widening as 
it reaches the top of the building leads 
up to the rooftop square. A sloped floor 
with a staggered performance space, an 
incline culminating in a steel-glass cover-
ing and the square’s position high above 
the surrounding city together create a 
unique space suitable for all manner of 
different activities. The outdoor exhibi-
tion space and the main entrance, open-
ing out towards both the city centre and 
the quayside, form a focal point in the 
ground-level cityscape.

A World of Shifting Spaces
The interior of the Maritime Centre is 
characterised by the application of time-
less architectural concepts. With the help 
of natural light, spatial layout and the 
choice of materials, individual spaces 
come together to form shifting, adapt-
able, dynamic spatial units. e entrance, 
the foyer, with its broad staircase, and 
the elevated, centrally located exhibition 
hall housing the permanent collection 
give the interior of the Maritime Centre 
its distinctive character; together they 
form a spatial entity fashioned from 
free-shaped wall faces, a material world 
dominated by oak-wood surfaces and 
the expanding nature of the surrounding 
space.

Functional Guides
The elevated exhibition space housing 
the permanent collection, shared by both 
in-house museums, plays a key role in 
the Maritime Centre. Each museum’s 
exhibition tour can function independ-
ently or as part of a larger tour encom-

➤

Large canopy of steel and 
coloured concrete shelters 
the rooftop auditorium.

Colourful steel cassettes, 
aluminium, glass and 
painted metal sheets.

Project Team

Client: 
City of Kotka
User:
Maritime Museum of 
Finland, Museum of 
Kymenlaakso
Architectural design:
Architects Lahdelma 
& Mahlamäki
Structural design:
Magnus Malmberg 
Oy
Steel Contractor:
H-Steel Oy

A grid of aluminium  
profiles and pressed-silk 
glass also covers part of 
the roof.

Night view from the town.
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passing both exhibitions. A walkway 
forming both a visual and a physical 
link between the two museums’ exhibi-
tion spaces leads out of the shared foyer. 
The bridges crossing the elevated perma-
nent-exhibition room guide visitors to 
the main entrances into each individual 

museum and to doors leading into the 
spaces housing the numerous visiting col-
lections. The museum shop, a restaurant, 
seminar and teaching rooms and an audi-
torium are all situated in and around the 
main foyer area.

Maximum Adaptability
The rooms housing the numerous visiting 
exhibitions, as well as those housing each 
museum’s permanent collections, have 
been specially designed to make them as 

➤ adaptable as possible. The form, colour 
scheme and inbuilt technical equipment 
in each room have been carefully cho-
sen with regard to the varying nature of 
different exhibition environments. The 
clearly defined shape and proportions of 
these rooms, the neutral grey colouring 
specified on all surfaces and fittings, and 
the comprehensive lighting, electricity, 
heating and ventilation system make 
them suitable for housing a whole host 
of different museum exhibitions.

Night view towards the main entrance.
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The silhouette from  
the west. Vellamo is over 
300 meter long.

Coast guard museum´s 
collections are housed in 
Vellamo.

Local red granite stone is 
used to bind the building 
to its surrounding.

Steel-structured glass walls 
in the main exhibition 
hall.
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A Contemporary Structure
In terms of the methods employed in its 
construction, the Maritime Centre build-
ing is a prime example of modern, Finn-
ish structural engineering. The Maritime 
Centre is primarily built around a column 
and beam system with welded steel beams 
and concrete-filled circular hollow sections 
columns. The ground floor consists largely 
of structural hollow-core slabs, the mid-
dle and upper floors of hollow-core slab 
constructions, while the walkway on the 
roof is designed as an inverted structure. 
Steel girders were used in the upper-floor 
structure of the wide, elevated area. The 
rooftop square, the covering over the fitted 
upper floor and the maintenance area is a 
combination of steel, glass and aluminium. 
The outer walls are constructed using a 
lightweight skeleton structure. Sheet-metal 
cassettes, painted in a variety of different 
shades, are the primary building material 
on the exterior of the building, to which a 
lattice made of aluminium and pressed-silk 
glass has been affixed. ❏

A Cultural Focal Point
The Maritime Centre is home to two per-
manent residents: the Maritime Museum 
of Finland and the Museum of Kymen-
laakso. In addition to the two museums, 
numerous other organisations will be 
able to take advantage of the Maritime 
Centre’s facilities. The 250-seat audito-
rium is fully equipped to serve the needs 
of a variety of different clients. The foyer 
design, the educational and seminar 
rooms and the centrally located restau-
rant together provide all the services nec-
essary for visiting congresses and musical 
events. An extensive library is situated 
on the ground floor and is fitted with a 
separate entrance. In addition to the two 
in-house museums, the Kotka Maritime 
Library, administered by the Kymen-
laakso University of Applied Sciences, 
and the Science Library of the University 
of Helsinki’s Kotka Department will also 
operate from the library facility.

An Intensive Working Environment
The Maritime Centre’s workspaces are 
divided between the ground floor and 
the second floor of the building. Spaces 
used for unloading, restoration, exhibi-
tion construction, storage and conserva-
tion purposes are organised according 
to function and situated on the ground 
floor. The museums’ shared administra-
tive office spaces are located on the sec-
ond floor.

Steel structure 
being erected. 
Part of the  
columns are 
concrete-filled.

Steel  
structure was 
3d-modelled 
completely.

Open steel pro-
files are used in 
canopy struc-
tures as well as 
in old cranes.
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■ Certifierade system för alla 
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det kommer ett obrutet isolerskikt följt 
av plastfolien och innerst ett installations-
skikt. Grundläggningen är en betongplatta 
på mark med en tjock isolering under. 

För tvåplanshuset är övervåningen 
utförd på liknade sätt som enplanshu-
sen, men på ett mellanbjälklag i betong. 
Mellanbjälklaget bärs av stålpelare samt 
lägenhetsskiljande betongväggar. 

Regeländring fukt
Byggnormen BBR 12 kapitel 6:5 Fukt har 
ändrats och där står nu – ”Vid bestäm-
ning av högsta tillåtna fukttillstånd skall 
kritiskt fukttillstånd användas”. Detta 
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BYGGSYSTEM

Ene Lindén, 
Skanska Teknik

Ene.linden@skanska.se

fter det lyckade projektet med 
passivhus i Misteröd ville Skanska 
Hus Väst fortsätta i egen regi med 

samma koncept. Man ägde en tomt mitt 
i Ellös där man skulle utveckla bostäder. 
När arkitekten var klar och planen god-
känd handlade det om två enplansradhus 
med 11 lägenheter och ett tvåplanshus 
med sammanlagt 14 lägenheter. 

Beskrivning av husen
Enplansradhusen har ett parallelltak med 
takhöjd inomhus mellan 2,5 och 3,8 m. 
Ytterväggen är en treskiktskonstruktion 
där det yttre skiktet bär taket. Innanför 

gjorde att varken en bärande trästomme 
längst ut i yttervägskonstruktionen eller 
ett yttertak med råspont och trätakstolar 
var säkra lösningar. 

Krävdes nya lösningar
När det gäller ytterväggen fanns två alter-
nativa lösningar. Ett av alternativen var en 
fyrskiktsvägg med västkustskiva utanpå 
den bärande trästommen, men eftersom 
husen skulle ha putsfasad (ventilerad puts 
på skiva) var man rädd för sprickor i put-
sen när skivan hängdes i distanser. Därför 

Väggelementen tillverkas liggande och reses            



Värmeisolering
Stålregelväggens U-värde motsvarar un-
gefär värdet för en traditionell trävägg. 
Takkonstruktionslösningen fick ett något 
sämre U-värde då stålet leder värme nå-
got mer än trä, men fördelarna på andra 
områden vägde ändå över till stålets för-
del. I övrigt har stor energi lagts ner på 
att minimera köldbryggor tex genom att 
avisolera kantbalken från bottenplattan. 
Husets form och storlek på fönster har 
anpassats för att åstadkomma en god en-
ergiekonomi.

Täthet
Enligt Energieffektiva bostäders kravspe-
cifikation för passivhus skall luftläcka-
get ligga på max 0,3 l/s m2 vid +/- 50 Pa 
tryckskillnad. Täthetsmålet för projektet 
efter energiprojekteringen ligger på 0,2 
l/s m2. I projekteringen har mycket möda 
lagts på att utforma plastfoliedetaljer så 
att samtliga skarvar kläms. Genom att 
klämma skarvarna säkerställer man tät-
heten, vilket också resultatet från prov-
tryckningarna visar. Dessa ligger på 0,13 
l/s m2. Mätningarna är gjorda efter plast- ➤
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föll valet på en treskiktsvägg men med 
slitsade stålreglar i ytterskiktet.

Taket skulle vara ett pulpettak och även 
här valde vi mellan två lösningar. Dels ett 
traditionellt trätak men med isolering ut-
anför råsponten dels en oorganisk stållös-
ning. För trätaket fanns frågetecken kring 
byggfukt, vilken isolertjocklek behövdes 
utanför råsponten och hur mycket taket 
behövdes luftas? Man valde den fuktsäkra 
oorganiska lösningen, dvs en nyutvecklad 
ståltakstol från Europrofil med profilerad 
stålplåt istället för råspont.

             sedan den utvändiga skivan monterats. Takbalkarna levereras färdiga från Europrofil.



➤ning, men innan gipsning. Det visar både 
på en fungerande konstruktionslösning 
och ett gott utförande på arbetsplatsen 
vid monteringen av plastfolien och andra 
detaljutföranden.

Konstruktion
Det medförde lite större utmaningar 
för konstruktören att projektera med 
bärande stålreglar i yttervägg med hän-
syn till de konstruktionshjälpmedel och 
praxis som finns. Utfackningsväggar 
med stålreglar är en vanlig konstruk-
tionslösning idag och leverantörerna har 
väl utarbetade konstruktionslösningar 
och beräkningsmodeller för laster och 
värmeisolering, men det finns inte så 
mycket erfarenhet av passivhusan-
passning av konstruktionslösningarna.
Konstruktionerna för tak och väggar har 
tagits fram i samarbete mellan Europrofil, 
Skanska Sverige Hus Väst och Skanska 
Teknik. 

En av skillnaderna mellan trä och stål ur 
dimensioneringssynpunkt var att ståltaksto-
larna var slankare vinkelrätt takstol. Därför 
behövde taket stabiliseras av stålkryss för att 
fungera som en styv skiva. En annan skillnad 
som gäller väggen var att innerflänsen på 
stålregeln inte hade någon naturlig stagning 
eftersom det var ett obrutet isolerskikt åt 
detta håll. Detta fick lösas med punktvis 
stagning med hjälp av bandjärn.

Arbetsberedning
Man har haft gott om tid på arbetsplatsen 
före byggstart och därmed hunnit göra 
noggranna arbetsberedningar, där varje 
nytt moment har kunnat gås igenom ge-
mensamt med alla yrkesgrupper. Härige-
nom har många misstag som annars lätt 
uppstår i ett projekt kunnat undvikas och 

För att skapa en fuktsäker taklösning används profilerad stålplåt i stället för råspont.

Läs mer på Internet
www.energieffektivabyggnader.nu
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detaljlösningar har fått en genomtänkt 
utformning.

Fuktkänslighet i byggskedet
Eftersom hela den yttre stommen består 
av stålreglar har uttorkningstiden mel-
lan tätt hus till att man kan börja isolera 
eliminerats. Det har gett en betydande 
tidsvinst i projektet och är dessutom en 
kvalitetshöjande faktor då risken med 
fuktskador på ytterväggs- och takkon-
struktionen minimeras.

Arbetsmiljö
Eftersom konstruktionen krävde stålprofi-
ler med tjockare gods än normalt och man 
platsbygger ytterväggarna har byggnads-
arbetarna stött på ovana arbetsmoment 
vid hopskruvningen av stommarna. Ibland 
skall man igenom tre lager plåt i en ytter-
fläns som vill vika sig. Här är det viktigt 
med utbildning så att de jobbar med rätt 
arbetsställningar och rätt utrustning och 
även vidareutveckling av mer effektiva 
sammanfogningsmetoder för att under-
lätta arbetet på byggarbetsplatserna.❏

Sprängskiss av tak- och vägganslutning. 
Takstolens överliggare är tillverkad av en 
stålregel med slitsat liv för att reducera vär-
meflödet genom takbalken.
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Tidseffektivt montage, säkrare arbetsplats och sänkta 

energikostnader. Det blev resultatet när Skanska, Plannja 

och Plåtslagarna i Bromölla utvecklade prefabricerade 

plåttakmoduler till konceptet Moderna Hus. Dessa tak 

av bandtäckta takkassetter, som tillverkas inomhus och 

monteras på två, tre dagar är ”framtidens tak”, enligt de 

inblandade experterna.

Prefabricerade 
takmoduler monteras 
på två dagar
BYGGSYSTEM

➤
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J-C Mäki, 
produktutvecklare 

på Plannja Teknik och 

Utveckling

För fem år sedan startade Skanska 
projektet Moderna Hus, som går 
ut på att bygga flerbostadshus med 

beprövad teknik, industriell tillverkning 
av de ingående delarna, industrialiserat 
montage och hållbara miljöval på ett 
snabbt och standardiserat sätt. I dag står 
Moderna Hus-projekt klara i Stockholm, 
Örebro, Västervik och Kristianstad. 

Tanken med de prefabricerade husen, 
där det mesta av materialet tillverkas och 
byggs ihop i en fabrik och levereras i fär-
diga element till bygget, är att kunderna 
ska vinna i både tid, kvalitet och ekonomi. 
Industrialiserade processer och standardi-
sering i projektering, planering, tillverk-
ning och montage gör detta möjligt. 

Flytta montaget inomhus
En del i standardiseringen var att ta fram 
prefabricerade takmoduler som på kort tid 
och med liten arbetsinsats kan monteras 
på plats ute på husen. Målsättningen var 
att flytta mycket av montaget och stom-
kompletteringen till ett tidigare skede i 
processen, det vill säga till fabriken där 
taken tillverkas.

Vid en av Västerviks centrala båthamnar står idag ett Modernt hus om åtta våningar klart 
med exklusiva lägenheter. Ett andra hus är beställt och ett tredje planerat.

Carl Jonsson, 
ansvarig för teknikfrå-

gor inom koncept-

utveckling, Skanska 

ModernaHus.



Skanska tog därför kontakt med Plann-
ja, som har stor erfarenhet av tunnplåts-
konstruktioner. I nära samarbete med 
Skanska och Plåtslagarna i Bromölla har 
Plannja arbetat fram en standardiserad, 
prefabricerad takmodul, som likt pus-
selbitar sätts på plats effektivt och under 
kort tid, till skillnad från normala tak-
montage som snarare kan liknas vid ett 
”plockepinn” som tar flera veckor att få 
på plats. De tre parternas olika tekniska 
kompetenser har tillsammans bidragit till 
slutprodukten. 

Vinner tid, säkerhet och energi
Det prefabricerade taket har flera förde-
lar. Förutom den mest uppenbara vinsten 
– tid – så består vinsten också av ökad 
säkerhet för plåtslagarna. Eftersom tiden 
i ett utsatt arbetsläge uppe på taket mini-
meras betydligt för plåtslagarna jämfört 
med den tid som går åt vid en platsbyggd 
takkonstruktion, är risken för olyckor 
avsevärt mindre. Det uppskattas av plåt-
slagarna på Plåtslagarna i Bromölla som 
utför montagearbetet.

Energivinsterna blir också betydande 
eftersom huset ”kommer i gång” fortare 
med exempelvis snabbare uttorkning, ef-
tersom man kan koppla på värme i huset 
så fort taket är på plats. Huset värms upp 
av den permanenta radiatorkretsen och 
fjärrvärme i stället för att man använder 

➤
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eldrivna byggfläktar. Det blir en betydande 
miljövinst.

Förutom dessa vinster kan montaget 
styras enklare med jämnare personalför-
delning och färre mantimmar. Det blir inte 
samma toppar och dalar av personalbehov 
som vid konventionella byggen. 

Produktion i fabriken
Tillverkningen av modulerna går till så 
att allt material samt ritningar skickas 
från Plannja till Plåtslagarna i Bromölla, 

där takmodulerna byggs och sätts ihop 
på ett monteringsbord i en uppvärmd 
industrilokal. Plåtslagarna i Bromölla är 
också de som monterar taket ute på plats. 
Arbetsmiljön i fabriken är betydligt bättre 
och mer säker än då man jobbar på ett 
tak 20–30 meter upp i luften. Man blir 
inte heller beroende av väderleken på 
samma sätt som vid ett konventionellt 
takmontage. 

Takmodulen byggs i två standardmo-
deller, en gavelkassett och en mellankas-

 Längs långsidor och kring förberedda hål, där den svarta takplåten inte är lagd, har läm-
nats plats för skarvning och toppkomplettering. Kanske en uppstigningslucka som enkelt 
placeras ovanpå och tätas av plåtslagarna.

Multiarena, Vänersborg

TROLLHÄTTAN
+46 520 47 41 00  www.stalab.se

Stålbyggaren
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sett, som båda är 2,4 meter breda och 
maximalt 16 meter långa. Principen går ut 
på att bygga klart takmodulerna så stora, 
färdiga och standardiserade som möjligt 
i fabriken, för att sedan, travade på var-
andra, transportera dem på lastbilsflak ut 
till byggarbetsplatserna runtom i landet. 
Modulerna byggs av två primärbalkar i 
stål med mellanliggande z-balkar i gal-
vad tunnplåt. Konstruktionen täcks med 
formplyfa, därefter underlagspapp och 
överst bandtäckt plåt. De färdiga modu-

lerna väger några hundra kilo beroende 
på storlek. 

En handfull standardmodeller
För tak som inte är jämnt delbara med 
2,4 har Plannja tagit fram specialkasset-
ter för skarvning. På de ställen där det 
krävs uppstignings-, rök- eller gasluckor, 
så tillverkas även dessa på plats i fabriken 
för att montaget på byggarbetsplatsen 
ska vara så tidseffektivt och smidigt som 
möjligt. Även hängrännor och samtliga 

håltagningar tillverkas och monteras på 
plats i fabriken. Totalt finns det en hand-
full olika modeller, alla så typstandardise-
rade att det inte ska märkas någon skillnad 
från kund till kund, och så att fördelarna 
med storskalighet blir påtagliga.

Montage på plats
Tidsåtgången jämfört med ett normalt 
platsbyggt plåttak är påtaglig. Väl ute på 
byggarbetsplatsen monteras de prefabri-
cerade taken på bara två till tre dagar till 
skillnad mot veckolånga montagetider vid 
klassiskt platsbygge. En hängställning vid 
takfoten och en jigg som håller elementen 
på plats är de enda yttre hjälpmedlen som 
behövs. Taket är förberett med en sarg av 
krönelement i betong. Stålstommen som 
taket ska vila på svetsas ihop på marken 
och lyfts på plats med kran. Sedan lyfts 
takmodulerna upp och fästs med beslag 
och bultar. Därefter täcks skarvarna med 
takpapp och bandtäckning på plats på 
taket. 

Föll för stål
Det finns två huvudskäl till att Skanska 
beslutat att tillverka taken i plåt. Ett skäl 
är att man vill undvika organiskt material 
på grund av risken för fukt- och mögel-
skador. Kraven på taket är höga eftersom 
det måste skydda underliggande installa-
tioner, fläktrum, stammar och ventilation, ➤

I ett lyft får man med sig runt 25 kvadratmeter tak åtta våningar upp i luften.

Subsea stålkonstruktion

TROLLHÄTTAN
+46 520 47 41 00  www.stalab.se

Industrileverantören



för att som normalt bygga taket först och 
sedan bygga paneler ovanpå det med allt 
vad det innebär av material- och arbets-
kostnader, så görs nu processen kortare 
och mer effektiv.

Framtidens tak
Att prefabricerade tak som dessa kommer 
starkt i framtiden råder det knappast nå-
gon tvekan om, enligt expertisen. Länge 
har man talat om att skapa takpaneler som 
är lika rationella som sandwhichpaneler 
är för fasader, men ännu har ingen lyckats 
nå ända fram, eftersom tak finns i en stor 
flora och är så varierade i sin utformning. 
Men dessa prefabricerade takmoduler är 
definitivt ett steg i rätt riktning i takpane-

som alla monteras dit i ett tidigare skede. 
Eftersom husen är byggda med kalla tak, 
det vill säga tak där isoleringen på vinden 
består av lösull på vindsgolvet i stället för 
isolering mot taket, var kravet att taket 
skulle tåla att stå emot både fukt, snö och 
kyla utan risk för skador. 

Ett annat skäl till valet av stål var en-
kelheten när man arbetar med materialet. 
Låg vikt och enkla anslutningsdetaljer är 
viktiga egenskaper när man ska hantera 
stora, färdigbyggda moduler. Tids- och 
miljövinsterna gör att plåt blir ett eko-
nomiskt fördelaktigt material och total-
ekonomin blir bättre.

Nästa steg solpaneler
Nästa steg i processen med de prefabri-
cerade taken är att Plannja och Skanska 
tillsammans ska utveckla tak med mer 
innehåll. Ett exempel är tak med inte-
grerade solpaneler. De kräver inget extra 
moment, allt kan sättas upp vid samma 
tillfälle. Det innebär förhoppningsvis 
mindre motstånd att komma i gång med 
solvärmeanläggningar, eftersom det nu blir 
enklare och biligare än tidigare. I stället 

lernas historia. När Skanska bygger fler-
bostadshus på totalentreprenad framöver 
kommer prefabricerade tak alltid vara ett 
aktuellt alternativ. Vissa sträcker sig till 
och med så långt att de bedömer de nya 
takens möjligheter som en väg ut ur bygg-
krisen. Med standardiserade och snabb-
monterade hus kan man bygga snabbt 
och till en relativt låg kostnad, vilket är 
a och o när vi har bostadsbrist med en 
byggbransch i kris. ❏

Läs mer på Internet
www.plannja.se

BYGGSYSTEM36

Tekniska specifikationer:
Standardkassetterna är 2,40 meter
breda och max 16,0 meter långa 
med en max spännvidd på 11,0 
meter. Det finns en typ för mellan-
kassett och en för gavel. Takfoten är 
tät och förberedd för anslutning av 
hängränna. Högpunkten är anpas-
sad för antingen nock eller tät vid 
pulpettak. Specialkassetter används 
för att ta upp ojämna mått samt för 
håltagningar eller takbrytningar.
Kassetterna fästs med upplagsstöd
vid betongväggar i fasad eller av 
invändig stålkonstruktion. Kulören är  
enligt standardkulörprogram

Kassetterna placeras ut med start från mit-
ten. De två upplagsstöden, längst ned till 
vänster på bilden ovan, bär och förankrar 
taket. De är flexibla i position för ett enkelt 
toleransvänligt montage.

➤





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

VarmförzinkningVV
- underhållsfritt korrosionsskydd med oöverträffad livslängd!

I Handbok i varmförzinkning kan du läsa om konstruktionsutformning, håll-
fasthet, val av stål, standarder, miljöaspekter och mycket mer!  Nu i ny, uppda-
terad utgåva på svenska! Finns även på danska, norska och engelska.

Du kan även beställa vår nya bok Varmförzinkning och hållbart byggande
där en omfattande miljöbedömning av varmförzinkat stål som konstruktions-
material redovisas. Boken fi nns på svenska och engelska.

Vi skickar gärna ett ex av dessa böcker till dig
utan kostnad. Behöver du flera ex betalar
du 40 kr styck + moms och porto. 

Tel: +46 (0)8 446 67 60 Mail: info@nordicgalvanizers.com  www.nordicgalvanizers.com
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myndighetene sponser StatoilHydro med 
ca 40 millioner for å finansiere Hywind 
(totalkost 400 millioner for 2.3 MW) 
– teknologi som ligger flere år frem i 
tid – uten at det satses tilsvarende for 
å bygge opp kompetanse rundt bunn-
faste havmøller på dyp som kan dekkes 
av jacket-lignende konstruksjoner. Her 
burde tyngden av forskningen ligge nå 
– så ville vi kunne se en naturlig utvik-
ling mot større dyp etterhvert som det 
ble plassmangel på grunt vann/midlere 
dyp. Det ser ut som om norske politikere 
foretrekker månelandinger, for da skyves 
endelige forpliktelser og beslutninger frem 
i tid, og man slipper å investere i nød-
vendig (og dyr) infrastruktur. Det er ikke  

Nå er det på tide at norske ingeniører og politiske 

– er det noe vi skal overlate 

OFFSHORE

Arne Ivar Hansen,
Teknisk Data AS

Norske ingeniører har alle forutset-
ninger på plass for å delta i even-
tyret som åpenbarer seg utenfor 

kysten av Tyskland og Storbritannia, men 
det ser ikke ut som om vi er i stand til å 
utnytte dette fortrinnet fullt ut. 

Vilje til satsing?
Om det er fordi de norske støtteordnin-
gene for offshore vind er utformet slik at 
det ikke finnes et hjemmemarked, eller 
om det er manglende vilje til å bygge opp 
kompetanse rundt ”vind” er ikke godt 
å si – kanskje har norsk offshorenæring 
hatt det for godt de siste årene til at dette 
har blitt sett på som interessant? Det er 
også med undring man kan observere at 

galt å forske på fremtidsrettet teknologi, 
men det bør ikke gå på bekostning av det 
som er mer nærliggende: nemlig å utvide 
kompetansen/kunnskapen rundt bunn-
faste understell for offshore vind. Det er 
ikke slik at det er helt svart, det foregår 
en del i norske universitetsmiljøer, bl.a. 
hos NTNU, men det er ikke her de store 
forskningsmidlene ender opp. 

Hva gjør andre?
I Tyskland ser vi en utrolig vilje til å satse 
på oppbygging av kompetanse rundt dette 
nye markedet. Så har vel tyske politikere 
et mer forpliktende forhold til EUs ambis-
jon om at 20% av energien skal komme 
fra fornybare kilder innen 2020 enn det 
norske politikere har? 

De som leste Stahlbau 9 September 
2008 kunne ikke unngå å se WeserWinds 
VARIOBASE Jacket® på forsiden - et 
fullskala jacket stålunderstell bygget på 
tørt land for å forske på respons fra RE-
POWERs 5MW turbin, og videre lesning 
viser at det i tillegg er bygd en tripod , 
også i fullskala på land for å forske  på 
tripods i kombinasjon med Multibrids 
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OWEC 
Towers 

Quatro-
pod Jacket 

(OJQ): 
konsept for 

bunnfaste 
havmøller.
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5MW turbin. Dette viser viljen og evnen 
tyske politikere har til å satse på oppbyg-
ging av en helt ny industri, og tusenvis av 
nye arbeidsplasser skapes for å betjene 
dette markedet. 

Hva skjer i Norge?
Det skjer faktisk en del, men flytende 
møller får for stor oppmerksomhet, og 
dermed forvinner fokus bort fra dagens 
bunnfaste marked. De som bygger opp 
kompetanse på vind ved å gå inn i pro-
sjekter med bunnfaste fundamenter vil 
antagelig være de som er best posisjo-
nert den dagen verden er klar for flytende 
fundamenter. Per i dag er alle planlagte 
prosjekter på relativt grunt vann, men få 
norske engineeringmiljø har klart å utnytte 
dette. Et hederlig unntak er OWEC Tower 
med sitt lettvekts-jacket konsept QWEC 
Jacket Quatropod (OJQ). Det er allerede 
plassert to OJQ’s på Beatricefeltet utenfor 
kysten av Skottland (Talisman Energy), 
og flere OJQs er under bygging for ett 
prosjekt i Storbritannia og ett prosjekt i 
Tyskland. OWEC Tower er ett eksempel 
på at også mindre miljøer kan komme 
langt med gode ideer og konsepter bygget 
på norsk offshorekompetanse. Ved hjelp 
av Teknisk Data og andre samarbeidspart-
nere har gründerbedriften OWEC Tower 
levert konsept og engineering til to profi-
lerte prosjekter i de viktigste markedene 

i Europa. OWEC Tower opplever også 
stor interesse utenfor Europa.

Sats nå – før toget går!
Det er plass til flere norske gründere i 
dette markedet. Den grunnleggende kom-
petansen er der, men man må sette seg inn 
i problemstillingene rundt vind, der 90% 
dreier seg om design for utmatting. I tillegg 
må man skaffe riktig verktøy for å sikre 
at interaksjon mellom vind og bølger er 
ivaretatt, og her kan bl.a. Teknisk Data 
hjelpe til. 

Fremdeles bør norske teknologer ha et 
fortrinn dersom man bare har vilje til å 
satse, men om få år er det tyske og britiske 
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ingeniører som sitter med de beste kortene 
gjennom prosjekterfaringen og opparbei-
det kunnskap såfremt norske ingeniører 
ikke hopper på toget nå! ❏

Läs mer på internet
www.owectower.no
www.tda.as

Beatrice Demonstrator Project: OJQ for 
45 vanndyp. 

Beatrice 
Demon-
strator 
Project: 
Installasjon 
av tårn og 
nacelle.

Beatrice 
Demon-
strator 
Project: 
Installasjon 
av OJQ.

Talism
an Energy

Talism
an Energy

Talism
an Energy

www.sandkom.se
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Norsk Offshoredag ble første gang 
arrangert i 2002. Konferansen har siden 
blitt arrangert årlig, og blir i år arrangert 
for 8. gang. Norsk Offshoredag hen-
vender seg til deg som arbeider med 
offshore konstruksjoner, og som vil holde 
seg oppdatert om hva som skjer på norsk 
sokkel og internasjonalt i dag og i fram-
tiden innen energisektoren.

Velkommen til en spennende Offshoredag 
hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, 
knytte nye kontakter og treffe tidligere 
kolleger. 

Arrangementet har i år følgende 
hovedtemaer: 
➤  Lav oljepris og fi nanskrisens virkning 

på olje- og gassindustrien
➤  Utbygginger på norsk sokkel og 

nord-områdene
➤  Norsk oljehistorie fra 1960 til i dag 

og framover

Prosjekter i norske farvann:
➤  Sylindriske plattformer 
➤  Oppjekkbare plattformer
➤  Skarv-prosjektet
➤  Gjøa-prosjektet

Internasjonale prosjekter
➤  Utbygginger i Russland
➤  Utbygginger i sørøst Asia og 

nordvest Australia

Ny teknologi
➤  Bunnfaste vindmøller 
➤  Konsepter for arktiske miljø 
➤  Konvertering av tankskip til 

heavylift vessels 
➤  Første FPSO i Gulf og Mexico. 

Utfordringer og løsninger 

PROGRAM
08.30 Registrering

HOVEDTEMAER: 

09.00   Lav oljepris og fi nanskrisens virkning 
på olje- og gassindustrien

 Innlegg 1  ved Statssekretær 
Robin Martin Kåss, Olje 
og Energidepartementet 

 Innlegg 2  ved Stein Lier Hansen, 
Norsk Industri 

10.00   Utbygginger på norsk sokkel 
og nordområdene  

 ved Bente Nyland, Oljedirektoratet 

10.30 Kaffepause

10.50   Norsk oljehistorie fra 1960 
til i dag og framover  

 ved Hans Henrik Ramm 

PROSJEKTPRESENTASJONER: 

Prosjekter i norske farvann: 

11.20   Konseptuelle fordeler med en 
norskutviklet sylindrisk fl yter 
– for arktiske og sub-arktiske områder  

 ved Fredrik Major, Vice-president 
 Sevan Marine ASA

11.50  Oppjekkbare plattformer/Jack-ups
 - Generelle bruksområder
 - Ekofi sk hotellplattform 
 ved Jan Ingar Knutsen, Master Marine 

12.20 Lunsj

13.20  Skarv-prosjektet  
 ved Kjell Madsen, BP 

13.50  Gjøa-prosjektet
 ved Lars G. Bjørheim, StatoilHydro

Internasjonale prosjekter:

14.20  Utbygginger i Russland 
 ved Petter Birkeland, INTSOK 

14.50   Utbygginger i sørøst Asia og 
nordvest Australia 

 ved Per Hagen, INTSOK 

15.20 Kaffepause

NY TEKNOLOGI:  

15.40  Konsepter for arktiske miljø 
 ved Jon Liverud, Aker Solutions AS 

16.10  Bunnfaste vindmøller 
 ved Arne Ivar Hansen, Teknisk Data 

16.40   Konvertering av tankskip til 
heavylift vessels  

 ved John Riis, Inocean AS

17.10   Første FPSO i Gulf og Mexico. 
Utfordringer og løsninger 

  ved Kjell Faafeng, Inocean og 
Simon Holmstrøm, EDR 

17.40 Slutt 

Anmelning 
innan 25 maj!

Praktisk informasjon
Konferanse, deltakeravgifter:
Kr. 3400,-  for medlemmer NFS 
og Norsk Stålforbund
Kr. 3900,- for ikke medlemmer
inkl. lunsj og kaffepauser

Konferanse, utstilling:
Standplass utenfor konferansesalen.
Utstilleravgift kr. 4900,- + 25 % MVA 
per utstillerplass (ca. 2,5 x 2,0 m). I
nkluderer adgang til konferansen samt 
lunsj og kaffepauser for 1 person. 

Administrasjon:  
Tekna Servicekontoret, 
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo

Telefon: 22 94 75 60/61 
Telefax: 22 94 75 01 
E-post: registrering@tekna.no

Program med påmelding:
www.stalguiden.com/offshoredag.htm
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Hook-up) på sin del av Gjøa prosjektet 
i oktober i 2006, og startet umiddelbart 
med design engineering. AS har imidlertid 
vært engasjert betydelig lengre med stu-
dier av tekniske løsninger og tidlig fase 
engineering. Gjøa-prosjektet er et stort 
prosjekt, dekket inklusiv boligkvarteret 
vil veie om lag 22.000 tonn ved sam-
menkopling med skroget. 

Gjøa er et internasjonalt prosjekt. Som 
det framgår av bildet under (se kartet neste 
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Trond Haga, 
Aker Solutions

Solveig Eriksrud Saugen, 
Norsk Stål

assen skal sendes til St. Fergus 
i Skotland gjennom de britiske 
rørledningene Flags. Oljen skal 

gå i rør til Troll II-ledningen og videre 
til Mongstad-raffineriet. StatoilHydro er 
utbyggingsoperatør, mens Gaz de France 
Norge er driftsoperatør. 

Gjøa bygges ut med en halvt nedsenk-
bar produksjonsplattform og fem brønn-
rammer på havbunnen (se illustrasjon til 
høyre). Gjøa blir StatoilHydros første 
flytende plattform som får strøm fra land. 
Det sparer miljøet for en kvart million 
tonn karbondioksid i året. 

Gjøa – et internasjonalt prosjekt
Tre hovedleverandører er med på bygging-
en av Gjøa-plattformen; Leirvik Module 
Technology på Stord bygger boligkvar-
teret, Samsung Heavy Industries i Korea 
bygger skroget, mens Aker Solutions (AS) 
bygger plattformdekket (prosess-, uti-
lity- og Risermodulene), og står også for 
sammenkoplingen av dekk, boligkvarter 
og understell. 

AS ble tildelt EPCH kontrakten (Engi-
neering, Procurement, Construction og 

side) er aktivitetene spredt på en rekke 
ulike byggeplasser i Europa, blant annet 
ved fire verksteder i Polen. Tre av disse 
verkstedene sammenstiller stålseksjoner 
til modulene som blir sammenstilt på 
Stord og i Egersund. Det siste verkstedet 
produserer rørspools. Sammenstillingen 
av plattformdekket vil foregå ved Aker 
Stord (AST), men også Aker Egersund 
(AEG) har sammenstillingsansvar i pro-
sjektet. De sammenstiller Risermodulen. 

Gjøa på feltet. Gjøa med undervannsinstallasjoner.



➤ Også Aker Verdal og Luster Mekaniske 
Industrier deltar i byggingen av Gjøa. I 
tillegg har et verksted i Nord-Russland 
levert temporære stålfundamenter. Byg-
gemetoden er basert på seksjonering av 
modulene, det vil si at underleverandørene 
i Polen leverer mindre stålseksjoner som 
blir sammenstilt hos AST og AEG. De 
prefabrikerte stålseksjonen blir imidlertid 
pre-utrustet før ombordlasting på modu-
lene, dvs. at rør, piperack’er, kabelgater 
etc. blir installert i seksjonene mens disse 
står på bakken. Hensikten med dette er å 
unngå tidkrevende installasjoner av tunge 
rør og utstyr i trange moduler om bord 
på dekket, og heller foreta disse instal-
lasjonene mens tilgjengligheten er god. 

Det å ha parallelle byggeaktiviteter 
gående på så pass mange verksteder i ulike 
land er krevende med hensyn på support 
av tegningsunderlag og materialer. En stor 
del av detail engineering foregår dessuten 
i Mumbai, India, hos Aker Powergas. 
Tar vi med at pakker og komponenter er 
bestilt fra leverandører over hele Europa 
forsterkes det internasjonale inntrykket 
av prosjektet. 

Aktiviteter i 2009 og 2010
I løpet av sommeren vil Risermodulen som 
er sammenstilt i Egersund, bli transportert 
til Stord på Aker Kvaerner Barge. På Stord 
vil lekteren med Risermodulen umiddelbart 

bli plassert i dokken (se bildet øverst til 
venstre). Deretter vil de modulene som er 
sammenstilt på Stord bli flyttet over på 
modulen. Dette vil skje med vogner med til 
sammen 534 akslinger. Den samlete vekten 
på disse modulene er om lag 14.000 tonn 
(se bildet øverst til høyre). Flyttingen av 
Gjøa-dekket er dermed det tyngste flytting-
en på vogner hos Aker Stord noensinne. Til 
slutt blir boligkvarteret flyttet om bord på 
lekteren (se bildet midt på siden). Deretter 
gjenstår omfattende sammenkoplings- og 
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Prosess-  
og Utility-
modulene 
blir lastet 
om bord 
på lekter 
– vekt om 
lag 14.000 
tonn.

Boligkvar-
teret blir 
lastet om 
bord på 
lekteren 
som siste 
modul.

Fakta:
Norsk Stål er 
leverandør av stål 
til Aker Solutions og 
har levert karbonstål 
profiler fra verk 
(420 bulb og 
355 bjelker/RHS), 
gitterrister, syrefaste 
produkter (plater 
og profiler) og 
aluminiums profiler.

ferdigstillingsaktiviteter i dokken på Aker 
Stord før sammenkoplingen, matingen, 
mellom skrog og dekk i november (se det 
nederste bilde). Skroget blir tauet fra Korea 
til Stord på ettersommeren i år. Gjøa skal 
etter planen overleveres ferdig til StatoilHy-
dro og Gas de France våren 2010. ❏

Läs mer på Internet
www.offshore-technology.com/
projects/gjoa/

En rekke engineeringsmiljø og bygge-
verksteder deltar i prosjektet.

Lekteren med Risermodulen på vei inn i dokken på Stord.

Mating – skroget er senket ned slik at dekket kan flyttes 
inn over søylene.
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Når kvalitet teller!

* samarbeid * kompetanse * lagersortiment
* tilgjengelighet * tilstedeværelse

Norsk Stål har mange års erfaring med 
leveranser til oljesektoren

For informasjom om Norsk Stål og tilgang til vår interaktive produktkatalog
www.norskstaal.no

Foto: Øyvind Hagen / StatoilHydro

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



➤  SS-EN 1990 Basis of structural design 
➤  SS-EN 1991 Actions on structures (för 

lastmodeller) 
➤  SS-EN 1993 Design of Steel Stuctures 

(för seghetskrav) 
➤ SS-EN 1994-2 Design of Composite 

Steel and Concrete Structures: Part 2: 
Bridges 

Allmänt 
SS-EN 1993-1-9 ger metoder för att be-
stämma eller kontrollera bärförmåga hos 
konstruktionsdelar, infästningar och för-
band som är utsatta för utmattningslast. 

En utmattningslast varierar regelbundet 
eller stokastiskt i tiden under ett mycket 
stort antal lastcykler. Utmattning är ofta 
dimensionerande eftersom haveri kan upp-
träda vid laster som är mindre än eller 
betydligt mindre än tillåten last för enbart 
statisk belastning. I svetsade konstruktio-
ner är i regel svetsförbandens utmattnings-
hållfasthet dimensionerande. 

Standardens metoder är baserade på 
provning i full skala av olika typer av 
konstruktionsdetaljer. Metoderna tar så-
ledes hänsyn till inverkan av olika typer 

Svensk Standard för dimensionering av stålkonstruktioner med 

utmattningslast är SS-EN 1993-1-9:2005, med rubrik: ”Eurokod 3:

Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 1–9: Utmattning”. 

Europastandarden har utarbetats av den tekniska kommittén 

CEN/TC 250 “Structural Eurocodes” med sekretariat vid BSI 

(British Standards Institution). 

Utmattning av stålkonstruk  
KONSTRUKTION

Kjell Eriksson, 
LTU 

SS-EN 1993-1-9 ersätter den tidigare 
SS-ENV 1993-1-1 (kapitel 9), vilken 
kommer att upphävas senast i mars 

2010, samt berörda delar av BSK. 
Europastandarden medger vissa natio-

nella procedurer, parametervärden och 
rekommendationer. Nationella föreskrif-
tear framgår av en nationell bilaga som är 
olika för varje land. Den svenska nationella 
bilagan innehåller väsentligen vissa parti-
alkoefficienter som anpassats så att den 
säkerhet som motsvarar Säkerhetsklas-
serna 1,2 och 3 i BSK behålls nationellt. I 
avvaktan på att SS-EN 1090 träder i kraft 
bör BSK kapitel 8 Utförande och kapitel 9 
Kontroll tillämpas. Inspektion bör minst 
utföras enligt BSK kapitel 10 Underhåll. 
I den nationella bilagan finns också hän-
visningar till kompletterande information 
i svenska författningar. 
➤  SS-EN 1993-1-9 är inte helt fristående 

utan hänvisar till andra delar av Eu-
rokoden. För att använda standarden 
behöver man dessutom: 

➤ SS-EN 1090 Execution of steel struc-
tures – Technnical requirements (för 
toleranser) 

av defekter och anvisningar från både 
materialframställning och utförande, t ex 
materialdefekter, tillverkningstoleranser 
och svetsegenspänningar. Sådana defek-
ter och anvisningar ger upphov till lokala 
spänningskoncentrationer. 

För en konstruktions utförande gäller 
de allmänna tekniska kraven enligt SS-
EN 1090. Metoderna i SS-EN 1993-1-9 
gäller för a) allmänna konstruktionsstål 
(oberoende av stålsort), b) rostfria stål 
och c) oskyddade rosttröga stål. Stålen ska 
också uppfylla seghetskrav enligt SS-EN 
1993-1-10. 

Standarden behandlar endast spän-
ningsutmattning, d.v.s. dimensionering 
baserad på samband mellan spänningsvidd 
och lastcykeltal, men inte andra metoder 
som t.ex. töjningsbaserade eller brottme-
kaniska metoder eller deformationsstyrd 
utmattning. 

Den enda metod för att öka utmatt-
ningshållfasthet hos svetsförband efter 
tillverkning som behandlas är avspän-
ningsglödgning. Andra metoder, t.ex. 
slipning, blästring eller TIG-behandling, 
behandlas inte. 

KONSTRUKTION46
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  tioner enligt Eurokod 3 

Avspänningsglödgning förbättrar emel-
lertid inte utmattningshållfastheten obe-
tingat utan endast då dragegenspänningar 
relaxeras. Reducerade tryckegenspänningar 
kan medföra att utmattningshållfastheten 
försämras. 

Standarden gäller vidare endast för kon-
struktioner under normala atmosfäriska 
förhållanden, med tillräckligt rostskydd 
och regelbundet underhåll. Varken inver-
kan av korrosion i havsvatten eller inver-
kan av temperaturer över 150° omfattas 
av standarden. 

Definitioner 
Termer och begrepp som är specifika för ut-
mattning beskrivs kortfattat i SS-EN 1993-1-
9. Gängse språkbruk i vetenskaplig litteratur 
och andra kvalificerade källor används. En 
läsare med svensk utbildning inom området 
möter således inga överraskningar. 

En enskild egenhet i den engelskspråkiga 
originalversionen är dock att normalspän-
ning betecknas ’direct stress’ i stället för 
den gängse beteckningen ’normal stress’. 
Skjuvspänning, däremot, behåller den 
gängse beteckningen ’shear stress’. 

Det finns ett tjugotal begreppsbeteck-
ningar med kortfattade beskrivningar. Last-
cykeltal betecknas n eller N men i övrigt 
används andra beteckningar än de som före-
kommer i BSK, för spänningsvidd mm. 

Allmänna föreskrifter 
Det grundläggande kravet på en utmatt-
ningsbelastad konstruktion/bärverk är att 
dess delar ska utformas så att konstruk-
tionen med godtagbar sannolikhet får en 
tillfredsställande funktion under hela den 
avsedda brukstiden. 

Konstruktioner dimensionerade för ut-
mattningslast enligt SS-EN 1991 och ut-
mattningshållfasthet enligt SS-EN 1993-1-9 
anses uppfylla det grundläggande kravet. 

Lastmodeller för vissa specifika fall finns 
angivna i SS-EN 1991. Om verklig utmatt-
ningslast avviker från de specifika lastfallen 
eller om en noggrannare lastbeskrivning 
är önskvärd finns särskilda anvisningar 
för att bestämma en dimensionerande ut-
mattningslast. 

Utmattningsprov får genomföras för två 
ändamål, dels för att bestämma utmattnings-
hållfasthet för objekt som inte ingår i standar-

den och dels för att bestämma brukstid hos 
prototypkonstruktioner vid verklig belastning 
eller en likvärdig effektiv belastning. 

Vid dimensionering mot utmattning 
enligt standarden får man endast använda 
standardens termer och begrepp. Egna 
och andras inte vedertagna procedurer får 
således inte användas vid dimensionering 
mot utmattning. 

Standarden anger hur specifika utmatt-
ningslaster ska bestämmas. Dimensionering 
i bruksgränstillstånd eller i brottgränstill-
stånd ersätter inte dimensionering mot 
utmattning. 

Utmattningssprickor kan uppträda 
i en konstruktion utan att den avsedda 
brukstiden är uttömd. Standarden tillåter 
reparation av sådana utmattningsskador. 
Dock skall förtida sprickor repareras på ett 
sådant sätt att inte allvarligare anvisningar 
än de ursprungliga införs. 

Analys 
Det finns två olika dimensioneringsme-
toder: 
a) skadetålighetsmetoden 
b) livslängdsmetoden



➤(Härtill kommer dimensionering genom 
provning i vissa fall, enligt ovan) 

Skadetålighetsmetoden säkerställer en 
konstruktions funktion under den av-
sedda livslängden. Detta sker med stöd 
av fortlöpande inspektion och underhåll. 
Inspektionernas intervall och omfattning 
är i förväg föreskrivna. Syftet är att skador 
upptäcks i god tid och åtgärdas med hänsyn 
till omfattning och konsekvenser. 

Livslängdsmetoden, å andra sidan, är 
avsedd att ge godtagbar säkerhet mot ut-
mattningsbrott under en konstruktions hela 
avsedda livslängd utan behov av inspek-
tion. Metoden kan användas för sådana 
detaljer som t.ex. inte är åtkomliga för 
inspektion. Den bör främst användas då 
lokal sprickbildning i en enskild konstruk-
tionsdetalj kan medföra risk för haveri i 
hela konstruktionen. Normalt bör man 
inte använda denna metod. 

De viktigaste stegen vid metodernas 
tillämpning beskrivs kortfattat. Partialko-
efficienter för utmattningshållfasthet finns 
angivna i den nationella bilagan. 

Spänningar 
Nominell spänning i en konstruktion be-
räknas som brukligt med linjär elastisk 
teori och med hänsyn till lastpåverkan 
(inklusive eventuell tvärsnittsdeformation). 
Utmattningslast är normalt kvasi-statisk 
och dynamiska laster kräver särskild be-
handling. 

Speciellt för fackverksbalkar av rörpro-
filer får spänningar beräknas med en för-
enklad modell där fackverkets knutpunkter 
antas vara ledade. För att ta hänsyn till 

sekundära böjmoment i knutpunkterna be-
räknas motsvarande spänningar genom att 
spänningar beräknade med den förenklade 
modellen multipliceras med tabellerade 
förstärkningsfaktorer för olika fall. 

För andra, vanliga belastningsfall, med 
endast lokal spänningskoncentration, be-
räknas nominell spänning för sådana snitt 
där utmattningssprickor kan förväntas 
uppträda. Spänningar beräknas normalt 
i bruksgränstillstånd. För belastningsfall 
med annan än lokal spänningskoncentra-
tion, t.ex. p.g.a. komplex geometri, finns 
särskilda anvisningar. 

I material opåverkat av svetsning be-
räknas spänningskomponenterna nominell 
normalspänning och nominell skjuvspän-
ning i ett betraktat snitt. 

I en svets beräknas dels en effektiv nor-
malspänning vinkelrätt mot svetsens längd-
axel och dels en skjuvspänning parallellt 
med svetsens längdaxel i ett föreskrivet 
beräkningssnitt. 

Förfarandet är inte identiskt med 
proceduren vid kontroll av kälsvetsar i 
brottgränstillstånd enligt SS-EN 1993-1-8. 
Spänningsberäkningarna i SS-EN 1993-1-9 
skiljer sig som synes också i vissa detaljer 
från förfarandet i BSK, även om det grund-
läggande förfarandet är snarlikt. 

Spänningsvidder 
Den väsentliga belastningsparametern vid 
utmattning är spänningsvidden, d.v.s. skill-
naden mellan maxspänning och minspän-
ning i en spänningscykel. Spänningsvidden 
beräknas på olika sätt, beroende på detalj-
utformning, antingen som: 
a) nominell spänningsvidd, för tabellerade 
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detaljer med angiven förbandsfaktor 
b) modifierad nominell spänningsvidd, för 

fall med känd spänningskoncentration 
som inte medräknats i förbandsfaktorn 

c)  geometrisk spänningsvidd, för vissa fall då 
stora spänningsgradienter uppträder 

Alternativ c) täcker f.n. endast ett fåtal 
vanliga förbandstyper (t.ex. genomsvetsad 
stumsvets, korsförband etc.). 

Alternativen b) och c) kräver specia-
listkunskap. 

Ett dimensioneringsvärde för spän-
ningsvidd beräknas i varje särskilt fall som 
spänningsvidd av utmattningslast multip-
licerad med en eller flera skadeekvivalenta 
faktorer och i förekommande fall en spän-
ningskoncentrationsfaktor. Skadeekviva-
lenta faktorer, som karakteriserar typiska 
lastkollektiv, finns angivna i SS-EN 1993. 
Spänningskoncentrationsfaktorer finns an-
givna i SS-EN 1993-1-9 för vissa fall och 
får även hämtas från andra vedertagna 
källor, t ex handböcker och tillförlitliga 
analytiska eller numeriska beräkningar. 

Utmattningshållfasthet 
Utmattningshållfastheten för nominella 
spänningsvidder ges av två serier log-log-
kurvor, med spänningsvidd som funktion 
av antal lastcykler (S-N-kurvor), i vilka 
en enskild kurva motsvarar en typisk för-
bandsklass. 

Den första serien gäller för normalspän-
ning och innehåller 14 st. enskilda kurvor. 
Antalet kurvor är således större än i BSK. 
De tio centrala kurvorna i SS-EN 1993-
1–9 är identiska med de i BSK. Härtill 
kommer ytterligare fyra kurvor, två med 
lägre utmattningshållfasthet än i BSK och 
två med högre. 

En enskild kurva, Fig. 1, består av tre 
linjesegment med olika lutning. För last-
cykeltal upp till 5.106 ges lutningen av 
m1 = 3 och därefter av m2 = 5 upp till 108  

varefter lutningen är noll. Brytpunkten vid 
2.106 spänningscykler anger också utmatt-
ningsgränsen vid konstant spänningsvidd. 
Vid delskadeberäkning (inklusive lastkol-
lektiv) uppträder utmattningsgränsen vid 
108 lastcykler. 

Figuren 1 är tagen från T. Höglund, 
Utmattning av aluminiumkonstruktioner 
enligt Eurokod 9, EurokodNytt nr 6, 2008. 
Beteckningarna är identiska för stål- och 
aluminiumkonstruktioner. 

Vid normalspänning och konstant spän-
ningsvidd har således en utmattningskurva 
två delar: en inledande del med lutningen 3, 
upp till 5.106 cykler, och därefter är kurvan 
horisontell. Vid variabel spänningsvidd 
har kurvan tre delar: en inledande del med 
lutningen 3 upp till 5.106 cykler, därefter 
en del med lutningen 5 upp till 108 cykler 
och därefter horisontell. 

Utmattningshållfastheten i den högsta 
förbandsklassen är mer än 4 ggr större än i 
den lägsta, vilket återspeglar utmattnings-
hållfasthetens stora spännvidd för olika 
typer av svetsförband. De två högsta klas-

Figur 1. Utmattningshållfastheten (spänningsvidden) som funktion av antalet spännings-
cykler.

Figur 1. Utmattningshållfasthet

➤



Go Green

Go Easy

Go Safe

Go ThermiSol



serna gäller dock endast för av svetsning 
opåverkat grundmaterial. 

För fallet skjuvspänning finns en se-
rie om två kurvor (förbandsklasser) med 
lutning m = 5 för lastcykeltal upp till 108 

cykler varefter lutningen är noll. 
En typisk förbandsklass (enskild kurva) 

betecknas med ett referensvärde som är lika 
med utmattningshållfastheten vid 2.106

spänningscykler. Utmattningshållfastheten 
som funktion av antal spänningscykler och 
även utmattningsgränser definieras explicit, 
d.v.s. de beräknas med givna formler. 

Tillämplig förbandsklass för enskilda 
detaljer har bestämts genom provning. 
Vid utvärdering av provdata antar man att 
logaritmen av antalet lastcykler till utmatt-
ningsbrott (vid en given spänningsvidd) är 
normalfördelad. Spänningsvidden vid 2.106

spänningscykler (referensvärdet) motsvarar 
75% konfidensnivå och 95% sannolikhet 
för att utmattningsbrott inte inträffar. An-
talet försök bakom ett enskilt förbands-
klassvärde är minst tio st. Förbandsklass 
som bestäms nationellt genom experiment 
skall beräknas på samma sätt. 

För många detaljer som ingått i tidigare 
standarder finns i dag i vissa fall hundratals 
försöksresultat framtagna. 

Något förenklat kan man säga att ut-
mattningshållfastheten är lika med median-
brottkurvan minus ca två standardavvikelser 
hos fördelningen av logaritmen av antal last-
cykler till brott, vid en given spänningsvidd. 
Om logaritmen av antalet cykler till brott är 
normalfördelade så är den teoretiska risken 
för brott vid minus två standardavvikelser 
ca 2.3%. I Sverige är den teoretiska risken 
för utmattningsbrott betydligt mindre än 
så eftersom utmattnings-hållfastheten vid 
minus två standardavvikelser reduceras 
ytterligare med nationellt föreskrivna par-
tialkoefficienter. 

Avsnittet innehåller också speciella reg-
ler för dimensionering av vissa förbands-
typer vars försöksresultat ger kurvor vars 
lutning delvis avviker från antagna kurvor 
för utmattningshållfasthet i standarden. 

Förbandsklasser 
I SS-EN 1993-1-9 anges förbandsklasser för 
nominell spänningsvidd för mer än hundra-
talet enskilda fall, som indelats i tio grupper, 
se tabell 1. Liksom i BSK illustreras enskilda 
fall med figur för att ange lastriktning mm. 
Det finns också en tillhörande kort teknisk 
beskrivning och kravspecifikation samt i 
vissa fall geometriska villkor, främst för 
en detaljs storlek och form. Å andra sidan 
saknas BSK:s svetsklasser men analoga krav 
anges som specifikationer i varje särskilt fall 
och förbandsklass. 

Förbandsklasser för fall då geometrisk 
(hot spot-) spänningsvidd kan användas 
ges i ett Appendix för sju typer av vanliga 
svetsförband som stumsvets, kälsvets, kors-
förband och liknande. 

Modifiering av utmattningshållfasthet 
Ett flertal faktorer påverkar utmattnings-

hållfastheten sekundärt. SS-EN 1993-1-9 
medger modifiering av utmattningshållfast-
heten för medelspänningens inverkan och 
föreskriver sådan modifiering för storleks-
effekter i vissa fall. 

Dimensionering av svetsförband mot 
utmattning är baserad enbart på spän-
ningsvidden, utan hänsyn till medelspän-
ning, eftersom denna i hög grad styrs av 
svetsegenspänningen och därför varierar 
förhållandevis ringa. 

För detaljer som inte är påverkade av 
svetsning eller för svetsförband som är 
avspännings-glödgade får hänsyn tas till 
inverkan av medelspänning i sådana fall då 
lasten är helt eller delvis kompressiv. Man 
får då använda en effektiv spänningsvidd 
där bidraget från trycklast reducerats med 
40%, d.v.s. den effektiva spänningsvidden 
fås som hela den dragna delen plus 0.6 ggr 
den tryckta. 

Utmattningshållfastheten är i vissa fall 
storleksberoende och den avtar då med 
storleken hos geometriskt likformiga ob-
jekt. Standarden ger reduktionsfaktorer 
för utmattningshållfastheten som funktion 
av storleken för detaljer och förband där 
storleksinverkan inte får försummas. 

Utmattningsberäkning 
Dimensioneringsvillkoren för utmatt-
ning är formulerade som olikheter som 
begränsar ett dimensioneringsvärde med 
hänsyn till ett reducerat hållfasthetsvärde. 
Det finns sådana villkor för normalspän-
ningsvidder och för skjuvspänningsvidder 
var för sig. Om normalspännings- och 
skjuvspänningsvidder uppträder samtidigt 
tillkommer ett kombinerat villkor som är 
analogt, men inte identiskt med villkoret 
i BSK för utmattning vid fleraxligt spän-
ningstillstånd. 

Spänningsvidd p.g.a. ofta förekomman-
de laster enligt SS-EN 1990 begränsas dess-
utom gentemot materialets sträckgräns. 

Bilaga A i SS-EN 1993-1-9 beskriver 
kortfattat en metod för att bestämma 
parametrar för utmattningslast och åtföl-
jande verifieringsmetoder för lastkollektiv 
och varierande spänningsvidd. Man börjar 
med att bestämma typiska lastsekvenser 
utifrån rimliga men inte konservativa upp-

skattningar, gärna med stöd av tidigare 
erfarenhet, för all förväntad nyttig last 
under hela den avsedda livslängden. Från 
en eller flera enskilda typiska lastsekvenser 
inkl. eventuell inverkan av dynamiska 
förlopp sammantagna beräknas ett spän-
ningsförlopp för den betraktade detaljen. 
Speciellt kan dynamiska tillskott, som 
får beräknas teoretiskt, kräva avance-
rade beräkningar. Spänningsförlopp kan 
också bestämmas genom mätning på en 
befintlig konstruktion som liknar den 
prospekterade. 

Spänningsförlopp utvärderas med ende-
ra av regndroppsmetoden eller reservoirme-
toden för att bestämma spänningskollektiv, 
d.v.s. histogram med spänningsvidder och 
tillhörande antal cykler i ordning efter 
avtagande spänningsvidd. 

De två utvärderingsmetoderna är ek-
vivalenta. För överskådliga spänningsför-
lopp, d.v.s. förlopp som medger en exakt 
utvärdering, ger regndroppsmetoden och 
reservoirmetoden exakt samma resultat. 
Båda metoderna räknar, något förenklat, 
halvcykler i ett spänningsförlopp, men i 
olika följd, medan slutresultaten, uttryckta 
i antal helcykler i givna intervall, är lika. 

Vid exakt utvärdering kan man också 
exakt invertera det ursprungliga spän-
ningsförloppets histogram. Datoriserade 
utvärderingsprogram är inte exakta för 
mycket långa spänningsförlopp. Resultatet 
är då approximativt och invertering är inte 
alltid entydig. 

Ett spänningskollektiv får modifieras 
genom att man bortser från de största spän-
ningsvidderna som representerar mindre 
än 1% av den totala skadan. Förfarandet 
är således mer komplicerat än i BSK, ef-
tersom det kräver en preliminär delska-
deberäkning. Små spänningsvidder, under 
utmattningsgränsen vid delskadeberäkning 
får också försummas. 

Spänningsvidder och utmattningshåll-
fastheter justeras med tillhörande parti-
alkoefficienter. Delskador beräknas och 
summeras enligt Palmgren-Miners delska-
deregel. Den summerade delskadan skall 
uppfylla ett dimensioneringskriterium, som 
också finns uttryckt direkt i spänningsvidd 
för motsvarande beräkning. ❏
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Tabell 1. 
Indelning av förbandsklasser i SS-EN 1993-1-9.

1.  Bärverksdelar och förband
2.  Svetsade profiler
3.  Tvärgående stumsvetsar
4.  Påsvetsade detaljer avstyvningar
5.  Lastöverförande svetsförband
6.  Rörprofiler
7.  Knutpunkter i fackverksbalkar
8.  Ortotropa däck med slutna längsavstyvningar
9.  Ortotropa däck med öppna längsavstyvningar

10.  Övergång mellan övre fläns och liv i kranbanebalkar

I SS-EN 1993-1-9 anges förbandsklasser för nominell spänningsvidd för mer än hundratalet 
enskilda fall, som indelats i tio grupper.

➤



til sammen ca. 1 730 tonn. Leveransen 
vil bli tiltransportert entreprenør for 
selve konstruksjonsarbeidene. Det er 
Betonmast Anlegg AS som har fått kon-
trakten på byggingen av Nordenga bru. 
Østre tangent med to rundkjøringer i 
Bispevika åpnes for trafikk vinter 2011. 

Valg av løsning 
I detaljplanen ble bruløsninger i stål og 
betong vurdert. Stålbru ble valgt i spor-
området fordi en stålbru gav kun 2 last-
nedføringspunkter mot 5 for betongbru. 
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Nordenga bru skal krysse 

delen skal bæres av et 

rua som også er kalt Østre tang-
ent, består av en kjørebane og en 
gang/sykkelbane som er skilt av 

et fagverk med triangelformet tverrsnitt 
med spissen opp. Stålkonstruksjonen blir 
spektakulær med en høyde opp til 26 me-
ter. Brua får en total lengde på 306 meter, 
hvorav ståldelen er 160 meter lang. Top-
pen av fagverket får en konstant høyde på 
10 meter over kjørebanen på mesteparten 
av strekningen. Mot nord øker høyden 
markant. 

Stålkonstruksjon
Fagverket er delt i tre spenn med lengder 
på ca. 39, 72 og 49 meter. Brua er teg-
net av Birger Heyerdahl sivilarkitekter 
AS. Til sammen vil det gå med 1 970 
tonn stål. Statens vegvesen region øst 
har tildelt Norsk Stål kontrakten med 
å levere konstruksjonsstålet. Leveransen 
omfatter plater, trapesprofiler og rør på 

-
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Beställare: Statens Vegvesen
Arkitekt: Dissing+Weitling
Konstruktör: Cowi AS
Peleentreprenör: Fundamentering as
Stålentreprenör: Bladt Industries AS
Hydraulikkentreprenør: SH Group as

tålet er nå på plass på Pirbrua i 
Trondheim. I løpet av et par dager 
før og etter påske ble hele den 135 

meter lange brua montert i fem løft. Hver 
seksjon veier omkring 200 tonn, bortsett 
fra klaffen som veier 184 tonn. Jobben ble 
utført med flytekranen «Eide Lift». Brua 
skal åpnes 2. juli.

I 2006 udskrev Statens Vegvesen en 
designkonkurrence for en ny bro over Ni-
delva. COWI fik førsteprisen og dermed 
detailprojekteringen af brokrydsningen, 
med et klapfag på 20 meter og fire til-
slutningsfag, i alt en samlet brolængde 
på 135 meter. Kørebanens bredde er 15 
meter. På hver side af kørebanen er der 
G/S baner på 4,5 meter.

Broens kendetegn er to finner ved klap-
faget, som peger opad, og som visuelt 
korresponderer med de søjler, der under-
støtter tilslutningsbroerne. Finnerne har 

en konstruktiv og æstetisk funktion idet 
de markerer klapfaget og dets position, 
samt distribuerer momentet fra åbnings-
mekanismen til klappen.

Af æstetiske årsager og for at opnå 
besparelser på fundamentet under vand-
linien er der ikke nogen kontravægt ved 
klappen. I fraværet af kontravægt har åb-
ningsmekanismens cylindre en kapacitet 
på ca. 4500 kN hver, hvilket kan klare den 
dominerende dødvægt fra klappen, med 
størst belastning i åbningsfasen. Lasten 
aftager efterhånden som åbningsvinklen 
bliver større, da tyngdepunktet bevæger 
sig hen mod rotationspunktet. Klapfaget 
består af et ortotropisk ståldæk, der un-
derstøttes af to længdedragere forbundet 
med tværbjælker hver 3,5 meter.

Tilslutningsfagene er udformet med 
langsgående hoveddragere i stål og tvær-
bjælker som for klapfaget. Dækpladen 
er i jernbeton og samvirker med ståld-
ragerne. De V-formede afstivninger over 
understøtningerne fordeler belastningen 
fra overbygningen til elastomer-lejerne på 
de konusformede betonpiller. 

Broen er i gennemsejlingsfaget beskyt-
tet mod skibsstød med betonplader un-
derstøttet af lodpæle. Én konstruktion 
i hvert hjørne af klapfaget, og med en 
bjælkeforbindelse under broen. ❏
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Stål oppfylte kravet til minste avstand til 
spor/installasjoner samt krav til sikt. Det 
var dessuten spesielt vanskelig fundamen-
tering i ett av de ekstra lastnedførings-
punktene for betongbru. En løsning med 
stålbru gav sikrere fremdrift pga mindre 
arbeid i sporområdet og mindre omfang 
av jernbanetekniske omlegginger 

Arkitektur 
Arkitekt Birger Heyerdahl vektla at bru-
konstruksjonen skal bidra til å styrke 
brustedets betydning i byen. Det arkitek-
tonisk viktigste og vanskeligste punktet 
er i nord der gang-/ sykkelveg og kjøre-
bane vender 90 º i hver sin retning. Brua 
vil her kunne få et tyngdepunkt. Ved å 
fortsette avstanden mellom brurampene 
ved Trelastgata ut oversporområdet, ska-
pes et rom som kan brukes til bruenes 
bærende konstruksjoner. Det ble valgt et 
overliggende romfagverk formet som en 
rettvinklet trekant. Utformingen gir mer 
kraft og bæring til kjørebanen i motset-
ning til den lettere gang-/ sykkelvegen. 
I det valgte romfagverket der vinklene 
holdes faste, oppnås en stadig økende 
høyde som konsekvens av veg-geometrien. 
Løsningen gir en arkitektonisk markering 
av dreiepunktet.

Bruene konstrueres i både stål 
(over sporområdet) og betong(utenfor 
sporområdet)der konstruksjonene knyt-
tes sammen med en helhetlig horisontal 
linjeføring i utforming av kantdragere, 
rekkverk og belysning 

Utforming av rekkverkene følger den 
nye rekkverksnormalen. Ut fra funksjons-
kravene til rekkverk er det valgt tette og 
perforerte stålplater for begge bruene. 
Perforerte stålplater gir på avstand samme 
virkning som glass, men vil ikke virke 
skitne og vil gi lavere vedlikeholdskost-
nader.

Installasjon av stålbrua 
Sporområdet øst for Oslo S gjør an-
leggsarbeid i og over sporområdet svært 
vanskelig. Bruk av større kraner til tunge 
løft i området for Østre tangent er ikke 
mulig å gjennomføre med drift på Oslo 
S. Det blir derfor etablert et installasjon-
sopplegg der brua bygges i seksjoner, sam-
menstilles på utsiden av sporområdet og 
suksessivt skyves på plass. Entreprenøren 
har valgt å utføre montasjen av stålbrua 
med lansering kun fra sørsiden av brua. 
Det planlegges en installasjon i 4 etap-
per som forberedes med Jernbaneverkets 
stopp i togdriften..❏

Arkitekt:  
Birger Heyerdahl sivilarkitekter AS
Konstruktör: 
Dr Ing A Aas-Jacobsen AS
Entreprenør: Betonmast Anlegg AS
Stålleverantør: Norsk Stål
Stålentreprenør: NLI Alf Andersen AS
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Vasakronan tar ytterligare ett steg 
i förverkligandet av en modern 
stadsdel mitt i Kista och bygger 

ett kontorshus på 20 000 kvm med högt 
ställda miljökrav. Projektet omfattar hus 
10 av Kista Terrass med kontorslokaler 
i 11 plan. Allt som byggs i Kista Terrass 
ska ha minimal miljöpåverkan där den 
senaste miljötekniken verkar bakom en 
arkitektur som tar för sig och sticker ut. 
Gert Wingårdh har ritad den nya kontors-
fastigheten som kommer att vara klar för 
inflyttning i juni 2010. 

Byggnadens klimatskal utgörs av iso-
lerat aluminium typ elementfasad Struc-
tural Glazing ”ytskikt av glas”. Stom-
men består av en traditionell stål- och 
håldäcksstomme ❏
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Beställare: Vasakronan
Arkitekt: Gert Win-
gårdh Arkitekter
Entreprenör: JM Entre-
prenad
Stomentreprenör: 
Strängbetong
Stålkonstruktör: 
Ruukki Construction
Stålentreprenör: 
Ruukki Construction
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Nedanför Lule Älvs kraftstation vid 
Porjus, behövde man säkerställa 
möjligheterna att korsa älvfåran 

även då dammluckorna öppnas. Ramböll 
har konstruerat en hängbro för snösko-
ter- och gångtrafik. Bron är uppbyggd av 
fackverk i KKR-rör som hänger från två 
spännkablar per sida. Mellan fackver-
kens underflänsar spänner tvärbalkar av 
UPE-profil och på dessa vilar ett trädäck. 

Beställare: Vattenfall
Konstruktör: Ramböll Sverige
Stålentreprenör: Brisab Industri AB
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Pylonerna är även de uppbyggda av KKR-
rör, och spännkablarna förankrade med 
gängstänger ingjutna i betongfundament. 
Spännvidden är 81.7 meter. ❏

• Helt grafiskt och konsekvent gränssnitt
• Dynamiska kopplingar till beräkningar i Excel
• Makro till och från Excel, AutoCAD, Word
• Automatiska förklaringar
• Sortering, klippning och avskärmning i alla vyer
• OpenGL 3D realtids rendering
• 3D skissning med dynamisk  snäppning
• "Wildcard" för val av elementen
• Utökad icke-linjär analys
• Material som stål, trä, betong etc...

Beräkningsprogram som 
fungerar på det sättet du vill.

Ladda ner demo på
www.cadmac.se - 042 20 88 00

Nu m
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Utanför centrala 
Arboga växer 
nu Försvars-

maktens nya 45 000 
kvadratmeter stora 
centrallager fram. En 
sandwichpanel, lackad 
i tre nyanser av grått, är 
det första besökarna kommer att se när de 
närmar sig Försvarsmaktens nya central-
lager (FMCL). De lätta prefabricerade ele-
menten, som utgör fasad och innerväggar, 
har gjort byggandet enklare, snabbare och 
mer kostnadseffektivt. Väggelementen är 
levererade av Ruukki som även ansvarar 
för att de färdiglackerade panelerna kom-
mer på plats. Ruukki har även levererat 
stålstomme, innerväggar, innertak och sek-
tionerande konstruktioner inne i lagret.

Infästning av högsta vikt
Panelerna har skruvats fast i fackverket 
och just skruven är, trots sitt lilla format, 
en viktig del i konstruktionen. Det hand-

Beställare:
Marieborg Lagerfastigheter
Arkitekt: Archus Arkitekter
Stålentreprenör: Ruukki Construction

lar om ungefär 13 000 panelskruvar som 
fäster och bär upp Ruukkis paneler på 
Försvarets nya centrallager. Som leverantör 
av skruv har Ruukki valt SFS intec AB. 

Skarven som uppkommer när pane-
lerna monteras döljs med en skarvpanel 
som skruvas direkt i ytterpanelen. Hante-
ringen av skarven är viktig eftersom den 
precis som panelen ska uppfylla kraven 
på isolering och brandskydd.

Man fäster panelen med längre bor-

rande skruv som går igenom ytterpanel, 
isolering och innerpanel för att sedan fästa 
i stålbalken. Allt sker i ett moment vilket 
gör arbetet mycket effektivt. Panellisten 
skruvas med kortare självborrande rostfri 
skruv. Även skruvarnas ytbehandling är 
viktig eftersom de absolut inte får börja 
rosta. Ruukki väljer alltid rostfria skruvar 
för sina ytterpaneler eftersom de enklare 
ytbehandlingarna inte klarar vår relativt 
aggressiva luft. ❏
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Ännu en bandyhall i stål byggs just 
nu i Lidköping till elitserielaget 
Villa Lidköping. Bandyhallen med 

fasad i slätplåt i silvermetallic och svart 
träpanel kommer att bli huvudattraktio-
nen i Ågårdens idrottsområde. 

VSAB har totalentreprenad avseende 
Stålstomme och övrigt smidesarbete. Stål-
stommen består av VSAB´s IQB stom-
system avseende pelare och balksystem 
för betong håldäck. IQB systemet är en 
samverkanskonstruktion i stål och be-
tong med brandklass R90. Fackverken 
är fribärande ca 85 meter och med en 
totallängd av ca 90 meter. Varje takstol 
(totalt 16 st) har tillverkats i 6 st delar och 
därefter monterats samman på byggplats. 
Takplåt har också ingått i VSAB´s totalen-
treprenad. IQB stomsystem har tillverkas 
vid VSAB´s anläggning i Lidköping och 
Fackverken kommer från VSAB´s anlägg-
ning i Emtunga, Vara.

Hallen som rymmer 1250 sittande och 
3000 stående åskådare ska stå klar till 
den klassiska bandyderbydagen, annan-
dag jul 2009. ❏

Beställare: Lidköpings Kommun
Arkitekt: Bergfjord och Ivarsson Arkitekter
Entreprenör: Backgårdens Bygg AB
Konstruktör: Integra AB, göteborg
Stålentreprenör: VSAB
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Nacka kommun genomförde under 
2008 parallella utredningsuppdrag 
för att få fram ett förslag till en ny 

bro över Svindersviken. 
En bro som ska koppla den framtida 

bostadsbebyggelsen på Kvarnholmen med 
Nacka centrum. Förslaget från Rundquist 
arkitekter, i samarbete med ELU konsult 
och Ljusbyggarna, valdes ut som vin-
nare och kommer att projekteras under 
2009.

Gestaltningen utgår från att utnyttja 
platsens unika topografi och ta spjärn 
från de massiva bergsidorna på båda sidor 
om viken. Läget är exponerat mot inlop-
pet till Stockholm och bron ska fogas in i 
den känsliga och riksintressanta miljön. 
Efter inledande studier där både betong 
och stål prövats som möjliga varianter föll 
valet på stålet. Det ger möjlighet till de 
minsta måtten och den största precisionen 
i uttryck och byggprocess. 
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eställarens ställda krav på hög sä-
kerhet och det geografiska läget, i 
en tallskog i utkanten av staden 

Åhus, ledde till byggnadens exteriöra ut-
formning. Medeltidens klassiska försvars-
anläggningar med öppna ytor, vallgravar, 
raveliner, vakttorn och inte minst fällbron 
stod modell till dagens anläggning. Den 
ca 40 meter lång gångbrygga i stål grun-
dar sig på några punkter i anläggningens 
grundprincip: 

Säkerhet och övervakning
Gångbryggan spelar en viktig roll i tan-
karna kring personal- och trafikflöden. 
Anläggningen har en hög säkerhetsklass-
ning. Gångbryggan ingår i övervaknings-
systemet. 

Estetisk utformning 
Gångbryggan skulle ha ett lätt och ele-
gant utseende. För att ge detta intrycket, 
valdes en fackverkskonstruktion av stål. 
Bryggans klimaskydd av glas, förstärker 
lättheten och framhäver stålkonstruk-
tionens elegans. Gången över bryggan 
upplevs annorlunda och spännande. På 
dagtid är det som ”att gå på molnen” och 
på kvälls- eller nattetid som ”att gå över 
ett bottenlöst mörker. ❏

Beställare: The Absolut Company
Arkitekt: Senn Arkitekter 
Konstruktör: Sweco Structures
Stålentreprenör: Lecor Stålteknik

Beställare: Nacka Kommun
Arkitekt: Rundquist Arkitekter
Konstruktör: ELU Konsult

Brotypen kan tekniskt beskrivas som 
en s.k. ”snedbening” med parabelfor-
mad undersida utförd helt i stål. Stålet 
”veckas” efter de konstruktiva kraven 
och formar olika vinklade ytor som 
ytterligare förstärks upplevelsemäs-
sigt av hur ljuset faller och reflekteras. 
Det metalliska uttrycket upphöjs till sin 
ädlaste nivå genom att lackeras i guld-
metallic! 

En skimrande och gnistrande yta som 
maximerar skillnaden mellan belyst och 
skuggat – ett smycke längs med Nackas 
norra kust!  ❏

➤
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I Stratford i Londons utkanter byggs det febrilt inför 
OS 2012. Bland annat byggs den nya huvudarenan 
för 80 000 åskådare. Det unika med denna arena är 

att den efter spelen ska konverteras om till en arena för 
25 000 åskådare. Övre delen av arenan byggs helt med 
en stålstomme för att man ska kunna demontera delar 
av arenan inför livet efter OS. Efter spelen kommer de 
övre läktarsektionerna och taket att demonteras. Sedan 
kommer en nedskalad version av taket att återmonteras 
på den permanenta arenan.

Stålkonstruktionerna till läktare och tak växer upp i 
snabb takt för att stadion ska bli färdig i god tid inför 
OS 2012. Vill du veta mer och följa projektet kan du 
gå in på denna webblänk, ww.london2012.com/venues/
olympic.stadium.php ❏

Beställare: Olympic Delivery Authority
Arkitekt: Populous (HOK Sports)
Konstruktör: Buro Happold
Stålentreprenör: Watson Steel Structures
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Under senhösten 2009 kommer Sa-
telliten att slå upp portarna, ett 
allaktivitetshus och en mötesplats 

för Sollentunas ungdomar. Huset kommer 
att innehålla ett tilltalande utbud av ak-
tiviteter för skolor, föreningar och andra 
organisationer. Här byggs också två stora 
idrottshallar, en med mått för tävlingar på 

Beställare: Sollentuna Kommun
Arkitekt: White arkitekter / a och d 
Arkitektkontor
Propjektledning: ISS Facility Services
Entreprenör: Peab Sverige
Konstruktör: TH Konsult AB
Stålentreprenör: Primab

I början av året genomfördes den sista 
av tre lanseringsoperationer för Gods-
tågsviadukten i Olskroken, Göteborg. 

De mellan 25 och 40 ton tunga sektio-
nerna har förtillverkats vid VSAB:s an-
läggningar i Vara och Lidköping för att 
därefter sättas samman på plats i Göte-
borg. Hela brokomplexet väger 1100 ton 
och är totalt 132 meter långt. Stålbron, 
en av de största lanseringsoperationerna 
i Sverige någonsin, vilar på tre stöd och 
sträcker över såväl bangård som E20 i 
Olskroken. ❏

Beställare: Banverket
Entreprenör: NCC
Konstruktör: ELU Konsult
Stålentreprenör: VSAB

elitnivå i basket, volleyboll och innebandy 
och plats för publik, och en mindre hall 
som i första hand kommer att användas 
för gymnastik. Som pricken över i byggs 
en stor samlingslokal med scen.

Stommen till de två idrottshallarna 
byggs med stålpelare och stålfackverk 
på c/c 4,7 m. I stora hallen har fackverken 

en spännvidd av 28 m och i lilla hallen 
19,5 m. Takhöjden är 10 resp. 8,5 m. Den 
stora idrottshallen har en stor glasad vägg 
ut mot järnvägen med ett stort stålkryss 
bakom glaset. Ytterväggar i övrigt och yt-
tertaket består av masoniteelement. Stom-
men till samlingssalen är sandwichväggar 
av betong med stålfackverk som tak. ❏
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Nu växer de stora stålfackverken 
till Kongresshallen i Stockholm 
Waterfront fram. De största fack-

verksbalkarna som nu håller på att mon-
teras är 50 m långa och 15 m höga och 
väger 200 ton vardera. Fackverken är så 
stora att de måste svetsas ihop på plats. 
Först läggs underramen upp på provi-
soriska stöd. Därefter lyfts vertikaler, 
diagonaler och slutligen överram och allt 
svetsas ihop uppe i luften. För att bära 
dessa stora fackverksbalkar har man bla 
två stålpelare i S690. Totalt levererar och 
monterar Ruukki Construktion 1600 ton 
stål till Kongresscentret som ska så färdigt 
2010. På höstens Stålbyggnadsdag kom-
mer vi att göra ett studiebesök till detta 
projekt. Boka in 22–23 oktober! ❏

Beställare: Jarl Asset Management
Arkitekt: White Arkitekter
Entreprenör: PEAB
Konstruktör: ELU Konsult
Stålentreprenör: Ruukki
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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

Tunnplåtstillverkare

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

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

➤Tunnplåtstillverkare
Plannja AB
971 88 LULEÅ 
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
Connector L Augustsson AB 
 Badhusgatan 12
 722 15 Västerås
 Telefon: 021-18 36 49
 fax: 021-13 22 64
 www.connector.nu
 produkt@connector.nu

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

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

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

➤Stålbyggare och verkstäder
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 
Pretec AB
Box 552, 442 16 KUNGÄLV
0303-24 30 80 
Fax 0303-913 10
www.pretec.se

➤Stålbyggare och verkstäder
Ruukki Sverige AB
Svärdvägen 15, 182 33 DANDERYD
08-545 499 50 
Fax 08-545 498 69
www.ruukki.se  sverige@ruukki.se

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

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

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

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

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

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

Konsulter

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

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

➤Konsulter
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
➤Konsulter
Reinertsen Sverige AB

Let´s connect Let´s connect 
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Svärdvägen 29, 182 33 DANDERYD 
08-544 767 70
Fax 08-768 30 60
www.reinertsen.se

➤Konsulter
STING
Kardanvägen 32, 
461 38 TROLLHÄTTAN 
0520-156 60
www.stingab.se  info@stingab.se

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

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

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

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

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

Byggföretag

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

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

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

➤Byggföretag
PEAB AB
Margretetorpsvägen 84, 
260 92 FÖRSLÖV
0431-890 00 
Fax 0431-45 17 00
www.peab.se  info@peab.se
➤Byggföretag / Stålbyggare
Skanska Sverige AB
169 83 SOLNA

08-504 350 00 
Fax 08-755 63 17
www.skanska.se

Korrosionsskydd

➤Korrosionsskydd
Alucrom AB
Box 8919, 
402 73 GÖTEBORG
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
Gyproc AB
Box 153, 746 24 BÅLSTA
0171-41 54 00 
Fax 0171-41 54 50
www.gyproc.se  info@gyproc.se

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

➤Isolering / Lättbyggnad
Paroc AB
Bruksgatan 2
541 31 SKÖVDE 
www.paroc.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
Bult & Fästteknik AB
Rattgatan 14, 442 40 Kungälv
0303-20 67 00 
Fax 0303-20 67 10
info@bult-fast.se

➤Sammanfogning / maskiner
Ejot & Avdel System AB
Box 9013, 700 09 ÖREBRO
019-20 65 00 
Fax 019-20 65 14
www.ejot-avdel.se 
info@ejot-avdel.se
 ➤Sammanfogning / maskiner
ESAB Sverige AB
Box 8004, 402 77 GÖTEBORG
031-50 90 00 
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Fax 031-50 93 90
www.esab.com
esab.sverige@esab.se

➤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
AB Mekar
Reprovägen 6,  
183 77 TÄBY
08-630 11 30
Fax 08-756 11 34
www.mekar.se

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

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

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

Kontroll & provning

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

➤Kontroll & provning
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
StruSoft AB
Fridhemsvägen 22,
217 74 MALMÖ
040-53 01 00
www.strusoft.com
info@strusoft.com

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

Intresseorganisationer

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

➤Intresseorganisationer
MVR 
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

64
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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 
www.btstal.no

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

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

➤Stålentreprenør
Lønnheim Stål AS, 
Nordmørsveien 54, 
6517 Kristiansund N, 
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
Nortech AS, 
Skotselv Næringspark, 
Pb. 8, 3331 Skotselv, 
Tel. 32 75 67 00 
www.nortech.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, FI, 
PO-Box 900, 
60101 Seinäjoki, Finland, 
Tel.+ 358 64160 111
www.ruukki.com

➤Stålentreprenør
Ruukki Construction Norge AS, 
8805 Sandnessjøen, 
Tel. 75 06 36 10
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, 
Heggstadmoen 1, 
7080 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
Stålfabrikken c/o Skanska, 
Øysand, 
7224 Melhus, 
Tel. 40 01 36 60
www.skanska.no

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

Stålklubben (stålprodusenter)

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

➤Stålprodusent
Coutinho & Ferrostaal AS, 
Prinsensgt 22, 0157 Oslo, 
Tel. 22 82 84 60
www.ferrostaal.com

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

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

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

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

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

Stål- og 
Metallgrossistenes 
Forening

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

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

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

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

Norsk Forening for 
Stålkonstruksjoner 
(rådgivende ingeniører)

www.stalguiden.com/NFS.htm.
Mer enn 330 personlige medlemmer og  
ca 25 bedriftsmedlemmer

Industrigruppen Stålbygg

➤Stålbygg
Corus Bygg Systemer AS, 
Røraskogen 2, 
3739 Skien, 
Tel. 35 91 52 00
www.cbsnordic.no
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➤Stålbygg
Ruukki Norge AS, 
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo, 
Tel. 815 00 464
www.ruukki.no

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

➤Stålbygg
Areco Building AS, 
Postboks 20, 3791 Kragerø, 
Tel. 99 51 00 50

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

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

Nordic Galvanizers
Hjemmeside: www.zincinfo.se 

Andre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤Andre
Seut Industrier AS, 
Pb.351, 1601 Fredrikstad, 
Tel. 69 36 87 70
www.seut.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ledande i Sverige inom design och 
3D-modellering för stålkonstruktioner 

Swecos byggkonstruktörer 
nominerade till Stålbyggnads-
priset 2009

Swedbank Stadion, Malmö

Berg Arkitektkontor & FOJAB Arkitekter

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.

Studiebesök till aktuella stålbyggnadsprojekt 
i Stockholms City – Kungsbrohuset och 
Stockholm Waterfront.

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 
22–23 oktober i Stockholm!

Studiebesök



S T Å L B Y G G N A D S I N S T I T U T E T S  N Y H E T E R

● Stålbyggnadspriset

●  Offshore

●  Byggsystem 
i tunnplåt

●  Utmattning av 
stålkonstruktioner

Posttidning B
Retur adr: Nyheter om Stålbyggnad
Stålbyggnadsinstitutet

Stål när det är som bäst 




