NYHETER OM STÅLBYGGNAD • NR 2 • 2010

Posttidning B
Retur adr: Nyheter om Stålbyggnad
Stålbyggnadsinstitutet
Vasagatan 52, 111 20 Stockholm

2

Bygg sterkere.

2010

STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER

Stålbyggnad under mark

RR S550J2H
Master i stål

RD S550J2H

Brogården

● Fotbolls-VM
spelas på stadior
av stål

Industristandarden styrkes.
Ruukkis RRs- og RDs peler oppnår nå en
enda større styrke med S550J2H høyfast stål.
Mer kapasitet til lavere kostnad.
Bygg sterkere – på et enda sterkere fundamen

www.ruukki.com/infra

● Renovering
med stål
● Offshore
● Stålpålar
Nelson Mandela Bay Stadium, Johannesburg

NYHETER OM STÅLBYGGNAD NR 2 2010

LEDARE

5

NYHETER I STÅLBYGGNADSBRANSCHEN

6

INNEHÅLL

REPORTAGE:
● STÅLPROJEKT - FIFA World Cup 2010 Stadions
Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth

14

gmp – von Gerkan, Marg and Partners Architects

Green Point Stadium, Cape Town

18

gmp – von Gerkan, Marg and Partners Architects

Moses Mabhida Stadium, Durban

20

gmp – von Gerkan, Marg and Partners Architects

Soccer City Stadium Johannesburg

22

Hans Koorn – PDNA, Bob van Bebber – BUEP,
Knut Goeppert and Frank Simon – schlaich bergermann and partner

● INFRASTRUKTUR
Stålbyggande under mark

28

Mats Larsson, teknisk chef, Ruukki Sverige AB Infrastruktur och grundläggning

● OFFSHORE
Goliat – sylindrisk FPSO i et utfordrende havmiljø

32

Ragnar Thunes, Sevan Marine o Marco Iori, Eni Norge

● ENERGI
Linudans – Walking the Line

35

Magnus Rannver Rafnsson, Høgskolen i Sør-Trøndelag

● BYGGTEKNIK
Brogården – miljonprogramsområde renoveras med stål till passivhusstandard

39

Lars Hamrebjörk, chefredaktör

● BYGGTEKNIK
Renovering av enstegstätad fasad

42

Lars Hamrebjörk, chefredaktör

● BYGGTEKNIK
BT Stål – første i norge som godkjennes etter NS-EN 1090-2

44

Kjetil Myhre, Daglig leder, Norsk Stålforbund

● STÅL GÖR DET MÖJLIGT
Herkules G/S-bru
Nordenga bru, Bjørvika
She lies - vannprosjektet ved Operahuset
Nesbrua – G/S-bru i rustfritt stål
Klarälvsparken
Österleden Helsingborg
Klaffbro över Svartån
Karlstad CCC
Stålprojekt som går i höjden
World Expo 2010 – Shanghai
Holland, Spanien, Frankrike, Tyskland, Finland och Australien.
MEDLEMSFÖRETAG
– SVERIGE
– NORGE
NR 2 • 2 0 1 0 • NY HET ER OM STÅ L BYG G NA D

47
49
50
51
52
53
54
56
57
58

61
65
IN N E H ÅL L

3

NYHETER OM STÅLBYGGNAD NR 2 2010

Stålbyggnadsinstitutet
Vasagatan 52, 4 tr
111 20 Stockholm
Tel 08-661 02 80
Fax 08-24 54 64
e-post: info@sbi.se
Internet: www.sbi.se

ANSVARIG UTGIVARE:
Björn Uppfeldt,
Tel 08-661 02 54
bjorn.uppfeldt@sbi.se
CHEFREDAKTÖR:
Lars Hamrebjörk,
Tel 070-630 22 17
Fax 08-411 92 26
lars@sbi.se
Norsk redaksjon
Kjetil Myhre,
Tel 41 02 15 98
post@stalforbund.com
PRODUCERAS AV:
ConstruEdo AB
Lars Hamrebjörk
Ungdomsvägen 24,
183 65 Täby
Tel 070-630 22 17
www.construedo.se
info@construedo.se
ANNONSFÖRSÄLJNING:
Migge Sarrión
Tel 08-590 771 50
annons@sbi.se
GRAFISK FORM och LAYOUT:
Annika Lönn
REPRO och TRYCK:
Edita Västra Aros, 2010
ISSN 1404-9414
Omslagsbilder:
Nelson Mandela Bay Stadium,
Port Elizabeth, FIFA World Cup 2010,
South Africa.
Photo: ©Marcus Bredt, Berlin

LEDARE

För branschens bästa
– Våga säga nej till
riskfyllda lösningar!
fter en snörik vinter med ett hundratal takras har nu den mediala rapporteringen om byggbranschens fel och brister lagt sig för den här gången. Byggbranschen har efter decennier av negativ publicitet blivit tacksam att slå på.
Ingen orkar längre slå tillbaka. Själv är jag är oerhört trött på hur byggbranschen
framställs i media där beskrivningar som okreativ, fuskande, trög och full av lurendrejeri, oseriösa aktörer och sega gubbar bara är några exempel. Rapporteringen om
takrasen innehöll samtliga ovanstående beskrivningar.

E

Min verklighet är en annan, jag träffar dagligen innovativa, kvalitetsmedvetna och
ansvarstagande aktörer som är med och bygger framtidens samhällen. Jag vill inte
påstå att det inte förekommer både oseriösa aktörer och inkompetens på sina håll,
men det är tröttsamt att se hur snedvriden rapporteringen ofta blir i media. Oerhört
många lyckade projekt genomförs varje år och vi måste alla, tillsammans och var och
en, lyfta fram det i media. Visa på vår utveckling och kvalitetsmedvetenhet. Informera om alla lyckade projekt!
Att skylla vinterns takras på politiker är nog långsökt, men det ﬁnns många exempel
där politisk styrning lett branschen åt helt fel håll. Ett historiskt exempel är fokuseringen på att minska oljeberoendet för cirka 30 år sedan. Ekonomiska subventioner
betalades ut för att tilläggsisolera och täta gamla hus. Det sattes in ångspärrar överallt, ventiler till kryprum täpptes till och vindar fylldes med isolering. Resultatet blev
sjuka hus.
Idag är fokus återigen byggnaders yttre miljöpåverkan och genom att än en gång
fokusera på en enskild fråga riskerar man att köra i diket igen. En storskalig användning av obeprövad teknik, som till exempel passivhus, innebär en uppenbar risk för
stora framtida problem med innemiljön. För att minska byggandets miljöpåverkan
måste vi se helheten och ta hänsyn till både den yttre och den inre miljön. Minst
miljöpåverkan får vi förstås om vi inte bygger alls, men så länge samhället utvecklas
ﬁnns ett stort behov av nya byggnader och anläggningar. Lösningen är att bygga för
lång livslängd och med låg energiförbrukning i driftsfasen.
Rutger Gyllenram, miljöforskare på KTH, har tagit fram ett
recept för ett långsiktigt hållbart byggande:
”Utnyttja materialens inneboende egenskaper och bygg tidlöst
vackra hus: som människor i generationer vill bo och arbeta
i, som kan utvecklas med ändrade krav, som hela livstiden
upplevs som trygga, friska, ekonomiska och värda att äga,
och som man blir glad av att titta på.”
Ett återvinningsbart, oorganiskt, emissionsfritt, starkt, formbart
och ﬂexibelt material är drömmen. Det är inte ofta man får chansen att uppfylla andras drömmar. Sälj och njut!

Björn Uppfeldt
VD, Stålbyggnadsinstitutet
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John Børge Halvorsen
gjenvalgt som formann

Se på VM
och på stål!

● Du håller nu i
årets andra nummer av tidningen
Stålbyggnad. I
detta nummer har
vi en ”Fotbolls-VM
special”. Du hittar utförliga presentationer
av fyra av de arenor
du kommer att få se i
bild när Brasilien och
Spanien kämpar mot
Svennis och Lagerbäck om världsmästartiteln i fotboll.
Bostadsbyggandet
står inför stora utmaningar framöver då
Miljonprogrammen
ska byggas om och
enegieffektiviseras.
I en artikel i detta
nummer visar vi hur
enkelt man kan göra
det med stål.
Från Norge har vi
en intressant offshoreartikel.
Lars Hamrebjörk
Redaktör för
tidningen
Stålbyggnad

● På Norsk Stålforbunds årsmøte 28. april 2010 i Ingeniørenes Hus, ble adm. direktør i
Ruukki Norge AS, John Børge
Halvorsen, gjenvalgt som
formann. Andreas Bure fra IGS
(Industrigruppen Stålbygg) ble
gjenvalgt som representant for
”andre” medlemmer. Øvrige
styremedlemmer oppnevnes
av de respektive basisorganisasjoner. Styrets sammensetning
kan sees nedenfor:
John Børge Halvorsen, Ruukki
Norge, Formann
Peter Söderqvist, Norsk Stål,
Repr. for Stål- og Metallgrossistenes Forening
Reidar Gifstad, ArcelorMittal,
Representant for Stålklubben
Gunnar Solland, DNV, Repr.
for Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
Audun Harridsleff, Contiga,
Representant for Den norske
Stålgruppen
Andreas Bure, IGS, Representant for ”Andre”
Christian Holthe, Representant
for Standard Norge
Bjørn Uppfeldt, Stålbyggnadsinstitutet, oppnevnt av
styrete.
Daglig leder: Kjetil Myhre
Nye medlemmer i
Norsk Stålforbund:
Stål & Fasade
● Stål & Fasade as overtok
Icopal Metall sin virksomhet i
Stavanger og Haugesund ved
årsskiftet. Bedriften har 46
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ansatte, fordelt på stålverksted,
tynnplateverksted, stål- og fasademontering og kontorpersonal. Forventet årsomsettning
2010 er på ca 100 mill. Kundegrupper er totalentreprenører,
industri, offentlige byggherrer
og byggmestere. Hjemmeside:
www.stal-fasade.no

produsent
av stålhaller.
Weckman
produserer også de velkjente
Weckman tilhengerne for
landbruk og industri. Bedriften
leverer alt du trenger til en
stålhall. Hjemmeside: www.
stalhallen.no

Fra Arjo Proﬁl til Alustål

● Alustål AS er en viderføring
av Arjo Proﬁl AS. I forbindelse
med omlegging av driften, har
foretaket utvidet sortimentet
med en egen handelsavdeling
med levering av stål og metallprodukter i de
ﬂeste dimensjoner og
kvaliteter. Alustål vil fortsatt
utføre tidligere tjenester som
knekking/klipping/slissing og
omspoling. Hjemmeside: www.
alustal.no
Metall Byg
● Metall Bygg AS består av
personene som tidligere drev
Icopal Metall AS i Øst- og Vest
Agder. Metall Bygg er en entreprenør rettet mot industri-,
lager-, kontor- og forretningsbygg.
Bedriften tar
hele ansvaret
for stålkonstruksjon, fasader/
vegger, tak, porter, dører og
vinduer. Hjemmeside: www.
metallbygg.no
Stålhallen
● Stålhallen AS på Kløfta startet opp i 2005 og i samarbeid
med Sisu produkter importerer
og selger de velkjente ﬁnskproduserte Weckman stålhallene.
Weckman har i over 40 år
vært Nord Europas største

8#.+6'6

Nya medlemmar i
Stålbyggnadsinstitutet
Salzgitter Mannesmann
(Scandinavia) AB
● Salzgitter AG är en tysk stålkoncern med 24000 anställda.
Huvuddelen av produktionsorterna är belägna sydost om
Hannover. Man producerar
1,3 miljoner ton balk huvudsakligen HE, I, samt U-balk i
dimensionsområdet 80 – 1000
mm höjd. På tunnplåt har man
en produktion av 3,5 miljoner ton varmvalsad bandplåt,
kallvalsad, galvad, elförzinkad och lackerad plåt. Inom
grovplåtsområdet producerar
man 800.000 ton, allt från
konventionellt handelstål till
slitstål samt höghållfasta stål
i dimdensionsområdet 5-175
mm. Mannesmann-delen av
koncernen är världens största
producent av svetsade rör med
ett dimensionsområde från
millimeter stora rör upp till
pipelines. Salzgitter AG representeras sedan många år av
ett eget dotterbolag Salzgitter
Mannesmann (Scandinavia) AB
med kontor i Sverige, Finland,
Danmark och Norge. www.
salzgitter.se
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Hilanders

GÖR MINDRE.
TA FLER AFFÄRER.

Ulrik Jonasson,
VD på Sjölins Smide.

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 hålproﬁler 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.

NYHETER

Ny brosjyre: Cor-ten
● Professor og sivilarkitekt Arne
Eggen har utarbeidet en ny
brosjyre om rusttregt stål, Cor-ten,
på vegne av Norsk Stålforbund
og Norsk forening for Stålkonstruksjoner. Den inneholder en del
nyttig informasjon om historien
bak Cor-ten stål,
typer / egenskaper
og anvendelser.
De sener år har
arkitekter og
kunstnere fått
øynene opp for
Cor-ten-stålets mange muligheter.
Brosjyren sendes ut gratis så lenge
vi har den på lager: Skriv til post@
stalforbund.com

Ny lærebok i
dimensjonering av
stålkonstruksjoner
Design of Steel Structures,
Eurocode 3-1-1 General rules
and rules for buildings.
● ECCS har nå ferdigstilt den
første læreboken i en serie
“manualer” for dimensjonering
av stålkonstruksjoner i henhold
til nye Eurokoder. Denne
boken omfatter Eurokode 3

Del 1-1: Allmenne regler og
regler for bygninger. Boken er
meget grundig og starter med
prinsipper for pålitelighet, materialer, strukturell analyse og
modellering. Dette etterfølges
av et stort kapittel om design
kriterier og metoder for ulike
typer staver.
Etterfølgende
kapitler utdyper
prinsipper og
anvendelser av
elastisk og plastisk utforming
av stålkonstruksjoner. Gjennom hele boken er det mange
regneeksempler som utgjør
en betydelig del av boken.
Disse eksemplene vil underlette overgangen fra tidligere
nasjonale standarder. Professor
Reidar Bjørhovde er medlem
av redaksjonen og har skrevet
forordet. Boken kan bestilles
her: www.stalforbund.com

ring av stålkonstruksjoner ihht
nye Eurokoder. Denne boken
omfatter Eurokode 3 Del 1-2:
Brannteknisk dimensjonering.
Boken forklarer og illustrerer de
regler som er gitt i Eurokoder
for prosjektering av stålkonstruksjoner utsatt for brann. I
alle kapitlene er
stoffet presentert
på en praktisk
og brukervennlig
måte, og hvert
kapittel inneholder praktiske
regneeksempler som er enkle
å følge. Kapittel 8 beskriver
et dataprogram som heter
“Eleﬁre-EN” som er basert på
en enkel beregningsmodell, gitt
i Eurokoden, og som gjør at
konstruktøren raskt kan foreta
en brannteknisk dimensjonering. Boken kan bestilles her:
www.stalforbund.com

Design of Steel Structures,
Eurocode 3-1-2 Fire Design
of Steel Structures.
● ECCS har nå utgitt den
andre læreboken i en serie
“manualer” for dimensjone-

Rostfritt stål och glas
● Euro Inox nya publikation
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Metalcolour Laminated - the best of Scandinavian Design.
Metalcolour Paint - when Quality exceeds Quantity.
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Hundreds of Colors. Quantity of Surfaces. Millions of Opportunities.
We make it possible for you to Season the Design.

- when Quality exceeds Quantity.
s. Quantity of Surfaces. Millions of Opportunities.
N Y H E T E R / P R ODUKTNYTT

Nystartat bolag
inom Midroc
● De båda rostskyddsmåleriföretagen Alucrom och MPA
Rostskydd Måleriproduktion
har bildat ett gemensamt bolag
under namnet MPA Alucrom
AB. Bolagets huvudsakliga
affärsidé är att måla järnvägsfordon. Nyligen tecknade det
nystartade bolaget sin första
order med Ratosägda företaget
Euromaint Rail ABx

www.metalcolour.com

nated - the best of Scandinavian Design.
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Rostfritt stål och glas (Stainless Steel and Glass) ﬁnns
nu tillgänglig på elva språk,
bl a svenska. Den innehåller
projektpresentationer från 16
projekt där man på ett utmärkt
sätt har utnyttjat materialkombinationen rostfritt stål och
glas. Publikationen kan laddas
ner som pdf via länken www.
euro-inox.org/pdf/build/StainlessGlass_SW.pdf. Det går även
att beställa publikationen kostnadsfritt på Euro Inox webbplats, www.euro-inox.org/
ﬂa_174_EN.html. Därifrån kan
du även hämta pdf-versionen
på övriga 10 språken.

Temadag:
Fremtidig utvikling i
Drammensregionen
● NFS arrangerer Temadag i
Drammen onsdag 26. mai. Fle-

re større utbyggingsinstitusjoner har hovedfokus rettet mot
Drammensregionen, og denne
temadagen vil gi innblikk i ﬂere
av de spennende prosjektene
som kommer til å materialisere
seg i løpet av de kommende
år. Blant foredragsholderne
ﬁnne vi både fylkesordfører
Roger Ryberg, ordfører Tore
Opdal Hansen i Drammen
kommune og ordfører Ulla
Nævestad i Lier kommune. Se
program her: www.stalguiden.
com/NFS.htm

Norsk Ståldag
28. oktober
● Husk å melde deg på årets
viktigste konferanse, Norsk
Ståldag 2010, som avholdes
torsdag 28. oktober på Grand
hotell i Oslo og med ekskursjon dagen etter, fredag 29.
oktober. Program og påmelding: www.stalguiden.com/
staldag.htm

Nytt fra
Norsk Stålforbund:
Nye supplerende
kontraktsbestemmelser
●”Supplerende bestemmelser” til kontraktsstandarden
NS 3406 for totalunderentreprenør (med prosjektering) er
nå tilpasset nye Eurokoder for
prosjektering av byggverk. Bestemmelsene er kalt Blad 103.
Brannmotstandstabell
oppdatert
● Norsk Stålforbund har
oppdatert tabellen for bærende
bygningsdelers brannmotstand
avhengig av brannklasse.
Tabellen er utarbeidet på basis
av unntak i § 7-23: tabell 1, i
Veiledning til Teknisk forskrift
til Plan- og bygningsloven.
Godkjente brannmalingsprodukter – ny oversikt
● Norsk Stålforbund har oppdatert listen med lisensierte og godkjente brannmalingsprodukter for
stål på det norske markedet.
Godkjenningsordningen revidert
● Godkjenningsordningen for
utførelse av stålkonstruksjoner
er nå tilpasset kravene i ny utførelsesstandard NS-EN 1090-2.
Les mer her:
www.stalforbund.com
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SCP REKLAMBYRÅ

LYSANDE

Jan Stenbecks torg i Kista är ritat av
Sweco Architects©, Stockholm

Tolv 15,5 m höga stålstolpar, var och en på 6,5 ton ger en unik ljusmiljö på
Jan Stenbecks torg i Kista. Stolparna är resultat av ett nära samarbete
mellan arkitekt, konstruktör, Forssells Smide och Tibnor. Den 50 mm tjocka
plåten har levererats i färdigskurna längder, för att passa direkt in i Forssells
produktion. Först från lager, därefter valsad och skuren från Tibnors leverantör. Ett kostnadseffektivt och smidigt samarbete.

www.tibnor.se

PRODUKTNYTT – TEMA NORDBYGG

Materialverkstan
Under NordBygg-veckan på Stockholmsmässan i mars hade hela
Victoriahallen avsatts för Materialverkstaden. Här byggde stål,
glas, betong, trä och keramik upp
varsina avdelningar för att visa upp
vad man kan göra med respektive
material och låta besökarna känna
och klämma på materialet. SBI,
hade i samarbete med MVR och
PLR byggt upp stålavdelningen. Ett

hus byggdes upp med lättbyggnadsteknik så att man kunde följa
byggets olika skeden. Besökarna
kunde själva prova att klippa och
böja plåt till något litet föremål.
Det fanns möbler i stål och inte
minst stålbaren som bestod av
en del av en stålbrosektion som
byggts av Lecor där själva bardisken bestod av en rostfri plåt från
Outokumpu.
Björn och Björn från SBI
tillsammans med Anders Finnås
från Outokumpu och Patrick
Johansson från Europroﬁl
framför Stålbaren.

Tack till alla ni som bidrog med
material och annat till materialverkstan:
Ruukki Sverige AB
Lecor Stålteknik AB
Lindab Proﬁl AB
Europroﬁl AB
Plannja AB
Outokumpu Stainless AB
BE Group Sverige AB
Tekla Software AB
Eriksdals plåtslageri AB
Herrängens Plåtslageri AB
K.G. Hjelmgrens
Plåtslageri Eftr. AB
Plåtleverantören AB
Carlssons Smide & Järn AB
Rehn Smide AB
Häﬂa bruk AB
Huddinge Stål AB

Lindab levererade materialet
till stålhuset som byggdes upp av
hantverkare från KG Hjelmgrens
Plåtslageri.

Ejot

Ejot Avdel visade upp sin nya
självborrande byggskruv för
stålbalk.

Willy Johansson och VD Claes
Johansson från WilLak visade ett
patenterat brandskyddssystem för
stålpelare.
Mattias Hägerlund visade upp
Ruukkis nya sandwichelement
som klarar de nya energikraven.
Stefan Sjöström, VD Christian Carlsson och Rolf Gustafsson
visar upp Europroﬁls byggsystem Recon för renovering av
ytterväggar.

Europrofil
Europroﬁl hade byggt upp
en monter där de visade sina
byggsystem och nyheter.
Man visade upp sitt Opticonsystem för montagemärkning
på proﬁlerna hämtade från
projekteringen i 3D. Vidare
10
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visade man upp sitt skruvfria
montagesystem – Magna.
Recon är ett nytt renoveringstýstem för ytterväggar som
behöver byggas om av olika
skäl , fuktskador eller tilläggsisolering. www.europroﬁl.se

Ruukki
I Ruukkis monter visade man
upp hela sitt produktsortiment. Speciellt lyfte man
fram det nya 230 mm tjocka
sandwichelementet som klarar
de nya energikraven med sitt
U-värde på 0,17. Man har
byggt upp en ny produktionslinje för detta element. www.
ruukki.se

Wilak
WilLaksystemet har tagits över
av nya ägare ochtfått en ny VD,
Claes Johansson som har gedigen
industrierfarenhet. WilLak satsar nu
på att bygga upp en produktionslinje för prefabricerade utfackningsväggar i stål. WilLak visade
även ett nytt patenterat system för
brandskydd av stålpelare. En spårad
brandskyddsskiva som viks till en
u-form som placeras runt stålpelaren och enkelt fästs mot stålpelaren
med en klammer. www.willak.se
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50
ÅRS TEKNISK
LIVSLÄNGD

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

www.unitefasteners.com
INGÅR I LINDAB KONCERNEN

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

Byggplåtskruven som är
typgodkänd för 50 år i tuffa miljöer.

PRODUKTNYTT – TEMA NORDBYGG

Peter
Johansson,
VD på Borga
visade deras
nya stomsystem för
prefabricerade
stålhallar –
Borga
FrameTM.

Partab visade
upp sina badrumsmoduler
som bidrar
till ett industrialiserat
byggande.

Rune Albertsson och Håkan
Karlsson bemannade Unites
monter och visade bland
annat upp Marutex-sortimentet. Unite Fasteners visade även upp en ny rostfri
lättbyggnadsskruv.
SBI:s
VD Björn
Uppfeldt
besöker
Pretecs
monter.

Knauf Danogips satsade på att visa upp
sin lösning på fuktsäkra putsade fasader
med stålregelstomme och Aquapanel
Outdoor.

SFS var också på plats och visade upp
nya infästningsprodukter för intresserade
besökare.

Strusoft visade bland annat
sitt program FEM-Design.
Marknadschef Anders Nilsson på Sävsjö
Plåtindustri visade deras nya akustikregel AR.
12
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Go Green
Vi på ThermiSol Panels strävar, i all vår verksamhet, efter att uppfylla principerna för en
hållbar utveckling, inom miljö- och hälso- och
säkerhetsföreskrifter. Kriterierna för produktutveckling är förutom kvalité och kundönskemål
även produktens användningsändamål och inverkan på miljön.
När EPS används till Sandwichpaneler minskas
energiförbrukningen för uppvärmning. För varje
kilo olja som används till EPS-isolering, uppnås
en besparing på i genomsnitt 200 kg olja under
byggnadens livslängd (50 år). Mindre energiförbrukning betyder motsvarande mindre utsläpp
av CO2.

Go Easy

ThermiSol elementen lämpar sig för alla stomlösningar. Elementen monteras vanligtvis på en
stomme av limträ, stål eller betong. Ytter- och
mellanväggselementen kan monteras både liggande och stående. När mellanväggselement
monteras stående kan de vila mot golvbjälklag
eller övre bjälklag utan pelare. Monteringen underlättas av elementens låga vikt. Ett standardelement väger endast 50–80 kg och belastningen på stomme och grund blir därför mindre än
med andra lösningar.
ThermiSol elementen är ytbehandlade på båda
sidor. Ytalternativen är olika och består av färgbelagd stålplåt, rostfritt stål samt syrafast rostfritt stål.
ThermiSol elementen kan användas till att bygga helt nya väggar och tak eller till att renovera
gamla ytor.

Go Safe

Kärnan av EPS som används i ThermiSol elementen är till 100 % återvinningsbart och miljövänligt material. Inte heller vid tillverkningen
uppstår ämnen som är skadliga för miljön. Materialet är tryggt för både klimat och miljö. När
EPS utsättes för brand frigörs endast samma
slags gaser som när trä brinner, men betydligt
mindre i förhållande till volymen. EPS är ett giftfritt material som inte murknar, suger till sig vatten eller möglar. Det innehåller inga sjukdomsalstrande fibrer och bildar under inga omständigheter mögelsporer inomhus.
Elementet ThermiSol Safe har utvecklats för
objekt med specialkrav på vägg- och takytornas brandskydd. En specialbehandlad gipsskiva har limmats mellan EPS-kärnan och stålplåten på insidan av Safe elementet och tack
vare denna lösning uppfyller Safeelementet kraven i brandklass Bs1d0 för byggmaterial. Elementen kan därför också användas i byggnader av brandklass P2, utan att elementen behöver separat skyddsbeklädnad. Elementet med
0.6 mm plåt på insidan uppfyller kraven i brandklass Bs2d0 för byggmaterial.

Go ThermiSol

”en totalekonomisk och
säker lösning”

Försäljningskontor i Sverige:
ThermiSol Oy
Flöjelbergsgatan 16 A, SE-43137 Mölndal
Tel: +4631-472440 Fax: +4631-3131783
www.thermisol.fi

Försäljningskontor i Norge:
ThermiSol Oy
Postboks 2139, NO-1521 Moss, Norway
Tlf.: + 47 69 23 66 66 - Faks: + 47 69 23 66 67
www.thermisol.no

Venue for 2010 Fifa World Cup

Nelson Mandela
Port Elizabeth
Designed as a football and rugby stadium,
the Nelson Mandela Bay Stadium is located beside
North End Lake with terraces and hills in the middle
of Prince Alfred’s Park.
By gmp – von Gerkan, Marg and Partners Architects

FIFA World Cup
På denna arena kommer du
bland annat att kunna se Svennis
Elfenbenskusten mot Portugal den
15 juni, Tyskland mot Serbien den
18 juni och Slovenien mot England
den 23 juni. Dessutom spelas en
av kvartsﬁnalerna den 2 juli och
matchen om tredje pris den 10 juli
på Nelson Mandela Bay Stadium.

14
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©Marcus Bredt, Berlin

Bay Stadium,

he stadium is set in the surrounding area as a landmark building,
rising from the edge of the lake like
a ﬂower. Located right beside the lake,
the building is reﬂected in the water and
forms a unique vista.
The silhouette of the stadium indicates
the clear design of the structural members. They form a colonnaded walkway
that encloses the whole stadium. The
glazed lounge level forms the horizontal termination of the colonnades. The
leaf-shaped roof components, the tips of

T
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which extend as far as the ﬂoor at lounge
level, ﬂoat above this ring and round the
picture off.
The roof structure is oriented to
local climate conditions and protects
spectators not only against the sun but
also (and particularly) against frequent,
violent onshore winds. The protection
takes the form of aluminum cladding
carried on triangulated steeltrusses with
white PTFE membrane surfaces in the
interstices. All technical facilities such as
the sound system and lighting, and also

the maintenance walkway, are integrated
into the roof.
The stadium is designed for 48,000
spectators divided into an upper and a
lower level. The rounded design of the
stands provides optimum viewing conditions and guarantees an intimate, emotional atmosphere.
The design takes account not only of
function, technical and climatic aspects
but also cultural considerations as well.
The façade, which is at the rear of the
colonnading, is being ﬁnished
➤ by local
S T Å LP R O J E K T
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➤ African craftsmen to give a 700m-wide
exhibition of traditional and modern
African culture.
The construction of the Nelson Mandela Bay Stadium offers an opportunity
to provide Port Elizabeth with a highquality sports facility that will revitalize
the whole urban area. The aim of the
design is to encourage maximum use
after the World Cup. All the press areas
of the stadium can be turned into ofﬁces
and leisure facilities. ❑

Architects:
gmp – von Gerkan, Marg and
Partners Architects
Structural engineers:
Schlaich Bergermann und Partner
General contractor:
Grinaker LTA / Interbeton
Client: Nelson Mandela Bay
Municipality
Construction period:
April 2007 – June 2009

©Marcus Bredt, Berlin

©Marcus Bredt, Berlin

©Marcus Bredt, Berlin
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©Marcus Bredt, Berlin

Venue for 2010 Fifa World Cup

Green Point Stadium,
Cape Town

Cape Town is uniquely
dominated by the contrast of the Table Mountain
massif and Signal Hill with
the gently undulating
landscape and,
surrounding it all,
the Atlantic Ocean.
By gmp – von Gerkan, Marg and
Partners Architects

18
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reenpoint Stadium is a landmark building in the parkland of
Greenpoint Common at the foot
of Signal Hill, and blends respectfully
with the landscape as a whole.
The outer shell of the stadium has
been designed as an abstract, linearly
articulated membrane structure. Its unique undulating silhouette – the result of
the geometry of the stadium – gives the
stadium the image of a sculptural object,
enhancing its integration into the existing
landscape.
The lightweight membrane structure
consists of extensive concave features
forming a uniform, ﬂowing façade that
follows the undulations. The light-colored glass ﬁber mesh boosts this effect,
its coloration generating depth and vitality. The translucent surface absorbs and
reﬂects the changing atmosphere of the
daylight.
Designed for both football and rugby
games, the stadium has three tiers with

G

©Bruce Sutherland, Cape Town

The geography of

seats for about 68,000 spectators. The
angle of inclination means that all seats
have the best possible sighting of the
pitch. The interior of the stadium is
designed to focus all attention on the
pitch, thereby generating an atmosphere
of intimacy and excitement.
N R 2 • 2 0 1 0 • N Y H E TE R OM S T Å L B YGGN A D

©Bruce Sutherland, Cape Town
©Bruce Sutherland, Cape Town

På denna arena kommer du bland annat att
kunna se Frankrike mot Uruguay den 11 juni, Italien
mot Paraguay den 14 juni, England mot Algeriet
den 18 juni, Portugal mot Nordkorea den 21 juni
och Holland mot Kamerun den 24 juni. Dessutom
spelas en kvartsﬁnal den 3 juli och en semiﬁnal den
6 juli på Green Point Stadium i Kapstaden.
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©Bruce Sutherland, Cape Town

Architects: von
Gerkan, Marg and
Partners Architects
Structural engineering: Schlaich Bergermann und Partner;
BKS Ltd.; Iliso
Consulting; Henry
Fagan & Partners;
KFD Wilkinson; Arcus
Gibb, Cape Town
General contractor:
Murray & Roberts,
WBHO. Client: City
of Cape Town, spv
2010 Seats: 68.000
Construction period:
2007–2009

©Bruce Sutherland, Cape Town

FIFA World Cup 2010

©Bruce Sutherland, Cape Town

©Marcus Bredt, Berlin

The roof structure is a combination of a suspended roof with radial
truss systems. The undulating roof is
covered with laminated safety glass,
and on the inside with a diaphanous
membrane skin. The space between
the glass covering and the membrane
integrates technical elements such as a
public address system and lighting as
well as offering weather protection and
a sound-absorbent volume. ❑

➤
S T Å LP R O J E K T
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Venue for 2010 Fifa World Cup

Moses Mabhida Stadium,
Durban
©Rodger Bosch

Situated on a raised platform,
the multifunctional stadium is
accessed from the south via
a broad ﬂight of steps. A 104m
[two-pronged] arch curves
high over the stadium as an
emblem, visible far and wide.
The main entrance at the end
of a 2.5km linear park coincides
©Marcus Bredt, Berlin

with the bifurcation of the arch,

20

as a gateway to the city.
By gmp – von Gerkan, Marg and
Partners Architects
S TÅL P R OJE KT
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©Marcus Bredt, Berlin

FIFA World Cup 2010

Architects:
gmp – von Gerkan,
Marg and Partners
Architects
Structural engineers:
Schlaich Bergermann
und Partner
General contractor:
Group Five, WBHO,
Pandev JV
Client:
Municipality of
Durban
Seats:
70.000
Construction period:
2006–2009

©Marcus Bredt, Berlin

På denna arena kommer du
bland annat att kunna se Spanien
mot Schweiz den 16 juni, Lagerbäcks
Nigeria mot Sydkorea den 22 juni
och inte minst Portugal mot Brasilien
på midsommarafton. En av semiﬁnalerna spelas också här den 7 juli.

©Marcus Bredt, Berlin

The outer skin is in effect a geometrical overlay of a cone imposed on a cylinder, making a walk round the circuit of
the stadium a interesting event, with the
angle of the rising facades changing as
you progress. The maximum capacity of
the stadium for the 2010 World Cup has
been set at 70,000 spectators distributed
over three tiers. After the World Cup,
the number of seats will be reduced to
56,000, but can be temporarily increased
to up to 85,000 for major events. ❑

cable car at the northern end leads
to the Skywalk at the apex of the
arch. From here, visitors can enjoy
a spectacular view over the city and the
Indian Ocean. As a distinctive feature,
the arch, gives the stadium its unique silhouette, while as a landmark it forms an
imposing part of the skyline of Durban.
The geometry of the roof is predetermined by the architectural concept.
Between the strong compression ring of
the stadium bowl and the arch, a series
of radial cables are clamped on the inner
edge of the roof so as to make the tension
ring almond-shaped.
The PTFE-coated membrane of the
roof allows 50% of the light through
the surface while providing protection
against glare and rain. The façade of
open lamellae, which follows the undulations in the volume of the stadium,
screens the encircling walkway from the
sun and the frequent bouts of wind while
permitting a free view outwards.
NR 2 • 2 01 0 • NY HET ER OM STÅ L BYG G NA D

©Marcus Bredt, Berlin

©Marcus Bredt, Berlin

A

➤
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Venue for the World Cup 2010 Final

Foto: Ndaba Dlamini

Soccer City Stadium,

22
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Foto: Populous

Johannesburg

The pot’s façade – clad with ﬁbre reinforced
concrete panels.

The earth coloured ‘African Pot’,
the traditional calabash, as a
melting pot of cultures can be
seen as the unique Pan-African
symbol. This was the main idea of
the architects for the design of
the biggest stadium on the African
continent. The stadium can accommodate 88 958 spectators and will
host both the opening match and
the final of the 2010 FIFA World Cup.
By Hans Koorn – PDNA, Bob van Bebber – BUEP, Knut Goeppert
and Frank Simon – schlaich bergermann and partner

he Stadium is located in Nasrec
close to Soweto. Historical parts of
the Western grand stand of the old
stadium (built in 1987), where Nelson
Mandela was present during important
events have been retained and conserved,
whereas the rest of the stadium has been
newly built. Specially arranged coloured
façade-panels, with 8 colours and 2 textures on the surface change from dark to
lighter colours at the top as well to match
the light coloured upper membrane blend
into the natural surroundings of the typical local ‘mine-dumps’.

T

The pot´s façade
The pot’s façade is made up of ﬁbre reinforced concrete panels, in a selection of 8
colours and 2 textures that make reference ³
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Architectural Design Team
Notwithstanding the numerous architects, technicians and specialists involved
in the Soccer City project the principal
design team are:
• Bob van Bebber – Project Director:
Boogertman Urban Edge + Partners
• Piet Boer – Senior Associate & Project
Architect: Boogertman Urban Edge +
Partners
• Damon Lavelle – Principal: Populous
Structural Design
Starting from the architects images and
ideas, schlaich bergermann und partner
designed and developed the optimised
structure for the huge roof and the façade structure in close corporation with
the structural engineers of the concrete
structure, PDNA of Johannesburg, and
the architectural team.

Erection of the
spatial ring truss
above the stadium
structure with the
inclined façade
columns in the foreground.

The design
development of the
overall shell geometry
by schlaich bergermann in close
collaboration with
the architects and the
creation of the
impressive
3-dimensional
curved structure.

© schlaich bergermann und partner

Architectural Design Description
The architectural design of the stadium
was selected from a series of concept
designs, ranging from an acknowledgement of Johannesburg’s disappearing
mine dumps; the kgotla (deﬁned by the
tree) of the African city state; the African map as a horizontal representation,
which included the roof as a desert plane
supported on tropical trees set within the
mineral wealth of Southern SouthAfrican; to a representation of the protea,
our national ﬂower.
The calabash, or African pot design,
proposed by Boogertman Urban Edge +
Partners and Populous was selected as
being the most recognisable object to
represent what would automatically be
associated with the African continent and
not any other. The calabash, or ‘melting
pot of African cultures’, sits on a raised
podium, on top of which is located a ‘pit
of ﬁre’. Thus the pot sits in a depression,
which is the ‘pit of ﬁre’, as if it were being
naturally ﬁred. The pit of ﬁre demarcates
the security and turnstile line separating
the outer areas and the secure inner areas.

© schlaich bergermann und partner

© schlaich bergermann und partner

³ to the shades and textures of the calabash.
The pot is punctured by open or glazed
panels ehich create a suggestion of pattern
on the façade, which comes into its own
when the inside volumes are illuminated.
The façade is articulated by 10 vertical
slots which are aligned geographically
with the 9 other 2010 stadia as well as the
Berlin stadium. They are – representative
of the “Road to the ﬁnal”. The calabash
façade is supported by inclined off shutter
3 dimensional curved concrete columns
which have a horizontal eccentricity of
6.5m in relation to its base.

Shell geometry
The overall shell geometry (roof and
façade) derived from a torus with an
outer diameter of 300 m which was deﬁned in section by several radiuses.
³
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© schlaich bergermann und partner
© schlaich bergermann und partner
NR 2 • 2 01 0 • NY HET ER OM STÅ L BYG G NA D

© schlaich bergermann und partner

© schlaich bergermann und partner

Erection of the spatial ring truss which consists of 3 thick walled circular
sections with intricate connections to its circular diagonal members.

S T Å LP R O J E K T
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Façade Columns
One of the most challenging elements
of the concrete structure was the design
and construction of the façade columns.
The façade structure is supported on 120
inclined concrete columns enveloping the
stadium. The columns are 16.3m high,
and the top of each of these columns has
a horizontal eccentricity of 6.5 metres
in relation to its base, resulting in large
moments and upward loads on the piled
foundations.
Façade panels
The glass-ﬁbre reinforced 13 mm thick
concrete façade panels 1,2 m x 1,8 m have
been fabricated with natural colours and
different textures and arranged exactly
according to the architects special patterning design. T
26
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Bolting together of a portion of the spatial ring
truss prior to lifting into
position.

STATS AND FACTS
The approximate
quantities of the
roof and facade
elements are as
follows:
Structural steel:
9000 tons
Facade concrete
panels: 35 000 m²
Membrane:
48 000 m²
Polycarbonate:
12 000 m²
Architects: Boogertman Urban Edge +
Partners in partnership with Populous
Contractor: GrinakerLTA/Interbeton
Structural engineers:
PDNA/schlaich
bergermann und
partners
Steel erectors: Chris
Steyn Construction
Steel work: Spiral
Engineering/Civil
Steel Services
Structural steel:
Cimolai and DSE

© schlaich bergermann und partner

The slim façade structure supported on inclined façade
columns and the large concrete shaft supporting the
spatial ring truss.

© schlaich bergermann und partner

The ring truss in steel
The 800 m long spatial ring truss which
is a large triangulated girder enveloping
the seating bowl consists of 3 thick walled circular sections (up to 915 mm)
with intricate connections to its circular
diagonal members. The top of the spatial ring truss is clad with translucent
polycarbonate panels thus allowing
natural light to cascade into the stadium during the day and transmitting
artiﬁcial light at night. Roof trusses,
which cantilever up to 38m over the
upper seating tier, have been fabricated
from open sections and are ﬁxed to the
spatial ring truss with neatly detailed
bolted connections.
These connections facilitated efﬁcient
erection time frames during construction.
The cantilever roof trusses are clad with
arch supported PTFE membrane on the
top and a perforated membrane on the
bottom. The slim shell structure of the
facade, is supported on the inclined concrete facade columns at the bottom and
the spatial ring truss at the top.
The structural concept and design
of the roof and facade structure and its
statical behaviour was developed by the
structural engineers in close collaboration with the architects and contractors
to ensure fast track erection. This design
allowed the structural steel sub contractor to optimize the specially developed
details which facilitated the transportation and lifting of the heavy steel elements. Bolted and hinged joints were
designed to adjust the structure with
jacks during erection ensuring a speedy
and ﬂuent sequence.

© schlaich bergermann und partner

As the opening of the roof and the
surrounding spatial ring truss (the most
important structural element) follow the
rectangular shape of the ﬁeld and the
arrangement of the tiers, both geometries
combined create an impressive 3-dimensional curved structure.

© schlaich bergermann und partner

³

Above :
38m
cantilever
trusses
connected
to spatial
ring truss.
Left:
Spatial
ring truss
connection
node.
FIFA World Cup 2010-04-26
På denna arena kommer inledningsmatchen
den 11 juni mellan Sydafrika och Mexico att spelas.
Den 14 juni kan du se Danmark spela mot Holland,
den 17 juni Argentina mot SydKorea och inte minst
den 20 juni Svennis Elfenbenskusten mot Brasilien.
Tyskland mot Ghana den 23 juni spelas också här
liksom en av kvartsﬁnalerna. Slutligen spelas ﬁnalen
den 11 juli på Soccer City Stadium.
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7HO  0DLOLQIR#QRUGLFJDOYDQL]HUVFRPZZZQRUGLFJDOYDQL]HUVFRP

Stålbyggnadsskruv 10.9 /8.8 EN 14399.
Drag & Tryckstagsystem m-connect.
Bult & Fästteknik Dragstagssystem 8.8.
Moment- och klämkraftsmätning.

GLOBEN SKYVIEW

HOLMENKOLLEN
© JDS Architects

Bult & Fästteknik har levererat skruvförband och utfört procedurprovningar till projekten Holmenkollen och Globen Skyview.

www.bult-fast.se
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Mats Larsson,
Teknisk Chef,
Ruukki Sverige AB
Infrastruktur,
grundläggning.

Användandet av stål är vanligt inom
byggbranschen speciellt för bärande konstruktioner
i byggnader ovan mark. Stort kunnande och mycket
erfarenheter finns i de flesta led, dvs bland landets
byggherrar, konsulter, leverantörer och entreprenörer.
De stora fördelarna med stål som byggnadsmaterial
är att stålet förtillverkas och att ingående komponenter
därför lätt kan standardiseras.

Stålbyggande under mark
INFRASTRUKTUR

är det gäller byggande under
mark så har det traditionellt sett
inte varit lika vanligt att använda stålmaterial i grundkonstruktioner
som i konstruktioner ovan mark. Det
vanligaste materialet för grundläggning
är betong och speciellt då den prefabricerade betongpålen. Under den senaste
20-årsperioden har dock marknaden för
betongpålar minskat och andelen stålrörspålar ökat.

N

System för pålgrundläggning
System för grundläggning med stålrörspålar har framtagits av Ruukki. Systemen
består av längsvetsade stålrör och pålarnas alla ingående delar är fabrikstillverkade längd- och spiralsvetsade stålrör.
Systemen heter:
– RR-pålar (RR efter RautaRuukki)
– RD-pålar (RD efter Ruukki Drilled).
Pålsystemen ﬁnns mycket väl beskrivna
i separata Manualer avsedda som underlag för projektering, dimensionering,
utförande och kontroll (se Bild 2 och 3).
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Tekniska fördelar med stål i undermarksbyggandet.
Varför ökar då användandet av stål
och speciellt stålrörspålar när det gäller byggande under mark? De fördelar
som blivit tydliga under årens lopp med
stålrörspålar är:
Materialhållfastheten och dess fördelar vid grundläggning. Flera fördelar
ﬁnns med detta, t ex att stålmaterialet
medger högre utnyttjandegrad än t ex
betongpålar vid installation. Ruukkis
stålmaterial, S440J2H och S550J2H, är
dessutom speciellt framtagna för pålningsarbeten.
Logistik. Transportkostnader till produktionsplats kan reduceras ända upp till
och med 85procent jämfört med leveranser av betongpålar (se Bild 4).
Hög kvalitet på installerade pålar. Alla
pålar är kontrollerbara med avseende på
rakhet även efter installation. Verkliga
förhållanden i produktionsskedet kan
alltid kontrolleras mot dimensioneringsförutsättningarna.
Flexibla lösningar. Genomarbetade

Bild 2. Ruukkis system för pålgrundläggning. RR- och RD-pålar.

tekniska system för pålgrundläggning
medger ﬂexibilitet för konstruktörer när
det gäller dimensionering av grundläggning i varierande miljöer eller för olika
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Bild 1. Illustrationen visar stålbyggande under mark.

Bild 3.
Figuren
visar verkningssätten
i jord och
berg för
Ruukkis
pålsystem,
RR-påle
och RDpåle.

lastfall. Pålsystemen ﬁnns från 75 mm
pålrör med 1 meters längder upp till
1220 mm med 30 meters längder. Totalt
15 olika dimensioner ﬁnns tillgängliga
för RR-pålar och 14 olika dimensioner
för RD-pålar. Se Bild 5 och 6.
Mindre maskiner krävs vid installation
av de vanligaste RR-pålarna (jämfört
med betongpålar) vilket är en stor fördel
vid pålning i skredkänsliga miljöer, t ex
i närhet till vattendrag.
Olika installationsmöjligheter. Slagning är den vanligaste och den ekonomiskt mest fördelaktiga metoden för
installation av pålar. Borrning används
normalt när man vill föra ned stora laster
ned till berg eller när det är krävande
markförhållanden. Krävande markförhållanden i detta sammanhang kan
utgöras av blockig fyllning eller vibrationskänsliga jordar.
Utveckling
Det sker en kontinuerlig utveckling
inom stålrörspålegrundläggning. Det
senaste exemplet på utveckling är RD- ³
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Bild 4
Lossning
av stålrörspålar med
tillbehör.

Bild 5.
Slagning
av grova
RR-pålar
för grundläggning i
vatten

Bild 6. Borrning av slanka RD-pålar i krävande stadsmiljö (närhet till byggnader).

³ pålvägg som är en borrad rörpålevägg
avsedd att användas som spontvägg
eller stödmur. Fabriksmonterade spontlås håller samman RD-pålarna så att
slutresultatet bildar en RD-pålvägg.
Ringborrkronan kan anpassas till spontlåsens storlek (se Bild 7) viket medger
att spontlåsen kan drivas genom block
och ned i berg.
30
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Fördelarna med denna typ av spontvägg är att installationen är pålitlig även
vid svåra markförhållanden där marken
normalt kan betecknas som svårspontad,
t ex blockiga fyllningar/jordlager. RDpålvägg kan vara ett kostnadseffektivt
alternativ i projekt där marken är svårspontad och framdriften för produktionen ska säkras. T

Bild 7. RD-pålvägg. Detalj av spontlås,
arbetsordning samt detalj av ringborrkrona

Läs mer på Internet
Pålkommisionens pålstatistik
www.pålkommisionen.org
Produktinformation om
stålrörspålar www.ruukki.se
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Ragnar Thunes, Sevan Marine
Marco Iori, Eni Norge

Goliat – sylindrisk FPSO i et
OFFSHORE

Goliat-feltet er lokalisert i Barentshavet, 85 km nordvest
for Hammerfest i lisens-områdene PL 229 og 229B.
Feltet eies av Eni Norge (65%) og Statoil (35%) med Eni
Norge som operatør, er på et vanndyp på ca 400 m og
skal utvinnes ved hjelp av en fast forankret sylindrisk
FPSO som den første flytende produksjonsenheten i
Barentshavet.
nheten designes for 30 års levetid
som gir utfordringer med hensyn
på utmatting, materialvalg og
korrosjonsbeskyttelse. Feltet ligger i
sub-arktisk område og design-temperatur på -20 grader Celsius, mulighet
for snø og is samt 100års bølgehøyde
opp mot 30 m gir spesielle krav til designet. Impuls-laster på opp mot 10 bar
fra bølgeslag er ytterligere eksempel
på dette.

E
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OFFSHORE

Stålkonstruksjonen
All struktur – både skrog og overbygg – er
designet i henhold til NORSOK standard
og strukturen er i hovedsak av S355 karbonstål med syrefast stål/aluminium på
spesielt utsatte områder samt deler av
overbygget hvor tilkomst for maling og
vedlikehold er vanskelig.
Strukturen er bygget opp lignende et
standard tankskip med avstivede plater
støttet opp av bærere og skott. Stiver-

avstand er typisk 700-800 mm med stiver
spenn 3.2 – 4.8 m. Under utviklingen
av designet har det vært fokus på vekt
og riktig bruk av stålet men også fabrikasjonsvennlighet ved standardisering av
detaljer og begrenset antall plate-tykkelser og stiver-størrelser. Skroget er designet
med platetykkelse mellom 12 og 25 mm
og stivere på 200 – 500 mm høyde og har
en stålvekt på ca 24000 tonn.
I motsetning til et skipsformet skrog
der statiske vekter, tankfylling og bølgelaster gir betydelige globale spenninger
på grunn av skrogbøyning vil det for en
sylindrisk enhet praktisk talt ikke være
globalspenninger og dimensjonene styres
i stor grad av lokalkrav i form av ﬂyt og
buling. Vi ser også at de lave dynamiske
akselerasjonene – rundt 3 m/s2 – resulterer i et ULS (Ultimate Limit State) styrt
design mer enn et utmattings styrt design
og følgelig er det mulig å utnytte den høye
ﬂytespenningen i materialet. Beregninger
gjort viser at det kun er side struktur og
forankrings festene som er dimensjonert
av utmatting.
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Illustrasjon Goliat

Snitt gjennom senter av Goliat FPSO
(3D modell).

Typisk horisontalt snitt i skroget.

utfordrende havmiljø

Goliat feltet i sub-arktisk strøk.
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Bygges i Korea
Goliat FPSOen skal bygges i den største dokken ved Hyundai Heavy Industri
Offshore yard i Ulsan Korea. Skroget
med dets sylindriske form og symmetriske
tankinndeling gir mulighet for bygging
etter kakestykke-prinsippet og mulighet
for et begrenset antall forskjellige blokker. Planlagt byggetid for skroget er 9
måneder fra stål kutting til hele skroget
opp til hoveddekk er sammenstilt.
Utfordrende klimaforhold og viktige
arbeidsmiljøkrav i lag med ivaretakelse
av funksjonalitet och eksplosjonsikkerhert
har medført at prosjektet har utviklet
nye løsninger. To eksempler på dette er
beskyttelsen mot grønn sjø og værbeskyttelse rundt prosessområdet. Bølgebryteren
mellom hoved- og prosessdekket er utviklet for å gi tilfredstillende arbeidsmiljø
og lufting, men også kunne ta ut kraften
av impuls-laster fra grønn sjø opp mot 10
bars trykk. For prosessområdet er ikke
grønn sjø en aktuell problemstilling men
her er det arbeidsmiljø, miljøutslipp og
eksplosjonssikkerhet som har satt krav ³
OF F SH O R E
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³ til designet. Resultatet er et prosess-område som er dekket med et tett tak og har
perforerte vegger som gir tilfredstillende
krav til arbeidsmiljø i form av vind- og
snøinntrenging men som også oppfyller
krav til eksplosjonsikkerhet.
Modell forsøk.

Veriﬁkasjon og analyser
Nytt design og nye løsninger medfører
strenge krav til veriﬁkasjon og doukumentasjon. For Goliat FPSOen er det utført
standard analyser som hydrodynamisk
simulering, forankring, modellforsøk,
global og lokale lineære og ikke-lineære
styrkeanalyser. I tillegg er det også blitt
gjort utvidede analyser på vindsimule-

ring rundt og gjennom prosess området,
eksplosjonsanalyser, støy- og vibrasjons
simulering av vinteriserings panelene og
snøinntregings simuleringer.
Prosjektet er godt i gang og går i henhold til plan mot produksjon av olje utenfor Hammerfest mot slutten av 2013. T

Global skrog modell med dynamisk
ekstern trykk.

Karakteristiske data
Hoved-dimensjoner til
Goliat FPSOen er:
Diameter i vannlinje: 90 m
Høyde til hoveddekk: 44 m
Høyde til prosess dekk: 49 m
Total høyde på 162 m til topp
av ﬂammebom
Dypgang: 20.5 – 31.5 m
Lager-kapasiteten er 950 000 fat fordelt på 10 lastetanker som beskyttes av
20 dobbel-bunn/dobbel-side ballasttanker med dybde/bredde på 4 meter
Oversiktsbilde Hyundai Heavy Industri Offshore Yard i Ulsan.
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Magnus
Rannver Rafnsson
Project Manager,
Högskolan i Sör Tröndelag

Linudans – Walking the Line
ENERGI

Visual pollution is rapidly
gaining attention in discussions about environmental
issues. Because it is more
difficult to measure compared to many other types
of pollution, it is difficult to
handle and therefore sometimes not regarded at
all when we measure the
impact of big projects on
the environment
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isual pollution refers to objects that
are considered to be out of character with the local environment,
usually man-made or derivations of mans’s
activity. Structures are the most obvious
example here. Electricity pylons are in
general regarded as unattractive and decrease the aesthetic value of the landscape
and private properties. The most common
type of electrical pylons in our time is the
steel-truss tower, a structural type based
on the same structural principal as the Eiffel Tower, which was completed in 1889.
Surprisingly little development has taken
place since then in the ﬁeld of engineering
design of electrical pylons

V

Linudans as an R&D project
The HiST University College in Trondheim is working on a research project in
the ﬁeld of electrical towers, in co-operation with German and Icelandic research
institutions and private companies. The
overall goal of the project is to develop
alternative design concept in this ﬁeld
of man-made objects, which can satisfy
today’s requirements of people, nature and

the economy. Both technical and aesthetic
requirements should be fulﬁlled and not
just one or the other. Another aim of this
project is to develop a interdisciplinary
research ﬁeld regarding development and
design of high voltage towers.
In this article one new alternative is
presented that is seen as an alternative to
traditional steel truss towers which now
dominate this ﬁeld.
Aesthetic Aspects in general
Steel truss towers were once a proud sign
of developed and industrialized nations
and in many less developed countries today they may still be considered as such.
However, recent debate in main stream
media regarding this subject prove the
opposite opinion of the general public.
Their image as become extremely negative,
maybe because of their sort of military
style; an army marching in a straight line
crossing everything in its path.
Some engineers still fascinated by the
truss type structures claim that they are
the only economical way to transport
electricity. That might be true, if one uses
ENERGI
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the same tools, the same thinking and the
same resources as before. New solutions
require a different approach.
The visibility of high voltage towers
is most extreme close up or in the neighboring area of the structure, for example
from the perspective of an adjacent road.
Visibility is also extreme if the background
is represented by the blue sky. In the context of a broader view of the landscape,
the size of the pylons becomes relatively
small and less visible, due to the perspective. The design of the tower path is here
of great importance. Two-dimensional
towers, like the one presented here, have
the advantage to decrease their visual
impact even further. This is actually one
of the difﬁculties regarding the aesthetics.
We will never be able to make a 35m
high tower disappear, so the logical requirement is to have aesthetically interesting
structures at closer distances, without
having to design a sculpture, but with
the ability to “disappear” in the broader
view. Obviously it would be best to be
able to do without the towers and enjoy
the nature pure.
Among the northern European countries, the Finns have been the most daring
and inventive in this ﬁeld. They have a
long tradition of reﬁned architecture and
design and seem to have a great respect
and connection to their environment, natural and urban. Many of the continental
European nations though have been more
conservative in their approach.
Aesthetic Aspects of the tower
The shape of the presented steel pylon
refers to one of the fundamental shapes in
basic geometry; the triangle. By removing
the visually complex form of the steel truss
tower and replacing it with a simple geometric form the new structure may become
more acceptable to the general public.
The very challenging task here is to ﬁnd
a balance between a shear sculpture on
one hand and a proven technical solution
that also satisﬁes aesthetic and economical requirements on the other. Individual
sculptures tend to be too expensive, they
are therefore usually a rare exception and
cannot be regarded as an alternative solution to traditional towers. An alternative
solution needs to have the potential for
serial production.
The triangular shape is a result of
technical and aesthetic parameters. The
elegant asymmetrical form, smooth proﬁles and rounded corners present us with a
more natural intervention into the landscape. This coupled with a suitable colour
scheme is visually more attractive and
less intrusive
One of the basic conditions, was to
have a clear distinction to the traditional
tower types. A smooth and curved geometry was therefore pretty soon the focus
of the teams efforts. Rounded geometry
appear smaller than rectangular sections
36
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One type of traditional steel truss towers carrying three conductors.

The Linudans tower type placed in the same picture as above.

and they create less shadow. This is also
very true of structures set in the landscape.
From a certain distance, some steel truss
towers resemble a mass of steel which in
many cases takes over the scene.
The work of the design team has actually brought to the fore, a variety of
alternative solutions. The choice of the
“right” solution is actually very dependent on the site, the environment that is
involved and it is therefore difﬁcult to
generalize conclusions here.
Technical Aspects
One of the basic conditions for the development of this structure was to ﬁnd a

solution that could satisfy both aesthetic
and technical requirements and resist the
temptation to resort to poor compromise,
which often tends to be the case when time
is limited. In truss type structures stresses
are concentrated in joints of load bearing
elements mainly designed for concentrated
axial forces. The thought of that encouraged the engineers take a closer look
at closed proﬁles with curved lines and
rounded corners. The idea is to get a better
stress distribution in the entire material
and thereby open up the possibility to
use the material more effectively. Further,
the fact that angle iron typically used
in truss-type structures are actually very
N R 2 • 2 0 1 0 • N Y H E TE R OM S T Å L B YGGN A D

At the University of Stuttgart two master students recently ﬁnished their master
theses regarding the electrical pylon that
is presented here. The primary goal was
to prove the soundness of the structural
system and the design as a whole. Two
more master theses on this design are currently under way at Reykjavík University
in Iceland and a bachelor theses at HiST.
as well.
One of the technical advantages of this
structure is it’s overall ﬂexibility regarding
horizontal loads but at the same time it’s
cross-sectional stiffness. Traditional lattice towers standing on four supports do
not have that ﬂexibility, their columns
are stiff and buckling becomes a critical
design issue. The tower type presented
here, allows greater horizontal movements
which reduces the vertical normal stresses.
Shape and cross section can easily be adjusted to the load category, which can be
very different from case to case. Taking
aesthetic parameters into account, this can
be done without affecting the appearance
of the structure.
For the dimensions we are dealing with,
one can achieve greater stiffness with closed curved proﬁles compared to an open
cross section, assuming the same total
cross-sectional area and outer dimensions.

A ﬁnite element model of the presented tower (here from Sap2000). Structural analysis
are performed Ansys.

interesting forms. This is often visible in
well executed bridge engineering/architecture and often it doesn’t really cost
more (sometimes even less). Sadly this is
often forgotten and the results have to be
endured for many generations.
High voltage towers are produced in
large quantities. That’s why there should
be huge space for designers of high voltage towers to optimize their design, with
regard to the whole production process.
vulnerable towards buckling, taking wind
load, snow and possible icing conditions
into account, strengthened this idea. Not
only would the curved surface strengthen
the cross section towards buckling (common practice in the automobile industry),
reduce loads and provide good stiffness,
but it also provided conditions for more
natural ﬂow of forces and optimization
with regard to material.
The fact is, that the natural ﬂow of
forces often tends to create aesthetically
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The structural type
The category of the structural type presented here is the so called guyed tower,
which happens to be the most cost efﬁcient and globally the most successful
high voltage tower type in use today. As
a structural form the triangle is a strong
and stable structural system, even with
hinges on each of the three corners. That
provides a potential for variations and
simpliﬁcations.

Environmentally friendly
solutions needed
There is a growing demand for more environmentally friendly solutions to built
structures. This is a global development.
It is believed that traditional towers will
in the coming years be replaced by other
alternatives with more qualities, both
with regard to the environment and the
technical abilities. How fast this is going
to happen depends on the level of the
“green thinking”, by the politicians and
the cultural awareness from country to
country.
The high voltage tower presented here
is a result of a study that continues. It is
an alternative, based on the most successful tower type used today and has the
potential for serial production. One of the
advantages of this design is that it is more
ﬂexible regarding choice of material than
truss type structures, which are limited to
steel only. It has great ﬂexibility and offers
different qualities regarding appearance.
However, the production of units is more
complicated.
It requires some degree of investment
in research and development to ensure greater quality without increasing
production costs. That’s a challenging
task but one which will in the end result in several new designs in this ﬁeld.
HiST University College in Trondheim
(Högskolen i Sör Tröndelag), Linudans
and other participants in this project will
continue to work in this area and hopefully contribute a little bit to a better
environment.T
ENERGI
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Det handlar om dig och ditt team
BIM-programmet Tekla Structures
utvecklas efter en långsiktig plan
för ökad användarupplevelse,
förbättrad process och förstaklassig
funktionalitet. Detta för att
erbjuda dig och ditt team ett unik
modellbaserat samarbete.

www.teklastructures.com

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

Miljonprogramsområdet Brogården i Alingsås var i stort behov av en omfattande
renovering. Genom att riva den gamla ytterväggskonstruktionen och bygga en
ny yttervägg med stålstomme till passivhusstandard kan man åstadkomma ett
energieffektivt bostadsområde med kvarboende i området.

Brogården
– miljonprogramsområde
renoveras med stål
till passivhusstandard
BYGGTEKNIK

nder åren 1963 till 1975 byggdes
en miljon bostäder i Sverige, det
så kallade Miljonprogrammet.
Idag är många av dessa bostäder i stort
behov av renovering. Detta gäller även
för området Brogården i Alingsås som
byggdes 1971-73. I ett uppmärksammat
projekt renoverar nu Alingsåshem i ett
partneringsamarbete med Skanska hela
området med hjälp av passivhusteknik.
Den helt genomgående renoveringen av
Brogården startade under våren 2008. Inledningsvis koncentrerades renoveringen
till ett hus. Erfarenheterna därifrån dokumenterades noggrant och en kontinuerlig
utvärdering gjordes för att effektivisera
arbetet i påföljande etapper. De första
16 ombyggda lägenheterna tog emot sina
hyresgäster i början av februari 2009. Just
nu pågår ombyggnaden av det fjärde och
femte huset. Totalt ska 16 hus byggas om
och det räknar man med att vara klar med
i november 2013.

U

Passivhusteknik
Området Brogården renoveras med utNR 2 • 2 0 1 0 • NY HET ER OM STÅ L BYG G NA D

Till höger ett av husen i Brogården före renoveringen och till vänster ett färdigrenoverat
hus. Däremellan skymtar ett hus under ombyggnad under sitt väderskydd.
³
B Y G G TE K N I K
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³ gångspunkt i erfarenheterna från de Passivhusprojekt som genomförts i Sverige.
Passivhusteknik innebär att husen har en
hög värmeisolering och endast behöver
ett försumbart värmetillskott. Genom att
bygga ett tätt klimatskal och använda
värmeväxlare för ventilationsluften, kan
värmen i rumsluften utnyttjas för att värma den kalla inkommande luften från
ventilationen. Under de allra ﬂesta dagar
på året hålls innetemperaturen uppe tack
vare den värme som genereras av hushållsapparater, belysning och de boende själva.
De dagar på året då det är kallt ﬁnns ett
litet fjärrvärmeuppvärmt värmeelement
i värmeväxlaren. I det första renoverade
huset på Brogården ﬁnns en värmeväxlare
i varje lägenhet, i senare etapper har man
istället ett centralt ventilationsaggregat
med värmeväxlare i varje hus. Lägenheterna på Brogården kommer inte att
komma upp till full passivhusstandard
för nybyggda lägenheter, men energianvändningen kommer att minskas drastiskt.
Att renovera enligt passivhusmetoden
ställer höga krav på alla steg i arbetsprocessen. Det är viktigt att det inte blir
några läckor i det lufttäta skiktet så att
ingen fukt tränger in i konstruktionen. För
säkerhets skull bör man använda fuktokänsliga material i väggkonstruktionen.
Ny lösning ger nytt utseende
Husen i Brogården har kontinuerligt renoverats under åren med bland annat byte
av fasad och tillägg av en tredje ruta (isolerglas) med plastkarmskydd i fönstren.
Det relativt nyss bytta fasadteglet har dock
vittrat sönder på grund av frostsprängning
och bruk som inte är kompatibelt med
materialet och miljön, och måste bytas
igen. Vid renoveringen till passivhus har
inte bara det gamla teglet utan hela den
gamla utfackningsväggen rivits ned.
I stället byggs en helt ny väggkonstruktion med stålregelstomme upp mot
den beﬁntliga betongstommen. Den nya
väggkonstruktionen har totalt 440 mm
isolering och ett U-värde på 0,09. Det nya
fasadmaterialet är skärmtegel som hängs
på vertikala stålproﬁler, vilket innebär
en luftad och fuktsäker konstruktion.
Skärmteglet är ett hårdbränt ljusgult tegel
som ur estetisk synpunkt ger ett resultat
som liknar det ursprungliga.
Karakteristiskt för den period under
vilken Brogården byggdes är indragna balkonger. För att undvika de köldbryggor
som uppkommer vid en sådan lösning,
kommer ytterväggen i balkongen att ﬂyttas
ut till den övriga fasaden och balkongen
kommer att ställas utanpå fasaden.
Väggkonstruktionen
Den nya väggkonstruktionen består av
en tre våningar hög isolerad regelstomme
av 170 mm ytterväggsreglar i stål som
ställs på en ny sockel. Innanför regelstommen sätts en 170 mm isoleringsskiva
med plastfolie på insidan. En 70 mm
40
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De gamla balkongerna och hela fasadkonstruktionen in till den rena betongstommen
rivs. Huset får sedan nya utanpåliggande balkonger som är bättre ur köldbryggesynpunkt.

träregelstomme med 13 mm invändig
gipsskiva monteras på insidan av stålregelstommen. Utanför stålregelstommen
en köldbryggebrytande isoleringsskiva
på 30 mm. Därefter en horisontell stålproﬁl på vilken fasadmaterialet fästs.
Det ger en yttervägg med mycket god
värmeisolering (U-värde 0,09) och fuktokänslig uppbyggnad. Plastfolien sitter
en bit inne i väggen för att inte skadas vid
infästningar och genomföringar samt att
man har fukttåliga oorganiska material
på utsidan av plastfolien.
Produktionsskedet
För att undvika att väder och vind under
byggskedet påverkar väggkonstruktionen
bygger man under ett tätt väderskydd.
Ingen skulle väl vilja köpa en Volvo som

är byggd ute på parkeringsplatsen. Under väggar och tak av plast kan man nu
bygga utan att riskera att fukt tränger in
i de oskyddade vägg- och takkonstruktionerna. Ombyggnadstiden är ungefär
8- 8,5 byggmånader per hus
Partneringsamarbete
Alingsåshem och Skanska har tecknat
ett partneringavtal för ombyggnationen
av Brogården vilket har många fördelar.
Bland annat ger det ett incitament för
Skanska att kontinuerligt jobba för att
förbättra konstruktions- och produktionsmetoder eftersom man vet att man blir
kvar länge och båda parter tjänar på att
man bygger effektivare. Platskontoret ligger inne i bostadsområdet vilket gör att
man har god kontakt med de boende och

Under ett väderskydd byggs sedan en helt ny väggkonstruktion i stål med passivhusstandard. Man säkerställer därmed en så fuktsäker konstruktion som möjligt.
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Platschef Björn Jorlöv från Skanska visar väggkonstruktionens uppbyggnad ute på
bygget bakom väderskyddet. Utanpå denna välisolerade stålregelvägg monteras sedan
nytt skärmtegel.

bättre kan smälta in i vardagslivet vilket
inte är minst viktigt då man kommer att
vara på plats i ﬂera år.
Resultat och erfarenheter
Skanska besiktigar själva och lämnar över
en kvalitetssäkrad produkt. Branschen
måste kunna klara att själva bygga och
lämna över en felfri produkt. Man provtrycker varje lgh till 50 Pa för att säkerställa
rätt kvalitet och att man inte släpper in
någon fukt i väggkonstruktionen. Man
ligger betydligt under passivhuskraven på
0,3 l/sek och kvm. När det gäller energiförbrukningen tyder resultaten på bättre
resultat än beräknat. Från den ursprungliga
energiförbrukningen på 216 kWh/kvm och
år före renovering till 92 kWh/kvm och år
med den nya passivhuskonstruktionen.
Det hade varit möjligt att bygga helt
nya punkthus till en lägre kostnad än
produktionskostnaderna för att renovera
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Brogården men det var inget alternativ i
detta fallet. Det är en miljökostnad för att
riva hela betongstommen och dessutom
kan man bygga om området med kvarboende på detta sättet. Man har kunnat
bygga om till nybyggnadsstandard och
dessutom fått handikapptillgänglighet
i större delen av beståndet utan större
hyreshöjningar. Dessutom ger den individuella mätningen av el- och vattenförbrukning ett incitament för de boende att
själva minska sina boendekostnader. T
Arkitekt, renovering: EFEM Arkitektkontor AB, Creacon AB
Konstruktion: WSP Sverige AB
VVS: Andersson & Hultmark AB
El-konsult: COWI AB
Entreprenör: Skanska Sverige AB
Stålregelleverantör: Europroﬁl AB

En modell av väggkonstruktionens uppbyggnad. En konstruktion som Skanska
har utvecklat i samarbete med Europroﬁl.
B Y G G TE K N I K
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Fuktskadade enstegstätde fasader kan renoveras med
oorganiska material av stål och konstruktionslösningar som
Lars Hamrebjörk,

ger ett dränerande skikt bakom den putsade fasaden.

Chefredaktör

Den enstegstätade putsade fasaden är en känslig konstruktion. Det är viktigt att välja rätt material och rätt utförande.

Renovering av
enstegstätad fasad
BYGGTEKNIK

tt det har förekommit problem
med fuktskador vid enstegstätade
putsade fasader i vissa projekt
har väl knappast undkommit någon i
byggbranschen. Byggföretagen har för att
vara på den säkra sidan tagit fram ytterväggslösningar / standardväggar som i de
ﬂesta fall bygger på att organiskt material
i regelstommen ersätts med fukttåliga
stålreglar samt att bygga in en dräneringsspalt mellan regelstomme och den
putsade fasaden.
Men till fasader där skadan redan har
varit framme ﬁnns det smidiga renoveringslösningar med stål att ta till. Ett småhusområde i Göteborg byggt 2000 byggs
nu om så att de får en ny tvåstegstätad
fasad. Först river man fasaden ner till
regelstommen och låter SP kontrollera och
genomföra fuktmätningar. Fuktskadade
delar av träregelstommen och isoleringen
ersätts med nytt material innan ny vindtätspapp sätts på plats. Därefter bygger
man en ny dränerad fasadkonstruktion
med Europroﬁls Recon-system. Ett lager
isolering mellan påsalningsproﬁler sätts
utanför pappen. Dräneringsspalten åstad-

A
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I detta projekt i Göteborg var man tvungen att riva den putsade fasaden ner till regelstommen för att torka ut och ersätta fuktskadat material.
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SEMINARIUM
Efter rivning och uttorkning får väggen ett lager vindtätspapp
och därefter ny isolering.

Samhälls- och bostadsbyggande i utveckling
30 september i Stockholm

Utanpå isoleringen monteras en ventilerad fasadläkt
i stål.

Renoveringssystemet Recons
sista steg är en
cementbaserad
skiva innan man
slutligen lägger på
ett nytt putsskikt.

Fastighetsföretagare och bostadsbolag står inför ﬂera stora
utmaningar framöver. I landets samtliga kommuner ﬁnns
bostadsområden från ”Miljonprogrammet” där behovet
av upprustning och renoveringar är akuta. Inte minst
kommer krav på att minska energiförbrukningen i dessa
hus. Hur gör man det på bästa sätt och vilka bygg- och
renoveringsmetoder ﬁnns tillgängliga? Men framför allt hur
gör man det utan att riskera att få nya problem som t ex
fuktskador i framtidens välisolerade och energisnåla hus!?
Andra utmaningar som samhällsbyggandet ständigt står
inför är att kunna bygga hållbart och miljövänligt. Hur
skapar man hållbara, miljövänliga lösningar tillsammans
med bra arkitektur och design? Vilka inﬂuenser kan man få
genom att hämta inspiration från andra länder?
Detta och många andra frågor kan du få svar på om du
anmäler dig till seminariet Samhälls- och bostadsbyggande
i utveckling den 30 september i Stockholm.
Avsluta dagen med en buffé och en tur med
SkyView till toppen av Globen och njut
av den enastående utsikten över
Stockholm.

Anmäl dig
redan nu!
Läs mer på:
www.europroﬁl.se/
index.php?page=
recon

koms sedan genom att man monterar en
ventilerande fasadläkt i stål och utanpå
den en oorganisk cementbaserad skiva,
Aquapanel Outdoor från KnaufDanogips.
Slutligen spacklas skarvar och ett nytt
putsskikt sprutas på fasaden. T
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08-661 02 80
www.sbi.se
sbi@sbi.se

Ytterligare information om
program och vilka spännande
föredragshållare som medverkar,
ﬁnner du på www.sbi.se. Där
kommer du även att kunna anmäla
ditt deltagande. I juni kommer en
fyllig seminariepresentation och
inbjudan att sändas ut.

www.knaufdanogips.se
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Kjetil Myhre
daglig leder, Norsk Stålforbund

BT Stål – første i Norge
som godkjennes etter
NS-EN 1090-2

BYGGTEKNIK

Under et bedriftsbesøk 19. april ble BT Stål (Bygg Teknisk Stål AS) ved daglig
leder Bent-Øyvind I. Larsen overrakt godkjenningsbeviset på at de er ”Godkjent for
utførelse”. BT Stål er den første stålentreprenør i landet som er godkjent etter ny
utførelsesstandard for stålkonstruksjoner, NS-EN 1090-2.
utinene i bedriften har alltid vært
gode, og etter besøk av kontrollør
Martin O. Måseide fra VMI ﬁkk vi
konstatert at vi kun trengte å gjennomføre
mindre tiltak for å tilfredsstille kravene
i NS-EN 1090-2, sier Bent-Øyvind til
Stålbyggnad.
– I vår strategiske plan for 2010 har
et av de kortsiktige målene vært å utvikle og implementere et kvalitetssystem
som ivaretar og dekker kravene i ny
utførelsesstandard. Dette er et arbeid
som startet for snart ett år siden og vi
er svært stolte av å være den første i
landet som blir ”Godkjent for utførelse”
av Norsk Stålforbund i samsvar med ny
NS-EN 1090-2.
³

R
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Daglig
leder
BentØyvind
I. Larsen
overrekes
godkjenningsbeviset av
Kjetil
Myhre
i Norsk
Stålforbund.
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ARJO
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Alustål AS er en videreføring av Arjo Profil AS.
I forbindelse med omlegging av vår drift, har vi utvidet vårt sortiment med en egen handelsavdeling
hvor vi leverer stål og metallprodukter i de fleste
dimensjoner og kvaliteter.
Vi utfører fortsatt våre tidligere tjenster som
knekking/klipping/slissing og omspoling.
Kontakt oss og få vår produktkatalog,
se vår internettside

www.alustal.no
Alustål AS

Bredmyra 5, 1739 Borgenhaugen - Postboks 164, 1740 Borgenhaugen
Telefon: 69 13 69 13 – Telefaks: 69 13 69 19
E-post: paal@alustal.no - stein@alustal.no - june@alustal.no
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– Etter alt arbeidet med kvalitetssystemet, er
dette nesten like stort som da vi ﬁkk tildelt norsk
og europeisk stålkonstruksjonspris i 2003 for
Mortensrud Kirke, sier Bent-Øyvind.
Filosoﬁ
– Vår grunnleggende styringsﬁlosoﬁ er kontinuerlig forbedring og hele tiden ha fokus på
kvalitet, sikkerhet og lønnsomhet. For å kunne
møte morgendagens utfordringer og kundenes
krav ønsker vi hele tiden a ligge i forkant slik at
alle våre kunder kan være sikre på at de får et
tilfredsstillende produkt hver gang de benytter
seg av BT Stål sine tjenester.
– Etter en litt treg start på 2010 ser vi positivt
på framtiden, og fra og med 1. mai begynner
to nye medarbeidere hos oss; en prosjektleder
og en montør, sier Bent-Øyvind, som legger
til at de for øvrig alltid er ute etter dyktige
medarbeidere.

6WUX3URJ$%KDUVHGDQ
E|UMDQSnWDOHWXWYHFNODW
'DWRUSURJUDPI|ULKXYXGVDN
VWnONRQVWUXNW|UHU)|OMDQGH
SURJUDPILQQVLGDJL
SURJUDPSRUWI|OMHQ

Produksjonshallen for
tilvirking
av stålkonstruksjoner.

Lokalene
Normalt produserer BT Stål ca. 1 250 tonn
stålkonstruksjoner per år samt at de leverer og
monterer trapper, rekkverk, veggelementer og
takplater. De tar også på seg levering av nøkkelferdige bygg. Bedriften har 20 ansatte og
holder til i Rakkestad i to produksjonslokaler
på til sammen 2 500 kvadratmeter. I tynnplateavdelingen knekkes plater til fasader og beslag.

x 6HFWLRQ
x &ROEHDP(&%6.16
x %HDP
x %HDP(&%6.16
x &\OVKHOO
x 67,3/$'19$%6
x &UDQH*LUGHU
x %HDP0

6WUX3URJ$%
9LUNHVJUlQG
7lE\
ZZZVWUXSURJVH
,QIR#VWUXSURJVH
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Oppdrag
For tiden pågår det ﬂere arbeider i Oslo/Akershus/Østfold-området for kunder som Veidekke,
Hent og AF Gruppen. I begynnelsen av mai
starter produksjon av stålet til Varmesentralen
på Brakerøya i Drammen samt arbeidene på to
nøkkelferdige bygg. BT Stål har i år budsjettert
med en omsetning på 45 millioner kronerr. T
Läs mer på Internet
BT Stål på nett: www.btstal.no
Les om Godkjenningsordningen på: www.
stalforbund.com
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Stål gör det möjligt
När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner ska
projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet.
Några exempel på detta är följande projekt.

Foto: Inge Fjelddalen

Herkules G/S-bru

LI Alfr. Andersen AS har produsert
gang- og sykkelbrua i stål mellom
Klosterøya og Herkules for Tor
Entreprenør AS. Kontrakten omfatter innkjøp, fabrikasjon, overﬂatebehandling
og transport til montasjestedet i Skien.
Brua ble i begynnelsen av mars fraktet

N
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fra verkstedet i Larvik til Skien på lekter
i 4 seksjoner. Broen er montert/lansert
av Tor Entreprenør AS, mens NLI Alfr.
Andersen har utført sveis og overﬂatebehandling av montasjeskjøtene. Design
og styrkeberegninger er utført av Sweco
Norge AS, avd. Porsgrunn.

Slank og diskret
Brua er 139 meter lang, med et hovedspenn på 85 meter. Brua har en vekt på 85
tonn men er slank og føyer seg diskret inn
i landskapet. Bredden er 3,5 meter slik
at brøytetraktorer og andre servicekjøretøyer skal kunne kjøre over den. Un- ³
S T Å L G ÖR DET M Ö J L I G T
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³ der brodekket blir det en rekke ledninger.
Både gassrør, fjernvarmerør og elektriske
ledninger skal gå her.
Åpning i juni
Selve den høytidelige åpningen av brua er
planlagt til midt i juni. I løpet av sommeren skal det være klar en sammenhengende
gangvei gjennom Herkules-området til
Jordkjend og videre til sykehusområdet.
Målet er å skape et sammenhengende
gangveinett rundt hele Hjellevannet.
Den nye brua med tilhørende veier gir
en kraftig forkortelse av gang- og sykkelavstanden mellom sentrum, Klosterøya,
sykehusområdet og HerkuleS. R

3D-tegning av
den slanke og
elegante fagverksbrua.
Herkulesbrua kostet
kun 14,5 millioner
norske kroner..

For transport av brudelene ble det brukt
selvdrivende henger fra ”mammoet” med
styrekontroll enhet bak.

Byggherre:
Sektor Eiendom
Arkitekt:
Sweco Norge AS,
avd. Porsgrunn
Entreprenør:
Tor Entreprenør AS
Konstruktør:
Sweco Norge AS,
avd. Porsgrunn
Stålentreprenør:
NLI Alfr. Andersen as

Bygging av seksjoner i
verkstedet. Lengde 42 m,
høyde 7m, vekt
ca. 27 tonn.

Nordenga bru, Bjørvika
februar og mars ble de 4 stk. stålseksjonene som danner Nordenga bru fraktet på lekter fra produsenten i Rotterdam i Nederland til Paulsenkaia i Oslo.
Tyngden på seksjonene varierer fra ca.
300 tonn til ca. 630 tonn. Den største
seksjonen er ca. 67 m lang med en høyde
på 27 m. Transporten med kryssing over
E18 i Bjørvika utføres om natten. I april
og mai skal seksjonene skjøtes sammen
og deretter skyver over sporområdene
inne på Oslo S.

I

Triangelformet fagverk
Den nye brua over jernbanesporene blir
en del av gatenettet i Bjørvika og skal stå
ferdig tidlig i 2011. Totallengde (betongbrudel + stålbrudel + betongbrudel) er
120.7 + 161.8 + 26 meter der stålbrudelen
er delt inn i tre spenn på 39.2, 72.3 og
50.3 meter. Stålbrua går over 23 spor og
bærer to brubaner - en for kjørende og
en for syklende og er skilt av et fagverk
med triangelformet tverrsnitt med spissen opp. Kjørebanen ligger ca 7 meter
over bakken. Fagverket rager ca 8 meter ³
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³ høyere. Mot nord øker høyden markant
til 27 meter over kjørebanen.
Stålkonstruksjonene:
Alt stål er generelt levert i stålsort S355N
for plater med tykkelser < 40 mm, og
S355NL for tykkere plater. Overgurten
i fagverkene er et rør med diameter 711
mm og veggtykkelse varierende fra 40
til 65 mm. Undergurten i det skrå fagverket (på kjørebanesiden) er et boksproﬁl med høyde 1000 mm, bredde 870
mm og med platetykkelser fra 60 til 70
mm. Undergurten i det vertikale fagverket (på gangbanesiden) er et boksproﬁl
med høyde 1000 mm, bredde 588 mm
og med platetykkelser fra 35 til 40 mm.
Tverrbjelkene som krager ut fra - og som
også spenner mellom undergurtene i fagverkene består av oppsveiste I-proﬁler
med høyde varierende fra 1000 mm til
823 mm. Flensbredde 300 mm og med
platetykkelser fra 25 til 35 mm. R

Beställare:
Statens Vegvesen
Arkitekt:
Birger Heyerdahl sivilarkitekter AS
Konstruktør:
Dr Ing A AasJacobsen AS
Entreprenør:
Betonmast
Anlegg AS
Stålleverandør:
Norsk Stål
Stålentreprenør:
NLI Alf Andersen AS

She lies – vannprosjektet ve
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onica Bonvicini’s
skulptur She lies
vant konkurransen
om ”Vannprosjektet” i 2007,
det siste verket som skulle
fullføre KORO’s kunstprogram ved det nye Operahuset. Bakgrunnen for ”Vannprosjektet” er at kystnasjonen
Norge har store deler av sin
identitet og historie knyttet til
havet. Kunstverket She lies er
i sin helhet bygget hos SIAS
AS i Horten og skal slepes til
Bjørvika for å forankres der
i begynnelsen av mai måned.

M

Stål og glass
Skulpturen som nå ferdigstilles og skal plasseres i havnebassenget utenfor Den Norske
Opera & Ballett i mai er et
autonomt skulpturelt verk

som er en tredimensjonal
tolkning av Caspar David
Friedrich’s maleri, Das Eismeer, fra 1823–24. Kunstneren
sier hun har ”oversatt” maleriet til dette monumentale
skulpturelle verket. Den dekker en ﬂate på 16 x 17 m og
har en høyde over vannlinje
på ca 12 m. She Lies bygges
opp med en åpen struktur

Skulpturen settes sammen
ved dokka på Karljohansvern. I mai skal den slepes til
Bjørvika og plasseres foran
operaen.

Byggherre: KORO (Kunst i offentlige rom)
Kunstner: Monica Bonvicini, Italia
Produsent / hovedleverandør: SIAS AS
SIAS´ underleverandører er bl. a.:
Rådg. ingeniør: Reinertsen Engineering AS
Glass: Kvams Glass AS
Betongfundament: Raaen Entreprenør AS
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Nesbrua – G/S-bru i rustfritt stål
ang- og sykkelveibrua som
går fra Liknes til Faret i
Kvinesdal er en 88 meter
lang fagverksbru i stål med buet
overgurt og skrånende sidefagverk, sett i tverrsnitt. Byggavdelingen i Asplan Viak har designet
og dimensjonert denne ﬂotte brua.
Det har gått med ca. 44 tonn
rustfritt stål i kvaliteten EN
1.4307. Ståltypens betegnelse og
kvalitet er i USA tilnærmet AISI
304L og i Sverige SS 2352. De to
sidefagverkene er 6 meter høye på
midten og er utført med runde rør
i gurter og diagonaler. Selve brubanen er utført i treverk med et
tverrspent dekke. Det er benyttet
spissbærende betongpeler i fundamenter, rammet til fjell.
Den ytre belastningssituasjo-

Foto: Jan Kåre Rafoss

Byggherre:
Kvinesdal kommune
Arkitekt & rådg. ingeniør:
Asplan Viak AS
Entreprenør:
Br. Reme AS
Stålentreprenør:
Peder Halvorsen Industrier AS

Foto: Jostein Røyseland

G

nen er av en slik art at det ble
naturlig å benytte et ståltverrsnitt
som gir en relativ stor stivhet i
konstruksjonen. Peder Halvorsen
Industrier AS har stått for stålarbeidene og montasjen av bruen.
Til proﬁlskjæring av rørene har
de benyttet ZIS Industrietechnik
i Meerane i Tyskland. Brua ble i
desember transportert i 3 seksjoner fra produksjonslokalet i Øye
til Liknes før seksjonene ble løftet
på plass med heisekran og sveist
sammen. Den ofﬁsielle åpningen
er 7. mai. R

d Operahuset
av syrefast stål som delvis
er kledd med speilende halvtransparente glassﬂater. Glassets egenskaper samt vær- og
lysforhold vil medvirke til å
endre opplevelsen av skulpturen, tidvis som en reﬂekterende struktur og tidvis transparent/gjennomskinnlig.
Robust konstruksjon
Planen om å få plassert et
kunstverk i sjøen utenfor Den
Norske Opera & Ballett er et
ambisiøst grep. Verket skal
ﬂyte med bevegelig radius og
må stå seg i sterk vind, islagt
og salt sjø. Når det samtidig
skal beholde den kunstneriske
intensjon og uttrykk gjennom
mange år har det vært særlig
viktig å ha grundighet tilknyttet materialvalg, tekniske beregninger og konstruksjoner. SIAS
AS i Horten monterer for tiden
den ca. 35 tonn tunge stål- og
glasskonstruksjonen på en 300
tonn tung pontong, som senere
i vår vil bli slepet inn til Bjørvika. H.M. Dronning Sonja vil
forestå den ofﬁsielle markeringen ved Den Norske Opera
& Ballett 11. mai. R
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Klarälvsparken
rf Klarälvsparken ligger centralt
ca 2,5 km från Karlstads centrum
direkt vid Klarälven. Här byggs 60
nya lägenheter i fyra hus. Husen får en
putsad fasad med ventilerad luftspalt och
dessutom en bakomliggande regelstomme
i stål för att minska risken för fuktskador.
Ytterväggselementen prefabriceras
på plats i en fältfabrik av hantverkare
från ByggBolaget. Stålreglar och skenor kommer färdigkapade och packade
elementvis i speciella leveransställ. Det
är bara att lyfta ut en bunt stålreglar
till det väggelement man ska bygga och
placera ut dem på montagebordet och
börja bygga.
Reglarna är uppmärkta med Europroﬁls nya märksyswtem Opticon som gör
att reglarnas exakta placering lätt hittas
utan extra mätning – det tumstockslösa
byggandet.
Märkningen görs från projekteringsunderlaget i 3D direkt vid rullformnings- och kapmaskinen. På väggelementet monteras även en kantplåt för
gjutningen av bjälklagen som består av
plattbärlag. R

B

Brf Klarälvsparken får en ventilerad
tvåstegstätad putsad fasad med bakomliggande stålregelstomme

Beställare: Sverigehuset
Arkitekt: Bergfjord & Ivarsson
Entreprenör: ByggBolaget
Konstruktör: Grontmij
Stålleverantör: Europroﬁl
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Med Europroﬁls
nya skruvlösa
montagesystem
går det snabbt
och smidigt att
montera gipsskivorna
på stålregelstommen. Det
ger också en
tätare väggkonstruktion.

Europroﬁls nya montagemärkningssystem - Opticon.

³

Vi har gjort det!

Vi levererade 1100 ton stål till Holmenkollens nationalanläggning – en
imponerande konstruktion som sveper upp över berget och ger Oslo en helt
ny skyline. Stålkonstruktionen består av cirka 2000 stålbalkar som svetsats
och bultats ihop. De komplexa knutpunkterna med alla vinklar, svetsar och
bultförband skapar en hållbar och samtidigt spännande konstruktion.
Läs mer på www.lecor.se

Lindab | Lättbyggsystem
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Österleden Helsingborg
mbyggnaden av Österleden i Helsingborg till stadsmotorväg med
fyra körfält innehåller bland annat en gång- och cykelbro som byggs både
som temporär och permanent bro.
Stålbron som byggs av Lecor Stålteknik ska i första skedet placeras som
temporär GC-bro över Österleden strax

O

söder om Påarpsvägen för att ersätta en
befintlig GC-bro som ska rivas. Därefter ska en ny betongbro byggas för
både bil och GC-trafik i den tidigare
brons läge.
Hösten 2010 ska vägbron vara klar
och då ﬂyttas stålbron till sitt slutliga läge
någon kilometer söderut där den ersätter

GC-banan på beﬁntlig vägbro som istället
utnyttjas som ett extra körfält.
Bron är en fackverksbro utförd med
två parallella huvudfackverk och en farbana i plåt som är placerad på tvärbalkar
som spänner mellan fackverkens underram. Fackverken är byggda av VKRproﬁler med dimensionen 300x200x10 i
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De båda brosektionerna
monteras ihop efter
målning och körs i
fullängd till byggplatsen.

Bron är projekterad i
3D av Cowi.

över- och underramar och 300x200x6,3
i diagonaler och vertikaler. Tvärbalkarna
består växelvis av VKR-proﬁler och förstyvningar av plåt.
Bron har en spännvidd på 48,1m, utvändig bredd på 3,5m och en höjd på
4,1m. Brovikt (inklusive spjälstaket) 49
ton. Bron byggs i två sektioner om 30,1
respektive 18,3m och körs till målningsstation i Varberg för ytbehandling. Efter
färdigställd ytbehandling läggs brodelarna
upp på en balkbädd utanför målningsstationen och skarvas / skarvmålas. Bron
transporteras därefter i ett stycke på trailer till montageplatsen. R

Beställare: Helsingborgs Stad
Entreprenör: Oden Anläggningsentreprenad
Konstruktör: Cowi AB i Göteborg
Stålentreprenör: Lecor Stålteknik
Stålleverantör: Tibnor

Gångbron byggs i två sektioner i Lecors lokaler i Kungälv och transporteras sedan till
en målningsanläggning.

Klaffbro
över Svartån
ecor Stålteknik bygger en gång- och
cykelbro över Svartån i Örebro i
ett naturskönt område vid naturens
hus. Konstruktör för rörlig del är Sting
AB i Trollhättan och för fast del WSP
Örebro. Stålentreprenör är Lecor Stålteknik.
Den fasta brodelen är 30,5 meter lång
och är sammanfogad med förspända
skruvförband. Vikten är 13 ton exklusive
träbeläggning och räcken. Alla skarvar
på den fasta brodelen är utförda i verk- ³

L

Beställare: Örebro Kommun
Entreprenör: Tranab Markbyggnad
Konstruktör: WSP / Sting
Stålentreprenör: Lecor Stålteknik
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Karlstad CCC
Klaffbron över Svartån

³ stad före målning. Bron skruvades ihop
i verkstad och transporterades i hela
sin längd på trailer och lyftes på plats
med en 200-tonskran. Den vilar på ett
landfäste och två pålade mellanstöd i
ån. Den är fast inspänd i landfästet och
temperaturrörelserna tas i de pålade mellanstöden.
Rörliga delar inklusive själva broklaffen väger 20 ton. Brotypen är en så kallad
holländsk klaffbro. Klaffen är en helsvetsad konstruktion som är balanserad med
en betongmotvikt på 8,5 ton och drivs av
två hydraulcylindrar. R

et i särklass största projektet för
Karlstads besöksnäring är just nu
under uppbyggnad. Karlstads nya
kongress- och konserthus byggs vackert beläget på stranden till Klarälvens
strömmande vatten. Läs mer på www.
karlstadccc.se.
Karlstad Consert- och ConferensCenter består av tre delar. Delarna
är sammanbyggda men fungerar ur
stabilitetssynpunkt som tre separata
byggnader. Hus 1 som rymmer konsert- och konferensen är en nybyggnad
med stomme av stål. Den stora konsertsalen rymmer 1600 platser och bankettmatsalen rymmer 1200 personer.
Hus 2 och 3 är i princip rena kontorsdelar
men innehåller t ex också kök till konferensdelen. Dessa två hus har en platsgjuten beﬁntlig betongkonstruktion med två
påbyggda våningar med stålstomme och

D

Beställare: Karlstads kommun
Arkitekt: B&I (Bergfjord & Ivarsson)
Konstruktör: WSP Byggprojektering
Entreprenör: ByggBolaget
Stålentreprenör: Byggstål
Underleverantör: SWT

Entrehallen har en fri höjd av 17 m.
Här ﬁnns också dubbla rulltrappor upp
t o m plan 5, samt hiss upp till plan 6.

betongbjälklag. På grund av ökade laster
har en del förstärkningar gjorts i grunden
samt några våningar uppåt.
Hus 1 är en helt ny byggnad med pelarstomme av stål. HEA-pelare (HEA
400) runt konsertsalen, samt SWT-pelare (Ø406) i övrigt. Bjälklagsbalkar av
HEA-proﬁler runt konsertsalen, samt
SWT-balkar i övriga delar. Bjälklag är i
första hand utförda med prefabricerade
betonghåldäck. Över konsertsalen ﬁnns
stålfackverksbalkar med en spännvidd

Order
Ordernr 1631431250
Status
Kundnamn
Beskrivning
Projekt
Antal
Net tovikt

Levererat
LECOR Stålteknik AB
Material till takbågar
Fotboll sarenan
64
Ca 1 000 ton

För att helheten ska bli
bra behöver varje liten
del hålla
måt tet och fungera ihop
med de andra. Det ta är
alltid vår
utgångspunkt , oavsett
vilken stålkomponent
du behöver.
Vi formar den, bearbet
ar den och kvalitet ssäk
rar den. Allt
för att den ska passa per
fekt in i din produk tion
eller verksamhet . Om du vill kan
vi med vår erfarenhet och
kompetens vara med i ditt utv
ecklingsarbete och hjäl
pa dig att
bestämma bästa möjliga
stål sort , tillverkningslösn
ing och
bearbetningsmetod. Kon
takta oss idag , så hjäl
per vi dig
att lägga pusslet . Vi ﬁnn
s på ww w.stenastal .se
Stena Stål erbjuder ett
heltäckande sortimen
t av stålprodukter.
Dessutom är vi ledande
inom ﬁgurskär ning och
CNC-bearbetning.
Vi tillgodoser dina krav
på lagerhållning , förb
ehandling , vidareförädling , specialistkom
petenser och helhetslö
sningar. Vi ﬁnns på
över tjugo plat ser över
hela Sverige och även i
Norge, vilket gör att
du får dina beställningar
snabbt, tryg gt och enke
lt.

Bild: Higabgruppen
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Stålprojekt som går i höjden

på 30 m och höjden 3,5 m. Två fasader
är helt och hållet utförda i glas medan
övriga väggar består av SW-plåtelement.
Total stålmängd i hus 1 är ca 300 ton
SWT-stål, samt ca 610 ton konventionellt stål. SWT har levererat merparten
av det konventionella stålet i hus 1, samt
påbyggnadsstålet i hus 2 och 3. Byggstål
har tillverkat resten. Konventionellt stål
i hus 1 är ritat i 3D med Tekla medan
SWTstålet har modellerats schematiskt
i 3D. R

edan i februari kan Stockholm
locka med en helt ny turistattraktion i världsklass – Stockholm
SkyView – gondolbanan som går längs
Globens utsida ända upp till toppen där
du har en magniﬁk utsikt över staden.
Det är en spektakulär konstruktion
som krävt 42 tonstål, 230 m räls och en
hel del kvaliﬁcerat yrkeskunnande såväl
hos konstruktör som hos stålentreprenör
för att komma på plats.
Ett ypperligt tillfälle att prova SkyView

S

är vid SBI:s Temaseminarie den 30 september.
Mer information om detta ﬁnner du
på sid 43 eller på www.sbi.se. R
Beställare: SGA Fastigheter
Arkitekt: Berg Arkitektkontor
Entreprenör:NCC
Konstruktör: WSP
Stålentreprenör: Liftbyggarna

³
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World Expo 2010 – Shanghai
Shanghai, Kina, pågår nu den största
Världsutställningen någonsin – Expo
2010. Utställningen pågår till 31 oktober. Mer än 225 länder och internationella organisationer deltar i utställningen.
Enligt arrangörens beräkningar kommer
Expo 2010 under de sex månaderna som
utställningen är öppen att attrahera 70
miljoner besökare, av vilka 95% förväntas vara kineser. Temat för Expo 2010
är ”Better City, Better Life”, vilket i vid
bemärkelse fokuserar på strävan efter
bättre livsvillkor i städer.
Många av paviljongerna är byggnad
med stål såväl i stommen som i fasaden.
Bland annat är australiens paviljong klädd
med ett rosttrögt stål (s.k. Cortenstål).
Är du intresserad av att åka till Shanghai och Expo 2010 så arrangerar SVR en
resa dit i höst, se www.svr.se. Annars kan
du besöka webbplatsen för Expo 2010 –
http://en.expo2010.cn.
Det är också intressant att besöka
de olika ländernas webbplatser. Här är
webbadresserna till de länder som är med
i denna bildexposé:

I

Holland: www.holland-expo2010.com
Tyskland: www.expo2010-germany.com
Frankrike: www.paris-idf-shanghai2010.com
Australien: www.australianpavilion.com/
en/default.aspx
Finland: www.ﬁnlandatexpo2010.ﬁ/
paviliom

Spanien
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Holland

Stål är det givna materialet
till Hollands paviljong.

Frankrike
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Tyskland

Hollands paviljong går under namnet “Happy Street”
skapad av arkitekten John
Körmeling. Happy Street
är arkitektens vision av den
ideala staden och är uppbyggd som en gata kantad
av hus.

Tysklands
bidrag till
World Expo
2010.

³
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Tyskland

(forts)

Tysklands paviljong består av fyra byggnadskroppar alla byggda med en
stomme av stål. Konstruktionen ”svävar” över paviljongens markplan
och erbjuder skydd för sol och regn.

Finland

Australien

Fasaden till Australiens paviljong är gjord av ett rosttrögt stål
(weathering steel eller Corten-stål) producerat av BlueScope
Steel.
Finlands paviljong,
kallad Kirnu (Jättens
kittel) är projekterad i 3D med Tekla
Structure. Material
och byggmetoder är
valda för att vara
så miljövänliga och
resursbesparande
som möjligt. Alla
knutpunkter är
skruvade så att de
lätt kan demonteras
efter utställningen för
att byggas upp någon
annan stans.

Från fasadplåtarnas
montering i augusti
2009 fram till Världsutställningens öppnande
nu i april 2010 har fasadens färg utvecklats från
svart till en röd-occra
kulör som för tankarna
till Australiens Outback.
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Ståltillverkare
➤Ståltillverkare
ArcelorMittal Commercial Long Sweden AB
Birger Jarlsgatan 41A 7tr, 111 45 STOCKHOLM
08-534 809 40
Fax 08-611 61 55
www.arcelormittal.com/sections
www.arcelormittal.com/sheetpiling
➤Ståltillverkare
Corus Sverige AB
Barlastgatan 2, 414 63 GÖTEBORG
031-779 32 00
Fax 031-779 32 28
www.corusgroup.com
www.corusconstruction.com
➤Ståltillverkare
Salzgitter Mannesmann Scandinavia AB
Varvsgatan 41
972 32 Luleå
Tel. 0920-77400
Fax. 0920-77409
www.salzgitter.se
➤Ståltillverkare
Outokumpu Stainless AB
774 22 AVESTA
0226-810 00
www.outokumpu.com
info.stainless@outokumpu.com
➤Ståltillverkare
SSAB Plate
613 80 OXELÖSUND
0155-25 40 00
Fax 0155-25 40 73
www.ssabox.com
info@ssabox.com
Tekniska frågor:
techsupport@ssabox.com
➤Ståltillverkare
SSAB Strip Products
781 84 BORLÄNGE
0243-700 00
Fax 0243-720 00
www.ssabtunnplat.com
www.prelaq.com
ofﬁce@ssabtunnplat.com
➤Ståltillverkare/Tunnplåtstillverkare
Ruukki Sverige AB
Jägershillgatan 18,
213 75 MALMÖ
040-607 14 00
Fax 040-607 14 29
www.ruukki.se
sverige@ruukki.com
Stålgrossister
➤Stålgrossister
BE Group Sverige AB
Box 225, 201 22 MALMÖ
040-38 40 00
Fax 040-38 42 62
www.begroup.se
info@begroup.se
➤Stålgrossister
Stena Stål AB
Box 4088, 400 40 GÖTEBORG
031-775 20 00
Fax 031- 755 22 84
www.stenastal.se
info@stenametall.se
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➤Stålgrossister
Tibnor AB
Box 600, 169 26 SOLNA
010-484 00 00
Fax 010-484 00 75
www.tibnor.se info@tibnor.se
Tunnplåtstillverkare
➤Tunnplåtstillverkare
Europroﬁl AB
Box 147, 713 23 NORA
0587-818 80
Fax 0587-818 89
www.europroﬁl.se info@europroﬁl.se
➤Tunnplåtstillverkare
Lindab Proﬁl AB
269 82 BÅSTAD
0431-850 00
Fax 0431-851 50
www.lindab.se proﬁl@lindab.se
➤Tunnplåtstillverkare
Plannja AB
971 88 LULEÅ
010-516 10 00
Fax 0920-929 12
www.plannja.se marknad@plannja.se
Stålbyggare och verkstäder
➤Stålbyggare och verkstäder
AB H Forssells Smidesverkstad
Box 1243, 141 25 HUDDINGE
08-774 08 30
Fax 08-711 36 10
www.forssells-smide.se
info@forssells-smide.se
➤Stålbyggare och verkstäder
Bröderna Jansson Nissavarvet, AB
Box 48, 301 02 HALMSTAD
035-17 66 60
Fax 035-21 95 82
www.br-jansson.se
nissavarvet@br-jansson.se
➤Stålbyggare och verkstäder
Connector L Augustsson AB
Badhusgatan 12, 722 15 Västerås
Telefon: 021-18 36 49
fax: 021-13 22 64
www.connector.nu
produkt@connector.nu
➤Stålbyggare och verkstäder
Contiga AB
Box 94, 761 21 NORRTÄLJE
0176-773 00
Fax 0176-773 25
www.contiga.se info@contiga.se
➤Stålbyggare och verkstäder
Dem-Verk Mek AB
Degernäs 265, 905 80 UMEÅ
090-70 24 70
Fax 090-70 24 71
www.dem-verk.se
rolf@dem-verk.se
➤Stålbyggare och verkstäder
EAB AB
333 33 SMÅLANDSSTENAR
0371-340 00
Fax 0371-312 25
www.eab.se info@eab.se
S V ENS KA M EDLEM S F Ö R E TAG
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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
SWL Stålkonstruktioner AB
Box 500, 777 25 SMEDJEBACKEN
0240-66 87 50
Fax 0240-756 13
www.swl.se

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

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

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

➤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

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

➤Stålbyggare och verkstäder
Peikko Sverige AB
Box 4, 601 02 NORRKÖPING
011-13 82 50
Fax 011-13 59 40
www.peikko.se info@peikko.se
➤Stålbyggare och verkstäder
Pretec (Pre Cast Technology AB)
Solbräckegatan 15, 442 45 KUNGÄLV
0303-24 30 80
Fax 0303-913 10
www.pretec.se
➤Stålbyggare och verkstäder
Ruukki Sverige AB
Svärdvägen 15, 182 33 DANDERYD
010-78 78 00
Fax 08-545 498 69
www.ruukki.se sverige@ruukki.se

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

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

➤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

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

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

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

➤Stålbyggare och verkstäder
STÅLAB
Box 923,
461 29 TROLLHÄTTAN
0520-47 41 00
Fax 0520-47 41 99
www.stalab.se info@stalab.se
62

Let´s connect

➤Konsulter
COWI AB
Box 12076,
402 41 GÖTEBORG
010-850 10 00
Fax 010-850 10 10
www.cowi.se info@cowi.se
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➤Konsulter
Reinertsen Sverige AB
Svärdvägen 29, 182 33 DANDERYD
08-544 767 70
Fax 08-768 30 60
www.reinertsen.se
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➤Konsulter
STING
Kardanvägen 30,
461 38 TROLLHÄTTAN
0520-156 60
www.stingab.se info@stingab.se
➤Konsulter
Stålbyggnadskontroll AB
Bergshamra Allé 139,
170 74 SOLNA
08-655 40 10
Fax 08-655 40 30
www.stbk.se
➤Konsulter
Sweco Structures AB
Box 34044, 100 26 STOCKHOLM
08-695 60 00
Fax 08-695 60 10
www.sweco.se swecostructures@sweco.se
➤Konsulter
Tyréns AB
118 86 STOCKHOLM
08-566 410 00
Fax 08-644 88 50
www.tyrens.se info@tyrens.se
➤Konsulter
VBK
Mölndalsvägen 85, 412 85 GÖTEBORG
031-703 35 00
Fax 031-703 35 01
www.vbk.se mail@vbk.se
➤Konsulter
Vectura
Anläggningskonstruktion
Box 5114, 402 23 GÖTEBORG
0771-159 159 (växel)
www.vectura.se
➤Konsulter
WSP Sverige AB
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN
08-688 60 00
Fax 08-688 69 99
www.wspgroup.se info@wspgroup.se
Byggföretag
➤Byggföretag
Banverket
781 85 BORLÄNGE
0243-44 50 00
Fax 0243-44 56
www.banverket.se banverket@banverket.se
➤Byggföretag
BauHow
Box 184, 201 21 MALMÖ,
040-636 60 30
www.bau-how.com info@bau-how.com

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

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

Isolering / Lättbyggnad
➤Isolering / Lättbyggnad
Gyproc AB
Box 153, 746 24 BÅLSTA
0171-41 54 00
Fax 0171-41 54 50
www.gyproc.se
info@gyproc.se
➤Isolering / Lättbyggnad
Knauf Danogips
296 80 ÅHUS
044-28 95 00
Fax 044-28 95 91
www.knaufdanogips.se
info@knaufdanogips.se
➤Isolering / Lättbyggnad
Paroc AB
541 86 SKÖVDE
0500-469 000
www.paroc.com
➤Isolering / Lättbyggnad
Saint Gobain Isover AB
Box 501, 260 50 BILLESHOLM
042-840 00
Fax 042-844 52
www.isover.se
isover@isover.se
Sammanfogning / maskiner
➤Sammanfogning / maskiner
Bult & Fästteknik AB
Rattgatan 15, 442 40 KUNGÄLV
0303-20 67 00
Fax 0303-20 67 10
info@bult-fast.se

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

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

➤Sammanfogning / maskiner
ESAB Sverige AB
Box 8004, 402 77 GÖTEBORG
031-50 90 00
Fax 031-50 93 90
www.esab.com
esab.sverige@esab.se
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➤Sammanfogning / maskiner
Mage AG
Industriestrasse 34,
CH-1791 COURTAMAN
+41 26 684 74 00
Fax +41 26 684 21 89
www.mage.ch
sales@mage.ch
➤Sammanfogning / maskiner
Richard Steen AB
Lövaskog, Kronogården,
516 92 ÄSPERED
033-27 62 00
Fax 033-27 63 40
www.richardsteen.se
info@richardsteen.se
➤Sammanfogning / maskiner
SFS Intec AB
Olivehällsvägen 10,
645 42 STRÄNGNÄS
0152-71 50 10
Fax 0152-71 50 45
www.sfsintec.biz
se.strangnas@sfsintec.biz
➤Sammanfogning / maskiner
U-nite Fasteners Technology AB
Hogstorp, 451 95 UDDEVALLA
0522-65 33 90
Fax 0522-873 51
www.unitefasteners.com
info@unitefasteners.com
Kontroll & provning
➤Kontroll & provning
FORCE Technology Sweden AB
Tallmätargatan 7,
721 34 VÄSTERÅS
021-490 30 00
Fax 021-490 30 01
www.forcetechnology.se
info@forcetechnolgy.se
➤Kontroll & provning
GlobeCert AB,
Allégatan 13,
771 31 SMEDJEBACKEN
0240-700 35
www.globecert.com
olov@globecert.com
➤Kontroll & provning
Ingenjör Joel L Jonsson
Aspvägen 1,
340 30 VISLANDA
0472-341 95
Fax 0472-341 95
www.joeljonsson.se
info@joeljonsson.se
➤Kontroll & provning
Nordcert AB,
Upplandsgatan 34,
113 28 STOCKHOLM
08-34 92 70
Fax 08-30 70 54
www.nordcert.se
info@nordcert.se
➤Kontroll & provning
ÅF-Kontroll AB
Box 1551,
401 51 GÖTEBORG
010-505 00 00
info@afconsult.com
64
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Datorprogram / IT
➤Datorprogram / IT
Cadmac
La Cours Gata 4,
252 31 HELSINGBORG
042-20 88 00
Fax 042- 14 93 05
www.cadmac.se
peter.gustafson@cadmac.se
➤Datorprogram / IT
StruProg AB
Virkesgränd 4, 183 63 TÄBY
08-732 87 20
Fax 08-732 87 20
www.struprog.se
info@struprog.se
➤Datorprogram / IT
StruSoft AB
Fridhemsvägen 22,
217 74 MALMÖ
040-53 01 00
www.strusoft.com
info@strusoft.com
➤Datorprogram / IT
Tekla Software AB
Sigurdsgatan 21,
721 30 VÄSTERÅS
021-10 96 00
Fax 021-10 96 09
www.Tekla.com/se
TeklaStructures.Sales.SWE@tekla.com
Intresseorganisationer
➤Intresseorganisationer
Jernkontoret,
Box 1721,
111 87 STOCKHOLM
08-679 17 00
Fax 08-611 20 89
www.jernkontoret.se
ofﬁce@jernkontoret.se
➤Intresseorganisationer
MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund,
Box 17244, 104 62 STOCKHOLM
08-545 161 50
Fax 08-545 161 69
www.mvr.se info@mvr.se
➤Intresseorganisationer
Nordic Galvanizers,
Servicebolag: Zinc Info Norden AB
Drottning Kristinas väg 48,
114 28 STOCKHOLM
08 446 67 60
Fax 08 446 67 67
www.nordicgalvanizers.com
info@nordicgalvanizers.com
➤Intresseorganisationer
Plåtslageriernas Riksförbund (PLR)
Box 17536,
118 91 STOCKHOLM
08-762 75 85
Fax 08-616 00 72
www.plr.se info@plr.se
➤Intresseorganisationer
SVEFF, Box 5501, 114 85 STOCKHOLM
08-783 82 40
Fax 08-783 82 38
www.sveff.se
sveff.info@ktf.se
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Stålprodusenter
➤Stålprodusenter
ArcelorMittal Commercial Long Norway AS,
www.arcelor.com,
Pb.2667 Solli, 0203 Oslo,
Tel. 22 83 78 20
➤Stålprodusenter
Coutinho & Ferrostaal AS,
www.ferrostaal.com,
P.O.Box 154, 2027 Kjeller
Tel. 64 84 42 40
➤Stålprodusenter
Dillinger Hütte Norge AS,
www.dillinger.de,
Akersgt 41 - 0158 Oslo,
Tel. 23 31 83 30
➤Stålprodusenter
Outokumpu AS,
www.outokumpu.com,
Pb.6305 Etterstad, 0604 Oslo,
Tel.23 24 74 50
➤Stålprodusenter
Ruukki Norge A/S,
www.ruukki.no,
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo,
Tel. 22 90 90 00
➤Stålprodusenter
Salzgitter Mannesmann avd. Norge,
www.salzgitter-ag.de,
Kirkevn. 64 A, 0364 Oslo,
Tel. 22 95 74 90
➤Stålprodusenter
SSAB Svensk Stål AS,
www.ssab.se,
Pb.47, 1313 Vøyenenga,
Tel. 23 11 85 80
➤Stålprodusenter
Stalatube OY c/o GatewayStainless AS,
www.stalatube.com,
Pb.317 Bragernes, 3001 Drammen,
Tel. 32 82 85 02
➤Stålprodusenter
ThyssenKrupp Mannex GmbH
Delegation Ofﬁce Norway,
www.tk-mannex.no,
Enebakkveien 117 B, 0680 Oslo,
Tel. 22 66 01 90
Tynnplateprodusenter
➤Tynnplateprodusenter
Alsvåg Plater AS,
www.alsvag.no,
Pb.263, 8401 Sortland,
Tel. 76 11 00 30
➤Tynnplateprodusenter
ArcelorMittal Construction Norge AS,
www.arcelor-construction.no,
Dyrskuevn. 16, 2040 Kløfta,
Tel. 63 94 72 72

➤Tynnplateprodusenter
Ruukki Norge AS,
www.ruukki.no,
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo,
Tel. 815 00 464
Stålgrossister
➤Stålgrossister
Alustål AS
www.alustal.no
PB 164, 1740 Borgenhaugen
Tel. 69 13 69 13
➤Stålgrossister
Astrup AS,
www.astrup.no,
Pb.8 Haugenstua, 0915 Oslo,
Tel. 22 79 15 00
➤Stålgrossister
Ekness Stål AS,
www.ekness.no,
Tollbugt 49, 3044 Drammen,
Tel. 32 25 49 10
➤Stålgrossister
Leif Hübert Stål AS,
www.hubert.no,
Pb.1083, 4683 Søgne,
Tel. 47 81 80 00
➤Stålgrossister
Norsk Stål AS,
www.norskstaal.no,
Pb.123, 1378 Nesbru,
Tel. 66 84 28 00
➤Stålgrossister
Ruukki Norge AS,
www.ruukki.no,
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo,
Tel. 22 90 90 00
➤Stålgrossister
Smith Stål Nord AS,
www.smith.no,
Nedre Ila 66, 7493 Trondheim,
Tel. 72 59 24 00
➤Stålgrossister
Smith Stål Vest AS,
www.smith.no,
Postboks 34, 5341 Straume,
Tel. 56 31 05 00
➤Stålgrossister
Smith Stål Øst AS,
www.jern.no,
Bentsrudveien 3, 3080 Holmestrand,
Tel. 33 37 25 00
➤Stålgrossister
Stene Stål Produkter AS,
www.stenestaalprodukter.no,
Seljevn. 8, 1362 Rolvsøy,
Tel. 69 33 60 33

➤Stålentreprenører og verksteder
Contiga AS,
www.contiga.no,
Pb.207, Økern 0510 Oslo,
Tel. 23 24 89 00
➤Stålentreprenører og verksteder
Fana Stål AS,
www.fanastaal.no,
Espehaugen 23, 5258 Blomsterdalen,
Tel. 55 91 81 81
➤Stålentreprenører og verksteder
Finn-Durk AS,
www.ﬁnndurk.no,
Skårersletta 45, 1473 Lørenskog,
Tel. 67 92 18 10
➤Stålentreprenører og verksteder
Kynningsrud Prefab AS,
www.kynningsrud.no,
Pb.13, 1662 Rolvsøy,
Tel. 69 33 77 00
➤Stålentreprenører og verksteder
Litana Norge AS,
www.litana-group.com,
Verksgata 62, 4013 Stavanger,
Tel. 51 85 40 37
➤Stålentreprenører og verksteder
Lønnheim Stål AS,
www.lonnheim.no,
Nordmørsveien 54, 6517 Kristiansund N,
Tel. 71 57 23 00
➤Stålentreprenører og verksteder
Metacon Industrimek AS,
www.metacon.no,
Pb.184, 1891 Rakkestad,
Tel. 69 22 44 11
➤Stålentreprenører og verksteder
NLI Alfr. Andersen AS,
www.nli.as,
Pb.2016, 3255, Larvik,
Tel. 33 14 15 00
➤Stålentreprenører og verksteder
NLI Contracting AS,
www.nli.as,
Bjellandsveien 24, 3172 Vear
Tel. 40 00 69 69
➤Stålentreprenører og verksteder
Norbye Industriservice AS,
www.industri-service.no,
Pb.483, 9305 Finnsnes,
Tel. 77 84 17 20
➤Stålentreprenører og verksteder
Nortech AS,
www.nortech.no,
Skotselv Næringspark, Pb. 8, 3331 Skotselv,
Tel. 32 75 67 00

Stålentreprenører og verksteder

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

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

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

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

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

➤Stålentreprenører og verksteder
ARMEC AS,
www.armec.no,
Pb.60, 2271 Flisa,
Tel. 62 95 54 00

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

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

➤Stålentreprenører og verksteder
Bygg Teknisk Stål AS,
www.btstal.no,
Pb.173, 1890 Rakkestad,
Tel. 69 22 70 00

➤Stålentreprenører og verksteder
Ruukki Construction Norge AS,
www.ruukki.no,
8805 Sandnessjøen,
Tel. 75 06 36 10
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➤Stålentreprenører og verksteder
Seut Maritime AS,
www.seutmaritime.no,
Østkilen 3, 1621 Gressvik,
Tel. 69 34 50 60
➤Stålentreprenører og verksteder
Skalles Mek. Verksted AS,
www.skalles.no,
Krosnesvn. 6, 1621 Gressvik,
Tel. 69 36 32 50
➤Stålentreprenører og verksteder
SKV AS, www.skv.no,
Åkebergmosen 17, 1640 Råde,
Tel. 69 35 12 20
➤Stålentreprenører og verksteder
SL Mekaniske AS,
www.slmekaniske.no,
Breimyra 11, 4340 Bryne,
Tel. 51 48 96 00
➤Stålentreprenører og verksteder
Stokke Stål AS,
www.stokkestaal.no,
Dalen veien 9, 3160 Stokke,
Tel. 33 33 58 00
➤Stålentreprenører og verksteder
Skanska Stålfabrikken,
www.skanska.no,
Øysand, 7224 Melhus,
Tel. 40 01 36 60
➤Stålentreprenører og verksteder
Åkrene Mek. Verksted AS,
www.aakrene-mek.no,
Tuenvn. 30, 2000 Lillestrøm,
Tel. +47 63 88 19 40
Entreprenører
➤Entreprenører
A3 Bygg & Montasje AS,
www.a3bygg.no,
Nordsletten, 1930 Aurskog,
Tel. 63 85 84 35
➤Entreprenører
AF Gruppen Norge AS,
www.afgruppen.no,
Pb.34 Grefsen 0409 Oslo,
Tel. 22 89 11 00
➤Entreprenører
Hallmaker AS,
www.hallmaker.no,
Strandveien 50, 1366 Lysaker,
Tel. 04255
➤Entreprenører
HENT AS,
www.heimdalentreprenor.no,
Vestre Rosten 79, 7075 Tiller,
Tel. 72 90 17 00
➤Entreprenører
Metall Bygg AS
www.metallbygg.no
Dalanevn. 59, 4618 Kristiansand
Tel. 909 86 079
➤Entreprenører
NCC Construction AS,
www.ncc.no,
Pb.93 Sentrum, 0101 Oslo,
Tel. 22 98 68 00
➤Entreprenører
Skanska Norge AS, Konstruksjonsavd,
www.skanska.no,
Pb.1175 Sentrum, 0107 Oslo,
Tel. 40 00 64 00
➤Entreprenører
Stål & Fasade as
www.stal-fasade.no
PB 1132, 4095 Stavanger
Tel. 51 82 64 64
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➤Entreprenører
Stålhallen A/S
www.stalhallen.no
Dyrskueveien 42, 2040 Kløfta,
Tel. 95 88 88 30
Rådgivende ingeniører
➤Rådgivende ingeniører
A. L. Høyer AS,
www.alhoyer.no,
Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo,
Tel. 23 27 80 00
➤Rådgivende ingeniører
Asplan Viak AS,
www.asplanviak.no,
Pb.24, 1300 Sandvika,
Tel. 67 52 52 00
➤Rådgivende ingeniører
COWI AS,
www.cowi.no,
Pb. 123, 1601 Fredrikstad,
Tel. 69 30 40 00
➤Rådgivende ingeniører
Langset Engineering AS,
www.langset.no,
Gammelseterlia 5,
6422 Molde,
Tel. 95 93 36 33
➤Rådgivende ingeniører
Multiconsult AS,
www.multiconsult.no,
Hoffsv.1, 0275 Oslo,
Tel. 22 51 51 51
➤Rådgivende ingeniører
Roar Jørgensen AS,
www.roarjorgensen.no,
Hvervenmoveien 45,
3511 Hønefoss,
Tel. 32 17 90 18
➤Rådgivende ingeniører
Siv. ingeniør Arne Vaslag AS,
www.av-as.no,
Karivoldveien 90,
7224 Melhus,
Tel. 72 87 12 50
➤Rådgivende ingeniører
Siv. Ing. Knut Finseth AS,
www.ﬁnseth.no,
Bleikerv.17, 1387 Asker,
Tel. 66 98 73 20
Programvare/IT
➤Programvare/IT
EDR AS,
www.edr.no,
Leif Tronstads plass 4,
1337 Sandvika,
Tel. 67 57 21 00
➤Programvare/IT
Teknisk Data AS,
www.tda.as,
Pb. 6655 Etterstad,
0609 Oslo,
Tel. 22 66 09 80
Brannsikring og isolering
➤Brannsikring og isolering
BrannStopp Norge AS,
www.brannstopp.no,
Pb.2104 Stubberød,
3255 Larvik,
Tel. 33 13 60 60
➤Brannsikring og isolering
Firesafe AS,
www.ﬁresafe.no,
Pb.6411 Etterstad,
0605 Oslo,
Tel. 22 72 20 20

Betongelementprodusenter
➤Betongelementprodusenter
Con-Form Oslo AS,
www.con-form.no,
Trondheimsveien 184, 0570 Oslo,
Tel. 46 44 49 00
➤Betongelementprodusenter
Loe Betongelementer AS,
www.loe.no,
Pb.4, 3301 Hokksund,
Tel. 32 27 40 00
Bygging og vedlikehold
➤Bygging og vedlikehold
StS Gruppen AS,
www.s-t-s.no,
Pb. 6085 Postterminalen, 5892 Bergen,
Tel. 55 20 80 00
Veggelementer
➤Veggelementer
Paroc AS,
www.paroc.no,
Pb.150 Oppsal, 0619 Oslo,
Tel. 22 62 71 12
➤Veggelementer
ThermiSol AS,
www.thermisol.no,
Pb. 2139 Høyden, 1521 Moss,
Tel. 22 60 60 40
Festemateriell
➤Festemateriell
SFS Intec AS,
www.sfsintec.biz/no,
Solheimveien 44, 1473 Lørenskog,
Tel. 67 92 14 40
➤Festemateriell
EJOT Festesystem AS,
www.ejot.no,
Postboks 84 Røa, 0701 Oslo,
Tel. 23 25 30 40
➤Festemateriell
Levant Bergen AS,
www.regulator.as/levant_bergen.php,
Pb 80, Kokstad, 5863 Bergen,
Tel. 55 21 55 63
➤Festemateriell
SFS Intec AS,
www.sfsintec.biz/no,
Solheimveien 44, 1473 Lørenskog,
Tel. 67 92 14 40
➤Festemateriell
SR Teknikk AS,
www.srteknikk.no,
Postboks 708, 3003 Drammen,
Tel. 32 26 01 30
Inspeksjon
➤Inspeksjon
Axess Orkla Inspection AS,
www.axor.no,
Grønøra, 7300 Orkanger
Tel. 41 78 06 30
Interesseorganisasjoner
Den norske Stålgruppen
www.stalforbund.com/stalgruppen.htm
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner,
www.stalguiden.com/NFS.htm
Nordic Galvanizers,
www.zincinfo.se
Stål- og metallgrossistenes Forening,
Pb. 1369 Vika, 0114 Oslo
Tel. 23 23 90 90
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STÅLBYGGNADSDAGEN 2010

ENRICHING

Boka in årets begivenhet!

Stålbyggnadsdagen
21-22 oktober i Göteborg!

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

Anmäl dig
redan nu!
08-661 02 80

STEEL STRUCTURE

Ledande i Sverige inom design och 3D-modellering av stål
Sveriges nya Nationalarena i Solna. Swedbank Arena. Designstolpe i Åre. Ett nytt pelletsverk
i Kiruna. Alla är de exempel på hur stålkonstruktioner används i olika typer av projekt. Det kan
handla om alltifrån stora industriprojekt, med 1000-tals ton stål, till husprojekt med spektaspektakulära stålstrukturer där arkitektens design ställer höga krav. Sweco har hög teknisk komkompetens i materialet stål och stor förmåga att optimera användningen. Allt arbete utförs i 3D,
från beräkningsanalyser till produktionsmodell för tillverkningsunderlag till verkstad. Vad kan
vi göra för dig?

Läs mer om våra konsulttjänster
på www.sweco.se

På kvällen samlas vi till den årliga Stålbyggnadsmiddagen, en tillställning du inte får missa. Studiebesök till aktuella stålbyggnadsprojekt i Göteborg.
Ytterligare information om program, avgifter mm
finner 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

