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Miljöargument för stål
i har den senaste tiden noterat ett antal artiklar och seminarium med budskapet att ett byte av betong- och stålstommar till stommar av trä i byggnader drastiskt minskar CO2-utsläppen. Slutsatserna bygger dock på illa gjorda
antaganden och jag vill här ta chansen att belysa dem och ge er stålbyggnadsintressenter lite hjälp att bemöta detta.
Resonemanget om möjliga miljövinster genom att ersätta stål och betong med
trä i byggnader baseras i huvudsak på ersättning av fossila bränslen i samband med
avfallsförbränning vid rivning och på ett ökat kollager i träprodukter, så kallad
kolsänka.

V

För att kunna räkna med miljövinster vid förbränning av träprodukter istället
för fossila bränslen som olja, kol och naturgas måste det först och främst göras
en bedömning av byggnadens livslängd. Nästa steg är att göra en bedömning av
energiproduktionen då byggnaden rivs. Används fossila bränslen då? Detta har helt
och hållet ignorerats i den forskning som lagts fram och vars resultat även sprids
av näringsdepartementet via den Nationella Träbyggnadsstrategin. Vi anser det
orealistiskt att anta att fossila bränslen kommer att användas för energiproduktion
om 50 eller kanske 100 år då det idag byggda trähuset eventuellt rivs. Det är nu
trä kan ersätta fossila bränslen inte om 100 år! Den positiva klimateffekten av att
använda trä som stommaterial blir med detta resonemang istället negativ även om
den så kallade kolsänkan inkluderas i beräkningarna.
För att minska byggbranschens klimatpåverkan är det istället insatser för att minska
energianvändningen i användningsfasen som krävs. Vid en beräknad livslängd för
en byggnad på 50 år står energianvändningen vid drift för uppemot 95 % av byggnadens totala påverkan. Då är det enkelt att inse att det är här stora vinster
för miljön kan uppnås. De åtgärder som ger störst effekt är att bygga
tätare och mer välisolerade hus tillsammans med förbättrade system
för uppvärmning och ventilation.
SMHIs klimatanalyser visar tydligt på varmare och blötare klimat
i framtiden även med den mest positiva bedömningen av framtidens
CO2-utsläpp. Fuktigare och varmare luft innebär en ökad risk för
mögelskador. Då ny forskning vid Lunds Universitet indikerar
att mögel är betydligt farligare än man tidigare trott är detta
extra allvarligt. Bland annat har man uppmätt 500 gånger högre halter av cancerframkallande mykotoxiner i inomhusluften
i mögelangripna byggnader. Forskarna anser därför att försiktighetsprincipen bör råda innan man vet mer. Bland annat
förespråkas att allt mögelskadat virke ska bytas ut, det vill
säga det räcker inte att torka ut konstruktionen. Den senaste tiden har också rapporterats om ett ﬂertal nybyggda
projekt med fukt- och mögelskadade ytterväggar och badrum. I de allra ﬂesta fallen handlar det om fel material på
fel plats.
I en tät konstruktion, som krävs för en låg klimatpåverkan, ges små möjligheter till uttorkning av inbyggd fukt eller
av fukt som kommit in i konstruktionen i ett senare skede.
Vi tillbringar i genomsnitt cirka 90 % av våra liv inomhus,
det gör att det är direkt olämpligt att använda ett så fuktkänsligt
och mögelbenäget material som trä i byggnadsstommar.
Lycka till!
Björn Uppfeldt
vd, Stålbyggnadsinstitutet
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● Årets tredje
nummer av
tidningen
Stålbyggnad
fokuserar lite på
stålbroar, både
riktigt gamla och
nya eleganta.
Trevlig läsning!
Men som
vanligt har vi ett
varierat utbud
på innehållet i
tidningen. Du
kan läsa intressanta artiklar både
om skruvförband, rostfritt stål och
varmförzinkat stål.
Antalet läsare blir allt ﬂer och
känner du någon som inte får
tidningen så tipsa om att man
kan beställa en kostnadsfri
prenumeration på www.sbi.se.
Lars Hamrebjörk
Redaktör för tidningen Stålbyggnad

dokumenterad provning
och kvalitetssäkring för
vårt stålbyggnadssortiment.
Ytterligare information på:
www.bult-fast.se

Lecor levererar stålkonstruktioner till Perstorps nya fabrik.

Lecor tar
hem stororder
● LECOR Stålteknik AB
har tecknat ett avtal med
Perstorp om leveranser
till den nya fabriken för
VALEX i Stenungsund.
Leveransen omfattar
stålkonstruktioner som
bär processutrustning, till
rörgator och andra delar
av processanläggningen.
Lecor ska leverera totalt ca
7–800 ton stålkonstruktioner under en tvåårsperiod
från och med november
2008. Ordervärdet är
drygt 40 miljoner kronor.
Konstruktör är FB
Engineering.

Nya medlemmar
i SBI

och Connector samverkanspelare, CSP. Dessa går
enkelt att kombinera med
håldäck, plattbärlag,
Combideck och med
traditionella platsgjutna
slakarmerade- eller efterspända bjälklag. Fördelarna är låg kostnad för
brandskydd, kort leveranstid, produktionsvänlighet
samt låg materialåtgång i
passande objekt.
Connector verkar med
Västerås som bas.
Ytterligare information på:
www.connector.nu
➤ Bult & Fästteknik
Bult och Fästteknik AB,
ingår i Nordic Fastening
Group och är en skruvgrossist med mångårig

● Tre nya företag har anslutit sig som medlemmar i
Stålbyggnadsinstitutet för
att kunna dra nytta av alla
fördelar som det medför.

Stålförbundets kontor

Norsk Stålforbund har ﬂyttet
● Norsk Stålforbund ble i år en selvstendig interesseorganisasjon med
eget org.nummer, og 1. juli ﬂyttet
Norsk Stålforbund inn i nytt kontor i
Ingeniørenes Hus, i Vika i Oslo sentrum. Ingeniørenes Hus har en meget
sentral beliggenhet med god offentlig
kommunikasjon. Kontoret har også
nærhet til Tekna med alle sine fagmiljøer og interesseforeninger.
Ny kontaktinformasjon er:
E-post:
post@stalforbund.com
Besøks- og postadresse:
Kronprinsensgate 17,
0251 Oslo.
Telefon:
+47 41 02 15 98.
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➤ Connector är leverantör och montör av komponenter till samverkansstommar i stål och betong.
Verksamheten
fokuserar
på primärstommar med
de egna
huvudkomponenterna:
Connector samverkansbalk, CSB

➤ Partab är Europas ledande tillverkare av prefabricerade badrumsmoduler
för leveranser till hotell,
bostäder samt äldre- och
omsorgsboende. Huvudkontor och produktion
ligger i Kalix och försäljningskontor i Stockholm
och Malmö.
Partab tillverkar badrum
i industriell miljö vilket

innebär att man kan leverera färdiga badrum direkt
till byggarbetsplatsen med
kakel, golv, armaturer,
VVS- och eldragningar,
helt klara att installeras.
Ytterligare information på:
www.partab.nu

Stål för snäva
bockningsradier

erfarenhet
i fästelementsbranschen.
Företaget ﬁnns i Kungälv
2,5 mil norr om Göteborg.
Bult & Fästteknik har ett
komplett produktprogram
som riktar sig till stålbyggare, konstruktörer och
arkitekter. För Stålbyggare
erbjuder Bult och Fästteknink ett Stålbyggnadsprogram som omfattar
stålbyggnadsskruv 8.8
/ 10.9 , dragstagsystemet m-connect och ﬂer
detaljer därtill. Genom ett
kvalitets- och teknikprogram kan man erbjuda

● Docol Roll är den senaste
milstolpen i SSAB:s sortiment av ultrahöghållfasta
stål. Det nya materialet
kommer att erbjudas i två
hållfasthetsklasser och är
ett rullformningsstål för
mycket snäva bockningsradier. Det nya stålet kännetecknas av att det kombi-

Docol Roll
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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.
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Peikko VD-skifte

Peikko Sverige skiftar VD
● Peikko Sverige AB tar nya stora
steg i företagets utveckling. Efter 20
års arbete med Peikkoprodukter och 7
år som VD lämnar Olle Skoog VD-ansvaret och övergår till att bli ”Seniorkonsult” på Peikko Sverige AB . Ny
VD blir Jason Martin som kommer
att fortsätta att driva utvecklingen av
Peikko Sverige AB mot nya höjder.

Nya Eurokodansvariga på SIS
● Det har blivit en del ändringar i SIS
projektledares ansvarsområden, till
följd av tjänstebyten, pensioneringar
och nyanställningar. Ny huvudansvarig för Eurokoderna på SIS är Mikael
Odervång, projektledare på verksamhetsområde Bygg och anläggning. På
www.eurokoder.se hittar du mer information och hela listan av ansvariga
inom eurokod-området på SIS.

Mitsuhiro Kanada ansatt som
professor II i stålarkitektur
● Arkitektur- og designhøgskolen
i Oslo (AHO) er en vitenskapelig
høyskole som utdanner. landskapsarkitekter, arkitekter og industridesignere. Til å forsterke skolens undervisning
og forskning på området stålarkitektur har Norsk Stålforbund påtatt seg
å ﬁnansiere en professor II-stilling
som er en deltidsansatt professor med
1/5-stilling. Stillingen går over en
treårs periode.
Mitsuhiro Kanada ble nylig tilsatt i
stillingen og vil starte undervisningen
fra høstsemesteret av. AHO vil med
dette bli i stand til å tilby mer spesialisert undervisning i prosjektering
av arkitektur, der hovedvekten skal
legges på kunnskap og ferdighet i stål
som byggemateriale. Mitsuhiro Kanada er Associate Director i Ove Arup
& Partners, London. Han er utdannet
arkitekt og sivilingeniør ved University
of Berkeley, California. Mits, som han
blir kalt, har omfattende yrkeserfaring
fra Amerika, Japan og England og har
høstet ﬂere priser for sine arbeider.
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nerar hög sträckgräns med
hög måttstabilitet hos de
färdiga proﬁlerna. Docol
Roll är framtaget för att
möta ökad efterfrågan
på rullformningsstål där
snäva bockningsradier blir
allt viktigare. Detta är ett
tvåfasstål som har en noggrant styrd balans mellan
ferrit och martensit som är
två hårdhetskomponenter
i stålet. Egenskaperna ges
via en särskild glödgningsprocess. Processen bidrar
även till att stålets sträckgräns ﬂyttas mycket nära
dess brottgräns.

SL3-skruven
från SFS intec
● SFS intec nya borrande
rostfria skruv, SL3, gör
det nu möjligt att fästa
en tjockare plåtproﬁl mot
ett tunnare underlag av
plåt. Infästningen är säker
samtidigt som SL3-skruven
spar tid då arbetet sker i
ett enda steg, utan förborrning och verktygsbyten. Skruven ger, tillsammans med en nyutvecklad
bricka, en identisk spännkraft oavsett proﬁltjocklek
på arbetsmaterialet.
Den speciella formen på
den nya brickan i kombination med SL3-skruven
ger en säker fastsättning
av olika materialtjocklekar
(1,9 till 3,8 millimeter i
stål) på tunna underlag
av plåt. Brickan anpassar
kraften till den aktuella
klämlängden på förbandet.
www.sfsintec.biz/se

Peikko Group
växer i Europa
● Peikko Group fortsätter
att växa på den europeiska
byggmarknaden genom
att etablera nya dotterbolag i tre Europeiska länder:
Frankrike, Lettland och
Ukraina.

Nye medlemsbedrifter i Norsk
Stålforbund
Norsk Stålforbund ønsker
A. L. Høyer AS, Nortech
AS, Thermisol AS og Icopal
Metall AS velkommen som
nye medlemmer.

SFS Intec SL3 - 1
➤A. L. Høyer AS i Oslo er
et av de eldste gjenværende
i bransjen. Fra Andreas Lous
Høyer etablerte ﬁrmaet
Ingeniør A. L. Høyer i 1931
har ﬁrmaet utviklet seg til et
ﬁrma som favner fra byggeteknikk, brannrådgivning
og antikvarisk rehabilitering
til prosjektadministrasjon,
prosjektutvikling, plan- og
byggesaksrådgiving og
taksering. Firmaet eies i dag
av de ansatte. Sammen
med tilsluttede selskaper
i Askim, Skien, Hønefoss,
Sandessjøen og Mo i Rana
utgjør de A. L. Høyergruppen med totalt
ca. 75 sivilingeniører,
ingeniører og tegnere.
Hjemmeside:
www.alhoyer.no
➤Nortech AS er en
verkstedbedrift innen
metallbearbeiding. Spesialiteten er bearbeiding
av plater, med skjæring av
komponenter og produkter
etter kundenes spesiﬁkasjon. Etter selskapets
investering i automatisert
sveiseanlegg har selskapet
fått betydelige leveranser
av hatteproﬁler. Selskapet
leverer videre produkter
som spenner fra tradisjonelt mekanisk produksjonsarbeid som pælespisser
til større metallrehabiliteringsprosjekter og fabrikkbygginger. Bedriften har
videre spesialisert seg på å
platearbeide med tykkelser
opp til 200 mm.
Hjemmeside:
www.nortech.no.
➤Thermisol AS leverer
sandwich elementer med
EPS og stål til det nor-

SFS Intec SL3 - 2

ske markedet. Salgskontoret i Norge ligger i Moss
og er direkte undrelagt
Thermisol Oy’s hovedkontor
i Vammala i Finland. Thermisol Oy ble etablert i 1962
med produksjon av EPS
isolasjon. Thermisol har over
30 års erfaring med produksjon og leveranser av EPS
baserte elementer. Thermisol
konsernet, som er eid av
CRH, består av åtte fabrikker
i Norden og på baltikum.
Thermisol er representert
med selskaper i Finland,
Sverige, Danmark, Norge
og Estland.
Hjemmeside:
www.thermisol.no
➤Icopal Metall AS er
et entreprenørselskap med
4 regioner som dekker
hele Norge unntatt de
tre nordligste fylkene.
Selskapet som er heleiet
av Icopal Holding as, har
mer enn 200 fagarbeidere,
ﬂere mekaniske verksteder
og moderne verktøy for
bearbeiding og montasje.
Tjenestene er primært en-
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FYRKANTIGA ”HOCKEYRÖR”
BÄR UPP RÖGLES NYA ARENA
Isen är på plats och publiken står och stampar för att få komma in.
Ombyggnationen av Röglehallen till Lindab Arena är ett efterlängtat
bygge som nu går i mål. Tibnor har spelat en viktig roll genom att
säkra Smidmeks behov av fyrkantsrör, balk och övrigt smidesstål
till bygget.
www.tibnor.se
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treprenørvirksomhet innen
levering og oppføring av
stålbygg og fasader, samt
blikkenslager arbeider
og tak- og båndtekking i
metall. Selskapet monterer
også dører, vinduer og porter, samt utfører rehabilitering av eksisterende fasader
og tak.
Hjemmeside:
www.icopal.no

John Børge
Halvorsen gjenvalgt
som formann
● På Norsk Stålforbunds
årsmøte 17. april 2008
i Ingeniørenes Hus, ble
adm. direktør i Ruukki
Norge AS, John Børge
Halvorsen, gjenvalgt som
formann. Han går dermed
inn i sin fjerde periode som
formann. Jan Semundseth
fra IGS (Industrigruppen
Stålbygg) ble gjenvalgt
som representant for ”andre” medlemmer. Øvrige
styremedlemmer oppnevnes av de respektive
basisorganisasjoner. Styrets

sammensetning kan
sees nedenfor. For øvrig så
ble årsrapport, regnskap
og budsjett godkjent av
årsmøtet. Årsmøtet vedtok
også nye vedtekter ifm
uttredelsen av Standard
Norge.
Årsrapport og årsmøtereferat kan lastes ned
fra www.stalforbund.com.
Styret etter Årsmøtet 17.
april 2008:
➤ John Børge Halvorsen,
Ruukki Norge, Formann
➤ Peter Söderqvist, Norsk
Stål, Repr. for Stål- og Metallgrossistenes Forening
➤ Tronn Westby, SSAB
Norge, Representant for
Stålklubben
➤ Gunnar Solland, DNV,
Repr. for Norsk Forening
for Stålkonstruksjoner
➤ Audun Harridsleff, Contiga, Representant for Den
norske Stålgruppen
➤ Jan Semundseth, IGS,
Representant for "Andre"
➤ Christian Holthe,
Representant for Standard
Norge

Ypsilon
I tillegg har styret knyttet
til seg personer med spesiell kompetanse og/eller
interesse.
Daglig leder: Kjetil Myhre

NORSK
STÅLDAG 2008
● Husk å melde deg på
årets store konferanse
med alt om utbyggingen
i og rundt Oslo S. 29-30.
oktober – Oslo.
Program og påmelding:
www.stalguiden.com/
staldag.htm

Internasjonal
heder til Ypsilon
● Gangbrua Ypsilon i
Drammen, Norge, ble
hedret med diplomet
”Certiﬁcate of Nomination” under den 7.
internasjonale konferansen for stålbruer i Guimaraés i Portugal 6. juni.
Prisen ble delt ut av ECCS
(European Convention for
Constructional Steelwork),
og arkitekt Arne Eggen
mottok diplomet sammen
med ordføreren i Drammen Tore Opdal Hansen

VI SKYDDAR DINA
INV
IN
VESTERINGAR
■
■
■

■

Brett produktsortiment
Skräddarsydda lösningar
Certiﬁerade system för alla
korrosionsklasser
Professionell teknisk service

Fortlöpande
utveckling
av nya
produkter

Applicering av
beläggningar
enligt höga
standarder

Inspektioner
och kvalitetsrapporter

KORROSIONSHINDRANDE BELÄGGNINGAR
För mer information, gå in på www.hempel.se
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Publikationer

Publikationer
från ECCS
● ECCS har byggt upp en webbplats för publikationer om stålkonstruktioner - www.eccspublications.eu. Där kan du bland annat
beställa aktuella publikationer om
dimensionering
enligt Eurokoden
och andra intressanta och nyttiga
publikationer om
dimensionering i
stål. Några exempel:

og Tomi Harju fra Ruukki
Construction. Ypsilon
konkurrerte i kategorien
gang- og sykkelbruer.
”Certiﬁcate of excellence”
gikk til Tri-Countries Bridge (France and Germany)
og ”Certiﬁcate of merit”
gikk til Nescioburg Cycle
Bridge (Netherlands).
– Med beliggenhet i
hjertet av byen Drammen
gir denne asymmetriske
brua med to sentrale master byen et nytt monument, samtidig som den
oppfyller alle kravene til en
slik plassering, heter det i
juryens vurdering. Diplom
ble tildelt byggherre Drammen Kommune, arkitekt
Arne Eggen Arkitekter
AS, stålkonstruktør Haug
og Blom-Bakke AS og
stålentreprenør Ruukki
Construction Norge AS.
ECCS har mer:
www.steelconstruct.com

Arkitektstudenter
inviteres til
konkurranse
ECCS Publikationer

Ny ECCS-publikasjon
Architecture Steel Stahl Acier
N° 24: Tevﬁk Seno Arda School,
Izmit, Turkey -A
seismic resistant
building in steel.
● Bygningen, som
hadde en byggekostnad på nær 10
millioner kroner,
erstatter en skole
som ble ødelagt
av jordskjelvet i Tyrkia i 1999.
Skolen ble ferdigstilt og åpnet
i september 2006 takket være
ﬁnansielle og materielle donasjoner
fra ECCS, ArcelorMittal, Corus, 32
medlemmer av Turkish Structural
Steel Association samt 18 ﬁrmaer
i Tyrkia. Skolen er designet og
dimensjonert for å tåle påvirkninger fra jordskjelv. Publikasjonen
har fått stor aktualitet etter det
store jordskjelvet som rammet Kina
i mai der mange skoler kollapset
og rundt 10.000 elever og lærere
mistet livet. Publikasjonen er gratis
så lenge den ﬁnnes på lager. Skriv
til post@stalforbund.com.

● Norsk Stålforbund
inviterer arkitektstudenter
ved norske universiteter
og høgkoler til å kjempe
om Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris
2009. Prisvinneren vil få
et diplom samt en sjekk
på 20.000 kroner. Det er
tredje gang konkurransen
avholdes. Prisen ble første
gang delt ut i 2005 og gikk
til Anders Espen Bærheim
ved AHO, Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo,
for prosjektet ”P(t)ower of
the Rings” (bildet). Andre

P(t)ower of the Rings.
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Lösningen med den gängpressande TDBL-skruven ökar
arbetssäkerheten tack vare att monteringsarbetet kan
utföras med en hand.
gang prisen ble delt ut var
i 2007. Prisen gikk da til
Isak Johan Iversen, også
ved AHO. Han vant med
prosjektet ”Ny bro over
Drammenselva”.
Konkurransebidraget
kan være laget av en
enkeltstudent eller av en
studentgruppe på inntil to
personer. Konkurransebidraget kan være en semesteroppgave, et hovedprosjekt eller en annen type
oppgave. Materialet skal
være utarbeidet i løpet av
de siste to årene. Norske
arkitektstudenters stålkonstruksjonspris er ment å
oppmuntre arkitektstudentene til å anvende stål
som et sentralt element i
design av konstruksjoner
og inspirere til nye idéer og
løsninger.
Les mer på
www.stalforbund.com

Säkert montage av
stålkonstruktioner
utan bricka och mutter
● SFS intec AB lanserar en
gängpressande skruv som
ersätter tidigare fästförband med bult, bricka och
mutter. TDBL-skruven
ger en snabbare, men
samtidigt lika säker, förbindning av längdskarvar
och fastsättning av balkar
jämfört med tidigare metoder. Fastsättningen kan
göras med en hand vilket
också gör arbetet säkrare.
TDBL-skruven är tänkt
för främst fastsättning av
bärande konstruktioner
under statisk belastning.
Skruven är enkel att

applicera i förborrade eller
stansade hål tack vare dess
utformning med en någon
smalare spets. Förborrningen av hålet sker med
samma borrstorlek oavsett
material vilket underlättar
borrval och ökar säkerheten i konstruktionen.
Skruvarna har en gängfri
zon vilket minimerar risken
för överdragning i tunt
stål och rillor på skruvskallens undersida förhindrar
uppskruvning.
För mer information
www.sfsintec.biz/se

Lindabs
lyftögla LOGL
● Lindab Lyftögla LOGL
kan användas för att
hantera väggelement
under både transport och
montage.
Lyftöglan tillverkas i
1,0 mm varmförzinkat
stål och monteras dikt an
mot stålstommen, bakom
eventuella gipsskivor.

Lindabs lyftögla LOGL.

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

Vissa skruvar
kommer att gå
till historien.

Marutex är det säkra alternativet för
dig som vill investera i framtiden.
Det är den enda rostfria byggplåtskruven som är testad av SP och
typgodkänd av SITAC.
Marutex har typgodkänts för miljöer
till och med korrosivitetsklass C4 och

för en teknisk livslängd på hela 50 år.
Den tillverkas av ett rostfritt specialstål
som efter värmebehandling får en hårdhet fullt jämförbar med härdat kolstål.
Marutex-skruven används idag av de
flesta ledande stålbyggnadsföretagen och
har sedan 1995 levererats till många

midmarketing.se

framgångsrika byggprojekt. Många av
byggnaderna står i aggressiva miljöer
där rostfria infästningar är ett måste.
Skruvarnas unika borregenskaper,
i kombination med den mycket höga
korrosionshärdigheten, sätter Marutex
i en klass för sig.

Faktum är att vi troligen aldrig får veta
hur gammal en Marutex-skruv kan bli.
Framtidens arkeologer kommer att
bli förvånade.
Hogstorp, 451 95 Uddevalla.Tel. 0522-65 33 90.
www.unitefasteners.com
INGÅR I LINDAB KONCERNEN

Nesciobrug:

! SMOOTH RIDE
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.ESCIOBRUG EMBODIES A
NUMBER OF ACHIEVEMENTS
IN THE .ETHERLANDS THE
COUNTRYS LONGEST CYCLE
AND PEDESTRIAN BRIDGE AND
ITS lRST SUSPENSION BRIDGE
TO NAME A FEW 0ROVIDING
A VITAL TRANSPORTATION ROUTE
BETWEEN THE RELATIVELY NEW
BUT FAST GROWING NEIGHBOUR
HOOD OF )*BURG AND MAINLAND
!MSTERDAM THE BRIDGES
LOCATION ALONG THE 2IJNKANAAL
PRESENTED CHALLENGING SITE
AND CONSTRUCTION REQUIRE
MENTS
Chris Wilkinson, Wilkinson Eyre Architects

)

Rob ´t Hart

ts curved steel structure, the result of a
collaboration between Wilkinson Eyre
Architects and engineering ﬁrms Arup
and Grontmij, brings together complex
design solutions in an organic form that
blends seamlessly with its surrounding
landscape.
With a high demand for housing in
Amsterdam, the city council decided
to create the new neighbourhood of
IJburg on reclaimed land in 2000. By
2012, 18,000 new homes will be built
on the artiﬁcial island. Commissioned
by the City of Amsterdam in 2001, Nesciobrug eliminates the 40 minute detour
previously required between IJburg and
Amsterdam and is an important key part
of the area’s cycle network. The link also
makes the extensive Diemerpark directly
accessible for all residents of the city.
Nesciobrug
Nesciobrug, Wilkinson Eyre Architects’s
ﬁrst completed project in the Netherlands,
spans the canal 10m above the water,
providing the 9–12m clearance neces- ➤

FOR EVERYONE
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Rob ´t Hart
Rob ´t Hart

➤ sary to give commercial boat companies
unrestricted access. The approaches of
the bridge are between 255 and 270m
giving cyclists and other bridge users an
easy gradient. In total, it has a clear span
of 170m and is 780m in length.
Due to IJburg’s reclamation from a
freshwater lake, one of the primary
design concerns was to ensure the bridge
had minimal impact on the area’s unique
ecology. In response to the functional as
well as ecological requirements of the
route and site, the structure of Nesciobrug was developed as a mono-cable suspension bridge, its curved steel box girder deck and main span resting between
masts 37m tall. The very soft ground
conditions also resulted in the bridge’s
self-tied design, avoiding the need for
the very large horizontal reactions onto
the foundations, which are a characteristic of conventional suspension bridges.
The location of the bridge supports was
also carefully chosen based on both the
ground conditions and minimizing the
ecological impact. The two main masts, ➤
18
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Rob ´t Hart

Rob ´t Hart

During a
12 hour
stop on the
waterway
the main
span of the
steel structure was
lifted on
place.
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Rob ´t Hart

The bridge slits into a pedestrian and a
cycle route.

Rob ´t Hart

Rob ´t Hart

➤ for instance, are based on land rather
than in the canal to avoid interrupting
the ﬂow of the waterway.

20
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Main span section
These conditions also dictated other construction and design restrictions including
how the bridge was ﬁt together. On 9 July
2005, the main span section, a symmetrical steel structure, was ﬂoated down the
Rijnkanaal and lifted into place, closing
the busy waterway for 12 hours. This
gave a ﬁrst glimpse of the ﬁnal form of
the bridge, which was completed a year
later, and was a more sensible solution
given the length and weight of the main
span.
The length of the main deck was restricted by a boatyard at the north end of
the bridge and a ditch to the south, and
the need to provide gradients appropriate
to cycle and pedestrian users. The main
span therefore curves across the canal on
a diagonal line, splitting symmetrically
on either side into a pedestrian stair that
is accessed from the canal bank and a
long sweeping cycle ramps with a gentle
gradient. This allows the separate routes
to be clearly expressed and the landings
to be located among planting, reducing
Client:
City of Amsterdam
Concept architect:
Wilkinson Eyre Architects
Engineering:
Combination of Arup and Grontmij
Steel super structure design:
Arup
Concrete sub structure and geotechnical design:
Grontmij
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Design engineers
Consisting of both steel and concrete
structures, Grontmij was mostly involved in the engineering of the concrete sub
structure and geotechnical design, while
Arup was mainly responsible for the overall concept and steel superstructure of
the bridge. Having been developed from
the functional requirements of the route
and site, the engineers and the architects
chose a system of a single catenary cable,
which supports the deck through a system of hangers, connecting to one side of
the deck only. Towards the ends of the
bridge, the support changes sides as the
deck splits into pedestrian and cycle routes. The curves of the overall composition and the asymmetrical support to the
deck are accentuated through the sinuous
form of the underside of the bridge deck,
a view enjoyed by those using both the
canal and waterside footpaths.
Bridging the gap
The bridge’s ﬂuid, curving form is intended to be aesthetically appealing, developing a feeling of continuity across the

l i nda b c o nstr uline

Rob ´t Hart

the visual impact. After splitting the
pedestrian and cycle decks on either end
of the bridge, they both extend for some
distance beyond the masts, each supported by a backstay.

The long sweeping cycle ramps leads to the bridge.

full length of the main bridge span and
its approaches with its steel structure. Its
subtle visual statement is a testament to
the designers’ commitment to maintaining the existing canal trafﬁc and natural

landscape. Servicing the residents of both,
IJburg and Amsterdam, Nesciobrug elegantly bridges the gap needed to bring to
two sides together while leaving canal’s
trafﬁc uninterrupted. ❏

stålprofiler för mellanväggar

Lindab RdBX
Innovativa stålproﬁler
Snabbare - helt enkelt
Vi vet att tid är viktigt för dig. Därför har vi uppfunnit
nya, innovativa mellanväggsprofiler, Lindab RdBX, som
gör monteringen snabbare, enklare och mer flexibel än
någonsin tidigare. När skenorna väl är på plats klickar
du bara reglarna på plats utan att använda några verktyg eller fästdon. Det är enkelt att flytta reglarna och
använda gipsskivan för finjusteringar.
Den nya lösningen har utvecklats ur vårt välkända
RdB-system. Du får samma välkända lösning – bara
snabbare. Läs mer om hur byggprocessen kan
förenklas på www.lindab.se/rdbx.

www.lindab.se
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Ros Kavanagh

3TEEL STRUCTURE BREATHS LIFE INTO

7ILKINSON %YRES
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.OW THE LONGEST PEDESTRIAN BRIDGE IN )RELAND THE @,IVING "RIDGE IS BOTH
A PLACE OR STATIC SPACE AS WELL AS A TRANSIENT CONNECTION $ESIGNED BY AWARD
WINNING PRACTICE 7ILKINSON %YRE !RCHITECTS IT HAS A VISUAL PRESENCE THAT IS
SIMULTANEOUSLY ASSERTIVE AND RESPONSIVE TO ITS SITE A SOLUTION THAT BRIDGES
NATURE AND THE MAN MADE ON THE 5NIVERSITY OF ,IMERICKS CAMPUS
Chris Wilkinson, Wilkinson Eyre Architects

Ros Kavanagh

,IVING "RIDGE

hoosing to design a unique, curved, suspension bridge, the architects, with the help of structural
engineers Arup, Dublin, have used a steel
and aluminium structure that allows
their design to nestle unobtrusively in its
surrounding landscape.
The Living Bridge, completed in
November 2007, crosses the Shannon
River, which runs east-west through the
University. As part of a larger plan for
the University’s expansion, it connects
the new north campus to the established
southern part of the campus. The bridge
has a total length of 312m between end
supports, comprising six spans of 52m
each, a 10m link span on the south bank
and 35m approach embankment on the
north bank. Each span is formed by twin
sets of three draped high tensile stainless

Ros Kavanagh

C
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Shannonimages

Wilkinson Eyre Architects

Wilkinson Eyre Architects

Construction shot showing temporary
bridge used for site access throughout

Follow the natural ﬂow
In order to minimize the imposition of
the bridge on the landscape the bridge
arcs eastwards so that its ﬁve supports
fall on the less dense, small islands in the
river. This maintains the river’s natural
ﬂow, particularly for the ﬁshing pool
at Tannyvour, down stream from the
bridge. In addition, rather than using
a high-masted, cable-supported design,
Wilkinson Eyre’s low-lying solution does
not break the dense tree line in order to
announce itself to the campus. Instead,
the horizontal string of cable trusses
allows the Living Bridge to be a modest
visual statement. This in combination
with the curve of the design makes it difﬁcult to see the bridge in its entirety from
a single point. This way, the project truly
blends and becomes part of the existing
landscape.
Geometrical form
As described earlier, the bridge is formed
from a string of cable-trusses with highClient: University of Limerick
Structural Engineer: Arup
Architect: Wilkinson Eyre Architects
Project Manager:
Kieran Contract Management
Contractor:
Eiffel Construction Metalique with
L&M Keating Construction
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Ros Kavanagh

➤ steel cables, with compression members
supporting the bridge deck giving a structural form known as a cable truss. Such
suspension-based structures are often
found in the natural world, utilizing the
tensile properties of slender ‘ﬁlamentlike’ elements to support vertical loads,
and the structural system is therefore
evocative of the ﬂuid shapes and forms
found in nature.

Detail of bench on bridge refuge.

tensile steel cables. These cables-trusses
and steel cables together support the
bridge deck from beneath via a series of
steel compression members. The underslung cable elements are formed using
three parallel high tensile stainless steel
tendons on each side of the deck, which
are designed to be replaceable in the
event of damage. The skeletal members
connecting cables and deck comprise
steel compression struts, which extend
also above deck level to form the parapet
posts and handrail supports. The plan
curvature is maintained by cross bracing
using high-tensile steel rods placed diagonally between the nodes of the truss.
The geometric combination of the underslung cables and constant inclination of
compression members connecting cables
and deck provides for a width of deck
and distance between parapets that
constantly changes along the length of
each span. In this way, the edges of the
structure appear to gently undulate.
This causes the handrail, truss cables
and bridge deck to meander gracefully
as they traverse the water, imparting a
sense of effortless ﬂuidity to the bridge.

The Bridge deck
The walking surface of the bridge deck
is formed by extruded aluminium deck
planks, which span transversely between
the outer longitudinal tubular steel sections, making up the top chord of the
cable truss. The walkway follows a
meandering alignment along the length
of the bridge thereby responding to the
surrounding natural environment and
encouraging user awareness.
Also to enhance the experience of crossing and to encourage an appreciation of
the unique river environment, the width
of the deck varies in harmony with the
location of the sculpted steel piers that
support the bridge.
The deck tapers to 3m wide at the
centre of each span and widens to 6.2m
towards connections, creating ‘node’
points. Furnished with stainless steel
and hardwood seating, and backlit,
glazed shelters, these node points provide areas along the bridge that act as
meeting points and encourage inhabitation. It is this inhabitation that gives
form to the idea of the ‘living bridge’ – a
bridge that sustains live activity, social
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

Ros Kavanagh

Long view showing pedestrians and bridge.

gathering and user interaction with its
unique setting.
In the Living Bridge the purely functional engineering requirements of
spanning a void are superseded. The
subtly of its design and structure allow
.2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

the bridge to become a destination in
its own right rather than merely facilitate movement between two separated
places.
It is more than a simple transition
through nature, but has become a series

unique gathering spaces to be inhabited
and occupied by the university. These
spaces might provide an opportunity
for leisure, performance, display and
social interaction, or may form simple
retreats for restful contemplation. ❏
S T ÅL B R O AR
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±GADEBROEN I

+BENHAVN
) JUNI FIK KBENHAVNERNE
EN NY CYKEL OG FOD
GNGERBRO OVER ±GADE
n EN AF DE MEST BEFRDE
DE INDFALDSVEJE TIL +BEN
HAVN "ROEN ER EN VIGTIG
DEL AF .RREBRO RUTEN DER
FUNGERER SOM PILOTPROJEKT
FOR +BENHAVNS GRNNE
CYKELRUTER
Trine Holm Bjerre, DISSING + WEITLING

DISSING+WEITLING / Steen Trojaborg

Ågadebroen med sin karakteristiske stålbue. Rørets godstykkelse er på enkelte
områder oppe på 90 mm.

$
DISSING+WEITLING / Jamie Meunier

issing+Weitling har i samarbejde
med COWI designet Ågadebroen
der med sin karakteristiske bue
står som en moderne byport til det indre
København. Ved afgørelsen af designkonkurrencen lagde dommerkomitéen
vægt på at broen, på grund af sin meget
synlige placeringen i byrummet, skulle
spille harmonisk sammen med sine omgivelser og samtidig udgøre et originalt og
æstetisk byelement. Afgørende for valget
af Dissing+Weitlings forslag var således
at ’broen med sin buede og lette form
på fornem vis supplerer de markante og
massive karrébyggerier i området’.
En anden pointe med den buede form
er at broen på den måde skaber en naturlig fortsættelse af den i forvejen slyngede ➤
Brodrageren blev løftet på plads af
4 af Danmarks største mobilkraner.
S T ÅL B R O AR
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Med sin buede form skaber broen en naturlig fortsættelse af den slyngede Nørrebro
cykelrute’
DISSING+WEITLING / Steen Trojaborg

Optimeret produktionsproces
Både drager og bue er udført i stål
hvilket, udover at give broen et let og
transparent udtryk, muliggjorde at komponenterne kunne præfabrikeres i store
enheder. Broen er bygget i Polen og fragtet til Danmark i 3 stykker. Buen har i
løbet af processen været i England for at
blive valset inden den - også i 3 stykker
– ankom til København.
Selve monteringen af broen kunne
derfor gennemføres på ganske få dage:
Ågade blev lukket af i Påsken, og mens
tilskuerne stimlede sammen uden for
byggepladsens indhegning, blev den 245
tons tunge bro løftet på plads af 4 af
Danmarks største mobilkraner.

DISSING+WEITLING

➤Nørrebro cykelrute der løber fra den
nordlige bydel Hellerup gennem de indre
kvarterer Frederiksberg og Nørrebro til
den sydlige bydel Valby.

Frit spænd uden mellemunderstøtning
Ågadebroen har få og enkle komponenter: en brodrager, en bærende bue,
et stagsystem samt gelændere og belysningsarmaturer.
For at opnå optimal ﬂeksibilitet i forhold til vejproﬁlen, er broen udført uden
understøtninger med et frit spænd fra
landfæste til landfæste. Med den tynde
drager på 70 cm kan højden på ramperne
holdes på et minimum, og samtidig fremhæves ﬂyvinge-effekten for de bilister der
kommer under broen fra øst.
Det tynde dæk er stabiliseret af 5
svingningsdæmpere der, som en integreret del af designet, er indbygget i dækket
med adgang fra undersiden.
Det statiske system fungerer ved at
de 2 hovedelementer: buen og dækket
holder hinanden på plads – i balance. Et
par stag ved landfæsterne er tilføjet for
at holde brohjørnerne nede. ❏

DISSING+WEITLING / Jesper Henriksen

Läs mer på Internet:
www.dw.dk
Både dæk og brodrager er udført i stål.

Dissing+Weitling har i løbet af de
sidste årtier indtaget en position
blandt verdens førende brodesignere
og er i øjeblikket involveret i broprojekter i Abu Dhabi, Dubai, Kina,
Indien, Sydafrika, Norge, Danmark,
England, Skotland, Tyskland, Holland
og Sverige.
Længde: 63 m
Bygherre: Københavns og Frederiksberg kommuner
Arkitekt: DISSING+WEITLING
Ingeniør: COWI
Entreprenør: Barslund AS
Landskabsarkitekt: Schönherr A/S

Broen udgør en tiltrængt sikker passage over den stærkt traﬁkerede Ågade.
28
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vinter. Foto: Anette Ericsson.

”Funktion och genomtänkta lösningar
skapar god arkitektur.

Konradssons showroom är lika estetiskt tilltalande
på utsidan som på insidan. Här kombinerades plåt
med stora sten- och glasytor för ett elegant och
sobert uttryck.
Till ytterväggar användes 1000 m2 liggande vit
Plannja Panel 600 där de vertikala panelskarvarna
täcktes av Pilaster 4. Den horisontellt löpande dekorlisten från Plannja monterades på hel skena för
största möjliga stabilitet.
TIll innerväggar valdes vit Plannja Panel 200 och
på taket lades galvaniserad Plannja högproﬁl 111.
Arkitekt: Arkitektbyrån AB Leif Bergelin.
Byggherre: Konradssons Kakel, Skanska Sverige AB
Region hus Göteborg.

Det ska vara både funktionellt och snyggt. Inget snack om saken. När Konradssons Kakel
skulle bygga sitt toppmoderna showroom i Mölndal valde man naturligtvis Plannja Panel som
både estetiskt och ekonomiskt tilltalande väggmaterial i kombination med sten och glas.
Plannjas breda sortiment erbjuder rationella och kvalitativa produktsystem och helhetslösningar
i plåt som förenklar byggandet och samtidigt lämnar stort spelrum för kreativa lösningar.
www.plannja.se - Luleå 0920-929 00 - Stockholm 08-687 87 00 - Göteborg 031-67 02 80 - Malmö 040-25 88 00

Sture Samuelsson
Professor em, KTH

Skeppsholmsbron
på sina
mellanstöd
av sten.

(ISTORIEN OM TVÍ JËRNBROAR
KONSTRUKTIONSHISTORIA

4VÍ BROAR KAN PÍ ETT
INTRESSANT SËTT ILLUSTRERA
UTVECKLINGEN AV JËRN OCH
STÍLBYGGANDET I 3VERIGE
$ET ËR 0RINS #ARLS BRO
NUMERA KALLAD *ËRNBRON
I 5PPSALA OCH 3KEPPS
HOLMSBRON I 3TOCKHOLM
$E ËR BÍDA BYGGDA UNDER
JËRNHANTERINGENS BRYTNINGS
TID I MITTEN AV  TALET
0RINS #ARLS BRO n
OCH 3KEPPSHOLMSBRON
n
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K O N S T R U K T IONS H IS TORI A

artor och bilder från senare delen
av 1660-talet visar hur Uppsala
såg ut efter att en ny storslagen
stadsplan genomförts. De visar att Uppsala hade ﬂera broar över Fyrisån och
att alla var av trä. Detta framgår också
av bilder ur Olof Rudbecks Atlanticas
planschverk.
Olof Rudbeck var en stor brobyggare. Han ledde bl a en berömd återuppbyggnad av Nybron som genomfördes
på mindre än ett dygn. År 1666 lät han
bygga ny bro med avancerad konstruktion, en träbro som i litteraturen kallas
”hängbro” men som i verkligheten var
en sorts bågkonstruktion. Han kallade
den ”mitt sjunde barn”. Den togs av vårﬂoden redan år 1683 men huvudorsaken var, enligt Rydbeck, det bristande
underhållet.

K

Äldre broar
På platsen för Rudbecks bro byggdes en
ny träbro vars historia inte heller blev
lång. 1702 brann en stor del av staden.
På Gustavianum stod Olof Rudbeck och
ledde släckningen. Med slottet och dom-

kyrkan brann även de centrala broarna
över Fyrisån. De ﬂesta av de brunna Uppsalabroarna återuppbyggdes snabbt i trä
och senare på 1700-talet byggdes de om
som valvbroar i sten. Erfarenheterna av
bränder, översvämningar och våldsamma
islossningar gjorde att man ville satsa på
mer beständiga konstruktioner och material. Stränderna försågs med stenmurar
och broarna byggdes i sten.
Tekniken att bygga med valv blev
allmänt känd från det under 1700-talet
allt vanligare stenhusbyggeriet. De broar
som byggdes i centrala Uppsala är ganska höga valvbroar med nästan cirkulära bågar. Valvformen innebär att belastningen ger upphov till rena tryckkrafter
i stenbågarna, förutsatt att bågformen är
rätt. Broar byggdes på 1770-talet men
den sk Nybron ersattes år 1899 med en
ny stenbro.
På ungefär den plats som Rudbecks
bro låg upprätthölls traﬁken med en färja. Att åter bygga en bro där aktualiserades år 1845 då det rådde stor arbetslöshet med katastrofala följder för Uppsala
med omgivningar. För att förbättra den
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

PrinsCarls bro,
balkar av gjutjärn,
dragstag av smidesjärn.

för ﬂera intressanta byggnadsverk i Sverige och Finland och som grundare av
Stockholms Byggnadsförening. I samarbete med en byggmästare Hallström
presenterade han ett förslag till en järnbro i två spann. Kommittén fann detta
förslag både prydligare och hållbarare
än de andra förslagen men det var också
dyrare. Efter en del turer och insamling
av ytterligare medel hölls en ”entreprenadauktion”.

Prins Carls bro, numera kallad jernbron, i Uppsala.

Prins Carls bro
Vid detta tillfälle presenterade Chiewitz
och Hallström ytterligare ett förslag
nämligen en hängbro i gjutjärn och stål
som till skillnad från det andra förslaget spände fritt över ån. Kommittén var
inte enig. Majoriteten tillstyrkte att man
skulle bygga denna hängbro istället för
den föreslagna bågbron i trä trots att den
förstnämnda var något dyrare. På grund
av oenigheten hänsköt landshövdingen
von Kraemer ärendet till Kungl. Maj:t
som i sin tur skickade det till Vägbyggnadsstyrelsen.
Vägbyggnadsstyrelsen godkände förslaget men ﬁnansieringen var inte helt
klar. Efter en del turer erbjöd sig von
Kraemer att själv låna ut de 3500 Rdr
Bco som fattades. Det saknades inte varnande röster till det djärva förslaget men
år 1846 gavs Chiewitz och Hallström
uppdraget att bygga bron. Kontrakt
skrevs där det bl a stipulerades att arbetsstyrkan till åtminstone tre fjärdedelar skulle bestå av personer från Uppsala
arbetsinrättning.
Bron hade utländska förebilder. Chiewitz kände naturligtvis till Telfords
byggnadsverk i gjutjärn och de broar
som byggdes över Göta Kanal. Så hade
också i St James park i London byggts
en liknande hängbro men en sådan bro
i järn hade aldrig tidigare byggts i Sverige. Bron består av pyloner och huvudbalkar av gjutjärn gjutna vid ett gjuteri
vid Brevens bruk i Närke. Gjutjärn är
ett material som genom sin sprödhet och
ojämna kvalitet är olämpligt för dragna
konstruktioner men eftersom dessa konstruktionsdelar är tryckta är det ett lämpligt material. För de dragna ”linorna”
använde man istället smidesjärn, starkt
nog att ta dragkrafterna.

situationen och för att underlätta traﬁken
över ån föreslog landshövdingen Robert
von Kraemer att man skulle bygga en ny
bro. I oktober 1845 besöktes Uppsala
av Kung Oskar, i sällskap med prinsarna
Carl och Gustaf. Detta ﬁck stor betydelse för brofrågan eftersom de alla gav
ekonomiska bidrag till ett broprojekt,
kungen 2 000 Rdr Bco och prinsarna 500
Rdr Bco vardera. Därmed satte de igång

Betongbro ersatte av traﬁkskäl
Järnbron, tidigare benämnd Prins Carls
bro efter en av donatorerna, ﬁck en
mycket olycklig inledning. Redan efter en vecka ﬁck den stängas eftersom
förankringarna i marken inte gjorts tillräckligt starka. Det tog lång tid och ﬂera
förstärkningsåtgärder innan den kunde
godkännas för traﬁk igen. 1964 togs den
ned och ersattes med en betongbro för ➤
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en process under vilken många personer
och institutioner ställde upp med bidrag.
En kommitté tog itu med frågan.
Ett radikalt förslag
Vid ett första möte fanns bl a ett förslag
till en bågbro i trä men överraskande
nog även ett i gjutjärn utarbetat av den
Finlandsvenske arkitekten Georg TH
Chiewitz. Han är känd för eftervärlden
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PrinsCarls bro, pyloner av gjutjärn.
Valsade puddeljärnsproﬁler från Skeppsholmsbron som skrot i Forsvik.

PrinsCarls bro, skarvning av dragstag.

➤ att klara tyngre traﬁk. Efter många är
av bristfällig förvaring, uppmärksammades situationen av en ﬁnländsk journalist
på jakt efter Chiewitzminnen. Bron blev
1987 återuppbyggd som gångbro på en
plats ett kvarter högre upp utmed ån.
Chiewitz inledde en järnbroepok i Sverige men det var framförallt utvecklingen
inom järnhanteringen som möjliggjorde
en avsevärd utveckling av järn/stålbyggnadstekniken. Sedan Bessemer år 1851
funnit hur man i stor skala skulle kunna rena järnet och att sänka kolhalten
utvecklades metoder att framställa stål
på industriellt sätt. Efter 1890 hade stål
nästan helt ersatt gjutjärn som byggnadsmaterial och även i Uppsala var utvecklingen densamma. Den sk Islandsbron
byggdes under senare delen av 1800-talet
som en gjutjärnsbro i två fack men ersattes år 1906, när spårvagnslinjen drogs
fram över bron, med en starkare balkbro
i stål. 1955-56 blev denna dock ersatt
med en balkbro i betong.
Skeppsholmsbron
Bron mellan Blasieholmen och Skeppsholmen byggdes åren 1858 - 62 och
blev den första bron av smitt och valsat
puddlejärn i Stockholm. Bron, vars totala längd är 159 m, är uppbyggd med
fyra längsgående kontinuerliga nitade
32
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fackverksbalkar i fem spann med spännvidder varierande mellan 31 och 33 m.
Handledarna är del av de bärande huvudbalkarna vilka är så placerade att det
bildas smala gångbanor på yttersidorna
och en bredare körbana i brons mitt. Under brobanan ﬁnns tvärgående sekundära
fackverksbalkar, också de av puddeljärn.
De är dolda av järnplåtar som ﬁnns på de
yttre primärbalkarnas nedre del. De fyra
huvudbalkarna vilar på fyra granitpelare
och de två landfästena.
Primitiv träbro
På Skeppsholmen fanns sedan 1630-talet
en örlogsstation och därför har det på
samma ställe som den nuvarande bron
nu är belägen, funnits ﬂera äldre broar.
Den första var en primitiv träbro, färdigbyggd 1645. Den var genom stor traﬁk
utsatt för stort slitage och krävde under
årens lopp omfattande underhåll. 1822
förstördes den helt vid en stor brand på
Blasieholmen och ersattes relativt snabbt
av en pontonbro. Inte förrän 1858 beviljades medel till en ny permanent bro.
Bron ritades av majoren vid väg- och
vattenbyggnadskåren Gustaf de Geer. Han
tog stor hänsyn till det känsliga läget mitt
emot slottet i Stockholm och strävade efter att hålla ner höjden så mycket som
möjligt. Bron konstruerades av ingenjören O.G. Carlsund och tillverkades vid
Motala Mekaniska Verkstad. Genom att
bygga bron med fackverksbalkar av stål
kunde spännvidderna göras relativt stora
och antalet fundament hållas nere.
Vad gör Skeppsholmsbron intressant?
Skeppsholmsbron är av ﬂera skäl intressant. När järnets och stålets byggnads-

tekniska historia skall skildras är materialet i bron historiskt intressant eftersom
det är producerat under den brytningstid
som rådde under brons byggtid. Konstruktionen är också intressant eftersom
den ges minsta möjliga höjd genom att
hela den möjliga konstruktionshöjden
utnyttjas. Brons form är också föredömlig genom att arkitekturen anpassats så
väl till lokala och konstruktiva förutsättningar.
Vad är det som är intressant med materialet? Det är första gången puddeljärn
används i brobygge i Stockholm. Tidigare hade gjutjärn använts till mindre broar
i samband med byggandet av Göta kanal
och för t ex Prins Carl’s bro, nuvarande
Jernbron, i Uppsala. Puddeljärn kan betecknas som stål men det är inte stål enligt Bessemers industriella process.
Puddeljärn
Puddeljärn framställdes i en process
som utvecklades under senare hälften av
1700-talet och fram till 1890-talet var en
vanlig metod för framställning av smidbart järn. Det har en kolhalt som är något högre än smidesjärn vars kolhalt inte
överstiger 0.2 %. Gjutjärn upphettades i
en ﬂamugn, dvs en ugn i vilken järnet inte
har kontakt med bränslet utan endast
med de varma gaserna. Därigenom kunde också det billigare stenkolet användas istället för träkol. Genom närvaro av
oxiderande medel renades järnet från en
del av kolet och andra föroreningar till
smidesjärn eller stål. Metoden fanns i ett
ﬂertal varianter.
Den mjuka järnmassan kunde därefter
bearbetas med hammare och bitar av järn
i halvsmält tillstånd kunde fogas samman, genom hammarslag, vällning eller
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

Skeppsholmsbrons låga proﬁl.

”Balk”liv av puddlejärn.

ning kunde ske. Ett sätt var att hävda att
bron var i så dåligt skick en reparation
skulle bli mycket svår och kostbar. En
utredning utförd av Korrosionsinstitutet på Fastighetsverkets uppdrag stödde
detta påstående. Någon uppskattning av
kostnaden för reparation och jämförelse
med kostnaden för en nybyggd bro gjordes inte.

Huvudbalkar som inkluderar handledare
och ”balkens” underkant.

genom pressning och valsning. För stora
delar av Skeppsholmsbron användes just
valsade L-proﬁler.
Stålfackverk bär
Bron är också konstruktivt intressant.
Vid en snabb titt är det lätt att uppfatta
de bågformade plåtarna som liv i bärande huvudbalkar. De har dock huvudsakligen ett dekorativt syfte och skall också
dölja de tvärgående sekundärbalkarna.
Genom att brons bärande struktur utgörs av fackverk i vilka den undre ﬂänsen
ingår som undre ramstång och handledaren som övre ramstång blir intrycket
att bron är mycket låg vilket eftersträvades av upphovsmannen Gustaf de Geer.
Fackverkens livstänger ingår på ett naturligt sätt i brons räcken.
Striden om bron
I mitten av 1990-talet, bl a med anledning av byggande av det nya Moderna
Museet, var det nödvändigt att se över
brons bärförmåga. En breddning aktualiserades också. Önskan om en större
traﬁkkapacitet var den egentliga anledningen till att Statens Fastighetsverk inte ville reparera bron. De ville riva den
nuvarande bron och bygga en bro med
två körbanor och med bärförmåga enligt
Bronorm -94, visserligen med ett likartat
utseende men byggd med modern teknik, t ex med svetsade förband vilket helt
skulle förändra intrycket av bron.
Bron var dock byggnadsminnesförklarad vilket måste undanröjas innan en riv.2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

Kulturskyddet slopas
Egendomligt nog ansåg sig inte Riksantikvarieämbetet ha något att invända mot
detta. Så sent som år 1993 hade RAÄ
medverkat till att bron fått starkast möjliga skydd och av regeringen förklarats
som enskilt byggnadsminne. Nu ansåg de
att bron var i ett sådant skick att omfattande byten av balkar, fackverk och förband måste göras och att autenticiteten
därmed ändå skulle gå förlorad. De gick
därför med på att föreslå regeringen att
upphäva brons byggnadsminnesförklaring vilket den också beslöt den 20:de
februari, 1997.
Det fanns dock i Stockholm en stark rörelse med personer som ville behålla bron
vilket Fastighetsverket insåg. SFV försökte, trots ett temporärt rivningsförbud, att
snabbt komma igång med rivningen men
ett Nätverk för Skeppsholmsbrons bevarande mobiliserade snabbt motåtgärder
och lyckades stoppa den. Efter en mängd
aktioner, tidningsartiklar och möten lyckades det. Inte minst professor Marie Nisser gjorde avgörande insatser. Ett förslag
till reparation av bron visade att det var
möjligt att reparera den på kostnadseffektivt sätt och att det gick att göra utan
att bron behövde nedmonteras.
Renovering
Bron har nu reparerats och förstärkts.
Den uppfyller högt ställda krav på bärförmåga men har, eftersom den endast
kan traﬁkeras i en riktning i sänder, begränsad traﬁkkapacitet. Detta kan dock
också ses som en fördel eftersom därmed
traﬁken till Skeppsholmen begränsas. Det
var främst de tvärgående fackverksbalkar av stål som vid restaureringen måste
ersättas med en starkare konstruktion.
Dessa borttagna puddeljärnsbalkar kan
nu studeras på ett skrotupplag på fa-

briksområdet i Forsvik vid Göta Kanal
i Västergötland.
De ﬂesta har numera förstått att dessa
två broar är omistliga delar av vårt kulturarv. De representerar en tid då järn
och stål hade börjat användas som byggmaterial i Sverige och då tekniken var
under stark utveckling. Gjutjärnet som
byggmaterial introducerades redan på
1700-talet av Thomas Telford i England
och under första hälften av 1800-talet
utvecklades metoder för att förbättra
materialets egenskaper. En av dessa var
puddeljärnsprocessen som blev in mycket
tillämpad industriell process under större
delen av 1800-talet. Under senare hälften
av 1800-talet utvecklades effektivare metoder som byggde på Bessemers princip
att blåsa luft genom järnsmältan. Ännu
så sent som 1889 användes dock puddeljärn i ett av världens främsta byggnadsverk, Eiffeltornet.
Beständiga material
Att gjutjärn är mycket korrosionsbeständigt är allmänt känt. Intressant är dock
att puddeljärn, som har mycket låg kolhalt, också anses vara mer korrosionsbeständigt än senare industriellt framställt stål. Detta bekräftas av det faktum
att Skeppsholmbron hann bli ca 140 år
gammal innan det var dags att byta ut
tvärbalkarna och att Eiffeltornet är i gott
skick efter nästan 120 år. Anledningen
till materialets goda motstånd mot nedbrytning är inte helt klarlagd. ❏
Läs mer på Internet
http://www.sfv.se/cms/showdocument/
documents/sfv/kulturvarden/1997_01/
skeppsholmsbron.pdf
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Vi levererar stålkonstruktionen
för taket inklusive belysningsbryggor och takplåt,
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nya arenan i Göteborg.

Fotograf: Sara Ingman

Lecor utför en totalentreprenad för
Banverket där vi byter ut den gamla
järnvägsbron i Sunne mot en ny bro,
Arbetet omfattar konstruktion, tillverkning av nya betongfundament
och 200 ton stål till den nya bron.
För att klara montaget har vi använt
nordens största mobilkran som lyfter
1205 ton.
Brobytet gjordes under ett tågstopp
på sju dagar.
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renan, i folkmun kallad Fågelboet,
är 320 meter lång och nästan 70
meter hög. Den har kostat 500 miljoner dollar och har kapacitet för drygt
90 000 åskådare.
Skaparna bakom arenan är de schweiziska arkitekterna Pierre de Meuron och
Jacques Herzog som bl a tidigare har ritat
Tate Modern i London.
Ett hav av stålbalkar formar stadions
tak likt ett fågelbo gjort av kvistar. Den
otroligt oregelbundna karaktären på
stommen innebar att arkitekterna och
konstruktörerna tvingades att söka nya
och avancerade metoder för detaljutformningen av stålkonstruktionerna för att på
så sätt kunna minimera vikten. Genom att
förstora själva öppningen i taket minskade man den totala vikten på stålet med
22,3% till 42 000 ton.
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

3D-bild av
taköppningens
stålkonstruktion

➤
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3D-bild av stålkonstruktion
från Tekla Structures

➤36 kilometer stålbalkar
De sammanvävda byggnadselementen
av fasaden bildar en enda yta, upp på
vilken ﬂera element är arrangerade i ett
nära kaotisk manér för att dölja skillnaderna mellan den primära och sekundära
stommen. Taket är sadelformat och dess
geometri är utvecklat med utgång från en
ellips. Yttersidan av fasaden sluttar cirka
13 grader vertikalt och när stålkonstruktionens spännvidd är som störst är den
mer än 343 meter. Hela arenan består av
36 kilometer stålbalkar som sammanlagt
väger 42 000 ton

Teklas BIMverktyg, Teklas
Structures har
används för
utformningen och
detaljplaneringen
av de mest
komplexa delarna
av Fågelboet.

Utformning och detaljplanering
Utformningen och detaljplaneringen av de
mest komplexa och utmanande delarna
av ståltaket tog ett år att ta fram. Två
kinesiska stålföretag, Huning och Jingong
arbetade med taket för att producera sy-
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##46 4OWERS I 0EKING
hina Central Televisions nya huvudkontor är ett annat exempel på
en iögonfallande byggnad i Peking
vars komplexa stålkonstruktion också har
konstruerats med hjälp av Tekla Structures BIM-verktyg. CCTV Towers är byggt
som ett uppochnervänt osymmetriskt U
bestående av två höga l-formade torn som
länkas samman på toppen och i botten
i en vinkel så att de formar en loop. De
består av en serie av horisontella och vertikala sektioner som bildar en jordbunden
stomme och inte en traditionell skyskrapa.
Det högsta tornet är 230 meter högt med
en golvyta på 405 000 m².

C
metriska 3D-bilder av alla dess delar och
anslutningar. För denna oregelbundna
konstruktion krävdes ett stort antal sektioner och bilder för att representera alla
sambanden mellan varje stålavsnitt. Dessa
3D-bilder gjordes med hjälp av spegelfunktionen i Teklas BIM-verktyg (Building
Information Modeling). Tekla Structures
är ett effektivt och lönsamt 3D verktyg
som effektiviserar arbetsprocessen från
design och konstruktion till tillverkning
och montering.
Skydd mot väder och vind
Stålskelettet är inlindat i ett plasthölje
som skyddar mot regn, vind, buller och
UV-strålning. Höljet är ett dubbelsidigt
membran som ytterst består av EFTE-paneler. EFTE – en ﬂourkolbaserad polymer
– är ett populärt alternativ till glas. Det
väger bara en procent av en motsvarande
glasyta, släpper igenom mer ljus och är
billigare att installera. ❑

CCTV Towers två torn lutar
i 60-graders vinkel mot varandra.

Lutande torn
Stommen på byggnaden var en stor utmaning för konstruktörerna som var tvungna
att göra en modell för att konstruera de
två 60-graders lutande tornen som är
böjda i 90-graders vinkel i toppen och
botten. Konstruktörernas lösning var
att skapa en strukturell ”tub” dvs. ett
diagonalt rutnät som ett diagonalt stöd
för de yttre delarna av byggnaden och
på så sätt ge en stomme som står emot
gravitation och laterala krafter.
Teklas 3D-modell har använts för utformningen av anslutningarna och bygg- ➤

Professionella lösningar
för stål- & betongdimensionering
Årets version av FEM-Design är anpassad till
Eurocode.
Nödvändig armering i balkar och pelare
beräknas och redovisas i tydliga graﬁska
tabeller och bilder. Armeringsmängder i väggar och plattor kan dessutom deﬁnieras av
användaren i en s.k kontrollberäkning.
3D-modulens ståldimensionering med
hänsyn till imperfektioner och andra ordningens teori har blivit en stor succé.

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

www.norconsult.com
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➤ nationsfaserna i projektet. Konstruktörerna utformade anslutningarna i Tekla
Structures för att få fram den faktiska
formen och sedan göra beräkningen. Efter det gjordes detaljutformningen också
med Tekla Structures där skapades själva
sammanfogningen och tillverkningsritningar.
Detaljutformningen involverar även
seismisk design eftersom det råder strikta
regler kring vilka seismiska krav Pekings
byggnader måste klara av. Till detta projekt
levererades totalt 120 000 ton stål. ❑
Läs mer på Internet
www.tekla.com

3D-bild på sammankopplingen av CCTV
Towers i Tekla Structures.

Pågående sammankoppling av de båda tornen som är böjda i 90-graders vinkel i toppen
och botten.

Pågående byggnation av China Central Televisions nya huvudkontor i Peking.
40
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Paint with Pride

Bärande färgteknologi
Ytbehandlingssystem för industrimålning och tungt rostskydd
Marknadsledande på färgsystem för bärande stålkonstruktioner
Spetskompetens på produktionseffektiva och miljöriktiga färgsystem

Kontakta Teknos för frågor och mer information
Limmaredsvägen 2, Box 211, SE-514 24 TRANEMO
Tel:
0325-61 95 00
Fax:
0325-767 54
E-post: info@teknos.se
eller besök vår hemsida www.teknos.se

Teknos invests signiﬁcantly in research and development...
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.ËR ¾STERRIKE TILLSAMMANS MED 3CHWEIZ lCK ARRANGERA
FOTBOLLS %-  BLEV STADION I 3ALZBURG UTSEDD TILL
OFlCIELL %- ARENA %- STADION 7ALS 3IEZENHEIM VAR
BYGGD FÚR ATT KLARA   ÍSKÍDARE MEN INFÚR %BEHÚVDE STADION BYGGAS UT TILLFËLLIGT SÍ SNABBT OCH
EFFEKTIVT SOM MÚJLIGT .ËR 7ALS 3IEZENHEIM BYGGDES
Lisa Öhrqvist
frilans

n TILLKOM ETT FÚRSLAG I SAMBAND MED EN
ARKITEKTTËVLING PÍ EN UTBYGGNAD AV STADION FÚR  
ÍSKÍDARE OCH DETTA FÚRSLAG BLEV VERKLIGHET INFÚR %- 

%- STADION
7ALS 3IEZENHEIM I 3ALZBURG
n ETT STADION UTAN DESS LIKE
ARENOR

$

et ursprungliga byggnadsarbetet
för nybyggnaden av stadion i Salzburg omfattade originalinredningen, utomhusanläggningar samt bron till
bussparkeringen. En av utmaningarna var
att stadion skulle kunna ändras tillbaka
till sin originalstorlek efter fotbolls-EM
var över. Mellan 2003-2006 arbetade man
med detaljplaneringen av utbyggnaden
och själva arbetet startade under maj 2006
under ledning av arkitektﬁrman Schuster
& Wimmer och huvudentreprenören Porr
& Alpine-Mayreder.
Stadions uppbyggnad
Originalstadion består av en byggnad i
väster, en i öster, ﬂyglar i norr och söder
samt självaste stadion med läktare och
plan. Byggnaderna byggdes på traditionellt sätt i betong. De diagonalt utformade
ytterfasaderna kläddes med prefabricerade
träfasadelement av limmat lärkträ. Fönsterelementen, som byggdes in diagonalt på
Färdigställd
läktarsektion.
42
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EM-stadions nya läktargång.

Stålkonstruktion för stadions ena
hörnsektion.

Gordisk knut.

samma sätt som fasaden, tillverkades av
specialproﬁler och särskilda beslag som
garanterade att fönstren gick att öppna.
Stadion byggdes ut till en nettokapacitet
på 30 500 åskådare genom att höja taket
10,5 meter och bygga till en extra läktare.
Den förbättrade stålkonstruktionen vägde
cirka 2 150 ton. Arbetet för detta utmanande projekt krävde mycket noggrann
planering av stålkonstruktionerna samt

möjligheten för hela arbetsteamet att samtidigt kunna gå in och granska, modellera
och speciﬁcera stommen. Utbyggnaden
modellerades och konstruerades därför
med hjälp av Teklas BIM-programvara
(Building Information Modeling) Tekla
Structures. Teklas avancerade 3D-teknologi var väsentlig för att konstruera
stadions krävande stålkonstruktion i tid
till EM.

Höjningen av taket
Takhöjningen visade sig vara den största
utmaningen i byggnadsarbetet. För att
få stålkonstruktionen för den övre raden
på plats höjdes det beﬁntliga taket i sin
helhet med hjälp av hydraulikteknologi.
Därefter följde en konstruktion för att
skapa stabilitet under och efter höjningen.
Totalt höjdes taket, med en totalyta på
17 000 kvadratmeter och en vikt på mer ➤

.2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $
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Montage under pågående träning.

➤ än 2 150 ton, det vill säga lika mycket
som 270 elefanter eller tio Boeing 747
plan, hela 10,5 meter.
För att genomföra den här spektakulära åtgärden utan problem användes tolv
stora och 56 mindre domkrafter. Eftersom
vanliga byggkranar inte kunde användas,
ﬁck höjningen genomföras med hjälp av
speciella domkrafter liksom 84 så kallade
vajerdomkrafter på de tolv lyfttornen med
stålvajrar. Det handlar om stållinor med
enormt hög dragkraft som med vajrar
drar upp takkonstruktionen lodrätt, en
metod som används framför allt vid brokonstruktioner och tak.
Slutskede
Resten av utbyggnaden liksom monteringen av de tillkommande läktarsektionerna
med tillhörande sittplatser färdigställdes
under sommaren 2007 då stadion var
klar till 90 procent för fortsatt spel. De
övriga tio procent av färdigställandet som
handlade om installation och montering
av olika inhyrda element som containrar
för pressområdet, entrékontroller, trapptorn samt medieläktaren byggdes först två
månader före invigningen av fotbolls-EM.
Under fotbolls-EM 2008 spelade bland
annat Sverige några av sina gruppspelsmatcher på Wals-Siezenheim stadion. ❑

3D-bild av stadions
utbyggnad i Tekla
Structures.
3D-bild av stadions
hörnsektion.
3D-bild av delar av s
tadions stålkonstruktion.

TEKNISK FAKTA
Total yta: 18 500 m²
Takstomme: 2150 ton stål
Kapacitet: 30 000 åskådare
Arkitekt: Schuster & Wimmer
Huvudentreprenör:
Porr & Alpine-Mayreder
Konstruktör: TB Posch & Posch
GmgH och ZT Dr Michael Olipitz
Tillverkning och sammanställning:
Peneder Stahl GmgH
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!NVËNDANDET AV ROSTFRITT STÍL BLIR MER OCH
MER VANLIGT INOM !"# !RCHITECTURAL
"UILDING AND #ONSTRUCTION  $ET GODA
KORROSIONSMOTSTÍNDET I KOMBINATION MED
HÚG HÍLLFASTHET OCH ESTETISKT TILLTALANDE
UTSEENDE GÚR ATT ROSTFRITT STÍL ANVËNDS I TEX
BROAR TUNNLAR SOM CLADDING OCH PÍ FASADER

Marcus Andersson
Outokumpu

2OSTFRITT STÍL I STÍLBYGGNAD DEL 

2OSTFRITT STÍL n VAD ËR DET
ROSTFRITT

ag tänkte börja artikelserien med att
besvara frågan: Vad är egentligen
rostfritt stål?
När järn legeras med minst 12% krom
(Cr) reagerar kromet med syret i luften
och bildar en skyddande kromoxidﬁlm
på stålet, ett så kallat passivskikt. Skiktet
är mycket tunt, 20–30 Å (Ångström, 1Å
= 10-10m) motsvarande några enstaka
atomskikt.
En god jämförelse är att förhållandet
mellan tjockleken på oxidskiktet på en
1 mm tjock plåt skulle motsvara ett
frimärke på taket av ett 10-våningshus.
Om kromoxidskiktet skadas, t.ex. när
det repas, kommer det att återbildas vid
kontakt med syre alldeles av sig självt. Det
passiva skiktet kan ytterligare förstärkas
genom tillsatser av t.ex. ytterligare krom
och molybden.
De första rostfria stålen började tillverkas i början av 1910-talet och har
traditionellt använts i miljöer och applikationer där ett stort korrosionsmotstånd
och hygien är nödvändigt som t.ex. i cellulosaindustrin och för läkemedels- och
livsmedelsindustrin.

Bro över
Likholefossen i
Gualarfjäll
byggd
i LDX
2101®
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Pelle Johansson

J

De viktigaste legeringselementen
De tre viktigaste legeringselementen är
krom, nickel (Ni) och molybden (Mo).
Det allra viktigaste legeringsämnet är
krom som behövs för att bilda det skyddande kromoxidskiktet. Styrkan hos det
skyddande skiktet stiger med ökande
kromhalt. Kromhalten hos de vanligaste
rostfria stålen är 17–18 %.

Nickel används huvudsakligen för
att stabilisera austenit. En austenitisk
struktur ger generellt bättre formbarhet
och svetsbarhet. För ett stål med 18 %
Cr krävs 8–9 % Ni för att stålet skall
bli helt austenitisk. Det vanligaste
austenitiska rostfria stålet, EN 1.4301
har därför sammansättningen 18Cr
och 8Ni.
➤
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Molybden höjer materialets härdighet
mot framförallt lokalkorrosion, t.ex. gropfrätning men även mot allmänkorrosion.
Austenitiska stål med 2–3 % molybden,
t.ex. EN 1.4401 brukar populärt kallas
”syrafasta”.
Korrosionsmotstånd
Det ﬁnns rostfria stål som kan klara allt
ifrån lätt korrosiv miljö till mycket korrosiv miljö. Det är legeringsinnehållet,
dvs. halterna av krom, molybden, nickel
och även kväve som avgör korrosionsmotståndet och inte om det är magnetiskt
eller något annat.
De rostfria grupperna
De rostfria stålen delas in i fem olika grupper beroende av dess mikrostruktur:
• ferritiska stål
• austenitiska stål
• duplexa stål (ferrit-austenitiska)
• martensitiska stål
• utskiljninghärdande stål
Inom stålbyggnad används så gott som uteslutande austenitiska, duplexa och ferritiska
rostfria stål. Det är dessa tre grupper som vi
ska koncentrera oss på i fortsättningen.
Austeniter
De austenitiska stålen är de rostfria stål
som används mest. De austenitiska rostfria

EN

ASTM/UNS

Outokumpu

Vitlutstank i LDX 2101®

stålen EN 1.4301 (AISI 304 eller tidigare
SS2333) och EN 1.4401 (AISI 316 eller
tidigare SS2347 / SS2343) är traditionellt
de mest använda i byggsammanhang. Austeniter har god svetsbarhet och en mycket
god formbarhet. De austenitiska stålen
har bra korrosionshärdighet i många
miljöer. De vanligaste austenitiska stålen
ﬁnns tillgängliga i de ﬂesta produktformer.
Typiska applikationer inom AB&C är

Typisk kemisk sammansättning

fasadkassetter, takplåt samt runda rör och
fyrkantrör i bärande strukturer.
Duplex
De ferrit-austenitiska eller duplexa stålen
har en blandning av två faser. Blandningen
av faser gör att de duplexa stålen har
mycket hög hållfasthet med Rp0.2 dubbelt
så hög som för de austenitiska stålen.
Duplexa stål har en hög kromhalt men

Mekaniska egenskaper min. värden

Duplex
1.4162
1.4362
1.4462

S32101
S32304
S32205

LDX 2101
2304
2205

Cr
21.5
23
22

Ni
1.5
4.8
5.7

Mo
0.3
0.3
3.1

N
0,22
0,10
0,17

Rp0.2 (MPa)
450
400
460

Rm (MPa)
650
630
640

A5 (%)
30
25
25

Austenit
1.4301
1.4401

304
316

4301
4401

18.1
17.2

8.1
10.1

2.1

-

210
220

520
530

45
40

S40977
444
S43932

4003
4521
4509

11.5
17.8
18

0.5
-

2,1
-

0,01
-

280
300
250

450
420
430

18
20
18

Ferrit
1.4003
1.4521
1.4509

Typiska kemiska sammansättningar och minimivärden för mekaniska egenskaper enligt EN.
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en lägre nickelhalt än de austenitiska
stålen och är ibland även legerade med
molybden. Den låga nickelhalten gör
att de duplexa stålen är betydligt mer
okänsliga för variationer i nickelpris.
Lämpliga stål för byggsammanhang är
LDX 2101® och 2304. För mer krävande
miljöer används 2205.
Under de senaste decennierna har användningen av duplexa stål ökat markant
och nya duplexa stålsorter har utvecklats
som t.ex. LDX 2101®. Duplexa stål
används framför allt i applikationer
där dess höga hållfasthet i kombination
med det goda korrosionsmotståndet
kan utnyttjas. Typiska applikationer är
tryckkärl, lagringstankar och på senare
tid även broar.
De ferrit-austenitiska stålen är svetsbara, till varandra, till andra typer av
rostfria stål och till kolstål i blandkonstruktioner och de bör alltid svetsas med
tillsatsmaterial.
Ferriter
Det ﬁnns ferritiska rostfria stål med olika
korrosionshärdighet för olika användningsområden. De låglegerade ferritiska
stålen används i stor utsträckning inom
bilindustrin, till bl.a. avgassystemen. De
används också allt mer istället för kolstål
som konstruktionsmaterial. Ibland används de t.o.m. i rostskyddsmålat tillstånd
om miljön är aggressiv.
Många ferritiska rostfria stålsorter
ﬁnns endast i tunna dimensioner p.g.a.
begränsad svetsbarhet. Undantag är EN
1.4003 (3Cr12) och de titanstabiliserade
ferriterna EN 1.4509 och EN 1.4521 som
även kan svetsas i tjockare material och
som används i lastbärande konstruktioner. Inom AB&C används ferritiska stål
t.ex. som inklädnad i hissar och i andra
inomhusmiljöer.
Mekaniska egenskaper
Då rostfritt stål inte har någon tydlig
sträckgräns så används istället Rp0.2 som
anger hållfastheten vid 0.2 % kvarstående
deformation. Rp0.2 för de vanligaste austenitiska stålen är normalt 250–300 MPa
med ett garanterat minsta värde på ca
200 MPa. De ferritiska stålen har oftast
något högre Rp0.2 än de austenitiska stålen.
Duplexerna har dubbelt så hög Rp0.2 som
de austenitiska stålen och i många fall
kan man använda tunnare material och
därmed spara vikt och pengar.
De austenitiska stålen har mycket hög
brottförlängning och kan sträckas mer än
40 %. Den goda duktiliteten gör att stålen
har mycket god formbarhet. De ferritiska
stålen har bara hälften så stor duktilitet,
och brottförlängning är ungefär samma
som för kolstål. De duplexa stålen har
lägre duktilitet än austeniterna men högre
än för ferriter och kolstål. ❑

Söker ni efter
en lönsam
affärsmöjlighet ?
Bli distributör för Steelbuilding i Sverige
och kom igång direkt.
Om ni letar efter en verksamhet med
låga omkostnader och höga förtjänstmöjligheter
i ert område - speciellt om ni har erfarenhet av
stålbyggnader - missa inte detta tillfälle.
t
t
t

Framgångsrikt Europeiskt nätverk
Assistans med marknadsföringen
Interaktiv hemsida - där kunderna själva
kan designa sina byggnader och se priset.
Intresserad? Kontakta:
Niels Erik Lopes, nl@steelbuilding.eu
tel: +45 7027 2128
fax: +45 7027 2129
Steelbuilding Europe A/S
www.steelbuilding.eu

Läs mer på Internet:
www.outokumpu.com
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Tekla Structures

Sticker ut

Tekla Structures är ett program för
byggnadsinformationsmodellering
(BIM)
som
optimerar
byggkonsulters, stålverkstäders, betongelementfabrikers, trätillverkare och
entreprenörers processer. Med en öppen
integration med arkitektmodeller ligger
styrkan i byggentreprenörens del av
byggprocessen. Tusentals användare av
Tekla Structures i fler än åttio länder
har framgångsrikt levererat BIMbaserade projekt över hela världen.
Kontakta Tekla för mer information,

021-109 600

Tekla presenterar projekt gjorda av Teklakunder i världen
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6AD ËR HÍLLBART BYGGANDE 3OM INGENJÚR
GÍR TANKARNA KANSKE RUTINMËSSIGT TILL MATERIALETS HÍLLFASTHETSEGENSKAPER MEN I DET HËR
SAMMANHANGET ËR DET ISTËLLET MILJÚN SOM
ÍSYFTAS &ÚR ATT KUNNA TILLGODOSE DET ÚKANDE
MILJÚMEDVETANDET FRÍN BYGGSEKTORN HAR
Annikki Hirn
Nordic Galvanizers

VARMFÚRZINKNINGSBRANSCHEN GJORT EN
OMFATTANDE STUDIE AV HUR VARMFÚRZINKAT STÍL
KLARAR EN KRITISK MILJÚGRANSKNING

6ARMFÚRZINKNING
OCH HÍLLBART BYGGANDE
ROSTSKYDD

är det talas om ett långsiktigt
hållbart samhälle dyker ofta begreppet hållbar utveckling upp.
Det innebär att ekonomisk utveckling,
social välfärd och sammanhållning förenas
med en god miljö.
Det ﬁnns många olika deﬁnitioner av
begreppet hållbar utveckling, men den vanligaste är den som ﬁnns i FN-rapporten
”Vår gemensamma framtid” från 1987,
den så kallade Brundtlandrapporten. I
den beskrivs hållbar utveckling som ”en
utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
Det handlar således om att hushålla med de
resurser som ﬁnns och att tänka långsiktigt
i de beslut som fattas.

N

Varmförzinkat stål i
byggnadskonstruktioner
Varmförzinkningsbranschen började arbeta med frågan hållbart byggande år
2004. Då byggsektorn är branschens
viktigaste kundsegment, och står för ca
40 % av marknaden, var motivet tydligt.
Arbetet som utförts har varit ett sam.2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

Denna byggnad, till stor del konstruerad av varmförzinkat stål, vann Benelux Trophee
för varmförzinkade konstruktioner 2007.

arbetsprojekt mellan zinkproducenter
(IZA – International Zinc Association)
och varmförzinkare (EGGA – European
General Galvanizers Association), och

syftet har varit att granska hur varmförzinkningsprocessen och varmförzinkat
stål står sig miljömässigt i jämförelse med
andra konstruktionsmaterial och ytbe- ➤
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➤ läggningar som ﬁnns på marknaden. Hela
varmförzinkningsprocessen har granskats
och det har samlats in en stor mängd data
från olika varmförzinkningsanläggningar
runt om i Europa.
Genom att engagera en rad kunniga
personer, bland andra professor Fabio
Iraldo vid Bocconiuniversitetet i Milano,
har en noggrann och objektiv analys kunnat genomföras.
Begreppen livscykelinventering
och livscykelanalys
I en livscykelinventering, LCI, beräknas
hur mycket material och energi som behövs för att producera en vara och hur
mycket utsläpp produktionen resulterar i.
Alla produktionsled och transporter under
hela livstiden ska räknas med, liksom eventuell återvinning samt avfallshantering. En
livscykelanalys, LCA, går ett steg längre än
en LCI och beskriver även vilken typ av påverkan de olika utsläppen kan resultera i.
Livscykelinventering
för varmförzinkat stål
Under 2005 tog EGGA kontakt med det
italienska företaget Life Cycle Engineering i Turin. Uppdraget var att göra en
livscykelinventering för varmförzinkade
produkter, som skulle vara användbar
inom hela Europa. Detta har inneburit

kvantiﬁering av medelenergier, resursförbrukning samt emission av olika substanser till miljön. Datainsamlingen omfattar
runt 937 000 ton stål varmförzinkat på 46
olika anläggningar. Resultatet representerar medelvärdet för en typisk, styckvis
varmförzinkad produkt.
Resultatet från hela det omfattande
arbetet, som utförts av EGGA och IZA,
ﬁnns samlat i en bok med titeln ”Varmförzinkning och hållbart byggande”. I boken
ﬁnns all den information som idag ﬁnns
tillgänglig om hur varmförzinkning kan
bidra till hållbar utveckling sammanställd.
Arbetet har utförts av en grupp industriexperter från de nationella förzinkningsföreningarna som ingår i EGGA, under
ledning av professor Tom Woolley. Tom
Woolley är arkitekt och miljöforskare
bosatt på Nordirland. Han har varit professor i arkitektur vid Queens Universitet
i Belfast sedan 1991 men arbetar nu för
Rachel Bevans Architects, där han bland
annat fungerar som konsult inom området
hållbar design. Han är också professor på
Miljöhögskolan vid Centrum för Alternativa Teknologier i Wales och gästprofessor
vid universitetet i Central Lancashire (GB)
och vid universitetet UiTM i Malaysia.
Han har varit redaktör för Green Building
Handbook och är författare till Natural
Building.

Industrins ansvar
I sitt förord till ”Varmförzinkning och
hållbart byggande” skriver Tom Woolley
”Jag är känd som en radikal förespråkare
för grönt och naturligt byggande. Detta på
grund av att min övertygelse är att vi ska
försöka säkerställa att byggande baseras
på minskat resursanvändande, betydligt
högre energieffektivitet och reducerade
föroreningar, både inom- och utomhus.
Jag är dock inte naiv nog att tro att det
är möjligt att skapa byggnader som inte
genererar miljöfrågor.
Vår uppgift är dock att välja material
och produkter omsorgsfullt och säkerställa att vi gör allt som är möjligt för
att minimera negativ miljöinverkan. De
som arbetar inom industrin har ett moraliskt ansvar för att ta till sig denna fråga
och genomföra alla förbättringar som är
möjliga.”
Hur påverkar zink miljön?
Förutom resultaten från LCI-analysen är
det även viktigt att känna till hur zink som
avgår från den varmförzinkade produkten
påverkar omgivningen. Det ﬁnns en utbredd föreställning hos många människor
att användande av metaller i samhället
utgör ett problem, genom att korrosionsprodukten ”läcker” ut och har negativ
inverkan på miljön. Denna uppfattning

Vill du veta mer om varmförzinkning – det underhållsfria
korrosionsskyddet med oöverträffad livslängd!
I ”Handbok i varmförzinkning” kan du läsa om konstruktionsutformning, hållfasthet, val av stål, standarder, miljöaspekter
och mycket mer! Boken finns på danska, norska, svenska och
engelska.
Du kan även beställa vår nya bok ”Varmförzinkning och hållbart byggande”, där en omfattande miljöbedömning av varmförzinkat stål som konstruktionsmaterial redovisas. Boken
finns på svenska och engelska.
Vi skickar gärna ett ex av dessa böcker till Dig utan kostnad.
Behöver du flera ex betalar du 40 kr styck + moms och porto.

Tel: +46 (0)8 446 67 60
Mail: info@nordicgalvanizers.com
www.nordicgalvanizers.com
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Figur 2. De studerade produktsystemen
Varmförzinkad produkt

Målad produkt

Tillverkning av balkong

Balkong uppbyggd av balkar,
räcken och tak bestående av olika stålproﬁler,
mineralull och trägaller. 4 CHS proﬁler ingår.

Balkong uppbyggd av balkar,
räcken och tak bestående av olika stålproﬁler,
mineralull och trägaller. 4 CHS proﬁler ingår.

Beläggningsprocess

Varmförzinkning av 778 kg
CHS-stål i enlighet med
SS-EN ISO 1461.

Pulverlackering av 39 m2
CHS-stål (ytterytor)

Funktionstid

Tre underhållscykler för att ersätta
trägallret och måla om taket vart 15 år.
Inget underhåll av de varmförzinkade
proﬁlerna behövs.

Tre underhållscykler för att ersätta
trägallret och måla om taket samt de lackerade
balkarna vart 15 år.

Skrotning

Återvinning av stål och zink.

Stålåtervinning.

gäller även för zink, som är en vanligt
förekommande metall genom den stora
mängden varmförzinkade produkter i
infrastrukturen. För att kunna bemöta
dessa attityder med väl underbyggda fakta
har zinkbranschen låtit utföra omfattande
studier av hur jord och vatten förorenas
vid korrosion av varmförzinkade produkter i utomhusmiljön. Även i miljöer
där många källor till zink existerar, t ex
längs motorvägar, där zink kan frigöras
både från däck- och vägslitage, smörjoljor
och korrosion, har de utförda undersökningarna visat att zinken inte ger några
negativa effekter.
Låg biotillgänglighet
Avdelningen för Korrosionslära vid Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm har
studerat hur zink, koppar samt rostfritt
stål från takmaterial påverkar miljön.
Vid regn sköljs en del av den bildade korrosionsprodukten på metallytorna bort
och följer med regnvattnet. Mängden
korrosionsprodukt som sköljs av beror
på en rad faktorer, såsom mängden luftföroreningar, kemiska sammansättningen
och pH-värdet hos regnet samt längden
och intensiteten hos regnvädret.
Metallen, som förekommer i regnvattnet som lämnar takkanten, består
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huvudsakligen av fria joner. Vid studien
framkom att då det metallinnehållande
vattnet passerat genom ett jordlager eller
varit i kontakt med betong eller kalksten,
hade över 96 % av den totala metallhalten
försvunnit. Merparten av metallen bands
mycket snabbt i kontakt med jorden, och
den återstående metallen i vattnet hade
låg biotillgänglighet och därmed liten
möjlighet att inverka på miljön.
Val av byggmaterial
När byggmaterial i framtiden ska väljas kommer arkitekter, föreskrivare och
kunder att bli allt mer medvetna om miljömässiga aspekter. Antingen på grund
av att regelverk och policy kräver detta,
eller på grund av etiska beslut för att
säkerställa att byggnader är så hållbara
som möjligt.
Hur fattas besluten om vilket material
som ska användas och hur sätts standarderna som lagfäster dessa beslut? Eftersom
policy och uppfattningar runt hållbart
byggande förändras så snabbt kan det
vara mycket svårt att välja rätt. Många
leverantörer gör anspråk på att deras produkter är miljövänliga. Det händer att
byggnader som fått utmärkelser för att
vara ”gröna” senare anklagas för att ha
dålig miljöanpassning.

Ibland kan det vara svårt att veta vad
som verkligen är en miljövänlig produkt
och vad som är så kallad ”greenwash”,
dvs att leverantören försöker framställa
sig själv och sin produkt som miljövänlig,
men enbart av marknadsskäl och utan att
egentligen ändra någonting jämfört med
tidigare produktion. För att säkerställa
trovärdigheten i boken ”Varmförzinkning
och hållbart byggande” kan all information som framförs styrkas med data.
LCA för varmförzinkad
respektive målad balkong
I ”Varmförzinkning och hållbart byggande” ges många exempel på det varmförzinkade stålets miljöfördelar. Nedan återges
ett av dessa, en LCA-jämförelse mellan ett
varmförzinkat och ett målat balkongsystem
för bostadshus, utförd av VTT Technical
Reserach Centre i Finland.
Syftet med studien har varit att ta fram
data för att se vilka förbättringar i livscykelprestanda som är möjliga för varmförzinkade produkter, samt att göra en jämförelse
med en motsvarande, målad produkt. Det
var även av intresse att få veta vilken betydelse rätt val av ytbehandling har för en
stålkonstruktions totala miljöbelastning.
VTT har stor erfarenhet av att utarbeta
miljövarudeklarationer (Environmental ➤
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➤ Product Declaration – EPD) för ﬁnska
byggprodukter. VTT har dessutom redan
tidigare varit med och utarbetat livscykelbedömningar åt den ﬁnska varmförzinkningsindustrin, vilket utgjorde en värdefull
bas för studien.
Sextio års livslängd
Balkongsystemet ”Producta” som omfattas
av studien är tillverkat av Rannila Stål AB
i Finland och har varit i produktion sedan
1996. Denna lättviktsbalkong tillverkas
normalt med en duplexbeläggning (varmförzinkning + målning) av CHS-proﬁlerna
och har tidigare studerats av VTT med syfte
att ta fram en EPD för balkongsystemet.
För att bedöma inverkan av varmförzinkning och målning separat deﬁnierades två
olika beläggningsspeciﬁkationer med ett
livslängdskrav på 60 år.
De miljöaspekter som bedömdes var de
som är vanligast förekommande i EPD:er
och ratingsystem för ”grönt byggande”,
dvs energiförbrukning, konsumtion av naturresurser, inverkan från luftburen emission på global uppvärmning, försurning
samt bildande av fotokemisk ozon.
Aspekterna har bedömts med hjälp
av etablerade indikatorer för livscykelinverkan (Eco-indikator 95 samt DAIAmetoden). LCI-data togs huvudsakligen
från ﬁnska processer och produkter, även
om data för målat material hämtades i ofﬁciella europeiska databaser. Återvinning
av stål och zink beaktades i bedömningen
med hjälp av en metod framtagen av Internationella Järn- och Stålinstitutet (IISI).
Utvärdering av beständighet
Beständigheten hos beläggningssystemet
utvärderades med hjälp av ISO 14713 och
ISO 12944 för varmförzinkning respektive målning. Korrosionshastigheten för
zink i den aktuella miljön har rapporterats
vara 0.5–1.0 μm/år. Det 100 μm tjocka
zinkskiktet kräver därför inget underhåll
för att uppfylla det 60-åriga livslängdskravet. De målade konstruktionselementen kräver underhållsmålning vart 15 år.
”Standardsystemet” som användes som
jämförelse var ett zinkrikt epoxy (40 μm
DFT)/epoxyprimer(2x80 μm DFT)/polyuretan (40 μm DFT) lösningsmedelsburet
system med kemisk härdning.
Förutom detta så ingick även ett vattenburet färgsystem i bedömningen. Ett antal
antaganden har varit nödvändiga att göra.
Det som kanske mest kan ifrågasättas är
att underhållsmålningen av konstruktionen ansågs ha lika god beständighet och
miljömässiga proﬁl som den ursprungliga
färgbeläggningen.
Resultat
Resultaten från studien illustreras i ﬁgur 2 till 4 och kan summeras i följande
punkter:
UÊÊ6>iÌÊ>ÛÊÞÌLiB}}}Ê >ÀÊiÊÌÞ`}Êverkan på livscykelns miljöproﬁl för det
aktuella balkongsystemet
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Figur 3. LCI-resultat för varmförzinkad respektive målad balkong.

Figur 4. Energiförbrukning i ett livscykelperspektiv – resultat för varmförzinkad respektive
målad balkong.

Figur 5. Jämförelse av miljöbelastning från varmförzinkat respektive målat stål
i ett livscykelperspektiv.

UÊ6>ÀvÀâ}Ê}iÀÊLiÌÞ`}ÌÊB}ÀiÊÛBÀden i alla tre huvudsakliga bedömningsskategorier (global uppvärmning, försurning, bildande av fotokemisk ozon)
UÊÊ<iÃÊ}`>ÊLiÃÌB`} iÌÊ«FÛiÀ>ÀÊÊ
hög grad skillnaderna i livscykelbelastningen mellan färg och varmförzinkning,
då belastningen från underhållsmålningen kraftigt påverkar livscykelresultatet
för det målade balkongsystemet.
UÊ,BÌÌÊ ÛBÀ`iÀ}Ê >ÛÊ vÀ`i>À>Ê i`Ê
stålåtervinning, genom användandet
av IISI-modellen, är viktig vid beräkningen av totala livscykelinverkan från
systemen.

Slutsatser
Studien visar att varmförzinkning ger en
betydligt lägre miljöbelastning än målning
av stålet.
Den huvudsakliga anledningen till detta
är zinkskiktets goda beständighet, som
gör att underhåll inte behöver utföras
under den förväntade livslängden. Ytterligare exempel ﬁnns i boken ”Varmförzinkning och hållbart byggande”, som
kan beställas kostnadsfritt från Nordic
Galvanizers. ❑
Läs mer på
www.nordicgalvanizers.com
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

Rostskyddsmålning handlar om
SKYDD 3KYDD AV BROAR DAMMLUCKOR OLJERIGGAR TELEFONSTOLPAR
BALKONGRËCKEN OCH MYCKET
MYCKET MER 3KYDD FRÍN HAV OCH
VIND FRÍN KISSANDE HUNDAR OCH
Caroline Wåhlgren
Målaremästarna

FRÍN VINTERSALTNING SKYDD FRÍN ALLT
SOM LEDER TILL ROSTANGREPP OCH
vittring av materialet.

Kostnadseffektiv
rostskyddsmålning
ROSTSKYDD

ostnadseffektiv rostskyddsmålning
innebär att arbetet, tack vare sin
goda kvalitet, lämnar en ﬂerårig
skyddsförmåga och därmed minskar
behovet av framtida ommålningar eller
behov av utbyte.
För att alla beställare ska få bättre
kännedom om hur de kan optimera sin
rostskyddsmålning bjuder Auktorisationen för Rostskyddsmålning under hösten in till seminarier i kostnadseffektiv
rostskyddsmålning. Det första seminariet
hålls i Malmö den 24/10 i anslutning till
Stålbyggnadsdagen.

använd färg och beläggningsmetod. En väl
utförd förbehandling är en förutsättning
för att erhålla en lång livslängd oavsett
vilket färgsystem som är valt. Att ta alla
dessa moment i beaktande är nödvändigt
för att få en kvalitativ rostskyddsmålning vilket kräver god fackkunskap och
utbildning.
Auktoriserade företag har krav på att
alltid arbeta med välutbildad och kompetent personal, på att följa den internationella standardiseringen samt Boverkets
Konstruktionsregler (BKR) och att lämna
goda garantier på utfört arbete.

Resultatet av ett för tjockt färglager.

Varför kvalitativ rosskyddsmålning?
Målningens skyddsförmåga av en stålyta
beror i hög grad på ytans tillstånd före
målningen. Några huvudsakliga faktorer
som påverkar skyddet är: förekomst av
rost eller valshud på ytan, förekomsten
av föroreningar på ytan, såsom salter,
damm samt olja och fett samt ytråheten
hos ytan som ska målas.
Vidare kan ytan som ska målas innehålla svetsar, kanter och områden med defekter och ytråheten måste vara anpassad för

Auktorisationen i korthet
Auktorisationen för rostskyddsmålning
startades under mitten av 1980-talet då
både målningsentreprenörer och stora
beställare av rostskyddsmålning fann ett
behov av att utforma en vidareutbildning
av rostskyddsmålare s.k. ”Diplommålare”
samt en auktorisation av de företag som
arbetar med rostskyddsmålningsarbeten.
Avsikten med auktoriseringen var och är
att förbättra standarden på utfört arbete,
att höja acceptanskraven på rostskydds-

målningen samt underlätta för kunniga
och säkra rostskyddsmålare att förmedla
sin skicklighet till beställare. Nämnden
är partssammansatt med ett opartiskt
ordförandeskap under Swerea KIMAB,
tidigare Korrosionsinstitutet.
Mer information om auktorisationen
eller seminarietider erhålls från nämndens kansli hos Målaremästarna: Caroline
Wåhlgren, 0770-939024 eller på www.
maleri.se under rubriken ”Att köpa måleri”. ❑

K
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3TÍL GÚR DET MÚJLIGT
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.

Hans Olov Utsi

0EIKKO LEVERERAR $ELTABALKEN® TILL +IRUNA 3HOWROOM

Kiruna Showroom”: Landskapsvy med tänkt utformning av Kiruna Showroom.

eikko Sverige AB kommer att leverera Deltabalken® till projektet
Kiruna Showroom som kommer
att byggas på berget Luossavaras topp.
Kiruna Showroom kommer att bli en
spektakulär hotell-, konferens- och restauranganläggning byggd på 724 meters
höjd med en magniﬁk utsikt. Det blir en
unik upplevelseanläggning riktat mot en

P
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världspublik. Byggherre är Kiruna Showroom AB; ett konsortium bestående av
åtta lokala företag. NCC är entreprenör
och tillsammans med den Norrköpingsbaserade konstruktionsﬁrman A²H Byggteknik AB har Peikko Sverige AB deltagit
i projekteringen av stålstommen.
Kiruna Showrooms unika, fristående
utformning kommer att omfatta totalt

ca 1200 kvadratmeter där hotelldelen
kommer att rymma 30 rum. Byggmaterialen är valda för att återspegla Kirunas
natur, miljö och särprägel. Utvändigt
ett tema med glas och magnetit för att
återge vinterfärgernas kontraster med is
och snö mot Luossavaaras svartgråa berg.
Invändigt är stålet och järnmalmen i form
av magnetit särskilt framträdande men
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

GKAK- We Think, Lars Sundström och Johan Kaupi.

även inredningsdetaljer som inspirerats
av vatten, snö, is, sten och lavar . Att
använda magnetit som byggnadsmaterial är nytt och som följd av projektet
har till och med ett nytt företag bildats,
Kiruna Magnetit AB, med inriktning att
förädla Kirunas magnetit och producera
industriprodukter som motvikter, golv,
väggmaterial etc.
Själva konstruktionen har varit både
tekniskt och estetiskt utmanande. Stålstommen skall förmedla mer än att bara
vara en bärande konstruktion. Alla pelare
och balkar har även en estetisk idé och är
ordentligt genomarbetade. Arkitekt och
konstruktör har därför haft ett väldigt
tätt samarbete under hela konstruktionsarbetet.

3D modell av Kiruna
Showroom exteriör.

Fredric Alm/Kontinent

Stål i sin förädlade form,
som konstruktiva element,
och i sin ursprungsform,
som magnetit, utgör viktiga motiv för byggnadens
formgivning. Det handlar
om att förmedla upplevelsen av stål snarare än
själva materialet…

Deltabalkar
På Luossavaara får man räkna med
vindhastigheter upp till 50–60 m/s samt
extrema temperaturskillnader med vintertemperaturer ned till -40°C. Detta
ställer särskilda krav på statiken och
de belastningar som måste tas i beräkning. För att kompensera den lyftkraft
på upp till 100 ton som kan bildas av de
extrema vindförhållanden som kan råda
har betongfundamentet förankrats med
spännstag, med upp till 40 tons förspänning, nedborrade upp till 6 meter ned i
urberget. På grund vindkrafterna måste
även pelar- och balksystem dimensioneras
så att krafter som kommer in i en nivå
sprider sig till de andra nivåerna.
Här är Peikkos Deltabalk den bästa
lösningen då balken fungerar i hela det
stabiliserande systemet. Den tar upp
både drag- och tryckkrafter på ett bra
sätt. Totalt kommer Peikko Sverige AB att
leverera 18 st. Deltabalkar med en total
längd på ca 173 meter. En annan fördel
som Kiruna Showroom dragit nytta av är
Deltabalkens brandskydd som genom sin
konstruktion och samverkansprincip inte
behöver brandskyddas ytterligare.

GKAK- We Think, Lars Sundström och Johan Kaupi.

Glasfasad
Förutom själva stålkonstruktionen har
även glasfasaden medfört en del utmaningar. Utformningen har medfört en
ganska okonventionell bärning av glasfasaden. Totalt 700 m² glas skall bäras upp
och samtidigt motstå de vind- och väderförhållanden som råder. Svår isbildning
samt vindkrafter som motsvarar laster
upp till 2,5 ton på varje glasskiva ställer
hårda krav på den bärande konstruktionen. Bygget är i full gång och stommen
kommer att bli klar under hösten 2008.
Kiruna Showroom kommer att färdigställas under nästa år. ❏

3D ”Wire frame”
-modell av Kiruna
Showroom.
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Arkitekt: GKAK AB
Entreprenör: NCC AB
Stomleverantör: Peikko Sverige AB
Konstruktör: A²H Byggteknik AB

➤
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Kv Paradiset
n NYTT HANDELSCENTRUM PÍ +UNGSKOLMEN 3TOCKHOLM

➤

å platsen för Skogaholmsbageriets
tidigare lokaler på Lindhagensgatan, Kungsholmen, bygger Peab ett
elva våningar högt handelscentrum i kvarteret Paradiset. Contiga har levererat och
monterat totalt 35 000 kvm prefabricerat
betongbjälklag, 1 300 ton stålstomme och
5 000 kvm invändiga betongväggar och
fasadelement.
Handelscentrumet innehåller fyra
våningsplan med bilparkering, tre våningsplan med handel (ICA Maxi och
en galleria) samt ytterligare fyra våningsplan för kontorslokaler. Vid inﬂyttningen
kommer den totala ytan ligga på cirka
45.000 kvm. ❏

Contiga

P

Utkragande bjälklag mot Essingeleden på plan 9.

Lars Hamrebjörk

Byggherre: Zeolit AB
Beställare: PEAB
Arkitekt: SSARK
Konstruktör stomme:
HillStatik
Stålentreprenör:
Contiga

Contiga

Kvarteret Paradiset sett från Lindhagensgatan.

Fackverk i plan 7
som bär utkragande
burspråk ut mot
Lindhagensgatan.

Partihallsförbindelsen – lång stålbro från Ruukki
Beställare: Vägverket
Entreprenör: Skanska
Konstruktör: Ramböll Sverige
Stålentreprenör: Ruukki Construction

uukki kommer att tillverka, leverera och montera stålbrodelarna
till Partihallsförbindelsen i Göteborg, Sverige. Den totala brolängden
är ca 1.2 km och Partihallsbron byggs
mellan Ånäsmotet vid väg E20 och den
nya traﬁkplatsen Marieholm vid väg 45.
Bron är en del av Vägverkets projekt

R
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Partihallsförbindelsen med den 1,2 km långa Partihallsbron.

Partihallsförbindelsen som är ett av de
mest betydande infrastrukturprojekten för
Göteborg för närvarande. Leverans och

montage är planerade att utföras under
tiden 2009-2010 och omfattar totalt ca
2200 ton stålkonstruktioner. ❏
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

Stanlybostäders bidrag i Flagghusområdet,
Västra Hamnen. Ett Passivhus i stål.

Leverans av rostfria fasad element från
verkstad till arbetsplats.

Passivhus i stål med rostfria fasader

-

ed en ny byggteknik och ett nytt
patenterat byggsystem bygger
Stanly Plåt lågenergihus med
höga miljökrav i Västra Hamnen, Malmö.
Husen byggs i fyra våningar, varav den
översta är en indragen takvåning med stora takterrasser. Utformningen är mycket
variationsrik med utskjutande volymer,
stora fönsterpartier och klätterväxter.
Totalt blir det 28 hyreslägenheter med
parkering i eget garage under gå rden.
Husen byggs med bjälklag i form av
svetsade stålkassetter (6 x 4 m) som produceras inomhus i fabrik med isolering
och ledningar för el och ventilation. YtByggherre: Stanlybostäder AB
Arkitekt:
Gunilla Svensson’s Arkitektkontor
Konstruktör: Stanly Plåt AB
Entreprenör: Stanly Plåt AB

terväggarna byggs med dubbla väggelement med totalt 500 mm isolering som
byggs med lättreglar från Lindab. Alla
installationer går mellan de båda ytterväggselementen. Både ytterväggselementen och innerväggar prefabriceras i Stanly
Plåts fabrik. Det yttre ytterväggselementet
kläs med mönsterpräglad rostfri plåt från
Outokumpu.
På byggarbetsplatsen monteras först
med ett lager bjälklagselement med våningshöga stålpelare i hörnen. Därefter
lyfts alla väggelement till den våningen
in innan nästa lager bjälklagselement
monteras. Väggarna reses plats mellan
bjälklagselementen innan man fortsätter
med våningen ovanför. När stommen till
hela huset är uppe är det dags att montera
det yttre väggelementet med fasadplåt,
och slutligen kommer taket.
På Stålbyggnadsdagens studiebesök
ﬁnns chansen att besöka detta intressanta
byggprojekt. ❏

Tomas Jonsson demonstrerar bjälklagskonstruktionen i verkstaden där alla 250
bjälklagen till huset i västra Hamnen är
tillverkade.

Tillverkning
av fasadelement,
färdiga med
isolering,
fönster
och rostfri
fasadplåt i
monteringshallen.

Stålbyggnadspriset 2009
Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man
på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen.
Syftet är att uppmuntra till användandet av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar. Men inte minst är priset till för att uppmärksamma arkitekter,
ingenjörer och företag som väljer att utnyttja stålets egenskaper på ett tydligt
och väl exponerat sätt.

ma
Prisum r !
k
50 000

Nomineringar ska vara inne senast den 28 februari 2009.

Ytterligare information ﬁnns på www.sbi.se.
Du kan även kontakta Lars Hamrebjörk, lars@sbi.se,
070-630 22 17 för information.

.2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

Stålbyggnadspriset 2007
tilldelades Svävande Taket,
Vällingby Center.
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3VERIGES
största brolyft

Christer Bergström, Vägverket Produktion

Christer Bergström, Vägverket Produktion

➤

$

en 11 augusti lyftes den nya, 51
meter långa och åtta meter breda
järnvägsbron över Nyköpingsån
på plats. Detta skedde med hjälp av
en kran, som är den första i sitt slag i
Norden, med en lyftkapacitet på 1250
ton. Den nya bron väger 300 ton och är
en fackverksbro av stål i ett spann och
ersätter den gamla bron från 1910 som
enligt Banverkets utmattningsanalys är
sedan länge förbrukad. När den nya bron
är inkörd kommer tågens hastighet på
sträckan höjas från 30 till 130 km/h.
Man har byggt stenbeklädda landfästen
till den nya bron, ett arbete som har ut-

förts under pågående traﬁk på den gamla
bron. För att de ska vila på stabil grund
har man borrat 20 stålkärnepålar på ena
sidan av ån och 28 på den andra.
Järnvägsbron ligger mitt i ett rekreationsområde. Därför har det lagts stor
vikt vid den estetiska utformningen av
den nya bron. I oktober ska hela projektet
vara klart. ❏

Den nya järnvägsbron över Nyköpingsån
lyfts på plats.

Beställare: Banverket
Entreprenör: Vägverket Produktion
Konstruktör: ELU Konsult
Stålentreprenör: Brisab

3TOCKHOLMS SENASTE
landmärke bärs upp
av stålkonstruktioner
ivningen av den gamla postterminalen är nu avklarad
för att ge plats för det helt nya kvarteret Stockholm
Waterfront. Projektet omfattar en kongressanläggning
med plats för 3 000 deltagare, ett fyrstjärnigt hotell med
418 rum och ett kontorshus på 26 000 kvm. Det samlande
begreppet är Stockholm Waterfront. Hotellet heter Park Inn
Stockholm Waterfront och kongressanläggningen Stockholm
Waterfront Congress Centre. Kontorskomplexet, som är en

R
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Byggherre: Jarl Asset Management
Arkitekt: White Arkitekter
Entreprenör: PEAB
Konstruktör: ELU Konsult
Stålentreprenör Kongresscenter: Ruukki Construction
Stålentreprenör Kontor och Hotell: Contiga

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

!RENA 6ËNERSBORG
– ny bandyhall och multiarena

Christer Bergström, Vägverket Produktion

6

Bron placeras på de nya stenbeklädda
landfästena.

änersborg bygger en ny inomhusarena för bandy och med 3 000
åskådarplatser. Arenan kan också
användas till andra ändamål, konserter
och liknande. Stommen som levereras
och monteras av Stålab, består av fribärande bågfackverk som i botten har en
spännvidd av 99 m. Till nocken mäter
byggnaden 29 m.
Måndagen den 15 september kl 11 var
det dags för Stålab att hissa upp och foga
samman den första takbågen till en höjd av
29 meter. Hela fyra kranar fanns på plats
för att genomföra det spektakulära lyftet
av de två första av totalt elva bågar.
Varje båge består av åtta fackverk,
som är max 16 meter långa och utgörs
av ihopsvetsade HEA- och VKR-proﬁler.
De har forslats bit för bit från Stålab i
Trollhättan till Arena Vänersborg och
satts ihop på plats. Högsta höjden på
varje pusselbit är 4,3 meter. Taket består av fribärande plåt, TRP200, och är
redan påmonterad. Fackverken ligger på
c/c 10 m. Varje bågfackverk väger 32 ton
och total mängd stål i objektet är cirka
600 ton. Måndagens lyft vägde 105 ton.
Runt vecka 45 räknar man med att lyfta
resterande bågar. ❏

De stora takfackverken kommer i sektioner som sätts samman på byggplatsen.

Följ bygget via webbkamera på
www.vanersborg.se/arena

Beställare: Vänersborgs Kommun
Arkitekt: Nylin & Myhrberg AB
Entreprenör: Delad entreprenad
Konstruktör: Integra Engineering AB
Stålentreprenör: Stålab

H-formad byggnad heter Waterfront Building. Stockholm Waterfront har ritats av
arkitektbyrån White, med Bengt Svensson
som huvudansvarig arkitekt.
Ruukki Construction ska leverera stålstommen och de bärande takkonstruktionerna till kongresscentret. De största
balkarna är 15 meter höga och 50 meter
långa. Stålkonsolerna vilar mot stödtorn
medan det monteras och därefter svetsas
det ihop på platsen. Väggbalkförbanden
kommer att bära takbalkarna, varav den
största väger runt 40 ton. Leveranser och
montage har redan påbörjats och ska vara
klara i mars 2009.
Contiga ska leverera prefabstommen
till hotellbyggnaden och kontorsbyggnaden. Till hotelldelen kommer man att
leverera och montera en stålstomme på
900 ton och till kontorsdelen på 1000
ton. Dessutom ska man leverera bjälklagselement och väggar i betong. Man
har redan börjat montera kontorsdelen
där man ska vara klar i februari 2009. I
Januari 2009 börjar man med hotellet och
ska vara klar i juni samma år. ❏
.2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $
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Takbågarna får takbeklädnad och lyfts sedan för att sammanfogas.
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+,0 BYGGET
disse dager reiser bygg nummer to i Barcoderekken
seg. Umiddelbart øst for
PriceWaterhouseCooper’s nye
kontorbygg fører Oslo S Utvikling opp et kombinasjonsbygg med næring, boliger og
forretninger.
Næringsdelen er kjøpt av
KLP og skal bli deres nye hovedkvarter. 1. etasje inneholder foruten hovedinngang og
resepsjonsområde for KLP,
utleiearealer for forretning,
bevertning og kulturformål. 53
boliger er fordelt på 10 etasjer
i en tårnformasjon i byggets
sørøstre hjørne. Bygget varierer fra 8-18 etasjer, og er på
ca 31 700 m2 over bakkeplan,
samt ca 6000 m2 fordelt på 2
kjellerplan med økonomitorg,
parkering, lager og diverse tekniske funksjoner.
Barcode-konseptet representerer en ny og utfordrenede
måte å tenke arkitektur på, og
det var nødvendig å foreta ﬂere
studier av ulike volumsammen-

I
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setninger og ﬁgurer. Et overordnet mål har vært å innpasse
bygget som en del av Barcoderekkens helhet, der variasjon i
høyder, former, materialer og
uttykk til sammen danner et
arkitektonisk mangfold og et
språk som er nytt i norsk sammenheng.
Bygget består av to lameller adskilt av en glasspalte.
Midt i bygget utvides denne
til en glassoverdekket lysgård
som henter dagslyset inn i de
indre kontorsonene. Lysgår-

den strekker seg over 6 etasjer
og danner byggets kjerne som
de store kontorplanene orienterer seg rundt. Lamellenes
hovedformer spiller opp mot
hverandre og danner to tårn,
henholdsvis mot nordvest og
sørøst. Boligene er plassert
over 10 plan i det sørøstre
tårnet, mens det nordvestre
tårnet tilhører kontordelen av
bygget. Tårnformene åpner
Barcoderekken på tvers i østvest-retning. I tillegg åpnes en
siktlinje diagonalt fra nordøst
mot sørvest som gir bakenforliggende områder mulighet for
visuell kontakt med fjorden.
Vestre lamells tårn kjennetegnes av sin store utkrager.
Med sine 12,5 m vil det bli en
av Norges største utkragende
konstruksjoner.
Vestlamellen med sitt skulpturelle uttykk ligger som en
lys steinblokk som står i sterk
kontrast til PWC-byggets lette
transparens. Den utkragende
hammeren gir sammen med
fasadene bygget sin spesielle
karakter.
Østlamellen har et lett uttrykk der fasaden fremstår
som en tynn hud omkring
hovedformen. Glass og metall ligger i samme liv og gjør
lamellen presis og stram. De
tette metallfeltene danner et
nettingmønster som visker
ut skillet mellom næringsdel
og boligdel. Boligbalkongene
danner markante skiver som
skyter seg ut av fasaden og gir
beboerne en fantastisk utsikt
over Bjørvika og fjorden.
Bygget har 5 takﬂater på
ulike nivåer, som alle er grøn-

ne. I denne urbane situasjonen
representerer takhagene et
viktig miljøbidrag. Med dette
bygget vil KLP få et moderne
og fremtidsrettet hovedkontor med en sterk identitet,
beliggende ved Norges største
kommunikasjonsknutepunkt.
Bjørvika får sine første boliger, som foruten å ha landets
beste kommunikasjonsmuligheter har en unik beliggenhet
sentralt i Oslo med fantastisk
utsikt både over fjorden og
over byen med de omkringliggende åsene.
Det er stålentreprenør Contiga AS som produserer og
leverer det komplett bæresystemet fra kjeller og oppover.
Avstivningen av bygget består
av tre sjakter opp til dekke
over 8. etasje og deretter 2
sjakter. Veggsjaktene av 300
mm tykkelse, er etterspente.
Inntrukne spyler er utført med
sirkulære betongfylte stålsøyler. Hulldekkene krager ut til
fasade og ligger på underliggende HEA bjelker. Inne i bygget er det benyttet HSQ bjelker. Det er benyttet HD320,
HD265 og HD200 hulldekker.
I kontortårnet i plan 14 vil det
bli benyttet 3 etasjehøye fagverk, som bærere av plan 1416, utkragende 13,3 meter fra
fasaden. ❏

Byggherre: OSU utvikling
Arkitekt: Solheim +
Jacobsen Arkitekter AS
Oppdragsgiver: Vedal AS
Antall etg: 18
Høyde: 63 m
Stålentreprenør: Contiga AS
Betongelementleverandør:
Contiga AS
Areal HD: 30 000 m2
Areal veggsjakter: 2 710 m2
Stålkonstruksjoner:
1 050 tonn
Montasje: 05 mai 2008
– 13 mars 2009

. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $
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etacon Industrimek AS bygger en 22.000 kvadratmeter
stor fabrikk på Rudskogen i
Rakkestad til Faktor Industrier AS. Når
fabrikken til 250 millioner kroner står ferdig sommeren 2009 vil Faktor Industrier
AS starte produksjon av byggesystemer
til hoteller, skoler, sykehus, institusjoner

Byggherre: Rudskogen Eiendom AS
Arkitekt:
ArkitektGruppen Drammen AS
Stålentreprenør:
Metacon Industrimek AS
Betongelementer:
Kynningsrud Prefab AS
Ansvarlig rådg. Ingeniør byggeteknisk: Metacon Industrimek AS

og kontorbygg. Det satses på en effektiv
og industriell tilvirkning av komplette
bygningsdeler basert på konstruksjonsstål
som hovedbæring.
Grunnarbeidene startet opp i august
2007. Bygningsmassen består av tre bygg:
Selve fabrikken med sine produksjonslokaler og en velferdsdel, et administrasjonsbygg og et ferdigvarelager. Det er estimert
et totalt forbruk på 900 tonn stål til de
tre byggene. Stålkonstruksjonene består
hovedsakelig av standard stålproﬁler i
materialkvalitet S355.
Fabrikken
Stålarbeidene til fabrikken startet i april
i år. Produksjonslokalene har en størrelse
på ca 17.500 kvadratmeter og en utvendig
gesimshøyde på 12 meter. Lokalene har
store åpne ﬂater som er muliggjort ved
bruk av fagverksdragere i tak med lengder
på 21 og 27 meter. Søylene består av ﬁrkantede hule stålproﬁler. Produksjon og
montasjetid for stålkonstruksjoner, takplater og fasader er på ca. 9 måneder.
Stålet til administrasjonsbygget ble produsert og montert på 2 måneder, i mars
og april i år. Bygget som har en grunnﬂate
på 800 kvm, består av 3 etasjer med stål
bæresystem og hulldekker (HD 265) som

Aliquat dolorperos nisl exerostrud tetueriusci bla con.

etasjeskiller og i tak. Høyden er 11 meter.
Det skal også bygges et ferdigvarelager
på 2.500 kvm med stål bæresystem, også
her med en utvendig gesimshøyde på 12
meter.
Fasader og tak
Metacon Industrimek AS monterer også
alle fasader og tak. Som veggfasader i
fabrikken vil det gå med 8.200 kvm sandwichelementer med 150 mm mineralull
av typen Promﬁre fra ArcelorMittal Construction Norge AS. I ferdigvarelageret vil
det bli benyttet skumelementer i veggene.
Taket på fabrikken og på lageret, til sammen ca 20.000 kvm, består av selvbærende korrugerte stålplater av typen TP
127 fra samme leverandør. ❏
➤

Festeteknikk
for flate tak.
Benytt spissteknologi fra
SFS intec ved montering
av takbelegg.
Monteringssystemet som
muliggjør en rasjonell innfesting
til alle typer underlag.
 Profilerte stålplater
 Betong
 Lettbetong
 Tre
For eksempel
ISO-TAK systemet
som er en
intelligent løsning
basert på hylser og
tilhørende festemidler tilpasset
underlaget.
Kontakt oss vi står gjerne til tjeneste for Deg.
SFS intec AS
Solheimveien 44
NO-1473 Lørenskog
T +47 67 92 14 40
F +47 67 92 14 50
no.lorenskog@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/no
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SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 715 000
F +46 152 715 099
se.strangnas@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/se

Turn ideas into reality.
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0OSTENS STLANDSTERMINAL I ,RENSKOG
stlandsterminalen på Lørenskog
utenfor Oslo blir hovedsorteringsanlegg i Postens nye terminalstruktur med inntil 3.000 medarbeidere. Over
halvparten av all brevpost i Norge (ca 3
mill sendinger) vil daglig sorteres ved anlegget. For å bryte opp ﬂatene, er servicefunksjoner lagt i mindre enheter inntil
anleggets fasade mot nord og øst. Fasadene
mot boligområdene ligger lavt i terrenget.
Det er lagt stor vekt på estetikk rundt bygget, som er på én etasje – men med en stor
parkeringskjeller under.
Den nye postterminalen skal erstatte dagens brevsenter i Oslo sentrum. Skanska er
hovedentreprenør på prosjektet som omfatter grunnarbeider, vei, råbygg og tett bygg
samt innredningsarbeider. Med et 35.000

Ø

kvm stort produksjonslokale og et totalt
gulvareal på 74.000 kvm blir den nye Østlandsterminalen et av Norges største industribygg. Bygget har en grunnﬂate på 169 x
270 meter og en høyde som varierer fra 13
til 21 meter. Prosjektet er planlagt ferdigstilt
i oktober 2009.
Ruukki Construction har produsert
og levert alle stålkonstruksjonene til den
nye postterminalen, totalt ca. 2.700 tonn
stål. Stålmontasjen har skjedd med 5 - 10
montører i hele montasjeperioden fra januar
2008 til oktober 2008. Inne i hallene er det
36 store fagverkssøyler med høye på 11
meter. Taket bæres av 52 primærfagverk og
203 sekundærfagverk, alle med lengde 21,6
meter. 33 stk rette stålbuer med en høyde på
17 meter bærer det tekniske kjernebyggd.

Ruukki Construction har også levert
takplatene og veggelementer til bygget.
Taket er konstruert med selvbærende
perforerte takplater, totalt ca. 40.000
kvadratmeter. Veggene på de tekniske
kjernebyggene sentralt i bygget er utført
med sandwichelementer, totalt ca. 3.300
kvadratmeter. ❏
Byggherre:
Posten Eiendom Robsrud AS
Arkitekt:
Arkitektene Astrup og Hellern AS
Hovedentreprenør: Skanska Norge AS
Stålentreprenør:
Ruukki Construction Oy

$RAMMENSBADET
PÍ -ARIENLYST

!

-L STÅL har produsert og montert
stålkonstruksjonene til nye Drammensbadet på Marienlyst. Badeanlegget som ble ofﬁsielt åpnet 1. september, er et av Norges ﬂotteste badeanlegg.
Bygningen på 10 000 kvadratmeter, er
konstruert i stål, betong og glass.
Stålkonstruksjonene består primært av
stål i fasader og gavler samt i det gjennomgående romfagverket i taket midt i
bygningen og i bæring av tre etasjeskiller i
velværeavdelingen. Takkonstruksjonen er
utført i DT-betongelementer. Fasadesøylene
er runde hvorpå der er montert en valset
takbjelke som følger takets krumning. Den
ene gavl er utført med skrå søyler av runde
rør, mens den motsatte gavl er krum med
søyler av valsede IPE-proﬁler.
Romfagverket er også utført med runde
rør og er framstilt i seksjoner á ca. 15,0
meter. Seksjonene understøttes av runde
hovedsøyler i stål samt av ventilasjonstårnene i betong. Den samlede stålmengde
utgjør ca. 175 tonn i stålkvalitet S355.
Stålkonstruksjonene ble produsert på 10
uker og montert på 6 uker i fjor sommer.
Det har vært stor fokus på overﬂatebehandlingen av stålet. I den ”våte sone”
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Byggherrre: Drammen Kommune
Arkitekt: BFS Arkitekter AS
Hovedentreprenør:
Strøm Gundersen AS
Rådg. ingeniør, stål:
Prosjektutvikling Midt-Norge AS
Stålentreprenør: A-L STÅL AS
Leverandør betongelementer:
Loe Betongelementer AS

er stålet først metallisert/galvanisert og
deretter malt til å tilfredsstille korrosjonskategori C4. Dette for å sikre en lang
levetid på overﬂaten i et aggressivt miljø
med klordamp.
Stålentreprisen er utført i tett sam-

arbeid med entreprenørﬁrmaet Strøm
Gundersen og konsulent Leif Lande fra
Prosjektutvikling Midt-Norge. A-L STÅL
forteller at oppgaven har både vært spennende og utfordrende og at de er stolte
av resultatet. ❏
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Stål i hverdagen
Se deg rundt! Stål over alt! Omsetning og bruk av stål har økt
voldsomt i etterkrigstiden. De siste årene har vi vært vitne til
økende priser, økt etterspørsel og til tider kamp om å få tak i
stål. Stålet har blitt vårt viktigste industrielle produkt.
I 2007 produserte verden i overkant av 1300 mill tonn
karbonstål. 80-100% andel av forbrukt stål blir resirkulert.

Samarbeidspartner

www.norskstaal.no

Norsk Stål ønsker å være
din samarbeidspartner
innen stålleveranser. Vi
har et av Norges største
lagerhold av stål, aluminium,
metaller, rustfritt og blikkenslagerprodukter. Besøk vår
hjemmeside eller ta direkte
kontakt med ett av våre 12
avdelingskontorer over det
ganske land.

*****************

*******************

*******************
Stål og utslipp
Det brukes vann i produksjon
av stål. Vannet blir resirkulert
i lukket kjølesystem. Bare
en liten del går tilbake
til omgivelsene ved fordampning. I gjennomsnitt de
siste 40 år er utslippene fra
stålindustrien redusert med
50%. Og stålindustrien har
forpliktet seg til ytterligere
reduksjon av utslipp.

Produktkatalog

Energiforbruk

på internett! Søk i vår
interaktive produktkatalog
og finn det produktet du
leter etter. Du finner også
informasjon om standarder
og priser. Som kunde av
Norsk Stål får du ytterligere
muligheter. Er du ikke
allerede registrert, anbefaler
vi at du gjør det.

Energiforbruket i stålfremstilling er blitt redusert
med mer enn en tredjedel
de siste 30 årene. Energiforbruket blir lavere når man
bruker resirkulert stål i
stålfremstillingen.

www.norskstaal.no

Kompetanse

*******************

*******************
Kvaliteten på stål og type
stål er det viktig å ha
kunnskap om. Mangler du
denne kompetansen eller er
du i tvil i enkeltprosjekter,
ta kontakt med Norsk Stål.
Vi hjelper deg.

*******************

*****************

%%'-!%%'
%®KK9P>>;8 ?8CC8I =½I 8CC8
K®EB98I8 M<IBJ8D?<K<I
,,%.4!" !" HAR SPECIALISERAT SIG PÍ ATT TILLVERKA HALLBYGGNADER I STÍL
'ENOM ATT VËLJA ,,%.4!"(!,,%. BYGGS DIN HALL PÍ ETT RATIONELLT OCH
KOSTNADSEFFEKTIVT SËTT $ETTA I KOMBINATION MED mEXIBLA LÚSNINGAR MED
HÚG KVALITET 6I HAR LEVERERAT ÚVER  HALLAR I %UROPA $ET GÚR OSS TILL
EN AV DE LEDANDE I 3VERIGE PÍ STÍLHALLAR
6ILL DU VETA MER OM VÍRA MÚJLIGHETER ATT SKRËDDARSY EN HALL EFTER DINA
ÚNSKEMÍL KONTAKTA OSS FÚR MER INFORMATION
www.llentab.se

!LML;BFEKFI

½IJ®CAE@E> ,P;

½IJ®CAE@E> ¡JK

½IJ®CAE@E> 'FI;

½IJ®CAE@E> ,KF:B?FCD

 GFJK

%%'- 
FO  
  $LE>J?8DE
-<C  
8O   

'®JJ<CM®><E 
  $I@JK@8EJK8;
-<C    
8O    

,KFI>8K8E 
   ¡I<9IF
-<C   
8O    
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833 35 Strömsund
Tel 0670-120 50
Fax 0670-120 20
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– STÅLSTOMMAR
– LEGOTILLVERKNING
– INDUSTRISERVICE
– YTBEHANDLING
TEL: 035-17 66 60 Box 48 301 02 Halmstad
nissavarvet@br-jansson.se
Besöksadress: Metallvägen, Kistinge
www.br-jansson.se
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Sam Ganguly,

Björn Malmqvist,

Försäljningsansvarig

Teknisk Chef,

Stålbyggnation,

Bult & Fästteknik AB

Bult & Fästteknik AB

3KRUVFÚRBAND
TILL STÍLKONSTRUKTIONER
SKRUVFÖRBAND

3OM KONSTRUKTÚR STËLLS MAN
OFTA INFÚR PROBLEMATIKEN ATT
GÚRA RËTT VAL AV FËSTELEMENT
NËR MAN KONSTRUERAR OCH
DIMENSIONERAR EN STÍLKONSTRUKTION .ÍGRA AV DE FRÍGESTËLLNINGAR SOM KAN DYKA
UPP ËR VAL AV SKRUVKVALITET
HÍLLFASTHETSKLASS STAMLËNGD
MONTERINGSMOMENT KVALITETSSËKRING OCH DOKUMENTATION AV SKRUVFÚRBANDET
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enna artikel kommer att behandla några av dessa frågeställningar. Undertecknade av artikeln
är anställda på Bult & Fästteknik AB
som är en skruvgrossist med mångårig
erfarenhet inom fästelementbranschen.
Företaget ingår i Nordic fastening group
som omsätter 80 miljoner och har 30
anställda. Bult & Fästteknik AB har ett
komplett produktprogram som riktar
sig till stålbyggare, konstruktörer och
arkitekter. Programmet omfattas av stålbyggnadsskruv 10.9 och 8.8 samt dragstagssystemet m-connect.
Kontroll och provning
Fästelement för stålbyggande och brokonstruktioner är en grupp av fästelement som kräver en hög säkerhetsgrad
och krav på provning och veriﬁkation
av produktintyg av typ 3.1 certiﬁkat i
enlighet med SS-EN 10204. I en del fall
krävs även en tredjepartsprovning av
ackrediterat laboratorium. Bult & Fästteknik AB utför i eget kontrollaboratorium samtliga provningar för att säkerställa att de mekaniska egenskaperna i

alla dokument och kravspeciﬁkationer
är uppfyllda.
Vår målsättning inom stålbyggnadsprogrammet är att utnyttja våra resurser och tillsammans med våra kunder
utveckla nya möjligheter för att kvalité,
pris, precision vid montage skall bli så
smidigt som möjligt. Då det inom skruvstandardiseringen pågår en harmonisering och övergång till Europastandarder, så kallade EN standarder, så är det
många gånger lätt att bli förvirrad då
man är van vid de äldre skruvstandarderna typ DIN. På vilket sätt påverkar
då den nya övergången till EN standard
14399 valet av stålbyggnadsskruv? Detta framgår under rubriken stamlängder.
Stamlängder
För stålbyggnadsskruv av kvalitet 10.9
så var det tidigare vanligt förekommande att välja DIN 6914, vilket är en
utgången standard som ersatts med EN
standarden 14399. Den äldre standarden
DIN 6914 samt de två nya standarderna
EN 14399-3 märkt HR och EN 14399-4
märkt HV har likadana egenskaper men ➤
S KR UV F Ö R B AN D
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M12 (M14) och M16 har ett högre krav
enligt ISO 898-1 på brotthållfasthet än 6kantskruv 8.8 . Detta är något man bör
beakta då man väljer att använda sexkantskruv enligt ISO 4014 och 4017.
Stålbyggnadsskruven 8.8 enligt FNS
1045 uppfyller dessa högre krav och har
även fördelar såsom inga onödiga utstick
efter montage om det är krav på passning
mellan gänga och gods.
Dragstagssystem m-connect
Som ett komplement till ovanstående
produkter levererar vi också dragstagssystemet m-connect. Vilket skapar en
rad olika möjligheter att på ett enkelt,
smidigt och kostnadseffektivt sätt infoga dragstagssystem i komplicerade,
krävde stålkonstruktioner. Systemet kan
även monteras i offentliga miljöer. Tack
vare sin utformning smälter det in och
utgör en helhet i byggnadsverket. Systemet ﬁnns att tillgå från dimensionerna
M6-M100 i längder upp till 12 m i en
rad olika material och ytbehandlingar.
För att underlätta vid konstruktion av
applikationer med dragstag så tillhandahåller vi konstruktionsprogrammet
CONNCAD.

➤ har olika gäng- och stamlängder, vilket
kan ställa till problem vid valet av skruv
när man har krav på gängpassning mot
gods. EN 14399-4 är i sitt utförande
mest lik DIN 6914 förutom för de kortare längderna. Enligt EN 14399-4 och
DIN 6914 kan dessa monteras med en
DIN mutter som har en höjd av 0,8 x
nominell gängdiameter. Denna skruv och
mutter kombinationen uppfyller inte de
Svenska kraven ställda i BKR och BSK
om jämnstyrka i förbandet.
Krav och standarder
För att uppfylla kraven i BKR och BSK så
skall man montera en skruv producerad
enligt EN 14399-4 /14399-3 med en mutter enligt DIN 6915H. Denna mutter har
en höjd av 1 x nominell gängdiameter.
Bult & Fästteknik AB har ett komplett
lager av EN 14399-4 med tillhörande
mutter utförd enligt DIN 6915H för att
levereras till stålkonstruktioner till den
svenska marknaden. Skruv och tillhörande mutter levereras ihop med dubbla
brickor och dokumentation enligt BSK
och enligt branschgruppen Skruvforums
leveransregler med dokumenterad metod
för undvikande av vätesprödhet.
EN 14399-3 har längre gänglängd och
monteras med en ISO mutter som har en
höjd av 0,9 x nominella gängdiameter.
Med hänsyn till ovanstående nämnda
normer är det av yttersta vikt att som
konstruktör ange på ritningsunderlaget
utöver SB 10.9 vilken modell man vill
nyttja för att tillgodose konstruktionskraven och undvika felpassning. Vi kan
som leverantör hjälpa er med att välja
rätt skruv för din applikation. Alternativt går det att med vår utgåva av Stålbyggnadstekniks
beräkningsprogram
välja rätt skruv och mutter för varje enskild applikation.
Stålbyggnadsskruv 8.8
I ett led för att bättre anpassa oss till
skruv som behövs på marknaden för
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Bild 1. Standard EN 14399-3

Bild 2. Standard EN 14399-4

stålbyggare till mer konkurrensen kraftiga priser har vi valt att lägga upp stålbyggnadsskruv 8.8 i utförande standard
enligt FNS 1045.
Utöver det vanliga förfarandet levereras dessa i förpackningar med tillhörande ISO mutter som är ett monteringskrav enligt BSK:s regelverk. Den
bifogade provningsrapporten redovisar
även här brottlasten för skruv och mutter samprovad.
Skruv av kvalitet 8.8 för stålbyggnation av kvalitet 8.8 för dimensionerna

Åtdragningsmoment
Trots skruvar med fullgod kvalité och dokumentation sker de ﬂesta skruvbrott vid
montering pga. felaktig monteringsmetod
och att man drar det aktuella förbandet
med ett för högt moment. Då kunskapen
ute på montageplatserna om vilken klämkraft som uppnås vid åtdragningsmomentet
för respektive smörjmedel/friktionstillstånd
och applikation är låg så drar man ofta till
fel och då oftast till för högt moment.
I många fall använder man inte någon som helst momentnyckel utan drar
på känn vilket kan leda till att man antingen drar för hårt eller i en del fall för
löst. I många monteringsfall används
slående mutterdragare som kanske inte
alls är anpassade till den aktuella applikationen med påföljd att man får ett
felaktigt åtdragningsmoment.
Montering
Det borde ställas mycket högre krav på de
metoder som används vid stålbyggnadsmontage och de metoder som används
vid montage av stålbyggnadsskruv. I den
tidigare upplagan av BSK kunde man
läsa att skruvarna skulle dras med en
manskraft och tillhörande hävarm. Detta förfarande ger en mycket stor spridning av den önskade klämkraften. Idag
ﬁnns det på marknaden momentnycklar
av hög klass eller hydraulisk styrda momentdragare. Dessa monteringsverktyg
tillsammans med utförda metodprov
gör att man kan uppfylla kraven i BSK
om ett åtdragningsmoment till 70 % av
skruvens nominella dragbrottkraft eller
till det föreskrivna åtdragningsmomentet för högt förspända förband innan
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

Bild 3 Dragstagssystem m-connect

Bild 4a och 4b visar två M12 stålbyggnadsskruvar av kvalitet 8.8 som är monterade
med olika åtdragningsmoment.

vinkelåtdragning utförs. Här ligger bilindustrin långt före i kunskap och utförande.
Det ﬁnns många faktorer som spelar
in på den uppnådda klämkraften samt
spridningen av densamma. När vi genom olika prov vet att det bara är c:a 10
% av det tillförda åtdragningsmomentet
som ger vår klämkraft samt att 90 %
av det tillförda momentet går förlorat
i friktion mellan anliggningsytor och
friktion mellan gängytorna så visar det
vikten av att man har en styrd och väl
dokumenterad monteringsmetod.
Bild 4a och 4b visar två M12 stålbyggnadsskruvar av kvalitet 8.8 som
är monterade med olika åtdragningsmoment. Bild 4a visar en skruv som är

dragen till sitt beräknade föreskrivna
moment 99 Nm (Tabellen anger 81 Nm
för obehandlad anoljad skruv) för torr
varmförzinkad skruv. Notera den intakta gängproﬁlen och gängﬂankerna.
Skruven på bild 4b är monterad till
ett för högt moment om 140 Nm. I detta
fall kan man notera hur gängﬂankerna
är på väg att ge vika. Detta tillstånd mellan skruv och mutter är av största fara
då skruvförbandet helt är på väg att ge
vika en så kallad strippning av gängorna
är nära förestående.
Utveckling
Bult & Fästteknik har tillsammans med
ett stålbyggnadsföretag utfört metodprov med styrt åtdragningsmoment

och smörjmedel för att uppnå önskad
klämkraft vid montering och säkerställd
klämkraft. Detta metodprov visade
också på att monteringsförfarandet har
stor påverkan på resultat. Metodproven
utfördes genom att mäta den aktuella
klämkraften vid det påförda styrda momentet och det aktuella friktionsmedlet.
Vår förhoppning är att vår kunskap, och
våra dokumenterande provningar och
vårt breda utbud av fästelement som
marknaden efterfrågar, utgöra en stabil
plattform för stålbyggare, konstruktörer
och arkitekter. ❑
Läs mer på Internet
http://www.nfgr.eu/bultfast/kvalitetssakring.html
www.bult-fast.se

När det gäller -

Stålbyggnader!
Ranaverken AB kanske du har hört talas
om. Vi konstruerar, tillverkar och monterar
stålbyggnader över
hela Norden. Ni kan
välja allt från lösa takbalkar till färdig stålbyggnad. Välkommen
med Er förfrågan!
RANA omvänt sadelfackverk till fryshus.

Vi bygger allt i stål!
Hus, lager- / sporthallar och industrilokaler med
stora spännvidder.
Mer än 45 år i
branschen!

RANA sadelfackverk till terminalbyggnad.

Vår styrka är, all kompetens under ett tak vid vår fabrik i
Tråvad, Västra götaland. Från konstruktion, tillverkning till
montering. Många referensobjekt runt om i hela Norden.
Tveka inte, tag kontakta våra säljare redan i dag!
Tel 0512 - 292 00
www.ranaverken.se
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Stålbyggnad - Vi kan helheten!
r*EÊFS'ÕSTMBHr,BMLZMFSr1SPKFLUFSJOHTTBNPSEOJOHPDI
QSPKFLUFSJOHJ%r#ZHHMFEOJOH,POUSPMM#FTJLUOJOH
Flygfältsbyrån har
sedan 1947 utvecklats
till en bred personalägd
teknikkoncern med ca
750 anställda.
Vårt samlade utbud av
tjänster, kunskap och
teknik inom Bygg och
Fastighet, Industri, Infrastruktur och Process
och Energi har gjort oss
till ett ledande företag
inom våra områden.

Riskulla kraftvärmeverk,
Mölndal

FB ENGINEERING AB
Göteborg-Helsingborg-Kalmar-Karlstad- KristianstadLinköping-Malmö-Stenungsund-Stockholm-Vänersborg

www.fbe.se

Snabbt eller felfritt?
- Ja tack, både och!
I en värld där alla processer går allt snabbare,
är tid en bristvara. För att tidspressen inte ska
gå på bekostnad av kvalitet, använder vi sedan
länge på WSP 3D-projektering i alla våra
större projekt. Nu inför vi 4D där mängder,
prissättning och planering kopplas till en och
samma modell. På så sätt kan vi erbjuda dig
våra tjänster snabbt och felfritt.

WSP är ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster inom hus och
industri, transport och infrastruktur samt miljö. 10 000 kvaliﬁcerade
konsulter i 35 länder samarbetar för våra kunders bästa. I Sverige har vi
en rikstäckande organisation med 2 000 medarbetare.

Läs mer på
www.wspgroup.se
Outstanding Ideas
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Ståltillverkare

Tunnplåtstillverkare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤Stålbyggare och verkstäder
EAB AB
333 33 SMÅLANDSSTENAR
0371-340 00
Fax 0371-312 25
www.eab.se
info@eab.se
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➤Stålbyggare och verkstäder
LECOR Stålteknik AB
Dumpergatan 8,
442 40 KUNGÄLV
0303-24 66 70
Fax 0303-939 15
www.lecor.se
tennce.carlsson@lecor.se
➤Stålbyggare och verkstäder
Llentab AB
Box 104, 456 23 KUNGSHAMN
0523-790 00
Fax 0523-311 20
www.llentab.se
info@llentab.se
➤Stålbyggare och verkstäder
Maku Stål AB
Verkstadsgatan 15, 504 62 BORÅS
033-23 70 80
Fax 033-41 50 23
www.maku.se
info@maku.se
➤Stålbyggare och verkstäder
Peikko AB
Box 4, 601 02 NORRKÖPING
011-13 82 50
Fax 011-13 59 40
www.peikko.se
info@peikko.se
➤Stålbyggare och verkstäder
Ruukki Sverige AB
Svärdvägen 21, 182 33 DANDERYD
08-545 499 50
Fax 08-545 498 69
www.ruukki.se sverige@ruukki.se
➤Stålbyggare och verkstäder
Ranaverken AB, 534 92 TRÅVAD
0512-292 00
Fax 0512-202 05
www.ranaverken.se
rana@ranaverken.se
➤Stålbyggare och verkstäder
Smederna AB
Skyttbrinksvägen 12,
147 39 TUMBA
08-556 455 00
Fax 08-556 455 10
www.smederna.se
smederna@smederna.se
➤Stålbyggare och verkstäder
Svecon Construction AB
Garnisonsgatan 25A,
254 66 HELSINGBORG
042-38 09 30
www.hpcbalken.com
ng@svecon.org
➤Stålbyggare och verkstäder
Stålmonteringar AB STÅLAB
Faktorsgatan 12,
461 37 TROLLHÄTTAN
0520-47 41 00
Fax 0520-47 41 99
www.stalab.se
info@stalab.se
➤Stålbyggare och verkstäder
SWL Stålkonstruktioner AB
Box 500, 777 25 SMEDJEBACKEN
0240-66 87 50
Fax 0240-756 13
www.swl.se
70
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➤Stålbyggare och verkstäder
Västanfors Stålbyggnader AB
Södra Linjan,
737 30 FAGERSTA
0223-475 00
Fax 0223-475 30
www.vastanfors.se
fagersta@vastanfors.se
Konsulter
➤Konsulter
Bjerking AB
Box 1351, 751 43 UPPSALA
018-65 11 00
Fax 018-65 11 01
www.bjerking.se
info@bjerking.se
➤Konsulter
Bloms Ingenjörsbyrå AB
Mästargatan 5,
781 71 BORLÄNGE
0243-79 20 90
Fax 0243-79 20 99
bloms@bloms.se
➤Konsulter
ELU Konsult AB
Rinkebyvägen 1,
182 36 DANDERYD
08-622 91 00
Fax 08-755 95 33
www.elu.se
info@elu.se
➤Konsulter
FB Engineering AB
Box 12076,
402 41 GÖTEBORG
031-775 10 00
Fax 031-775 11 00
www.fbe.se
info@fbe.se
➤Konsulter
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Box 1013, 721 26 VÄSTERÅS
021-15 58 00
Fax 021-18 11 90
www.kadesjos.se
kadesjos@kadesjos.se
➤Konsulter
PI i Göteborg PIAB AB
E A Rosengrens gata 19,
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA
031-49 99 60
Fax 031-49 99 70
www.piabgbg.se
piab@piabgbg.se
➤Konsulter
ProDevelopment i Sverige AB
Vattentornsvägen 26,
972 51 LULEÅ
0920-24 86 38
www.prodevelopment.se
info@prodevelopment.se
➤Konsulter
Projektteamet AB
Knipplekullen 3B,
417 49 GÖTEBORG
031-70 50 700
Fax 031-70 50 705
www.projektteamet.se
projteam@projektteamet.se
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➤Konsulter
Ramböll AB
Box 4205,
102 65 STOCKHOLM
08-615 60 00
Fax 08-702 19 13
www.ramboll.se
infosverige@ramboll.se
➤Konsulter
Stålbyggnadskontroll AB
Bergshamra Allé 139,
170 74 SOLNA
08-655 40 10
Fax 08-655 40 30
➤Konsulter
Sweco
Box 34044,
100 26 STOCKHOLM
08-695 60 00
Fax 08-695 60 10
www.sweco.se
swecostructures@sweco.se
➤Konsulter
Tyréns AB
118 86 STOCKHOLM
08-566 410 00
Fax 08-644 88 50
www.tyrens.se
info@tyrens.se
➤Konsulter
VBK
Mölndalsvägen 85,
412 85 GÖTEBORG
031-703 35 00
Fax 031-703 35 01
www.vbk.se
mail@vbk.se
➤Konsulter
WSP Sverige AB
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN
08-688 60 00
Fax 08-688 69 99
www.wspgroup.se
info@wspgroup.se

➤Byggföretag
PART AB
Industrigatan 7,
952 31 KALIX
0923-79590
www.partab.nu
info@partbyggen.se
➤Byggföretag
PEAB AB
Margretetorpsvägen 84,
260 92 FÖRSLÖV
0431-890 00
Fax 0431-45 17 00
www.peab.se
info@peab.se
➤Byggföretag / Stålbyggare
Skanska Sverige AB
169 83 SOLNA
08-504 350 00
Fax 08-755 63 17
www.skanska.se

Korrosionsskydd
➤Korrosionsskydd
Alucrom AB
Box 8919,
402 73 GÖTEBORG
031-744 19 90
Fax 031-779 05 88
www.midroc.se
info.ial@midroc.se

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

Byggföretag
➤Byggföretag
Arcona AB
Box 19513,
104 32 STOCKHOLM
08-601 21 00
Fax 08-601 21 01
www.arcona.se
info@arcona.se
➤Byggföretag
Banverket
781 85 BORLÄNGE
0243-44 50 00
Fax 0243-44 56
www.banverket.se
banverket@banverket.se
➤Byggföretag
Open House Production AB
Lommavägen 39,
232 35 ARLÖV
040-53 37 30
Fax 040-43 24 00
www.openhouse.se
kontakt@openhouse.se
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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
Saint Gobain Isover AB
Box 501,
260 50 BILLESHOLM
042-840 00
Fax 042-844 52
www.isover.se
isover@isover.se
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Sammanfogning / maskiner
➤Sammanfogning / maskiner
Bult & Fästteknik AB
Rattgatan 14
442 40 Kungälv
0303-20 67 00
Fax 0303-20 67 10
info@bult-fast.se
➤Sammanfogning / maskiner
Ejot & Avdel System AB
Box 9013, 700 09 ÖREBRO
019-20 65 00
Fax 019-20 65 14
www.ejot-avdel.se
info@ejot-avdel.se
➤Sammanfogning / maskiner
ESAB Sverige AB
Box 8004, 402 77 GÖTEBORG
031-50 90 00
Fax 031-50 93 90
www.esab.com
esab.sverige@esab.se
➤Sammanfogning / maskiner
Mage AG
Industriestrasse 34,
CH-1791 COURTAMAN
+41 26 684 74 00
Fax +41 26 684 21 89
www.mage.ch
sales@mage.ch
➤Sammanfogning / maskiner
Richard Steen AB
Lövaskog, Kronogården,
516 92 ÄSPERED
033-27 62 00
Fax 033-27 63 40
www.richardsteen.se
info@richardsteen.se
➤Sammanfogning / maskiner
SFS Intec AB
Olivehällsvägen 10,
645 42 STRÄNGNÄS
0152-71 50 10
Fax 0152-71 50 45
www.sfsintec.biz
se.strangnas@sfsintec.biz
➤Sammanfogning / maskiner
U-nite Fasteners Technology AB
Hogstorp, 451 95 UDDEVALLA
0522-65 33 90
Fax 0522-873 51
www.unitefasteners.com
info@unitefasteners.com
Kontroll & provning
➤Kontroll & provning
FORCE Technology Sweden AB
Tallmätargatan 7, 721 34 VÄSTERÅS
021-490 30 00
Fax 021-490 30 01
www.forcetechnology.se
info@forcetechnolgy.se
➤Kontroll & provning
ÅF-Kontroll AB
Box 1551, 401 51 GÖTEBORG
031-743 10 00
Fax: 031-743 10 09
www.afconsult.com
info@afconsult.com
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➤Kontroll & provning
Ingenjör Joel L Jonsson
Aspvägen 1, 340 30 VISLANDA
0472-341 95
Fax 0472-341 95
www.joeljonsson.se
info@joeljonsson.se
Datorprogram / IT
➤Datorprogram / IT
Cadmac
La Cours Gata 4,
252 31 HELSINGBORG
042-20 88 00
Fax 042- 14 93 05
www.cadmac.se
peter.gustafson@cadmac.se
➤Datorprogram / IT
StruProg AB
Virkesgränd 4,
183 63 TÄBY
08-732 87 20
Fax 08-732 87 20
www.struprog.se
info@struprog.se
➤Datorprogram / IT
Tekla Software AB
Sigurdsgatan 21,
721 30 VÄSTERÅS
021-10 96 00
Fax 021-10 96 09
www.Tekla.com/se
TeklaStructures.Sales.SWE@tekla.com
Intresseorganisationer
➤Intresseorganisationer
Jernkontoret
Box 1721,
111 87 STOCKHOLM
08-679 17 00
Fax 08-611 20 89
www.jernkontoret.se
ofﬁce@jernkontoret.se
➤Intresseorganisationer
MVR
Nybohovsbacken 23-25,
117 63 STOCKHOLM
08-545 161 50
Fax 08-545 161 69
www.mvr.se
info@mvr.se
➤Intresseorganisationer
Plåtslageriernas Riksförbund (PLR)
Rosenlundsgatan 40,
Box 17536,
118 91 STOCKHOLM
08-762 75 85
Fax 08-616 00 72
www.plr.se info@plr.se
➤Intresseorganisationer
SVEFF
Box 5501,
114 85 STOCKHOLM
08-783 82 40
Fax 08-783 82 38
www.sveff.se
sveff.info@ktf.se
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Den norske Stålgruppen
(stålentreprenører)
Foreningenhar egen hjemmeside her:
www.stalforbund.com/stalgruppen.htm
➤Stålentreprenør
AK Mekaniske AS,
Bredmyra 10,
1739 Borgenhaugen
Tel: 69 10 45 20
www.akmek.no
➤Stålentreprenør
A-L Staål AS,
Storemyrveien 6, 1626 Manstad
Tel.91 56 01 13
www.alstaal.dk/no
➤Stålentreprenør
ARMEC AS,
Pb. 60, 2271 Flisa
Tel. 62 95 54 00
www.armec.no
➤Stålentreprenør
Bygg Teknisk Stål AS,
Pb. 173, 1890 Rakkestad
Tel. 69 22 70 00
➤Stålentreprenør
Contiga AS,
Pb. 207, Økern, 0510 Oslo
Tel. 23 24 89 00
www.contiga.no
➤Stålentreprenør
Fana Stål AS,
Espehaugen 23, 5258 Blomsterdalen
Tel. 55 91 81 81
www.fanastaal.no
➤Stålentreprenør
Icopal Metall AS,
Postbox 55, 1477 Fjellhamar
Tel. 67 97 90 00
www.icopal.no
➤Stålentreprenør
Kristiansand Industriservice AS,
Barstølveien 24a, 4636 Kristiansand
Tel. 38 02 33 13
www.cwofjeldstad.no
➤Stålentreprenør
Kynningsrud Prefab AS,
Pb. 13, 1662 Rolvsøy
Tel. 69 33 77 00
www.kynningsrud.no

➤Stålentreprenør
Ofoten Mek AS,
Havnegt. 21,
Pb. 18, 8501 Narvik
Tel. 76 97 78 10
www.ofotenmek.no
➤Stålentreprenør
Ruukki Construction,
PO-Box 900,
60101 Seinäjoki, Finland
Tel.+ 358 6 4160 111
www.ruukki.no
➤Stålentreprenør
Ruukki Construction Norge AS,
8805 Sandnessjøen
Tel. 75 06 36 18
www.ruukki.no
➤Stålentreprenør
Skalles Mek. Verksted AS,
Krosnesvn. 6, 1621 Gressvik
Tel. 69 36 32 50
www.skalles.no
➤Stålentreprenør
SKV AS,
Tomtevn. 21, 1618 Fredrikstad
Tel. 69 35 12 20
www.skv.no
➤Stålentreprenør
Stav Industrier AS,
Vestre Rosten 73, 7072 Heimdal
Tel. 72 88 72 95
www.stavindustrier.no
➤Stålentreprenør
Stokke Stål AS,
Dalen veien 9, 3160 Stokke
Tel. 33 33 58 00
www.stokkestaal.no
➤Stålentreprenør
Åkrene Mek. Verksted AS,
Tuenvn. 30, 2000 Lillestrøm
Tel. 63 88 19 40
www.aakrene-mek.no
Stålklubben
➤Stålklubben
Arcelor Long Commercial Norway AS,
Pb 2667 Solli, 0203 Oslo
Tel. 22 83 78 20
www.arcelor.com

➤Stålentreprenør
Lønnheim Stål AS,
Nordmørsveien 54, 6517 Kristiansund
Tel. 71 57 23 00
www.lonnheim.no

➤Stålklubben
Corus International Norway,
Karoline Kristiansens vei 5,
0661 Oslo
Tel. 93 25 78 28
www.corusgroup.com

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

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

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

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

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

➤Stålklubben
Ferrostaal AS,
Prinsensgt 22, 0157 Oslo
Tel. 22 82 84 60
www.ferrostaal.com
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➤Stålklubben
Ruukki Norge A/S,
Pb 140 Furuset, 1001 Oslo
Tel. 22 90 90 00
www.ruukki.no
➤Stålklubben
Salzgitter AG,
FGK, D-38223 Salzgitter
www.salzgitter-ag.de
➤Stålklubben
SSAB Svensk Stål AS,
Pb 47, 1313 Vøyenenga
Tel. 23 11 85 80
www.ssab.se
➤Stålklubben
Thyssenkrupp Stahlunion
GMBH Delegation,
Kolbotnv. 25,
1410 Kolbotn
Tel. 66 81 76 50
www.tksu.no
Stål- og Metallgrossistenes Forening
(stålgrossister)
➤Stålgrossister
Astrup AS,
Pb.8 Haugenstua,
0915 Oslo
Tel.22 79 15 00
www.astrup.no
➤Stålgrossister
Leif Hübert Stål AS,
Birkedalsvn 65, 4640 Søgne
Tel. 33 13 84 00
www.hubert.no
➤Stålgrossister
Norsk Stål AS,
Pb 123, 1378 Nesbru
Tel. 66 84 28 00
www.norskstaal.no
➤Stålgrossister
Ruukki Norge AS,
Pb 140 Furuset, 1001 Oslo
Tel. 22 90 90 00
www.ccb.no
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
(engineering)
Foreningen har egen hjemmeside her:
www.stalguiden.com/NFS.htm
Mer enn 400 personlige medlemmer og
mer enn 30 bedriftsmedlemmer
Industrigruppen Stålbygg
➤Stålbygg
Corus Bygg Systemer AS,
Røraskogen 2, 3739 Skien
Tel. 35 91 52 00
www.cbsnordic.no
➤Stålbygg
Ruukki Norge AS,
Pb 140 Furuset, 1001 Oslo
Tel. 815 00 464
www.ruukki.no
➤Stålbygg
Arcelor Construction Norge AS,
Dyrskuevn. 16,
2040 Kløfta
Tel. 63 94 72 72
www.arcelor-construction.no
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➤Stålbygg
Plannja AS,
Pb 8 Leirdal, 1008 Oslo
Tel. 23 28 85 00
www.plannja.no
Nordic Galvanizers

Andre medlemmer

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

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

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

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

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

Foreningen har egen hjemmeside her:
www.zincinfo.se

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

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

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

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

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

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

➤Andre medlemmer
Finn-Durk AS,
Skårersletta 45,
1473 Lørenskog
Tel.67 92 18 10
www.ﬁnndurk.no
➤Andre medlemmer
Firesafe AS,
Pb.6411 Etterstad, 0605 Oslo
Tel. 22 72 20 20
www.ﬁresafe.no
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➤Andre medlemmer
GT Bygg og Stål AS
Nedre Storgate 45,
3015 Drammen
Tel.32 89 55 95
www.gt-bygg.no
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➤Andre medlemmer
Norbye Industriservice AS,
Pb. 483, 9305 Finnsnes
Tel. 77 84 17 20
www.industri-service.no
➤Andre medlemmer
OptiKon AS,
Spinneriveien 1, 1632 Gamle Fredrikstad
Tel: 69 30 40 00
www.optikon.no

➤Andre medlemmer
Paroc AS, Pb.150 Oppsal, 0619 Oslo
Tel. 22 62 71 12
www.paroc.no
➤Andre medlemmer
Seut Industrier AS,
Mossevn. 63/65, Pb351, 1601 Fredrikstad
Tel. 69 36 87 70
www.seut.no
➤Andre medlemmer
Siv. ingeniør Arne Vaslag AS,
Karivoldveien 90, 7224 Melhus
Tel. 72 87 12 50
www.av-as.no
➤Andre medlemmer
Siv. Ing. Knut Finseth AS,
Bleikerv.17, 1387 Asker
Tel. 66 78 02 60
www.ﬁnseth.no
➤Andre medlemmer
Smith Stål Nord AS,
Nedre Ila 66, 7493 Trondheim
Tel. 72 59 24 00
www.smith.no
➤Andre medlemmer
Smith Stål Øst AS,
Bentsrudveien 3, 3080 Holmestrand
Tel. 33 37 25 00
www.jern.no
➤Andre medlemmer
Stene Stål Produkter AS,
Seljevn. 8, 1362 Rolvsøy
Tel. 69 33 60 33
www.stenestaalprodukter.no
➤Andre medlemmer
StS Gruppen AS,
Pb. 6085 Postterminalen, 5892 Bergen
Tel. 55 20 80 00
www.s-t-s.no
➤Andre medlemmer
ThermiSol AS,
Postboks 2139 Høyden, 1521 Moss
Tel. 22 60 60 40
www.thermisol.no
➤Andre medlemmer
Y.B.M Construction AS,
Holmliasentervei 19, 1255 Oslo
Tel. 21 94 54 21
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STÅLBYGGNADSDAGENS
PROGRAM
Torsdagen den 23 oktober 2008 kl 09:00 – 17:00

STÅLBYGGNADS-

2008

09.00 Hälsningsanförande
Mikael Nyquist, Stålbyggnadsinstitutets ordförande
Stålbyggnadsåret 2008
Björn Uppfeldt,VD Stålbyggnadsinstitutet
Malmö Arena lyfter Öresundsregionen
Percy Nilsson, Parkfast
Outokumpu investerar i duplexa stål för framtiden
Bo Annvik, Outokumpu
Hur metallpriserna påverkar byggmaterialpriserna
Magnus Ericsson, Raw Materials Group
10.25 Kaffe
11.10 Utdelning av Silverbalken
Robusta vägglösningar med stål
Jens Erik Jörgensen, Skanska Teknik
Stålbyggnadsforskningen i Sverige
Milan Veljkovic, Luleå Tekniska Universitet
Vart är svensk byggforskning på väg?
Ove Lagerqvist, Skanska / LTU
Stålbyggnadsexposén

Stålbroar
s
Inspiration, teknik
och marknad
s
Stålprojekteringsprocessen

13.40 Betydelsen av kompetens under projekteringsfasen
Staffan Nordén, Akademiska Hus
Planering och koordinering av 3D-projekt
Lars Cederfeldt, Sweco Structures
Strukturanalys och samspel med övrig projektering
Alexander Dobo, Sweco Structures
Detaljutformning – stålbyggandets viktigaste
och svåraste moment
Tom Treiberg, Treicon
Produktionshandlingar
Marcus Löving, Ramböll Sverige
Bättre stålbroar med effektiv kommunikation
Anders Spåls, Ruukki Construction
14.55 Kaffe
15.40 Bro över Örekilsälven – Noggrannhet i
projektering och ny teknik i byggandet
Jan Sandberg, Vägverket
Utmattning av stålbroar – utmaningar att ta tag i
Mohammad Al-Emrani, Chalmers Tekniska Högskola
Steel in bridges from past to future
Esko Järvenpää, WSP Finland
How to Maintain your Design
Thijs Verburg, Verburg Hoogendijk Architects
16.45 Avslutning

Tveka inte –
anmäl dig nu!
www.sbi.se
08-661 02 80

23-24 oktober 2008
Slagthuset, Malmö

12.10 Lunch

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

MORE WITH METALS

S TÅ L F Ö R V E R K L I G A R A R E N A P R O J E K T
T´L OCH ST´LSTOMMAR HAR EN STARK ROLL
I DET MODERNA ARENABYGGANDET 3TORA
SP³NNVIDDER KOMPLICERADE BYGGNADS
FORMER OCH HÅGA KRAV P´ H´LLFASTHET ³R SIG
NIFIKATIVT FÅR DAGENS ARENOR OCH D´ ³R ST´L
ETT MYCKET KONKURRENSKRAFTIGT ALTERNATIV
4ILL -ALMÅ &&S NYA ARENA 3WEDBANK
3TADION HAR 2UUKKI LEVERERAT EN KONSOLUT
FORMAD TAKKONSTRUKTION D³R LÅSNINGEN P´

KONSTRUKTIONEN UTARBETATS AV 2UUKKI TILL
SAMMANS MED ARKITEKT BYGGENTREPRENÅR
OCH BYGGHERRE
4ILL -ALMÅ !RENA HAR VI LEVERERAT S´V³L
TAKKONSTRUKTIONEN SOM ARENANS FASADER
4AKKONSTRUKTIONEN BEST´R AV  METER HÅGA
FACKVERK OCH SP³NNER  METER SOM UTÅVER
EGENVIKTER OCH SNÅ SKALL B³RA EXTRA LASTER
FR´N  TILL  TON
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