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Stockholm Waterfront
tar form

Stockholm Waterfront

Kolmoen Bru

Stockholms nyaste landmärke, kongresscentret Stockholm Waterfront bärs bokstavligen upp av Ruukki.
Stålkonstruktionens största fackverk i det här krävande byggprojektet är 15 meter högt och 50 meter långt.
Ruukkis bärande takkonstruktioner kommer att användas över en yta på totalt 4 600 kvadratmeter i kongressce
Mer om Ruukkis åtagande i detta projekt och om andra projekt kan du läsa mer om på ruukki.se

l The Footbridge
Valmy
l EN 1090-2
l Stålbroar – Industri
– Kontor
l Byggsystem i stål
l Firth of Forth

The Footbridge Valmy

www.ruukki.se

Norsk Stål er 186 år nå i
oktober. Med lang fartstid
tilbyr vi våre kunder solid
kompetanse, erfaring og
tilgjengelighet.
Vi jobber alltid for å være din
effektive og lønnsomme
samarbeidspartner.

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

NYHETER OM STÅLBYGGNAD NR 3 2009 L INNEHÅLL

LEDARE

5

NYHETER I STÅLBYGGNADSBRANSCHEN

6

REPORTAGE:
L STÅLPROJEKT
The Footbridge, Valmy, France

14

Dietmar Feichtinger Architectes

L STÅLPROJEKT
Bro över Hudälven – ett landmärke växer fram i Bohuslän

23

Anders Spåls, Business manager, Ruukki Infrastruktur

L UTFÖRANDE AV STÅLKONSTRUKTIONER
NS EN 1090-2 – Ny standard for stålkonstruksjoner gjeldende våren 2010

27

Martin Måseide, VMI AS, vmi@vmi.no

L MEDLEMSFÖRETAG
SKV med nytt verksted i Råde
AK Mekaniske AS med nytt verksted i Fredrikstad
Reinertsens utveckling fortsätter i Murmansk!

33
34
35

L BYGGSYSTEM
NCCs nya standardvägg för putsade fasader i ﬂervåningshus
– Utveckling med helhetssyn

36

Mats Öberg, NCC

L STÅLPROJEKT
Stockholm Waterfront

40

Sten-Åke Torefeldt, ELU-Konsult

L STÅLPROJEKT
Bolidens nya anrikningsverk i Aitik

46

Bo Jonsson, Kadesjös

L STÅLBYGGNADSHISTORIA
Bron över Firth of Forth

50

Sture Samuelsson, Prof em, Konstruktionslära KTH

L STÅL GÖR DET MÖJLIGT
Kolomoen bru – en fullrigger
Gangbroa ”Stasjonsinngang Øst”
Hoppbacken i Holmenkollen
Södertälje kanal
Hotell Scandic Opalen, Göteborg – påbyggnad
City tunneln i Malmö
Falkhallen, Falkenberg
Kristianstad Arena

58
62
63
64
66
66
67
68

MEDLEMSFÖRETAG
– SVERIGE
– NORGE

69
73

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

IN N E H ÅL L

3

PRODUKTNYTT – ANNONS

Framtidens montage av skivor på stålregel-stomme
Europroﬁl deltog i ett antal
tester på Sintef i Trondheim
av ytterväggskonstruktioner
där Skanska ville säkerställa
vind och vattentäthet av det
klimatskal man använder i sin
produktion. Man kunde då
bl.a. konstatera att bättre tätning av skarvar mellan väggskivorna samt mellan skiva
och regelstomme är önskvärd.
Europroﬁl har provat olika
metoder för att lösa denna svaga punkt i konstruktionsskalet,
vilket nu har resulterat i en ny
patentsökt montageproﬁl.
Den patentsökta montageproﬁlen för yttervägg består av
en H-proﬁl i plast. Denna är försedd med dubbelhäftande tejp
på sin bakre ﬂäns, där hål stansats genom tejp och proﬁlbaksida, hål är dessutom stansade
genom livet i proﬁlen. Fixturen
tätar effektivt skarven mellan
skivor med sin proﬁlkropp och
ett applicerat lim. Dessutom
limmas ﬁxturen fast i underlaget
genom att lim tillåts komma ut
ur proﬁlen genom de stansade
hålen på proﬁlens baksida och
fästa mot underlaget. En annan
mycket stor fördel är att ﬁxturen
ersätter skruvningen, vilket
annars är ett slitsamt tidsödande
arbete för montörerna.
Monteringen av skivorna
med ﬁxturer är mycket enkel
och ergonomisk. En första
startﬁxtur monteras på regeln
genom att skyddsﬁlmen på
tejpen avlägsnas och proﬁlen
fästs mot regeln. Lim appliceras
i ﬁxturen och på skenor och
mittregel. Skivans kant placeras
i ﬁxturen och trycks i position,
en magnetlist kan med fördel
användas på mittregeln för att
trycka skivans baksida mot
stålregeln tills limmet ﬁxerat.
En ny ﬁxtur placeras på den
monterade skivans fria kant,
när ﬁxturen är i rätt position
avlägsnas skyddsﬁlmen på
tejpen och fästs mot regeln.
Lim appliceras i ﬁxturen på
skenor och mittregel, ny skiva
placeras i ﬁxturen osv. I denna
skarv limmas skivornas sidor
mot varandra och i underlaget,
detta ger en helt tät och mycket
stark fogning av skivorna, mot
varandra och mot underlaget.
Användningen ställer stora
krav på limmet, både vad gäller
styrka och hållbarhet. För ändamålet har ett speciellt silikatlim
utvecklats som kallas Magna.
Magna silikatlim är i applikationen att betrakta som ålders-

Montageproﬁler för ytterväggar
är tillverkade av strängsprutad
PVCplast. Proﬁlerna är försedda
med dubbelhäftande tape för enkelt
montage mot stålreglar.
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Montage av skiva på stålregelstomme
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beständig, ﬁxturen skyddar
effektivt limfogen mot UV-ljus
vilket är det enda som påverkar
dess beständighet. De ﬁxturmonterade skivorna skyddar
effektivt och säkert byggnadens
stomme mot drag och fukt, helt
utan risk för läckage då skivorna
dessutom är helt intakta utan
skruvskador eller befattade med

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

Läs mer på europroﬁl.se
info@europroﬁl.se
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"REKRAFTIG
ARKITEKTUR OG DESIGN

!

nnethvert år avholdes en arkitektkonkurranse i Norge og Sverige om hvilket
byggverk i stål som har de beste kvaliteter både hva angår estetikk, teknikk,
miljø og økonomi. Dette er en velrenommert tradisjon, som mange følger
spent med på, langt utover stålmiljøet. I år går den norske prisen til gang- og sykkelbrua Ypsilon i Drammen. Den svenske prisen går til Malmøs nya fotballarena,
Swedbank Stadion. Prisen tildeles byggherre, arkitekt, konstruktør og stålentreprenør. Prosjektene ble også hedret med den europeiske prisen ”ECCS European
Steel Design Awards 2009”.
Disse to prosjekter er svært ulike men de har likevel noe til felles. De er bærekraftige. Gjennom god arkitektur, kvalitet og funksjon oppnås en miljøgevinst for menneskene og samfunnet. Byggverk med slike kvaliteter står gjerne lengre enn andre.
De gir også helsemessige gevinster både direkte og indirekte. Direkte gjennom deres
funksjon, som er fysisk aktivitet, og indirekte gjennom økt trivsel. Dette gir bedre
helse og økt livskvalitet, noe som samfunnet og miljøet tjener på.
Den arkitektoniske konteksten er av avgjørende betydning. Sammen kan arkitekter og konstruktører utnytte stålets mange muligheter for å skape god og bærekraftig
design. Dette gjelder også bygninger. Det som er spesielt for bygninger er at mesteparten av miljøpåvirkningene kommer fra energibruken i den daglige drift – til oppvarming, nedkjøling, ventilasjon, belysning osv... Det er derfor viktig at den største
innsatsen for å få ned CO2-utslippet konsentreres om driftsfasen. Med energieffektiv
design og gode tekniske løsninger kan energiforbruket reduseres.
En stålkonstruksjon kan tilpasses ethvert krav til termisk og akustisk isolering
og kan enkelt tilpasses nye funksjonskrav gjennom byggets levetid. Med stål er det
enkelt å utføre forsterkninger og ombygninger. Lette stålkonstruksjoner kan enkelt
bygges oppå eksisterende bygninger uten å overbelaste fundamentene.
Ved å konstruere med hensyn på effektiv montering og demontering, kan stålkomponenter enkelt gjenbrukes. Behovet for ny stålproduksjon kan dermed reduseres kraftig. Et eksempel på dette er
den nye Olympiske stadion i London 2012 der store deler av tribunen skal demonteres og ﬂyttes til en ny arena etter lekene. Dette ble
også gjort etter Fotball-EM i Sveits og Østerrike.
Det ﬁnnes mange gode miljøgrunner til å bygge i stål, minst
20. Derfor har vi laget en brosjyre kalt ”20 gode miljøgrunner for å bygge i stål”, som kan lastes ned fra vår hjemmeside. Men for mange av disse miljøargumentene vil arkitektens rolle og samspillet med konstruktøren være svært viktig
– fra planlegging, utforming og konstruksjon til driftsfasen.
På Norsk Ståldag 27. oktober vil miljø stå i fokus. Det vil
bli et meget interessant innlegg kalt ”Utnytt stålets miljøegenskaper!”. Videre vil det bli presentasjoner av de to systemene
for miljøklassiﬁsering, LEED og BREEAM, som nå innføres
i hhv Skanska og NCC. Arkitekturen kommer også i fokus
når a-lab skal fortelle om ﬂeksible løsninger og eco-design ifm
StatoilHydros nye hovedkontor på Fornebu.
Til slutt vil jeg oppfordre dere alle til å delta på årets store
begivenheter, Stålbyggnadsdagen 22. oktober i Stockholm og
Norsk Ståldag 27. oktober i Oslo. Konferansene har høyt faglig
innhold, stor bredde og ikke minst er de et sosialt forum der du
kan knytte kontakter, treffe kollegaer, kunder og konkurrenter.
Meld deg på! Jeg ser fram til å treffe deg!

Kjetil Myhre
Daglig leder, Norsk Stålforbund
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STÅLPRISER

.ORSKE !RKITEKTSTUDENTERS
3TÍLKONSTRUKSJONSPRIS 
TIL +NUT 'ULLBRAND "ORGEN
risen som består av et
diplom og en sjekk på
kr. 20.000 vil bli overrakt på Norsk Ståldag 27.
oktober 2009 på Grand Hotel i Oslo. Vinneren ﬁkk også
en reise til Barcelona til ECCS
Annual Meetings & Congress
16-18. September. Her mottok han, under en høytidelig
prisseremoni, ”European
Student Awards for Architectural Design 2009” etter å ha
blitt nominert for prosjektet
”Farnes rasteplass”.
Norsk Stålforbund og
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner deler hvert annet
år ut Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris.
Prisen ble første gang delt ut
i 2005. Konkurransen retter seg mot arkitektstudenter ved norske universitet og
høgkoler. Prisen er ment å
oppmuntre arkitektstudentene til å anvende stål som et
sentralt element i design av
konstruksjoner og inspirere
til nye idéer og løsninger.
Juryen har bestemt at Norske Arkitektstudenters Stål konstruksjonspris 2009 tildeles
Knut Gullbrand Borgen for
arbeidet ”Farnes rasteplass”,
et prosjekt høsten 2008 ved
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Prosjektet
var en besvarelse på studiokurset Arkitektur i landskap.
Kurset samarbeidet med
Nasjonale Turistveier, og
hadde reelle tomter og prosjekteringsoppgaver tilknyttet den fremtidige turistvegen
Gaularfjellet.

P
● Ännu ett nummer av tidningen
Stålbyggnad med
intressant läsning
och inspiration.
Som vanligt ligger
fokus på intressanta
projekt byggda i stål.
Men du ﬁnner även
lite nyttig läsning,
t ex vad de nya
utförande standarderna EN 1090-2
kommer att innebär
för dig som jobbar
med stålkonstruktioner. Lite intressant
konstruktionshistoria
kan vi också bjuda
på – ännu ett läsvärt
bidrag från Sture
Samuelsson. Positiva
rapporter från andra
sidan gränsen – två
av medlemsföretagen i Norsk Stålforbund expanderar
och bygger nya
verkstäder!
Trevlig läsning och
tipsa gärna andra om
att de kan beställa
en gratis prenumeration på www.sbi.se!

Lars Hamrebjörk
Redaktör
för tidningen
Stålbyggnad
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Juryen har bestått av:
Siv. arkitekt Øyvind Almaas, ØKAW Arkitekter
MNAL AS
Siv. ingeniør Pål Jevanord,
Sivilingeniør Knut Finseth AS
Siv. ingeniør Stig Møllersen, Multiconsult AS, representant for Norsk Forening
for Stålkonstruksjoner
Daglig leder Kjetil Myhre,
Norsk Stålforbund, representant for Den norske Stålgruppen
Det forelå i år 8 utkast til

Her mottar Knut
Gullbrand
Borgen den
europeiske
studentprisen under
en prisseremoni i
Barcelona
17. september.

bedømming. Bedømmelseskriteriene har vært: Innovasjon, originalitet, idé, konstruktiv forståelse, materialkunnskap, skulpturell egenart, funksjonalitet, fremstilling og gjennomførbarhet.
Juryens uttalelse
om prisvinneren:
”Studenten har tatt for seg
en interessant situasjon,
nemlig møtet mellom land
og vann i en vakker vestelandsfjord. Rustfrie plater
og gitter som er satt vertikalt, lager et nytt landskap med odder og bukter.
Stålmaterialet er brukt med
fantasi og konstruktiv forståelse. Prosjektet er enkelt og
klart fremstilt.”
Studentens prosjektbeskrivelse:
Prosjektet søker å tilgjengeliggjøre fjorden samt å gi
de reisene varierte plasser
å raste ved i nær kontakt
med vannet. Tomten består
hovedsaklig av grove steinmasser mellom riksvegen og
fjorden. Massene utgjør selv

rasteplassen, mens stålet gir
plassen dens form og romlige
kvaliteter. Det er verken lagt
til eller fjernet masser.
I behandlingen av massene benyttes stålets egenskaper i forhold til trykk- og
strekkrefter. Ni runde trau av
rustfritt stålgitter fylles med
steinmasse. Valsede rustfrie
stålplater monteres mellom
trauene. Plassen fylles så med
stein og grusmasser. Platene
og gitteret er avsluttet én meter over grusdekket med et
langsgående 50 mm rustfritt
stålrør. Et vertikalt ﬂattstål
skiller grusplassen fra parkeringsplassen, som er asfaltert.
Toalettbygget består av to
vanger av stålgitter med stein
mellom. Vangene er bundet
sammen med ståltråd. Mot
fjorden er steinmassene i veggen grove for å gi lysinnslipp
mellom steinene, mens de inn
mot plassene er ﬁnere for å
hindre innsyn. Knekte plater
av sort stål utgjør taket. Et
av toalettene er universelt
utformet. Stablede trestokker
utgjør benker og bord. ❏
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Til stede under prisoverrekkelsen var byggherren, representert ved ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, utbyggingssjef Bertil
Horvli og prosjektleder Sverre Lerbak. Arkitekt var representert ved Arne Eggen i Arne Eggen Arkitekter AS, og Hans Erik Pedersen mottok prisen på vegne av stålentreprenør Ruukki Construction Norge AS. Det ble også delt ut pris til stålkonstruktør Haug og
Blom-Bakke AS.

%UROPEISK STÍLPRIS TIL 9PSILON
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ang- og sykkelbrua
Ypsilon i Drammen
ble tildelt den europeiske prisen ”ECCS European Steel Design Awards
2009” under en høytidelig
seremoni i Barcelona 17.
September. Til sammen 18
ﬂotte prosjekter fra hele
Europa ble hedret med hver
sin stålpris. I begrunnelsen
for tildelingen heter det bl.a.
at brua er utført i samsvar

med kravene til bærekraftig
utvikling, rask montering og
liten miljøpåvirkning.
Det var Norsk Stålforbund
som nominerte Ypsilon som
vinner av ”Norsk Stålkonstruksjonspris 2009” til den
europeiske prisen som utgis
annen hvert år av European
Convention for Constructional Steelwork (ECCS).
Prisen består av en bronsestatue som tildeles byggherre,

arkitekt, stålkonstruktør og
stålentreprenør – samt diplomer til nøkkelpersoner i
prosjektet.
Prisen er ment å oppmuntre til kreativ anvendelse av
stål i design og konstruksjon. Prisen deles ut til en
stålkonstruksjon som har
kvaliteter både hva angår
estetikk, teknikk, miljø og
økonomi. Konstruksjonen
skal være ferdigstilt i løpet av

de siste tre år. Vinnerne har
de ni tidligere gangene holdt
høy standard, og prisen har
derfor fått den nødvendige
prestisje og renommé, noe
som er viktig både for prisen
og for stålmiljøet. ❏

Nu har vi gjort det lättare för dig!

Modeller från Tyréns AB

Förutom FEM-Design utvecklar
StruSoft även programmen
WIN-Statik, IMPACT och VIP+

www.norconsult.com
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Analys och dimensionering enligt EuroCode EC2, EC3, EC5 och EC8 med ett
ﬂertal olika nationella annex (NA). Dessutom ﬁnns ett antal nationella normer
för betong- och ståldimensionering.
Från Revit Structure eller Tekla Structures kan du importera din 3D-modell
direkt till FEM-Design för analys och
dimensionering. I FEM-Design får du
direkt hela modellen med samtliga knutpunkter, upplag, väggar, plattor, balkar
och pelare med tillhörande material
samt upplagens och knutpunkternas
randvillkor. Du lägger bara på laster,
startar beräkningen och får direkt lastnedräkning samt stabilitetsanalys.
Till FEM-Design kan du även importera
modeller via IFC-format.

www.strusoft.com

www.fem-design.com
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På plats vid ceremonin i Barcelona för att ta emot priset var Birger Friman och Mats Leiﬂand för byggherren Fotbollsstadion i Malmö
Fastighets AB:s räkning. Arkitekterna Petter Eklund, Berg Arkitektkontor, Greger Dahlström och Per-Aage Nilsson, Fojab arkitekter.
Christian Lassen, Tyréns och Jonas Nylander, Sweco Structures för konstruktörernas räkning. Ricckard Törn-Lindhe, Risto Haapaniemi och Sampo Haapola för stålentreprenörens räkning.

%UROPEISKT STÍLBYGGNADSPRIS TILL 3WEDBANK 3TADION

3

wedbank Stadion i
Malmö tilldelades
ECCS European Steel
Design Awards 2009 vid en
högtidlig ceremoni i Barcelona den 17 september.
European Steel Design Award
delas ut vart annat år av den
Europeiska stålbyggnadsorganisationen ECCS där

Stålbyggnadsinstitutet, SBI, är
den svenska representanten.
Priset består av en bronsstaty som tilldelas byggherre,
arkitekt, stålkonstruktör och
stålentreprenör – samt diplom
till nyckelpersoner i projektet.
Det var 17 andra projekt
runt om i Europa som belönades samtidigt för att de

visar på en enastående god
arkitektur i stål. Bland dessa
projekt kan nämnas: Konserthuset i Köpenhamn, Kraanspor i Amsterdam, Wimbledons Centre Court och Terminal 2E på CDG Airport i
Paris. På www.steelconstruct.
com (ECCS) ﬁnns det bilder
på samtliga belönade projekt.

Swedbank Stadion tilldelades tidigare i år Stålbyggnadspriset för bästa svenska
stålbyggnadsprojekt, vilket
kommer att uppmärksammas
på Stålbyggnadsdagen den 22
oktober i Stockholm där arkitekterna Petter Eklund och
Per-Aage Nilsson kommer att
presentera projektet. ❏

Stålbyggnad - Vi kan helheten!
r Idéer/Förslag
r Kalkyler
r Projekteringssamordning
PDIQSPKFLUFSJOHJ%
r Byggledning/Kontroll/Besiktning

www.fbe.se

8

NYHETER

Holmenkollen Ski Jump 2011
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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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Brandavskiljande
väggar EI60
● Nu är SBIs typgodkännande för brandavskiljande
väggar 1189/87 förlängt med
ytterligare 5 år. Väggtyperna
är presenterade i Publikation
167 och gäller för stenull. För
väggar med Isovers isolering
Ultimate hänvisas till typgodkännande 3112/90
Välkomna till SBI:s
nya webbplats
● Under sommaren lanserades
SBI.s nya webbplats. Webbplatsen har fått en modernare,
mer lättorienterad design och
ett utökat innehåll. Webbplatsen har dessutom fått en ny
sökfunktion som är betydligt
bättre än den tidigare och en
del nya funktioner som till
exempel.
v Möjlighet att direkt söka i
databasen access-steel på
www.sbi.se
v Länkar till nyttiga kostnadsfria programvaror.
v Möjlighet för anställda på
medlemsföretagen att skapa
ett eget konto för inloggning
på medlemssidorna.
Inom kort kommer även följande förbättringar att göras.
v Samtliga våra publikationer
och rapporter ska göras läsbara på medlemssidorna.
v Sökbar bildbank med stålbyggnadsprojekt.

COWI köper
Flygfältsbyrån (FB)
● COWI har ingått avtal om
att köpa det ledande svenska
konsultföretaget Flygfältsbyrån
(FB). FB kommer tillsammans
med COWIs nuvarande företag i Sverige att utgöra koncernens sjätte region: COWI
Sverige. Efter sammanslagningen med FB kommer COWI att
ha cirka 6000 medarbetare.
Det nya COWI Sverige
kommer att stå starkt inom industri, infrastruktur och byggnation, och regionen kommer
att få möjlighet att utveckla
delar av verksamheten till ett
”Centre of Excellence” för hela
COWI-koncernen, bl.a. inom
processteknik och industri.
I Norge kommer FBs dotterbolag, FB Engineering AS, att slås
ihop med COWIs norska företag och få en central position
i vidareutvecklingen av COWI
Norges aktiviteter på industrioch kartmarknaden.
Nye medlemsbedrifter i
Norsk Stålforbund

● Asplan Viak er et av landets
største rådgivende ingeniør
og arkitektﬁrmaer. Selskapet
tilbyr tverrfaglig rådgivning
og analyser for offentlig og
privat virksomhet. Asplan Viak
AS eies av Stiftelsen Asplan

og har ca. 600 ansatte ved 20
kontorer i Norge. Selskapet
er organisert i 3 divisjoner
– Infrastruktur, Plan-ArkitekturLandskap og Samfunn. Hjemmeside: www.asplanviak.no

Nya publikasjoner
fra ECCS
Innfesting av
sandwichpaneler
SL Mekaniske AS er en stålentreprenør med 55 ansatte
som startet sin virksomhet i
1994. Bedriften produserer og
monterer stålkonstruksjoner for
nybygg og i forbindelse med
renovering av industribygninger, sykehus, kjøpesentre,
boligprosjekter og for oljebransjen, etc. Bedriften holder til i
nye lokaler på Håland Industriområde på Bryne. Hjemmeside:
www.slmekaniske.no

Litana Norge AS tilbyr design
og levering og montering av
stålkonstruksjoner til bygninger
- samt skipsbygging og reparasjoner av skip og installasjon
av rørsystemer. Det er det
mekaniske verkstedet “Litana
ir Ko” i Lituauen som tilvirker
stålet. Selskapet startet opp i
1992 og har i dag mer enn 800
arbeidere. Litana Norge AS har
kontor i Stavanger. Hjemmeside: www.litana-group.com

- publikasjon (nr. 126) - anbefalinger for dimensjonering av
enkle forbindelser iht Eurokode
3 del 1-8. Mens Eurokoden
kun omhandler noen få enkelttilfeller, tar denne publikasjonen for seg ﬂere typer av
knutepunkter og den beskriver
også hvordan krefter og momenter fordeler seg i knutepunktet. Publikasjonen er kalt
”European Recommendations
for the Design of Simple Joints
in Steel Structures”. Pris NOK
290 eks. mva og frakt/eksp.

Eurokodene

Knekning av
skallkonstruksjoner

neste år være eneste gjeldende
regelverk for prosjektering av
konstruksjoner i Norge. Siden
midten på 90-tallet har Eurokodene vært tilgjengelige som
prøvestandarder, så for mange
vil de ikke være helt ukjente.
De siste Eurokoder for stål
blir i høst fastsatt som norske
standarder med nasjonale tillegg. Les mer om Eurokoder
på: www.eurokoder.no

Rettelse Stål Håndbok
● Til alle som har kjøpt ny Stål
Håndbok Del 1:2008 (rødt
omslag). Vi har nå lagt ut retNYHETER

- publikasjon (nr. 127) - foreløpige anbefalinger for prøving
og dimensjonering av fester for
sandwichpaneler. Publikasjonen som er en oppdatering av
tidligere utgitte publikasjoner
gir lastbilder og prosedyrer for
bestemmelse av festers strekkog skjærfasthet. Publikasjonen
er kalt ”Preliminary European
Recommendations for the
Testing and Design of Fastenings for Sandwich Panels”.
Pris NOK 210 eks. mva og
frakt/eksp.

Dimensjonering
av forbindelser

● Eurokodene, vil fra mars
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telsesblader for nedlasting her:
www.stalforbund.com/Rettelser1_juni09_gul.pdf. Rettelsene
ser1_juni09_gul.pdf
er uthevet med gul farge.

- publikasjon (nr. 125) - anbefalinger for dimensjonering
mhp knekning av skallkonstruksjoner iht Eurokode 3 del
1-6. Det er gått 20 år siden
forrige utgave. Denne 5.
utgaven gir oppdatert bakgrunnsinformasjon, anbefalinger og eksempler som vil
være til stor hjelp i forståelsen
og bruk av beregningsreglene
i Eurokoden. Publikasjonen er
kalt ”Buckling of Steel Shells
- European Design Recommendations”. Pris NOK 550 eks.
mva og frakt/eksp.
Samtliga publikasjoner kan
kjøpes av Norsk Stål-forbund.
Studenter og medlemmer får
20% rabatt.
Skriv til kmy@standard.no

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

scp reklambyrå

PROFILSKAPARE
Stål bildar stomme i Stockholms nya profil. Med Tibnor som partner och leverantör har Contiga prefabricerat stålstommarna till
stora delar av Stockholm Waterfront. Kvarteret förändrar bilden av
Stockholms innerstad. Tibnor är med och säkerställer att den nya
profilen kommer på plats.

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

www.tibnor.se

Så får du marginalerna på din sida

PRODUKTNYTT

Stålregel för bättre ergonomi
● Gyproc lanserar ERGO®Stål som är
enklare att arbeta med, lättare att bära
och transportera och inte minst lättare
att skruva i. De har tunnare stål men
har en embosserad, mönstrad, yta som
ger proﬁlerna extra stadga. Gyproc är
först på marknaden med denna typ av
proﬁl, som är patenterad.

Gyproc

Peab standardväggar
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PRODUKTNYTT

Peabs
Standardvägg
● Peab har fastställt
två standardväggar
för produktion av
småhus och ﬂerbostadshus som följer de
branschgemensamma
rekommendationer
som återﬁnns i den
nyutkomna rapporten
från SP och SBUF.
Den första väggen
används för enbart
småhus och är en
putsad 2-stegstätad,
ventilerad regelvägg
med stålregelstomme.
Den andra väggen
används för både
småhus och ﬂerbostadshus och är en
modiﬁerad, putsad,
enstegstätad regelvägg med stål- eller
träregelstomme med
syll av stål och mellanliggande mineralull.

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

PERFECT
SOLUTION
GUARANTEED
ANTICORROSIVE COATINGS

www.hempel.se

4HE &OOTBRIDGE
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Dietmar Feichtinger Architectes

6ALMY
Illuminated vertebras

,INKING THE WEST PART OF THE
0ARISIAN FINANCIAL DISTRICT
,A $ÏFENSE WITH THE CITY OF
.ANTERRE VIA THE RECENTLY
ERECTED HIGH RISE BUILDING
h4OUR 'RANITEv THIS  M
LONG FOOTBRIDGE WINDING
THROUGH A DENSE ARCHITECTURAL TISSUE IS A MODERN
URBAN PROMENADE BASED
ON AN AMBITIOUS STRUCTURAL
CONCEPT
By Dietmar Feichtinger Architectes

4

he client – EPA Seine Arche – is an
institution in charge of developing the public space between La
Défense and Nanterre. As issue of an
architectural competition the project of
the architect Dietmar Feichtinger has
been chosen. Dietmar Feichtinger is the
author of the Simone de Beauvoir footbridge in Paris and the 3 countries bridge
in Huningue. For the Valmy footbridge
he was assisted by the engineers Schlaich,
Bergermann und Partner (Stuttgart).
Dietmar Feichtinger Architectes

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

A suspended architecture between the
buildings of La Défense
Starting off behind the Grande Arche as
a ramp continuing the general level the
generous circumscription of the ofﬁce
building of the Société Générale Bank
- visible in plan - asked for a speciﬁc solution.
➤
S T Å LP R O J E K T
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Sketch of
cross section.

Dietmar Feichtinger Architectes

➤

Dietmar Feichtinger Architectes

Cross section column.

Characteristics
of the Bridge:

16
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Dietmar Feichtinger Architectes

Length: 90m
Width: 4,50m
Steel: 300t
Architect: Feichtinger
Architectes
Engineer: SBP
Steel Contractor:
Viry SA

The architectural ambition for lightness and transparency is obtained by a
balance of forces. The structural functions – tension and compression are
clearly expressed. The dimension of each
element is minimized. The organic and
soft shape of the structure – close to the
pedestrians – is in opposition to the monumental scale and the “cold” abstract
expression of the high rise buildings.
The bridge keeps a large distance with
the building and the supporting structure has been transferred to the exterior
curve. This allows obtaining a maximum
of natural light for the ofﬁces and the
cafeteria. The bridge attains the “Tour
Granite” on the ﬁrst ﬂoor. Escalators and
stairs link up with the ground level in the
city of Nanterre.
The rhythm of the structural elements
assures the identity of the bridge. The
main structural elements are the girders
accentuating the bridge every 10 m, the
“spinal column” of the bridge. The deck
consists of a steel sheet box girder. The
radiating “spine elements” are interconnected by pre-stressed cables. A system
of cantilevers takes on the vertical forces.
Resistance against torsion is assured by
the deck and retaining cables below prestressed in the circumferential direction.
The walking surface of the deck is
covered with a uniform dark grey epoxy
resin. The continuous surface opposes
the stone pattern of the existing platforms and reinforces the impression of
the bridge as a link.
The railings are composed of pre
stressed horizontal steel cables and a tube
of stainless steel as handrail. The posts
are made of 2 parallel steel plates including ﬁxation for the light. Functional light
is assured by ﬂuorescent tubes vertically
installed with each post and covered by
a perforated stainless steel protection
sheet.

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

Antonin Chaix

The structure
One can compare the structure of the
Granite-footbridge with a spinal column: each element participates actively
to assure stability creating a balance of
tension and compression forces achieving
.2  s   s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

Load test under
construction.
Dietmar Feichtinger Architectes

Antonin Chaix

Glass screens as wind shields are ﬁxed
at the exterior curve so that the pedestrian may contemplate the cityscape.
At night the illumination of the masts
emphasizes the rhythmic structure of the
promenade.

Detail of vertebra with
ﬁxation of prestressed
circular cables.
S T Å LP R O J E K T

➤
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Dietmar Feichtinger Architectes

➤

Box girder for curved deck, vertebras with suspension and prestressed cables.

Dietmar Feichtinger Architectes

Elevation of
one vertebra with
suspension cables.
Dietmar Feichtinger Architectes

Suspension cables ﬁxed to vertebra.
18
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maximum lightness: the spinal elements
(“masts”), cables and the bridge deck.
The deck is formed by a steel beam,
an element forming a trapeze in section
- 4,5m large, 600mm high on the exterior
and 300mm high on the interior edge.
The beam is composed by welded steel
plates, S355, reinforced with transversal
stiffeners.
The spinal elements are made of steel
plates, S460. They are oriented towards
the center of the curved geometry of the
deck. The main plates are stiffened by
perpendicular plates welded to the main
plate forming a cross section responding
to compression forces.
The diagonal suspension cables link
the spinal elements to the deck.
All three elements compose the “spinal column” of the bridge.
The retaining cables are anchored to
the deck at the two ends. Three monotoron cables of a diameter of 65mm are
ﬁxed to the spinal elements under the
bridge deck. Prestress is induced during
the mounting process.
The support
The bridge is supported on each end by a
combination of two anchoring elements
ﬁxing the beam. On one side the bridge is
supported by a pile and anchored in the
concrete slab of the existing platform,

on the other side it is supported by two
piles. The suspension structure – spinal
elements and suspension cables – supports the vertical forces. It is positioned
asymmetrically to the deck beam. Forces
are being transmitted from the centre to
the anchorage on the 2 ends. The closer
one gets to the supports the stronger are
the forces in the cables. This is why the
number and the diameter of the cables as
well as the height and the cross section
of the spinal elements increase towards
the supports.
Curved layout
Torsion is created by the curved geometry in plan and the asymmetrical layout
of the supporting structure. Retaining
cables are being installed under the
bridge deck linking the spinal elements
to balance torsion inducing a horizontal
force.
The curved layout and the inclination
of the upper part of the spinal element
demand transversal stabilisation. A vertical cable linking the two ends of each
spinal element responds to this effort.
The bridge deck is as light as possible and
responds to ﬂexion and torsion.
Mounting of the bridge
The bridge deck is composed by 26
prefabricated elements delivered on site ➤
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Dietmar Feichtinger Architectes
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View towards the ofﬁce
district La Defense
Dietmar Feichtinger Architectes
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Dietmar Feichtinger Architectes

➤ by special transport. The elements are
installed during the night on a temporary
support allowing to keep the street on
ground level accessible all time.
The deck elements are positioned taking into account a counter curvature and
welded one to the other obtaining a 90m
long continuous deck. The deck is positioned on temporary supports allowing
readjustment of the geometry necessary
due to deformation during the welding
process.
Tension elements – suspension cables
and retaining cables – are ﬁxed on the
spinal elements with connectors allowing to induce tension and prestress. The
retaining cables are tensioned by pulling
the preinstalled cables towards the exterior curve.
Special adaptors are fabricated to
allow a step-by-step process. Jacks pull
the cables into their ﬁnal position. After
positioning the retaining cables the temporary support can by dismounted. The
bridge takes its ﬁnal structural state. ❏

Balustrade with horizontal prestressed cables and
inox tube for handrail,
vertical posts integrating
light.
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PROGRAM
Torsdagen den 22 oktober 2009 kl 09:00 - 17:00

STÅLBYGGNADS-

2009

09.00 Hälsningsanförande
Mikael Nyquist, Stålbyggnadsinstitutets ordförande
Stålbyggnadsåret 2009
Björn Uppfeldt,VD Stålbyggnadsinstitutet
Stockholm – the New Global City
Sten Nordin, Stockholms Stad
Hur håller Solna Stad liv i näringslivet?
Lars-Erik Salminen, Solna Stad
Miljonprogrammets renoveringsbehov
Ulrika Jardfelt, SABO
10.25 Kaffe
11.10 Renovering av miljonprogrammet med stål
Christian Carlsson, Europroﬁl
Ny utförandestandard för stålkonstruktioner
– vad innebär EN-1090-2?
Bernt Johansson, Stålbyggnadsinstitutet
Nya mervärden i distributionsled
Mikael Jansson, Tibnor
Fyra forskningsprojekt om samverkanskonstruktioner
Peter Collin, Ramböll Sverige / LTU
Utdelning av Silverbalken

Stålbyggnad
med kvalitet och säkerhet,
inspiration, teknik och
marknad

13.40 Vilka krav ska beställaren ställa på konsulter
och entreprenörer?
Nils Yttergård, Arenastaden
Säkert stålbyggande
Katarina Brofalk, Ruukki Sverige
Certiﬁerade stålkonstruktörer – Nu kör vi!
Hans Olson, O&P Consulting
Certiﬁering av stålbyggnadsmontörer
Douglas Wallding, Nordcert
Övergång till Eurokoder – När & hur?
Anders Sjelvgren, Boverket
14.40 Kaffe
15.25 Stålbyggnadsexposén
Stålbyggnadspriset 2009 – Swedbank Stadion
Petter Eklund, Berg Arkitektkontor / Per-Aage Nilsson,
Fojab arkitekter
Förverkliga drömmar och uppnå mål
– Vänd krisen till något positivt!
Elizabeth Gummesson
16.55 Avslutning

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

22-23 oktober 2009
Grand Hôtel, Stockholm

12.10 Lunch

Anders Spåls,
Business manager,
Ruukki Infrastruktur

I snart två år har arbetet med bron över Hudälven pågått på
den nya delen av väg E6 (Rabbalshede-Pålen) vid Huds moar.
Vägverket är beställare med NCC som huvudentreprenör.
NCC arbetar tillsammans med teknikkonsulten Ramböll
(konstruktör) och stålbroentreprenören Ruukki i ett projekt
med idel utmaningar.

Bro över Hudälven
– ett landmärke växer fram
i Bohuslän
STÅLPROJEKT
Lasse Åkerström

peciellt anpassningen till landskapet, grundläggningen av de höga
stöden och lanseringen över spår
på höga höjder ställer stora krav på hög
samlad kunskap, kapacitet och förmåga.
Låt oss studera projektets utmaningar
närmare med tyngdpunkten på stålets
användning.

S

Stålbro i öppet landskap – men med
slutet lådtvärsnitt…
I det relativt öppna och karakteristiska
landskapet på västkusten vid Huds moar
byggs en ny samverkanbro över Hudälven och järnvägen i form av Bohusbanan. Hudälven, ett till synes obetydligt
vattendrag ligger i en betydande dal och
just därför behövs hela brolängden på ca
619 meter för att överbrygga språnget
mellan höjderna. Med full motorvägssektion innebär det en vägbredd på 18.5 m
och bron vilar i sitt högsta läge på ca 45 m
höga pelare.

Tvillinglådorna sammanbundna med fackverk – att analysera sammanlagda effekten av
vridning för detta tvärsnitt är en arbetsam uppgift – utförd av Ramböll.

Väl anpassad i landskapet – men vägen
dit är lång och lanserad…
Lådsektionerna har tillverkats av Ruukki

på fabriken i Norge vid Sandnessjøen och
sedan transporterats med lastbil till byggplatsen för ihopsvetsning och montage.
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Sektionernas längd varierar från 13 m
upp till 27 m och väger som mest 58
ton. Med god optimering av totalkost- ➤
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Lasse Åkerström

Formvagnen för gjutning av brobaneplattan i betong strävar vidare – etapp för etapp
– upprepning är utmärkt brobyggnadseffektivitet – utförs av NCC.

➤ nad så har stålkvaliteter och dimensioner
av ﬂäns-, livplåtar och även avstyvande
trapetsproﬁler valts för att passa tillverkning och minska spill i så hög grad som
möjligt. Lådsektionerna är s.k. hybdridbalkar med i huvudsak S355-stål i livplåtarna och sedan både S420 och S460-stål
i ﬂänsplåtarna.
God totalekonomi – under lång tid
Ett ytterligare bidrag till god totalekonomi är att de kallformade trapetsproﬁlerna för avstyvning av plåten mellan
överﬂänsarna och lådsektionens botten
är optimerade för Ruukkis egen tillverkning. Det innebär anpassade längder med
samma mått som balkarna med undantag
för passbitar vid balkskarvar och tvärskott för täthetsprovning.
Balkarnas höjd är också anpassade
efter god stålbyggnadspraxis med en
höjd på 2.6 m vilket innebär att man är
väl under rekommendationen på max
3.1 m för att kunna undvika längsgående
svetsskarvar av livplåten. Ett annat bra
exempel på gott konstruktionsarbete är
att tjocklekarna på livplåtar och ﬂänsplåtar har optimerats på millimetern när. En
anpassning till effektiv tillverkning och
ett tacksamt sätt för konstruktören att

Fakta om bron
Projekt: Ny väg E6 i Bohuslän
Beställare: Vägverket
Huvudentreprenör: NCC
Projektör: Sweco
Konstruktör: Ramböll
Stålentreprenör: Ruukki
Brolängd: ca 619 m
Brobredd: 18,5 m
Spännvidd: 85 m i största spannet
Pelare: ca 45 m höga
Stålvikt: ca 2900 ton
Tvärsnitt: Tvillinglådor (2,6 m höga)
med statiskt verksamma fackverk
emellan
Övrigt: Täta lådor utan invändig
ytbehandling
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vara effektiv i sitt utnyttjande av stålets
yttersta ﬁber.
Stålbron – en språngbräda
för kostnadseffektivitet
En väl genomtänkt stålkonstruktion kan
ofta fungera som en språngbräda för effektivisering i andra moment av byggprocessen i broprojekt. Några goda exempel från
detta projekt, förutom det uppenbara att
stålöverbyggnaden i sig är en formställning, är att mellan överﬂänsarna sitter en
tunnare plåt (se bild) som fungerar som
formsättning för gjutning av brobaneplattan av betong mellan balkarna. Plåten är
avstyvad med kallformade trapetsproﬁler
och det utförandet innebär också att man
kan reducera det normalt sett omfattande
arbetet med formbyggnad och tillhörande
formrivning.
Med denna lösning och gjutning av
brobaneplattan i etapper med s.k. formvagn så ﬁnns förutsättningar för både
en effektiv byggprocess och en god och
säker arbetsmiljö. Speciellt invändigt en
låda är formrivning ett omständligt och
tidskrävande moment som inte bidrar
till en god arbetsmiljö – en nog så viktig
aspekt i sammanhanget.
Tätsvetsad låda
– utmaning för tillverkaren
Vägverket har valt en lösning med sluten
proﬁl i form av tätsvetsad lådbalkkonstruktion vilket innebär att sektionerna
konstrueras och tillverkas helt täta utan
invändig ytbehandling av stålet. Detta
utförande är mer förekommande i övriga Europa, så här långt, men har också
använts tidigare i Sverige i bl.a. bron över
Örekilsälven och vid mindre lådproﬁler i
t.ex. projekt Höga kusten.
Kravspeciﬁkationen för sluten stålkonstruktion är tydligt beskriven av Vägverket i upphandlingen med väl deﬁnierade
kriterier för läcksökning, täthetskontroll
och utformning för eventuell framtida
inspektion.
Stålöverbyggnaden är konstruerad och
utformad så att framtida stickprov via
nipplar är möjlig och även åtkomst till de
slutna sektionerna genom håltagning.

Ett gott samarbete tidigt – använd den
samlade kunskapen och förmågan...
Stålöverbyggnaden montagesvetsas och
byggs ut genom lansering från södra
änden med undantag av några sektioner
som lyfts på plats i den norra änden, där
det är möjligt, genom att det är nära till
fast mark. Bron är dessutom, i sin linjeföring, krökt i planet i den norra änden,
vilket är en komplikation vid lansering,
men fullt möjligt att utföra genom att
sätta ihop dessa sektioner med led. Det
är naturligt att lansera bron från söder
eftersom det innebär utbyggnad i lätt
uppförsbacke, vilket är att föredra framför motsatsen med tanke på risken för
incidenter i byggskedet.
En ﬁness i sammanhanget som bör
uppmärksammas är att pelartopparna
är försedda med ingjutna förstärkningsplåtar för att underlätta lansering och
undvika skador på pelarna p.g.a. belastningen av friktion mellan lanseringslager
och pelartopp. Lite speciellt är det också
att stålkonstruktionens slutliga dimensioner till viss del har dimensionerats av
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

Lasse Åkerström

Lasse Åkerström

De slutna lådbalksektionerna
under montagesvetsning på
byggplatsen.
I teknikens framkant
– de s.k. lanseringsnosarna
söker sig mot nästa stöd
– utförd av Ruukki.
Vägverkets fotomontage
på bro över Hudälven
– målsättningen fär alla
som arbetar med projektet
– en kostnadseffektiv lösning,
väl anpassad i landskapet.

Lasse Åkerström

lastfallet lansering och belastningen från
formvagnen, som används för gjutning
av brobaneplattan i betong.
Tidig dialog
– från grovplåt till färdigt utförande
Det är naturligt att tänka att nybyggnad
i obruten terräng är förknippad med
lägre projektrisk i relation till projekt av
samma storlek i en intensiv traﬁkmiljö i
innerstad med tillhörande traﬁkomledningar och trångt om utrymme. Gott om
utrymme innebär dock i detta projekt
arbete på hög höjd och dessutom ska
järnvägen passeras, i form av Bohusbanan, under lanseringen av stålsektionerna. Sådant arbete ska planeras minst ett
år innan det ska utföras (på timmen när) i
samråd med Banverket och är en speciell
förutsättning för projektet. Detta har
planerats och dokumenterats enligt god
praxis i en montageplan, i samråd med
konstruktör och huvudentreprenör, som
är godtagen av Vägverket.
Redan tidigt i projektet öppnades en
dialog kring optimering av lägsta totalko.2  s   s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

stnad för stålentreprenaden genom att
NCC bjöd in både konstruktören Ramböll och stålentreprenören Ruukki i
projektmöten med systematiska genomgångar av planerat utbyggnadssätt, processer för tillverkning och även möjliga
utmaningar inom logistiken.
Genom t.ex. justeringar av lådsektionens totala bredd och sektionernas längd
kunde transportkostnaden minskas betydligt. Varje plåt och detalj studerades med
tidiga skisser som underlag för att kunna
skapa ett bra ﬂöde i tillverkningen i senare skede och speciellt uppmärksammades
detaljerna kring tätsvetsning av lådorna,
utförande av svetsade tvärförband mellan
lådorna samt tidigare erfarenheter kring
svetsning av trapetsproﬁler.
Stålbroar
– precis summan av varje detalj
Med ett utförande som tät lådkonstruktion så är detta ett relativt komplicerat
och krävande arbete i stålverkstaden inte
minst med tanke arbetsmiljön. Genom att
planera arbetet, utförandet och utbygg-

nadsförfarandet tillsammans har dock
många saker kunnat uppmärksammas
innan det är dags för produktion och
det rimmar också väl med modernt stålbrobyggande och konstruktionsarbete i
ordet rätta bemärkelse.
Framgångsrikt stålbrobyggande är
som bekant varken mer eller mindre
än summan av precis alla detaljer rätt
utförda, så kanske stålbroskrädderi är
ett uttryck som bättre speglar vad det
verkligen handlar om.
Med ett gott utförande, ett säkert
montage, rätt utformade detaljer, en
tidig dialog och en väl utförd ytbehandling ﬁnns alltid goda förutsättningar för
att skapa lösningar med samma goda
egenskaper länge med samverkanbroar
i stål och betong. Är dessutom bron
väl anpassad i landskapet och statiskt
ärlig i sin gestaltning – ja, då ler både
projektets parter, motorvägens framtida
traﬁkanter och omgivningens beundrare
i snar förtjusning över ett modernt bidrag
till både effektiv infrastruktur och skön
gestaltning i vårt transportsystem. ❏
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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

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 2 200 medarbetare.

Kristanstad Arena, ny multiarena för 4 500 personer.

Läs mer på
www.wspgroup.se
Outstanding Ideas

Martin Måseide,
VMI AS,
vmi@vmi.no

NS EN 1090-2
– Ny standard for stålkonstruksjoner
gjeldende våren 2010
U T F Ö R A N D E AV S T Å L K O N S T R U K T I O N E R

Våren 2010 vil den nylig
utarbeidede EN standard
for utførelse av stålkonstruksjoner, NS-EN 1090-2,
erstatte nåværende NS
3464. Standarden blir nå
oversatt til norsk med støtte
fra Norsk Stålforbund.

$

ette medfører en del konsekvenser for prosjekterende
konsulenter så vel som for alle
leverandører av stålkonstruksjoner, fra
prefabrikasjon til komplett stålfabrikasjon og montasje.
Hovedinnhold og mulige endringer
Hovedelementene i NS-EN 1090-2 er
langt mer presise krav til styring og kontroll med gjennomføring av stålarbeider i
verkstedene. Jo viktigere konstruksjoner
desto strengere krav til utførelse. De ﬂeste
av disse forhold har fått sin endelige utforming i dagens engelske versjon og vil
ikke være gjenstand for videre diskusjoner.
For et par viktige forhold som i dag er
utformet som anbefalinger i standarden
er det imidlertid fortsatt mulig å påvirke
kravutformingen i endelig tekst. Disse
forhold vil bli vurdert og diskutert her.
Utførelsesklasser
I dag er kapitler som omhandler utførelsesklassene omtalt i et tillegg B og
angitt å være informativt. Her ﬁnnes
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noen formuleringer som allerede har
skapt diskusjoner i ﬂere land. Det er
ennå et stykke veg å gå før endelige
kriterier for disse klassene kan sies å
være gode styringselementer med generell gyldighet. Noe av grunnen ligger i
store forskjeller landene imellom når det
gjelder erfaringer med ulike materialer
og materialfastheter. Det som vil kunne
skape vansker er planene om å ﬂytte
dette kapittelet fra å være anbefaling i
et tillegg til NS-EN 1090-2 over til å bli
et normativt tillegg til Eurokode 3.
Dagens fastleggelse er basert på tre kriterier og ender opp med 4 ulike utførelsesklasser.
UÊÊÃiÛiÃ>ÃÃiÊ ®]ÊÀ>ÌÛÌÊÕÌtrykk for konsekvensene ved brudd eller
funksjonssvikt
UÊÊ ÀvÌÃ>Ìi}ÀÊ- ®]ÊÕÌÌÀÞÊvÀÊÀÃÊ
ved graden av utmatting under forventet drift
UÊÊ*À`ÕÃÃ>Ìi}ÀÊ* ®]ÊÕÌÌÀÞÊvÀÊ
risiko ved økende kompleksitet under
fabrikasjon og montasje
➤
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➤ Disse forhold og deres betydning kommer frem i 3 tabeller fra Tillegg B som
vist under.
Fra disse parametrene ﬁnnes kravene
til utførelse i følgende tabell som angir
ÕÌv©ÀiÃiÃ>ÃÃii°ÊÀ>ÛiiÊÃiÀ«iÃÊi`Ê
>ÃÃiiÊvÀ>Ê 8 £ÊÌÊ 8 {\

Diskusjon av underlaget
Flere av disse valgene har gode begrunnelser og er basert på en logisk sammenheng med skadeomfang ved sammenbrudd og med kritiske forhold under
bruk, fremstilling og montasje. Dette
gjelder inndeling i konsekvensklasser og

`i}iÊÊ`ÀvÌÃ>Ìi}ÀiÀÊ- ®°Ê
Når det gjelder inndelingen i pro`ÕÃÃ>Ìi}ÀiÀÊ* ®ÊiÀÊ`iÌÊ}ÀÕÊÌÊ
å reise tvil om både grunnlaget og den
logiske sammenheng mellom parametrene.
Spørsmålene som må stilles er om de parameterverdiene som er tatt inn virkelig

Table B.1 – Suggested criteria for service categories
Categories

Criteria

SC1

●
●
●

SC2

●

Structures and components designed for quasi static actions only (Eksamples: Buildings)
Structures and components with their connections designed for seismic actions in regions with low seismic activity and in DCL*
Structures and components designed for fatigue actions from cranes (class S0)**

Structures and components designed for fatigue actions according to EN 1993.
(Examples: Road & railway bridges, cranes (class S1 to S9) **, structures susceptible to vibrations induced by wind,
crowd or rotating machinery).
● Structures and components with their connections designed for seismic actions in regions with medium or high seismic
activity and in DCM* and DCH*.

Notes: * DCL, DCM, DCH; ductility classes according to EN 1998-1
** For classiﬁcation of fatigue actions from cranes, see EN 1993-3 and EN 13001-1

Table B.2 – Suggested criteria for production categories
Categories

Criteria

PC1

●
●

Non welded components manufactured from any steel grade products.
Welded components manufactured from steel grad products below S355

PC2

●
●
●
●

Welded components manufactured from steel products from S355 and above
Components essential for structural integrity that are assembled by welding on construction site
Components with hot forming manufacturing or receiving thermic treatment during manufacturing
Components of CHS lattice girders requiring end proﬁle cuts

Konsekvensklasser, utdrag fra NS EN 1090, informativt Tillegg B
Konsekvensklasse

Beskrivelse av kriterier

CC3

Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller
Svært store økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

CC2

Middels store konsekvenser i form av tap av menneskeliv, eller
Betydelige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

CC1

Liten konsekvens i form av tap av menneskeliv og
Små eller uvesentlige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

Table B3 – Recommended matrix for determination of execution classes
Konsekvensklasse

CC 1

CC 2

CC 3

Service category

SC1

SC2

SC1

SC2

SC1

SC2

Production Category PC1

EXC1

EXC2

EXC2

EXC3

EXC3*

EXC3*

Production Category PC2

EXC2

EXC2

EXC2

EXC3

EXC3*

EXC4

Note * EXC4 bør velges fremfor EXC3 for spesielle konstruksjoner dersom ekstreme konsekvenser vil inntre ved brudd.
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representerer overganger mot mer kritiske
forhold under fabrikasjon. Her kan vi
forvente at der er store forskjeller landene
i mellom.
Så lenge disse matrisene og tabellene er
formulert som anbefalinger kan vi praktisere bruken i samsvar med nasjonale for`Ê}ÊiÀv>À}iÀ°Ê*ÀLiiÀÊi`Ê`>}iÃÊ
formuleringer vil bli reelle dersom disse
tabellene gjøres normative, noe som er
planlagt å gjennomføre i forbindelse med
revisjon av EN 1993.
Holdningen fra norske verksteder
er at teksten må gås gjennom for å få
deﬁnert hvilke forhold som er relevante
og som utgjør øket risiko ved stålfabrikasjon og deretter hvordan skal grenseverdi for parametrene settes for å være
entydige for alle parter. Dersom ikke
mer relevante parametre identiﬁseres
L©ÀÊ* vÀ `iÌÊÕÌ}FÊvÀÊLiÃÌiiÃiÊ
>ÛÊ 8 °
La oss se på hva som er de reelle og entydige forhold som skulle inngå i en slik
ÀÌ>ÌiÌÃ>ÌÀÃi\
1. Sveising på montasjested vil være en
risikoøkning i forhold til boltemontasje.
2. Stålkvaliteter som krever omfattende
forvarming, holding og ev. ettervarming
er risikoskapende.
3. Ukritiske valg eller kombinasjon av
dårlig sveisbare materialer og feil tilsett
er risikoskapende.
4. Manglende erfaring i verkstedet med
valgte materialer og metoder kan være
risikoskapende.
5. Dårlig fugepreparering, uavhengig
av proﬁltype eller form er risikoskapende
6. Ekstra høyfaste materialer som forutsetter styring av sveiserekkefølge er
risikoskapende.
7. Store godstykkelser i viktige kompoiÌiÀÊÛÊÛCÀiÊÀÃÃ>«i`iÊÀiv°Ê
«ÌÊÓÊÛiÀ®°
Alternativ Tabell B3
Sammenholder vi disse faktorene med
kravene som skal oppfylles ved de ulike
utførelsesklassene ﬁnner vi at det allerede
er deﬁnerte krav til styring, kvalitet og
kontroll av utførelse idet viktige konstruksjoner og komponenter er fastlagt å
Ì ©ÀiÊ ÓÊiiÀÊ ÎÊ}Ê- Ó°Ê iÀi`ÊÛÊ
slike konstruksjoner måtte som minimum
ÌvÀi`ÃÃÌiÊÀ>ÛiiÊÌÊ 8 Î°Ê
For mindre viktige konstruksjoner er
w>Ã}iÊ>ÛÊ* «>À>iÌÀiiÊ`ÀiÊ
ÛiÃiÌ}°ÊÊ«ÀÃ««iÌÊiÀÊ`>Ê* ÊÃÊ«>À>meter for krav til verkstedene overﬂødig
}Êw`i}iÊiÊ* £Ê}Ê* ÓÊ>ÛÊÀiÊ
akademisk interesse. Den eneste betyd}iÊÌÀiÀÊvÀÊ- £Ê ÛÀÊ 8 Ê©vÌiÃÊ
vÀ>Ê 8 £ÊÌÊ 8 Ó°Ê iÀi`Ê«FÛÀiÀÊ
denne endring bare konstruksjoner hvor
både risiko og konsekvenser er små. Den
forenklede tabell B3 blir da seende ut som
vist i ”Forslag til alternativ Tabell B3”.
.2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

Alternativ Table B3
– Modiﬁed matrix for determination of execution classes
Konsekvensklasse

CC 1

CC 2

CC 3

Service category SC1

EXC1

EXC2

EXC3*

Service category SC2

EXC2

EXC3

EXC3*

Note * EXC4 bør velges fremfor EXC3 for spesielle konstruksjoner
dersom ekstreme konsekvenser vil inntre ved brudd.

Videre diskusjon av dagens underlag
a) Stålets fasthet er i tabell B2 satt med
en grenseverdi på S355.
 ÛÃ°\Ê iÀÃÊ-ÎxxÊiiÀÊ ©ÞiÀiÊ>Ûi`iÃÊÊ
ÃÛiÃÌÊÃÌÀÕÃÊÃ>Ê`iÊÛCÀiÊÊ* Ó®°
Underforstått er det da greit å sveise
når fastheten er under denne verdi men
vanskelig når S355 anvendes. Dette medfører ikke riktighet. At der er en liten risiko for at man ved ukontrollerte innkjøp
prøver å sveise ikke sveisbare stål har lite
med fasthet å gjøre, det forutsettes kun
at anskaffelsen både av stål og tilsettmaterialer er gjort ut fra kunnskap og blir
kontrollert mot spesiﬁkasjon. Med dagens
stålkvaliteter er det ingen spesielle vansker
eller øket risiko knyttet til sveising av S355
 iiÀÊiÊ-{ÓäÊiiÀÊ-{Èä®°
Dagens formulering vil utgjøre en
”straff” mot nesten alle nordiske verksteder siden vi i Norden i alt vesentlig bruker S355 eller høyere stålfasthet både
offshore og på land. Disse omfattende
erfaringer synes ikke å spille noen rolle slik
standarden er formulert. Dette er en stor
mangel i dagens tekst. Samtidig er denne
begrensningen helt uforståelig når den
holdes opp i mot kravene til kompetanse
for koordinering og styring av sveiseutfø-

relsen hvor strenge kompetansekrav settes
>iÀi`iÊvÀÊ 8 Ó°
b) Bruk av sirkulære hulproﬁler (CHS)
Sannsynligvis er dette forhold tatt med
under forutsetning av at ingen verksteder
har skjæremaskiner som kan gi korrekt
kurvatur for snittﬂatene, i så fall er det
sannsynlig at grove ujevnheter opptrer og
sammensveisingen av slike knutepunkter
blir komplisert og kan gi risiko for feil.
For verksteder som har datastyrt skjæreutstyr vil dette ikke skape noen øket
risiko da fugene får samme kvalitet og gir
meget gode betingelser for enkel, korrekt
og feilfri sveising. Dette er en detaljering
som er overdreven i en slik standard. Det
er fullt mulig å lage fuger med skjærefeil
og risiko for sveisefeil selv om snittene vil
være vesentlig enklere enn for rør.
c) Andre parametre
De andre parametrene som er tatt inn i
tabellen er ikke entydige men i hovedsak
angår de forhold som vil gi mer komplekse
betingelser for verkstedarbeidene. Spørsmålet som er stilt ovenfor er om disse er
av en slik karakter at de må fremstå via
en egen parameter for å skjerpe kravene
til utførelsesklassen.
➤

Alternativ Table B.2
– Suggested criteria for production categories
Categories

Criteria

PC1

●

PC2

●

Structures and components manufactured without welding from
any steel grade product.
● Structures and components manufactured by simple welding methods where the applicable workshop has relevant experience for
such production.
Structures and components essential for integrity requiring welding
during erection on construction site.
● Structures and components with hot forming manufacturing or
receiving thermic treatment during manufacturing.
● Structures and components where intersection with complex geometric shape requires special efforts for acceptable ﬁt-up. (For ex.
handcut intersections in CHS joints).
● Structures and components with extra high strength materials
requiring special precautions for assurance of sufﬁcient overmatch,
toughness and ductility of welding consumables and weld deposits.
(S500 and above).
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➤ Reell påvirkningsmulighet
I det videre arbeid gjennomføres det nå
vurderinger blant komitemedlemmer i ﬂere
land, blant andre i Sverige, Storbritannia
og Norge om hvilke formuleringer som
til slutt kan gå inn i det endelige utkastet
til revidert standard. Det vil være uheldig
for alle norske verksteder om dagens tekst
blir den endelige som normerte krav for
verkstedsarbeider.
Det er håp om at praktisk erfaring fra
verksteder og verkstedsindustri kan få
gjennomslag før endelige normerte krav
blir vedtatt og lagt inn i standardene.
Alternativ formulering for PC
Dersom man likevel ønsker å beholde
parameteren for vanskelighetsgrad i
verkstedsarbeidet må det ﬁnnes en mer
representativ tekst enn den som står i
dagens utgave av NS EN 1090-2. Etter
noen diskusjoner har jeg fremmet forslag
ÌÊ>ÌiÀ>ÌÛÊ/>LiÊ ÓÊÃiÊvÀÀ}iÊÃ`i®Ê
som representativ for norske erfaringer
og norsk praksis.
Kompetansekrav
I NS-EN 1090-2 er kravene til verkstedenes kompetanse fremhevet og vesentlig
skjerpet. Dette gjelder mer enn noe annet
kravene til styring og ledelse av sveisoperasjoner. Dette er nedfelt som krav til sveisekoordinator og dennes kompetansenivå.

I tillegg til skjerpede krav med økende
utførelsesklasse skjerpes kravene også
som funksjon av økende materialtykkelse
innefor hver klasse. Tykkelsesgrensene er
enten 25 mm eller 50 mm.
Disse grensene for tykkelse er gjenstand
for noe diskusjon da det kan forstås at
tykkelser av f.eks oppleggsplater og hatteproﬁler og andre sekundære elementer
kan være med på å skjerpe kravene, selv
om disse ikke er kritiske med hensyn på
sveiseutførelsen.
Her trenges avklaringer og praktiske
anvisninger for riktig bruk.
Dersom tykkelser av ikke-kritiske elementer trekkes inn som kravsettende vil dette
kunne påføre både tilleggskostnader og
tekniske gjennomføringsproblemer selv
for enkle konstruksjoner.
Spesielle tiltak
Det neste som vil skape vansker i gjennomføring av ny standard vil være mangel
på kvaliﬁserte sveiskoordinatorer. Så langt
er det for det meste offshore verksteder
som har hatt slik kompetanse og i mindre
grad verksteder for bygg og landbaserte
tjenester.
Med det begrensede antall kompetent
personale vi har i Norge i dag vil den
eneste farbare veg for verkstedene være
at utdannede sveisekoordinater jobber

på konsulentbasis for ﬂere verksteder.
Dette blir en utfordring også til å få våre
senior sveiseledere til å stå i jobb ut over
pensjonsalderen.
*FÊÃÌÊFÊ`iÌÊ>ÀÀ>}iÀiÃÊÌi}}ÃÕÀÃÊ
for å få opp et tilstrekkelig antall med
À`>ÌÀiÀ°Ê*FÊÀÌÊÃÌÊÛÊ`ÕÃÌÀiÊ
måtte vurdere å iverksette kontrollrutiner
for midlertidig godkjenning av sveisekompetanse tilsvarende nivåene for koordinatorer. Norges Stålforbund har slike tiltak
til løpende vurdering. I Storbritannia er
en slik ordning allerede igangsatt under
erkjennelse av at det ellers ikke ville være
mulig å få nok kompetent personell innen
bransjen til å holde produksjonen i gang.
Uansett vil dette krav medføre omkostninger for nesten alle verksteder både
til opplæring av personell og potensielle
driftsproblemer før tilstrekkelig kompetanse er kommet på plass.
Vesentlig krav
«iÌ>ÃiÀ>ÛiÌÊiÀÊiÌÊÛiÃiÌ}ÊvÀ `Ê
ved implementeringen av den nye standarden. Likevel synes det som om ingen
verksteder har forberedt seg til å møte
`ÃÃiÊÀ>Ûii°ÊÃiÛiÃiÊ>ÛÊ`iÌÌiÊ>Ê
bli full stans i bygging av stålbygg ved
verksteder i Norge. ❏
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Stålbyggaren
s "YGGSEKTOR
s )NDUSTRISEKTOR
s )NFRASTRUKTUR
s %NERGISEKTOR
Multiarena, Vänersborg

TROLLHÄTTAN
+46 520 47 41 00 s www.stalab.se
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Boka in årets begivenhet!

STÅLBYGGNADSDAGEN 2009

22 – 23 oktober i Stockholm

V d innebär
Vad
i
bä den
d
nya utförandestandarden
för stålbyggandet
i Sverige?
Det och mycket annat får du veta
om du anmäler dig till Stålbyggnadsdagen

Anmäl dig omgående!     s WWWSBISE

±,%.42%02%.¾2%.
Industrileverantören
s /FFSHOREINDUSTRI
s %NERGIINDUSTRI
s 0APPERS  -ASSAINDUSTRI
s +EMI0ETROKEMIINDUSTRI
Subsea stålkonstruktion

TROLLHÄTTAN
+46 520 47 41 00 s www.stalab.se
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S.p.A.

FOR RASJONELL PRODUKSJON!

FICEP gjør hele jobben i en maskin.
FICEP CNC styrte maskiner løser mange oppgaver for stålkonstruksjon
industrien hurtig og nøyaktig. Ta kontakt for videre informasjon og en
lønnsomhetsberegning av deres produkter!

Ficep maskin for plater

Ta kontakt for mer informasjon:
Ficep maskin for bjelker og proﬁler

Postboks 80-Kokstad, 5863 Bergen
Telefon: 55 22 82 02 – Telefax: 55 22 98 40 – Mobil: 905 37 172
E-post: kjell@regulator.as

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

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.

Østfoldverksteder satser friskt
– flytter inn i nye moderne produksjonslokaler

M E D L E M S F Ö R E TA G

SKV med nytt
verksted i Råde
Stålentreprenøren SKV AS ﬂyttet i september fra Lisleby
i Fredrikstad inn i nye moderne produksjonslokaler i
nabokommunen Råde. Bedriften som ble startet i 1976,
har de siste årene hatt en sterk vekst og omsatte i fjor
for mer enn 200 millioner kroner. SKV er i dag en av Norges
største leverandører av stålkonstruksjoner til bygg og
industri.

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

å Åkebergmosen Industriområde
har bedriften kjøpt en tomt på 20
mål og oppført et 7.500 kvadratmeter stort verkstedbygg samt et administrasjonsbygg på 850 kvadratmeter i
tre etasjer. Verkstedhallen er utformet slik
at stålet får en linjeformet ﬂyt gjennom
produksjonen. Det er godt om plass i de
nye produksjonslokalene. Mottakslageret
og sveisehallen er hver på 1.500 kvm, fordelingshallen på 1.200 kvm, lasteområdet
på 1.800 kvm og de to malerhallene er
hver på 750 kvm. I tillegg er det en egen
servicehall for montasjeutstyr og annen
lagervare.
Det er investert i to helautomatiske
CNC-maskiner fra FICEP i Italia. De to
maskinene både måler opp, borer, merker og kapper. Den ene håndterer plater
- den andre proﬁler. All nødvendig informasjon får maskinen direkte fra TEKLA
3D-arbeidstegninger. Merkingen, som er
en gravering, angir riktig plassering slik
at platearbeideren ikke trenger å måle ut
for å sette ut platen i riktig posisjon. På
denne måten vil produktiviteten kunne

P
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Styreleder/salgssjef Bent Stene og Daglig
leder John Agnar Nyquist foran en av de
nye FICEP-maskinene

høynes betraktelig.
Med så store lokaler er det helt avgjørende å ha gode løfteredskaper. Det er
derfor investert i hele 14 stk Kone-cranes
inklusive 10 4 stk 3,2 tonns veggløpekraner . Den største traverskrana har en
løftekapasitet på 25 tonn. Den totale investeringskostnaden for prosjektet er på
ca. 60 65 millioner kroner.
Bedriften sysselsetter i dag ca 100 personer, hvorav 13 på kontoret som jobber
med prosjektering og administrasjon. Bedriften tar også på seg oppdrag innen tak,
fasade og hulldekker.
Omsetningen er i år forventet å bli
om lag 150 millioner kroner. Det var
ordretørke i vinter men etter påske har
det løsnet og bedriften har dratt i land
ﬂere store kontrakter som nå er påbegynt.
De største er:
- Ett nytt stort lager i Våler for Unil AS,
et datterselskap av NorgesGruppen. Lageret er på 12.000 (18.000?) kvadratmeter.
Arbeidene starter i oktober 2009 og bygget skal, etter planen, bli tatt delvis i bruk
våren 2010 og siste del høsten 2010.
- Nytt hovedlager for Rema 1000 i
i Hylkjelien, Bergen. Arbeidet med det
20.000 kvadratmeter store lageret ble
påbegynt i august og skal stå ferdig i første
halvdel av 2010. Lageret vil inneholde
et kjølelager og fryselager på til sammen
6.000 m2 og en tørrvarehall på 11.000
m2. I tillegg kommer et 1.000 kvadratmeter stort administrasjonsbygg.
- Nytt treningsanlegg på Håkonsvern.
Forsvaret skal bygge et trengingsanlegg
bestående av et idrettsbygg på ca. 9.000
kvadratmeter som vil inneholde to nye
svømmebasseng, idrettshall og diverse
treningsrom, kontorer og garderober med
mer. Arbeidene er planlagt ferdigstilt ved
årsskiftet 2009/2010. ❏
34

M EDL E MS F Ö R E TAG

!+ -EKANISKE !3
med nytt verksted
i Fredrikstad
3TÍLENTREPRENREN !+ -EKANISKE !3 SOM PRODUSERER
og leverer stålkonstruksjoner flyttet fra Borgenhaugen i
Sarpsborg inn i nye flotte lokaler på Øra i Fredriksatad.
iden oppstarten i 2001 har bedriften hatt en sterk og god vekst og
omsatte i fjord for i overkant av
59 mill.
Eierne Frede Sørbøe og Kjell Erik Martinsen forteller at de har en ordereserve
på ca 30 mill og sikrer med dette full sysselsetting i ﬂere måneder fremover. Også i
år ligger det an til og bli et bra år.
På Øra industriområde har bedriften
kjøpt en tomt på over 10 mål og oppført
et 2.700 kvm stort verksted samt et kontorbygg på 990 kvadratmeter i tre etasjer.
Deler av kontorbygget leies ut, til blant
annet Konecranes. Verkstedhallen består
av to skip med hver sin produksjonslinje.
I enden av verkstedshallen er det opplastningshus. Dette sammen med investeringer
i nye kraner, maskiner og annet utstyr, gir
en rasjonell og effektiv produksjon.
Bedriften har rundt 35 ansatte i produksjonen, monteringen og på kontoret.

S

Mange arbeidere
har lang erfaring
med tak, vegger
og beslag som utgjør en viktig del av
virksomheten. En
av de siste store
oppdragene som
nå er under arbeid
er et lagerbygg for
Continental Dekk
AS på Sekkelsten i
Askim. Oppdraget
på ca 320 tonn stål
i de bærende stålDaglig leder
konstruksjonene,
Frede Sørbøe.
oppdraget omfatter også takplater,
sandwichelementer og glass. Lageret får en
grunnﬂate på 12 096 m2 med kontorer på
ca 450 m2 plassert på en messanin inne i
lageret. Innvendig høyde er 12 meter. ❏
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Erik Wallenberg,
Avdelningsledare,
REINERTSEN Sverige AB

Reinertsen har levererat stålstommar
till bl a nya Informatikksentrum vid
Oslo Universitet.

Reinertsens utveckling
fortsätter i Murmansk!
M E D L E M S F Ö R E TA G

Sedan starten i hyrda lokaler hos Murmansk shipyards våren 2005
har Reinertsen arbetat hårt med att etablera sig på sin egen tomt.
Uppgraderingen av befintliga byggnader för administration, ingenjörer
och delar av produktionen blev klart våren 2007.

samband med färdigställandet av de nya
lokalerna i Murmansk ﬂyttade respektive
verksamhet över. Resterande verksamhet
ﬂyttar över när den nya montagehallen
står klar. Projekteringen av montagehallen
delades in i två etapper. Första etappen
projekterades på Reinertsens huvudkontor i Trondheim under 2007. Etapp två
projekterades vintern 2008 på Reinertsens
kontor i Göteborg.
Stålet till hallen prefabricerades i Reinertsen beﬁntliga lokaler. Våren 2009
skedde montaget. Hallen mäter i färdigt
utförande 62x40x30 m (LxBxH). I direkt
anslutning till montagehallen förfogar
Reinertsen över 120 m kaj.

I
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I och med etableringen i Murmansk har
Reinertsen positionerat sig som en leverantör av stålstrukturer till både off-shore
och landbaserade entreprenadprojekt.
Stålämnena köps på den europeiska stålmarknaden, transporteras till Murmansk
för bearbetning och transporteras tillbaka
till kunden.
Höga kvalitetskrav
Reinertsens kontrakt med Offshore-industrin längs den norska kusten ställer höga
kvalitetskrav vilket garanterar att stålleveranserna från Murmansk håller hög
kvalitet. Leveranskapaciteten i dagsläget
är ca 2000 ton/år bearbetat stål. ❏

Faktaruta:
Reinertsen Sverige AB ingår i ett
av Nordens största konsult- och
entreprenadföretag Reinertsen AS. I
Sverige verkar vi inom affärsområdena Olja & gas, Energi & Industri samt
Infrastruktur och har 170 medarbetare i Göteborg, Stenungsund, Malmö
och Stockholm. De senaste åren har
koncernen haft en stark tillväxt och
har idag drygt 1700 anställda med en
omsättning på 3,5 miljarder kronor.
För mer information, besök www.
reinertsen.se.
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Mats Öberg,
NCC

NCCs nya standardvägg
för putsade fasader i
ﬂervåningshus

Utveckling
med helhetssyn
BYGGSYSTEM

NCC har utvecklat en ny
standardlösning för regelväggar med putsade fasader för att på effektivaste
sätt tillfredställa alla krav och
aspekter som fukt, brand,
ljud, energi och estetik över
husets hela livslängd.

Yttervägg med fönster och andra detaljer
färdig för funktionstest av täthet med
avseende på slagregn vid SP i Borås.

åren 2007 pågick ett arbete att ta
fram gemensamma detaljlösningar
för putsade fasader inom NCC.
Innan detta var klart skakades branschen
av larmet om fuktproblem med enstegstätade fasader. NCC tog då omedelbart
bort så kallad kartonggips från alla nya
ytterväggar, införde en retroaktiv 10-års

garanti för bostadsrätts- och villakunder
och övergick till den ventilerade putsvägg,
som allmänt förespråkades vid tillfället.
Samtidigt inleddes ett intensivt arbete att
utveckla en ny standardlösning som på effektivaste sätt tillfredställer alla krav och
aspekter som fukt, brand, ljud, energi och
estetik över husets hela livslängd.

V
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Utveckling med industriellt angreppssätt och nya verktyg
Arbetet drevs med en tvärfackligt sammansatt arbetsgrupp som inventerade
och värderade olika tekniska lösningar i
förhållande till alla krav på väggen. Med
decenniers erfarenhet av att bygga putsade
utfackningsväggar med olika system ﬁnns
en ovärderlig intern erfarenhets- och kunskapsbank. Till denna lades spetskunskap
på området från forskarvärlden, materialleverantörer, försäkringsbolag och de
tekniska konsulterna.
Med avancerade beräkningsprogram,
veriﬁerade med labbförsök, kan fukt- och
temperaturtillstånd undersökas. På så sätt
bedömdes vilka materialkombinationer
som fungerar. Fullskaletester av fasadens
motstånd mot slagregn har genomförts.
Figur 1 visar en komplett yttervägg,
med inmonterade fönster, genomföringar
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

Genom att bygga mockup i full skala
utvecklas produktionsvänlig teknik
– en förutsättning för bra kvalitet.

Beﬁntliga fasader med tjockputs på mineralull har undersökts.

Typlösning för balkonginfästning.

etc., uppriggad för att utsättas för simulerat slagregn vid SP, Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut.

tiden och att öppna och undersöka ett antal
beﬁntliga fasader konstaterades att denna
fasadtyp fungerar bra.

Använd beprövad teknik
En fasad ska fungera under mycket lång
tid och den svåraste egenskapen att värdera på förhand är beständigheten. Det
.2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

innebär en fördel att utgå från en konstruktion som bevisligen har fungerat
sedan slutet av 1980-talet, i jämförelse
med nya material och systemlösningar. Det
var också ett huvudargument till att efter
ett års jämförande utvärderingar av olika
system, valet föll på tjockputs på mineralull.
Genom att gå igenom skadestatistik bakåt i

Stålreglar i stället för träreglar
Konstruktionen modiﬁerades genom att
byta ut organiska material, t.ex. träreglar mot stålreglar, för att ytterligare höja ➤
B Y G G SY STE M
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➤ fuktsäkerheten, se ﬁguren till höger. När

Sektion genom NCCs
nya standardvägg
för putsade
fasader i
ﬂerfamiljshus.

det gäller småhus gäller andra förutsättningar med avseende på t.ex. vindlaster
och brand som därför lett fram till en
annan teknisk lösning.
Säkra standardlösningar
Skador som uppträtt i putsade fasader har
primärt berott på bristfälligt konstruerade
eller utförda detaljer vid fönsterinfästningar, balkonger, socklar etc. Ett mycket
stort arbete har lagts ner för att utveckla
ett heltäckande bibliotek av säkra och
effektiva standardlösningar för alla dessa
anslutningsdetaljer. Behovet av ’lösningar
på plats’ är därmed eliminerat.
Det räcker inte att rita rätt. För att
säkra att utförandet blir som det ska har
också rutinerna för inköp och produktion
genomarbetats och förbättrats. Utvecklingsarbetet har genomförts i fortlöpande
samråd med SP. Vi har också byggt en
provvägg i full skala för att säkerställa att
väggen är produktionsvänlig, se ﬁgur. Det
sista utvecklingssteget blir att följa upp de
första projekten med den nya ytterväggen
för att veriﬁera att systemet och typlösningarna fungerar som det är tänkt.
Vad har vi lärt?
Under det inledande arbetet genomfördes
ett examensarbete tillsammans med LTH
[1], som svarade på frågan om hur branschen kunde hamna så snett i fallet med
putsade fasader, och kom fram till att:
● Fasadsystemet var ’för bra’ – ingen
ifrågasatte det
● Fasadsystemet ”smög” sig in på den
svenska marknaden
● Skadorna är inte synliga
● Glapp mellan olika yrkeskategorier
● Fönsterleverantör – putsleverantör
38
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●
●
●
●

Arkitekt – konstruktör
Konstruktör – materialleverantör
Bristande kunskap
För lite koppling mellan företag och
forskning

Examensarbetet belönades med pris av
Lunds Byggmästarklubb och Sparbanksstiftelsen Skåne.
Slutsatser
NCCs slutsatser från utvecklingsarbetet
med putsfasaden är att tillräcklig kunskap,
metoder och erfarenhet ﬁnns att hämta
internt och externt, men att den faktiskt
måste utnyttjas och
● Att nya konstruktionslösningar måste
provas och granskas kritiskt innan de
införs.
● Att kunskap och metoder från högskolor, institut och leverantörer och andra
specialister ska nyttjas.

● Att vi måste lägga stor kraft på att

informera hela kedjan från arkitekt till
leverantörer och hantverkare och att
följa upp byggprocessen.
● Att ny teknik ska veriﬁeras genom undersökningar i genomförda projekt.
Vi kan och måste göra rätt från början.
Konsekvenserna om det blir fel av denna
karaktär är oacceptabla för oss och våra
kunder. Framgång byggs inte genom att
pruta kostnader i enskilda projekt. Genom
systematisk utveckling tillsammans med
kompetenta partners får vi trygga och
effektiva tekniska lösningar och därmed
nöjda kunder. ❏
Referenser
[1] Engerup, C., Enstegstätning av putsade
fasader – En fallstudie om beslutsfattandet
kring tekniska lösningar i byggprocessen.
Avd. för Byggproduktion. LTH. 2008
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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 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

3TOCKHO
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LM 7ATERFRONT
%,5 ËR KONSTRUKTÚR FÚR 3TOCKHOLM
7ATERFRONT ETT AV 3TOCKHOLMS NU MEST
OMTALADE OCH UPPMËRKSAMMADE
PROJEKT 3TOCKHOLM 7ATERFRONT ËR ETT
PROJEKT I TRE DELAR EN KONGRESSANLËGG
NING ETT KONTORSKOMPLEX OCH ETT KON
GRESSHOTELL !LLT PLACERAT I 3VERIGES MEST
CENTRALA LËGE MED EN EGEN UPPGÍNG
FRÍN #ENTRALSTATION I 3TOCKHOLM
av Sten-Åke Torefeldt, ELU-Konsult
Foto: Lars Hamrebjörk

ongressanläggningen kommer
att innehålla Stockholms största
konferenssal med 3000 sittande
åhörare, hotellet har 17 våningar med
418 hotellrum och kontoret har en yta
på ca 25 000 m².

K

Kongresshallen
Kongresshallens stålkonstruktion kan
förenklat beskrivas som att det stora
fackverket och kongressens ytterdel vilar
på fem pelare. Dessa är placerade på så
sätt att en konsol på ca 14 meter bildas
i riktning mot Centralstation. Denna
utkragande del har en totalbredd på ca
60 meter vilket innebär att man förenklat kan jämföra detta med en balk med
längden 88 meter. Till denna utkragande
del av fackverket ansluts takbalkar,
gradängplanet samt plan 5 och 6.
ELU:s uppdrag
I ELU:s uppdrag ingick att konstruera och
ta fram färdiga bygghandlingar avseende
den bärande stommen i stål och betong
för kongressen, hotellet och kontoret.
ELU:s uppdrag omfattar även att ta
fram rivningshandlingar för den gamla
postterminalen (Stockholm 1) som tidigStockholm Waterfront.
Fr.v. Kontoret, Hotellet och
Kongressen.
.2  s   s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $
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Kontoret under uppförande.
Vy från Klarabergsviadukten.

FE-modell för analys av explosion mot
fasad på halv byggnad.

Samgranskning av kongressens stomme och installationer med Ceco Visual.

➤ are låg på samma plats, att ta fram färdiga bygghandlingar för en ny grundläggningskonstruktion för hela projektet på
en yta av ca 9000 m², där delar av den
gamla konstruktionen skulle tillvaratas i
så stor omfattning som möjligt.
Problemlösning
En av utmaningarna vid rivningsarbetena
var att den gamla källaren under postterminalen som ligger 2 till 4 meter under
grundvattenytan riskerade att lyfta (bottenupptryckning), om man rev för stor
del av den beﬁntliga byggnaden. För att
mästra problemet var man tvungen att
lämna delar av rivningsmassorna inom
källaren för att kompensera för lyftkrafterna tills delar av den nya byggnaden
var på plats. Detta skapade också logistiska problem för byggentreprenören i
byggskedet.

Utmaningar
Andra problem var inläckande grundvatten som orsakades av att den kompletterande pålgrundläggningen penetrerade
den beﬁntliga bottenplattan och fyra
hissgropar med en grundläggningsnivå
under den beﬁntliga bottenplattan.
Problemen löstes med en speciell
tätningsmetod vid genomföring av nya
stålkärnepålar i beﬁntlig bottenplatta
och hissgroparna löstes genom att prefabricerade stålformar lyftes ner och
monterades under vatten i lokala spontgropar.
Internt på ELU är Waterfront ett samverkansprojekt mellan ELU:s tre avdelningar; geoteknik- hus- och anläggningsavdelningen. Anläggningsteknikerna med
kompetens från svängningsanalyser av
broar, har gjort avancerade modelleringar för att komma till rätta med svängn-

Finita elementmodellen av kongressdelen, i y-led (tvärs kongresshallen) och ...
.2  s   s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

ingsproblematiken som kan uppstå med
en publik på 3000 personer.
3D projektering
Stockholm Waterfront Kongress har
3D-projekterats från systemhandling till
bygghandlig av fyra discipliner. A, K, E
och V. På grund av byggnadens komplexa geometri blev 3D-projektering ett
beställarkrav. ELU ﬁck uppdraget att
utföra Cadsamordning och att skapa
riktlinjer för 3D-projekteringens ramar.
3D-Modellerna har förﬁnats genom projekteringen och ligger till grund för alla
plan- och sektionsritningar. 3D-modeller
från samtliga discipliner har samgranskats med verktyget Ceco Visual. Se ﬁgur
1 nedan.
3D har varit till stor nytta för projektörerna men den absolut största nyttan
har man framförallt kunnat konstatera i
produktionen. Detta ger naturligtvis tummen upp för 3D-projektering totalt sett,
då vi som projektörer knappt hade klarat
att utföra projektet med en traditionell
2D-projektering.
➤

... i x-led (längs kongresshallen).
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Renderad bild
av kongresshallens stomme. Cad-modellen har lästs
in i 3DS-Max
utan bearbetning.

➤ 3D-projektering
En synergieffekt av 3D-projekteringen
var att modellerna kunnat läsas rakt in
utan bearbetning till 3D Studio MAX för
rendering av visualiseringsbilder.
Kongressen
För att hitta rätt dimensioneringsparametrar har analyser och jämförelser
gjorts
med
andra publika
anläggningar. Den ﬁnita
elementmodellen som har
använts i analysen redovisas i ﬁgurerna
på föregående
sida. För att
kunna erhålla
en hög noggrannhetsgrad i beräkningarna är denna modell
väldigt detaljerad. Den innehåller samtliga bärande element som är relevanta
för strukturens respons. Strukturens
massfördelning är också noggrant representerad i modellen. För att minimera felrisken i vad som gäller den geometriska
modelleringen har modellens geometri
importerats direkt från tredimensionella
CAD-modeller.
Hotell och kontor
Komplicerade beräkningar har också
genomförts för att dimensionera för
externa olycklaster i närheten av Banverkets spårområde. Strukturens respons
till explosionslaster har analyserats med
hjälp av dynamisk tidsintegrering. FEmodellen som används i detta syfte
redovisas i ﬁguren på sid 43 överst.
Modellen innehåller samtliga bärande
44
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Kongresshallens stomme
i verkligheten.

Kontorets
glasfasad.

delar som är relevanta för strukturens
respons. ❏
Läs mer på Internet
www.stockholmwaterfront.se

Fakta:
Byggherre: Jarl Asset Management
Arkitekt: White arkitekter
Konstruktör: ELU-Konsult
Entreprenör: Peab
Stålentreprenör:
Ruukki (Kongressen)
Contiga (Hotell och Kontor)
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ELU skapar spännande konstruktioner som gör det möjligt
för människor att mötas. Stockholms nya kongresscentrum –
Stockholm Waterfront och en prisnominerad stålbro i Nyköping
är två framgångsrika exempel. Mer info: www.elu.se
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Bo Jonsson,

Per Söderberg,

Antti Dahlvik,

Kadesjös Ingenjörsbyrå,

Kadesjös Ingenjörsbyrå,

Kadesjös Ingenjörsbyrå,

Konstruktionsansvarig

Konstruktionsansvarig

CAD-ansvarig

Bolidens nya
anrikningsverk
i Aitik
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, som har lång erfarenhet av att
projektera anrikningverk, ﬁck i mars 2007 Bolidens uppdrag
att projektera det nya anrikningsverket i Aitik. Detta uppdrag
var en följd av Bolidens tidigare beslut att fördubbla malmproduktionen i Aitik och skapa en av världens mest effektiva
koppargruvor. Den totala investeringen är på
cirka 6 miljarder kronor.

STÅLPROJEKT

en här artikeln behandlar den delen
av Aitik-projektet som innefattar
anrikningsverk med tillhörande
sidobyggnader. Den del av projektet som
förser anrikningsverket med malm behandlas inte här.
Tiderna i projektet har styrts av att
montaget av anrikningsverkets stora
primärkvarnar ska kunna starta i maj
2009. Detta har ställt stora krav på både
Kadesjös Ingenjörbyrå och byggnadsentreprenören PEAB.
Kadesjös Ingenjörbyrå har allt sedan
starten 1945 projekterat anrikningsverk.
Det ursprungliga anrikningsverket i Aitik
projekterades av Kadesjös redan 1967.
Det gamla verket kommer, eftersom man
på senare tid hittat malm under, att rivas
när det nya verket står färdigt. Outotec i
Skellefteå har utfört processprojekteringen
samt varit byggprojekteringsledare.

D

Stålstommen till anrikningsverket monterades under sommaren 2008, nattetid i midnattssol, 10 timmar per dygn, sju dagar i veckan.
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Världens största kvarnar
Det nya anrikningsverket ska kunna mala
36 miljoner ton malm per år. För att klara
detta har Boliden köpt de två, till volym
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

Bolidens nya anrikningsverk
i Aitik kommer att tas i drift
under våren 2010.

och effekt, största primärkvarnarna i världen. Kvarnarna levereras av Metso. 36
miljoner ton per år innebär att varje kvarn
ska kunna svälja 34 ton malm i minuten.
Varje primärkvarn har en motoreffekt på
22,5 MW.
För att klara drivningen används
direktverkande ringmotorer där rotorpolerna är fästa direkt på kvarntrumman och statorn sitter som en ring runt
kvarnen. En ringmotor är i princip en
vattenkraftverksgenerator som är ställd
på högkant och som körs ”baklänges”.
Förutom de två primärkvarnarna ﬁnns
ytterligare 4 kvarnar i det nya anrikningsverket. Total installerad kvarneffekt är på
cirka 65 MW.
Grundläggning för kvarnarna
De två stora primärkvarnarna med sina
ringmotorer har ställt höga krav på fundament och grundläggning. Ringmotorerna
är slanka och motorleverantören har ställt
mycket hårda krav på fundamentens styvhet och svängningsegenskaper.
Kadesjös Ingenjörsbyrå har haft stor
.2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

hjälp av Tekn dr Sven-Erik Beigler, SSI
Byggkonsult och Tekn dr Ronny Glennberg, AEC vid designen av de stora kvarnfundamenten. Ett antal olika och gradvis
allt styvare fundament-utformningar har
beräknats till dess att motorleverantören
kunnat acceptera fundamentens egenskaper. Den underliggande berggrunden
har även visat sig vara mer uppsprucken
än vad man hade kunnat förvänta sig.
Dynamiska grundundersökningar har
därför utförts i ﬂera steg för att på mest
ekonomiska sätt kunna parera den uppspruckna berggrunden.
3D-projektering
För att klara samordningen av detta stora
projekt har Boliden krävt att alla medverkande projektörer projekterar i 3D. Allteftersom projektet framskridit har Boliden
med hjälp av programmet NavisWorks
lagt in alla aktörers modeller i en gemensam 3D-modell. All samordning har sedan
skett kontinuerligt med ”walk-inside” i
denna modell. Kadesjös Ingenjörsbyrå har
tagit fram alla byggrelaterade 3D-model-

ler för anrikningsverket med tillhörande
sidobyggnader.
Byggnader
Cirka ett dussin byggnader ingår i den
aktuella delen av projektet. Störst är
kvarnhallen som är 120 m lång, 80 m
bred och cirka 50 m hög. Kvarnhallen
är utrustad med två stycken 112- tons,
en 70-tons och en 50-tons travers. Näst
störst är Flotationsbyggnaden som är 120
m lång, 53 m bred och cirka 35 m hög.
Övriga byggnader består av diverse större
och mindre processhallar, pumpstationer,
ställverk samt en kontorsbyggnad.
Stålprojektering
Alla byggnader har, för att klara de korta
tiderna och vara tillräckligt ﬂexibla, utförts med stålstommar och med all projektering utförd i Tekla. Tekla-projekteringen har drivits fullt ut, komplett med
montage-ritningar, assembley-ritningar,
singlepart-ritningar och styrﬁler för stålentreprenörernas bearbetningsmaskiner.
Kadesjös Ingenjörsbyrå har utformat stål- ➤
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Stålstomme för det nya anrikningsverket.

➤ stommarnas geometri, statiska system och
tagit fram alla proﬁlstorlekar. Därefter
har Kadesjös mångåriga samarbetspartner, Projektteamet, tagit vid och utfört
detaljberäkningar, detaljutformning och
Tekla-projektering.
Byggnadsentreprenör och tider
PEAB har varit byggnadsentreprenör för
den här delen av Aitik-projektet. Genom en
noggrann planering har alla tider innehållits
med god marginal. Stora delar av projektiden har PEAB arbetat 10 timmar per dag,
7 dagar i veckan. För att klara detta har

två arbetslag arbetat varannan vecka och
varit lediga varannan vecka. Stål-underentreprenörer till PEAB har varit Normek och
Fermeco. Alla de större byggnaderna har
utförts av Normek. Under hela sommaren
2008, när projektet var som mest hektiskt,
monterade Normek stålstommar nattetid 10
timmar per natt, sju dagar i veckan.
Under denna tid pågick byggverksamheten (med hjälp av midnattssolen) 20 timmar per dygn, sju dagar i veckan! PEABs
entreprenad har utförts så effektivt att
Boliden har haft möjlighet att påbörja det
tidskritiska kvarnmontaget 7 veckor tidi-

gare än vad som krävs i projekttidplanen.
Sommaren 2009 pågår process- och
kvarnmontage för fullt. Boliden kommer,
precis som planerat, att kunna provköra
kvarnarna i slutet av 2009 och driftsätta
dem under våren 2010.
Projekteringstiden för Kadesjös Ingenjörsbyrå har varit cirka två år. Byggtiden
för PEAB har varit cirka två och ett halvt
år. Kadesjös Ingenjörbyrå har tillsammans
med underkonsulter som mest haft cirka
35 personer och PEAB med underentreprenörer som mest cirka 165 personer
sysselsatta i projektet. ❏
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En av ﬂera FEM-modeller som använts för
att säkerställa kvarnfundamentens statiska
och dynasmiska egenskaper.

Fakta:

Gavel på ﬂotationsbyggnaden, jämför ”gubben”. Totalt har det gått åt 51 600 m2 Prewall
till anrikningsverk med sidobyggnader.

Byggnadsvolym:
cirka 850 000 m3
Armering: cirka 4 200 ton
Betong: cirka 48 000 m3
Stål: cirka 6 000 ton
Byggritningar: cirka 1 200 st
Stålritningar: cirka 11 000 st
Yta korrugerad takplåt:
32 000 m2
Yta, Prewall-vägg:
51 600 m2

Från idé till handling
Vi har utfört all byggprojektering
för Bolidens nya anrikningsverk i Aitik.

Stålstommen är här rest till kvarnhallen som är
120 m lång, 80 m bred och cirka 50 m hög.

Box 1013, 721 26 Västerås. Tel 021-15 58 00
www.kadesjos.se
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Sture Samuelsson,
Pro fem, Konstruktionslära KTH
e-mail: sture.samuelsson@gmail.com

Bron över Firth of Forth
Firth of Forth är mynningssundet för ﬂoden Forth i
Skottland. Den järnvägsbro
som byggdes under åren
1883–90 över detta sund,
14 km väster om Edinburgh,
var då det största byggprojektet i världen. Än i dag är det
ett av de mest imponerande
projekt som genomförts.
Det blev världens längsta
järnvägsbro med en sammanlagd längd av över 2,5

STÅLBYGGNADSHISTORIA

km, med två fria spann på
521 m och med järnvägsspåren 46 m över högvattenytan. Det var den första
stora bron helt byggd med
det då nya materialet stål.
kottland var till långt in på 1800talet ett nästan väglöst land och
stora delar av det kunde inte nås på
annat sätt än till fots eller ridande på häst.
Thomas Telford (1757–1834) hade, efter
år av rekognosering, lett planeringen av
ett vägnät och byggandet av Caledonian
Canal. Efter honom kom järnvägsepoken.
Under 1860-talet påbörjades byggandet
av den järnväg som skulle förbinda Edinburgh med Dundee och Aberdeen. Den
hindrades av två stora vatten, av det breda
sundet Firth of Forth och längre norrut
av ﬂoden Tay.
➤

S
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Thomas Bouch’s
förslag, 1873 (ur
Mackay S, 1990).
Bron ca 110 år
efter den byggts.
Målning pågår.
Sture Samuelsson
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Fowler och Bakers förslag till ny Forthbro 1881(ur Paxton R, 1990)

➤ Farlig överfart
Firth of Forth var ett stort hinder för
traﬁken. Det är ett brett och djupt sund
med stora tidvattenvariationer och ofta
stark vind.
Romarna anses redan på 200-talet ha
byggt en ﬂottbro över sundet men däref-

ter var överfarten länge helt beroende av
färjor. Efter att järnvägsbron var färdig
1890 dröjde det ända till 1964 innan det
fanns en vägförbindelse över sundet. Då
invigdes den stora hängbron belägen ca
1 km väster om järnvägsbron. Med en
total längd av 2 515 m och ett fritt spann

på 1 006 m är den bland de tjugo största
broarna i världen.
Färjetraﬁken över sundet var vansklig
och det skedde många olyckor. Ett antal
berömda ingenjörer var vid olika tider
engagerade för att förbättra förutsättningarna för den.

JXdm\ibXegÕ\iXgcXe
<eb\ckfZ_jkXibkXkkYp^^Xd\[
CkkXkk[iX`ejkXccXk`fe\ikmij^\efdYXcb\ed\ccXejkl[j\e%
CkkXkk^alkX`kXZbmXi\[\eggeXbfejkilbk`fe\e%
9iXcje`e^XigXejclke`e^Xid\ccXeg\cXi\fZ_YXcb^\i\kk
d`e`dldXmjm\kje`e^%
BcXiXi_^XYiXe[jbp[[jbcXjj\ilkXeYiXe[jbp[[jdce`e^%
Jpjk\d\k[`d\ej`fe\iXj\ec`^k<lifZf[\jfdXeme[j
ilekfd`<lifgX%
<]k\ijfdJm\ZfeJk\\c\iYal[\i\elkfdfi[\ekc`^jlggfik
bXedXe\eb\ckkX]iXd[`d\ej`fe\igYXcbXifZ_g\cXi\
`k`[`^Xjb\[\e%

4WFDPO4UFFM"# (BSOJTPOTHBUBO> )FMTJOHCPSH QBI C>U XXXTWFDPOTUFFMTF

52

S TÅL B Y G G NAD S HIS T ORI A

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

Brons funktionssätt (ur Mackay S, 1990)

John Smeaton (1724–92) och John
Rennie (1761–1821) kom båda med förslag till hur färjelägena skulle utformas
för att fungera bättre. Robert Stephenson
(1757–1850) föreslog en förändring av
fyrens läge och Thomas Telford förslog
alternativa landningsplatser för färjorna

att välja mellan med hänsyn till väderförutsättningar.
En fast förbindelse över sundet hade
diskuterats länge. Tunnlar, för brytning av
kol, hade redan byggts och under första
hälften av 1800-talet satsades mycket
pengar på att undersöka möjligheterna att

bygga en tunnel hela vägen under sundet.
Det visade sig vara en för svår uppgift. I
mitten av sundet ﬁnns en djup fåra där
bottnen består av sand och silt. En tunnel
måste gå mycket djupt till en mycket hög
kostnad. En bro var det enda realistiska
alternativet.
➤

Æd\[\eb\cYXcbbfejkilbk`fe
M`\iYal[\imiXble[\i
fZ_jXdXiY\kjgXike\ij
\e^f[fZ_jeXYYj\im`Z\
<cfZ_M8bXe\eb\ck[iXj^\efdYXcbXieX%

?G:YXcb\ei\edf[\iejXdm\ibXejYXcbjfdi
XegXjjX[k`ccbfejkilbki\ejfZ_ble[\ejY\_fm%
?G:YXcb\efZ_?G:g\cXi\eXeme[jk`ccgcXkj^alkeX
YacbcX^jXdkk`ccgi\]XYYacbcX^%
8iY\k\d\[gi\]XYi`Z\iXkYacbcX^dfk?G:YXcb\e%

E?D PQEIJ D?DFMMFS XXXTWFDPOTUFFMTF
www.sandkom.se
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➤

Tidigare förslag
Uppgiften att bygga järnväg och broar
från Edinburgh mot de två städerna på
Skottlands östkust gavs till den framstående ingenjören Thomas Bouch (1822–80).
Hans idé var att bygga en hängbro över
sundet. Redan 1818 hade ingenjören James Anderson, för ett läge ca 100 m från
där den nuvarande bron ligger, föreslagit
en hängbro av gjutjärn med spännvidden
ca 610 m. Han gjorde modellförsök med
linor belastade med vikter och föreslog
dimensioner. Som tur var byggdes bron
aldrig. En sentida kontrollräkning visade
att den skulle ha blivit för klen.
Vid 1800-talets slut var hängbron en
väl etablerad brotyp. Telford hade redan
på av 1820-talet byggt hängbroar i gjutjärn vid Menai och Conway i Wales. Vid
Menai byggde också Robert Stephenson
vid 1800-talets mitt en järnvägsbro, Brittania Bridge, som från början var avsedd
att hängas upp i kedjor. Tågen skulle gå
inuti en lådformad balk som visade sig så
styv och stark att linorna inte behövdes.
Stora hängbroar hade byggts i USA av
den tyskättade ingenjören John A. Roebling (1806–1889). Han byggde Brooklyn
Bridge i New York, Niagara Bridge samt
The Roebling Suspension Bridge i Cincinnati. Den senare påbörjades 1856 men, på
grund av inbördeskriget, slutfördes den
inte förrän 1867. Det var en järnvägsbro
med den fria spännvidden ca 380 m.
Katastrofen
Under 1870-talet ritade Thomas Bouch
ett ﬂertal broar som baserades på hängbroprincipen. 1873 lade han fram ett förslag till en ny Forth-bro uppdelad i två
huvudspann med den då enorma spännvidden av 1 600 ft, dvs ca 490 m. Ett
problem var att nedböjningarna under last
uppskattades bli stora och bron var heller
inte särskilt vacker. 1878 ﬁck han dock
i uppdrag att bygga den och satte igång
förberedande arbeten. Ett fundament var
färdigställt då katastrofen inträffade. Den
bro han byggt över ﬂoden Tay, som var
färdig 1878, kollapsade i december 1880.
En lång sträcka av bron bröts sönder och
ett tåg med 75 passagerare drogs med i
fallet.
Bron över Tay var världens längsta
järnvägsbro, 2 miles, dvs 32 km lång. Den
var byggdes med ett stort antal balkar
lagda på pelare av sten. Balkarna var fackverksbalkar av gjutjärn och smidesjärn,
s k gitterbalkar med korslagda livstänger.
Närmast land var järnvägsspåren placerade ovanpå de dubbla, relativt låga
balkarna. För att få tillräcklig seglingshöjd
under mittersta spannen låg balkarna där
högre och tågen körde mellan dem.
En kommission kunde konstatera att
det fanns ﬂera möjliga orsaker till katastrofen. I förundersökningarna hade man
missat att grundförhållandena i sundets
mitt var mycket dåliga. Vattendjupet var
där mycket stort och då vissa pelarna
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Bron under byggande vid ön Inchgarvie (ur Mackay S, 1990)

måste ﬂyttas, blev avståndet mellan dem
större än avsett. Balkar förlängdes men
dimensionerna på dem och på pelare ökades inte i tillräcklig omfattning. Kvalitén
på det gjutjärn som användes var också
undermålig och det fanns många brister
i arbetsutförandet. Vindbelastningen var
större än den antagna. En teori var att
tåget, som utgjorde ett stort vindfång,
kunde ha spårat ur, kraschat i brobalkarna
och därmed knäckt bron. Bron kunde
dock blåst ner även utan tåg.
Kommissionen fann att huvudorsaken var slarv och Thomas Bouch, som
för övrigt hade adlats för sina tidigare
insatser, gavs huvudparten av skulden för
katastrofen. Han blev fråntagen ansvaret
att bygga Forth-bron och dog som en
bruten man kort därefter. Allmänhetens
förtroende hade rubbats. Någon upprepning av Taykatastrofen ville man inte ha.
Det gällde att för Forth-bron ta fram en
konstruktion som gick att lita på.
Höjning av kraven
Katastrofen ledde till en höjning av nivån
på såväl projektering som på material och
byggteknik. Ännu under senare hälften av
1800-talet baserades inte alltid dimensionering av bärande konstruktioner på de
teorier som vetenskapen hade resulterat i.
Man byggde främst efter beprövad erfarenhet och fattade beslut om nya material
och konstruktioner på basis av provningar.
Naturlaster, som t ex vindbelastning, var
inte heller säkert bestämda.
Efter ett helt år av utredningar gav järnvägsföretaget sina konsulter Sir John Fowler (1817–98), W H Barlow (1812–1902)
och T H Harrison (1808–88) i uppdrag
att utarbeta ett nytt förslag till en järnvägsbro över sundet. De föreslog en bro

med konsoler som bar inhängda balkar.
Brotypen var okänd i Storbritannien men
det fanns exempel på liknande konstruktioner i USA, t ex Niagara Cantilever
bridge, färdig 1883. I Europa fanns det
också sådana broar men inte så stora. Så
tidigt som 1867 hade Benjamin Baker
(1840–1907) i en artikel i tidningen The
Engineer argumenterat för en sådan konstruktion för broar och han och Fowler
hade 1871 utarbetat ett förslag till en
sådan bro med 209 m fri spännvidd att
byggas över ﬂoden Severn.
Intressant i detta sammanhang är att
Heinrich Gerber (1832–1912), år 1866,
ﬁck patent på sin sedermera så kallade
”Gerberkonstruktion”. Den innebar att
kontinuerliga balkar försågs med leder på
sådant sätt att skadlig inverkan av sättningar i stöden eliminerades. Den första
bron med den konstruktionen byggdes
över ﬂoden Main vid Hassfurt, 1867.
Den konsolande Forthbron fungerar på
ungefär samma sätt.
I parlamentet var man överens om
att i fortsättningen skulle byggandet av
Forth-bron följa vissa kriterier. Enligt de
strikta föreskrifter som utarbetades skulle
bron ha stor styvhet under rullande last
och både under byggnadstiden och som
färdigställd skulle bron vara säker mot
orkanvindar. Inget oprövat material ﬁck
användas, stål måste uppfylla kraven enligt de kontrollorgan som myndigheterna
anvisade. Under hela projektet skulle god
kontroll över ekonomin upprätthållas.
Parlamentet utsåg en särskild kontrollfunktionär som på plats, var tredje månad,
skulle kontrollera att allt gick rätt till.
Avsevärt högre dimensionerande vindlast än den som gällt tidigare föreskrevs,
56 lbs/ft2 (ca 2,8 kPa) istället för 30 lbs/ft2
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(ca 1,5 kPa). Det fanns inga detaljerade
regler för hur den skulle appliceras på
komplicerade strukturer och inte heller
togs hänsyn till att vindlast kan variera
kraftigt. Kunniga och erfarna ingenjörer
kunde påverka tillämpningen mer än i
dag.
Det nya förslaget
1881 presenterade Fowler och hans yngre
partner Benjamin Baker ett reviderat broförslag. I det ursprungliga var ”konsoltornen” ledat upplagda och var därför
inte stabila. De skulle inte kunna bära de
inhängda balkarna förrän de motriktade
konsolerna hade förankrats. Nu föreslogs
att ”konsoltornen” skulle vara styvt förankrade i grunden. Baker hade också funnit det lämpligt och mer ekonomiskt med
ett annat förhållande mellan konsolernas
och balkarnas längd. Balkarna gjordes
kortare, från ca 152 m till ca 107 m och
konsolerna ökades från ca 187 m till ca
207 m. Detta krävdes för att balkarna
skulle kunna byggas utkragande från
konsolerna, en metod som krävde stor
precision under hela byggprocessen.
Det modiﬁerade förslaget uppfyllde
fullständigt de givna kriterierna. Bron var
lätt att beräkna och var styv och stabil
under såväl byggskede som bruksskede.
Landfästena på båda sidor om sundet hade
lämplig höjd för att ge bron tillräcklig
seglingshöjd. Den stora fria spännvidden
förutsatte bra grundläggningsförhållan-

dena på lämpliga ställen,vilket fanns. På
den lilla ön Inchgarvie kunde brons ena
”konsoltorn” placeras.
Fowler och Baker hade övertygande
visat att deras konstruktion uppfyllde kraven och att de och deras medarbetare hade
mod, visioner och tillräckliga kunskaper
att utveckla den och att genomföra projektet. Järnvägsföretaget hade tillräckliga
ﬁnansiella resurser och brobygget accepterades av dess styrelse den 30 september
1881. Beslutet att bygga bron fattades i
parlamentet den 12 juli 1882.
Baker hade hjälp med beräkningsarbetet av en matematiker från Cambridge, Allan D. Steward (1831–94). Det ﬁnns inga
beräkningar bevarade som gör det möjligt
att exakt se vilken metod som användes.
Steward själv anger att han använde sig
av, vad han kallade ”diagrams of forces”,
en metod som utvecklats av universalgeniet Clerk Maxwell (1831–79). Sannolikt
var det den virtuella kraftmetoden som
Maxwell tidigare publicerat.
Byggandet av bron
Uppdraget att bygga bron gick till Sir William Arrol & Co. Det beslöts också att den
skulle byggas i stål som då var ett relativt
okänt material. Det fanns en del skeptiker
som ansåg stålet olämpligt eftersom det
inte är lika mjukt som smidesjärn och att
det är mer rostbenäget. För att bestämma
lämplig nivå på dimensionerande spänningar genomförde Fowler och Baker en

mängd provningar och lade ner stor tankemöda. På basis av dessa utredningar
gav Board of Trade dem tillåtelse att tillämpa tillåtna spänningen 7,5 tons/in2 dvs
115,8 MPa, vilket var ca en fjärdedel av
brottspänningen. Ingen skillnad gjordes
på drag- och tryckspänningar. De var
medvetna om att utmattning kunde vara
ett problem men hade inte möjlighet att
testa det. Efter att bron nu har fungerat
i 120 år kan den valda spänningsnivån
anses ha varit väl avvägd.
William Arrol (1839–1913) påbörjade
arbetena 1882. Han var en mycket erfaren
och begåvad ingenjör som utvecklade
effektiva metoder för alla projektets moment och han ledde själv det gigantiska
planerings- och byggarbetet. Han var redan väl orienterad om förhållandena på
platsen eftersom han tidigare även varit
utsedd att leda byggandet av Thomas
Bouch:s bro.
Efter att ha mätt in brons läge mycket
noggrant med hjälp av med triangulering
påbörjades murning av pirar och arbetet
med de stora plintar som bron skulle förankras på. Dessa byggdes i kassuner av
stål som tillverkades på land, bogserades
på plats och sänktes ner. Under bottnen på
dem fanns ett utrymme i vilket arbetare
under tryckluft kunde gräva dem i läge.
Detta utrymme fylldes senare med betong
och inuti kassunen murades väggar med
huggen sten varefter de fylldes med sten
och betong. Utplaceringen av kassunerna
Sture Samuelsson

Upplag för ”konsoltorn” (”skewback”).
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Sture Samuelsson

Bron på avstånd – nästan graciös

var inte helt lätt. En av dem hamnade
snett och fylldes med vatten. Det tog nio
månaders arbete att få den i rätt läge.
Det uppstod ett fullkomligt industriområde på södra sidan om sundet, Queensferry. Där fanns ett ritkontor och arbetsplatser för olika arbetsmoment utrustade
med maskiner drivna av ångmaskiner.
Bron konstruerades avsiktligt med så få
stänger som möjligt för att få ner antalet
knutpunkter för att underlätta framtida
underhåll. Stora delar av konstruktionerna skulle komma att tryckbelastas
och Baker hade därför valt cirkulära
tvärsnitt för stängerna. Plåtarna kröktes
med en hydraulisk press och komponenterna förtillverkades i speciella giggar. De
snedställda undre lutande stängerna och
de horisontella rören (”skewback”) som
skulle bli tryckbelastade, ﬁck ansenliga
dimensioner och byggdes upp av ﬂera
lager av stålplåt.
Självbärande konstruktion
Konstruktionen skulle under hela byggprocessen vara självbärande och arbetet
planerades efter det. De förtillverkade
komponenterna lyftes på plats och nitades
samman med stor noggrannhet och precision. Det föreskrevs att hålen skulle vara
borrade, inte stansade, och att nitningen
i möjligaste mån skulle ske genom pressning. För detta byggdes speciella pressverktyg. De kraftiga uppåtriktade rören på
”konsoltornen” byggdes först. De lutades
inåt för att ge bättre stabilitet.
De utkragande delarna på ”konsoltornen” byggdes symmetriskt åt båda
hållen. För att förhindra extraspänningar
från temperatur var tre av de fyra förankringsupplagen på varje ”torns” plintar
monterade så att de tillåter viss horisontell
rörlighet. Ställningar, från vilka monteringen utfördes och på vilka kranar och
nitningsutrustning placerades, hängdes på
konstruktionerna och ﬂyttades med allteftersom arbetet fortskred. Arbete bedrevs
56
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dygnet runt, nattetid i elektriskt ljus från
bågljuslampor.
Brons dimensioner var mycket väl studerade. Den kan se överdimensionerad ut
men har kontrollberäknats under senare
år och även med våra normer har de ingående komponenterna rimliga dimensioner.
Normalt ses bron från sådan vinkel att
det är omöjligt att se helheten men från
håll, t ex från den nya vägbron, ser den
nästan graciös ut. Konstruktören av en
senare liknande bro, Quebecbron, ansåg
att den var överdimensionerad. Detta uttalande ﬁck han senare äta upp. Den bro
som under hans ledning byggdes, 1907,
kollapsade och även den som därefter
byggdes, 1917, drabbades av ett ras i
sent skede.
Som mest arbetade 4 600 man på Forthbron. Det var mest skottar, engelsmän och
irländare men det kom också många arbetare från andra länder, även från Sverige.
Arbetet var mycket riskabelt och trots
stor försiktighet omkom 57 personer (senare forskning anger 98) och ﬂera hundra
skadades allvarligt, de ﬂesta på grund av
fallolyckor. Ett speciellt riskabelt arbete var
att ﬂytta och ta ner ställningar eftersom det
ofta fanns arbetare på lägre nivåer.
Slutförande och provbelastning
Efter att brons bärande konstruktion var
komplett monterades brodäcket och på 6
m långa sleepers av ek, med 12” kvadratiskt tvärsnitt, ﬁxerades de dubbla spåren.
Bron provbelastades i januari 1890 med
två tåg, var och ett med 50 kolvagnar och
tre lok, med en sammanlagd vikt av 1800
ton. Tågen kördes bredvid varandra och
mätningar gjordes av deformationerna. De
låg inom beräknade gränser och som mest
var nedböjningen 7 tum, dvs ca 18 cm,
längst ut på de utkragande armarna.
Bron var ett av de första och då även
det största projekt som byggts med stål.
Totalt gick det åt 54 000 ton stål och 7
miljoner nitar. Eftersom det var känt att

stål är mer rostbenäget än gjutjärn och
smidesjärn planerades redan från början
för framtida underhåll. Delarna rengjordes noggrant och behandlades med kokt
linolja. Vid tillverkningen målades insidan
av tuberna och efter montage utsidan med
ﬂera omgångar av olika typer av blyfärger.
I dag underhålls bron kontinuerligt med
nyare färgtyper efter ett särskilt program.
Detta arbete är utlagt på ett företag som
har 20 man heltidsanställda för att utföra
arbetet.
Bron över Firth of Forth har nu funnits
i 120 år. Den blev en viktig transportled
norr ut i Skottland. Varje dag körs mellan
190 och 200 tåg över den. De är lättare än
dåtidens tunga tåg med ånglok men det är
ändå imponerande. Den har konstruerats
och byggts för att vara tillförlitlig och den
fungerar ännu helt som det var tänkt.
Det har inte senare byggts många broar
efter samma principer. Det har utvecklats
andra i byggskedet mer ekonomiska metoder men de leder sannolikt inte till lika
robust resultat. Bron är ett av de största
mästerverk som ingenjörer åstadkommit
och är utnämnt som en UNESCO World
Heritage Site. ❏
Läs mer på Internet
http://en.wikipedia.org/
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“Genom att implementera den senaste graveringstekniken har vi avsevärt
minskat montagearbetet och fel på bygget. Vi har även minskat kostnaden
för tillverkning och fel, men även höjt produktiviteten, noggrannheten, men
även lönsamheten.”
– John Brennan, Barrett Steel Buildings
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.ËR SÍVËL ENKLA SOM MER KOMPLICERADE BYGGNADSKONSTRUKTIONER SKA
PROJEKTERAS OCH BYGGAS SÍ GER STÍLET DIG MÍNGA MÚJLIGHETER ATT ÍSTADKOMMA EN KOSTNADSEFFEKTIV KONSTRUKTION MED HÚG KVALITET
.ÍGRA EXEMPEL PÍ DETTA ËR FÚLJANDE PROJEKT

+OLOMOEN BRU n EN FULLRIGGER
3TATENS VEGVESEN BYGGER
NY lREFELTS MOTORVEI PÍ %
MELLOM 'ARDERMOEN OG "IRI
KALT vTIOMILAv INTERNT 0ROSJEKTLEDELSEN FOR DENNE STREKNINGEN
HAR UTVIKLET STRATEGIER FOR ESTETIKK OG OPPLEVELSE SOM SKILLER SEG FRA ANDRE TILSVARENDE
VEGPROSJEKTER

,

angs denne strekningen, som i hovedsak løper gjennom monotone
skogslandskap, skal det med jevne
intervall gis visuelle stimuli som gjør strekningen spennende for de kjørende. Erfaringer viser at slike oppkvikkere bidrar til
at de kjørende i mindre grad risikerer å
sovne bak rattet. Dermed vil antall ulykker reduseres.
Ses på lang avstand
Kolomoen bru i Stange kommune er den
mest omfattende og kanskje mest spektakulære av disse oppkvikkerne og markerer
det viktige vegskillet mot Gudbrandsdalen
og Østerdalen når man kommer fra sør.
Den nye brua ligger midt i et stort landskapsrom og sees på lang avstand fra alle
retninger. Dette krysset har tidligere vært
så svakt markert at mange som skulle
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En skråkabelbro helt utenom det vanlige.

til Østerdalen har kjørt feil. Det er det
forhåpentligvis slutt på nå.
Prosjektdesignen for denne brua og
de overordnede estetiske visjonene for
hele strekningen er initiert av tidligere
prosjektleder for prosjektet og ”tiomila”,
sivilingeniør Jørn Reinsborg. Reinsborg
samlet sine ivrige og kreative medarbeidere samt noen få eksterne arkitekter og
bruingeniører til en serie med arbeidsseminarer. Uendelig mange ideer ble de-

battert, og et utall med mer eller mindre
seriøse alternativer til veg- og brudesign
ble skissert både i formelle møter og i de
sene timer. Dette arbeidet har endt opp i
en formingsveileder eller en prosjektmanual som beskriver i detalj hvordan planlegging og bygging skal utføres. Denne
manualen er faktisk et av de sterkeste
styringsdokumentene for dette store vegprosjektet.
Ganske tilfeldig i denne kreative pro. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $
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➤ sessen festnet de første skissene til Kolomoen bru seg på en serviett. Flott, sa
Reinsborg, der har vi noe å arbeide med.
Vi kaller brua for ”fullriggeren”. Det
skyldtes nok den første skissens kaotiske
kabelvirvar og mastene i treverk. Denne
retoriske betegnelsen har siden vært prosjektets estetiske rettesnor til tross for
videre bearbeidelse i stål.
Vacker i forhold til landskapet
Den spesielle designen på Kolomoenbrua
er et forsøk på å stresse de tradisjonelle
premisser for en skråkabelbro. Tårnene
heller fem grader i to retninger, kabelﬂatene er krumme over den kurvede brubanen
og ganske ”kaotisk” i bakkant. Dessuten er tårnene uten forbindelse i toppen
og vektene er asymmetriske i forhold til
tårnets sider. Sivilingeniør Carl Hansvold
hos ﬁrma Johs Holt har meget iherdig
beregnet denne gordiske konstruksjonen
til perfeksjon.
Rekkverket og guardrailen på brua
er i cortenstål, noe som er typisk for alt
vegutsyr på dette vegprosjektet. Bruk av
cortenstål sparer miljøet for galvaniseringskjemikalier, og reparasjoner etter
skader begrenses. Den rødbrune og etter hvert blåbrune fargen på cortenstålet
er også vakker i forhold til landskapets
varierende farger og betongen i andre

Noen nøkkeldata
for konstruksjonen:
2 stk brutårn produsert som konede
romfagverk med sylindrisk topp.
Vekt ca 35 tonn pr stk.. Høyde 31 m.
Bredde midten 2,9 m.
Hovedrørene i fagverkene er Ø
406,4 x 25 i kvalitet S 355 NL. Gitteret i fagverket er Ø 168,3 x 9,52
i API 5L. Toppdelen av brutårnene
er en sylindrisk plateseksjon med
diameter 1000, tykkelse 30 mm i
kvalitet P355NL2. Lengde ca 5 m.
Sylinderen har påsveisede plateører i
tykkelse 80 mm for stag.
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konstruksjoner og bruer.
Produksjonen er utført i Contiga sitt
verksted på Roverud. Tårnene er fraktet hele fra Roverud til NLI i Larvik for
overﬂatebehandling (metallisering). Nattransport fra Larvik til Kolomoen med
følgebiler og politieskorte. Tårnene ble
losset og snudd opp fra bilen med to kraner. Hovedmontasjen med en kran. Tårnet
ble senket ned på et lager. Toleranse på
rotasjon er 0,1 gr. Tårnene ble stabilisert
med midlertidige barduner og plassert
iht koordinatfestet posisjon. Toleranse

tårntopp innersving 60 mm bakover, 5
mm på tvers utover. Tårntopp yttersving,
65 mm bakover og 0 mm på tvers. Dette
var særdeles viktig for at de permanente
stagene skulle passe.
På tross av en til dels krevende produksjon og montasje har gjennomføringen
av denne brua gått eksemplarisk og det er
grunn til å tro at alle involverte aktører
her har hatt noe å strekke seg etter – og
mestret dette!!!! ❏
Morten Løvseth,
Arkitekt mnal, Moe & Løvseth as
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Til venstre og nedenfor: Solide
forankringer til betong.

Til høyre: Brobanen av betong
bæres av skråkablene.

Byggherre:
Statens Vegvesen
Arkitekt:
Morten Løvseth, Moe & Løvseth as
Hovedentreprenør:
Hæhre Entreprenør AS
Brukonsulent:
Johs Holt AS
Stålentreprenør:
Contiga AS

Alla våra smeder är
certiﬁerade med SS EN
287-licenser och har
Heta arbeten-certiﬁkat.
Vi är tillverkningsgodkända enligt SBS - Svensk Byggstålkontroll.
Vi utför alla typer av smidesarbeten, vår specialitet är svetsad balk.

IWS

www.forssellssmide.se
Tel 08-774 08 30
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➤

Meld deg på
Norsk Ståldag
og bli med på
studiebesøk til
Holmenkollen!

.YE (OLMENKOLLEN
REISER SEG

$

et er full aktivitet i Holmenkollen. I juli ble første del av stålkonstruksjonen til det nye tilløpet
i Holmenkollen heist på plass. Fagverket
som er 40 meter og veier ca. 70 tonn, går
fra hoppkanten og nedover mot dommertårnet på venstre side, sett nedenfra.
Denne nederste delen av tilløpet er det
første av i alt ti deler med polsk stål som
skal på plass. Hele den 150 meter lange
konstruksjonen veier ca. 1.000 tonn, og
er fordelt på 10 deler.
Det er den svenske stålentreprenøren
LECOR Stålteknik AB som har fått oppdraget med å bygge tilløpskonstruksjonen.
Lecor holder til i Kungälv, nord for Göteborg, men det meste av stålkonstruksjonene er fabrikkert av en underentreprenør
i Polen. Produksjonen startet i slutten av
februar og de prefabrikkerte delene ankom byggplass i april for sammensetting
på stedet. Kynningsrud Kran utfører løft
og transport for LECOR. Ved hjelp av to
kraner på 600 og 500 tonn løftes delene
på plass. Det tyngste løftet vil være på
ca 150 t. Konstruksjonen monteres først
på riggplassen og løftes deretter på plass
med kran i to omganger. De ﬁre nederste
fagverkene ble montert først. De utgjør
vindskjermingen på begge sider av unnarennet. Tilløpskonstruksjonen skal etter
planen være ferdig montert i november. ❏

Beställare: Oslo Kommun
Arkitekt: JDS Architect´s
Konstruktör: Norconsult
Stålentreprenör: Lecor Stålteknik
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ørdag den 8. august var en viktig milepæl da den første pilaren,
på ca. 60 tonn, til stålbroen over
stasjonsområdet, inngang øst, ble heist
på plass. Den 213 meter lange gang- og
sykkelbroen skal henge ned fra ﬁre 7-tallformede pilarer.
Broen er produsert i Kaliningrad og
levert med båt. Det er montert midlertidige ”lanseringslagre” på pilarene som
skal benyttes for å få selve stålfagverket
på plass.
Det triangelformede stålfagverket består av totalt 4 seksjoner og det første ble
løftet på plass ved landkaret i sør i slutten
av august. I begynnelsen av september ble
det klargjort for lansering/skyving ut over
sporområdet. Senere i høst vil gangbanen
skyves ut, opphengt i fagverket. 1 halvår

2010 vil glassrekkverk, belegg på gangbane og tekniske installasjoner komme
på plass. Broen vil bli ferdigstilt i mai
2010. Det vil gå med rundt 650 tonn stål
i prosjektet. ❏
Pilar mot brukar i sør. KLP-bygget og PWC-huset i bakgrunnen Lansering av fagverket fra
brukar i sør er påbegynt.
De to pilarene i nord.
I bakgrunn
sees det
nye Skattekvartalet.
Midlertidig
monteringslager er
montert på
søylen.

Bestiller: Bjørvika Infrastruktur AS
Arkitekt: L2 Arkitekter AS
Konstruktør: Rambøll Norge AS
Stålentreprenør: Lukoil
Montasje stål: NLI Alfr. Andersen AS
og SIAS AS
Generalentreprenør: Betonmast
Anlegg AS

➤
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3ÚDERTËLJE KANAL

$

en nuvarande järnvägsbron över
Södertälje kanal är närmare 90
år gammal. Den kräver mycket
underhåll, vilket stör järnvägstraﬁken och
kostar pengar. Banverket bygger därför en
ny rörlig järnvägsbro över kanalen.
Järnvägsbron traﬁkeras idag
främst av pendeltåg, men
också av en del godståg men uppfyller inte
längre de krav som
idag ställs för järnväg och sjöfart.
I en internationell upphandling
vann det danska
företaget MT Højgaard uppdraget
att bygga den nya
bron. Geograﬁskt
ligger bron strax väster om den nuvarande
järnvägsbron, parallellt
med motorvägsbroarna
för E4. Den nya järnvägsbron klarar 30 tons axellast på
tågvagnarna (mot dagens 22,5 ton)
och längden blir cirka 230 meter, varav
55 meter över farleden. Den gamla bron
är en klaffbro. Den nya är en lyftbro med
oförändrad segelfri höjd av 26 meter i
tågtraﬁkläge. Vid broöppning lyfts den
till 40,5 meters höjd. För att ansluta spåren till den nya bron sker ombyggnad av

Anmäl dig till
Stålbyggnadsdagen och följ
med på studiebesöket till
Södertälje
kanal!

64

S TÅL G ÖR DE T MÖ JL IGT

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

en cirka 750 meter lång järnvägssträcka.
Här ingår även en ny järnvägsbro över
Viksängsvägen.
Tillfartsbroarna av stål som producerats i Finland har levererats i tolv sektioner. Det är 2,3 m höga och 2,3 m breda
lådsektioner med hybridbalkar som sidor.
Livet och underﬂänsen är tillverkad i S355
och överﬂänsen i S420. Lådsektionerna
svetsades samman till två parallella stålbroar före lansering och ligger nu på plats
och det pågår gjutning av betongtrågen.
Armering och betongarbeten för de sex
brostöden invid kanalen är klara. Brostöden har grundlagts på stålpålar som
borrats ner i berget. Gjtningen av de 54
m höga pylonerna på de båda sidorna
av kanalen är i sitt slutskede. Själva lyft-

delen i stål har tillverkats i Vietnam och
fraktats till Södertälje Hamn per båt och
ankom i början av augusti. Det är en 51,6
m lån och 12,3 m bre fackverksbro helt
i stål. Den 3 december är det planerat
för det stora lyftet av den 420 ton tunga
lyftsektionen. ❏

Beställare: Banverket
Entreprenör: MT Højgaard
Konstruktör: Ramböll Sverige
Stålentreprenör: MT Højgaard
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candic Opalen är beläget vid stadens evenemangsstråk. Hotellet
byggdes ursprungligen i början
av 60-talet med en stomme i platsgjuten betong som utgör en bra bas för en
påbyggnad. En utredning visade att en
påbyggnad med ca 5 vån var möjlig om
man gjorde den relativt lätt d v s med en
bärande stålstomme och bjälklag av håldäckselement. Påbyggnaden ger hotellet
ett tillskott på 132 nya rum och det totala
antalet rum blir då 374 st.
Stomsystemet i påbyggnaden består

av VKR-proﬁler som pelare och vindbockar, med HDF-bjälklaget vilandes på
hattbalkar. Det ﬁnns tio stycken ramar
placerade tvärs byggnaden, placerade i de
stomlinjer som sammanfaller med pelare
i de tre nedersta våningarna. Stabiliseringen sker huvudsakligen på samma sätt
som i beﬁntlig byggnad med vindbockar
i de bägge gavlarna och i kärnan runt
hissarna.
Den vertikala bärningen av påbyggnaden utgör inget problem, däremot skapar
den högre byggnaden vissa stabilitets-

problem på grund av sin höga höjd. De
stabiliserande väggarna är inte armerade
utifrån det stora vind- och snedställningsmoment som den nya byggnaden skapar.
Detta ombesörjs genom att fästa extra
plattstål på de beﬁntliga väggarna både
på gavlar och i kärnan, som då löper från
tillbyggnadens nivå ända ned till källarens
nivå. Detta plattstål fungerar då som en
extern tillskottsarmering. ❏
Byggherre: KB Opalus
Entreprenör: PEAB
Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder
Konstruktör: VBK
Stålentreprenör: VSAB

#ITYTUNNELNS
STATIONER

3

tationsbyggnaderna till Citytunneln
i Malmö växer fram för fullt just
nu. Citytunneln får tre stationer,
Malmö C, Triangeln och Hyllie. Vid alla
tre stationerna byggs ankomstbyggnader
ovan mark med olika former av stålkonstruktioner.
Malmö C - Vid den beﬁntliga centralhallen uppförs en glashall som ska förbinda Centralplan med den nya stationsdelen.
Glashallen har en stomme av stål.
Triangeln - Station Triangelns norra
entrebyggnad består av en skelettstomme
Arkitekt: Metro (Malmö C och Hyllie),
KHR (Triangeln)
Entreprenör: NCC
Konstruktör: Sweco-Cowi (Malmö C
och Triangeln), Tyréns (Hyllie)
Stålentreprenör: Monterstahl (Malmö
C), Smidek (Triangeln), Smidek och
Ramek (Hyllie).
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i rostfritt stål som sedan bekläs med glas
och aluminiumproﬁler.
Hyllie - Ankomstbyggnaden kommer
att bli den nya stadsdelens Hyllies mittpunkt. Från stationsuppgången är det ett

stenkast till Malmö Arena och det blivande köpcentrat Emporia. Den runda
stationsbyggnaden har ett tak i stål med
en diameter på hela 55 diameter och som
bärs upp av smäckra stålpelare. ❏
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

alkenbergs Kommun satsar stort
och bygger en ny evenemangshall
mitt i centrala Falkenberg. Byggnaden kommer att innehålla lokaler för
bl.a. lagidrott, tennis, badminton mm i
tre hallar och en hall, en s k multihall för
konserter, teater, dans, visaftnar, disco
mm. Dessutom ﬁnns, i en fyravånings
frontbyggnad, lokaler för omklädning,
garderober, konferens, café och musikundervisning. Danssalar, inspelningsstudios
och teknikrum inryms också i frontbyggnaden.
Hela byggnaden mäter 55x77 m och
har en höjd av 14 m. Fri höjd under fackverksbalkarna i idrottshallarna är 9 m.
I källaren består stommen av bärande
väggar i betong samt platsgjutna betongpelare. Samtliga bjälklag över källare förutom i multihallen består av förtillverkade
betongelement av typ HDF. Över bottennivån är all stomme av stål. Pelarna
är såväl runda och som rektangulära.
Bjälklagsbalkar av typ HSQ som upplag
för håldäckselementen samt fackverksbalkar i tak över halldelen med spännvidd
38 m.
Stabilisering av byggnaden sker med
fackverkskonstruktioner i ytter- och innerväggar samt skivverkan i takkonstruktionen för halldelen och frontbyggnaden
stabiliseras med förtillverkade väggar och
bjälklag av betong. ❏

F
&ALKHALLEN &ALKENBERG
Byggherre/
brukare:
Falkenbergs
Kommun
Entreprenör:
NCC
Stålentreprenör: EAB
Arkitekt: White
Arkitekter,
Halmstad
Konstruktör:
VBK

V
Varmförzinkning
- underhållsfritt korrosionsskydd med oöverträffad livslängd!
I Handbok i varmförzinkning kan du läsa om konstruktionsutformning, hållfasthet, val av stål, standarder, miljöaspekter och mycket mer! Nu i ny, uppdaterad utgåva på svenska! Finns även på danska, norska och engelska.

Du kan även beställa vår nya bok Varmförzinkning och hållbart byggande
där en omfattande miljöbedömning av varmförzinkat stål som 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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Kristianstad
Arena, vy från
nordväst.

+RISTIANSTAD !RENA
ntligen får nu Kristianstad
sitt eget evenemangs arena
för sport, musik och show.
Arenan är belägen i södra delen av
centrala staden i det beﬁntliga arenaområdet där den byggs samman
med den beﬁntliga sporthallen och
träningshallen. Multiarenan har publik kapacitet för 5000 personer
Arenans stomme består av ett

Ä

horisontellt och vertikalt bärverk
av stål med stabiliserande prefabricerade väggar, bjälklag av Hdf och
gradänger av betongelement. Den
valmade tak konstruktion består av
8st huvud fackverk i stål med spännvidd på 54m med en delning på 7m
samt 24st mindre stål fackverk med
spännvidd på 13.5m i gavlar, som
yttertak används lättelement.

NCC Construction har köpt
tillverkning av stålentreprenaden
på 730 ton i Kina. För att klara
leverans från Kina är stål elementens längd begränsad till 12m
vilket ger ett mycket omfattande
skruvat montage på byggplatsen i
Kristianstad. Byggentreprenaden
för multiarenan skall stå klar september 2010. ❏

Beställare:
Specialfastigheter i Kristianstad-SIKAB
Design
Arkitekt:
Tengbom
Projekterande
Arkitekt:
Uulas
Arkitektkontor
Entrprenör:
NCC
Construction
Konstruktör:
WSP Byggprojektering
Stål leverantör:
Anhui Fuhuang
Steel Structure
Stål montage:
Moget a.s.

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!

Terminalbyggnad 27 x 55 meter.


  

  
   
   

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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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 22 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
Västanfors Stålbyggnader AB
Södra Linjan,
737 30 FAGERSTA
0223-475 00
Fax 0223-475 30
www.vastanfors.se fagersta@vastanfors.se

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

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

°Stålbyggare och verkstäder
Maku Stål AB
Verkstadsgatan 15, 504 62 BORÅS
033-23 70 80
Fax 033-41 50 23
www.maku.se info@maku.se

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

°Stålbyggare och verkstäder
Peikko AB
Box 4, 601 02 NORRKÖPING
011-13 82 50
Fax 011-13 59 40
www.peikko.se info@peikko.se
°Stålbyggare och verkstäder
Pretec AB
Solbräckegatan 15, 442 45 KUNGÄLV
0303-24 30 80
Fax 0303-913 10
www.pretec.se
°Stålbyggare och verkstäder
Ruukki Sverige AB
Svärdvägen 15, 182 33 DANDERYD
08-545 499 50
Fax 08-545 498 69
www.ruukki.se sverige@ruukki.se
°Stålbyggare och verkstäder
Ranaverken AB, Box 133, 534 23 VARA
0512-292 00
Fax 0512-202 05
www.ranaverken.se
rana@ranaverken.se
°Stålbyggare och verkstäder
Smederna AB
Skyttbrinksvägen 12,
147 39 TUMBA
08-556 455 00
Fax 08-556 455 10
www.smederna.se smederna@smederna.se
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°Konsulter
ELU konsult AB
Box 27006,
102 51 Stockholm
08-580 09 100
www.elu.se
info@elu.se

Let´s connect

°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

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

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

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

°Konsulter
Projektteamet AB
Katrinerovägen 2A,
417 49 GÖTEBORG
031-70 50 700
Fax 031-70 50 705
www.projektteamet.se projteam@projektteamet.se

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

°Konsulter
Ramböll AB
Box 17009, 102 62 STOCKHOLM
08-615 60 00
Fax 08-702 19 13
www.ramboll.se infosverige@ramboll.se
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°Konsulter
Reinertsen Sverige AB
Svärdvägen 29, 182 33 DANDERYD
08-544 767 70
Fax 08-768 30 60
www.reinertsen.se
°Konsulter
STING
Kardanvägen 30,
461 38 TROLLHÄTTAN
0520-156 60
www.stingab.se info@stingab.se
°Konsulter
Stålbyggnadskontroll AB
Bergshamra Allé 139,
170 74 SOLNA
08-655 40 10
Fax 08-655 40 30
www.stbk.se

°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
°Konsulter
Sweco Structures AB
Box 34044, 100 26 STOCKHOLM
08-695 60 00
Fax 08-695 60 10
www.sweco.se swecostructures@sweco.se
°Konsulter
Tyréns AB
118 86 STOCKHOLM
08-566 410 00
Fax 08-644 88 50
www.tyrens.se info@tyrens.se
°Konsulter
VBK
Mölndalsvägen 85, 412 85 GÖTEBORG
031-703 35 00
Fax 031-703 35 01
www.vbk.se mail@vbk.se
°Konsulter
WSP Sverige AB
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN
08-688 60 00
Fax 08-688 69 99
www.wspgroup.se info@wspgroup.se
Byggföretag
°Byggföretag
Banverket
781 85 BORLÄNGE
0243-44 50 00
Fax 0243-44 56
www.banverket.se banverket@banverket.se
°Byggföretag
BauHow
Box 184, 201 21 MALMÖ,
040-636 60 30
www.bau-how.com info@bau-how.com

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

Isolering / Lättbyggnad
°Isolering / Lättbyggnad
Gyproc AB
Box 153, 746 24 BÅLSTA
0171-41 54 00
Fax 0171-41 54 50
www.gyproc.se info@gyproc.se
°Isolering / Lättbyggnad
Knauf Danogips
296 80 ÅHUS
044-28 95 00
Fax 044-28 95 91
www.knaufdanogips.se
info@knaufdanogips.se
°Isolering / Lättbyggnad
Paroc AB
541 86 SKÖVDE
0500-469 000
www.paroc.com
°Isolering / Lättbyggnad
Saint Gobain Isover AB
Box 501, 260 50 BILLESHOLM
042-840 00
Fax 042-844 52
www.isover.se
isover@isover.se
Sammanfogning / maskiner

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

°Sammanfogning / maskiner
Bult & Fästteknik AB
Rattgatan 15, 442 40 Kungälv
0303-20 67 00
Fax 0303-20 67 10
info@bult-fast.se

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

°Sammanfogning / maskiner
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
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°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
AB Mekar
Reprovägen 6,
183 77 TÄBY
08-630 11 30
Fax 08-756 11 34
www.mekar.se
°Sammanfogning / maskiner
Richard Steen AB
Lövaskog, Kronogården,
516 92 ÄSPERED
033-27 62 00
Fax 033-27 63 40
www.richardsteen.se
info@richardsteen.se
°Sammanfogning / maskiner
SFS Intec AB
Olivehällsvägen 10,
645 42 STRÄNGNÄS
0152-71 50 10
Fax 0152-71 50 45
www.sfsintec.biz
se.strangnas@sfsintec.biz
°Sammanfogning / maskiner
U-nite Fasteners Technology AB
Hogstorp, 451 95 UDDEVALLA
0522-65 33 90
Fax 0522-873 51
www.unitefasteners.com
info@unitefasteners.com
Kontroll & provning
°Kontroll & provning
FORCE Technology Sweden AB
Tallmätargatan 7,
721 34 VÄSTERÅS
021-490 30 00
Fax 021-490 30 01
www.forcetechnology.se
info@forcetechnolgy.se
°Kontroll & provning
ÅF-Kontroll AB
Box 1551,
401 51 GÖTEBORG
010-505 00 00
Fax: 031-743 10 09
info@afconsult.com
°Kontroll & provning
Ingenjör Joel L Jonsson
Aspvägen 1,
340 30 VISLANDA
0472-341 95
Fax 0472-341 95
www.joeljonsson.se
info@joeljonsson.se
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Datorprogram / IT
°Datorprogram / IT
Cadmac
La Cours Gata 4,
252 31 HELSINGBORG
042-20 88 00
Fax 042- 14 93 05
www.cadmac.se
peter.gustafson@cadmac.se
°Datorprogram / IT
StruProg AB
Virkesgränd 4,
183 63 TÄBY
08-732 87 20
Fax 08-732 87 20
www.struprog.se
info@struprog.se
°Datorprogram / IT
StruSoft AB
Fridhemsvägen 22,
217 74 MALMÖ
040-53 01 00
www.strusoft.com
info@strusoft.com
°Datorprogram / IT
Tekla Software AB
Sigurdsgatan 21,
721 30 VÄSTERÅS
021-10 96 00
Fax 021-10 96 09
www.Tekla.com/se
TeklaStructures.Sales.SWE@tekla.com
Intresseorganisationer
°Intresseorganisationer
Jernkontoret
Box 1721,
111 87 STOCKHOLM
08-679 17 00
Fax 08-611 20 89
www.jernkontoret.se
ofﬁce@jernkontoret.se
°Intresseorganisationer
MVR
Box 17244,
104 62 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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Medlemmer i Norsk Stålforbund
Stålprodusenter
°Stålprodusenter
ArcelorMittal Commercial
Long Norway AS,
www.arcelor.com,
Pb.2667 Solli, 0203 Oslo,
Tel. 22 83 78 20
°Stålprodusenter
Coutinho & Ferrostaal AS,
www.ferrostaal.com,
P.O.Box 154, 2027 Kjeller
Tel. 64 84 42 40
°Stålprodusenter
Dillinger Hütte Norge AS,
www.dillinger.de,
Akersgt 41 - 0158 Oslo,
Tel. 23 31 83 30
°Stålprodusenter
Outokumpu AS,
www.outokumpu.com,
Pb.6305 Etterstad, 0604 Oslo,
Tel.23 24 74 50
Fax.23 24 74 51
°Stålprodusenter
Ruukki Norge A/S,
www.ruukki.no,
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo,
Tel. 22 90 90 00
°Stålprodusenter
Salzgitter Mannesmann avd. Norge,
www.salzgitter-ag.de,
Kirkevn. 64 A, 0364 Oslo,
Tel. 22 95 74 90

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

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

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

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

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

°Stålentreprenører og verksteder
Contiga AS,
www.contiga.no,
Pb.207, Økern 0510 Oslo,
Tel. 23 24 89 00

Stålgrossister
°Stålgrossister
Astrup AS,
www.astrup.no,
Pb.8 Haugenstua,
0915 Oslo,
Tel. 22 79 15 00
°Stålgrossister
Leif Hübert Stål AS,
www.hubert.no,
Pb.1083, 4683 Søgne,
Tel. 47 81 80 00
°Stålgrossister
Norsk Stål AS,
www.norskstaal.no,
Pb.123, 1378 Nesbru,
Tel. 66 84 28 00

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

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

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

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

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

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

Tynnplateprodusenter

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

°Tynnplateprodusenter
Alsvåg Plater AS,
www.alsvag.no,
Pb.263, 8401 Sortland,
Tel. 76 11 00 30
°Tynnplateprodusenter
ArcelorMittal Construction Norge AS,
www.arcelor-construction.no,
Dyrskuevn. 16, 2040 Kløfta,
Tel. 63 94 72 72
°Tynnplateprodusenter
Areco Building AS,
www.areco.se,
Postboks 20, 3791 Kragerø,
Tel. 99 51 00 50

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

Stålentreprenører og verksteder
°Stålentreprenører og verksteder
AK Mekaniske AS,
www.akmek.no,
Rosenborgveien 12,
1630 Gamle Fredrikstad,
Tel. 69 10 45 20
°Stålentreprenører og verksteder
A-L Staål AS,
www.alstaal.dk/no,
Storemyrveien 6, 1
626 Manstad,
Tel. 91 56 01 13

°Stålentreprenører og verksteder
Fana Stål AS,
www.fanastaal.no,
Espehaugen 23, 5258 Blomsterdalen,
Tel. 55 91 81 81
°Stålentreprenører og verksteder
Finn-Durk AS,
www.ﬁnndurk.no,
Skårersletta 45, 1473 Lørenskog,
Tel. 67 92 18 10
°Stålentreprenører og verksteder
Kynningsrud Prefab AS,
www.kynningsrud.no,
Pb.13, 1662 Rolvsøy,
Tel. 69 33 77 00
°Stålentreprenører og verksteder
Kristiansand Industriservice AS,
www.cwofjeldstad.no,
Barstølveien 24 a, 4636 Kr.sand,
Tel. 38 02 33 13
°Stålentreprenører og verksteder
Litana Norge AS,
www.litana-group.com,
Verksgata 62, 4013 Stavanger,
Tel. 51 85 40 37
°Stålentreprenører og verksteder
Lønnheim Stål AS,
www.lonnheim.no,
Nordmørsveien 54, 6517 Kristiansund N,
Tel. 71 57 23 00
°Stålentreprenører og verksteder
Metacon Industrimek AS,
www.metacon.no,
Pb.184, 1891 Rakkestad,
Tel. 69 22 44 11
°Stålentreprenører og verksteder
NLI Alfr. Andersen AS,
www.nli.as,
Pb.2016, 3255, Larvik,
Tel. 33 14 15 00
°Stålentreprenører og verksteder
Norbye Industriservice AS,
www.industri-service.no,
Pb.483, 9305 Finnsnes,
Tel. 77 84 17 20
°Stålentreprenører og verksteder
Nortech AS,
www.nortech.no,
Skotselv Næringspark, Pb. 8, 3331 Skotselv,
Tel. 32 75 67 00
°Stålentreprenører og verksteder
Næsset Mek. Verksted AS,
www.naessetmek.no,
Bergermoen, 3520 Jevnaker,
Tel. 61 31 09 11
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°Stålentreprenører og verksteder
Ofoten Mek AS,
www.ofotenmek.no,
Havnegt. 21, Pb.18, 8501 Narvik,
Tel. 76 97 78 10

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

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

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

°Stålentreprenører og verksteder
Ruukki Construction Norge AS,
www.ruukki.no,
8805 Sandnessjøen,
Tel. 75 06 36 10

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

°Stålentreprenører og verksteder
Seut Maritime AS,
www.seutmaritime.no,
Østkilen 3, 1621 Gressvik,
Tel. 69 34 50 60
°Stålentreprenører og verksteder
Skalles Mek. Verksted AS,
www.skalles.no,
Krosnesvn. 6, 1621 Gressvik,
Tel. 69 36 32 50
°Stålentreprenører og verksteder
SKV AS, www.skv.no,
Tomtevn. 21, 1618 Fredrikstad,
Tel. 69 35 12 20
°Stålentreprenører og verksteder
SL Mekaniske AS,
www.slmekaniske.no,
Breimyra 11, 4340 Bryne,
Tel. 51 48 96 00
°Stålentreprenører og verksteder
Stokke Stål AS,
www.stokkestaal.no,
Dalen veien 9, 3160 Stokke,
Tel. 33 33 58 00
°Stålentreprenører og verksteder
Stålfabrikken c/o Skanska,
www.skanska.no,
Øysand, 7224 Melhus,
Tel. 40 01 36 60
°Stålentreprenører og verksteder
Åkrene Mek. Verksted AS,
www.aakrene-mek.no,
Tuenvn. 30, 2000 Lillestrøm,
Tel. +47 63 88 19 40
Entreprenører
°Entreprenører
A3 Bygg & Montasje AS,
www.a3bygg.no,
Nordsletten, 1930 Aurskog,
Tel. 63 85 84 35
°Entreprenører
AF Gruppen Norge AS,
www.afgruppen.no,
Pb.34 Grefsen 0409 Oslo,
Tel. 22 89 11 00
°Entreprenører
Hallmaker AS,
www.hallmaker.no,
Strandveien 50, 1366 Lysaker,
Tel. 04255
°Entreprenører
HENT AS,
www.heimdalentreprenor.no,
Vestre Rosten 79, 7075 Tiller,
Tel. 72 90 17 00
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Rådgivende ingeniører
°Rådgivende ingeniører
A. L. Høyer AS,
www.alhoyer.no,
Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo,
Tel. 23 27 80 00
°Rådgivende ingeniører
Asplan Viak AS,
www.asplanviak.no,
Pb.24, 1300 Sandvika,
Tel. 67 52 52 00
°Rådgivende ingeniører
COWI AS,
www.cowi.no,
Pb. 123, 1601 Fredrikstad,
Tel. 69 30 40 00
°Rådgivende ingeniører
Langset Engineering AS,
www.langset.no,
Gammelseterlia 5, 6422 Molde,
Tel. 95 93 36 33
°Rådgivende ingeniører
Multiconsult AS,
www.multiconsult.no,
Hoffsv.1, 0275 Oslo,
Tel. 22 51 51 51
°Rådgivende ingeniører
Roar Jørgensen AS,
www.roarjorgensen.no,
Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss,
Tel. 32 17 90 18
°Rådgivende ingeniører
Siv. ingeniør Arne Vaslag AS,
www.av-as.no,
Karivoldveien 90, 7224 Melhus,
Tel. 72 87 12 50
°Rådgivende ingeniører
Siv. Ing. Knut Finseth AS,
www.ﬁnseth.no,
Bleikerv.17, 1387 Asker,
Tel. 66 98 73 20
Programvare/IT
°Programvare/IT
EDR AS,
www.edr.no,
Leif Tronstads plass 4, 1337 Sandvika,
Tel. 67 57 21 00

Brannsikring og isolering
°Brannsikring og isolering
BrannStopp Norge AS,
www.brannstopp.no,
Pb.2104 Stubberød, 3255 Larvik,
Tel. 33 13 60 60
°Brannsikring og isolering
Firesafe AS,
www.ﬁresafe.no,
Pb.6411 Etterstad, 0605 Oslo,
Tel. 22 72 20 20
Betongelementprodusenter
°Betongelementprodusenter
Con-Form Oslo AS,
www.con-form.no,
Trondheimsveien 184, 0570 Oslo,
Tel. 46 44 49 00
°Betongelementprodusenter
Loe Betongelementer AS,
www.loe.no,
Pb.4, 3301 Hokksund,
Tel. 32 27 40 00
Bygging og vedlikehold
°Bygging og vedlikehold
StS Gruppen AS,
www.s-t-s.no,
Pb. 6085 Postterminalen, 5892 Bergen,
Tel. 55 20 80 00
Veggelementer
°Veggelementer
Paroc AS,
www.paroc.no,
Pb.150 Oppsal, 0619 Oslo,
Tel. 22 62 71 12
°Veggelementer
ThermiSol AS,
www.thermisol.no,
Pb. 2139 Høyden, 1521 Moss,
Tel. 22 60 60 40
Festemateriell
°Festemateriell
SFS Intec AS,
www.sfsintec.biz/no,
Solheimveien 44, 1473 Lørenskog,
Tel. 67 92 14 40
°Festemateriell
EJOT Festesystem AS,
www.ejot.no,
Postboks 84 Røa, 0701 Oslo,
Tel. 23 25 30 40
Interesseorganisasjoner
°Intresseorganisasjoner
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner,
hjemmeside:
www.stalguiden.com/NFS.htm
°Intresseorganisasjoner
Nordic Galvanizers,
hjemmeside: www.zincinfo.se

°Programvare/IT
Teknisk Data AS,
www.tda.as,
Pb. 6655 Etterstad, 0609 Oslo,
Tel. 22 66 09 80
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Norsk Stål er 186 år nå i
oktober. Med lang fartstid
tilbyr vi våre kunder solid
kompetanse, erfaring og
tilgjengelighet.
Vi jobber alltid for å være din
effektive og lønnsomme
samarbeidspartner.

For informasjon om Norsk Stål og tilgang til vår interaktive produktkatalog
www.norskstaal.no
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Retur adr: Nyheter om Stålbyggnad
Stålbyggnadsinstitutet
Vasagatan 52, 111 20 Stockholm

Stockholm Waterfront
tar form

Stockholm Waterfront

Kolmoen Bru

Stockholms nyaste landmärke, kongresscentret Stockholm Waterfront bärs bokstavligen upp av Ruukki.
Stålkonstruktionens största fackverk i det här krävande byggprojektet är 15 meter högt och 50 meter långt.
Ruukkis bärande takkonstruktioner kommer att användas över en yta på totalt 4 600 kvadratmeter i kongressce
Mer om Ruukkis åtagande i detta projekt och om andra projekt kan du läsa mer om på ruukki.se

l The Footbridge
Valmy
l EN 1090-2
l Stålbroar – Industri
– Kontor
l Byggsystem i stål
l Firth of Forth

The Footbridge Valmy

www.ruukki.se

