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Försäljningskontor i Sverige:

ThermiSol Oy

Flöjelbergsgatan 16 A, SE-43137 Mölndal   

Tel: +4631-472440   Fax: +4631-3131783  

www.thermisol.fi 

Försäljningskontor i Norge:

ThermiSol Oy

Postboks 2139, NO-1521 Moss, Norway

Tlf.: + 47 69 23 66 66 - Faks: + 47 69 23 66 67

www.thermisol.no

”en totalekonomisk och”en totalekonomisk och

säker lösning” säker lösning” 

Go Green

Go Easy

Go Safe

Go ThermiSol

Vi på ThermiSol Panels strävar, i all vår verk-
samhet, efter att uppfylla principerna för en 
hållbar utveckling, inom miljö- och hälso- och 
säkerhetsföreskrifter. Kriterierna för produktut-
veckling är förutom kvalité och kundönskemål 
även produktens användningsändamål och in-
verkan på miljön.

När EPS används till Sandwichpaneler minskas 
energiförbrukningen för uppvärmning. För varje 
kilo olja som används till EPS-isolering, uppnås 
en besparing på i genomsnitt 200 kg olja under 
byggnadens livslängd (50 år). Mindre energiför-
brukning betyder motsvarande mindre utsläpp 
av CO2.

ThermiSol elementen lämpar sig för alla stom-
lösningar. Elementen monteras vanligtvis på en 
stomme av limträ, stål eller betong. Ytter- och 
mellanväggselementen kan monteras både lig-
gande och stående. När mellanväggselement 
monteras stående kan de vila mot golvbjälklag 
eller övre bjälklag utan pelare. Monteringen un-
derlättas av elementens låga vikt. Ett standard-
element väger endast 50–80 kg och belastning-
en på stomme och grund blir därför mindre än 
med andra lösningar.

ThermiSol elementen är ytbehandlade på båda 
sidor. Ytalternativen är olika och består av färg-
belagd stålplåt, rostfritt stål samt syrafast rost-
fritt stål. 

ThermiSol elementen kan användas till att byg-
ga helt nya väggar och tak eller till att renovera 
gamla ytor.

Kärnan av EPS som används i ThermiSol ele-
menten är till 100 % återvinningsbart och mil-
jövänligt material. Inte heller vid tillverkningen 
uppstår ämnen som är skadliga för miljön. Ma-
terialet är tryggt för både klimat och miljö. När 
EPS utsättes för brand frigörs endast samma 
slags gaser som när trä brinner, men betydligt 
mindre i förhållande till volymen. EPS är ett gift-
fritt material som inte murknar, suger till sig vat-
ten eller möglar. Det innehåller inga sjukdoms-
alstrande fibrer och bildar under inga omstän-
digheter mögelsporer inomhus.

Elementet ThermiSol Safe har utvecklats för 
objekt med specialkrav på vägg- och tak-
ytornas brandskydd. En specialbehandlad gips-
skiva har limmats mellan EPS-kärnan och stål-
plåten på insidan av Safe elementet och tack 
vare denna lösning uppfyller Safeelementet kra-
ven i brandklass Bs1d0 för byggmaterial. Ele-
menten kan därför också användas i byggna-
der av brandklass P2, utan att elementen behö-
ver separat skyddsbeklädnad. Elementet med 
0.6 mm plåt på insidan uppfyller kraven i brand-
klass Bs2d0 för byggmaterial.
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Kjetil Myhre
Daglig leder, Norsk Stålforbund

For å sikre kontinuitet og ettervekst i stålbransjen er det viktig å arbeide med kom-
petanse og rekruttering. En av våre viktigste oppgaver som interesseorganisasjon 
er å støtte undervisningen slik at bransjens behov dekkes i primærutdanningen.

Læremidler
Det har de siste årene kommet mange nye felleseuropeiske standarder for stålkon-
struksjoner. Det er nye materialstandarder, ny utførelsesstandard og nye prosjekte-
ringsstandarder, de såkalte Eurokoder. Vi har derfor revidert Stål Håndbok Del 3 
som er en lærebok i faget stålkonstruksjoner for ingeniørstudenter på høgskoler og 
universitet. Hovedforfatter av boka er dr. ing. Bjørn Aasen [ref. artikkel s. 50]. Også 
professor Per Kr. Larsen ved NTNU har i høst oppdatert sin lærebok ”Dimensjone-
ring av Stålkonstruksjoner”.

Byggmontasjefag
Vi har i dag utdanningstilbud for platearbeidere og sveisere, men ikke for montører. 
I dag, hvor stadig mer prefabrikkeres i verksted og monteres på byggeplass så er det 
et stort behov for en egen montørutdanning. Vi har de siste årene sett eksempler 
på feilmontering som har fått fatale følger. Dette gjelder ikke bare stål, men også 
elementer av tre og betong. Kvalifiserte montører bør derfor være en selvfølge og 
et krav. Vi samarbeider nå med Betongelementforeningen og Trelastindustriens Fo-
rening med å få etablert et ”Byggmontasjefag” i den videregående skole. For at dette 
skal lykkes må vi få en del bedrifter til å være villige til å ta i mot lærlinger i dette 
faget [ref. artikkel s. 12].

Nordic Steel 2012
Nordic Steel Construction Conference ble avholdt første gang i 
Stockholm i 1970 og har deretter, med ca. tre års mellomrom, sirku-
lert mellom de nordiske landene. Den siste konferansen ble arrang-
ert av SBI i Stockholm i 2009 og samlet rundt 140 deltakere, hvorav 
ca. 90 var studenter og forskere. Siste konferanse som ble avholdt i 
Norge var i 1998. Nå er stafettpinnen igjen kommet til Norge og 
er tidsatt til 5-7. september 2012 i Oslo. Også denne gangen 
vil Norsk Stålforbund stå som arrangør. Den vitenskapelige 
komiteen vil som i 1998 bli ledet av professor Per Kr. Lar-
sen, NTNU. Vi har nå sendt ut invitasjoner til studenter, 
forskere og andre om å sende inn abstrakter.

SBI´s læremidler
SBI har de siste år publisert Stålbyggnadsboken og modul-
serien ”Att konstruera med stål” - og snart kommer en lære-
bok i samvirkekonstruksjoner. SBI er også snart klare med en 
håndbok i ”Utförande” samt at detaljhåndboken holder på å 
oppdateres. SBI har dessuten startet en sertifiseringsordning 
for stålkonstruktører. Som medlem av Norsk Stålforbund vil 
du få medlemsrabatter på kjøp av alle SBI´s publikasjoner, og 
visa versa. Dette er et resultat av det samarbeid som vi har 
startet. Jeg kan også nevne at vi i høst har utviklet et felles kurs 
i brannteknisk dimensjonering av stålkonstruksjoner, som ar-
rangeres i Oslo 18.11 og Stockholm 19.11. 

Til slutt vil jeg påminne alle å melde seg på årets viktigste begi-
venhet, Stålbyggnadsdagen 21–22. okt i Göteborg og Norsk Stål-
dag 28–29. okt i Oslo. Vi sees!
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Bo-Erik Pers

Bo-Erik Pers 
– ny VD för 
Jernkontoret

 Bo-Erik Pers har anställts 
som ny verkställande direktör 
vid den svenska stålindustrins 
branschorganisation Jernkon-
toret. Han efterträder Elisa-
beth Nilsson som tillträtt som 
landshövding i Östergötlands 
län. Bo-Erik Pers är idag mark-
nadsdirektör för affärsområdet 
Europa – Mellersta Östern – 
Afrika (EMEA) inom SSAB. 
Han tillträder den nya tjänsten 
den 20 september.

Examensarbete 
om svetsfogar 
vann ByggOpus 

ByggOpus är Byggindustrins 
tävling om bästa examensar-
bete i klasserna 15 poäng och 
30 poäng på landets ingen-
jörshögskolor och tekniska 
högskolor med byggprogram. 
Juryn fastnade för Farshid Za-
mari Akhlaghis examensarbete 
om hot spot-metodens till-
förlitlighet vid bestämning av 
utmattning av svetsförband i 
stålbroplattor. Arbetet är på 30 
poäng och utfört vid Chalmers. 
Examensarbetet fi nns att läsa 
på www.byggindustrin.se.

Nye medlemmer i 
Norsk Stålforbund:

Reinertsen AS
Reinertsen AS er et multidi-

siplinært konse  rn som dekker 
hele verdikjeden i prosjekter. 
Konseptutvikling, design, 
fabrikasjon og montasje av 
stålkonstruksjoner er ett av 
Reinertsen AS mest sentrale 
markedsområder. Reinertsen 
AS leverer stålkonstruksjoner 

til Landbaserte prosjekter, 
Offshore anlegg, både over 
og under vann. Reinertsen AS 
hovedkontor ligger i Trond-
heim mens fabrikasjon av 
stålkonstruksjoner foregår på 
Orkanger og i Murmansk. 
Hjemmeside: 
www.reinertsen.no

Panelbygg AS
Panelbygg AS er et 

landsomdekkende entre-
prenørfi rma. Virksomheten er 
spesielt rettet mot bygg innen 
næringsmiddelsektoren. Dette 
innbefatter kjøle - frys– og in-
dustribygg. Panelbygg utfører 

alt fra totalentreprise til bare 
elementfasader og har lang 
erfaring med byggeledelse og 
montasje. Hjemmeside:
www.panelbygg.no 

Inspecta as
Inspecta as er en del av 

Inspecta Group med hoved-
kontor i Finland. Inspecta as 
har ca 75 ansatte i Norge og i 
konsernet er det ca 1300 an-
satte. Inspecta leverer inspeks-
jon, testing og sertifi seringstje-

Spännande 
arenaframtid!

 På omslaget till 
detta nummer hittar 
du en bild från inled-
ningen av montaget 
till Swedbank Arena 
i Solna, och inne i 
tidningen en fyllig 
artikel. Det blir säker-
ligen inte den sista 
artikeln. På notisplats 
skriver vi att man 
kommer att påbörja 
montaget av taket till 
Stockholmsarenan i 
februari nästa år. Vi 
kommer alltså att ha 
två häftiga arenabyg-
gen att hålla koll på. 
Blir ett spännande 
studiebesök vid 
Stålbyggnadsdagen 
2011. Men först ska 
vi ner till Göteborg 
på Stålbyggndsdagen 
2010! Kom ihåg att 
anmäl dig. 

I övrigt innehål-
ler detta nummer 
mycket matnyttigt 
om skruvförband, 
svetsarbete, Europas-
tandarder för hållbart 
byggande, certifi e-
ring och utveckling 
inom stålbyggandet. 
I avsnittet ”Stål gör 
det möjligt” kan du 
som vanligt läsa om 
projekt runt om i 
Sverige och Norge 
där stål har gjort det 
möjligt att bygga 
vackert och kost-
nadseffektivt. 

Trevlig läsning!

Lars Hamrebjörk
Redaktör för 
tidningen 
Stålbyggnad

NYHETERNYHETER

Farshid Zamari Akhlaghi, 
vinnare av ByggOpus.

Bo Jonsson, Kadesjös

Lars Holm, WSP

Lars Cederfeldt, Sweco

De första certifi erade stål-
byggnadskonstruktörerna är 
nu examinerade och godkän-
da. Det är Lars Cederfeldt, 
Sweco, Bo Jonsson, Kadesjös 
samt Lars Holm, WSP. Cer-
tifi eringen skall säkerställa 
tillräckliga kunskaper och 
färdigheter hos konstruktörer 
och ge arbetsgivare och be-
ställare av konsulttjänster en 
säkerhet i att arbetet blir pro-
fessionellt utfört och med god 
ekonomi. Tanken är också att 
certifi eringen skall bli allmänt 
accepterad i branschen och 
vara till fördel för individer 
och företag vid marknadsfö-
ring av sina tjänster.

Certifi erade Stålkonstruktörer



DAMMLUCKA.

Värmeverk, kraftstationer, höglager,  konstruktioner för 
stålverk, idrottshall, dammluckor… 

Projekten är många och varierande för BSM, 
Bergkvists Svets & Mekaniska i Borlänge. 

Därför levererar vi kontinuerligt stål, rostfritt och 
aluminium till dem. Med sortimentsbredd, produkt-
kunskap, logistik och leveranskontroll som det lilla extra.

Behöver du balk, rör, stång, profiler och plåt i stål, 
rostfritt eller aluminium? Välkommen att se allt som vi 
kan erbjuda på www.begroup.se
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nester i hele Norden. I Norge  
har Inspecta  den siste tidene  
levert  tredjeparts inspeksjon 
på blant annet Holmenkollen 
prosjektet, Østre Tagent, Har-
dangerbrua m.m. Hjemmeside: 
www.inspecta.no 

P. Meidell AS
P. Meidell AS er spesialist på 

metallbearbeidingsmaskiner og 
verktøy for stål- og metallbe-
arbeidingsindustrien med over 
100 års erfaring innen maski-
nering. Bedriften everer bear-

beidingsmaskiner for profiler 
og plater samt maskinerings-
verktøy. Bedriften representerer 
ledende internasjonale produ-
senter av maskiner og utstyr. 
Hjemmeside: www.meidell.no 

Llentab AS 
Llentab AS har beliggenhet 

i Bergen, og er et datterselskap 
av det svenskeide firma Llentab 
AB. Foretaket er en av Europas 
største produsenter av stål-
bygg, hovedsakelig til industri-, 
butikk-, sports- og lagerhaller, 
og har siden 1972 levert over 
7000 haller over hele Europa. 

Konser-
net har 
dessuten 
dattersel-
skaper i 
Danmark, 

Tyskland, Polen, Ukrainia, 
Tsjekkia og Slovakia. All pro-
duksjon foregår hos morsel-
skapet Llentab AB i Sverige. 
Hjemmeside: www.llentab.no 

Ferrobygg AS 
Ferrobygg AS har sitt ut-

spring fra Icopal Metall Region 
Sør i Skien. Ferrobygg er et 
entreprenørfirma rettet mot 
industri-, lager-, kontor- og 
forretningsbygg, med eget 
knekkeverksted og utstyr for 
montasje av stål, takplater og 
fasader. Kontaktinfo: post@
ferrobygg.no

Elementsystemer AS
Elementsystemer AS er et 

relativt nystartet firma innen 
prosjektering, levering og 
montering av stålbygg, men 

har gjennom sine eiere lang 
erfaring.  Gjennom Siv. Ing. 
Arne Vaslag AS tilbys kon-
sulenttjenester innen bygg-
teknikk og prosjektering. 
Firmaet leverer også stålkon-
struksjoner prosjektert av 
kunder. Elementsystemer AS 
har kontor på Melhus, mens 
produksjonen foregår på et 
ISO 9001-sertifisert stålverk-
sted i Romania. Hjemmeside:
www.elementsystemer.no

Nya medlemmar  
i Stålbyggnadsinstitutet

Inspecta Sverige
Inspecta är Nordens le-

dande inspektionsföretag med 
verksamext i Sverige, Finland, 
Norge, Danmark och Balticum. 
Inspecta erbjuder tjänster inom 

besiktning, provning, certifie-
ring, teknisk konsultation och 
rådgivning samt utbildning. 
www.inspecta.se

Appro AB
Appro tillverkar svenska kva-
litetsfästelement som upp-

fyller en rad internationella 
standarder. Appro har sin 
utveckling och tillverkning 
i Kungälv. För mer informa-
tion www.appro.se

Publikationer

NS-EN 1090-2 på norsk
NS-EN 1090-2: Tekniske 

krav til utførelse av stålkon-
struksjoner, er nå oversatt til 
norsk. Norsk Stålforbund har 
gitt finansiell støtte til overset-
tingen. Standarden kan kjøpes 
på www.standard.no

Materialteknikk  
offshore 
Del 1:  
Konstruksjonsstål offshore.  
Design og fabrikasjon
Del 2:  
Transportrør  
for olje og gass

Gjennom sine mange år 
i praksis utviklet Åsmund 
Gunleiksrud seg til å bli en av 
våre fremste eksperter innen 
fagområdet Materialteknikk 
Offshore noe han utnyttet 
gjennom sitt arbeid i store off-
shore prosjekter. Han bidro ved 
utarbeidelse av en rekke spesi-
fikasjoner og standarder og var 
en entusiastisk bidragsyter ved 
utviklingen av ISO standarder 
for offshore konstruksjoner.

Åsmund hadde i flere år 
planer og ambisjoner om la 
sine kunnskaper komme andre 
til nytte gjennom å skrive og 
utgi bøker innen sitt fagfelt, 
men hans sterke engasjement 
i de prosjektene han arbeidet 
med hindret dette arbeidet. 
Først vinteren og våren 2009, 
når sykdommen hindret ham 
i utførelse av prosjektarbeid, 
benyttet han anledningen 
til å prioritere den oppsum-
mering av erfaringer som han 
lenge hadde planlagt. Disse 
to bindene er en tettpakket 
oppsummering av erfaringer 
som gir nyttig lærdom for 
enhver som søker kompetanse 
innen materialteknologi og 
som gir råd om anvendelse i 
grenseland mellom design og 
fabrikasjon for offshore bruk.

Publikasjonene kan bestilles 
på www.stalforbund.com.

Ny svetshandbok  
för rostfritt

Genom den här handbo-
ken vill Outokumpu bidra 
till den befintliga kunskapen 
och erbjuda praktiska råd om 
svetsmetoder och svetsproces-
ser, liksom design där rostfritt 
stål är basen. Boken beskriver 
också lämpliga tillsatsmaterial 
och efterbehandlingar, liksom 
information om svetsningens 
påverkan på konstruktionens 
egenskaper. 

Ambitionen med Svets-
handboken är att den ska vara 
användbar för svetsare, ingen-
jörer, metallurger, designers 
och andra specialister när det 
gäller svetsning av rostfritt stål. 
www.outokumpu.com.

Utbildning i EN 1090-2

Uppdateringskurs för 
TR-stålkompetens

Det finns nu en uppdate-
ringskurs enligt SS-EN 1090 
för de med TR-stålkompetens. 
Kurserna genomförs av Göran 
Alpsten på företaget Stål-
byggnadskontroll på uppdrag 
av en styrkommitté där SBI 
ingår. Kursverksamhet och 
kompetensprövning för TR-stål 
bedrivs sedan 1993 av SBS-
MVR-StBK Kommitté TR-stål. 

Kurserna och tillhörande 
kunskapsprov svarar mot kom-
petenskrav enligt PBL, BKR, 
BSK 07, BRO 2004, VV publ 
2004:10 och BV BRO samt SBS 
Certifieringsregler D.  
Kommande kurser:
TR-stål/N-uppdatEN1090 5-7 
okt 2010 Stockholm 
TR-stål/N 12-14 och 26-28 okt 
2010 Stockholm 
TR-stål/N-uppdatEN1090 16-
18 nov 2010 Stockholm OBS! 
3 dagar inkl prov 
TR-stål/K 24-26 nov 2010 
Stockholm 3 dagar inkl prov 
TR-stål/N 18-20 jan och 8-10 
feb 2011 Stockholm 3+3 dagar 
inkl prov 
TR-stål/E 1-3 feb 2011 Stock-
holm 3 dagar inkl prov 
TR-stål/N-uppdatEN1090 8-10 
mars 2011 Stockholm 
TR-stål/N 20-26 mars 2011 
Åre 6 dagar internat inkl prov 
TR-steel/N 2011 Stockholm In 
English, date to be set. 

Mer information på  
www. stbk.se

Kurser från Force
Force Technology erbjuder i 

samarbete med SBI en komplett 
utbildning i SS-EN 1090-2, Ut-
föranderegler till Eurokod 3. 
Planerade kurstillfällen under 
hösten 2010.
V 39 – Malmö  
27 sept–1 okt med 4 okt som 
tentamensdag
V 40 – Stockholm 
4 okt–8 okt med 11 okt som 
tentamensdag
V 46 – Göteborg 
15 nov–19 nov med 22 nov 
som tentamensdag
V 48 – Kiruna  
29 nov–3 dec med 6 dec som 
tentamensdag
Pris för SBI-medlemmar:  
3 000 SEK per person och 
utbildningsdag, 
Tentamen: 2500 SEK 



VI KAN INTE HÅLLA TYST OM 
VAD VI LEVERERAT TILL SVERIGES 

STÖRSTA MIKROFON.

Bygget av Victoria Tower i Kista inleddes sommaren 2009, 

och invigningen planeras till hösten 2011. Huset kommer 

innehålla ett hotell med 300 rum, restaurang, kontor och 

konferensverksamhet. VSAB, Västsvenska Stålkonstruk-

tioner AB, konstruerar, levererar och monterar bla stom-

systemet (IQBS) som är en samverkanskonstruktion av 

stål och betong. Tibnor är medleverantör av råmaterial till 

stommen. Det är en mix av bla kallformade profiler, skuren 

plåt, grovt rundstål, plattstål och fyrkantsrör. Vi är över-

tygade om att du kommer få höra mycket om Victoria 

Tower även i fortsättningen.
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Victoria Tower i Kista är ritat 
av Wingårdhs Arkitektkontor. 
Inspirationen till det mer än 
120 meter höga huset kommer 
enligt arkitekten Gert Wingårdh 
från Charlotte Perellis mikrofon 
till låten ”Hero”.
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Uppdateringskurs. 
EN 1090-2 & tentamen för 
komplettering av befi ntliga 
kompetenskurser baserade på 
BKR/BSK. Pris: 9500 SEK
V 44 – Borlänge
1– 3 november.
För information och anmälan: 
www.stalbyggnadskontroll.se

Lecor belönas för 
gott företagande

I anslutning till Göteborgs 
kulturkalas belönades Kungälvs-
företaget Lecor med Göteborgs 
Companipris. Lecor är ett familje-
företag som startades 1965 som 
idag leds av tredje generationen 
Carlsson, bröderna Tennce och 
Tony. Bröderna tog emot silver-
statyetten och prissumman på 
25 000 kr vid en ceremoni i Gö-
teborg. Göteborgs Companipris 
instiftades 1994 med syftet att 
stödja näringslivet i regionen och 
belöna det goda företagandet. 

Multiframe version 12
Med Multiframe Version 

12 införs Multiframes största 
tillbehörsnyhet någonsin nämli-
gen tillägget för beräkning av 
platta element. I själva verket 
kan användaren i Plate Ele-
ments modellera alla typer av 
plana föremål, inte bara plåtar. 
Plate Elements beräknar skjuv-
ning i väggar, plattor, styva 
plåtar och spänningsanalys i 
skivan eller plåten. En annan 
nyhet är att Cadmac tillsam-
mans med BE-Group har tagit 
fram ett svenskt stålbibliotek 
till Multiframe. I det fi nns de 
fl esta på marknaden förekom-
mande balkar, rör mm.
www.cadmac.se.

Brannmotstandstabell 
oppdatert

Norsk Stålforbund har 
oppdatert tabellen for bærende 
bygningsdelers brannmotstand 
avhengig av brannklasse. Ta-
bellen er utarbeidet på basis av 
preaksepterte ytelser: Unntak 
fra § 11-4 tabell 1, i Veiledning 
til Teknisk forskrift til Plan- 
og bygningsloven, august 
2010. Den kan lastes ned fra 
ww.stalforbund.com.

Endring av fotnote 3
Forslag til endring av 

fotnote 3 i tabell NA.A1(903) 
i NS-EN 1990, ble lagt ut til 
høring i sommer. Dette skjedde 
etter at Standard Norge og 
Norsk Stålforbund kom til 
enighet om å heve stålsorten 
fra S355 til S460. Fotnoten 
som utløser et økt behov for 
ekstra kontroll av utførelsen 
er foreslått endret fra: ”For de 
deler der det benyttes mate-
rialer eller metoder som gjør at 
bæreevnene er særlig avhengig 
av utførelsen, slik som; høy-
fast stål (S355 og høyere)... 
til: ”Der de løsningene som 
benyttes gjør at bæreevnen er 
særlig avhengig av utførelsen, 
for eksempel for; materialer 
med høy fasthet (stålsort S460 
eller høyere....”. Endringsbla-
det er forventet å bli publisert 
i oktober/november i år. Når 
det gjelder det nye “kontrollre-
gimet” for uavhengig  kontroll 
av prosjektering og utførelse, 
vil Steinar Leivestad i Standard 
Norge komme til Norsk Ståldag 
28. oktober og informere om 
de nye reglene som blir gjel-
dende fra 1. juli 2011.ngik

Europrofi l AS fyller 
40 år nå i høst

Europrofi l er markedsleder i 
Norge av tynnplate stålprofi ler 
til bygg industrien. Gjennom 
satsning på produktutvikling, 
kompetansebygging, medar-
beiderutvikling og investering i 
ny teknologi har bedriften bygd 
opp et renommé gjennom 40 år 

som en profesjonell og pålitelig 
samarbeidspartner for byg-
gebransjen i Norge. Europrofi l 
AS arbeider kontinuerlig med 
å utvikle nye og forbedrende 
konstruksjoner av stålprofi ler. 
Europrofi l leverer til de fl este 
større byggeprosjekter. Ett av 
de største har hvert Nye AHUS.

Normek bygger 
ståltaket till 
StockholmsArenan

StockholmsArenan kommer 
att bli en av Europas största 
arenor med ett skjutbart tak. 
Arenan har kapacitet att ta 
emot 30 000 sittande besö-
kare och 40 000 besökare vid 
konserter och andra publika 
arrangemang. Arenan kommer 
att slutföras under december 
2012. Normek har tecknat ett 
avtal med Peab om tillverkning 
och montage av stålkonstruk-
tioner till det skjutbara taket. 
Leveransen består av ca 6 000 
ton stålkonstruktioner. Kom-
ponenterna kommer i huvud-
sak att tillverkas på Normeks 
fabriker i Koria, Uleåborg och 
Alavus. Tillverkning kommer 
att starta i november 2010. 
Montaget startar i februari 
2011 och fortsätter till decem-
ber 2011. Läs mer om Stock-
holmsArenan på
www.stockholmsarenan.se

Normek förvärvar 
Brisab Industri AB

Genom förvärvet av Brisab 
stärker Normek sin position 
som en av de ledande stålbyg-
garna i Sverige och Norden då 
bolagen kompletterar varandra 
inom infrastruktur och industri. 
Normek får även ett nytt af-
färsområde, hallbyggnader i 
stål och plåt. 

Fyra nya Eurokoder
Följande 4 Eurokoder är nu 

publicerade på svenska:
– SS-EN 1994-1-2:2005
Eurokod 4: Dimensionering 

av samverkanskonstruktioner 
i stål och betong - Del 1-2: 
Allmänna regler - Brandteknisk 
dimensionering
– SS-EN 1993-3-2:2006
Eurokod 3 : Dimensionering av 
stålkonstruktioner - Del 3-2: 
Skorstenar
– SS-EN 1993-5:2007
Eurokod 3: Dimensionering 
av stålkonstruktioner - Del 5: 
Pålar och spont
– SS-EN 1993-1-11:2006
Eurokod 3: Dimensionering av 
stålkonstruktioner - Del 1-11: 
Dragbelastade komponenter

Seminar: 
Krav til utførelse av 
stålkonstruksjoner
Norsk Stålforbund avholder se-
minar, ihhv Trondheim 19. okt 
og i Bergen 16. november, om 
den nye utførelsesstandarden 
for stålkonstruksjoner, NS-EN 
1090-2. Det vil bli fokus på bl 
a: Utførelsesklasser, materialer, 
dokumentasjon, sveisearbeider, 
personellkompetanse, toleran-
ser, CE-merking. Få tilsendt 
program; skriv til post@stalfor-
bund.com.

Appmo-skruven
Med Appmo-skruven vill 
Appro AB återupprätta begrep-

pet svensk 
kvalitet. 
Kraven på 
låga kostna-
der inom in-
dustrin idag, 
har skapat 
utrymme för 
billiga impor-

terade fästelement av varieran-
de kvalitet. Appmo-skruven är 

Appros och Mo-
mentos svar på de 
ökade haveririsker 
och totalkostnader 

som blivit följden av detta. 
Läs mer om Appmo-skruven 
på www.appro.se.
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EuroProfil AB tel 0587 - 818 80 www.europrofil.se

Box 147, 713 23 Nora fax 0587 - 818 89 info@europrofil.se

Skruvfritt skivmontage på trä och stålreglar 
till inner- och ytterväggar

Förbättrad arbetsmiljö
Med Europrofils nya system sker montaget helt utan skruv. 

Belastningen och risken för förslitningsskador minskar.

Ljudnivån och skadliga vibrationer som skruvning medför 

(för blodkärl i händer och fingrar) reduceras betydligt.

Tätt skivskal
Med systemet elimineras skador på skivmaterialet. Limfogen 

appliceras kontinuerligt utan avbrott längs alla reglar och 

skenor. Tillsammans med de skruvfria oskadade skivorna ges 

en helt tät vägg av hög kvalitet, perfekt vid montage av 

vind/vattenavvisade skivor på ytterväggar.

25% mindre antal reglar
Fixturerna möjliggör glesning av reglar, eftersom skarvning 

av skivorna inte behöver göras över regel. S-avståndet växlas 

från 450 mm till 600 mm. Var 4:e regel sparas och endast ett 

mindre antal fack behöver isoleras vid höga ljudkrav. Dessutom 

kan den per kvm billigare 600 isoleringen användas.

Bättre ekonomi
Skivfixturerna armerar skarven och ersätter remsorna som 

normalt används vid spacklingsarbetet. Vid användning av magnet-

lister undviks onödiga skruvskador på skivornas mittpartier. 

Behovet av eventuellt spackelarbete minskas betydligt.

PATENTERAT

EuroProfil AB

Box 147

713 23 Nora

tel 0587 - 818 80

fax 0587 - 818 89

www.europrofil.se

info@europrofil.se

Skruvfritt montagesystem...

Förbättrar arbetsmiljön, kortare montagetid,

högre väggkvalitet,  bättre ekonomi,

miljövänligt montage, mindre spackelarbete etc.
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SKIVMONTAGE

Oktober 2009

EuroProfil AB Box 147 713 23 Noratel 0587 - 818 80 
fax 0587 - 818 89www.europrofil.se 

info@europrofil.se

MAGNA
Oktober 2009

Skruvfritt  skivmontage Magna

Beställ kostnadsfritt kataloger

En demonstrationsfilm finns En demonstrationsfilm finns 
att se på vår hemsida www.europrofil.seatt se på vår hemsida www.europrofil.se
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Nasjonal  
Sveisekoordinator  
ihht NS-EN 1090-2
Av Sverre Eriksen, NSF

Planene for å oppgradere 
sveiseteknisk personell for å 
dekke opp kravene til sveiseko-
ordinasjon i NS-EN 1090-2 er 
nå i avslutningsfasen. Grunnla-
get for undervisningsopplegg 
er tilnærmet klart og det er nå 
videre bearbeiding ved de opp-
læringsvirksomheter som skal 
gjennomføre utdanningen.

På et møte i EWF (European 
Welding Federation) i Cam-
bridge den 26. mai lanserte 
flere av de europeiske landenes 
representanter de samme pro-
blemene som er blitt fremmet i 
Norge. På et senere møte den 
28. juni hvor representanter 
fra 12 europeiske EWF-land 
var til stede, ble problemene 
ytterligere diskutert. Konklusjo-
nen ble at en 4-mannsgruppe 
skal arbeide videre med dette 
basert på det arbeidet og de 
planene som Norge har lansert. 
Arbeidsgruppen skal legge 
frem sitt forslag på et møte 
den 14. oktober og så fremme 
et forslag for EWF på General-
forsamlingen i Desember.

Vi i Norge går videre med 
våre planer og vil - dersom det 
vil være behov for det, justere 
vårt opplegg for å tilpasse 
oss til det europeiske. Videre 
informasjon vil bli lagt ut på 
NSF´s og Norsk Stålforbunds 
hjemmesider. Kontaktperson 
hos NSF er siv. ingeniør Sverre 
Eriksen, og hos Norsk Stålfor-
bund daglig leder Kjetil Myhre.

Nytt byggmontasjefag  
i Videregående Skole
Av Kjetil Myhre

Betongelementforeningen 
har i samarbeid med Trelast-
industriens forening og Norsk 
Stålforbund de tre siste årene 
arbeidet med å få etablert et 
nytt ”Byggmontasjefag” i den 
videregående skole. Man har 
nå kommet så langt i prosessen 
at øvrige bransjeforeninger i 
BNL fellesskapet støtter en 1+3 
modell. Dette betyr at eleven 
gjennomfører VG1 (Bygg 

& Anlegg)  og går ut i lære, 
altså tre års læretid for det nye 
”byggmontasje/tekniske mon-
tasjefaget”. Denne læretiden 
vil dels bestå av kursmoduler 
og opplæring på arbeidsplass 
under veiledning som for øv-
rige lærlinger i BA fagene.

Før vi lanserer dette nye fa-
get ovenfor Fellesforbundet og 
Udir må vi sannsynliggjøre at 
det vil være mulig å skaffe en 
”pilotgruppe” lærlingestillinger. 
Vi er altså avhengig av våre 
medlemsbedrifters aktive støtte 
for at faget skal bli en realitet. 
Det gis økonomisk støtte til 
de bedriftene som ønsker å ta 
mot lærlinger. Det offentlige i 
samarbeide med arbeidstaker-
organisasjonene og organis-
asjonene i næringslivet vil bidra 
til utforming av kursmoduler/
teorimoduler som lærlingen 
skal gjennomføre.

Vi ser foreløpig for oss at et 
”cluster” av bedrifter sier seg 
(uforpliktende) villige til å ta 
imot lærlinger i dette pilotpro-
sjektet, slik at vi om noen år 
endelig kan få de første faglær-
te montørene. Dette vil repre-
sentere et stort steg fremover 
for hele den industrialiserte 
delen av byggenæringen.

Norsk Stålforbund har 

forespurt et utvalg av bedrif-
ter som vi mener vil kunne 
ta imot lærlinger i det nye 
faget (om tidligst 2-3 år). Vi 
er helt avhengig av å få noen 
signaler på om det kan være 
aktuelt å ta imot lærlinger i 
dette faget – eller om man i 
det minste vil vurdere det når 
det om et par år blir aktuelt. 
De som signaliserer interesse 
har en unik mulighet til å være 
med å påvirke fagutdanningen 
denne yrkesgruppen skal ha i 
fremtiden.

De utvalgte bedriftene har 
blitt oppfordret til å gi et ufor-
pliktende svar på om dette kan 
være interessant, og om man 
ser for seg å ta imot et antall 
lærlinger i 2012/13. Formålet 
med denne undersøkelsen er 
å sondere interessen for å ta 
mot lærlinger i det nye faget, 
og dermed hjelpe oss til å 
selge inn det nye faget ovenfor 
Utdanningsdirektoratet og 
Fellesforbundet som vi er helt 
avhengige av i den videre 
prosessen. Dersom din bedrift 
er interessert i mer informasjon 
om prosjektet eller vil vurdere 
å ta i mot lærlinger, ber vi deg 
ta kontakt med Norsk Stålfor-
bund ved undertegnede. Skriv 
til post@stalforbund.com.
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PAROC®-elementen är obrännbara (A2), de 
alstrar mycket litet rök och giftiga produkter 
(s1) och bildar inga brinnande droppar (d0).

Intresserad av att höra mer om de brand-
säkra PAROC®-elementen? Logga in på 
www.paroc.se/panelsystem för mer in-
formation.

”Varför
bygger inte 

alla med
PAROC®

-element?”

PAROC AS Panel System
Nils Hansens vei 2, N-0667 Oslo, Norge
Tlf. +47 99 530 270
www.paroc.no

PAROC PANEL SYSTEM AB
541 86 Skövde
Tel. 0500-46 90 00, Fax 0500-48 63 03
www.paroc.se



UNITEDUNITED
BY OURBY OUR
DIFFERENCEDIFFERENCE

WSP Industri deltar under hela processen i industriuppdragen. Från 
förstudier, projektering, förfrågningar och bygghandlingar till byggledning 
och kostnadsstyrning.

WSP Industri i Sverige, Finland, Norge, Tyskland och England har stor 
erfarenhet av både lokala och internationella projekt med en väl anpas-
sad PEM-modell (Project Execution Model) för ett snabbt genomför-
ande av byggprojektet. En anpassning till de lokala förutsättningarna är 
en självklarhet för oss.

WSP har stor erfarenhet från tunga industriprojekt inom skog-,
stål-, gruv- och energisektorn. Projekteringsmodellen för tung industri 
har också visat sig väl anpassad och effektiv för större infrastrukturan-
läggningar såsom arenor och flygplatser.

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som 
erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveck-
ling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur 
och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige 
har vi mer än 2 000 medarbetare.

www.wspgroup.se

Stockholmsarenan

Igelsta kraftvärmeverk

Stora Enso, Kvarnsveden.  
Ny pappersmaskin PM12

PROJEKTERINGS OCH 
GENOMFÖRANDE-
MODELL 
– nyckeln till framgång

Foto: Scandinaviska glas
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Plan geometry was coordinated with  
sectional geometry to deliver a complex 
3D surface form for the stadium.

When they had decided they 
wanted to build a replacement 
for the old Lansdowne Road 

stadium the Irish Rugby Football Union 
and the Football Association of Ireland, 
joint owners of the Aviva stadium, car-
ried out a study of alternative sites in and 
around Dublin. They chose to build their 
new home on the site of the old stadium 
where the first game of international 
rugby in Ireland was played in 1876. The 
site is a complicated one with the DART 
commuter railway running through it 
and requirements to allow sunlight and Po
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The new Aviva stadium sits comfortably in the residential suburb 

of Dublin 4.  It took some innovative and imaginative design to 

achieve a building that is such a good neighbour.

By Ben Vickery, David Hines (Populous); Fergus McCormick, Geoff Werran (Buro Happold)

Aviva Stadium 
  Dublin, Ireland

First international match at the Aviva s
tadium: Ireland v Argentina football 
international.
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and associatively update the complexity 
of work that had been developed from 
the base model within both offices. This 
process ensured that whilst working in 
separate offices both Populous and Buro 
Happold both knew the geometry of 
each other’s files were seamlessly linked 
together via the shared model. The archi-
tectural result is a complex framework of 
associated steel, aluminium extrusions, 
aluminium castings and a poly carbonate 
roof and louvre system).

The work flow and time saving advan-
tages of this process was further develo-
ped in the fabrication process, with the 
geometry and excel data based data files 
(developed between Populous and Buro 
Happold via the shared model) being 
issued as fabrication setout informa-
tion for the contractor. This resulted in 
the optimisation of drawn information 
and also provided a three-dimensional 
model as a construction guide between 
companies, reducing scope for error and 
maximising the co-ordination between 
fabrication workshops.

daylight to the surrounding houses. The 
design team’s response was a building 
that was an unusual organic shape that 
allowed it to be a good neighbour.

The stadium is designed for rugby, 
soccer and concerts in the arena with 
dining rooms and premium concourses 
around levels two, three and four that 
can be used on non-match days for din-
ners, conferences and other functions. Its 
capacity is fifty-thousand seated specta-
tors with forty thousand general admis-
sion seats split between the upper and 
lower tiers, plus thirty-four boxes and a 
premium mid-tier holding the remaining 
ten thousand people. 

The same computer model
The curvilinear shape of the buildings 
was created using ‘rhino’ and ‘generative 
components’ three-dimensional software 
packages. These allowed the CAD model 
of the building to be adjusted, analysed 
and detailed entirely in three-dimensions. 
The same computer model was used by 
the architects Populous, structural engi-
neers Buro Happold and cladding com-
pany, Williaam Cox, to ensure that the 
design work was fully coordinated.

The outer cladding, made up of poly-
carbonate louvres, creates a curved shape 
and reflects the sky during the day time, 
thus making a building that is taller than 
the houses around it appear lighter and 
lower than might otherwise be the case  
The landscaping of trees and shrubs 
around the building also bring the sub-
urban greenery of the surroundings into 
the site.

Unique co-ordination
The co-ordination between architectu-
ral and engineering design was unique 
in this project. Populous developed a 
parametric based form model that was 
the driving geometry between both the 
architects and engineers work. Populous 
maintained control of the form model 
using a combination of static geometry 
grid files, a value based excel file and a 
‘generative components’ script file, which 
meant that from these three components 
the shape of the stadium could be for-
med using the generative components 
platform. 

Workflow
From this base model both the structural 
development of a refined and fully analy-
sed steel framework and the finite precise 
accuracy of the cladding detailing was 
developed. Throughout the design deve-
lopment of the project, the base model 
took on many variations to the original 
form from both architectural and engine-
ering aspects; having these factors built 
into the shared parametric model bet-
ween Populous and Buro Happold ensu-
red that this design development could be 
reloaded into each companies base files 
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A series of constraints
The overall form of the stadium is truly 
site-responsive. The shape was derived 
by reconciling a series of constraints 
that vary all around the stadium. These 
included:

Restrictions on footprint – which 
varied at different levels
Overall restrictions on height 
Respect for neighbouring residents 
– which particularly influenced the 
heights around the North and South 
Stands
An aspiration for a free flowing three-
dimensional form.

Creating Aviva’s unique bowl
Numerous bowl geometries were stu-
died and modelled in order to arrive at 
the right balance between the number 
of seating tiers, quality of viewing, and 
facilities behind each tier, while satisfy-
ing the above constraints. The result was 
the unique bowl that now characterises 
the Aviva Stadium featuring a single tier 
along the North Stand, growing to four 
tiers of varying heights around the east, 
south, and west sides  

The resulting shape of the bowl then 
creates the basis for the form of the roof 
of the façade envelope. These were deve-
loped as one, so that the roof and façade 
are seamless, creating the form that is 
already so uniquely associated with 
Aviva Stadium.

The primary roof structure includes 
a ‘two part’ roof design featuring an 
innovative ‘horseshoe’ truss that spans 
around the east, south and west tiers, 
connecting to a more conventional and 
independent structure supporting the 
North Stand roof  

The horseshoe truss is supported at 
the north end by a pair of tapering con-
crete super columns, as well as a series of 
spur trusses that run from the horseshoe 
truss back to the rear of the tiers, connec-
ting to a ring truss that runs around the 
perimeter of the stadium. Tertiary trusses 
then span between the primary truss and 
the ring truss, cantilevering up to 15m 
beyond the primary truss to create a slim 
line leading edge to the roof. All trus-
ses were fabricated from circular hollow 
sections. The roof skin comprises two 
main types of polycarbonate; the major 
difference between them being the degree 
of opacity thus providing a graded type 
of pitch shadow.

Concrete superstructure, structural 
steelwork roof
The first seven levels of the main floors 
and frame are generally of reinforced 
concrete, featuring dramatically shaped 
perimeter blades and projecting floor 
plates  Level 7 though, along with the 
entire upper tier, is formed from struc-
tural steelwork frames. These provided 
a good interface between the concrete 
superstructure and the structural steel-
work roof.

The structural design 
derived a structural 
solution to the build-
ing form,

Far left above:
Architects BIM model 

Far left below:
Contractors BIM 
model.

Left:
Canopy structure
The secondary steel-
work packages were 
major design activi-
ties. The canopy is a 
delightful twist to the 
form of the cladding 
giving visual interest 
over the main  
entrance. 
(photo; Chris  
Gascoigne for 
Populous)
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The primary steelwork was manufactu-
red and erected by a consortium formed for 
the project between Cimolai Spa and SIAC 
Butlers Steelwork. SIAC focussed primarily 
on the upper tier and Level 7 steelwork, 
and Cimolai manufactured and erected all 
of the roof steelwork. The original concept 
of trusses formed from tubular members 
was implemented but the majority of con-
nections were formed as bolted joints that 
were then concealed by sheaths. This allo-
wed the majority of welded components to 
be manufactured in Italy, and then shipped 
to Ireland for assembling on site via bolted 
connections. The final design and detailing 
went through several iteration loops bet-
ween Buro Happold and Cimolai in order 
to optimise the member sizes and connec-
tions, and to minimise the effects of the 
bolted connection regime on the primary 
structure. 

The secondary steelwork of mullions 
supporting the facade was an important 
detailed part of the project as well. 
Visually, the success of the steel lies in a 
balance between those locations where 
the expressed structure creates its own 
interest and drama, and those areas 
where it is more subdued allowing the 
façade to take centre stage. 

Architects: Populous
Associate Architect: Scott Tallon 
Walker
Structural Engineers: Buro Happold
Steel Contractor: Cimolai Spa and 
SIAC Butlers Steelwork

Full attendance at the opening match between Ireland and Argentina.

The structural analysis 
model incorporated  
all elements linked in-
telligently to the clad-
ding and building  
geometries.

Axial force diagram 
showing the top and bot-
tom major chord forces 
within the horseshoe 
primary truss.

The façade and steel is a complex 
concrete design which has long can-
tilevers and curved columns enabling 
the functionality of this highly unu-
sual building.
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Utsatta miljöer ställer stora krav på infästningar i bygg-
konstruktioner.  Värme, kyla, vibrationer och höga belast-
ningar är vardag för många industribyggnader.  I dessa mil-
jöer är därför Marutex det självklara valet när det gäller 
byggplåtskruv. Det är den enda rostfria byggplåtskruven som 

är testad av SP och typgodkänd av SITAC för miljöer t o m 

korrosivitetsklass C4 och för en teknisk livslängd på hela 50 år. 

Sortimentet är omfattande - du hittar en Marutex för 

de flesta användningsområden, från montage i tunnplåt till 

in fästning i grova stålbalkar. Marutex används idag av de 

flesta ledande stålbyggnadsföretagen och har sedan 1995 

levererats till många framgångsrika byggprojekt. Skruvarnas 

unika borregenskaper i kombination med den mycket höga 

korro sionshärdigheten, sätter Marutex i en klass för sig.

www.unitefasteners.com

INGÅR I LINDAB KONCERNEN

Byggplåtskruven som är 
typgodkänd för 50 år i tuffa miljöer.

50 år är väl ingen ålder?

50
ÅRS TEKNISK
LIVSLÄNGD
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Av Lars Cederfeldt, Sweco Structures 
och Lars Hansson, Sweco structures

Arena rummet. Plats för 50 000 åskådare på tre gradängnivåer. Tak med spännvidd 162m och fri höjd 32m.
Taköppning 107 x68m som kan täckas med rörligt tak.
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Arena för 50 000 åskådare på läktare.
Möjlighet att härbärgera många eve-
nemang, vilket innebär stora lastkapa-
citeter i tak samt möjlighet till snabb 
omställning.
Öppningsbart tak.

Sweco Structure har haft ansvar för 
utformningen av ståltaket från idésta-
diet via programhandlingar, systemhand-
lingar samt bygghandlingar inklusive 
framtagande av samtliga tillverknings 
och montagehandlingar. 

Takets utformning är styrd av läk-
tarnas geometri och krav på cirkulär 
bana för det rörliga taket. Därefter har 
kravet varit att skapa ett så ekonomiskt 
bärsystem som möjligt. En viktig fråga 
inledningsvis var huruvida taköppningen 
skulle vara helt fri från genomgående 
stålkonstruktioner. Efter många övervä-
ganden valdes taköppning med genom-
gående stålkonstruktioner.

Det visade sig nämligen att olägenhe-

STÅLPROJEKT
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För att klara de högt uppsatta 
ekonomiska kraven för en sådan 
investering krävs att evenemangs-

kalendern är fulltecknad och att arenan 
används året runt. En viktig parameter i 
detta sammanhang är klimatet på våra 
breddgrader. Swedbank Arena har därför 
utrustats med ett skjutbart tak som möj-
liggör både inomhus och utomhus evene-
mang. Det ska dessutom finnas möjlighet 
att byta underlag till gräs, is eller grus. 

Swedbank Arena kommer att ha en 
publikkapacitet vid idrottsevenemang 
på 50 000 åskådare. För att ytterligare 
öka kapaciteten kan innerplanen använ-
das och då ligger publikkapaciteten på 
65 000 åskådare.

Konkurrensen inom underhållnings-
branschen är idag stenhård och det krävs 
att arenan upplevs som toppmodern och 
spännande. För att göra besökarnas upp-
levelse maximal skall det finnas bekväma 
stolar, samtliga platser skall ha bra sikt. 
Det ska finnas storbildsskärmar och en väl 

utvecklad ljudteknik. Vidare skall det finnas 
bra möjligheter att äta och dricka, ett stort 
antal insläpp till arenan och en utvecklad 
infrastruktur för att kommunikationen till 
och från arenan ska bli enkel, snabb och 
smidig. Allt för att din vistelse på och runt 
arenan skall upplevas som positiv. 

Swedbank Arena är placerat i området 
Arenastaden i de norra delarna av Solna 
kommun. Inom Arenastadens område 
finns inplanerat shoppingcentrum, kon-
torslokaler och bostäder. Tanken är att 
Swedbank Arena skall vara områdets 
mittpunkt och hjärta. Det kommer att 
finnas lättillgängliga restauranger och 
barer vilket innebär att även när det inte 
är evenemang kommer det att vara värt 
att besöka arenaområdet. 

Utgångskrav på utformningen
Arenans utformning har vuxit fram 
i nära samarbete med arkitekter och 
beställare och baserats på följande sty-
rande utgångskrav.



ten i form av förlorad utomhuskänsla 
kan kompenseras med en ljus stålstomme 
och samtidigt mycket slanka delar i tak-
öppningen. Ett viktigt bidrag var också 
det världsunika konceptet att placera 
eventutrustningen hängande i det rör-
liga taket. Det har därvid varit en stark 
ambition att minimera konstruktioner 
och dimensioner som exponeras i den 
fria taköppningen. Vidare är skuggor 
från stålkonstruktionen på spelfältet inte 
ett så stort problem i Sverige eftersom 
solen normalt står ganska lågt vid tid för 
de tänkta evenemangen. Det finns också 
möjlighet att delvis stänga taket för att 
helt få bort skuggor på spelplanen.

Främsta skälet till en genomgående 
konstruktion är naturligtvis ekonomiska 
och den stålvikt vi nu har för arenan, 
totalt inklusive rörligt tak 4300 ton, är 
ur ett internationellt perspektiv för en 
arena med denna kapacitet en mycket 
låg siffra speciellt om man betänker att 
vi i Sverige har betydligt högre snölaster 
än de flesta arenor i samma storleksklass.

Montaget av ståltak av denna stor-
lek är en mycket stor kostnadspost 
och det har varit en målsättning att 
kunna montera med ett minimum 
av tillfälliga montage anordningar.
Totalt för arenan kommer vi att använda 
ca 250 ton stål vid montaget. Då ska man 
vara medveten om att det finns exem-
pel på arenor där tillfälliga montage-
konstruktioner utgör en lika stor andel 
som stålvikten för det slutliga taket.
Konstruktionen kännetecknas av ett väl 
fungerande samspel mellan balk och 
skalverkan, höga stålkvaliteter där dessa 
kan utnyttjas, konsekvent genomförd 
kostnadsoptimering samt resultat av ett 
bra samspel mellan stålkonstruktör, stå-
lentreprenör samt byggentreprenör. 

Sammantaget kan sägas att taket är en 
mycket ekonomisk konstruktion samti-
digt som de arkitektoniska och funktio-
nella målen har uppnåtts.

Statiskt system med kombination av 
balkverkan i de fyra huvudfackverken 
samt skalverkan.

Knutpunkt som förbinder underramstång 
i huvudfackverk med dragstag i stålkval-
itet S900 till pelarupplag.

Huvudgångbrygga över läktarna runt hela 
taket för installationer; belysning, högta-
lare mm.

KONSTRUKTIONSFÖRUTSÄTTNINGAR
Egentyngd
Med stora spännvidder är det nödvän-
digt att hela tiden hålla en hög ambition 
att begränsa egentyngder vilka utgör ca 
25% av den totala lasten. Detta gäller 
i ännu högre grad för det rörliga taket 
eftersom kostnaden för drivsystemet 
främst påverkas av takets egentyngd.

Det är således viktigt att begränsa 
egentyngden men också att hålla den 
under kontroll under hela projekterings-
processen.

Snö
Taket har förutom den jämnt fördelade las-
ten 1,6 kN/m2 i Stockholmsområdet också 
dimensionerats för snöfickor samt ojämnt 
fördelad snölast med 2,0 kN/m2 på en sida 
och 1,0 kN/m2 på motstående sida.

Vind
Arenan utsätts för en mängd olika vind-
situationer eftersom den kan vara både 
öppen och stängd. Då det är svårt att 
hitta direkt tillämpbara normvärden har 

CFD analyser utförts av SMHI. I dessa 
analyser har luftströmningen kunnat 
simuleras och dimensioneringsförutsätt-
ningar kunnat fastläggas.

Laster från evenemang
Det finns en stor mängd tänkta evenemang 
som kommer att kräva lastkapacitet i 
både det fasta och rörliga taket. Avsikten 
är att taket ska kunna möte alla de krav 
som kan ställas på en arena i världsklass 
nu och i en framtid. Olika tänkta arrang-
emang har omvandlats till en mängd 
belastningsalternativ som sedan ligger 
till grund för arenans dimensionering.
Arenan kännetecknas av stor lastkapaci-
tet i taket men också en stor flexibilitet 
i placering av lastpunkter genom det 
omfattande gångbanesystemet främst i 
det rörliga taket.

Mekanik
Förutom de direkta krafterna vid vinsch-
ning av taket måste beaktas; provdrag-
ning av linor, skevgångskrafter, linbrott 
mm.

Installationer
Dessa är i huvudsak koncentrerade till 
belastning på bryggsystemet i taket och 
härrör från belysning, högtalare, elkablar 
mm. Taket har ett omfattande gångbane-
system som kommer att ge goda möjlig-
heter för komplettering med utrustning 
och service.

Beskrivning av det fasta taket
Taket bärs av totalt 40 korta pelare ned 
till läktarkonstruktionens överkant och 
är utfört som en enda stor enhet utan 
rörelsefogar. Horisontellt är taket sta-
biliserat av fyra vertikalförband mitt på 
kortsidor och långsidor. Temperatur-

22 STÅLPROJEKT
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fungerar som en dragring för skalverkan. 
Primärbalkar består av varmvalsade 
I-profiler.

För uppbyggnad av den krökta tak-
formen är åsar av svetsade eller valsade 
profiler utformade med cirkulär krök-
ning. I kortsidorna är krökningarna 
varierade för att få den dubbelkrökta 
formen, dessutom är överflänsen kom-
pletterad med extra lutande plåtar för att 
skapa ett bra upplag för takelementen. 

Pelare och vertikalförband består av 
cirkulära rör med diameter 300 – 
460mm och med tjocklek 14-28mm.
Det fasta takets huvudfackverk är redan 
i verkstaden förberedda med infästnings-
detaljer för de mekaniska komponen-
terna. 

Ett speciellt problem vad gäller det 
fasta taket är hantering av deformationer 
på grund av egentyng under montaget. 
Detta är dels ett dimensioneringsproblem 

spänningar i taket minimeras genom att 
samtliga pelare och vertikalförband är 
försedda med vinkeländringslager vid 
topp och botten.

Huvudbärsystemet utgörs av fyra tri-
angulära fackverk som spänner 162m 
tvärs arenan, men dessutom finns en 
skalverkan i taket som ger tryck i balkar-
na runt den rektangulära taköppningen 
samt drag i en yttre ringbalk runt are-
nan. Skalverkans främsta funktion är att 
hjälpa till att bära lasten på kortsidorna. 
Man kan i princip säga att skalverkan 
ger ett vertikalt stöd till taket i tak-
öppningens hörnpunkter. Se Bild xxxx 
Systemskiss-Skalverkan.

Konstruktionen är utformad för att 
den med ett fåtal undantag ska kunna 
skruvas samman på montageplatsen. 
Undantag är huvudfackverkens under-
ramstänger samt skarvar i åkbanor för 
det rörliga taket.

Huvudfackverk
Fackverken är triangulära med två 
överramstänger av runda rör i stålkva-
litet S460 med ytterdiameter 1067mm. 
Avstånd mellan ramstängerna är 15,28m 
och fackverkets höjd är 16,5m. Över-
ramstängerna är försedda med ändplå-
tar och skruvas samman vid montaget. 
Underramstången består av en öppen 
U- formad profil med lutande sidor av 
stålkvalitet S690.

Profilen svetsas samman i verkstad 
och på montageplatsen med höghållfasta 
elektroder. Den öppna profilen gjorde det 
möjligt att svetsa och inspektera dessa 
viktiga svetsar från två sidor.

Diagonalerna som ansluter mot änd-
upplagen består av dubbla plåtar av stål-
kvalitet S900. Dessa plåtar är utförda helt 
utan svetsade anslutningar för att opti-
malt kunna utnyttja materialets draghåll-
fasthet. Övriga diagonaler består av runda 
rör med ytterdiameter 250 -660 mm.

Huvudfackverk i kortsidor har spänn-
vidd 47m och består av runda rör samt 
överramstång av svetsad I-profil. Fack-
verkens höjd är ca 4m. Runt arenan 
löper en kantbalk av svetsad I-profil som 

Fungerar annonser i tidskrifter som den här?

Kontakta Migge Sarrion, +46-8-590 771 50, annons@sbi.se

Boka 
senast 
19 nov!

Triangulärt huvudfackverk. Spännvidd 162m, Konstruktionshöjd 16m. 
Avstånd mellan överramstänger  är 15,28m.



24 STÅLPROJEKT

stor mängd gångbanor samt upphäng-
ningsbalkar för event utrustning. Dessa 
konstruktionsdelar är uppbyggda som 
rymdfackverk och utgör system för bär-
ning av de vertikala och radiella lasterna 
på taket. En stor fördel med att placera 
eventutrustningen i det rörliga taket är 
att taköppningen blir så ren som möjligt 
vid användning som en utomhusarena.

ljusutrustning. För dessa ändamål finns 
speciella balkar förberedda för upp-
hängning av olika mobila utrustningar. 
Samtliga mekanikkomponenterna vilka 
används vid öppning och stängning av 
det rörliga taket har krav på nåbarhet 
och här finns ett antal serviceplattformar 
för att underlätta drift och underhåll.

En viktig aspekt som beaktas under 
arbetet med gångbanesystemet är säker-
hetsfrågorna och då främst tillgänglighe-
ten till gångbanesystemet från läktarna. 
Obehöriga personer skall inte kunna ta 
sig upp i takets gångbanesystem, vare sig 
i oskyldiga ärenden i form av bussträck 
eller i tankar av terrorism. 

Beskrivning av det rörliga taket
Det rörliga taket består av två halvor 
med storlek 108x34m som löper på åtta 
stycken cirkulärt formade åkbalkar. Varje 
takhalva väger totalt 420 ton. Vardera 
takhalvan har fem stycken boggier som 
löper på varje åkbalk. Vid de näst yttre 
åkbalkarna finns ett linspel som drar upp 
taket. Drivstationerna för dessa är pla-
cerade strax under takfoten på vardera 
långsidan. Dvs totalt fyra drivstationer. 
Vid en av de inre åkbalkarna finns styr-
rullar för styrning av  takets rörelse.

Det rörliga taket är utrustat med en 

men också något som i hög grad påver-
kar möjligheterna att fysiskt kunna få 
ihop alla knutpunkter vid montaget.

Ett sätt att hantera problemet kunde 
ha varit att låta konstruktionen bäras 
av en mängd tillfälligas konstruktioner 
fram till den tidpunkt när hela kon-
struktionen är komplett. Man får då 
vad man kallar ett spänningslöst mon-
tage men oftast till en hög kostnad.
I vårt fall har vi i stället valt att över-
höja fackverken så mycket att de fritt 
upplagda vid belastning av egentyngd 
återkommer till den teoretiska formen 
så att slutlig komplettering av stålkon-
struktionen kan ske och så att den slut-
liga skalverkan kan träda i funktion. 
Överhöjningen är även beräkningsmäs-
sigt utförd på så sätt att skalverkan är 
satt ur funktion vid egentyngdslastfallen.
I den händelse alla teorier samt bedöm-
ning av egentyngder misstämmer finns 
även mellanläggsplåtar vars tjocklek kan 
bytas ut för att kunna montera samman 
konstruktionen.

Beskrivning av gångbanesystemet  
i det fasta taket
För att kunna utnyttja arenan optimalt 
för alla typer av evenemang samt för 
drift och underhåll finns ett omfattande 
gångbanesystem i taket. Totalt finns det 
ca 2800 m2 serviceplattformar i det fasta 
taket och 1600 m2 serviceplattformar 
i det rörliga taket. För att ta sig upp i 
takets gångbanesystem finns 4 st fällbara 
trappor placerade i fotbollsplanens fyra 
hörn. Väl uppe i gångbanesystemen sker 
kommunikationen mellan de olika gång-
banorna via ett omfattande system av 
trappor och lutande plan. Från de gång-

banor som ligger 
längs taköppning-
en (motsvaras av 
själva fotbollspla-
nens omkrets) tar 
man sig slutligen 
upp på de gångba-
nor som ligger i det 
rörliga taket. Här 
uppe i det rörliga 
taket finns ett rut-
mönster av gång-
banor som enbart 
har som uppgift 
att möjliggöra 
upphängningar för 
olika evenemang. 

Gångbanesys-
temet utgör upp-
lagskonstruktion 
för den stationära 
utrustningen som 
krävs i arenan i 

form av ljud-, ljusutrustning samt instal-
lationer såsom el, ventilation, över-
vakning och mekanik. Dessutom skall 
gångbanesystemet bära olika typer av 
temporär evenemangsutrustning t.ex. 
scener, kulisser samt ytterligare ljud- och 

Den första överramstången monteras på 
montagetornen. Längd 34m vikt 34 ton.
Underramstången i form av U formad 
profil är redan monterad.

Knutpunkt i överramstång under produk-
tion hos Ruukki.

Svetsning hos Ruukki i Finland. Detaljen 
är avsedd för infästning av dubbla drag-
stag i stålkvalitet S900.

Lars Cederfeldt, 
konstruktionsans-
varig för ståltaket.

Lars Hansson, upp-
dragsansvarig för 
ståltaket.
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Konstruktiva utmaningen för det rör-
liga taket har varit att dels hantera de 
relativt små utbredda lasterna som ger 
ett grundsystem med mycket slanka pro-
filer i kombination med de koncentrerade 
mycket stora krafterna som uppstår vid 
infästning av draglinor, ändstopp samt 
vid den mekaniska sidostyrningen av 
taket. Samtidigt har det av ekonomiska 

skäl varit en ambition att få fram en så 
lätt takkonstruktion som möjligt för att 
begränsa kostnad för mekaniska kompo-
nenter och drivstationer. För det rörliga 
taket har skivverkan i takplåten utnytt-
jats.

Riskanalyser och kvalitetsarbete
Sweco Structure har haft ansvar för 
stålkonstruktionen från idé stadiet via 
program, och systemhandlingar samt 
slutligen för framtagande av bygghand-
lingar inklusive tillverknings och mon-
tagehandlingar. Det är naturligtvis en 
tillgång att ha varit med i projektet under 
så lång tid samt att ha en bra kontinuitet 
genom projektets alla faser, men det inne-
bär samtidigt ett stort ansvar att se till 

att inget av de tidiga kraven glöms bort 
eller faller mellan stolar. Det blir speciellt 
svårt när man som i detta fall har ett pro-
jekt som pågått i uppemot fyra år.

För att hantera detta har vi på stålsi-
dan arbetat efter ett strikt system med 
uppdelning av processen i ett flertal infor-
mationsbärare. För var och en av dessa 
finns en ansvarig person samt rutiner för 
egenkontroll och granskning. En grund-
regel är att man ska kunna lita på upp-
gifter i en i hierarkin högre upp liggande 
informationsbärare. För att styra egen-
kontroll och granskning till de viktigaste 
frågorna har vi inledningsvis i projektet 
gjort riskanalyser över vad som skulle 
kunna gå fel. Vi har också genomfört 
ett flertal konstruktionsgenomgångar 

Varje fackverk monteras på fem ca 20m 
höga montagetorn.

Första diagonal i huvudfackverk under montage
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utförda av konstruktören. Baserat på 
detta dokument utarbetar sedan de olika 
entreprenörerna sina montageplaner.
Avsikten med dokumentet ”Förutsätt-
ningar för montage” är att systematisera 
samt sprida kunnandet runt de olika 
montageskedena till alla inblandade par-
ter. Framförallt har det varit viktigt att 
studera gränssnitten mellan olika entre-
prenörer så att inte något missförstånd 
uppkommer. Det är speciellt viktigt i ett 
så stort projekt som detta där man har 
fler olika entreprenörer och konstruktö-
rer som samverkar.

Läs mer på Internet
www.arenastaden.se

Tillverkning av det rörliga taket 
sker hos Hollandias fabriker i Hol-
land även detta baserat på design samt 
tillverkningshandlingar från Sweco.

Montage
För planering av montaget har ett flertal 
möten hållits mellan inblandade kon-
struktörer och entreprenörer. För att 
förhindra misstag under montaget har I 
enlighet med EN 1090-2 konstruktören 
upprättat ett dokument “ Förutsättningar 
för montage” I detta är de olika monta-
gestegen definierade samt beskrivet vilka 
tillfälliga stabiliserande konstruktioner 
som erfordras. Alla nödvändiga analy-
ser av de olika montagestegen är sedan 

med beställare, entreprenörer och andra 
konsulter, för de viktigaste gränssnitten 
och informationsbärarna. Vid slutleve-
rans av varje etapp har kontrollerats att 
alla förutbestämda kvalitetsåtgärder har 
genomförts.

Tillverkning
Tillverkning av stålkonstruktionerna 
för det fasta taket har skett vid Ruuk-
kis fabriker i Finland efter tillverknings-
ritningar producerade av Sweco. För 
avstämning av detaljutformning inklu-
sive indelning i montageenheter samt 
utformning av fogberedningar har ett 
flertal avstämningsmöten hållits mellan 
Sweco och Ruukki. 

Samtliga lyftöron som Ruukki har 
önskat har Sweco fört in i strukturmo-
dellen och dessa har funnits med på till-
verkningshandlingarna.

Sweco har vidare projekterat och tagit 
fram tillverkningshandlingar för mon-
tagetorn som erfordras för montage av 
huvudfackverken på marken innan lyftet. 
Transport till montageplatsen sker med 
lastbil. De största transportenheterna 
väger 34 ton och är 34 m långa. Huvud-
strukturen är målad i en mörk eller ljus 
grå nyans. De flesta gångbanorna är 
varmförzinkade. 

Byggherre: Arenabolaget i Solna KB
Totalentreprenör: Peab Sverige AB
Arkitekt: Krook & Tjäder, Bergs 
Arkitektkontor AB
Projektör stål: Sweco Structures
Projektör grunder: Sweco Structures
Projektör stomkomplettering: Sweco 
Structures
Projektör mekanik: UNI –Systems
Systemhandlingar mekanik: Tikab 
Strukturmekanik AB
Stålentreprenör fast tak: Ruukki 
Construction
Stålentreprenör rörligt tak: Hollandia BV
Kontroll: Force Technology
Leverentör mekanik: Hollandia BV
Stålvikter: Fast tak: 4000 ton
Rörligt tak: 350 ton för två tak-
halvor.

Dragstänger i stålkvalitet S900, dimen-
sion 40x220 mm längd 16m. Skurna ur 
en  plåt och helt utan svets.

Montage av 
huvudfack-
verk;

a) Montage på 
fem st  20 m 
höga montage-
torn.

b) Lyft med 
fyra lyfttorn 
till 50 m över 
spelplan. Vikt 
av huvud-
fackverk ca 
600ton.

c) Komplet-
tering med yt-
terdelar av hu-
vudfackverken 
samt nedsän-
kning på de 
permanenta 
pelarstöden.
Tillfällig 
stagning längs 
huvudfackver-
ket. 
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av krav och möjligheten att handla 
med varor och tjänster över gränserna. 
I Europa har vi enats om att inte skapa 
handelshinder genom att ha särskilda 
nationella regler för produkter och tjäns-
ter. I ljuset av detta inser man att det 
inte är meningen att helt diskvalificera 
nuvarande praxis. Det handlar om att 
anpassa sig så pass att man kan dekla-
rera överensstämmelse.  

Trots att EN 1090 inte ligger inom 
Svetskommissionens ansvarsområde för 
standardiseringen har vi haft starka syn-
punkter på ”tabellen”. Kraven i tabellen är 
överdrivna och inte relevanta för industrin 
om de kopplas till nivåerna i ISO 14731. 
Min bedömning är att standarden kom-
mer att justeras. Men, eftersom tabellen 
är ganska entydig och utgör krav som vi 
nationellt har små möjligheter att justera 
handlar det alltså om att bedöma vad som 
kan anses vara grundläggande, normala 
respektive omfattande krav.

Om man t.ex. skulle se omfattande 
krav i tabellen som liktydigt med krav 
på IWE-diplom, se nedan, skulle de flesta 

all svetsning och svetsanknuten verksam-
het”, samt svetsansvarig som ”person 
som är ansvarig och kompetent att utföra 
tillsyn vid svetsning. ANM   Det kan fin-
nas behov att utse olika svetsansvariga 
för olika uppgifter”. Man ska notera att 
kontroll vid svetsning är en del av tillsyn 
vid svetsning. 

Det är också viktigt att notera att tillsyn 
inte är en enskild företeelse. Aktiviteter 
som styrs upp av ett kvalitetssystem sam-
verkar. Man kan spekulera i om man i 
byggbranschen generellt har mindre vana 
att nyttja kvalitetssystem för svetsning än 
i t.ex. verkstadsindustrin. 

Varför EN 1090-2?
Det är viktigt att konstatera att syftet 
med EN 1090 inte är kopplat till något 
behov av en höjd nationell säkerhets-
nivå. I Sverige har vi inte haft onaturligt 
med haverier. Nivån om man följer BSK 
har varit och är fullt tillräcklig. Analogt 
med syftet med införandet av direktivet 
för tryckbärande anordningar, PED, 
handlar det istället om harmonisering 

SVETSNING

Mathias Lundin, 
VD, Svetskommissionen.

et finns ingen mall för hur tillsyn 
tolkas och utformas eftersom varje 
kombination av organisation och 

produkt är unik. Därför ska en bedömning 
om överensstämmelse med krav göras från 
fall till fall. Tillsyn är en aktivitet inom 
en svetsande verksamhet som ska lösas av 
tillverkaren. I tillsyn ingår en rad viktiga 
hänsynstaganden, där personalens kom-
petens endast är en del i sammanhanget.

ISO 3834-2 och -3 för omfattande respek-
tive normala krav vid smältsvetsning anger:
”Tillverkaren skall förfoga över lämplig 
personal för tillsyn vid svetsning. Per-
soner ansvariga för kvalitetsfrämjande 
åtgärder skall ha tillräckliga befogenhe-
ter för att kunna vidta nödvändiga åt-
gärder. Dessa personers uppgifter och 
ansvar skall vara klart definierade.”
Hänvisning görs vidare till ISO 14731.

ISO 14731
Tillsyn regleras av standarden ISO 14731 
Tillsyn vid svetsning – Uppgifter och an-
svar. Där definieras tillsyn vid svetsning
som ”tillsyn av tillverkningsprocesser för 
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länder i Europa ha ett betydligt sämre 
läge än vi i Sverige. Det uttrycker även 
CEN/TC 135 som tagit fram EN 1090. 
”Det är inte meningen att likställa omfat-
tande krav med krav på IWE-diplom”. 
Notera att EN 1090 hänvisar rakt av till 
EN ISO 14731 i princip utan tilläggskrav. 
Om man skulle vidta ”åtgärder” i form 
av anpassade mindre utbildningar eller 
sänkta kunskapskrav kan detta urvattna 
begreppen normala respektive omfat-
tande krav.

Något om kraven i ISO 14731
Tillsyn omfattar, om tillämpligt, varje ak-
tiviteterna i ISO 3834 där uppgifterna är 
utarbetande av kvalitetsdokument (rutiner, 
beskrivningar, procedurer etc), styrning, 
granskning, kontroll och/eller övervak-
ning. Tillsyn vid svetsning är tillverkarens 
ansvar. Då tillsyn vid svetsning utförs av 
flera personer, ska uppgifter och ansvar 
klart fördelas så ansvaret är klart definie-
rat och personerna är kvalificerade för 
varje enskild uppgift. Tillverkaren ska utse 
åtminstone en huvudansvarig. Underleve-

Tabell 1  
– Kompetenskrav för tillsyn vid svetsning enligt EN 1090-2

Utförandeklass Stål (materialgrupp) Materialtjocklek [mm]
t  25 a 25 < t  50 b t > 50

EXC2 S235 till S355 (1.1, 1.2, 1.4) G N O c
S420 till S700 (1.3, 2, 3) N O d O
Austenitiskt rostfria stål (8) G N O
Ferrit-austenitiskt rostfria stål (10) N O O

EXC3 S235 till S355 (1.1, 1.2, 1.4) O O O
S420 till S700 (1.3, 2, 3) O O O
Austenitiskt rostfria stål (8) N O O
Ferrit-austenitiskt rostfria stål (10) O O O

EXC4 Alla O O O

NYCKEL: G, N och O är Grundläggande, Normala respektive Omfattande krav enligt EN ISO 14731
a Fundament till pelare och ändbrickor  50 mm
b Fundament till pelare och ändbrickor  75 mm
c För stål upp till och med S275 är nivå N tillräcklig
d För stål N, NL, M och ML är nivå N tillräcklig
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komplettera varandra för att uppnå 
kraven. 
För att täcka upp högre krav på kom-
petens kan inhyrd personal vara lämp-
ligt om de uppgifterna inte motiverar 
full tid.
För tillsyn vid svetsning med krav på 
omfattande teknisk kunskap (O):

Personal med minst tre års erfarenhet 
av tillsyn vid svetsning av stålkon-
struktioner och bevis på omfattande 
teknisk kunskap enligt ISO 14731 
kan anses uppfylla kraven.
Personal med IWE-diplom, eller 
IWT- diplom (med bevis på erfa-
renhet av tillsyn vid svetsning av 
stålkonstruktioner, inklusive tillämp-
ning av WPSer i produktion), kan 
också anses uppfylla kraven.

För tillsyn vid svetsning med krav på 
normal teknisk kunskap (N):

Personal med minst tre års erfaren-
het av tillsyn vid svetsning av stål-
konstruktioner och bevis på normal 
teknisk kunskap enligt ISO 14731 
kan anses uppfylla kraven.
Personal med IWT-diplom, eller IWS-
diplom (med bevis på erfarenhet av 

rantör kan anlitas för tillsyn vid svetsning. 
Uppfyllande av ISO 14731 förblir under 
tillverkarens ansvar.

Personal för tillsyn vid svetsning ska 
kunna visa tillräcklig teknisk kunskap
för att alla tilldelade uppgifter ska kunna 
utföras på ett tillfredsställande sätt, och 
följande faktorer ska beaktas:

allmän teknisk kunskap
 speciell teknisk kunskap med hänsyn 

till tilldelade uppgifter kan erhållas genom 
en kombination av teoretisk kunskap, 
utbildning och/eller erfarenhet.

Omfattningen av erforderlig kompetens 
ska bestämmas av tillverkaren!

Tre nivåer
Personal kan väljas ur tre nivåer bero-
ende på produktionens natur och/eller 
komplexitet:

personal med omfattande teknisk kun-
skap
personal med normal teknisk kunskap
personal med grundläggande teknisk 
kunskap

Omfattande teknisk kunskap innebär 
”full teknisk kunskap” för utförande, 
översyn och provning för alla uppgifter 
vid svetsande tillverkning. För normal 
respektive grundläggande teknisk kun-
skap anges kunskap tillräcklig för ”ett 
utvalt eller begränsat tekniskt område” 
respektive ”inom ett begränsat tekniskt 
område innefattande endast enkla svetsade 
konstruktioner”.

Personal med diplom
International Institute of Welding (IIW) 
har utarbetat riktlinjer med minimikrav 
för:

Internationell Svetsingenjör (IWE)
Internationell Svetstekniker (IWT)
Internationell Svetsspecialist (IWS)

Svetskommissionen som ”Authorised 
National Body, ANB” insynar utbildare, 
examinering och utfärdar diplom enligt 
ovan nämnda riktlinjer i Sverige. Se vidare 
www.svets.se/utbildning.

ISO 14731
ISO 14731 anger i en informativ bilaga 
(ej bindande!) att personal för tillsyn som 
uppfyller kraven i dessa riktlinjer eller som 
har acceptabla nationella kvalifikationer 
kan anses uppfylla tillämpliga krav.  

Diplom är ett enkelt sätt att försäkra 
överensstämmelse, men är inte obliga-
toriskt. Speciell teknisk kunskap som 
alltså även kan erhållas genom erfarenhet 
kan ju en person med motsvarande IWS 
uppnå. Vi har ju många mycket duktiga 
och kompetenta ”IWSare” i Sverige som 
mycket väl kan anses ha omfattande spe-
ciell teknisk kunskap. Det som kan bli 
tuffare är att motivera om dessa kan anses 
ha omfattande allmän teknisk kunskap. 
Detta skulle dock kunna kompletteras för 
aktiviteten tillsyn.

Specifik kompetens för EN 1090-2
En tillverkare ska alltså göra en ”för-
säkran om överensstämmelse”, där det 
förklaras hur tillverkaren löst kravet på 
kompetens för tillsyn. Detta är ett förslag 
till anpassad vägledning för bedömningen:

För aktiviteten tillsyn vid svetsning 
kan flera personers tekniska kunskaper 

Inom verkstadsindustrin har man stor erfarenhet av tillsyn. Tillsyn kan även omfatta svet-
saren har rätt arbetsställning.
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tillämpning av WPSer i produktion), kan också anses 
uppfylla kraven.

För tillsyn vid svetsning med krav på grundläggande tek-
nisk kunskap (G):

Personal med minst tre års erfarenhet av tillsyn vid svets-
ning av stålkonstruktioner och bevis på grundläggande 
teknisk kunskap enligt ISO 14731 kan anses uppfylla 
kraven.
Personal med IWS-diplom kan också anses uppfylla 
kraven.

Kompletterande bevis på kompetens kan vara kursintyg och/
eller arbetsbetyg. Exempel på detta för stålkonstruktioner 
kan vara intyg från för ändamålet anpassade kurser och/
eller arbetsbetyg från verksamheter med mer avancerad 
svetsning.

Några sammanfattande slutsatser
Tillsyn är en aktivitet i ett kvalitetssystem (ingen enskild 
företeelse)
Uppgifter och ansvar vid tillsyn kan delas på flera personer 
och då även delvis på inhyrd personal
Tillsyn är tillverkarens ansvar och därmed bedömningen 
av kompetens
Kompetenskraven i EN 1090-2 är överdrivna och inte 
relevanta för industrin
EN 1090-2 inte är kopplat till något behov av en höjd 
nationell säkerhetsnivå. Nivån om man följer BSK har 
varit och är fullt tillräcklig
”Åtgärder” kan urvattna begreppen normala respektive 
omfattande krav
Företaget måste trots allt deklarera överensstämmelse med 
t.ex. omfattande krav. 

Läs mer på internet: www.svets.se/tillsyn

Metalcolour Laminated - the best of Scandinavian Design.

Metalcolour Paint - when Quality exceeds Quantity.

Hundreds of Colors. Quantity of Surfaces. Millions of Opportunities.

We make it possible for you to Season the Design.

www.metalcolour.com

Mervärdestjänster och 
helhetslösningar i plåt.

Plannjas byggsystem och mervär-
destjänster ser lika mycket till din 
affärsprocess som byggprocess.

Vår styrka är byggmaterial där 
en rationell och ekonomisk bygg-
process möter behovet av estetik 
och valmöjligheter. 

Det gör oss till en komplett leve-
rantör av helhetslösningar i plåt 
som bidrar till ett effektivt, este-
tiskt och ekonomiskt byggande.
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Bild: Higabgruppen

Order
Ordernr 1631431250

Status Levererat
Kundnamn LECOR Stålteknik ABBeskrivning Material till takbågarProjekt FotbollsarenanAntal 64

Nettovikt Ca 1 000 ton

För att helheten ska bli bra behöver varje liten del hålla måttet och fungera ihop med de andra. Detta är alltid vår utgångspunkt, oavsett vilken stålkomponent du behöver. Vi formar den, bearbetar den och kvalitetssäkrar den. Allt för att den ska passa perfekt in i din produktion eller verk-samhet. Om du vill kan vi med vår erfarenhet och kompe-tens vara med i ditt utvecklingsarbete och hjälpa dig att bestämma bästa möjliga stålsort, tillverkningslösning och bearbetningsmetod. Kontakta oss idag, så hjälper vi dig att lägga pusslet. Vi finns på www.stenastal.se
Stena Stål erbjuder ett heltäckande sortiment av stålprodukter. Dessutom är vi ledande inom figurskärning och CNC-bearbetning. Vi tillgodoser dina krav på lagerhållning, förbehandling, vidare- förädling, specialistkompetenser och helhetslösningar. Vi finns på över tjugo platser över hela Sverige och även i Norge, vilket gör att du får dina beställningar snabbt, tryggt och enkelt.

EN 1090

CA-Stål 

CSK 

1505

- av för och

- /

- 

SBS

Nordcert AB

Tel: 08-34 92 70. Fax 08-30 70 54
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I 
och med införandet av Eurokodsys-
temet och den tillhörande utförande-
standarden EN 1090-2 ges fl era val av 
metoder vid montage av skruvförband 
i stålkonstruktioner. Ett av dessa val är 

att utföra procedurprov för de aktuella 
skruvförbanden där man styr åtdragnings-
parametrarna för att optimera förspän-
ningskraften i skruvförbandet. 

Historik
Inom den svenska stålbyggnadsbranschen 
är det tydligt att känsla och tumregler 
många gånger har varit vägledande vid 
montering och kontroll av skruvförband 
i stålkonstruktioner trots att BSK 99 och 
BSK 07 varit styrande vid utförandet. 
BSK har dock varit begränsad i sitt val 
av metoder och utförande vid montering 
och kontroll av skruvförbandens förspän-
ningsnivå. Läs mer om detta under rubri-
ken ”Kombinerade metoden”.

För den norska stålbyggnadsmarkna-
den blir det med all sannolikhet lättare att 
anpassa monteringstekniken för skruvför-
band enligt Eurokodsystemet eftersom de 

SKRUVFÖRBAND

Björn Malmqvist, 
Teknisk chef,

Bult & Fästteknik
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HV-systemet är i det närmaste jämförbart 
med det som vi känner till som skruv enligt 
DIN 6914 och mutter enligt DIN 6915. 

Övriga skruvsystem enligt EN 14399 är 
HRC-systemet EN 14399-10 som har en 
kalibrerad förspänning i form av en spli-
nestopp som vrids av vid rätt förspänning. 
Detta system kräver speciell utrustning vid 
monteringen samt efterbehandling av den 
avvridna toppen efter slutfört montage. 
Muttertypen till denna skruvkombination 
kan fås med mutter enligt HR-systemet, 
det vill säga 0,9 x nominell gängdiameter 
i höjd eller med en mutter som är lika med 
1,0 x nominell gängdiameter och då med 
beteckningen HRD. Denna höga mutter är 
känd i sin äldre beteckning på den svenska 
stålbyggnadsmarknaden som DIN 6915H.

Samhörande produkter
EN 14399 är klar och tydlig med att pro-
dukter från olika delar av standarden 
inte får blandas. Om så sker kan inte 
produkten säljas som CE märkt enligt 
reglementet vilket kan utgöra ett hinder 
vid offentlig upphandling.

Anledning till att skruvar och muttrar 
ur olika system inte får blandas är för att 
de utprovats av sin lämplighet enligt EN 
14399-2.

Detta medför att om kombinationer 
ur olika produktstandarder blandas så 
förändras skruvkombinationens egen-
skaper och provningsvärdena som följer 
produkten är ej längre gällande. 

Brickor
Produktkraven för brickor till icke för-
spända förband anges i EN 15048-1.
Brickor till förspända förband anges i 
produktstandarderna EN 14399-5 och EN 
14399-6. Brickan angiven i produktstan-
darden EN 14399-6 är en bricka med fas 
i hålet. Denna bricka skall alltid användas 
närmast skruvhuvudet med fasen vänd 
mot skruvskallen för att radien på skruv-
stammens övergång till skruvhuvudet skall 
gå fri. Ytterligare en typ av bricka finns 
angiven i EN 14399-9 för mätning av 
förspänningskraften. Läs mer om denna 
bricka under rubriken monteringsmetoder 
DTI-metoden.

FÖRSPÄNNING
Monteringsverktyg
Monteringsverktygens kondition och an-
passning till montaget är en mycket viktig 
del för att uppnå rätt resultat i förspän-
ningen. Ett monteringsverktyg/moment-
nyckel med rätt utförd kalibrering och 
kalibreringsintervall borde vara en själv-
klarhet hos varje seriöst montageteam. 
Detta är ett krav i EN 1090-2. Beroende 
på vilket monteringsförfarande som väljs så 
förändras kraven på monteringsverktygens 
noggrannhet. Monteringsverktygens nog-
grannhetsgrad och repeterbarhet skall vara 
i överensstämmelse med EN ISO 6789.

Om montering utförs enligt den kom-

monterings- och kontrollfunktioner av 
skruvförband som återgavs i den tidigare 
norska stålbyggnadsstandarden NS 3464: 
2000 i många avseenden är lika med de 
metoder som är angivna i EN 1090-2. 
Med all sannolikhet har man tagit till vara 
den kunskap och teknologi som funnits 
inom offshoreindustrin. 

Eurokoder
Övergången till Eurokodsystemet och 
införandet av de styrande dimensione-
ringsstandarderna för stålkonstruktio-
ner, EN 1993-1-1 ”Allmänna regler för 
byggnader” och EN 1993-1-8, ”Knut-
punkter och förband” har inneburit en 
förändringsprocess och nytänkande inom 
stålbyggnadssektorn vid montage av in-
gående skruvförband. 

För applikationer med skruvförband 
har utförandestandarden EN 1090-2 
”Tekniska krav på utförande av stålkon-
struktioner” öppnat nya och fler tekniska 
möjligheter vid montering och kontroll av 
skruvförband i stålkonstruktioner. Med ut-
förande enligt EN 1090-2 kan vi bättre sä-
kerställa den förspänningskraft som vi vill 
uppnå i enlighet med kraven på utförandet.
En av de monteringsmetoder för skruv-
förband som anges i EN 1090-2 bilaga 
H är en så kallad procedurprovning, där 
förspänningskraften inkalibreras med de 
monteringsverktyg som monteringen kom-
mer att utföras med. Denna metod optime-
rar förspänningskraften i skruvförbandet.

Styrande standarder
De produktstandarder som gäller för skru-
var med tillhörande mutter och brickor till 
stålkonstruktioner skall uppfylla kraven 
enligt standarderna EN 15048-1 för icke 
förspända förband och EN 14399-1 för 
förspända förband. De mekaniska egen-
skaperna för fästelement av kolstål och 
legerade stål anges i standarderna EN-ISO 
898-1:2009 för skruvar och EN-ISO 898-
2:1992 för muttrar.

Icke förspända förband
Skruvar till icke förspända förband i stål-
konstruktioner kan väljas fritt ur flera 
produktstandarder såsom t.ex. ISO 4014 
och 4017 med flera eller ur produktstan-
darderna angivna i EN 14399-3 till och 
med EN 14399-10 för förspända förband.

Ett villkor för att skruv med tillhörande 
mutter skall uppfylla kravet på lämplighet 
för icke förspända förband är att ett drag-
prov utförs med skruv och tillhörande mut-
ter och där brotthållfasthetsvärdet angivet 
i EN 15048-1 skall uppfylla min. kravet 
för den aktuella kombinationen vid provet. 

Detta innebär att det inte räcker med 
att skruv och mutter var för sig uppfyller 
de angivna kraven på brotthållfasthet, 
utan skruv med påmonterad mutter skall 
uppfylla min brottlastnivå enligt föreskrif-
terna i standarden. Provet skall utföras 
enligt EN 15048-2.

Förändrade krav på de mekaniska ford-
ringarna är att skruvar skall ha slagseg-
het 27 Joule vid minus 20°. Detta krav 
är en förändring gentemot tidigare för 
skruvar till icke förspända skruvförband 
i stålkonstruktioner. Detta medför att 
det inte längre går att använda skruvar i 
stålkonstruktioner enligt den äldre utgå-
van av standarden ISO 898-1. Skruvar 
till icke förspända förband vara märkta 
med tillverkarens varumärke, hållfasthets-
klass och tillägg med ”SB” för ”Structural 
Bolting”. 

Förspända förband
De skruvprodukter som levereras en-
ligt EN 14399 är samtliga i kombina-
tion med tillhörande mutter och skall 
vara utprovade av sin lämplighet för 
förspända förband enligt EN 14399-2.
Detta prov utförs som ett procedurprov 
där kraften ställs i relation till det tillförda 
momentet och vinkelroteringen av mut-
tern. Provet ger de rätta förutsättningarna 
för att uppnå rätt förspänningskraft i 
skruvapplikationen. Fästelement för för-
spända förband enligt EN 14399 uppfyller 
även kraven för icke förspända förband 
och kan enligt EN 1090-2 användas i båda 
applikationerna. Samtliga skruvprodukter 
enligt produktstandarderna i EN 14399-3 
till EN 14399-10 har en slagseghet av 27 
Joule vid minus 20°. 

De två vanligast förekommande skruvsys-
temen för förspända förband är:

EN 14399-3; HR- systemet. HR-syste-
met finns både i 8.8 och 10.9 utförande. 
EN 14399-4; HV-systemet. HV-systemet 
finns i hållfasthetsklass 10.9

Skruv med tillhörande mutter enligt EN 14399-10 HRC-systemet.
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binerade metoden skall momentnyck-
eln ha en noggrannhet av ± 10% och 
en kontrollintervall av ett år. Vid val av 
momentmetoden skall noggrannheten på 
monteringsverktyget vara inom ± 4% och 
en kontroll utföras varje vecka. Detta 
innebär att man får ha någon form av 
momentlikare på arbetsplatsen.

Monteringsmaskiner
Vid större montage är noggranna seg-
dragningsmaskiner att föredra, både 
ur kraftaspekt och monteringshastig-
het. Dessa maskiner är visserligen en 
betydligt dyrare investering än mo-
mentnycklar men betalar sig på sikt.
Att använda slående mutterdragare utan 
momentstyrning och som inte är anpas-
sade för den aktuella applikationen är 
ej förenligt med de krav som ställs på 
styrningen av förspänningskraften enligt 
EN 1090-2. 

Förspänningskraft
Vid montering av skruvar med tillhörande 
mutter och brickor så är det förspännings-
kraften (klämkraften) mellan plåtarna som 

eftersträvas. Det räcker således inte bara 
att tillföra ett moment om man inte vet 
vad detta moment ger för klämkraft i för-
bandet. Förspänningskraften kan variera 
kraftigt om man inte har koll på alla de 
parametrar som det tillförda momen-
tet och en eventuell vinkeldragning ger. 
Av det tillförda monteringsmomentet 
går c:a 50%, åt till att övervinna friktio-
nen mellan den roterande delens anligg-
ningsyta och brickan/monteringsplåten. 
Cirka 40% går åt till att övervinna frik-
tionen i gängan mellan skruv och mutter.
Det innebär att endast c:a 10% av det 
tillförda momentet åstadkommer den 
önskade förspänningskraften. Genom 
olika friktionsstyrande medel kan detta 
ökas, men knappast mer än till c:a 20%.
Med denna vetskap är det enkelt att förstå 
att förspänningskraften för samma åtdrag-
ningsmoment, men med olika friktions-
styrande medel, kan öka till det dubbla 
med påföljd att vi får ett monteringsbrott. 
Därför är kunskapen om monterings-
momentet och friktionens påverkan på 
förspänningskraften mycket viktig för att 
montaget skall bli utfört till rätt förspän-

ningsnivå.
Förspänningskraft-resultatspridning
Små förändringar inom varje påver-
kande del av de parametrar som alstrar 
förspänningskraften gör att det förekom-
mer spridningseffekter i förspännings-
kraften. Den totala spridningseffekten 
av förspänningskraften kan uppgå till ± 
10% trots att ett bra friktionsstyrande 
medel används. Vid applikationer utan 
friktionsstyrande medel så kan denna 
spridningseffekt uppgå till mer än ± 25%. 
Med monteringsverktyg med bra repe-
terbarhet och vid genomförd procedur-
provning kan denna spridning reduceras.
Bidragande orsaker till spridningseffek-
terna är bland annat, monteringsverkty-
gets repeterbarhet, skruvens och mutterns 
mekaniska egenskapers spridning, gäng-
friktion, anliggningsytornas friktionsegen-
skaper samt det friktionsstyrande medlets 
egenskaper. Om monteringen utförs med 
den kombinerade metoden tillkommer 
dessutom vinkelns noggrannhetsgrad. 

Slutsats.
Med denna vetskap är det lätt att för-
stå att det historiskt sett har förekommit 
skruvbrott vid montering av skruvförband 
på grund av felaktiga och overifierade 
monteringsverktyg tillsammans med att 
kunskapen om friktionskoefficientens in-
verkan på förspänningskraften inte varit 
tillräcklig. Detta har i många förekom-
mande fall orsakat skruvbrott, felaktiga 
förspänningsnivåer eller strippning på 
gängor mellan mutter och skruv trots att 
skruvar och muttrar med fullgod kva-
lité och teknisk dokumentation använts 
i skruvapplikationen.

Förspänningsnivå – förspända förband. 
Vid montering av skruvförband är det den 
nominella min. förspänningskraften Fp,c  
som eftersträvas för att skruv med tillhö-
rande mutter skall vara förspända till minst 
70 % av den nominella brottkraften enligt 
de designade kraven i Eurokodsystemet.
Förspänningskraften Fp,c  fås genom 
formeln 0,7 Fu,b As där Fu,b  är den 
nominella brottspänningen för skruven, 
vilket ger 800 N/mm2 för 8.8 skruvar 
respektive 1000 N/mm2 för 10.9 skruvar. 
As är spänningsarean för skruven.

De nominella värdena kan ibland skapa 
förvirring om vad som är min brottspän-
ning. Detta på grund av att min. kraven för 
brottspänningen enligt ISO 898-1:2009 är 
angivna till 830 N/mm2 för skruvar av 
hållfasthetsklass 8.8 över dimension M16 
och 1040 N/mm2 för 10.9 skruvar. 

Den nominella minsta förspännings-
kraften Fp,c  som skall uppfyllas enligt EN 
1090-2 oavsett monteringsmetod anges i 
tabell 1.

k-klasser
Den metod som kan väljas för montage-
utförande av förspända i EN 1090-2 är 
beroende på vilken produktstandard som 

Tabell 1. Fp,c  värden i kN

Hållfasthetsklass Skruvdiameter i mm
12 16 20 22 24 27 30 36

8.8 47 88 137 170 198 257 314 458
10.9 59 110 172 212 247 321 393 572

Tabell 2. k-klasser

k-klass Leveransinformation

K0 Inga krav på k-faktor
K1 Område av individuella testvärden ki
K2 Medelvärde av testvärden km

Variationskoefficient av k-faktor Vk

Tabell 3. Monteringsmetoder/ k-klasser

Monteringsmetod k-klasser

Momentmetoden K2
Kombinerade metoden K2 eller K1
HRC åtdragningsmetoden K0 med HRD mutter eller K2
DTI metoden K2, K1 eller K0

Tabell 4.

Klämlängd ”t” inklusive passplåtar.  Vridning från utgångsläge
Skruvdiameter = d Grader ° Varv

t < 2d 60 1/6
2d   t < 6 d 90 1/4
6d   t  10 d 120 1/3
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föreskrivna förspänningskraften Fp,c  = 
0,7Fu,bAs. Åtdragningen enligt den kom-
binerade metoden ger en nivå på förspän-
ningen som överstiger Rp 0,2 in i det 
plastiska området. Förspänningen medför 
en liten spridning av förspänningskraften 
där man utnyttjar skruvens töjningsegen-
skaper som är utprovade enligt EN 14399-
2. Denna metod är väl beprövad och har 
många fördelar om den utförs på rätt sätt. 
Det finns dock vissa risker förenat med 
utförandet om man kombinerar skruv 
och mutter ur olika skruvsystem vilket 

väljs vid beställningen av fästelementen, 
samt produktens levererade momentklass 
(k-klass) som anges av tillverkaren. En 
beskrivning av k-klasserna enligt EN 
14399-1 ges i tabell 2.

Monteringsmetoderna enligt EN 1090-2 
styrs utifrån produktvalet och momentklass 
(k-klass) enligt tabell 2. Inom k-klass K1 
är intervallet mellan 0,10 till 0,16.

Det moment som ger denna kraft för 
den aktuella k-klassen kan fås av tillver-
karen eller skruvleverantören. Var noga 
med om ingående mutter har ett annat 
friktionsstyrande medel, typ bivax, som 
förändrar åtdragningsmomentet.

Monteringsmetoder
För att erhålla förspänningskraftsvärdena 
finns fyra olika metoder vid åtdragning 
av förspända förband, se tabell 3. Utöver 
dessa metoder så kan procedurprov utföras 
enligt EN 1090-2 bilaga H. Oavsett vilken 
metod som väljes ställs krav på utförandets 
noggrannhet enligt EN 1090-2 :2008 8.5.
All montering av skruvförband skall ut-
föras på muttersidan. Om det på grund 
av omständigheter inte kan genomföras 
måste en procedurprovning utföras el-
ler tilläggsprovningar från tillverkaren i 
enlighet med EN 14399-2 genomföras. 
Samtliga metoder kräver att monterings-
verktygen uppfyller den angivna klas-
sificeringen.

Momentmetoden
Åtdragningen sker i två steg där det för-
sta steget av åtdragningen utförs med 
ett moment som ger 75 % av den an-
givna förspänningskraften Fp,c. Detta 
steg skall utföras på samtliga skruvar 
i förbandet innan steg två påbörjas. 
I steg två skall förbandet dras till ett 
moment som motsvarar 110 % av för-
spänningskraften. Detta monteringsteg 
kräver att monteringsverktyget uppfyller 
de givna kraven samt att förbandet har 
en K2-klass eller är klassat genom prov. 
Tester visar att 10 % i överspänning re-
laxeras med tiden, under förutsättning att 
inga övriga sättningar sker på grund av 
färgskikt, glödskal eller andra ytdefekter 
i det sammanfogade stålmaterialet. Om 
så sker så är relaxationens storlek bero-
ende på dessa parametrars inverkan. EN 
1090-2 anger att hänsyn har tagits till 
relaxationen av förspänningskraften vid 
utförandet men säger samtidigt att om 
utförande enligt momentmetoden utförs 
så kan en efterdragning vara nödvändig 
vilket kan tyckas vara motsägelsefullt. 

Kombinerade metoden  
– vinkeldragningsmetoden
Den kombinerade metoden är den åtdrag-
ningsmetod av förspända förband som i 
stora delar är lika med den metod som 
anges i BSK 99 och 07. Denna metod ger 
en plastisk förlängning av skruven. 

Åtdragningen enligt den kombinerade 
metoden sker i två steg där det första 

steget av åtdragningen utförs med ett 
moment som ger 75 % av den angivna 
förspänningskraften Fp,c . I steg två skall 
muttern vinkelvridas till en angiven vinkel 
beroende på klämlängden i förbandet. 
Innan vinkelvridningen av muttern ut-
förs märks mutterns läge med krita eller 
liknande. Det är viktigt att inte skruven 
roterar eftersom det orsakar en felaktig 
vinkelvridning av förbandet.

Utförande enligt BSK 99 och 07 och 
i den kombinerade metoden enligt EN 
1090-2 ger markant högre värden än den 

Lägesmarkering av mutter vid utförande av 
steg 2 i den kombinerade metoden.

Vinkelvridning av mutter 60 grader.Se tabell 4. 

Töjningsområde av skruv 14399-4 med tillhörande mutter, CE-märkt kombination. 
Max tillåten påskruvning av mutter.

Töjningsområde av skruv 14399-4 med hög mutter DIN 6915H eller 14399-10 HRD 
vid max tillåten påskruvning av mutter.
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försämrar skruvens töjningssträcka i den 
gängade delen. Den gängade delen på en 
stålbyggnadsskruv är den del av skruven 
som förlängs vid belastningen. 

En faktor som medfört att skruvens 
töjningsegenskaper vid vinkelvridning in 
i det plastiska området försämras är att 
skruv ur produktstandarden EN 14399-4 
kombineras med mutter av högt utföran-
de ur produktstandarden EN 14399-10 
HRD. Detta medför vid ogynnsamma fall 
att skruvens gängade del får en förkortad 
töjningssträcka på mer än 50 % vilket 
medför att skruvens töjningsegenskaper 
vid vinkelvridning i det plastiska området 
klart försämras. Denna kombination är 
dessutom ett avsteg ifrån standarden och 
CE märkningskraven där vinkelvridningen 
är utprovad med skruv och mutter ur en 
och samma produktstandard. 

HRC-metoden
HRC metoden utförs med skruvar och 
muttrar från produktstandarden EN 
14399-10; HRC-systemet. Det unika med 
denna typ av skruv och mutterkombina-
tion är att den har så kallad kalibrerad 
förspänning i form av en splinestopp 
som vrids av vid uppnådd förspänning. 
Montering med detta system kräver spe-
ciell utrustning vid monteringen och en 
efterbehandling av den avvridna toppen 
efter slutfört montage. 

Till detta skruvsystem finns två typer 
av muttrar med olika höjd. Muttertypen 
till skruvkombination HRC levereras med 
mutter enligt HR-systemet, det vill säga 0,9 

Vinkelvridning av mutter till 90 grader.
Se tabell 4.

DTI-bricka enligt EN 14399-9.

Vinkelvridning av mutter till 120 grader.
Se tabell 4.

x nominell gängdiameter. Muttertyp två 
som också kan väljas från skruvsystemet 
EN 14399-10, är en mutter av typ HRD. 

HRD-muttern har en höjd av 1 x 
nominell gängdiameter. Om HRD-
muttern skall användas, anges k-
klassen till K0 för momentklassen. 
Om monteringsförhållandena är sådana 
att den speciellt avsedda maskinen för 
montaget av skruvar enligt HRC-metoden 
inte kan användas, skall montaget utföras 
enligt momentmetoden med k-klass 2 eller 
enligt DTI-metoden.

DTI-metoden
DTI står för ”Direct Tension Indicators” 
som är en produktstandard enligt EN 
14399-9. Standarden beskriver en bricka 
som är speciellt utformad för att ange 
förspänningskraften genom att brickans 
upphöjda områden komprimeras, se bild. 
Denna bricka och metod kan användas för 
montage av alla skruvförband angivna i 
EN 14399. Viktigt är att ingående brickor 
monteras enligt EN 1090-2 bilaga J. Brick-
ans märkning skall ange om den är avsedd 
för skruvar av hållfasthetsklass 8.8 eller 
10.9. DTI brickor placeras normalt under 
den icke roterande delen vilket oftast är 
under skruvskallen.

DTI metoden utförs i två steg. Steg 
ett utförs i form av att åtdragningen sker 
på alla skruvar i förbandet tills dess att 
brickornas upphöjda delar börjar kompri-
meras. Steg två av åtdragningen utföres till 
dess att komprimeringen av de upphöjda 
komprimerats till avsedd höjd som skall 
motsvara förspänningskraften Fp,c  = 
0,7Fu,bAs. För att mäta mellanrummet 
mellan brickans homogena material och 
upphöjningarna användes ett tolerans-
bladmått. Utförandet skall ske enligt de 
måttangivelser och mätdon som anges i 
bilaga J till EN 1090-2.

Procedurprov
Utöver de fyra alternativ av monteringsme-
toder som beskrivit i artikeln kan en kali-

brering av förspänningskraften enligt bilaga 
H i EN 1090-2 utföras. Denna metod är en 
så kallad procedurprovning, där förspän-
ningskraften inkalibreras till rätt nivå med 
de monteringsverktyg som monteringen 
kommer att utföras med. Denna metod 
optimerar förspänningskraften i skruvför-
bandet. Vid procedurprovningen utvärderas 
momentvärdet i relation till förspännings-
kraften för den aktuella skruvkombina-
tionen och batchen samt friktionsfaktorn. 
De aktuella maskinerna för montaget ställs 
in till önskad nivå för att ge rätt förspän-
ningskraft från det tillförda momentet. 
Provningen utvärderas och sammanställs 
i en rapport enligt EN 1090-2 bilaga H 9.

Erfarenhetsmässigt visar detta utfö-
rande på exaktare värden av förspännings-
kraften eftersom det är hela montageked-
jan inklusive monteringsverktygen som 
inkalibreras till rätt förspänningskraft. 

Sammanfattning av  
åtdragningsmetoder
Valet av metod enligt EN 1090-2 är gi-
vetvis helt beroende på vilken applikation 
och storlek på montaget som skall utföras. 
Den tyska stålbyggnadsmarknaden använ-
der sig nästan till 100 % av momentmeto-
den där man förspänner till 0,63Fu,bAs. 
De få tillfällen då man använder sig av den 
kombinerade metoden är vid avancerad 
montering av vindkraftverk och turbiner. 

Förändringar och nytänkande är ju 
alltid svåra att genomföra och det är 
lättare att köra på i samma gamla hjul-
spår men de olika möjligheterna till val 
av åtdragningsmetoder och produkt-
standarder enligt EN 1090-2 skall ses 
som möjligheter till att få rätt förspän-
ningskraft och ekonomiska montage av 
skruvförband i våra stålkonstruktioner. 
Anlita gärna oss på Bult & Fästteknik AB 
för att optimera era skruvförband och 
applikationer. 

Läs mer på Internet
www.bult-fast.se



38 SKRUVFÖRBAND

Skruvförband levererade av Bult & Fästteknik AB enligt EN 14399-3 hållfasthetsklass 8.8 till Holmenkollen.

Holmenkollens nya hoppbacke, design Flo-
rian Kosche, byggd av Lecor Stålteknik AB 
Fästelement och procedurprov från Bult & 
Fästteknik AB.

Provningarna har utförts både i la-
boratorium och i fält. För att säker-
ställa förspänningskraften i skruv-

förbanden och för att få till ett rationellt 
montage anlitades Bult & Fästteknik AB 
som leverantör av både skruvförband och 
procedurprovningar innan montaget på-
börjades till två av Skandinaviens största 
stålbyggnadsprojekt.

Holmenkollen
Ett av dessa projekt är byggandet av
Holmenkollens nya hoppbacke i Oslo. 

Innan montaget påbörjades utförde 
Bult & Fästteknik AB och Lecor Ståltek-
nik AB på beställarens, Oslo kommun 
och Norconsults begäran, en procedur-
provning av förspänningskraften i de 
ingående skruvapplikationerna. Prov-

ningarna utfördes med de monteringsverk-
tyg som skulle användas vid montaget. 
För att få en möjlig och bra utvärdering 
valdes prov ut ur varje skruvdimension, 
längd och skruvbatch enligt byggherrens 
kontrollorgans anvisningar. Procedurpro-
ven utfördes enligt den då rådande norska 
stålbyggnadsstandarden NS 3464:2000 
8.7 som i stora delar är överensstämmande 
med den metodik som anges i EN 1090-2.
Rapporter och teknisk dokumentation av 
de utförda proven visade på en liten sprid-
ning i förspänningsvärdena beroende på 
att ett bra friktionsstyrande medel i form 
av bivax applicerats på samtliga muttrar 
enligt beställarens inköpsanmodan, samt 
att en bra monteringsutrustning och hög-
kvalitativa fästelement med liten spridning 
användes vid montaget. 

Swedbank Arena
Nästa stora byggprojekt där procedur-
provningar genomförs innan stålmontaget 
påbörjas är bygget av den nya svenska 
nationalarenan för fotboll i Stockholm, 
Swedbank Arena. 
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Ruukki Oy utförde en förtest i Bult & 
Fästteknik AB:s laboratorium i Kungälv 
för att verifiera temperatur och färgskik-
tets inverkan på förspänningskraften i 
skruvförbanden. Provningarna genom-
fördes med olika färgskiktstjocklek på 
de av Ruukki levererade plåtarna. Utöver 
dessa prov utfördes prov för att mäta 
relaxationen i förspända förband. Provets 
syfte var att mäta tidens och färgskiktets 
inverkan på förspänningskraften.

Innan stålmontaget till Swedbank 
Arena påbörjas så utförs procedurprov 
och utbildning av monteringspersonalen 
för skruvförbanden 

Procedurprovningarna genomförs en-
ligt bilaga H 7 i EN1090-2 med montage-
teamets monteringsverktyg på de av Bult 
& Fästteknik AB levererade fästelementen 
och bivaxade muttrarna. 

Andra projekt
Globen Skyview, Stockholms nya turistatt-
raktion hade NCC AB som entreprenör och 
Liftbyggarna AB som byggde kabinbanan. 
Bult & Fästteknik AB stod som leverantör 
av fästelementen. SGA Fastigheter AB:s 
kontrollorgan anlitade Bult & Fästteknik 
AB för att utföra kontroll av förspännings-
kraften vid pågående montage.

Några av de övriga projekt där Bult 
& Fästteknik AB anlitats för att mäta 
förspänningskraften i skruvförband är vid 

Fästelement och procedurprov levererade av Bult & Fästteknik AB för Ruukki Oys utfö-
rande av takkonstruktionen i stål till Fotbollsstadion Swedbank Arena.

byggandet av Stockholm Waterfront, samt 
vid byte av hängkablar till Älvsborgsbron 
i Göteborg. Utöver dessa projekt har ett 

antal mätningar av förspänningskraften 
i skruvförband utförts på takstolar, bro-
konstruktioner och pelarkonstruktioner. 

NORGE: Frank Grøsland, telefon  +47 95 22 56 10,
e-mail: fg@thyssenkrupp-byg.dk 

SVERIGE: Henrik Strøm, telefon +45 96 86 83 67,
e-mail hs@thyssenkrupp-byg.dk

ThyssenKrupp Byggesystem A/S, Danmark
www.thyssenkrupp-byg.dk

Sandwichpaneler til kompletta tak och
facade lösningar med en kärna av:

 Mineralull     PIR-skum     PUR-skum

PIR-paneler med det bästa:
 U-värdet (från 0,11W/m2K) 
 Brandgodkänt (intill EI 60 - B-s1,d0)
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Include Swedish, Norwegian, Danish and Finish national annexes.

Learn more in a free webinar - www.edr.no/webinar

Stålbyggnad- vi kan helheten

www.cowi.se

Vi arbetar med helhetslösningar från idéer och förslag till kalkyler
projektering och samordning i 3D, byggledning,
samt kontroll och besiktning.

Just nu projekterar vi nya Holmenkollen Ski Jump.



Vi har under de senaste åren fått bekanta oss med 
miljöklassningssystem som LEED från USA, som 
används av t ex SKANSKA, och BREEAM från 

Storbritannien som valts av NCC, DGNB från Tyskland 
och HQE från Frankrike. De har alla de gemensamt 
att de väger samman olika aspekter på byggnadens 
resursutnyttjande och funktion. Markutnyttjande, 

En Europastandard för hållbart 

byggande håller på att tas fram av 

den Europeiska standardiserings-

kommissionen, CEN. Arbetet har blivit 

kraftigt försenat och visa knutar finns 

fortfarande kvar men vi kan med 

säkerhet se fram emot att en första 

version publiceras successivt under 

2011–2012.

Europastandard 
för hållbart byggande 
– snart en verklighet!
MILJÖ

Rutger Gyllenram, 
representant för Stålbygg-

nadsinstitutet, SBI, i den 

svenska spegelkommittén 

SIS-TK209 och ny svensk 

representant i arbetsgrupp 

1 och 3 i TC 350.

MILJÖ 41

TC 350 består av följande standarder  
samt ytterligare några dokument

Standard Titel Status 

EN 15643-1 Sustainability of construction works 
– Sustainability assessment of buildings  Ratified
Part 1: General framework 2010-09

EN 15643-2 Sustainability of construction works 
– Assessment of buildings  Under
Part 2: Framework for the assessment  Approval
of environmental performance 2011-03

EN 15643-3 Sustainability of construction works 
– Assessment of buildings  Under
Part 3: Framework for the assessment  Approval
of social performance 2012-01

EN 15643-4 Sustainability of construction works 
– Assessment of buildings  Under
Part 4: Framework for the assessment  Approval
of economic performance 2012-01

EN 15942 Sustainability of construction works  Under
– Environmental product declarations  Approval
– Communication format – B2B 2011-02

EN 15978 Sustainability of construction works  Under
– Assessment of environmental perfor- Approval
mance of buildings – Calculation method 2011-05
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material- energi- och vattenanvändning 
samt avfallshantering återkommer i alla 
standarderna liksom inomhusklimat mm. 
LEED som ursprungligen utvecklats för 
arkitekter sticker ut med ”Innovation in 
design” och ”Regional Priority”.

Resulterar i betyg
Som slutsats vägs de olika aspekterna ihop 
till ett betyg på en tre till femgradig skala. 
För LEED är det: Bronze-Silver-Gold-
Platinum, för BREEAM: Pass-Good-Very 
Good-Excellent och nyligen Outstanding, 
för DGNB Bronze-Silver-Gold och slutli-
gen för HQE: Base-Performant-Très Per-
formant. Det lägsta betyget i standarderna 
motsvarar vad som föreskrivs i lagen och 
gällande regelverk medan de övriga be-
tygen är egenskaper utöver dessa krav.

Miljöklassningssystemen är under stän-
dig utveckling och de senaste åren har 
Livscykelanalys (LCA) förts in som en 
del av systemen. I Sverige arbetar den så 
kallade trettongruppen med att anpassa 
BREEAM till svenska förhållanden.

Enhetliga spelregler i Europa
EU-kommissionen har flera orsaker att 
önska ett enhetligt system i Europa. För 
det första kan olika nationella system 
uppfattas som konkurrenshinder och för 
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det andra kräver kommissionens planer på 
grön offentlig upphandling (Green Public 
Procurement, GPP) någon form av stan-
dardiserat system för att bli meningsfull

Det europeiska standardiseringsarbetet 
som denna artikel berör leds av kommit-
tén TC 350 på CEN. Syftet med TC 350 
är att skapa enhetliga regler för analys 
av resursanvändning. När det gäller vär-
deringar som i klassningssystemen ovan 
hänvisar man i den nu ratificerade ram-
verksstandarden till nationella standar-
der och etablerade system. De etablerade 
miljöklassningssystemen kommer således 
inte ersättas av en ny standard utan kan i 
den bästa av världar istället utnyttja stan-
darderna för att få enhetliga beräkningar.
Om det blir så återstår att se.

Tvist om återvinning
Vid framtagandet av standarden har olika 
uppfattningar kommit fram om hur man 
skall behandla återvinning. I ursprungsför-
slagen hade man tre beräkningsmoduler: 
A. konstruktion B. drift, och C. avveck-
ling. Man gick i C till deponi och valde att 
inte ta hänsyn till att vissa material som 
metaller, kunde materialåtervinnas medan 
andra endast kunde energiåtervinnas och 
vissa bara läggas på deponi. 

För stål är detta sätt att räkna mycket 

Med nuvarande förslag till Europastandard behöver inte återvinning tas med om man inte vill. Materialåtervinning, energiåtervinning 
och deponi blir likvärdigt vid miljövärdering av byggnadens avveckling. En problematisk hållning hävdar bland andra metallindustrin 
och denna knut återstår att lösa.

ofördelaktigt. Materialet bär den fulla 
belastningen av en energiintensiv produk-
tion men kan inte tillgodoräkna sig att 
det till fullo är återvinningsbart. Efter 
ett omfattande arbete från de europeiska 
branschorganisationerna för stål, alu-
minium och koppar och de europeiska 
nationella Stålbyggnadsinstituten infördes 
en frivillig fjärde modul D. återvinning. 
Från SBI har vi framfört att det inte kan 
vara i enlighet med varken avfallsdirektiv 
eller andra policybeslut att tre material 
där det ena kan återvinnas, det andra 
brännas och det tredje måste deponeras 
skall anses ha samma miljöbelastning i 
avvecklingsskedet. Vår uppfattning är 
alltså att modul D skall vara obligatorisk.

Mycket arbete återstår
Oavsett vad som händer med modul D 
så finns det all anledning att följa med i 
det fortsatta arbetet i såväl TC 350 som 
införandet av LCA i miljöklassningssyste-
men för såväl SBI som de svenska stål- och 
byggföretagen. Det är när standarderna 
börjar användas som vi kan vara med och 
etablera en praxis där stålets fantastiska 
miljöegenskaper kommer till sin rätt. 

Läs mer på Internet
www.cen.eu



Tekla Structures BIM (Building Information 

Modeling) programvara ger en datarik 3D-miljö 

som kan delas av entreprenörer, konstruktörer, 

ståltillverkare, och prefabtillverkare. Välj 

Tekla för den högsta nivån av byggbarhet och 

integration av projektledning och leverans.

HIGH QUALITY
AUTOMATION

Dan (35) vet det mest effektiva 

sättet att konstruera och tillverka en 

stålkonstruktion. Hans företag använder 

Tekla Structures för att automatisera 

tillverkning och projektledning genom 

samverkan med MIS-system och 

CNC-maskiner. Genom att samarbeta 

i modellen kan projektgruppens med-

lemmar hålla sig med aktuell information 

i realtid.

StruProg AB  har sedan 
början på 80-talet utvecklat 
Datorprogram för i huvudsak 
stålkonstruktörer. Följande  
program finns idag i  
programportföljen: 

 Section 
 Colbeam - EC3/BSK/NS 
 Beam  
 Beam - EC3/BSK/NS 
 Cylshell 
 STIPLA DNV/ABS 
 CraneGirder 
 BeamM 

  StruProg AB 
 Virkesgränd 4 
 183 63 Täby 
 www.struprog.se 
 Info@struprog.se

Stålbyggnader!

Vi bygger allt i stål!
Hus, lager- / sport-
hallar och industri-
lokaler med 
stora spännvidder. 
Mer än 45 år i 
branschen!

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

När det gäller -

Ranaverken AB kan-
ske du har hört talas 
om. Vi konstruerar, till-
verkar och monterar 
stålbyggnader över 
hela Norden. Ni kan 
välja allt från lösa tak-
balkar till färdig stål-
byggnad. Välkommen 
med Er förfrågan! 

RANA omvänt sadel-
fackverk till fryshus.

Terminalbyggnad 27 x 55 meter.



Med kunden i fokus bygger vi i Norsk Stål systemer hvor 
markedstilpasning, leveringssikkerhet, kvalitet, kunnskap, service 

og samarbeid er essensielle byggesteiner.

Som kunde skal du stole på oss.

Atomium, Brussel, Belgia: forestiller enhetscellen til krystallisk jern, forstørret 165 milliarder ganger. Hver 
kule er bygget i stål og har diameter på 18 meter. Monumentet er 102 meter høyt. Byggeår: 1958.

www.norskstaal.no 



Faktor Industrier AS i 

Rakkestad har utviklet nye 

byggsystemer som kan 

bidra til å effektivisere en hel 

bransje. Den automatiserte 

robotlinjen på 240 meter 

har et presisjonsnivå som 

åpner for modulproduserte 

høyhus i flere materialer.

Faktor Industrier AS åpnet det 17.500 
kvadratmeter store produksjonsanleg-
get i fjor høst. Et sykehjem i Sarpsborg 

er under produksjon, første byggetrinn ble 
levert i januar. Selskapet er i anbudsprosess 
på flere store eiendomsprosjekter. Det er 
inngått totalentreprisekontrakt med Stu-
dentsamskipnaden i Bergen om levering 
av 720 studenthybler Foktor Industrier for 
tiden i full produksjon med studentbolig-
prosjektet både i fabrikk og på byggeplass.

Robotstyrt produksjon
Daglig leder Johann Bernhard Stenrød 
utelukker ikke at byggsystemene over 
tid vil være en sterk premissleverandør 
til byggebransjen.

– Byggebransjen har lenge etterspurt 
en norsk industrialisering og standardi-
sering for å effektivisere byggeprosessen 
og redusere byggekostnadene. Vi har gjen-
nom flere år videreforedlet innspillene fra 
byggindustrien og forskningsmiljøene. 
Disse forutsetningene er grunnlaget for 
etableringen av produksjonsanlegget her 
på Rudskogen, sier Stenrød.

Den robotstyrte produksjonslinjen 
består av 13 høyteknologiske enheter. I 
tillegg er det flere manuelle operasjoner i 
prosessen. Totalt gjennomfører modulene 
en ferd på 900 meter før et komplett sy-
kehjemsrom, hotellrom eller studenthybel 
står ferdig i den andre enden. 

– Bransjen trenger mer kostnadseffekti-
ve produksjonsprosesser og større valgfri-
het enn tradisjonelle produksjonsmetoder. 
Det er tilfredsstillende å konstatere at vi 
har utviklet et system som ivaretar disse 
utfordringene, sier Stenrød.

Fleksibelt
Sintef har gjennom flere år etterlyst vel-
utviklede konsepter for industrialisering 
og effektivisering av kunnskapsbasert og 
skreddersydd produksjon. 

For at Norge skal være konkurranse-
dyktig under disse betingelsene må det 
utvikles nye produksjonskonsept med 
tilhørende metodikk, system og løsnin-
ger, heter det i en tidligere offentliggjort 
Sintef-rapport.

– Det har vært viktig å lage et system 

Nyskapning innen 
byggindustrien – stålbygg 
uten begrensninger
BYGGTEKNIK

Carsten Lier 
Kommunikasjonsrådgiver
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som er effektivt, med samtidig fleksibelt. 
Hvis jeg skal trekke frem noe unikt med 
dette byggsystemet, må det være nettopp 
disse egenskapene. Den robotiserte pro-
duksjonslinjen gir en unik fleksibilitet 
knyttet til byggets bæresystemer.

Materialer (stål, betong og tre) vel-
ges blant annet ut fra prosjektets bruks-
område/ -funksjonalitet, antall etasjer og 
brannsertifisering, sier Stenrød.

BYGGTEKNIK46

Samarbeidsprosjekt
Faktor Industrier AS valgte Intek En-
gineering AS som samarbeidspartner i 
utviklingen av fabrikken på Rudskogen. 
Innovasjon og erfaring har vært en nyttig 
kombinasjon når ingeniører, program-
mere, snekkere, sveisere og arkitekter har 
jobbet sammen.

– Alle små og store elementer i en byg-
geprosess er like viktige. Vi har samlet 

fagkompetansen innenfor alle miljøer til 
et unikt samarbeidsprosjekt. Det har vært 
interessant å høre forskalingssnekkeren 
diskutere med ingeniøren og program-
mereren. Vi kan i blant se muligheter fra 
ulik synsvinkel, sier Stenrød.

Skreddersydd programvare
Et av de mest banebrytende elementene 
ved fabrikken er datateknologien. Pro-

Maskinering og sveising 
skjer i ubemannede 
robotceller.

Fa
kt

or
 In

du
st

rie
r

Fa
kt

or
 In

du
st

rie
r



47

teknologiens intelligente presisjonsnivå 
og arkitektens evne til å se muligheter, er 
sentrale elementer i den fremtidsrettede 
byggindustrien, sier Stenrød.

Materialvalg og fasadeutforming er helt 
opp til den enkelte utbygger å bestemme. 
Det kommer sjelden i konflikt med bygg-
systemets grunnprinsipper. Sammenlignet 
med bilindustrien leveres flere standardi-
serte grunnmodeller, med en rekke mo-
dellvalg med varierende uttrykk gjennom 
funksjonalitet, interiør og eksteriør.

– Et sykehjem på Gjøvik kan ha det 
samme innholdet som ett i Arendal, men 
de kan se helt forskjellige ut. Man bør ikke 
finne opp hjulet på nytt hver gang man 
skal bygge et hus, men estetikken kan jo 
variere etter ønske, behov og økonomi, 
sier Stenrød. 

produksjon som denne er feilene mer eller 
mindre eliminert. Forutsigbarheten er et 
nøyaktig kvalitetsstempel, sier Stenrød.

Estetiske modulbygg
Med flere kjente arkitektkontorer som 
samarbeidspartnere, har Faktor Industrier 
AS fått anerkjennelse for at modulbygg 
ikke bare er praktisk og rasjonelt. Det 
skal være en estetisk opplevelse på linje 
med andre produksjonsmetoder.

– Arkitekter har gjennom generasjoner 
skapt funksjonelle, solide og økonomiske 
bygg. De fleste bygg kommer til uttrykk 
gjennom kvadratiske og rektangulære 
rom, satt sammen i system som gir lys, 
funksjonalitet og estetiske opplevelser. 
Vår modulbaserte systemproduksjonen 
gir fagmiljøene nye muligheter. Robot-
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duksjonen skjer uten omstillingstid. Sty-
ringsdata fra CAD-systemet som tegner 
modulene, er oversatt til et språk som 
kommuniserer direkte med robotene. 
Det er ikke nødvendig å programmere 
robotene under produksjonen. Faktor 
Industrier AS har selv utviklet programmet 
sammen med partneren Intek Engineering.

– Programvaren er skreddersydd for 
vår produksjon. Den er hjernen og hjertet 
i hele fabrikken. Jeg er stolt over at våre 
folk og samarbeidspartnere har utviklet 
dette systemet, sier Stenrød.

Sykehjem og omsorgsboliger
Fagmiljøet på Rudskogen vil i takt med 
utviklingen bestå av et bredt sammensatt 
kompetanseforum med blant annet arki-
tekter, ingeniører, designere, trendanalyti-
kere og prosjektledere. Disse faggruppene 
vil ivareta den innovative produktutviklin-
gen og en forutsigbar prosjekterings- og 
gjennomføringsprosess. Et av satsings-
områdene er kommunale sykehjem og 
omsorgsboliger. 

– Det er behov for å bygge sykehjem 
og omsorgsplasser for en bredere gruppe 
brukere enn vi har sett tidligere. Det stiller 
større krav til kommunene, og til bransjen 
som utvikler disse botilbudene. Ikke minst 
vil kravene fra brukerne og deres familier 
øke. Kommunene bør få hjelp til å tenke 
bredere når de planlegger fremtidens om-
sorgstilbud. Vi er opptatt av bruksmulighe-
ter og funksjonalitet for dem som skal bo 
der. I tillegg ønsker vi å legge til rette for 
en rasjonell byggeprosess for kommunene. 
Gode helhetsløsninger bør gi lavere enhets-
pris og høyere nytteverdi, sier Stenrød. 

Hoteller og høyhus
Faktor Industrier AS prosjekterer også 
hoteller for produksjon ved fabrikken.

– Et av våre konsepter er utvikling 
og produksjon av hotellbygg i forskjellig 
skala og målestokk.

Materialmulighetene i produksjonslin-
jen åpner blant annet for modulbaserte 
høyhus. Det er behov for en industriali-
sering av høyhusbebyggelse, hvilket vårt 
byggsystem ivaretar, sier Stenrød.

Når det nye Østfold-sykehuset på Kal-
nes skal bygges, vil Faktor Industrier trolig 
være en av anbudsgiverne. Fabrikken kan 
levere komplette sykehusrom med alle in-
stallasjoner. Byggesystemet omfatter blant 
annet ventilasjon, VVS og el-installasjoner. 
I tillegg til de tekniske installasjonene 
i selve rommet består byggsystemet av 
komplette prefabrikkerte tekniske rom/
hovedinstallasjoner for varme/energi, kjøl, 
sprinkler, ventilasjon m.m.

– Til store volumprosjekter som sy-
kehus og studentboliger er effektiviteten 
avgjørende for lønnsomme resultater. Det 
ligger vesentlige gevinster i bedre logistikk, 
systematikk og kontroll av underleveran-
dører, som det er krevende å følge opp 
med mange aktører på en byggeplass. 
Feilprosenten er ofte høy. I en robotstyrt 

Modulene 
sammen-
stilles på 
8 monta-
sjelinjer 
til innflyt-
tingsklare 
leiligheter 
eller syke-
hjemsrom.

Gulvelementer 
under tørking.

Her monteres 
platekledning ved 
hjelp av robot.Fa
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en nye ovnslinja ruver høyt i ter-
renget på Klemetsrud. Fra bun-
nen av fundament til toppen av 

taket er det 50 m høyt. Høyde over bak-
ken er 40 m og byggets lengde er ca 100 
m. Bredden nedre del, ved betongsokkel 
er i underkant av 24 m, og fra ytterkant 
fasadebue på den ene siden til ytterkant 
fasadebue på den andre siden er det ca 
34 m. Det er totalt 18 akser for hoved-
bæring med akseavstand på 6 m. 
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Byggherre: Oslo kommune
Arkitekt: Tegn3
Konstruktør stål: Reinertsen AS
Stålentreprenør: Reinertsen AS
Stålleverandør Bærestår: Ruukki 
Norge AS
Montering: TT Stålmontasje AS

Av Per Erik Garshol Haram

Hovedbæringen
Hovedbæringen består av stålrammer 
med grove H-profiler, fra HEA600 til 
HEB1000. Rammen er bygd opp av to 
søyler og en takbjelke som er momentstivt 
forbundet. Rammene er leddet i bunn. De 
lengste søylene er på 38 m og er av typen 
HE900A/B. De ble levert i lengder på 27 
og 11 m, og skjøtt ved hjelp av skruefor-
bindelse. Takbjelkene krager ut forbi søy-
lene for å gi opphengspunkt for hengestag 
for bæring av gangbaner som henger på 
utsiden av hovedsøylene. Utenfor henges-
tagene henger fasadebuer bestående av 
krumme H-profiler og hulprofiler. 

Avstivningen av bygget
Bygget er avstivet med to sjakter i 
betong, en i hjørnet og en midt i bygget 
på den ene langsiden, samt vindkryss i 
én gavl og én langvegg. I taket er det 
et fagverk/vindkryss som går fra begge 
gavlveggene, forbundet med betongs-
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Flere lag med konstruksjoner: Krumme 
fasadebuer, hengestag og gangbaner. De 
avstivende kontruksjonene vises mellom 
buene og oppe i raft.

jaktene. Mellom hovedsøylene er hori-
sontale stag som går rundt hele bygget 
med senteravstand 4-5 m som gir søy-
lene kortere knekklengde om svak akse 
samt kortere vippelengde. Fasadebuene 
er avstivet i flere plan, både innbyrdes 
og inn mot hovedsøylene. 

Prosjekteringen
Prosjekteringen startet våren 2009 og 
har holdt på så å si kontinuerlig frem til 
i sommer. Da Reinertsen tok over for-
prosjektet ble hovedrammene redesignet 
fra sveiste profiler til valseprofiler, noe 
som ga en vesentlig kostnadsreduksjon. 
I tillegg til å prosjektere alt stål, har 
Reinertsen utarbeidet produksjonsun-
derlag, verkstedtegninger og montasje-
tegninger.

Monteringen
Da montasjevinduet var lite romslig, ble 
en del av stålet montert tidligere der det 
lot seg gjøre. Dette medførte at prosjek-
teringen ble fremskyndet og ting måtte 
spikres tidlig. De første søylene ble mon-
tert i januar 2010. 

All montasje måtte skje om natten 
for å unngå konflikter med andre fag og 
for å enklere ivareta HMS-krav på byg-
geplassen. I og med at søylene var så 
høye, måtte det foretas en nøye planleg-
ging av montasjen. Det ble utarbeidet 
rapporter som viste montasjegangen 
og tegninger for hvordan søyler skulle 
stages. Dette måtte beregnes da søyler 
opp mot 1 meters bredde har et bra 
vindfang. Mange justerbare støttestag 
ble montert, både mot betongsjakt og 
eksisterende bygg, samt utstyrsleveran-
døren sitt stål. 

Tidligmontasjen ble ferdig i jan/feb 
– to måneder før resten av stålet kunne 
monteres. Stålet i hovedrammene kom 
helt fra Luxemburg, der de ble tilvirket 
og sendt til NLI Alfr. Andersen i Larvik 
for kontrollmåling og overflatebehand-
ling. I tilegg har det kommet stål fra både 
Russland (Murmansk), Polen og Norge.
Søylene ble løftet ved samløft av to kra-
ner. Den ene kranen huket 10 m fra bunn 
av søyle og den andre kranen i topp av 
søyle. Slik løftet de den opp fra bakken 
og vridde den 90 grader slik at søylen 
hang i bare en kran. Søylene måtte også 
gå klar eksist. bygninger ved innheising, 
så det måtte benyttes høye kraner. Det 
ble også utført avanserte løfteanalyser 
ved hjelp av FEM-program. 

Fasaden på bygget består av Ruukki-
elementer og oransje glassfelt mellom 
buene. Ideen bak den oransje fargen 
kommer fra flammene inne i forbren-
ningsanlegget. Det er også store glassfelt 
i gavlveggene.

Utfordringer
En stor utfordring var en nokså kom-
plisert statikk i avstivingen. Horisontale 
krefter måtte føres gjennom mange lag 
og ned til fundamentet: Sandwich – ytter-
kant buer – innerkant buer – hengestag 
– gjennom bæring for gangbaner – hove-
dsøyler – hovedavstiving – fundament. 
Horisontalkreftene er betydelige p.g.a. 
fasadens utforming. Det var også nokså 
kompliserte knutepunkter med over-
føring av store krefter, spesielt i vindfag-
verket i taket. Grensesnittet mot betong 
var utfordrende med tanke på å overføre 
krefter.

Det var vanskelig montasjeforhold 
med svært lite plass mellom byggene. Det 
måtte derfor lages plattformer på takene 
til tilstøtende bygg for å komme til med 
bomlifter. Kort montasjevindu krevde 
tidlig montasje av flest mulig søyler, men 
ingen mulighet for å etablere takskive 
da dette ville blokkere for innløfting av 
installasjoner ifm ovnen. Derfor måtte 

det beregnes og detaljeres mange mid-
lertidige avstivinger i tidligmontasjen. 
Grunnet framskyndet tidsplan ble det en 
oppstykket prosjektering, produksjon, 
leveranse og montasje. Enkelte områder 
måtte settes i produksjon før statikken / 
detaljeringen i tilstøtende deler var full-
ført. 

Uten bruk av 3D-verktøyet Tekla 
Structures hadde det vært en enda større 
utfordring. Programmet er utmerket å 
bruke på stål og generering av verksted-
tegninger med nummerte elementer og 
deler. I tillegg har det vært en stor fordel å 
kunne utveksle modeller mellom de ulike 
aktørene i prosjekteringsgruppen da 
dette forenklet kontroll av grensesnitt. 

Alle stålkonstruksjoner er modellert i Tekla 
Structures. Kontinuerlig oppdaterte IFC- og 
DGN-referanser fra arkitekt, utstyrsleveransdører 
og RIB-betong ble benyttet i prosjekteringen.
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Ny lærebok i Eurokode 3
Med dette foreligger den tredje revisjo-
nen av Stålhåndbok del 3. For det før-
ste ønsker vi å gi en best mulig oversikt 
over alle relevante produktstandarder 
for stål. Og for det andre skal boka gi en 
grunnleggende innføring i bruken av de 
allmenne prosjekteringsreglene i Eurokode 
3. Gjennom enkle forklaringer av fysiske 
begreper og fenomener samt utfyllende 
beregningseksempler forsøker vi å øke 
kunnskapen om beregning og dimensjo-
nering av stålkonstruksjoner. 

Delstandarder
Boka er skåret over samme lest som forrige 
revisjon, nemlig første utgave av Stålbygg-
nad som ble utgitt i Sverige i 1991. Likevel 
er dette ingen blåkopi av den svenske 
læreboka. Riktignok er det unge studen-
ter som er vår fremste målgruppe, men 
vi håper også at boka kan gi den erfarne 
ingeniøren en og annen aha-opplevelse 
vedrørende anvendelsen av Eurokode 3.

Følgende delstandarder av Eurokode 
3: NS-EN 1993 er behandlet:
Kap. 8) Dimensjonering av bjelker og 
søyler etter Eurokode 3 – Del 1-1 (NS-
EN 1993-1-1)
Kap. 9) Dimensjonering av tynnveggede 
staver etter Eurokode 3 – Del 1-5 (NS-
EN 1993-1-5)
Kap. 10) Dimensjonering av knute-
punkter etter Eurokode 3 – Del 1.8 
(NS-EN 1993-1-8)
Kap. 11) Brannteknisk dimensjonering 
etter Eurokode 3 - Del 1-2 (NS-EN 
1993-1-2)

Mange regneeksempler
Dimensjoneringskapitlene har mange 
beregningseksempler som viser hvordan 
reglene skal benyttes i praksis. Boka er 
primært tenkt som en lærebok i faget 
stålkonstruksjoner for ingeniørstudenter 
men er også nyttig for praktiserende kon-
struktører. Den gir grunnleggende kunn-
skap om dette temaet, med hovedvekt 
på beregning og dimensjonering av enkle 
stålkonstruksjoner. Boka er oppdatert med 
hensyn til nye forskrifter og standarder. 
Boka inneholder også nyttig informasjon 
om fremstilling av konstruksjonsstål, fy-
sikalske egenskaper, stålprodukter og 
forbindelsesmidler.

I teksten er det dessuten gitt referanse 
til nyttig tilleggslitteratur. På slutten av 
hvert kapittel finnes det en fullstendig 
litteraturliste. Det er lagt stor vekt på at 
boka skal være logisk og lettfattelig. Vi hå-
per at den blir oppfattet slik av brukerne.

Vi skylder redaksjonskomiteen en stor 
takk for god og uegennyttig innsats. Vi 
takker også eksperter fra forskjellige fag-
områder som har bistått redaksjonskomi-
teen. I tillegg vil vi uttrykke en stor takk 
til hovedsponsor av boka, Norsk Forening 
for Stålkonstruksjoner, og alle foretak 
som har gitt finansiell støtte gjennom å 
annonsere i de ulike kapitlene i boka. 
Boka kan bestilles på 
www.stalforbund.com

ment av forskjellige typer høyfaste skruer, 
foreligger den i 10 forskjellige deler. Også 
når det gjelder utførelse av stålkonstruks-
joner, har vi fått en ny standard. En enkelt 
standard, det vil si NS-EN 1090-2, skal 
dekke alle typer byggverk av stål, det være 
seg bruer, bygninger, master og konstruks-
joner av kaldformede tynnplater.

Eurokoder
Men den største forandringen kom i 2010 
med innføringen av Eurokodene. Mens de 
små europeiske landene hittil har holdt 
seg med en enkelt prosjekteringsstandard 
for hvert konstruksjonsmateriale, har de 
store industrilandene hatt et stort utvalg 
av enkeltstående beregningsregler for hen-
holdsvis bruer, bygninger, master, tanker 
og kranbaner. Eurokode 3 som gjelder 
prosjektering av stålkonstruksjoner i sin 
alminnelighet, er ment å skulle dekke 
dimensjonering av både enkle og kom-
pliserte byggverk i stål. Denne samlingen 
av europeiske dimensjoneringsregler vil få 
stor betydning for kommende generasjo-
ner av stålkonstruktører.

HANDBÖCKER

Kjetil Myhre,
Daglig leder, 

Norsk Stålforbund

Bjørn Aasen, 
Dr. ing, Norconsult

Norsk Stålforbund har nå ferdig-
stilt 3. utgave av Stål Håndbok 
Del 3.  Boka har gjennomgått en 

meget stor omarbeiding og blitt mer om-
fattende enn andreutgaven fra 1994, noe 
som har medført langt flere sider. Spesielt 
gjelder dette kapitlene om dimensjone-
ring. Hovedredaktør av boka er Dr. ing. 
Bjørn Aasen.

Store forandringer
Det har skjedd store forandringer innen 
standardiseringen av stålkonstruksjoner de 
siste fem, seks årene. Først ble material-
standardene for konstruksjonsstål samlet i 
en standard bestående av seks forskjellige 
deler, nemlig NS-EN 10025. Disse stan-
dardene dekker alt fra ulegerte karbon-
stål til finkornstål, til stål med forbedret 
motstand mot atmosfærisk korrosjon og 
til seigherdede, høyfaste stål. Standar-
dene for hulprofiler er også revidert. En 
annen viktig milepel er utgivelsen av en 
samlestandard for høyfaste stålskruer i 
forspente skrueforbindelser, altså NS-EN 
14399. For å kunne dekke et bredt sorti-

Ny utgave av  
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- underhållsfritt korrosionsskydd med oöverträffad livslängd!

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

Du kan även beställa vår nya bok Varmförzinkning och hållbart byggande
där en omfattande miljöbedömning av varmförzinkat stål som konstruktions-
material redovisas  svenska och engelska.
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www.bult-fast.sewww.bult-fast.se
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Let’s connectLet’s connect
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eller stag för längsgående 
kraftöverföring?
Vi kan garanterar dig dragstagssystem 
som ger dig en optimal lösning när 
det gäller

 kvalitet  funktionalitet

 estetik   säkerhet

 bärförmåga  ekonomi

LET’S CONNECT!

Systemlösningar till broar, estetiskt
utformade dragstag, vindavstyvningar…

System ASDO System BB System PDS
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och deklaration som skall omfattas för:
ingående beståndsdelar, 
toleranser för mått och form, 
svetsbarhet, 
brottseghet, 
konstruktionsegenskaper (bärförmåga, 
utmattningshållfastighet och brand-
motstånd),
bandpåverkan,  
farliga ämnen,  
slaghållfasthet och 
beständighet.

Tillverkarens tillverkningskontroll (FPC) 
ska omfatta skrivna rutiner, regelbundna 
kontroller, provning samt utvärdering. 
Utvärderingsmetoder anges i standarden. 
Tillverkarens deklaration av överensstäm-
melse ingår som verifikat i leveransdoku-
mentationen. 

Certifiering av tillverkningskontrollen 
(FPC) ska utföras av notifierat organ som 
godkänts för uppgiften. Detta sker vid en 
initial revision av fabrik och FPC-system 
och därefter sker kontinuerligt fortlö-
pande revisioner. 

är idag under slutframtagning och förväntas 
publiceras på EU´s officiella sida (Official 
Journal) inom kort. I standarden framgår 
också övergångstiden d.v.s. vilken senaste 
tidpunkt blir för tillämpning.

EN 1090-1 innebär att tillverkaren 
(verkstaden) certifierar delarna (kits) som 
sedan levereras till byggplats och slutligen 
ingår i den bärande stålkonstruktionen. 
Tillverkaren har en tillverkningskontroll 
som är certifierad av ett notifierat organ 
och tillverkaren deklarerar sin produkt 
i en tillverkardeklaration i enlighet med 
den mall som standarden föreskriver. När 
tillverkaren är certifierad har den rätt att 
CE-märka sina produkter som skall till 
byggplatsen.

Krav i EN 1090-1 
EN 1090-1 bygger på att utvärdering av 
överensstämmelse med kraven sker genom 
initial typprovning (ITT), och tillverkarens 
fortlöpande tillverkningskontroll (FPC). 
Om tillverkaren deklarerar bärförmå-
gan ska även typberäkning (ITC) utföras. 
Standarden innehåller krav på kontroll 

-

-

KONTROLL&PROVNING

Douglas Wallding, 
VD, Nordcert AB

en nya europeiska standarden SS-
EN 1090 för utförande av stålkon-
struktioner kommer under de när-

maste åren att ersätta utförandereglerna 
i BRO, BKR och BSK.

EN 1090 är ett samlat begrepp av 
standarder för tillverkning och utförande 
av stål- och aluminiumkonstruktioner. 
EN 1090 består av tre delar: EN 1090-
1 som avser certifiering, EN 1090-2, -3 
som avser tekniska krav för stål- respek-
tive aluminiumkonstruktioner.

EN 1090-1 
EN 1090-1 är den första standarden avse-
ende stålkonstruktioner som är på väg att 
bli harmoniserad. Harmoniserad standard, 
innebär att standarden är framtagen på 
mandat från Europeiska kommissionen 
och blir gemensam för alla länder inom 
EU-samarbetet. Standarden användas för 
tillverkning/certifiering av produktionskon-
troll och CE-märkning av produkter. En 
CE-märkt produkt uppfyller krav för EU´s 
inre marknad samt Boverkats krav på ́ ´be-
styrkta egenskaper´´ enligt BKR. Standarden 
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platsen med SBS-märket, se förtydligande 
i tabell 1.

För en stålbyggnadsverkstad som har 
SBS-certifikat för tillverkning av kompo-
nenter enligt EN 1090-2 blir det förhål-
landevis enkelt att skifta över till CE-
märkning av komponenter när sådan blir 
möjlig.  

Handlingsplan för stålbyggare
Vad verkstaden skall göra för att kvalifi-
cera sig för EN 1090, några hållpunkter:

Säkerställa formell kompetens för svet-
sarbetsledare 
Anpassa rutiner till tekniska krav in-
klusive kvalificering av svetsprocedurer
Se över kompetens för arbetsledare
Se över/eventuellt införa  rutin för typ-
provning 
Anpassa rutin för märkning av levere-
rade komponenter, CE- SBS-märkning 
samt tillverkardeklaration. 

Läs mer på Internet: 
www.nordcert.se

Tekniska krav, inklusive kvalifikatio-
ner för personal anges i EN 1090-2. På 
uppdrag av SBI tas en handbok för till-
lämpning av EN 1090-2 fram. Utöver den 
text som direkt refererar till EN 1090-2 
innehåller handboken en del kommentarer 
och rekommendationer som är praxis för 
stålbyggande i Sverige, t.ex. kvalifikations-
krav för arbetsledare. 

Certifiering i praktiken
Nordcert är en av flera ackrediterade 
certifieringsorgan för stålbyggnadskon-
struktioner samt notifierat organ (god-
känt organ) nr 1505 inom EU. Nordcert 
har sedan 1970-talet certifierat utförare 

av stålkonstruktioner enligt de svenska 
stålbyggnadsreglerna mot SBS-märket. 

Den nuvarande SBS-certifieringen för 
tillverkning av stålkonstruktioner är ett 
bra stöd och plattform men kommer att 
på sikt delvis ersättas/kompletteras med 
CE-märkning av komponenter dimen-
sionerade enligt Eurokoder och utförda 
enligt kraven i EN 1090-1. 

För montering på byggplats förutses 
inte CE-märkning utan här kommer även 
fortsättningsvis att finnas utrymme för 
en fortsatt frivillig certifiering mot SBS-
märket.

Övergång 
Påbörja övergången nu så att granskning 
mot kraven i EN 1090 kan göras redan 
vid nästa revision. Vid godkänt resul-
tat utfärdas certifikat för tillverkning av 
komponenter enligt EN 1090-1 och/eller 
montering på byggplats enligt EN 1090-2.

Detta innebär att företaget kan CE-
märka sina produkter från verkstad men 
också få certifiering av arbeten på bygg-

Tabell 1. Certifiering

Steg Certifieringsmärke  Certifieringsregler Tekniska regler Certifieringen avser

Nuläge SBS Nordcerts D-regler BSK Tillverkning i verkstad och/eller Montering på byggplats

Framåt  SBS Nordcerts D-regler/  Komponenter i verkstad (under övergångstid) 
SS-EN 1090-2  och/eller Montering på byggplats

CE- märkning  SS-EN 1090-1 EN 1090-2 Komponenter i verkstad

1505 – Produkter märks med CE-märket 
tillsammans med det notifierade organets 
nummer.
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på. Årets Stockholmsbyggnad 2010 blev 
Ericssons nya kontor i Kista. Juryns mo-
tivering lyder: “Årets Stockholmsbyggnad 
2010 är Ericssons nya kontorshus i Kista 
där en ‘spricka’ i fasaden ger spänning åt 
hela volymen och utgör öppningen in till 
en ljusgård med helt unika skulpturala 
kvalitéer.” 

Byggnaden är ett kontorshus på         
20 000 kvm med högt ställda miljökrav. 

tockholms Stad har instiftat ett 
årligt pris till ”Årets Stockholms-
byggnad”. Vem som helst får no-

minera en byggnad som i år skulle vara 
färdigställd under 2009. En jury utser tio 
finalister som allmänheten sedan får rösta 

När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner ska 

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

komma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet. 

Några exempel på detta är följande projekt.

Projektet omfattar hus 10 av Kista Ter-
rass med kontorslokaler i 11 plan. Allt 
som byggs i Kista Terrass ska ha minimal 
miljöpåverkan där den senaste miljötek-
niken verkar bakom en arkitektur som 
tar för sig och sticker ut. Vasakronan är 
byggherre med Gert Wingårdh Arkitekter 
som arkitekt.

Stommen består av en traditionell stål- 
och håldäcksstomme med elementfasa-
der av typ Structural Glazing “ytskikt 
av glas”. 

Fo
to

: L
ar

s 
H

am
re

bj
ör

k

Beställare: Vasakronan
Arkitekt: Gert Wingårdh Arkitekter
Entreprenör: JM Entreprenad
Stomentreprenör: Strängbetong
Stålkonstruktör: Ruukki Construction
Stålentreprenör: Ruukki Construction



Stenull – isolering 
med inbyggt skydd 
mot brand och fukt
Paroc Protection är vårt koncept för svensktillverkad 
stenull, ett material som har överlägsna egenskaper 
när det gäller brand- och fuktskydd. Så när du tänker 
isolering tänk Paroc Protection där brand- och fukt-
säkerhet är inbyggd.

Läs mer om inbyggt brand- och 
fuktskydd på paroc.se/protection
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Partihallsförbindelsen – bro i utmanande tätortsmiljö

Partihallsförbindelsen, som byggs 
som en fyrfältig bro, ska koppla 
ihop E20 vid Ånäsmotet i Gö-

teborg med E45 vid en ny trafi kplats i 
Marieholm. Den ska även anslutas till 
den kommande Älvförbindelsen. Ruukki 
ansvarar för stålbroentreprenaden till den 
1130 m långa vägbron E20 och E45.

Stålbrodelen byggs med lådbalksek-
tioner och är en gedigen geometrisk och 
byggteknisk utmaning med både lyft och 
lansering som huvudsaklig utbyggnads-
metod. Stor vikt har också lagts vid brons 
gestaltning i ett separat program och lå-
dornas starka karaktär lyfts fram ytterli-
gare genom den röda kulören men också 
genom en speciellt utformad kantbalk på 
betongöverbyggnaden. Det grova skräd-
deriet (design arbetet) av bron har skett 
i tidig dialog och utgångspunkten är plå-
tar från Ruukki som valsats i stålverket i 
Brahestad. Ruukki har tillverkat lådsek-
tionerna vid sin fabrik i Sandnessjøn och 
dessa har sedan i huvudsak transporterats 
med lastbil till byggplatsen. Den sam-
manlagda stålvikten för stålbrodelen är 
ca 3000 ton.

Montagearbetet har innehållit ett fl er-
tal mycket komplicerade moment med 
både lansering över spårtrafi k och även 
sektioner på pråm i Säveån samt lyft av 
140 ton tunga sektioner över järnväg. För 
Ruukki innehåller denna entreprenad hela 
värdekedjan från grovplåtspussel och till-
verkning till färdigt montage i en särdeles 
utmanande miljö. Samarbetet med Skan-
ska och Trafi kverket har varit föredömligt 
i en gemensam strävan att åstadkomma en 
modern och effektiv hårdvara för kom-
munikation - en stålbro med samverkan 
mellan både människor och material. 

Passa på att följa med på Stålbygg-
nadsdagens studiebesök till Partihalls-
bron! 

Beställare: 
Trafi kverket
Entreprenör:
Skanska
Konstruktör:
Ramböll Sverige
Stålentreprenör: 
Ruukki Construction

Beställare: NCC Bostad
Entreprenör: NCC
Konstruktör utfackningsväggar:
Jan Borglund Byggkonsult.
Utfackningsväggar: Zecab 
Stålregelleverantör: Lindab

tt tjugotal bostadsbyggaren bygger 
tillsammans 2000 nya lägenheter i 
området Annedal i Bromma. En av 

dessa byggare är NCC som bygger 28 lägen-
heter i ett bostadshus med prefabricerade 
utfackningsväggar med stålregelstomme.

Utfackningsväggarna prefabriceras i 
Zecabs lokaler i Vallentuna med stålreg-
lar från Lindab. Zecab skruvar ihop en 
stålregelstomme som inkluderar valvav-
stängare för bjälklagsgjutningen och mon-
terar sedan en utvändig skiva av magnesi-
umoxid. Skivan monteras med skjutspik 
till stålregelväggen vilket ger ett snabbare 
skivmontage. I vissa av väggelementen 
har man integrerat en bärande stålpelare 
som brandskyddsisoleras. Väggelementet 
kompletteras sedan med fönster innan 
de lyfts till ett transportställ och körs till 
byggarbetsplatsen.

Anmäl dig till 
Stålbyggnads-
dagen och följ 
med på studie-
besöket till 
Partihallsbron!
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Ny gång- och cykelbro 
över Pråmkanalen

58

Ingående i Karlstad kommuns sats-
ning på cykelvägnätet har en ny gc-bro 
byggts över Pråmkanalens mynning i 

Klarälven. Den nya bron binder ihop 
cykelstråket längs södra sidan av Klaräl-
ven. Bron är en 37 m lång och 4 m bred 
stålbro i 3 spann. Mellanstöden utgörs av 
bergförankrade singulära grova borrade 
stålrörspålar av RD typ. Landfästena är i 
betong grundlagda på slanka stålrörspålar 
av RR typ. Broöverbyggnadens huvud-
balk utgörs av ett cirkulärt slutet stålrör. 
Farbanan är helt i stål och belagd med 
PGJA. Överbyggnaden i stål väger 38 ton. 

Eftersom man valt att ge bron en 
svängd form projekterades den i 3D med 
Tekla. Under projekteringen gjorde man 
också dynamiska beräkningar med pro-
grammet ANSYS. 

Man valde att tillverka huvudbal-
ken i API5L X65 stål, och övriga delar 
i S355J2. Bron rostskyddades för kor-
rosivitetsklass C5-M enligt BSK system 
S.7.09-EP(Zn)/EP/PUR. Rostskydd och 
målning utfördes i fabriken i Polen. Bron 
tillverkades i Polen på ca 3 månader och 
fraktades i 2 delar på trailer till Karlstad. 
I Karlstad monterades bron ihop och lyf-
tes på plats den 25 maj. Lyftet utfördes 
med mobilkran. 

Beställare: Karlstad kommun
Arkitekt: Sweco, Göteborg
Konstruktör: WSP Sverige
Totalentreprenör: NCC
Stålentreprenör: Promostal, Polen

Beställare: Liseberg AB
Stålentreprenör: Midroc Rodoverken AB
Målningsentreprenör: Midroc Alucrom AB

isebergstornet med en höjd på 146 
meter över havet byggs nu om till 
Europas högsta fritt fall-attraktion 

och byter därmed namn till “AtmosFear”. 
Alucrom ytbehandlar Lisebergstornet i 
samband med dess ombyggnation till den 
nya attraktionen, som skall stå färdig till 
säsongen 2011. I den nya attraktionen 
helt byggd i stål kommer man att falla 
fritt i strax över 3 sekunder i en hastighet 
på cirka 110 km/h. Under inbromsningen 
utsätts den som åker för en G-kraft på 
totalt 4G.

I samråd med beställaren har Alucrom 
valt att använda ett målningssystem typ-
provat enligt NORSOK M-501 (Norsk 
offshorestandard), för att säkerställa en 
lång livslängd på korrosionsskyddet. För-
behandlingen genomförs med hjälp av 
vattenblästring med ett tryck på 2500 bar. 
Färgsystemet består av totalt 3 färgskikt 
med en total skikttjocklek på 375 μm. 
Totalt appliceras 6 olika kulörer på tor-
net med en UV-beständig täckfärg för att 
bevara glans- och kulör under lång tid. 
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Beställare: Jerntorget Bostad
Arkitekt: White Arkitekter
Entreprenör: Jerntorget Bygg
Konstruktör: Knut Jönsson Ing byrå
Utfackningsväggar: Norrlands 
Trähus 
Stålregelleverantör: Sävsjö Plåt
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Utfackningsväggarna prefabriceras 
av Norrlands Trähus med stålreglar från 
Sävsjö Plåt. De kommer till bygget väl 
inplastade med stålregelstomme, utvändig 
minerit och fönster monterade. Ytterväg-
garna byggs färdigt med isolering och 
invändiga ytskikt först efter att taket är 
på plats. Ytterväggen får sedan en putsad 
fasad med tjockputs. En väggkonstruk-
tion som minimerar risken för fuktskador 
framöver.

Jerntorget är en av byggherrarna i 
Henriksdalshamnen i Stockholm och 
bygger 56 lägenheter i ett sex vå-

ningar högt bostadshus. Stommen byggs 
med plattbärlag, stålpelare och bärande 
platsgjutna väggar. Ytterväggarna byggs 
med prefabricerade utfackningsväggar 
med stålregelstomme. Platschefen från 
Jerntorgen Bygg hade goda erfarenhe-
ter av att bygga med stålreglar eftersom 
risken för fuktskador minskar kraftigt.

Europas bredaste produktprogram  
av gallerdurk och lättdurk.

Box 8778 |  402 76 GÖTEBORG

010-458 00 00 | info@meiser.se

MEISER SWEDEN AB är sedan två år en del av Europas största tillverkare av gallerdurk. 
Meiser-koncernen, som startades 1956, är ett kraftfullt företag med ca 1800 anställda. 
Vi marknadsför ett av marknadens bredaste produktprogram av gallerdurk, plastdurk, 
planks samt trappor och plattformar. Vårt huvudkontor och lager ligger i Göteborg och 
vi har lokalkontor i Stockholm och Sundsvall. Hör med oss nästa gång eller gå in på  
vår hemsida, där du hittar hela vårt produktprogram www.meiser.se
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KD Nordeuropa utvecklar ett han-
delsområde i Danderyd. Den totala 
projektarean uppgår till 14 300 m2. 

Projektet uppförs i två etapper där den 
första består av åtta butiker som öppnar 
i oktober 2010. Andra etappen består av 
Plantagen och öppnar i mars 2011. TKD 
anlitade Wäst-Bygg AB från Borås som 
totalentreprenör som i sin tur anlitade 
Llentab AB som leverantör av överbygg-
naderna för dessa 8 st byggnader med en 
total byggyta på ca 10 000 m². Den 9:e 
byggnaden, till Plantagen, är en separat 
entreprenad.

Llentab har levererat stålstomme, tak-
plåt, bjälklag av HDF, isolerade betong-
element, ytterväggar av sandwichpaneler 
samt takisolering. Wäst-Bygg har i sin tur 
klätt vissa fasader med träpanel och puts 
utanpå sandwichpanelerna. Llentab har to-
talt producerat för detta projekt ca 250 ton 
stomstål samt ca 11 500 löpmeter högprofil, 
levererat och monterat ca 6 700 m² sand-
wichpanel, ca 1400 m² isolerade betong-
element och ca 3000 m² HDF-bjälklag. 

fter 6 år av lobbying och diskus-
sioner med kommunens tjänste-
män och politiker är nu en nya 

ändamålsenlig träningshall för friidrott 
under byggnad i Örebro. För att nå kost-
nadseffektivitet beträffande byggnation 
har ett intimt samarbete skett mellan 
Byggherre och generalentreprenör samt 
utrustningsleverantör. Hallen utrustas för 
ett samtidigt maximalt utnyttjande av 
träningsgrupper i olika åldrar samt för 
nationella tävlingar och tar 500 åskådare. 
Hallen kommer att tas i bruk till inom-
hussäsongen 2010-2011.

Hallens har en bärande stålstomme 
med pelare och balk samt takfackverk 
i stål med spännvidd på 46 m. Fasaden 
består av prefabricerade sandwichelement 
i stål. 

Byggherre:  
Örebro Porten
Arkitekt: Clarius 
Arkitekter och  
Roof Arkitekter
Generalentreprenör:
NCC
Utrustningsleveran-
tör: Skandinavisk 
Inredning AB
Konstruktör:
NCC Teknik
Stålentreprenör:
Västanfors  
Stålbyggnader

Beställare: TKD Nordeuropa
Totalentreprenör: Wäst-Bygg
Arkitekt: Creacon
Stomkonstruktör: Llentab
Stålentreprenör: Llentab

Ny Friidrottshall i Örebro
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ehandlingsbyggene ligger rundt fire 
gårdsrom, med åpning mot glass-
gaten og sengebyggene. Byggene er 

i seks plan over og to under bakken. Til 
sammen omfatter byggene hele 62.700 
kvm. Det er tilkobling mot sengebyggene 
på fire steder i hver etasje. Hvert behand-
lingsbygg har et teknisk tårn, som skal 
serve hver etasje med de generelle tekniske 
løsninger som kreves.

Fasader
De utvendige fasadene kjennetegnes av 
glassflisene, pusset fasade og av glass-
frontene. Ved bruk av stålprofiler har 
man større valg muligheter med tanke 
på innfesting, lange og spesialtilpassende 
lengder som gir stabile konstruksjoner 
selv ved store vegghøyder. Da stålprofiler 
ikke påvirkes av fukt eller råte, var dette 
av stor betydning da fasaden ville stå i 
lengre perioder åpen før bygget ble kledd 
på utsiden.

Oppbygging av klimavegger
Alle klimaveggene er bygd opp med slisset 
stålstendere i dim 150, 200, 225, 250 i 
ståltykkelse 1,25mm , 1,5mm, 2,0mm.
Det var mange utfordringer som måtte 
løses i forbindelse med klimaveggene, for 
eksempel fuktsperre,tekniske føringer og 
lignende i veggen. Europrofil utarbeidet 
beskrivelse, tegninger med detaljer, di-
mensjonering og dokumentasjon for hver 
av de ulike konstruksjoner der Europro-
fil leverer stålkomponentene. I tilegg ble 
det etter behov utarbeidet beskrivelse av 
detaljer som:

Innfesting til dekker og søyler for ulike 
opplagerlaster
Innfesting av vinduer/glassfelt
Sammenføyninger av stålprofiler for 
ulike laster

Byggherre: Helse Øst RHF v/  
Nye Ahus 
Arkitekt: Arkitektkontoret C.F.Møller 
Prosjektledelse: Advansia
Hovedentreprenører:
NCC: / Peab / Skanska / HENT
Leverandør av tynnplateprofiler:
Europrofil

Typisk felt av innvendig yttervegg mot 
atriet med slisset stålprofiler C 225mm 
1,5/2,0mm godstykkelse og spesial  
Z-profil til fuktsperre/ved søylene.

Typisk klimavegg av stenderverket i 
yttervegg med slisset stålprofiler 

C 225mm 1,5/2,0mm godstykkelse.
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  Teleskoptilslutninger
  Innkledning av søyler
  Forankring av fasadekledninger
  Tilleggsdokumentasjon for konstruks-
joner som avviker fra typiske felt.

To typer yttervegger
Når det gjaldt ytterveggene så er det to 
ulike typer, innvendige yttervegger som 
vender ut i mot atriet og utvendige ytter-
vegger. Alle veggene som vendte inn i mot 
atriet skulle dimensjoneres for innvendig 
sug, og tung fasade. Utvendige vegger 
skulle det dimensjoneres for keramiske 
fl iser, innfesting av sol avskjerming, etc. 
Da alt av tekniske føringer skulle gå i 
fasaden ble det en stor utfordring og løse 
problematikken med innfesting av fukts-
perre rundt bla vindusåpninger. 

Det ble laget en spesial profi l som 
fungerte som fuktsperre i tillegg til 
std plasten. For og skjule de tekniske 
føringer i veggen, ble det knekt en ka-
nal i veggens hele høyde, som ble bygd 
inn i veggen mellom alle vinduer. Alle 
løsninger som ble brukt måtte nøye do-
kumenteres og godkjennes av byggherren 
før de kunne tas i bruk. Dette var en 
lang prosses, men med ett veldig godt 
samarbeid med arkitekt, rådgivende for 
AHUS, Entreprenører og Europrofi l så 
ble slutt resultatet bra. 

Den nye generasjonen av selvborende rustfrie skruer
imponerer gjennom enkel installasjon og høy effektivitet: 

SX er de raskeste borende rustfrie skruene på markedet. 
Fungerer perfekt selv med lite trykk under installasjon.
Borer perfekt selv i stål av høy kvalitet. 

Sammen med monteringsverktøyet CF400, er den nye  
skruene den hurtigste og mest effektive løsningen for  
mekanisk innfesting på stål og aluminiumkonstruksjoner.

Mer informasjon
SFS intec AS SFS intec AB
Solheimveien 44 Olivenhällsvägen 10
NO-1473 Lørenskog SE-645 42 Strängnäs
no.lorenskog@sfsintec.biz se.strangnas@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/no www.sfsintec.biz/se

Overbevisende enkel!
Den nye generasjonen av  
selvborende rustfrie skruer.
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Byggherre: Barcode 121 AS/122AS, 
C/O Oslo S Utvikling AS
Arkitekt: MVRDV (Nederland)
RIB: Multiconsult AS
Stålkonstruktør: Finnmap Oy
Stålentreprenør: Ruukki 
Hulldekker: Spenncon

I  Bjørvika bygger Oslo S Utvikling AS 
nytt hovedkontor til DnB NOR, som lei-
etager. Bygget består av tre bygninger på 

tre adskilte tomtestriper i Barcode-rekken. 
Bygningene som har variert utforming, 
areal og høyde, forbindes under bakke-
plan i plan 0 som har et samlet areal på ca 
10 000 m2 og skal romme møteromsen-
ter, kantine og en rekke fellesfunksjoner.

De tre byggene til sammen vil romme 
ca. 80 000 m2. Kynningsrud Fundamen-

tering har i samarbeid Hallingdal Berg-
boring utført fundamenteringsarbeidene. 
Det er benyttet stålkjernepeler og borede 
RD-peler fra Ruukki. 

Hovedbygget
Det første bygget som nå reiser seg, Bygg 
A, er hovedbygget til DnB NOR og lig-
ger mellom de to andre byggene i DnB 
NOR komplekset. Bygget har en grunnfl a-
te på totalt 37 000 m2, fordelt over 17 
etasjer. Dette er et kombibygg med stål 
og hulldekker. Ruukki har i samarbeid 
med Spenncon kontrakt på levering av 
råbygget, der Ruukki leverer og monterer 
stålkonstruksjonene.

Design 
Bygningen er volummessig komponert av 
”piksler” på 6x6 meter som vil gi en ka-
rakteristisk trapping, både innvendig og 
utvendig. Inne i bygget vil dette framtre 

Bygget under 
oppføring, 
sett fra sør. 

Nedenfor: 
Bygget sett 
fra øst.

Meld deg på 
Norsk Ståldag
og bli med på 
studiebesøk til
DnB NORs 
hovedkontor!
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som åpne rom, også kalt ”voider”, over 
fl ere plan og som gir en vertikal visuell for-
bindelse innvendig i bygget. Arkitekter på 
bygg A er det verdenskjente Rotterdam-ba-
serte arkitektkontoret MVRDV med a-lab 
og Dark Arkitekter som co-arkitekter. Det 
nye hovedkontoret skal stå ferdig i 2012.
Daglig leder i a-lab arkitekter, Geir Haa-
versen, presenterer DnB NORs hovedkon-
tor på Norsk Ståldag 28 oktober, Oslo, 
www.stalguiden.com/staldag.htm 

Icopal
Din partner på tak

www.icopal.no
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Byggherre: Vulkan Eiendom AS 
Arkitekt: Niels Torp Arkitekter AS 
Entreprenør: AF Gruppen Norge AS 
Konstruktør: Kjell Ludvigsen AS 
Stålentreprenør: Contiga AS

På Vulkan-området, langs Akerselva, 
er et nytt og spennende bygg i ferd 
med å reise seg. Det er AF Gruppen 

Norge som bygger Søndre Kvartal for As-
pelin Ramm Gruppens heleide selskap, Vul-
kan Eiendom. Prosjektet er utformet som 
en samarbeidsentreprise. Søndre kvartal 
vil bestå av hotell, boliger, kontorer, butik-

ker og serveringssteder. Hotellet, Scandic 
Vulkan Hotell, blir et moderne hotell med 
140 rom og konferansefasiliteter. Bygget, 
som er tegnet av Niels Torp Arkitekter, er 
planlagt ferdigstilt høsten 2011.

Bygget står på stålpeler til fjell og er 

9 etasjer høyt. Det er benyttet søyler og 
bjelker av stål som bæresystem for hull-
dekker i etasjeskillere. Stålkonstruksjone-
ne og betongelementene er produsert og 
levert av Contiga AS. Totalt har det gått 
med ca. 320 tonn stålkonstruksjoner. 
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Rockheim er navnet 
på det nasjonale 
opplevelsessenteret 

for rock og pop, i Trond-
heim. Senteret er bygget 
inne i, rundt og ovenpå 
det gamle Mellageret på 
Brattørkaia. Mellageret 
er et 100 år gammelt ver-
neverdig betong- og mur-
bygg. Det er bygd et helt 
nytt scenebygg inntil det 
gamle bygget. I tillegg er 
det plassert en svevende 
”takboks” ovenpå huset. 
Totalt er bygget på ca. 
7.200 m².  Opplevelses-
senteret byr på interaktive 
opplevelser fra norsk rock-
ehistories ulike tidsepoker. 

I tillegg til det ombygde 
Mellageret er det oppført 
et scenebygg for konserter 
som skråner inn mot ek-
sisterende vegg i sør. Over 
det hele svever en topp-

Byggherre: Brattørkaia 14 AS
Byggherrestyrte sideentrepriser
Arkitekt: Pir II Arkitektkontor AS
Konstruktør: Rambøll AS
Stålentreprenør: Rustfrieksperten AS
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boks på 18 x 62 meter i 
to etasjer. Sideveggene be-
står av to store stålfagverk 
i hele fasadens høyde. Den 
utkragede delen holdes 
oppe av skråstilte stålsøy-
ler som står på taket over 
scenebygget. 

Glassfasaden rundt de 
to øverste etasjene i topp-
boksen består av 200 
platecovere fra pop- og 
rockeartister fra femti-
tallet og frem til nå. Bak 
glassfasadene ligger det 
14.000 LED-lys som kan 
endre farge og intensitet 
opptil 40 ganger i sekun-
det. Den grafiske effekten 
om kvelden kan program-
meres til skiftende bilder 
eller skrift. 

Toppboksens fasader består av 1790 
glassplater med 200 platecover fra norsk 
rockehistorie.
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yggevarekjeden Maxbo bygger et 
nytt stort byggevarehus på Hvam. 
Anlegget som ligger langs E6 på 

Skedsmo, ved siden av Plantasjen, er på 
20.000 kvadratmeter og er planlagt å stå 
ferdig våren 2011. Maxbo Stormarked på 
Hvam vil bli større enn Maxbo Vækerø 
som er den siste av kjedens varehus. Niels 
Torp Arkitekter, som har tegnet bygget, 
har videreført  og videreutviklet fl ere 
av løsningene herfra, som glassfasader 
og glassgården. Maxbo har også denne 
gangen investert i fornybar energi. På 
Maxbo Vækerø ble det benyttet sjøvann 
til oppvarming og nedkjøling for å oppnå 
et CO2-nøytralt bygg. På Maxbo Hvam 
blir det benyttet fornybar energi basert 
på jordvarme.

Konstruksjonene
Totalentreprisen utføres i et arbeidsfel-
lesskap mellom Gunnar M. Backe og Ø. 
M. Fjeld. Bærekonstruksjonen er i ho-
vedsak utført av stål; søyler, bjelker og 
takfagverk. Contiga har produsert og 
levert 430 tonn stålkonstruksjoner, samt 
betong; hulldekker, trapper og  vegger. Ta-
ket består av selvbærende TRP-plater. 

Byggherre: 
Hvam Nærings-
utvikling AS 
Arkitekt: Niels Torp 
Arkitekter AS
Konstruktør: 
Eiendomsprosjek-
tering AS
Totalentreprenør: 
AS Ing. Gunnar 
M. Backe / Ø. M. 
Fjeld AS
Stålentreprenør: 
Contiga AS

Til venstre: 
Inngangs-
partiet. 
Perspektiv-
tegning av 
Niels Torp 
arkitekter.

Varmforzinking Kvalitet Levering
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Ståltillverkare 

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

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

➤Ståltillverkare 
Salzgitter Mannesmann Scandinavia AB
Varvsgatan 41
972 32 Luleå
Tel. 0920-77400
Fax. 0920-77409
www.salzgitter.se

➤Ståltillverkare 
Outokumpu Stainless AB 
774 22 AVESTA 
0226-810 00
www.outokumpu.com 
info.stainless@outokumpu.com

➤Ståltillverkare 
SSAB Plate 
613 80 OXELÖSUND
0155-25 40 00 
Fax 0155-25 40 73
www.ssabox.com
info@ssabox.com
Tekniska frågor: 
techsupport@ssabox.com

➤Ståltillverkare
SSAB Strip Products
781 84 BORLÄNGE
0243-700 00 
Fax 0243-720 00
www.ssabtunnplat.com   
www.prelaq.com 
office@ssabtunnplat.com

➤Ståltillverkare/Tunnplåtstillverkare
Ruukki Sverige AB 
Jägershillgatan 18, 
213 75 MALMÖ
040-607 14 00 
Fax 040-607 14 29 
www.ruukki.se
sverige@ruukki.com

Stålgrossister

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

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

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

Tunnplåtstillverkare

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

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

➤Tunnplåtstillverkare
Plannja AB
971 88 LULEÅ 
010-516 10 00 
Fax 0920-929 12
www.plannja.se   marknad@plannja.se

Stålbyggare och verkstäder

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

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

➤Stålbyggare och verkstäder
Connector L Augustsson AB 
 Badhusgatan 12, 722 15 Västerås
 Telefon: 021-18 36 49
 fax: 021-13 22 64
 www.connector.nu
 produkt@connector.nu

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

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

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



7070 SVENSKA MEDLEMSFÖRETAG

SVENSKA MEDLEMSFÖRETAGSVENSKA MEDLEMSFÖRETAG

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

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

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

➤Stålbyggare och verkstäder 
Peikko Sverige AB
Box 4, 601 02 NORRKÖPING
011-13 82 50 
Fax 011-13 59 40
www.peikko.se  info@peikko.se

➤Stålbyggare och verkstäder 
Pretec (Pre Cast Technology AB)
Solbräckegatan 15, 442 45 KUNGÄLV
0303-24 30 80 
Fax 0303-913 10
www.pretec.se

➤Stålbyggare och verkstäder
Ruukki Sverige AB
Svärdvägen 15, 182 33 DANDERYD
010-78 78 00 
Fax 08-545 498 69
www.ruukki.se  sverige@ruukki.se

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

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

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

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

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

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

Konsulter

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

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

➤Konsulter 
COWI AB
Box 12076, 
402 41 GÖTEBORG 
010-850 10 00 
Fax 010-850 10 10
www.cowi.se  info@cowi.se

➤Konsulter
ELU konsult AB
Box 27006, 
102 51 Stockholm
08-580 09 100 
www.elu.se  info@elu.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 
ProDevelopment i Sverige AB
Storgatan 9, 
972 38 LULEÅ
0920-103 69
www.prodevelopment.se
info@prodevelopment.se

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

➤Konsulter
Reinertsen Sverige AB
Svärdvägen 29, 182 33 DANDERYD 
08-544 767 70
Fax 08-768 30 60
www.reinertsen.se

Let´s connect 
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➤Konsulter
STING
Kardanvägen 30, 
461 38 TROLLHÄTTAN 
0520-156 60
www.stingab.se  info@stingab.se

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

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

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

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

➤Konsulter 
Vectura
Anläggningskonstruktion
Box 5114, 402 23 GÖTEBORG
0771-159 159 (växel) 
www.vectura.se

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

Byggföretag

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

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

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

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

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

Korrosionsskydd

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

Isolering / Lättbyggnad

➤Isolering / Lättbyggnad
Gyproc AB
Box 153, 746 24 BÅLSTA
0171-41 54 00 
Fax 0171-41 54 50
www.gyproc.se  info@gyproc.se

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

➤Isolering / Lättbyggnad
Paroc AB
541 86 SKÖVDE
0500-469 000
www.paroc.com

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

Sammanfogning / maskiner

➤Sammanfogning / maskiner
Appro AB
Motorgatan 2, 442 40 KUNGÄLV
0303-24 34 40
Fax: 0303-24 50 15
www.appro.se   info@appro.se

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

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

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

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

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

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

Kontroll & provning

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

➤Kontroll & provning
GlobeCert AB, 
Allégatan 13,  771 31 SMEDJEBACKEN 
0240-700 35 
www.globecert.com    
olov@globecert.com

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

➤Kontroll & provning
Inspecta Sweden AB
Box 30100, 104 25 STOCKHOLM
08-501 130 00 
www.inspecta.com 
ulf.gardemyr@inspecta.com

➤Kontroll & provning
Nordcert AB, 
Upplandsgatan 34, 113 28 STOCKHOLM 
08-34 92 70 
Fax 08-30 70 54
www.nordcert.se    
info@nordcert.se

➤Kontroll & provning
ÅF-Kontroll AB
Box 1551, 401 51 GÖTEBORG
010-505 00 00 
info@afconsult.com

Datorprogram / IT

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

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

➤Datorprogram / IT
StruSoft AB
Fridhemsvägen 22, 217 74 MALMÖ
040-53 01 00
www.strusoft.com
info@strusoft.com

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

Intresseorganisationer

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

➤Intresseorganisationer
MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, 
Box 17244, 
104 62 STOCKHOLM
08-545 161 50 
Fax 08-545 161 69
www.mvr.se   info@mvr.se

➤Intresseorganisationer
Nordic Galvanizers, 
Servicebolag: Zinc Info Norden AB
Drottning Kristinas väg 48, 
114 28  STOCKHOLM
08 446 67 60   
Fax 08 446 67 67
www.nordicgalvanizers.com    
info@nordicgalvanizers.com

➤Intresseorganisationer 
Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) 
Box 17536, 
118 91 STOCKHOLM
08-762 75 85   
Fax 08-616 00 72   
www.plr.se   info@plr.se

➤Intresseorganisationer
SVEFF, Box 5501, 114 85 STOCKHOLM 
08-783 82 40 
Fax 08-783 82 38
www.sveff.se    
sveff.info@ktf.se

7272
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Stålprodusenter

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

Coutinho & Ferrostaal AS, 
www.ferrostaal.com, 
P.O.Box 154, 2027 Kjeller 
Tel. 64 84 42 40 

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

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

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

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

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

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

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

Tynnplateprodusenter

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

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

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

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

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

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

Stålgrossister

Alustål AS
www.alustal.no
PB 164, 1740 Borgenhaugen
Tel. 69 13 69 13

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

Ekness Stål AS, 
www.ekness.no, 
Tollbugt 49, 3044 Drammen,
Tel. 32 25 49 10

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

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

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

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

Smith Stål Vest AS, 
www.smith.no, 
Postboks 34, 5341 Straume, 
Tel. 56 31 05 00 

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

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

Stålentreprenører og verksteder 

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

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

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

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

Fana Stål AS, 
www.fanastaal.no, 
Espehaugen 23, 
5258 Blomsterdalen, 
Tel. 55 91 81 81 

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

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

Litana Norge AS, 
www.litana-group.com,
Verksgata 62, 4013 Stavanger, 
Tel. 51 85 40 37

LLENTAB AS
www.llentab.no
Liavegen 27, 5132 Nyborg
Tel. 91 30 42 82

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

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

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

NLI Contracting AS, 
www.nli.as, 
Bjellandsveien 24, 3172 Vear 
Tel. 40 00 69 69

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

Nortech AS, 
www.nortech.no, 
Skotselv Næringspark, Pb. 8, 3331 Skotselv, 
Tel. 32 75 67 00 

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

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

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

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

Seut Maritime AS, 
www.seutmaritime.no, 
Østkilen 3, 1621 Gressvik, 
Tel. 69 34 50 60

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

SKV AS, www.skv.no, 
Åkebergmosen 17, 1640 Råde, 
Tel. 69 35 12 20

SL Mekaniske AS, 
www.slmekaniske.no, 
Breimyra 11, 4340 Bryne, 
Tel. 51 48 96 00 

Stokke Stål AS, 
www.stokkestaal.no, 
Dalen veien 9, 3160 Stokke, 
Tel. 33 33 58 00
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Skanska Stålfabrikken, 
www.skanska.no, 
Øysand, 7224 Melhus, 
Tel. 40 01 36 60

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

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

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

Elementsystemer AS
www.elementsystemer.no
Karivollveien 90, 
7224 Melhus
Tel. 72 85 39 30

Ferrobygg AS
www.ferrobygg.no
Rødmyrlia 6, 3740 Skien
Tel. 93 43 99 55

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

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

Metall Bygg AS
www.metallbygg.no
Dalanevn. 59, 
4618 Kristiansand
Tel. 909 86 079

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

Panelbygg AS
www.panelbygg.no
Knoffsgate 16, 
3044 Drammen
Tel. 32 82 78 00 

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

Stål & Fasade as
www.stal-fasade.no
PB 1132, 4095 Stavanger
Tel. 51 82 64 64

Stålhallen A/S
www.stalhallen.no
Dyrskueveien 42, 
2040 Kløfta, 
Tel. 95 88 88 30

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

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

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

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

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

Reinertsen AS
www.reinertsen.no
Leiv Eiriksson Senter, 
7492 Trondheim
Tel. 815 52 100

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

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

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

Programvare/IT 
EDR AS, 
www.edr.no, 
Leif Tronstads plass 4, 
1337 Sandvika, 
Tel. 67 57 21 00

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

Brannsikring og isolering
BrannStopp Norge AS, 
www.brannstopp.no, 
Pb.2104 Stubberød, 
3255 Larvik, 
Tel. 33 13 60 60

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

Betongelementprodusenter

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

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

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

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

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

Festemateriell/Maskiner
EJOT Festesystem AS, 
www.ejot.no, 
Postboks 84 Røa, 
0701 Oslo, 
Tel. 23 25 30 40

Levant Bergen AS, 
www.regulator.as/levant_bergen.php, 
Pb 80, Kokstad, 
5863 Bergen, 
Tel. 55 21 55 63

P. Meidell AS
www.meidell.no
Stålfjæra 16 Kalbakken, 
0975 Oslo
Tel. 22 20 20 25 

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

SR Teknikk AS, 
www.srteknikk.no, 
Postboks 708, 
3003 Drammen, 
Tel. 32 26 01 30

Inspeksjon
Axess Orkla Inspection AS, 
www.axor.no,
Grønøra, 
7300 Orkanger
Tel. 41 78 06 30

Inspecta AS
www.inspecta.com
Herbergveien 2, 
1710 Sarpsborg
Tel. 69 10 17 10 

Interesseorganisasjoner
Den norske Stålgruppen 
www.stalforbund.com/stalgruppen.htm

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, 
www.stalguiden.com/NFS.htm

Nordic Galvanizers, 
www.zincinfo.se

Stål- og metallgrossistenes Forening, 
Pb. 1369 Vika, 
0114 Oslo 
Tel. 23 23 90 90
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Tveka inte – 
anmäl dig nu!

www.sbi.se 
08-661 02 80

Inspiration, 
Marknad samt 

Tips och råd från 
experter

PROGRAM
Torsdagen den 21 oktober 2010 kl 09:00–17:00

09.00 Hälsningsanförande
Mikael Nyquist, Stålbyggnadsinstitutets ordförande

 Stålbyggnadsåret 2010 
Björn Uppfeldt, VD Stålbyggnadsinstitutet

 Byggkonjunkturen har vänt!
Sven Kerstis, Peab Sverige

 Spännande utveckling i tunnplåtsbranschen
Per Olof Stark, Plannja

 En ljusnande framtid för stålbyggandet?!
 Johan Löw, Ruukki

10.25 Kaffe 

11.10 Tips och råd från experten
 Utförande och kontroll enligt SS-EN 1090

Ove Lagerqvist, ProDevelopment 
 Undvik fallgroparna vid svetsarbete
 Ulla Zetterberg-Anehorn, ÅF-Kontroll
 Att projektera enligt Eurokoden

Anna Jacobson, Tyréns
 Åtdragning av skruvförband

Björn Malmqvist, Bult & Fästteknik

12.00 Lunch

13.30 Tips och råd från experten
 Effektivare samverkanskonstruktioner

Jorma Kyckling, Peikko
 Korrosionsskydd genom blästring och 
 rostskyddsmålning

Bengt Stewall, Midroc Alucrom
 Ytbehandling med varmförzinkning

Annikki Hirn, Nordic Galvanizers
 Hur ser omvärlden på stålbyggarna
 Lasse Eriksson

14.30 Kaffe

15.15 Utdelning av Silverbalken/Stålbyggnadsexposén
 Hoppbacken i Holmenkollen 
 – Ingenjörsutmaning i världsklass
 Florian Kosche

Hoppbacken i Holmenkollen 
 – Ett montage med stora utmaningar
 Tennce Carlsson, Lecor Stålteknik
 Takrasens orsaker och konsekvenser

Carl-Johan Johansson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Paneldebatt – Takrasens orsaker 

 och konsekvenser

16.55 Avslutning

Fredagen den 22 oktober 2010 kl 09:00–16:00
 Studiebesök



Kontakta oss på Ruukki! Tel: 010-78 78 000. Läs mer om oss på www.ruukki.se

Bonnier behövde en konsthall på taket

När familjen Bonnier bestämde sig för att bygga 6 500 m2 konsthall och kon-
tor på takterassen till det berömda huset i Stockholm City fick vi nöjet att 
konstruera, leverera och montera den bärande stålkonstruktionen på 220 ton.

Den intressanta arkitekturen med en mjuk, triangelformad påbyggnad i glas 
och betong blev en utmaning vi löste genom att konstruera en prefabricerad 
stomme i stål och betong.

Familjen Bonnier gav Stockholm ett nytt landmärke.

Vad behöver du?
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