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-YTER OG FAKTA
OM MILJET
Termisk masse
Det er en myte at bygninger må være spesielt tunge for å oppnå optimal
varmemagasinering. Forskning viser at betongens optimale termiske masse på
ett døgn syklus, med oppvarming og kjøling, oppnås med kun 75–100 mm dybde.
Dette skyldes betongens varmeledningsevne (u-verdi). Hvis mer masse blir brukt,
blir det ikke utnyttet og er dermed bortkastet.
Lette konstruksjoner
Det forbrukes mindre energi i bygg hvor behovet for oppvarming er begrenset til
en del av døgnet. Det er da viktigere med rask oppvarming. Dette oppnås best med
godt isolerte bygg og lette konstruksjoner. En annen fordel med lette konstruksjoner er at fundamentene kan gjøres mindre og på den måten redusere CO2-utslippet
vesentlig.
Resirkulering
I den norske versjonen av miljøklassiﬁseringen BREEAM får man poeng ved
bruk av resirkulert tilslag, for å motivere til mindre avfall, mens ingen poeng gis
for resirkulert stål. Men begrepet ”resirkulering” kan misforstås. Betong som
”resirkuleres” blir knust og benyttet som tilslag i ny betong. Det resirkulerte
tilslaget er et mindreverdig produkt som krever økt bruk av sement og dermed
økt CO2-utslipp. Resirkulert stål fra skrap derimot, bruker kun 25 prosent av
energien som kreves for å produsere stål fra jernmalm. Stål kan resirkuleres
igjen og igjen uten at stålkvaliteten forringes. Stål kan dessuten resirkuleres
”oppover”, til et mer høyverdig produkt.
Fleksible materialer
De ﬂeste yrkesbygg opplever ﬂere bruksendringer gjennom sin levetid.
Stålbygg med lange bjelkespenn og søylefrie arealer er ﬂeksible for
bruksendringer. Med stål er det dessuten enkelt å utføre forsterkninger og ombygninger – og påbygninger uten å overbelaste
fundamentene. Dette fører til minimale miljøpåvirkninger.
Dette bør også telle med og verdsettes i tillegg til de vurderinger
som gjøres i BREEAM og i LCA-regnskap.
I denne utgaven har vi ﬂere artikler med fokus på miljø
og vi vil i framtiden følge opp med enda ﬂere miljøartikler.
Det ﬁnnes veldig mange gode grunner til å bygge med stål
– men vi må bli ﬂinkere til å formidle dette til utbyggere, arkitekter,
konstruktører, studenter osv. På Norsk Ståldag 3. november
og Stålbyggnadsdagen 20. oktober blir det ﬂere interessante
miljøinnlegg. Husk å melde deg på! Vi sees!

Kjetil Myhre
Daglig leder, Norsk Stålforbund
341
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ECCS ANNUAL MEETING 2011 – POTSDAM

"ERNT *OHANSSON TILLDELAS
#HARLES -ASSONNET !WARD

Klimatsmart
med stål
O Att bygga klimatsmart har idag hög
prioritet hos många
byggherrar och
entreprenörer. Det
har därför blivit allt
viktigare för materialleverantörer att ta
fram och marknadsföra klimatsmarta
produkter eller
klimatsmarta lösningar och byggmetoder. Samtidigt
är detta område en
liten djungel där
alla påstår sig vara
klimatsmartast och
miljövänligast. Inte
minst så råder ett
litet ”krig” mellan
byggmaterialen om
vem som är miljövänligast. Sanningen
är val att det beror på
hur man räknar och
vilka faktorer som tas
med. Den rätta vägen
måste ändå vara att
lyfta fram riktig fakta
och att ta fram bra
produkter, sedan får
kunden välja själv.
I detta nummer gör vi
så gott vi kan för att
hjälpa till.
Trevlig läsning!

Lars Hamrebjörk
Redaktör
för tidningen
Stålbyggnad
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Professor Bernt Johansson hedrades för sina utomordentliga insatser för stålbyggandets utveckling
i Sverige och internationellt. Här tar han emot plaketten som utgör Charles Massonnet Award från
Rolf Luther, President of ECCS, Veronique Dehan, ECCS General Secretary, och Volkmar Bergmann,
DSTV.
Professor Bernt Johansson
tog emot den prestigefyllda utmärkelsen Charles
Massonnet Award under
en högtidlig ceremoni vid
ECCS årliga möte i Potsdam,
Tyskland den 22 september.
Utmärkelsen delas ut årligen
till en vetenskapsman som i
mycket hög grad bidragit till
stålbyggandets utveckling.
Juryns motivering: He is one
of the most respected professors in Europe because of his
long experience in his design
ofﬁce and applied research.
He has been the ﬁrst professor
of steel structures at Luleå
University of Technology and
has established a research
group at European level.
He is author of about 150

publications: journal papers,
books and conference papers,
debate articles, which is a very
small number having in mind
his long range of activities and
enormous experience. Every
contribution he has written
with the same seriousness
and his speciﬁc very clear
formulations using very short
sentences, quantitative and
very practical, (ready to use)
conclusions.
The Charles Massonnet Award
In 1998, the European
Convention for Constructional
Steelwork created the
“Charles Massonnet Award”
to recognize a prominent
scientist who highly contributed to the advancement of

scientiﬁc and technical support to constructional steelwork, and who had worked
or is working in a Technical
Committee of ECCS as a Full
Member or as a Chairman
or a Secretary of one of the
mentioned committees. It is
presented every year.
This Award had been
named for Professor Charles
Massonnet to keep his memory.
Indeed, Professor Charles
Massonnet was an eminent
expert and academic, but also
one of the most leading personalities members of ECCS who
contributed to the promotion
of the use of steel in construction through his work and his
tuition in stability, plasticity
and strength of materials. R

%UROPEISK STUDENTPRIS TIL
3VERRE -X (EGRENS 3TENERSEN
NTNU-student Sverre Mæx
Hegrenæs Stenersen mottok
”The European Architectural
Student Awards 2011” under
en høytidelig prisseremoni i
Potsdam 22. september på
ECCS Congress & Annual Meeting. Prisen ble tildelt for hans
arbeide ”Gjenbruk av oljeplattformer – en mulighetsstudie”,
en masteroppgave ved Fakultet

for arkitektur og billedkunst,
NTNU. Det var i alt 5 studenter
fra Europa som mottok denne
prisen. Det var Norsk Stålforbund som nominerte vinneren
av Norske Arkitektstudenters
Stålkonstruksjonspris 2011 til
den europeiske prisen som
utgis annen hvert år av European Convention for Constructional Steelwork (ECCS). R
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%UROPEISK STÍLDESIGNPRIS TIL (OLMENKOLLBAKKEN
Finansbyråd Kristin Vinje mottok
på vegne av Oslo kommune,
som byggherre, den europeiske
prisen ”ECCS European Steel
Design Awards 2011” for Holmenkollen Nasjonalanlegg – Ny
storbakke K120 under en høytidelig prisseremoni i Potsdam 22.
september på ECCS Congress &
Annual Meeting. Til sammen 15
ﬂotte prosjekter fra hele Europa
ble hedret med hver sin stålpris.
For arbeidet med Holmenkollbakken ble det også delt ut pris
til arkitekt JDS Architects AS,
stålkonstruktør Norconsult AS,

stålkonstruktør Dipl.-Ing. Florian
Kosche AS og stålentreprenør
Lecor Stålteknik AB.
Det var Norsk Stålforbund
som nominerte vinneren av
Norsk Stålkonstruksjonspris
2011 til den europeiske prisen
som utgis annen hvert år av
European Convention for Constructional Steelwork (ECCS).
Prisen består av en bronsestatue som tildeles byggherre,
arkitekt, stålkonstruktør og stålentreprenør – samt diplomer til
nøkkelpersoner i prosjektet.
Prisen er ment å oppmuntre til kreativ
anvendelse av
stål i design og
konstruksjon. Prisen deles ut til en
stålkonstruksjon
som har kvaliteter
både hva angår
estetikk, teknikk,
miljø og økonomi. Konstruksjonen skal være
ferdigstilt i løpet
av de siste tre år.

Prisvinnerne representert ved Florian Kosche (Dipl.-Ing. Florian
Kosche), Tennce Carlsson (Lecor Stålteknik), Kristin Vinje
(Oslo kommune), Julien De Smedt (JDS Architects) og Terje
Børsum (Norconsult).
Tidligere vinnere har holdt en
meget høy standard, og prisen
har derfor fått den nødvendige
prestisje som er viktig for prisen
og for stålmiljøet.
Juryen sier at Holmenkollen
representerer en unik symbiose
mellom form og konstruktiv

utforming. Forslaget om at Nye
Holmenkollen skulle erstatte et
nasjonalt ikon med en ny moderne hoppbakke, som skulle
sammenfalle med Ski-VM
2011, er i seg selv en optimistisk visjon, hvis suksess bare vil
bli forstått i fremtiden. R

%UROPEISKT STÍLBYGGNADSPRIS
TILL 3KIVFILTERANLËGGNINGEN VID 2YAVERKET
Skivﬁlteranläggningen vid
Ryaverket tilldelades ECCS
European Steel Design Awards
2011 vid en högtidlig ceremoni
i Potsdam den 22 september.

European Steel Design Award
delas ut vart annat år av den
Europeiska stålbyggnadsorganisationen ECCS där Stålbyggnadsinstitutet, SBI, är den

svenska representanten. Priset består av
en bronsstaty som
tilldelades byggherren
Gryaab AB, arkitekten KUB
Arkitekter,
stålkonstruktören
Ramböll
Sverige
och stålentreprenören Stålab – samt diplom
till nyckelpersoner i
projektet.
Juryn tyckte att det
svenska bidraget
visade på något
nytt, hur man på
ett elegant sätt,
med stålets hjälp,
kan skapa skönhet i
något som normalt
betraktas som en
ganska ”smutsig”
På plats vid ceremonin i Potsdam för att ta emot priset var Lennart Ekfjorden verksamhet.
och Ulf Gingsjö från beställaren Gryaab, Linda Andersson, Lars-Bertil AndreDet var 14 andra
asson, Markus Syvertsson och PerEric Persson från arkitekten KUB arkitekter
projekt runt om i
samt Fredrik Einarsson och Falk Lehwald från stålkonstruktören Ramböll.
Europa som belöna-
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des samtidigt för att de visar på
en enastående god arkitektur
i stål. Bland dessa projekt kan
nämnas: Kristallen i Köpenhamn, Aviva Stadion i Dublin
och Otopeni Airport i Bukarest.
På www.steelconstruct.com
(ECCS) ﬁnns det bilder på samtliga belönade projekt.
Skivﬁlteranläggningen tilldelades tidigare i år Stålbyggnadspriset för bästa svenska
stålbyggnadsprojekt, vilket
kommer att uppmärksammas
på Stålbyggnadsdagen den 20
oktober i Stockholm där Fredrik
Einarsson från Ramböll kommer att presentera projektet. R
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ÅRS TEKNISK
LIVSLÄNGD

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

www.unitefasteners.com
INGÅR I LINDAB KONCERNEN

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

Byggplåtskruven som är
typgodkänd för 50 år i tuffa miljöer.

NYHETER

Certiﬁerade stålkonstruktörer
OTvå nya certiﬁerade stålbyggnadskonstruktörea är nu examinerade och godkända. Det är Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet och Jan Stenmark Prefabsystem
Entreprenad AB. Certiﬁeringen skall säkerställa tillräckliga kunskaper och färdigheter
hos konstruktörer och ge arbetsgivare och
beställare av konsulttjänster en säkerhet
i att arbetet blir professionellt utfört och
med god ekonomi.

Krav til sertiﬁsering
og CE-merking
OSBI og Norsk Stålforbund har

Norsk Stålforbund
har ﬂyttet
OI og med at Ingeniørenes

publisert nyttig informasjon om
krav til sertiﬁsering og CE-merking av lastbærende stålkomponenter ihht EN1090-1.
Se her: www.sbi.se og www.
stalforbund.com/ce-merking.htm

Hus skal pusses opp neste år
har Norsk Stålforbund funnet et
nytt kontor for sin virksomhet.
Valget falt på et kontor i Arbins
gate 2 som er kun ”et stenkast”
fra Ingeniørens Hus. Nærheten
til Tekna var viktig i og med at
Stålforbundet samarbeider med
NFS/Tekna om utvikling og
gjennomføring av kurs. Kontoret er framleid av Arcelormittal
Commercial Long Norway AS.

Byggevareforordningen
vedtatt
ODen nye Byggevareforordning (CPR) som skal erstatte
dagens Byggevaredirektiv (CPD)
ble vedtatt i januar og publisert
i EUs Ofﬁcial Journal 4. april.
Noen deler ble gjeldende fra 24.
april, mens de deler som omfatter CE-merking vil gjelde fra 1.
juli 2013. Da blir det obligatorisk
med CE-merking i hele EØSområdet av byggevarer som er
dekket av harmoniserte standarder. Svært begrensede unntak
er tillatt. Den største endringen
som er gjeldende fra 24. april i
år, er nye krav til godkjenningsog kontrollorganer.

Reidar Bjørhovde
hedret med ny pris
OAISC (American Institute of
Steel Construction) har tildelt
professor Reidar Bjørhovde The
Lifetime Achievement Award. Prisen hedrer personer som har gjort
en forskjell for utviklingen av stålkonstruksjonbransjen. Prisen er en
spesiell anerkjennelse til personer
som har gitt fremragende service
over en lengre periode til AISC og
til stålmiljøet. Bjørhovde er hedret
for lang-tids bidragsyter til AISC
publikasjoner; redaktør av Journal
of Constructional Research; rundt
250 papers; deltakelse i AISC
Speciﬁcation Committee i mer
enn 20 år; og som professor ved
universitetet i Alberta, Arizona og
Pittsburgh.
10
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Jan
Stenmark,
Certiﬁerad
stålbyggnadskonstruktör
CSK005,
Prefabystem Entreprenad AB

Björn
Åstedt,
Certiﬁerad
stålbyggnadskonstruktör
CSK004,
Stålbyggnadsinstitutet

CAD IQsystem AB

på internationellt harmoniserade program, IIW. Weld on
Sweden är även IIW-godkänd
utbildningsanornare för utbildningen International Welded
Structures Designer, IWD.
www.weldonsweden.se

OCAD IQsystem är ett bygg-

Nya medlemmar i
Stålbyggnadsinstitutet

konsultföretag som sysslar med
byggprojektering och programutveckling, där den senaste
produkten PreElement-TS
använder Tekla Structure som
projekteringsplattform. Projekteringen består till huvuddelen
av prefabricerade stål-och
betong-konstruktioner som
3D-modellbaserad konstruktion (BIM). Programutvecklingen anpassas alltid 100%
enligt varje enskilt företags
önskemål och integreras i företagets unika projekterings- och
tillverkningsproces.
www.cadiqsystem.se

Scandinavian WeldTech – SWT
OScandinavian WeldTech är
en internationell koncern inom
byggsektorn, med tillverkning av råstommar för främst
ﬂervåningshus och hallar. Vi
har levererat branschledande
stålkomponenter till byggsektorn sedan mitten av 1900-talet. Scandinavian WeldTech har
sitt ursprung i Bergslagen och
har sedan starten expanderat
till att täcka in både Norden
och Tyskland. www.swt.se

BTB - Byggnadstekniska byrån
OBTB, är ett företag konsulterande inom byggsektorn
med ca 30 st medarbetare i
dagsläget. Uppdragen spänner
över hela husbyggnadsområdet
med inriktning på konstruktion och byggteknik. BTB har
bred erfarenhet inom olika
projektkategorier och såväl
nybyggnad som ombyggnad.
www.btb.se

AAA Certiﬁcation AB
(A3CERT)
ODen 10 maj 2011 godkändes A3 Cert av SWEDAC som
anmält organ för certiﬁering
av företag som utför dimensionering och/eller tillverkning
av bärverk i stål och aluminium
mot kraven i SS-EN 1090-1.
Godkännandenummer inom
EU är 2296.
A3 CERT är det enda
svenska organet som under
ackreditering i Sverige kan
erbjuda certiﬁeringstjänster
mot EN 1090-1, ISO 3834-2,
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 och AFS 2001:1.
www.a3cert.com

Nye medlemmer i
Norsk Stålforbund:
Kåver & Mellin AB
OKåver & Mellin AB konsulterande ingenjörer är ett konsultföretag inom byggnadskonstruktionsbranschen. Vi deltar
i projekteringen av alla slag av
husbyggnader samt i mindre
omfattning anläggningskonstruktioner.
www.kaver-mellin.se

Weld on Sweden
OWeld on Sweden utvecklar
och anordnar behovsmotiverade svetsutbildningar för Dig
och ditt företag i din hemort.
Weld on Sweden erbjuder ett
brett kursutbud inom svetskonstruktion och svetsproduktion som främst baseras

Borg Byggmontering AS
OBorg Byggmontering holder
hus i nye og moderne lokaler i Tomteveien på Lisleby,
Fredrikstad. Selskapet ble etablert i 2001 og har 20 ansatte.
Selskapet utfører de ﬂeste
typer tak- og fasadearbeider
både på nærings-, privat- og
fritidseiendom.
www.borgbygg.no
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SKRUVMONTAGE SKADAR
Många montörer tvingas att sluta arbeta i förtid på grund av förslitningsskador som
är orsakade av tungt och monotont arbete.
Nacke, axlar, armar och händer slits hårt av den skjuv/tryck/dragbelastning varje
skruv orsakar för att penetrera skiva och regel.
10 000 kvm väggmontage kräver 220 000 st skruv, vilket är en hisnande siffra eftersom många byggen är mycket mer omfattande än så. Montören utsätts årligen för
flera miljoner ensidigt upprepat kroppsslitage på grund av skruvning.
Magna montagesystem minimerar belastningen och reducerar nästan helt ljud och
vibrationer.
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og installasjoner i tiltaksklasse
2. Kontaktinfo Snorre Skar:
snorre@skarindustri.no
Talitor AS
OTalitor oppfører næringsbygg i stål og leverer alt i
metallkonstruksjoner. Hovedkontoret ligger på Rolvsøy
mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Talitor produserer mindre
metall- og stålkonstruksjoner
lokalt mens 90% av produksjonen foregår i de baltiske
landene. Firmaet har mange
års erfaring på stålkonstruksjoner for næringsbygg og påtar
seg små og store oppdrag
innen prosjektering, utførelse
og oppfølging på byggeplass.
www.talitor.no
Fiskum Plate & Sveiseverksted
OFiskum Plate og Sveiseverksted AS ligger sentralt plassert
mellom Kongsberg og Drammen, med eget verksted på
2400 kvm.
Bedriften
som ble
startet i
1959, har
25 ansatte og leverer og
monterer alt innen stålbygg og
konstruksjoner. Fiskum Plate
og Sveiseverksted jobber som
underentreprenør for de store
aktørene samt lokale entreprenører. www.ﬁskum-sveis.no
Øysand Stål AS
OØysand Stål AS ble stiftet i
1991 og holder til i Buvika vis a
vis Norgesmøllene i nye lokaler.
Bedriften er en stålentreprenør
med hovedtyngde på stålkonstruksjoner for bygg & anlegg.
Produksjonen omfatter ulike
typer stål og smedarbeid, trapper, rekkverk , tunnelskjold for
støping i tunnel , gangbroer
og stålkonstruksjoner. Øysand
Stål har i dag 14 ansatte. www.
oysandstal.no

Brigt Lode Teknologi AS
OBrigt Lode Teknologi leverer
ingeniørtjenester innenfor
maskintekniske felt, med fokus
på offshore modiﬁkasjon og
vedlikehold. Selskapet følger
kvalitetssikringssystemet NSEN ISO 9001, og er registrert
i Achilles-databasen. Hovedaktiviteter er prosjektering av
struktur- og maskintekniske
konstruksjoner, prosjektledelse,

produktutvikling, design og
ingeniørtjenester, fabrikasjon
og ferdigstillelse samt
installasjonstjenester.
www.britek.no

Smederna investerar i
ny teknik från Intercut
OI samband med företagets
20-årsjubileum investerade
man i en automatisk kap- och
borrlinje för balk och proﬁler
från Kaltenbach. Inför installationen av denna skedde en
stor om- och tillbyggnad av
tillverkningslokalerna.
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OEDR selger nå POWERCONNECT, et nytt og effektivt
knutepunktprogram. Du kan
beregne skrueforbindelser og
sveiste forbindelser etter Eurokode 3 i en fei. Du kan motta
en demo av programmet. Interesserte kan ta kontakt med
EDR: www.edr.no
Seminar Sikkre Bygg II
- Sertiﬁsering og CEmerking ihht EN 1090-1
OEt tema som er meget
aktuelt for tiden er nye krav
til Sertiﬁsering av verksteder
og CE-merking ihht NS-EN
1090-1. Dette tema kan du
lære mer om på et seminar i
Trondheim 25. oktober og i
Bergen 17. november. Program
og påmelding www.stalguiden.
com/1090.htm

er kjent for mange ingeniører,
men likevel relevant for riktig
prosjektering av en rekke stålkonstruksjoner. Boka forklarer
alle spørsmål knyttet til emnet:
Grunnlag for utmattingsberegninger, pålitelighet og ulike veriﬁseringsmåter, bestemmelse
av spenninger og stressområder, utmattingsstyrke, bruksområde og begrensninger.
Læreboken kan bestilles her:
www.stalforbund.com

Target Zero´s miljøstudie av kontorbygg
OTarget Zero har nå publisert
en miljørapport for kontorbygg, som viser hvordan du
kan redusere karbonutslippet.
Du kan også laste ned miljøstudier av skole, lagerhus og kjøpesenter. Slik kan Target Zero
hjelpe deg med å oppnå de tre
høyeste nivåene i BREEAM.
Last ned rapporten fra www.
targetzero.info

Smarta tak varnar för
hög snöbelastning
l Takmonterade sensorer kan
registrera förändringar i takets
belastning. Ruukki har nu
utvecklat en teknik som kan
installeras såväl på nya tak som
på redan lagda tak där man
har använt bärande proﬁlplåt.
Innovationen kan användas
bland annat på stora lagerlokaler eller arenor. Läs mer på
www.sbi.se

Ny lærebok i utmatting
ihht Eurokode 3
Skivﬁxtur från Europroﬁl.

ODenne utgaven tar for seg
utmatting, et emne som ikke
Smedernas nya moderna
verkstad.

A.L Høyer Oslo og
Finseth fusjonerer
Skar Industriservice AS
OSkar Industriservice AS
holder til i Røyse i Buskerud.
Foretaket ble startet i 2007.
Hovedvirksomheten er bearbeiding av metaller. Bedriften
er godkjent for ansvarsrett
i: Utførelse av bygninger og
installasjoner i tiltaksklasse 2 og
Kontroll utførelse av bygninger

Nytt og nyttig
knutepunktprogram

OA L Høyer AS, Oslo og
Finseth rådgivende ingeniører
AS, Asker fusjonerer sine virksomheter. Firmaets nye navn
blir Høyer Finseth AS.
Hovedkontoret vil bli i Oslo
Selskapet vil med sine 80-90
ansatte bli betydelig styrket når
det gjelder både kapasitet og
kompetans.

Skivﬁxtur för
skarvning av proﬁl
OEuroproﬁl har tagit fram
en skivﬁxtur som gör att man
inte behöver skarva skivor
på regaText. Det medför att
cc-avståndet återigen kan
bli 600 mm, vilket reducerar
antalet reglar med 25 procent och sänker kostnaderna.
Skivﬁxturen är en del i Magna
montagesystem från Europroﬁl. Mer om detta kan du läsa
på www.europroﬁl.se/index.
php?page=magna-montagesystm-2
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CERTIFIKAT EN 10204 3.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mürmann Gewindetechnik GmbH
Bult & Fästteknik AB
Ncqfn\iN\^).
Rattgatan 15
;<$(0)+*N`kk\eYli^
442 40 Kungälv
www.mconnect-systems.de
www.bult-fast.se
K1"+-*'*)'-.''
=1"+-*'*)'-.('
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Produkter
CE-märkta skruvsystem 8.8 & 10.9 i överensstämmelse med utförandestandarden EN 1090-2.
J9/%/fZ_('%0\ec`^k<E(+*00%
SB 8.8 enligt kravstandarden EN 15048-1.
m-connect drag- & tryckstagssystem.
;iX^jkX^jjpjk\d`ee\_Xi<K8^f[beeXe[\%
Dokumenterade provningar och beräkningar garanterar maximal säkerhet.
B&F dragstagssystem med utökad spårbarhet.
Teknik
Mätning av förspänningskraft-, moment- & klämkraftsprovning.
K\be`jbi[^`me`e^XmjbilmfZ_[iX^jkX^jgif[lbk\i%
Bult & Fästteknik AB
:\ik`Ô\iXk\ec`^k@JF0''(1)''/@JF(+''(1)''+%
Eget kontrollaboratorium för veriﬁering av kvalité och säkerhet.
Referensobjekt
Swedbank Arena
Holmenkollen
Älvsbackabron
Tekla Structures
d$Zfee\Zkj[iX^jkX^jpjk\djfdbfdgfe\ek\i`K\bcXJkilZkli\j#9lck
” Ett säkert val för stålbyggaren”
Fästtekniks stålbyggnadsprogram ﬁnns för nedladdning på www.bult-fast.se,
kategori stålbyggnation.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bult & fästteknik AB
Sam Ganguly
Försäljningsansvarig stålbyggnation
Rattgatan 15

442 40 Kungälv
K1"+-*'*)'-.'' 
=1"+-*'*)'-.('







“Ett säkert val för stålbyggaren”
9lck=jkk\be`b89#IXkk^XkXe(,#J<$++)+'Ble^cmK"+-' *'*$)'-.''="+-' *'*$)'-.('`e]f7Ylck$]Xjk%j\nnn%Ylck$]Xjk%j\

3TOCKHOLMS
– stor kapacitet på
'LOBENOMRÍDET I 3TOCKHOLM
KOMPLETTERAS NU MED EN
NY ARENA I VËRLDSKLASS
.ËR 3TOCKHOLMSARENAN STÍR
KLAR VÍREN  INNEBËR DET
ATT 'LOBEN #ITY MED SINA FYRA
EVENEMANGSARENOR FÍR EN
KAPACITET PÍ   BESÚKARE &ÚRUTOM DEN NYA ARENAN lNNS HËR %RICSSON 'LOBE
!NNEXET OCH (OVET ¯GARE
ËR 3TOCKHOLMS STAD GENOM
BOLAGET 3TOCKHOLM 'LOBE
!RENA &ASTIGHETER
av Klas Lilieqvist, WSP

"

ygget av Stockholmsarenan,
som nu är i full gång, är förenat med många tuffa utmaningar. Förutsättningarna
var att arenan ska rymma
30 000 sittplatser, ha en maxkapacitet
på 40 000 besökare samt ett öppningsbart tak där öppningen är helt fri från
stålkonstruktioner.
Asymmetrisk form
En utmaning är att tomten där arenan
byggs är trång. På östra sidan går Nynäsvägen, på västra sidan Arenavägen och
SL’s järnvägsspår. I norr ligger Ericsson
Globe och i söder begränsar granntomten. Allt detta ställer höga krav på logistik och planering för att möjliggöra byggandet av arenan. Dessutom begränsas
arenans höjd av detaljplanens maxhöjd.
Taket på Stockholmsarenan får maximalt
uppnå en höjd som motsvarar strax ovan
ekvatorn på Ericsson Globe, för att inte
14
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Arkitekternas vision av
den perforerade aluminiumfasaden.
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ARENAN

liten markyta

³
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Montageordning från väster till öster. Bilden visar dagsläget.
³ dominera stadsbilden på bekostnad av

världens högsta sfäriska byggnad.
Lösningen blev en asymmetrisk konstruktion som nästan når ända ut till
Nynäsvägen och går över Arenavägen.
Arenan får formen av en amﬁteater där
norra läktaren är högre och bredare än
den södra sidan. Ett skäl till detta är
tomtens förutsättningar. Alla sektioner
är olika vilket innebär att man inte kan
utnyttja upprepningseffekter för stålkonstruktionerna. Allt ritas i Tekla Structure
och varje plåtbit blir en ritning. Totalt
har det producerats 20 000 stålritningar
i detta projekt.

Stålstommen färdigmonterad. Primärbalkarna vilar
på pylonerna och bär i sin tur både det rörliga och fasta taket.
Pelarna runt periferin avlastar fasta taket ner på betongstommen.

Öppet tak
En annan svår nöt att knäcka var det
öppningsbara taket. Den asymmetriska
formen och nivåskillnaderna på arenan,
ca 6 meter mellan norra och södra änden,
gjorde det extra svårt att lösa takfrågan.
Taköppningen, som är helt fri från stål- Tvärsektion genom Arenan.
konstruktioner, är 105 x 70 m i öppet läge Observera de lutande betongpelarna.
vilket innebär att hela spelplanen kan vara
under bar himmel när så önskas. Läktarna
är däremot alltid under tak.
Takluckorna är uppdelade i två halvor
som löper på räls i nord-sydlig riktning.
Rälsen är krökt i cirkelform med en radie
på 500 meter i vertikalplanet. Varje halva
består av 4 fast sammankopplade segment. Varje segment vilar på fyra boggier
det vill säga åtta hjul. Luckhalvorna öppnas av egenvikt och stängs med wirespel.
Varje segment består av två sadelfackverk med spännvidden 70 m med mel- ³
16
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SKRÄDDARSYDDA
STÅLKONSTRUKTIONER

WSP är ett globalt företag som
erbjuder konsulttjänster inom Hus &
Industri, Transport & Infrastruktur
samt Miljö & Energi.

UNITED
BY OUR
DIFFERENCE

Industri

WSP Byggprojektering deltar
under hela processen. Från
förstudier, projektering, förfrågningar och bygghandlingar till
byggledning och kostnadsstyrning.
Vi strävar efter en lyckad balans
mellan arkitektur, funktion, kvalitet, produktion, tidshållning och
totalekonomi - och vi ser alltid
till projektets helhet. Att skapa
trygghet för kunden är vårt mål.
ETT URVAL AV VÅRA FOKUSOMRÅDEN
s Industri: skogs-, stål-, gruv-,
kemisk-, livsmedels-,
läkemedels-,
elektronik-, verkstads- och
bilindustri m.ﬂ.
s Energianläggningar - (kraft)
värmeverk
s Avloppsreningsverk
s Komplexa ombyggnader i
innerstad
s Flygplatsbyggnader
s Arenor
s Höghus
s Sjukhus och
universitetsbyggnader

LKAB
Ritning: LKAB

Igelsta, kraftvärmeverk i Södertälje
Foto: Scandinaviska glassystem AB

Infrastruktur

Resecentrum, Umeå

Citybanan i Stockholm

Anläggning

BIM-projektering kan erbjudas
inom alla fokusområden.
Våra ca 350 konstruktörer projekterar avancerade stålkonstruktioner i hela Sverige från Malmö i
söder till Kiruna i norr. Vi erbjuder också specialisttjänster inom
stålteknik såsom besiktningar,
upprättande av kontrollprogram,
skadeutredningar m m.

Stockholmsarenan
Illustration: www.stockholmsarenan.se

Provningsanläggning UHVDC för ABB i
Ludvika

Husbyggnad

För mer information kontakta
Lars Jahncke, Affärsområdeschef
WSP Byggprojektering
Tel: 08-688 62 43
lars.jahncke@wspgroup.se
Läs mer på www.wspgroup.se

Umeva, nytt kontor på Ön i Umeå

Bostäder i Ängelholm

³ lanliggande åsar som bär den trapetskor-

rugerade plåten. Takluckornas totala vikt
är ca 1500 ton. De är dimensionerade
för snö, vind och en evenemangslast som
uppgår till 100 ton.
Primärstomme
Utformningen av stålstommen har varit
förenat med svåra avvägningar mellan
kostnad, teknik och estetik. Ett otal lösningar har prövats och förkastats innan
det slutgiltiga valet gjordes i samarbete
mellan beställare, arkitekter och konstruktörer. På grund av tomtens geometri blev lösningen att sätta två parallella
fackverksbalkar på fyra pyloner. Fler
pelarlägen var inte möjliga eftersom
vägar och järnväg hindrade detta.
De två balkarna som löper på varsin
sida längs med arenan är vardera 210 m
långa 6 meter breda och höjden varierar
mellan 8 meter vid upplagen och 16 meter
i mitten. Underramsstången är rak men
18
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Primärfackverket kopplat till lyfttornen i ändarna färdigt för lyftning från montagebädden.
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Lyftet skedde nattetid och tog ca 10 timmar.
³ Västra primärfackverket i upplyft läge.

Upplagsbalkar mellan pylonväggarna monteras inför sänkning av fackverket ner på lagren. Upplagsbalkarna väger ca 35 ton per styck.

lutar från norr mot söder ca 4,7 meter.
Överramsstången är cirkelböjd. Alla fyra
balksidorna är försedda med diagonaler
för att ge maximal torsionsstyvhet.
Sekundärstomme
Mellan primärfackverken ligger ett tvärgående fackverk över varje kortlinje som
bär det fasta taket i norr och söder. Det
fasta taket bärs upp av fackverksbalkar som vilar på primärfackverken och
på en krans runt hela arenans periferi.
Kransen består av två pelarrader, på
ca 10 meters avstånd, som vilar på det
översta betongplanet. Ett horisontalfackverk på kransens ovansida är kopplat till
betongstommens skjuvväggar. De fyra
väggarna per långsida samt de fyra pylonerna utgör arenans stomstabilisering.
Fasta taket består av åsar av valsade proﬁler som bär upp en trapetskorrugerad
takplåt. Åsavståndet är anpassat till snö
och snöﬁckor.
.2  s    s .9 (%4 %2 /- 34±, "9' ' .!$

Primärbalkarnas utformning
Utformningen av primärbalkarna har
stötts och blötts. De styrande parametrar
som diskuterades var:
³ spännvidd på primärfackverken
³ primärbalkarnas tvärsektion och höjd
³ fackverkstängernas proﬁl
Balkarnas spännvidd det vill säga
avståndet mellan pylonerna i nord-sydlig
riktning borde, av arkitektoniska skäl,
helst vara sådan att pylonerna hamnade
bakom läktarna. Eftersom ökad spännvidd medför högre kostnad blev det slutliga valet en kompromiss där pylonerna
placerats mot läktarna utan att kosta
alltför mycket i förlorade sittplatser.
Som tvärsektion var önskemålet en rombisk form. Den formen fungerar inte med
alltför höga fackverk vilket ledde till att en
rektangulär tvärsektion valdes. Den valda
balkhöjden är dock ett par meter lägre än
den konstruktivt optimala. Tvärsektionen
är således också en kompromiss.

Val av proﬁler
Till sist återstod att välja proﬁltyp för
fackverkets stänger, runda eller rektangulära proﬁler. Valet föll slutligen på rektangulära proﬁler. Detta bland annat för
att leveranssäkerheten ansågs vara bättre
för rektangulära stänger som entreprenören själv tillverkar. Det är endast ett fåtal
tillverkare som klarar att tillverka cirkulära rör i de dimensioner som krävdes.
Ramstängerna har dimensionen
800x800 mm respektive 1300x800 mm
med godstjocklekar varierande mellan 35
och 50 mm. De är byggda i polygonform
där två 15 meters bitar svetsas i verkstad till
30 meters enheter som transporterades från
Normeks verkstad i Finland till byggplatsen. Tyngsta montageenhet var ca 35 ton.
Diagonaler och vertikaler har dimensionen
600x800 mm med godstjocklekar mellan
10 och 40 mm. Fackverken i övre och
undre sidan av balkarna är 500x400 mm.
Knutpunktsutformning valdes, i huvudsak ³
S T Å LP R O J E K T
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³på stålentreprenörens inrådan, att utföras

som svetsat förband i stället för skruvat.
Varje knutpunkt är dimensionerad med
FEM-analys.
Materialval
För i princip alla stålkonstruktioner valdes
S355-stål. Orsaken var att deformationskraven gjorde att högre stålkvalitet inte
kunde utnyttjas. Den viktigaste parameter
för begränsning av deformationer är att primärbalkarnas förvridning av last från det
rörliga taket inte får bli så stor att takluckorna kärvar mot rälsen. En begränsning av
den vertikala nedböjningen var dessutom
nödvändig för att begränsa tvångskrafter i
anslutning mot det fasta taket.
Montage
Att få primärbalkarna på plats är ett av de
mest spännande momenten under byggprocessen. Först svetsas den del av fackverket
som ligger mellan pylonerna (178 m) ihop
och lyfts till slutlig nivå. Senare kompletteras primärfackverket med två spetsar
om ca 16 m till slutlig balklängd 120 m.
Den första balken (den västra) lyftes på
plats i mitten av september med hjälp av två
specialställningar, en i vardera balkänden.
Klätterdomkrafter på pylontopparna lyfte
steg för steg den 1600 ton tunga balken från
montagebädden och ca 30 meter upp i luften. Lyftet tog ca åtta timmar. En ﬁlm från
balklyftet ﬁnns på www.clipsource.se/p/sga/.
Balkarna monterades på deformationslager som vilar på en avväxlingsbalk mellan
pylonväggarna.
Eftersom montagebädden i huvudsak utgörs av ordinarie prefabbjälklag
blev kostnaden för montagestål låg.
Nästa primärbalk (den östra) kommer att lyftas på plats i december.
De åtta rörliga ”takluckorna” kommer
att byggas parallellt med montaget av
östra primärfackverket och sedan startar
upplyft av dessa när båda primärfackverken är på sin slutliga plats. Montaget av
sekundärstålet (dvs kransen av de mindre
fackverken i fasta takkonstruktionen samt
scenbryggor) sker delvis parallellt men
också efter montage av primärfackverken.
Teknik för alla typer av evenemang
I huvudfackverken ryms alla ljud- och
ljusinstallationer samt trappor, landgångar, belysning och ventilation.
Även de båda maskinrummen i varje
balk, vardera vägande 30 ton, monterades in i primärbalkarna före lyftet.
Stora krav ställs på Stockholmsarenans
ﬂexibilitet. Evenemang av olika typer
inom både sport och underhållning ska
kunna förekomma och man ska enkelt
kunna byta mellan olika verksamheter.
En teknikbrygga liknande den i Ericsson Globe kommer att ﬁnnas här. När
takluckorna är stängda kan 100 ton
hängas i det rörliga taket. Den fasta teknikbryggan som är placerad i arenans
södra del är dimensionerad för 75 tons
evenemangslast.
20
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Lyfttornen
monterade
på pylonerna.
Stålstommen
för kransen
som går runt
hela arenan
och inrymmer teknikutrymmen
för ventilation.

Maskinrum – två stycken – för manövrering av rörliga taket monterades inne i
balken före lyft. De väger 30 ton styck.
Faktaruta
Byggherre: Stockholm Globe Arena
Fastigheter
Totalentreprenör: Peab Sverige
Arkitekt: White Arkitekter
Projektör stål: WSP
Projektör grunder: WSP
Projektör mekanik: Dematek
Stålentreprenör tak: Normek
Leverantör mekanik: Dematek
Stålvikter: Fast tak – 4 000 ton
Rörligt tak – 1 500 ton

Parkering och kommersiella lokaler
Under Stockholmsarenan byggs ett parkeringsgarage. I våningsplanet ovan garaget
byggs ca 12 000 kvadratmeter kommersiella lokaler med verksamheter som ska
stödja evenemangsupplevelsen. I dagsläget
är planerna inte helt klara, men inriktningen är mat, dryck, nöje och underhållning.
WSP med från början
WSPs konsulter har deltagit tidigt i
arbetet med Stockholmsarenan både
med utformning och analysarbete och
med trafik och logistik, miljö, säkerhet och projektledning i program- och

Bilden visar balken hängande i lyfttornen
innan nedsänkning på avväxlingsbalkarna
Ett av maskinrummen syns inne i balken.
I bakgrunden kransens stålstomme utanför läktarnas överkant.

detaljplaneskedet. WSP Byggprojektering står för all stålprojektering, ett
uppdrag som engagerat många medarbetare från olika delar av landet.
WSP svarar även för betongelementen,
totalt 17 900 st, varav endast en liten
del är lika.
Mer information om Stockholmsarenan ﬁnns på www.stockholmsarenan.
se. Det går också bra att besöka den
informationspaviljong som ﬁnns på Arenatorget, mellan Skyview och Globen
Shopping. T
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Anmäl dig till
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20-21 oktober i Stockholm!

   

Föredrag av Klas Lillieqvist, WSP, om Stockholmsarenan.
Studiebesök till Stockholmsarenan och Swedbank Arena i Solna

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

S T Å LP R O J E K T

21

6WnOJnUDOGULDYPRWHQ

9LOGXI¡OJHPHGLWLGHQ"
9LJM¡UGHWJMHUQHVDPPHQPHGGHJ

www.norskstaal.no
3URGXNWNDWDORJVHUWL¿NDWGDWDEDVHSURGXNWLQIRUPDVMRQEHVWLOOLQJRJIRUHVS¡UVOHUSnQHWW
. 2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

XX X X X X X X

3

Bjørn Isaksen,

Foto: Johan Brun

Statens vegvesen

Bruene ved Minnesund.

3TÍLBRUER I .ORGE
STÅLBRUER

0Í  TALLET OG FRSTE HALVDEL AV FORRIGE ÍRHUNDRE VAR
STÍL DET NATURLIGE MATERIALVALGET I BRUER MED LANGE SPENN
HVOR BEGREPET iLANGE SPENNw MÍ TOLKES I ET AVPASSET TIDS
PERSPEKTIV ) DENNE PERIODEN VAR FAGVERKET OG BUEN BRUKON
STRUKTRENS VIKTIGSTE VERKTY $EN MER PRIMITIVE BJELKEN HAR
FÍTT KT AKTUALITET I MODERNE TID OG DENNE UTVIKLINGEN ER NOK I
HOVEDSAK STYRT AV KRAVET TIL MER KOSTNADSEFFEKTIVE LSNINGER
BÍDE I BYGGE OG DRIFTSFASEN

%

t godt bilde på denne utviklingen er
bruene ved Minnesund. Her ser man
den majestetiske jernbanebrua fra
1879 sammen med vegbruene – buebrua
fra 1959 og bjelkebrua fra 1993. Den
nesten 20 år gamle bjelkebrua er nå under
ombygging, hvor den utvides fra to til ﬁre
kjørefelt. De to stålbjelkene er forsterket,
og konstruksjonen er ombygd til en lukket
.2  s     s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

stålkasse. Bruplata i betong er så utvidet,
hvor den utkragede delen støttes av skrå
trykkstrevere i stål. Den ombygde brua
skal åpnes for traﬁkk høsten 2011.
Brukonstruktøren
Når det gjelder bruer i vår tid, er det ofte
spesielle formkrav, grunnforhold eller
byggemetoder som gjør at det velges et

hovedbæresystem i stål. Sett fra en brukonstruktørs ståsted kan dette på mange
måter virke paradoksalt. Stål og stålkonstruksjoner kan utformes hensiktsmessig
både for å ta trykk og strekk. Bjelkekonstruksjonen i betong og fagverket i tre er
i realiteten hybridkonstruksjoner med et
betydelig innslag av stål – enten for opptak av strekk, eller som et hensiktsmessig
utformet knutepunkt. Valg av hovedbæresystem og materialer skal ses i sammenheng. Bruas utforming og funksjon
skal kunne leses i bæresystemet. Dette er
brukonstruktørens arena, og verktøyet er
statikken med kjente elementer som buer,
plater, skall og fagverk. Djerve tanker skaper også plass for ærlige bjelker og søyler.
Under bygging
Stålbjelker og spesielt stålkasser i samvirke
med ei topplate i betong velges ofte når
grunnforholdene er ugunstige for ﬂere
og kortere spenn. Bru til Linesøya i SørTrøndelag som snart står ferdig, er et eksempel på dette. Brua er fundamentert på
senkekasser, som står på ei nylig etablert ³
STÅLBRUER
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³ steinfylling. Nettverksbuen har fått sin

De mange fjordene
Det norske fjordlandskapet er også i dag
en utfordring for rasjonell og effektiv
samferdsel. Det er preget av bratte og steile
fjellsider som omkranser den brådype
fjorden. Hengebru med ett hovedspenn
og korte viadukter er derfor et vel egnet
fjordkryssingskonsept. En rask opptelling
viser at vi i dag har 24 hengebruer med
spennvidde over 200 meter. Hardangerbrua (1310 m) i Hordaland og Dalsfjordbrua (523 m) i Sogn og Fjordane er under
bygging, og de skal begge stå ferdig i 2013.
Hålogalandsbrua (1145 m) i Nordland
er under planlegging. Et typisk trekk ved
disse store prosjektene er at produksjonen
av avstivningsbæreren (stålseksjonene)
skjer i utlandet. Seksjonene transporteres
sjøveien til brustedet, hvor de så heises på
plass. Spesielle ståldetaljer som tårnsadler,
plater og stag til forankring av bærekablene samt hengestangsfester produseres
også i økende grad utenlands.

Foto: Statens vegvesen

renessanse. Tidlig på 1960-tallet ble det
bygd to nettverksbuer med spenn på omtrent 80 meter. I fjor ble Brandangersundet
bru i Sogn og Fjordane med et hovedspenn
på 220 meter åpnet for traﬁkk. Nå er ny
Åsnes bru i Nord-Trøndelag under bygging, og den spenner 111 meter.

Hardangerbrua under produksjon hos ZPMC i Shanghai.

Illustrasjon: Statens vegvesen

Lengre spenn
Et særegent trekk ved de lange norske
hengebruene er at de bærer et moderat
traﬁkkvolum. Det er sjelden behov for
mer enn to kjørefelt. Hardangerbrua har
et hovedspenn på 1310 meter og en avstivningsbærer som er 18,3 meter bred
og 3,25 meter høy. Denne utformingen
kan nok ikke benyttes for særlig større
spennvidder enn 1,5 km – men behovet
for lengre spenn vil komme.
Utvikling av brukonsept for de lange
fjordkryssingene på en ferjefri E39 er i
gang. Kryssing av Sognefjorden krever et
hengebruspenn på 3,7 km.

Statens vegvesen har begynt et arbeid
for å utvikle en ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. Fjordkryssinger med
rør-, ﬂyte- eller hengebru er nødvendig, og
utviklingen av de lange hengebruene med
spennvidde opp til 3,7 km og moderat
traﬁkkvolum er derfor allerede i gang ved
bruseksjonen i Vegdirektoratet. T
Läs mer på Internet
www.vegvesen.no/
Vegprosjekter/ferjefriE39
24
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Bara fantasin sätter gränser
Paroc Panel System har levererat ca 1700 m2 element till Voksen Flerbrukshall i Oslo.
Entreprenör: Komplett Bygg AS
Elementmontage: Franke Onsrud AS
Arkitekt: Hille-Melbye arkitekter AS

PAROC®-elementen representerar rationella lösningar för dagens krävande arkitektur. PAROC®elementen ger dig kortare byggtid, högre brandsäkerhet (Euroclass A2-s1,d0), större energibesparing, mer ﬂexibilitet och enklare montage med ett minimum av materialspill. Det är vad vi
kallar en god totalekonomi. Paroc Panel System erbjuder nu ett komplett system av element med
varierande ytor, proﬁler, fästdon och beslag. Med vår tekniska support är det bara fantasin som sätter gränser för dina nyskapande lösningar.
Vi ses på
Stålbyggnadsdagen
20-21 Oktober
i Stockholm

PAROC PANEL SYSTEM AB
541 86 Skövde
Tel. 0500-46 90 00, Fax 0500-48 63 03
www.paroc.se
. 2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

Vi ses på
Norsk Ståldag
3. November
i Oslo

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

Det är nu viktigt att alla ser till att skaffa sig information om vad som gäller och hur man gör när det gäller CE-märkning. Bland annat har SBI arrangerat ett seminarium i Stockholm.

/BLIGATORISK #% MËRKNING
AV BYGGPRODUKTER
CE-MÄRKNING

FAKTA
³ Från 1 juli 2012 måste verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser
i stål till en byggarbetsplats vara certiﬁerade enligt EN 1090-1.
³ Från 1 juli 2013 är CE-märkning obligatorisk för alla bärverksdelar i stål som levereras till en byggarbetsplats.
Den som ansvarar för CE-märkningen måste ha ett certiﬁkat i enlighet med EN 1090-1.

$ET KOMMER DET
KOMMER DET KOMMER
$ET ËR NËSTAN HËR 6AD DÍ
*O OBLIGATORISK #% MËRK
NING AV BYGGPRODUKTER

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

E-märkning är ett system för
produktmärkning inom EU- och
EES-området som infördes av
den Europeiska gemenskapen i början
av 90-talet. Med CE-märkningen intygar
tillverkaren eller importören att produkten
uppfyller vissa grundläggande krav på
hälsa, miljö, säkerhet och andra väsentliga egenskaper, samt att man följer en
föreskriven kontrollprocedur. För många
produkter ansvarar tillverkaren själv för
att kraven är uppfyllda. För vissa produkter med höga krav på säkerhet krävs
veriﬁering av en oberoende tredjepart, ofta
kallade anmält organ (notiﬁed bodies),
som är erkänd av EU:s medlemsstater att

C

utföra provning, certiﬁering och kontroll
i enlighet med de olika direktivens krav.
CE-märkning av byggprodukter
från 1 juli 2013
CE-märkning av byggprodukter regleras
sedan tidigare av EU:s byggproduktdirektiv (CPD), men nu har byggproduktförordningen (CPR) kommit och gäller
parallellt med CPD fram till 1 juli 2013.
Därefter gäller endast CPR, och då blir
CE-märkning av byggprodukter obligatoriskt, förutsatt att det ﬁnns en harmoniserad europeisk standard eller ett europeiskt
tekniskt godkännande (ETA) som täcker
den speciﬁka byggprodukten.
³
C E- M Ä R K N I N G
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³

Att en standard är harmoniserad
innebär att den är godkänd mot ett
direktiv och har en bilaga om vad
CE-märkningen omfattar. När en
harmoniserad standard väl ﬁnns tillgänglig ﬁnns det övergångstider då
tillverkaren kan välja mellan det nationella och det europeiska systemet.
Information om antagna harmoniserade standarder och övergångstider
publiceras i Europeiska Unionens
Ofﬁciella tidning, EUT.
Certiﬁering enligt EN 1090-1
krav för CE-märkning
För stålbyggare kan det vara värt att
veta att EN 1090-1, Utförande av
stål- och aluminiumkonstruktioner
– Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda
krav, antogs som en harmoniserad
standard 2011-01-01 med en övergångstid på 18 månader.
Detta innebär att tillverkare, t ex
en stålverkstad eller en stålbyggare,
som vill kunna CE-märka bärande
komponenter och byggsatser (deﬁnieras som ﬂera bärverksdelar som
monteras på plats) i stål måste vara
certiﬁerade enligt EN 1090-1. Som
lök på laxen innebär det också att
även om det formella kravet på CEmärkning för byggprodukter gäller
först 2013-07-01 måste tillverkare av
bärande komponenter och byggsatser i
stål vara certiﬁerade enligt EN 1090-1
efter övergångstidens slut 2012-06-30.
Certiﬁkatet ska omfatta hela
tillverkningsprocessen
Ett certiﬁkat utfärdas av ett anmält
organ efter en godkänd besiktning
av tillverkarens anläggning och system för produktionsstyrning (FPC).
Lägg gärna på minnet att certiﬁeringen omfattar samtliga moment
i tillverkningsprocessen som har
betydelse för de egenskaper som
ska deklareras. Om processen även
omfattar underleverantörer, stålgrossister, konstruktörer etc, ska
alltså även deras delmoment ingå i
certiﬁeringen.
Råd och stöd för den osäkre
CE-märkning och certiﬁering enligt
EN 1090-1 är ännu väldigt nytt.
Många i branschen känner sig
osäkra. Alla frågor har ännu inte
fått entydiga svar och nya frågor
fortsätter att dyka upp. Ni som söker råd och stöd om detta hittar en
hel del nyttig information på www.
sbi.se och www.stalforbund.com/
ce-merking.htm. Där läggs uppdaterad information ut allt eftersom
dimmorna skingras. T
Läs mer på Internet
www.sbi.se
www.stalforbund.com/
ce-merking.htm
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Lars Hamrebjörk

Scandinavian WeldTech-gruppen

&ÚRSTA STÍL
BYGGAREN I
NORRA %UROPA
SOM #% MËRKER
SINA PRODUKTER
M E D L E M S F Ö R E TA G E T

3CANDINAVIAN 7ELD4ECH ËR EN STÍLBYGGARE MED LÍNG
TRADITION I BRANSCHEN OCH ËR ETT FÚRETAG SOM ALLTID SËTTER
KVALITETEN I FÚRARSËTET 374 VAR TIDIGT I STARTGROPARNA OCH
#% MËRKTE SINA PRODUKTER

3

WT tillverkar och säljer SWT-stomsystem, bestående av pelare och balkar i stål men även andra kompletterande stålkomponenter ingår. SWT-systemet
är ett stomsystem som ger stor ﬂexibilitet
och hög kvalitet genom att det bygger på
en kombination av samverkansteknik och
bärning med rent stål. SWT kan även åta
sig hela råstommeentreprenader inklusive
prefabbetong och ytbeklädnad i plåt under
förutsättning att SWT-systemet utgör en
betydande del av stommen. Man köper då
in själva montaget.
Verksamma i norra Europa
SWT är verksamma i såväl Norden som i
Centraleuropa. Projektering och försälj-

ning sker i Sverige (Borlänge), Danmark
(Köpenhamn) och i Tyskland (Rostock).
Tillverkningen sker både i Sverige och
Tyskland. Totalt har gruppen knappa
100 anställda.. Anläggningen i Tyskland
jobbar mot Centraleuropa och Danmark
medan marknaderna i Sverige och Norge
bearbetas från Borlänge.
För närvarande växer SWT kraftigt
på samtliga marknader där man är verksamma. I Tyskland har man ofta ett större
helhetsåtagande med hela råstommeentreprenader medan i Danmark är man
mer en leverantör av montagefärdiga
stomsystem. I Sverige är det mer blandat men utvecklingen går mot ett större
helhetsåtagande.
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

VD Mikael Widmark och Jan Eckerlid, produktionschef, ute i verkstaden där en lång stålbalk är under tillverkning.

Bakgrunden till SWT-balken.
Ursprunget till SWT-systemet är en hattbalk med tillhörande pelare som togs fram
på 80-talet. Båda produkterna byggde på
samverkan mellan stål och betong med
följd att även den inbyggda brandkapaciteten kunde utnyttjas. Då de ursprungliga
produkterna var mycket tillverkningsovänliga, har systemet sedan genomgått
en rejäl produktutveckling och produktionsanpassning genom åren till dagens
system som är en effektiv lösning.
Företagets historia
Under 1950-talets början startades tillverkning av byggelement i stål vid järnverket i
Smedjebacken och från den tillverkningen
.2  s     s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

har sedan Scandinavian WeldTech-gruppen
utvecklats. Under 1990 bolagiserade dåvarande ägaren Fundia AB byggelementverksamheten och 1993 köpte Mikael
Widmark denna verksamhet och ändrade
namn till Scandinavian WeldTech AB. Företaget ﬂyttade 1999 till den nuvarande,
större produktionsanläggningen i Borlänge. Det möjliggjorde fortsatt expansion och ett viktigt samarbete slöts med
Nordland Betongelement A/S som sedan
dess företräder bolaget i norra Norge.
Framgångarna fortsatte och 2005 startades
Scandinavian WeldTech A/S i Danmark.
Den vidgade marknadssatsningen gav resultat och för att säkra leveranskapaciteten
startades Scandinavian WeldTech GmbH

i Rostock under 2006. Under 2009 har
Scandinavian WeldTech AS i Norge inlett
sin verksamhet.
Vad tycker du om det nya regelverket?
Mikael Widmark är positivt inställd
till det nya regelverket med certiﬁering
och CE-märkning av produkter inom
stålbyggandet för att det kommer att
öka kvaliteten och att man skapar ett
gemensamt europeiskt system där olika
nationella regler får mindre betydelse.
Det är också bra för att det normsätter
det som tidigare har varit handbokstext.
Mikael påpekar dock att det är viktigt att
man hittar den rätta balansen i tillämpningarna av de nya reglerna. Att man sätter³
M EDLEM S FÖRE TAG E T

29

CE-märkt balk

³ rätt nivå på kraven och på rätt ställe. Det är
ett nytt regelverk som kommer att behöva
slipas på i kanterna för att bli riktigt bra.
SWT har hela tiden sett till att jobba enligt internationella standarder och kvalitetssystem. På detta sätt är det enklare
att verka på ﬂera marknader. EN 1090
knyter nu ihop påsen och harmoniserar
regelverket över hela Europa.

Jan och Mikael vid ett upplag av tillverkade SWT-balkar och SWT-pelare som väntar
på transport ut på projekt.

Varför valde ni att certiﬁera er redan nu?
– Ett starkt skäl är att vi vill kunna stärka
våra påståenden om att vi kan leverera
med hög kvalitet. Helt enkelt för att öka
vår trovärdighet menar Mikael.
– Genom vår verksamhet i Danmark
där EN 1090-2 kom tidigare än i Sverige
såg vi tidigt vart det var på väg och låg
redan i startgroparna när möjligheten
till certiﬁering kom. Ytterligare ett skäl
var att våra tidigare typgodkännanden
inte kunde förlängas när BKR slutade att
gälla. Det gjorde att CE-märkning blev
än mer aktuellt.

Har du något råd till andra stålbyggare?
- Starta direkt! Det är inget att vänta på.
Fundera inte på om du måste eller inte –
Du måste! Beslutet är redan fattat. Släpp
det gamla och se fördelarna i det nya.
En certiﬁering ger en styrning och kvalitetssäkring genom hela produktionskedjan, från konstruktionsritning till färdigt
montage.
- Det är även viktigt att beställare och
byggentreprenörer ser till att alla som
hanterar stålkonstruktioner i sina projekt
jobbar enligt SS-EN 1090 och följer de
nya reglerna.

30
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Mikael påpekar också att även stålkonstruktören måste certiﬁeras. Äldre
standarder som ISO 3834 inriktar sig på
tillverkningen i verkstaden, medan den
nya EN 1090-1 även har med produktutveckling och projektering i kvalitetssäkringen. Utanför Sverige är man mer
pålästa och förberedda på EN 1090 – det
gäller även Danmark och Norge. Det ﬁnns
därför ingen tid att vänta på. T
Läs mer på Internet
www.swt.eu
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Kjetil Myhre,
Daglig leder
Norsk Stålforbund

2UUKKI #ONSTRUCTION I
&REDRIKSTAD PÍ FULL FART MOT
#% MERKING
M E D L E M S F Ö R E TA G E T

2UUKKI #ONSTRUCTION .ORGE !3 &REDRIKSTAD ER GODKJENT
FOR UTFRELSE I UTFRELSESKLASSE %8# ETTER NY UTFRELSES
STANDARD .3 %.   "EDRIFTEN ER DERMED DEN ANDRE
STÍLENTREPRENREN I .ORGE SOM ER GODKJENT AV .ORSK
3TÍLFORBUND FOR PRODUKSJON OG MONTERING AV STÍLKON
STRUKSJONER I %8# $ETTE ER ET VIKTIG SKRITT PÍ VEIEN TIL
#% MERKING FOR SELSKAPET
sist uke ble Unit Manager Jan Erik
Bergsrønning, Technical Manager
Trond Brynhildsen og Production Manager Birger Lindberg overrakt beviset
på at Ruukki Construction på Gressvik
er ”Godkjent for utførelse” av Norsk
Stålforbunds Kjetil Myhre.
I virksomheten på Gressvik er det 50
engasjerte medarbeidere som designer,
produserer, monterer og selger ca 4000
tonn stålkonstruksjoner i året. Dette skjer

I
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i to store produksjonshaller samt en hall
for maling og overﬂatebehandling. Det
er for tiden stor aktivitet og mange prosjekter på gang – fra Kristiansand i sør
til Finmark i Nord.
Ruukki Construction Norge AS
Fredrikstad er en ledende leverandør av
komplette bæresystemer i stål - inkludert vegg og tak - til industri-, kontor-,
forretningsbygg i Norge. Avdelingen i
Fredrikstad er eid av det ﬁnske Ruukki-

konsernet som er representert i 27 land,
har totalt nærmere 12000 ansatte og er i
fremste front når det gjelder stål og produkter av stål.
Läs mer på Internet
www.ruukki.no
M EDLEM S FÖRE TAG E T
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#OMPARISON
OF THE ,#!
OF TWO BRIDGES
MADE OF STEEL
AND CONCRETE
Figure 1: Composite bridge over A5 highway

STÅL&MILJÖ

,IFE #YCLE !SSESSMENT ADDRESSES THE ENVIRONMENTAL
IMPACTS OF A PRODUCTS LIFE CYCLE FROM RAW MATERIAL
EXTRACTION THROUGH PRODUCTION USE AND END OF LIFE )N THIS
ARTICLE WE APPLY THIS STANDARDISED METHOD TO TWO BRIDGES
ONE DESIGNED AS A COMPOSITE BRIDGE AND ONE AS A
PRESTRESSED CONCRETE BRIDGE

4

he environmental proﬁle of the bridges, deﬁned by eleven indicators,
is strongly connected to the bill
of quantities. As a result, the composite
bridge generates signiﬁcantly less environmental impacts than its equivalent made
of prestressed concrete, much heavier. The
study also demonstrates that recycling is
not necessarily beneﬁcial depending on
the material.
On the one hand, the recycling of
structural steel avoids the emission of
32 tCO2eq, thus decreasing the overall
impact of the composite bridge, and, on
32
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the other hand, reinforced concrete requires a pre-treatment before recycling that
is not counterbalanced by the beneﬁts of
recycling, thus downgrading the overall
environmental proﬁle of the prestressed
bridge.
This article presents the results of the
Life Cycle Assessment (LCA) carried out
on two bridges: one designed as a composite bridge and one as a prestressed
concrete bridge. An LCA is a standardised methodology that addresses “the
environmental aspects and potential environmental impacts throughout a product’s

life cycle from raw material acquisition
through production, use, end-of-life treatment, recycling and ﬁnal disposal” [ISO
14040-44]. The LCA of the bridges has
been conducted according to this standard and reviewed by external experts
[PE INTERNATIONAL 2010].
Description of the bridges
The two bridges exhibit a typical layout
with two spans of 2 x 29.27m. They were
designed to fulﬁl the same function. Figure
1 shows the example of a typical two-span
composite bridge. The bill of quantities
for the two solutions is shown in Figure 2.
Description of the LCA
The evaluation aims at determining the
environmental burdens generated by the
bridge life cycle and comparing the results.
Eleven parameters describe the environmental burdens generated by the bridges,
like global warming or toxicity (Table 1).
The system considered here is based on
the life cycle of the bridges and comprises the production and end-of-life (EOL)
phase as well as the transportation.
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

at Bremgarten (D) with 2 x 30m span, rolled beams in HISTAR460 and concrete crossbeams.
Figure 2:
Bill of
quantities
of the two
solutions

Table 1:
List of
indicators
evaluated

Life Cycle Inventory
The Life Cycle Inventory (LCI) collects
the mass and energy balances for each
process of the life cycle. The LCI of steel
products are compiled by WorldSteel
[WORLDSTEEL 2010]. During the dismantling, steel sections, end plates and
shear studs are easily separated. Reinforcing steel is more difﬁcult to recover.
As a consequence, the recycling rate for
sections, plates and studs is 99%, which
corresponds to the ﬁndings of the Euro. 2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

Indicator
Abbreviation
Global Warming (tCO2eq)
GWP
Primary Energy Demand (GJ)
PED
Acidiﬁcation (tSO2eq)
AP
Eutrophication (tPO4eq)
EP
Photochemical Ozone Creation (tC2H2eq) POCP
Ozone Depletion (tR11eq)
ODP
Water consumption (t)
WCP
Freshwater Toxicity (tDCBeq)
FTP
Human Toxicity (tDCBeq)
HTP
Marine Toxicity (tDCBeq)
MTP
Terrestrial Toxicity (tDCBeq)
TTP

pean study on steel construction products
[ECSC 2002] and 65% for reinforcing
steel, in line with the statistics recorded by the Steel Recycling Institute [SRI
2008] and the information gathered by
[SANSOM 2002].
Recycling of steel products avoids the
production of virgin steel. The methodology used by WorldSteel to integrate this
beneﬁt is the multi step recycling method
[BIRAT 2006], which is implemented in
a practical way by calculating an avoided

impact that provides a credit to the EOL
steel elements that are recycled.
For concrete, we have used the Ecoinvent database [ECOINVENT 2007].
At the end of life, concrete can either be
landﬁlled, or crushed and used to replace
aggregates [SJUNNESSON 2005]. It is assumed that 35% of reinforced concrete is
directly sent to landﬁll, 65% of reinforced
concrete is sorted (crushed to separate
rebars from concrete), reinforcing steel
being 100% recycled. After the sorting ³
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Figure 3:
Comparison
of the
environmental proﬁles
of the two
bridges.

plant, 15% of the concrete is used as
aggregates and 85% is landﬁlled. Use of
EOL concrete avoids the consumption of
aggregates. This environmental beneﬁt is
taken into account in the evaluation by
providing a credit to the EOL concrete
that is reused.
Life Cycle Impact Assessment
The Life Cycle Impact Assessment stage
evaluates the potential environmental
impacts of a product’s life cycle by associating the LCI results (mass and energy
balances) with the models of impacts,
such as those listed in Table 1.
Figure 3 shows a comparison of the
environmental impacts of the two bridges.
To facilitate the reading, the indicators
have been normalised to the burden of
the concrete bridge. Abbreviations used
in Figure 3 are deﬁned in Table 1.
The environmental impacts of the
composite bridge are lower than those
of the prestressed concrete bridge for all
indicators. The difference varies from
40% to 70%.
In order to better understand the results
presented in Figure 3, the stages of the life
cycles have been analysed to identify their
hot spots. To this aim, we focus here on
the results for the global warming indicator and show the contribution of each
phase of the life cycle.
Comparatively, the composite bridge
production (330 tCO2eq) generates 43%
less GWP than the prestressed concrete
(580 tCO2eq). The production phase is
the main contributor to the global GWP
of the bridges.
For the composite bridge, recycling of
steel avoids 32 tCO2eq and reuse of concrete 0.2 tCO2eq. This is compensated by
the impacts linked to the dismantling of
the bridges, the treatment before reuse
(separation of concrete and rebars) and
the landﬁll (22 tCO2eq). Altogether, the
EOL phase of the composite bridge has
a negative value (-10 tCO2eq) and thus
slightly decreases the overall life cycle GWP
of the bridge. On the other hand, for the
prestressed concrete bridge, the EOL phase
has a positive value (77 tCO2eq) and thus
increases the overall life cycle GWP.
Finally, the contribution of transportation of concrete and steel elements re34
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Figure 4:
Global
Warming
Potential
of the two
bridges.

presents a rather low share of the overall
GWP results, respectively 4% and 7% for
the prestressed concrete bridge and the
composite bridge.
Conclusions
There is a direct connection between the
mass of the bridge as shown in the bill of
quantities and the environmental burdens.
The heavier concrete bridge has a signiﬁcantly higher burden than the composite
bridge. Moreover, the difference is very
large: 40% to 70% depending on the
indicator.
The production phase is the most important phase for the majority of indicators. In addition, the end-of-life phase is
sensitive to the fate of materials, whether
they are recycled, reused, or landﬁlled. In
the case of the composite bridge, recycling
of steel reduces the emissions by 10% (32
tCO2eq) savings which are equivalent to

246.000 km driven by a car emitting 130g
CO2/km [ADEME 2011].
Another interesting result of this work
is that recycling does not necessarily reduce the environmental burdens as the
cost of recycling may be higher than the
beneﬁts it brings. A material like steel, the
recycling of which avoids using virgin iron
ore, should thus always be recycled – and
indeed it is in general recycled to a very
high level (more than 80%). A material
like concrete, which is recycled as an aggregate, i.e. a low energy low greenhouse
gas material, generates more burdens by
recycling than by landﬁlling.
When designing a bridge, it is essential
to carry out an LCA and to use the results
to improve on the design. Software tools
such as AMECO [AMECO 2010], which
calculates a simpliﬁed LCA of buildings
or bridges focussing on energy and greenhouse gases help achieve this. T
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"RITTISKA "2%%!- OCH AMERIKANSKA ,%%$ ËR DE INTER
NATIONELLT STÚRSTA MILJÚCERTIlERINGSSYSTEMEN FÚR BYGGNADER
$E BLIR MER OCH MER POPULËRA ËVEN I 3VERIGE OCH VI HAR
IDAG TVÍ "2%%!- OCH FYRA ,%%$ CERTIFIERADE NY OCH
OMBYGGNADER OCH ÍTMINSTONE ETT HUNDRATAL BYGGNADER
SOM SKA CERTIFIERAS

$

et är inte bara ny- och ombyggnationer som certiﬁeras utan även
drift av beﬁntliga byggnader och
planering av stadsdelar, men den här artikeln är inriktad på BREEAM och LEED
för ny- och ombyggnation.
Vad är syftet med miljöcertiﬁering?
BREEAM och LEED vill driva på utvecklingen av en mer hållbar bygg- och fastig-

hetssektor genom att uppmärksamma och
belöna de som bygger mer miljövänligt
än standard.
Hur är det tänkt att fungera?
Certiﬁeringssystemen ska hjälpa fastighetsägaren att sätta mål, både totalt för
byggnaden och inom olika områden (energi, inomhusmiljö, minska utsläpp från
bilar, ekologi, material, avfall, vatten,

Fotnot: (*I dagsläget bara i BREEAM men poäng för utredningar
införs även i LEEDs nya versionen 2012.)
. 2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

innovationer). Systemen är ﬂexibla, man
måste inte vara bra på alla punkter; Ligger
byggnaden långt från allmänna kommunikationer blir det låga poäng på minskat
bilberoende men det kan kompenseras
genom större grönytor, lägre vattenanvändning, mer förnyelsebar energi eller inom
något annat område. Det ﬁnns dock vissa
skallkrav som måste uppfyllas.
LEED och BREEAM ger stöd för att
styra projektering och byggande mot målen, genom att ge poäng för simuleringar,
rutiner och utredningar*. Trovärdigheten
garanteras genom oberoende tredjepartscertiﬁering hos GBCI (LEED)och BRE
(BREEAM). Tredjepartscertiﬁerare för
den kommande svenska versionen av
BREEAM blir Sweden Green Building
Council (SGBC).
Hur fungerar det i verkligheten?
I dag använder vi tyvärr inte riktigt systemen som det är tänkt att de ska användas.
Vi klistrar dem istället på den byggnad vi
ändå hade tänkt bygga och ser vilket betyg
den får. Vill vi ha högre betyg gör vi lite ³
STÅL&MILJÖ

37

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg miljöcertiﬁerar från och med 2011 sina större nybyggnader enligt den brittiska standarden BREEAM.
I Kista pågår bolagets projekt med Kvarteret NOD - en ny mötesplats för lärande, forskning och näringsliv.
Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.

³ småjusteringar som t ex några ﬂer mätare,
en innemiljöplan för byggskedet eller ﬂer
cykelställ. Detta är möjligt eftersom vi
i Sverige redan bygger med bra miljöprestanda ur ett internationellt perspektiv
och att vi, åtminstone i storstäderna, har
bra kollektivtraﬁk. Vi får alltså relativt bra
poäng utan att ändra på något.
Det här är sannolikt en mognadsprocess.
Både BREEAM och LEED är omfattande,
administrativt tunga och refererar till standarder och praxis som vi inte är vana vid.
För att utnyttja potentialen i systemen
behöver de inblandade erfarenhet! Första
gången du ska ta fram t ex en IAQ-plan (Indoor Air Quality Management Plan) måste
du ta reda på vad det är och vad den ska
innehålla men när det väl är gjort kan du
infoga den i företagets mall för miljöplan
eller arbetsmiljöplan och i nästa projekt
blir det bara en enkel projektanpassning.
Övning ger Färdighet
De som deltar i ett certiﬁeringsprojekt får
med sig erfarenheter till nästa projekt.
För varje projekt blir det lättare och snart
kommer det som upplevdes som krångligt
inte vara något problem längre. Då kan vi
börja utnyttja systemens potential!
Den kommande svenska versionen av
BREEAM (på svenska) kommer deﬁnitivt att underlätta både förståelsen och
administrationen. Förhoppningsvis blir
det även lättare med den kommande mer
internationellt anpassade versionen av
38
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LEED. I den ska referenserna till amerikanska standarder kompletteras med
internationella standarder alternativt
skrivs kraven ut direkt i manualen, och
enheterna blir förhoppningsvis både amerikanska och metriska.
Utnyttja systemens potential!
Systemen har potential att vara så mycket mer än simpla avbockningslistor.
BREEAM och LEED ger t ex poäng för
simuleringar av energianvändning, termiskt klimat och dagsljus. I dag är det
alltför ofta som vi inte utnyttjar den fulla
potentialen av dessa simuleringar, utan
vi använder dem bara för att kontrollera
det vi redan projekterat. Om de istället
görs i tidiga skeden, enligt intentionen i
systemen, kan de användas för att optimera byggnaden. Genom att laborera
med U-värden, stommaterial, fönsterstorlekar, fönsterkvalitet, solavskärmning,
dagsljusstyrning, tekniska system för
uppvärmning, kylning och ventilation,
planlösningar och kanske t o m byggnadens orientering. På det sättet kan vi få en
byggnad med både låg energianvändning
och bra inomhusmiljö.
Systemen ger också poäng för energiförsörjning med låg miljöpåverkan. Chansen att lyckas med det ökar om energiförsörjningen utreds tidigt. Innan byggnadens
utformning och de tekniska systemen är
låsta. Utredningen undersöker; möjliga
energikällor och deras miljöpåverkan,

möjlighet att återvinna energi, producera
lokalt etc. Med rätt energikälla minskar
byggnadens primärenergiförbrukning och
koldioxidbelastning.
I dag är det inte ovanligt att beslut
tas av uthyrare och hyresgäster på tidiga skisser innan tekniska utredningar
och simuleringar är gjorda. När beslutet
väl är taget är det ofta mycket svårt att
ändra även om det t ex innebär hög energianvändning. Vi i branschen måste
bli bättre på att tillvarata de tekniska
synpunkterna tidigare och integrera dem
i designen! Om BREEAM och LEED utnyttjas på rätt sätt, kan de hjälpa oss i det
arbetet. Vi måste informera och hjälpa
uthyrare och hyresgäster att inse att deras val och önskemål har stor påverkan
på hur miljövänligt huset blir både som
nybyggt och under den fortsatta driften.
Vi tekniker måste inse att det inte är självklart för alla att en glasvägg har sämre
U-värde än en 1-stens tegelvägg!
Nyheter
Mycket av det som ingår i systemen är vi
redan vana vid. Vi projekterar och bygger
byggnader med låg energianvändning, bra
inomhusklimat och väljer byggnadsmaterial ur miljösynpunkt.
Men BREEAM och LEED innehåller
också miljöaspekter vi inte är lika vana
vid eller som är nya för oss, t ex:
³Miljöpåverkan från arbetsresor till och
från en byggnad överstiger ofta miljöpå. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

verkan från byggnadens energianvändning. BREEAM och LEED ger poäng
för åtgärder som syftar till att minska
behovet av att åka bil till fastigheten.
³Flora och fauna är viktigt både för
vårt välbeﬁnnande och för ekologin.
BREEAM och LEED ger poäng för åtgärder som ökar grönytorna och den
biologiska mångfalden.
³Vi brukar oftast välja snålspolande armaturer och toaletter, men vi tycker
att vi har gott om vatten och brukar
inte lägga så stor vikt vid det. Men
allt dricksvatten vi använder kräver
energi vid rening, pumpning mm och
med kommande klimatförändringar kan
det bli svårare att få tag i rent dricksvatten. BREEAM och LEED ger poäng för
snålspolande utrustning men även för
rening och återvinning av regnvatten,
gråvatten mm.
³Dagvattenhantering varierar från projekt till projekt. Men ofta samlar vi in
dagvattnet i stora ledningar och leder
bort det. Det ger problem med sänkta
grundvattennivåer och sättningar samt
föroreningar och slam som sprids till
vattendrag eller måste renas. Där det
är möjligt är det bättre med lokalt omhändertagande av dagvatten och i USA
och England är det i miljöprojekt vanligt
med fördröjning och lokal rening av
dagvatten genom bl a gröna tak, porösa betongytor, fördröjningsmagasin
mm. Sådana åtgärder ger poäng i båda
systemen
³Stark belysning kvälls- och nattetid

förorenar natthimlen och kan störa
grannar. För att få poäng i BREEAM
och LEED måste belysningen utformas
på rätt sätt.
³Vi har krav på dagsljus och utblick
både i arbetsmiljölagstiftningen och
Boverkets byggregler, men kraven är
luddiga och otydliga. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter står det: Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och
personalutrymmen som är avsedda att
vistas i mer än tillfälligt, ska det normalt
ﬁnnas tillfredsställande dagsljus och
möjlighet till utblick. För att få poäng
i BREEAM och LEED måste det bevisas att det är tillräckligt med dagsljus
respektive utblick, genom simuleringar
eller mätningar och redovisning. Kraven
som ställs är hårda.
Hur börjar man?
1) Välj system:
När du bestämt sig för att certiﬁera fastigheten måste du välja system. I det valet
är det är många faktorer att ta hänsyn till
men den viktigaste anledningen till att
välja ett internationellt system är ofta att
det ﬁnns internationella hyresgäster eller
investerare eller att man vill attrahera
dessa grupper. Alternativt att fastighetsägaren/utvecklaren själv har internationella
ägare.
2) Anlita en bra miljösamordnare:
En bra miljösamordnare (eller certiﬁeringskoordinator) är en ovärderlig hjälp
i ett certiﬁeringsprojekt. Ansvaret för de

olika kriterierna delas ut till projektörer,
entreprenörer etc, till den person som är
mest lämpad. Men det behövs någon som
styr mot målet och driver på. Någon som
kan förklara vad man ska göra och varför samt se till att bevisningen samlas in.
För BREEAM krävs en revisor (Assessor),
det kan vara miljösamordnaren eller en
fristående.
3) Förstudie:
Alla projekt bör börja med en förstudie.
Det viktigaste att ta reda på är vilken ambitionsnivå projektet siktar mot både när
det gäller betyg (poäng) och miljömässigt
och vad det innebär. I förstudien ingår
en första bedömning av poängen: Vilka
poäng är gratis (t ex på grund av den tomt
man valt), omöjliga (t ex spara beﬁntlig
stomme i nybyggnadsprojekt), självklara
(t ex låg energianvändning), enkla (t ex
återvinningsrum), möjliga men dyra (t ex
grönt tak) och vilka vill man inte ta (t ex
individuell styrning av termisk komfort i
kontorslandskap).
4) Registrera:
För BREEAM registrerar Assessorn projektet hos BRE i England (när den svenska
versionen kommer registreras det hos
SGBC). För LEED registreras projektet
hos GBCI på www.leedonline.com
5) Sedan är det bara att jobba på!
För att det ska fungera är det mycket
viktigt att miljösamordnaren får stöd i sitt
arbete från projektledare, projekteringsle- ³

Det nya
huvudkontoret
för Intrum
Justitia
i Sickla,
Nacka
är ett av
Atrium
Ljungbergs fyra
pågående
BREEAMprojekt.
Illustration:
Nyréns
Arkitektkontor.
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dare, byggledare m ﬂ. Miljösamordnaren
måste vara aktiv och hela tiden följa upp
arbetet och styra mot målet.
När projekteringen har kommit en bit
kan man välja att göra en revision av projekteringsskedet men det slutliga betyget
fås först vid revisionen av byggskedet
som görs när byggnaden är klar. Det är
en fördel att dela upp revisionen eftersom
det blir en kontroll av att man är på rätt
väg och en chans att justera om man inte
är det.
Nyttan
Miljöcertiﬁering ger högre prioritet åt
miljöfrågorna. Beslutet att certiﬁera kommer oftast från högsta ledningen eller
hyresgästen och målet är tydligt: Byggnaden ska nå ett visst betyg. Det går inte
att acceptera så många avvikelser.
Att nå det beslutade betyget är också ett
tydligt gemensamt mål för alla inblandade
och systemen är, om de används rätt, bra
styrmedel.
Certiﬁeringssystemen stimulerar även
tävlingsinstinkten. Om grannfastigheten
ﬁck Platinum vill vi inte vara sämre. På köpet bygger vi mer miljövänliga byggnader.
Slutligen ger de internationella systemen oss en möjlighet att lära från andra
och att sprida vår kunskap. Projekt som
når höga betyg blir inspiration för andra
projekt över hela världen.
Vad kan bli bättre
Systemen är inte perfekta. De bygger på
brittisk resp amerikansk byggtradition
som inte alltid ligger i framkant. Hittills
har det också varit ganska svårt att få
dem att acceptera alternativa lösningar,
de tycker att deras sätt är bäst och att vi
borde anpassa oss till det. Vissa krav, t ex
LEEDs krav på luftomsättning, ligger tom
under vad våra byggregler tillåter. Andra
krav är stelbenta som BREEAMs krav att
avluft och luftintag ska vara minst 10m
isär vilket gör att kombihuvar inte uppfyller kraven trots att de är utformade för
att undvika att luften blandas.
Det ﬁnns även poäng som det är tvek-

samt om de leder till en förbättring, som
t ex kraven på brukarstyrning. När fastighetsägaren installerar många miljoner
i ett avancerade styrsystem med syfte att
ge ett perfekt inomhusklimat och en belysning som beaktar både dagsljus och
energi behöver det inte alltid innebära
högre komfort om personalen själv kan
reglera temperatur, öppna fönster eller
tända taklampan.
Men det är bara om vi använder systemen som vi kan påverka dem. Om vi
lyckas förändra kraven i BREEAM och
LEED påverkar vi inte bara Svenska byggnader utan byggnader över hela världen!
Hur behandlas stål i LEED & BREEAM
I båda systemen är energi den enskilt viktigaste parametern, så en konstruktion
som möjliggör låg energianvändning och
bra inomhusmiljö är en förutsättning för
ett bra slutbetyg.
När det gäller materialval ger båda
systemen poäng för att bygga om i stället för att bygga nytt, men i övrigt har de
båda systemen olika synsätt:
BREEAM ger ﬂest poäng för material
med låg miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, samt för ansvarsfulla inköp.
³För att bedöma livscykelpåverkan används det brittiska Green Guide for
Speciﬁcation alternativt ett nationellt
LCA-verktyg som uppfyller kraven. I
Sverige är t ex Anavitor godkänt. Stålkonstruktioner får relativ bra betyg i
Green Guide for Speciﬁcation (se länk
till verktyget nedan).
³För att få full poäng för ansvarsfulla
inköp ska materialtillverkarna vara certiﬁerade enligt en hållbarhetsstandard
som den brittiska BES 6001, FSC eller
liknande. ISO 14001-certiﬁering ger
också poäng men inte full pott. Det ﬁnns
ännu inga svenska materialtillverkare
som är certiﬁerade enligt BES 6001,
men många är ISO 14001-certiﬁerade.
LEED ger ﬂest poäng för material som
är återbrukade, har återvunnet innehåll
och är regionalt utvunna/återvunna och

regionalt tillverkade. Dessutom ges poäng
för förnyelsebara material och FSC-märkt
trä. (Regionalt = 80 mil från byggplatsen).
Poängen räknas fram baserat på materialkostnaden för andelen återvunnet/regionalt i förhållande till projektets totala materialkostnad (undantaget installationer).
Förslaget till ny LEED 2012 innehåller en
del förändringar i materialkapitlet. Bl a
ﬁnns alternativ till återvunnet/regionalt
som t ex välja ur livscykelperspektiv.
³ I USA innehåller stål ofta en mycket stor
andel återvunnet. För stål ﬁnns därför
en specialregel som anger att man alltid
får räkna med 25 procent andel återvunnet. I svenskt stål är andelen återvunnet
ofta lägre än 25 procent.
³Om stålet kan räknas som regionalt är
beroende på var byggplatsen är placerad. Kommer stålmalmen ursprungligen från Kiruna måste projektet ligga
norr om Gävle för att få poäng (under
förutsättning att även stål eller plåttillverkningen ligger inom 80 mil från
byggplatsen).
³Hur mycket poäng stål bidrar med i
LEED beror på hur stor andel av den
totala materialkostnaden stålet står för
och hur stor andel av det som är återvunnet respektive regionalt. T

Läs mer på Internet
Samtliga system:
www.sgbc.se
BREEAM:
www.breeam.org
Norwegian Green Building Council:
www.ngbc.no
LCA-verktyg:
Green Guide to Speciﬁcation:
www.bre.co.uk/greenguide/podpage.jsp?id=2126
Anavitor:
www.anavitor.se
LEED:
www.usgbc.org
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Rutger Gyllenram,
Kobolde & Partners AB

6I HAR HAFT UTMANINGAR FÚRUT (ËROMDAGEN FÚRELËSTE JAG OM
STÍL OCH STÍLS MILJÚEGENSKAPER PÍ +ONSTFACK FÚR STUDENTER
SOM SKALL BLI INREDNINGSARKITEKTER 3YFTET VAR ATT GE EN GRUND
FÚR DELTAGANDE I ARKITEKTTËVLINGEN h.YA ÚGON PÍ STÍLv

 MILJARDER MËNNISKOR MED VËSTERLËNDSK LEVNADSSTANDARD

n (UR SKALL DET GÍ TILL
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tudenterna och jag kom att tala om
hur USA under andra världskriget
behövde på kort tid bygga upp en
transportﬂotta för att skeppa krigsmateriel till Europa. Det blev de så kallade
Liberty-fartygen som byggdes i sektioner
på olika ställen och som sedan svetsades
ihop och sjösattes. Vad man inte var varse

var risken för abnorm korntillväxt i svetszonerna med den tidens stål. Fartygen
sprack i hamnarna och man var tvungen
att utveckla både svetsteknik och svetsbara stål. Det gick, de nya fartygen höll
och konvojerna ﬁck stor betydelse för
krigets utgång.
Idag har vi andra utmaningar. Allt

Materialprocess

CO2
person

1
8

=
=

CO2
kg material

1
2

Konstruktion/
produktion

x
x

kg material
funktionell enhet

1
2

Användning

x
x

funktionell enhet
person

1
2

Figur 1: Den samlade effekten av förbättringar inom stålprocesser, tillverkningsprocesser och konstruktion samt förbrukning i samhället kan göra att vi kommer ner till en
åttondel av resursförbrukningen per person i samhället. En minskning i denna storleksordning torde vara nödvändig för att vi skall kunna ge en ökad befolkning ökad
levnadsstandard. Baserad på JS Thomas, Tools to measure sustainability of recycled
material, SAM5, Metz 11–12 Maj 2011.
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ﬂer människor tar sig ur fattigdom, lever längre och efterfrågar en modern
västerländsk levnadsstandard. Glädjande, samtidigt som det ställer stora
krav på utveckling och effektivisering
så att västerländsk levnadsstandard inte
innebär västerländsk resursförbrukning
och påverkan på klimat, mark, luft och
vatten. Stålföretaget ArcelorMittal organiserar varje år en miljökonferens
inom ramen för initiativet SOVAMAT,
SOcial VAlue of MATerials. Vid vårens
konferens i Metz, SAM5, presenterade
man en intressant modell som kan tjäna
som underlag för debatt och beslut om
utvecklingsinsatser.
Överbefolkning och miljöbelastning
Grundtanken i resonemanget är att vi
behöver sänka miljöbelastningen till en
åttondel av västerländsk belastning per
person för att resurserna och miljön skall
räcka för en ökande befolkning och en
ökande levnadsstandard. Detta kan göras
genom förbättringar inom processteknik,
konstruktion och produktion samt använd- ³
STÅL&MILJÖ
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Inför en ökande befolkning
med förväntningar på hög
levnadsstandard ställs stora
krav på miljöegenskaper hos
byggmaterial, konstruktioner
och användning. Stål har
utmärkta möjligheter att ta
sig an dessa utmaningar.

³ ning. Om belastningen i vart och ett av
dessa tre steg kan halveras blir resultatet en
sänkning till en åttondel av belastningen.
I ﬁgur 1 visas modellen exempliﬁerat med
generering av CO2 men kan naturligtvis
gälla vattenförbrukning, stoftgenerering
och andra påverkansfaktorer.
Processutveckling en nödvändighet
När stål framställs ur malm i en masugn emitteras c:a 2.3 kg CO2 per kg stål.
Huvuddelen kommer från den koks som
används som reduktionsmedel men även
tidigare steg som koksverk, sinterverk och
kalkugn har betydelse. Idag pågår i hela
världen ett stort antal projekt för att hitta
nya lösningar med lägre emission. Inom
EU-projektet ULCOS separerar man CO
från CO2 i toppgasen så att CO kan återföras som processgas längre ner i schaktet
och CO2 kan slutförvaras under jord.
Processen har testats vid LKAB:s försöksmasugn, EBF, i Luleå och experimenten
fortsätter nu i större skala i Frankrike.
Stål är det enda konstruktionsmaterialet som är till 100% återvinningsbart
till en kvalité som är bättre eller lika bra
som det ursprungliga materialet. När
stål framställs från skrot emitteras en
del CO2 från det kolpulver som tillsätts
vid nedsmältningen men det är marginellt
jämfört med det som tillskrivs elproduktionen. Beroende på om elen kommer från
kärnkraft eller dålig kolkondenskraft så
varierar emissionen mellan något hg och
ett kg CO2 per kg stål.
Slut kretsloppet
Det är uppenbart att vi skall försöka öka
andelen av skrotbaserad stålproduktion
men då måste vi också öka vår förmåga
att samla in skrot. Det kan gälla allt från
att sortera byggavfall, inte lämna kvar
42
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Hur långt in i framtiden
vi måste spana för att se en
halvering av materialmängderna per m2 hall/tak/fasad
står skrivet i stjärnorna.
Här ﬁnns nog utrymme
för många silverbalkar och
arkitekt- och konstruktörspris för att driva på utvecklingen.

markförstärkningsplåtar när de tjänat ut,
eller se till att anläggningar och utrustning som tjänat ut skrotas och inte står
och rostar.
Lika viktigt är att skapa en opinion
för att energikällor som emitterar lite
CO2 byggs ut. Kärnkraft emitterar 4 kg/
MWh, vindkraft 17 kg och kolkraft mer
än 800 kg. I det perspektivet känns det
angeläget med en debatt om förnyelse
av den svenska kärnkraften i stället för
långsam avveckling.
En halvering av CO2-emissionen i
stålproduktion är inte omöjlig och kan
nås de närmaste 20 åren om viljan och
behovet ﬁnns.
Konstruktion och produktion
Här har vi en klassisk paradgren för stål. Genom ständig utveckling av nya stålkvalitéer
så har materialmängden kunnat minskas för
en viss funktion. Enligt devisen ”det enda
som slår bra stål är ett bättre stål” kan vi
se framtiden an med tillförsikt. Så kallade
höghållfasta stål har hittills haft störst framgång i mobila applikationer där en högre
kostnad kunnat tas hem på högre lastvikter
eller minskade bränslekostnader. Det skall
bli intressant att se hur nästa generation
konstruktörer kommer att utnyttja de nya
stålen eller skapa nya lösningar som minskar materialvikten. I denna förbättringspunkt ligger också förmågan att minimera
skrotfallet vid produktframställning och
byggnation. Redan effektiva metoder och
arbetsprocesser måste effektiviseras ytterligare för att öka utbytena.

Användning
Den sista faktorn i vår
ekvation handlar om användning. Vi lever i en tid
där vi anser att ekonomin
drivs av att vi köper prylar.
Reparation och underhåll
liksom andrahandsmarknader försvåras av höga
kostnader för arbetskraft
och få incitament. För utrustningsdetaljer som vitvaror och brunvaror (t ex
dammsugare) är det rimligt
att dagens livslängder på
5–8 år kan fördubblas med
lite nytänkande. Stål som stommaterial
och i innerväggar präglas av uthållighet
och ﬂexibilitet som gör att byggnader kan
behålla sitt ekonomiska värde länge. Den
tekniska livslängden torde vara närmast
oändlig så miljöprestanda torde ligga i
förmågan att bygga tidlöst. Som fasadoch takmaterial erbjuder stål möjlighet
att kombinera hållbarhet med oändliga
färg- och formkombinationer ämnat att
öka attraktionskraften.
För hallar som är en vanlig typ av stålbyggnad talar man ofta om en livslängd
på 40 år eftersom samhällen utvecklas
och mark kan få ny användning. I dessa
fall är förmågan till återanvändning av
material, konstruktionselement eller hela
byggnader en viktig miljöegenskap. Även
här är nog tävlingar, priser och möjlighet
till gränslös tillika evig ära viktiga drivkrafter för utveckling.
Slutligen
Det är ett fantastiskt privilegium att få
möta unga människor och tala om viktiga
saker. Det är deras framtid det gäller, de
är engagerade och de förväntar sig att
industrin tar miljöfrågor på allvar. Vi
kan naturligtvis ifrågasätta om en sänkning av alla typer av belastningar till en
åttondel är nödvändigt eller tillräckligt
men det utgör ett riktmärke att förhålla
sig till. Om inte vi i industrin själva ställer upp mål kommer andra att göra det
för oss och det är inte säkert att det blir
bättre. Det verkligt viktiga är att komma
ihåg att vi stått inför kriser förut – och
klarat det! T

Rutger Gyllenram, Kobolde & Partners AB forskar vid KTH inom Jernkontorets
projekt Stålkretsloppet samt arbetar med miljöfrågor för Stålbyggnadsinstitutet, SBI.
Rutger är vidare ordförande för SIS TK209 “Hållbarhet hos byggnadsverk”
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Europas bredaste produktprogram
av gallerdurk och lättdurk.

MEISER SWEDEN AB är sedan några 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

Box 8778 | 402 76 GÖTEBORG
010-458 00 00 | info@meiser.se
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På delad förstaplats i publikomröstningen i
Tekla Sverige modelltävling 2011:

COWI med Holmenkollen
hoppbacke i Oslo

Användningen av Tekla BIMprogramvara påverkar vår omgivning
över hela världen. Tävlingen skapar
mer medieexponering och blir mer
populär för varje år. Vinnarna av
årets tävling går automatiskt vidare
till Tekla Global BIM Awards. De
globala vinnarna bestäms av en jury
bestående av ledande BIM-experter
inom och utanför Tekla.

a www.tekla.com/se
Delad förstaplats:

Strängbetong med
Swedbank Arena i Stockholm
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Pasi Turpeenniemi,
Ruukki Construction

$AGENS BYGGANDE HANDLAR TILL STOR DEL OM ATT BYGGA
KLIMATSMART ) BYGGNADSTYPER DËR SANDWICHPANELER ËR
ETT KONKURRENSKRAFTIGT ALTERNATIV FINNS NU FLERA OLIKA SËTT ATT
BYGGA ETT KLIMATSMART SKAL PÍ BYGGNADEN %TT ALTERNATIVT
ËR ATT BYGGA EXTREMT LUFTTËTT OCH DËRMED MINSKA VËRMELËCKAGET %TT ANNAT ËR ATT INTEGRERA BYGGNADENS VËRME
SYSTEM OCH LÍTA SOLENS UPPVËRMNING AV PLÍTEN BIDRA TILL
BYGGNADENS ENERGIFÚRSÚRJNING ELLER TILL OCH MED ATT
PRODUCERA ENERGI

Klimatsmarta väggpaneler
STÅL&MILJÖ
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Industribyggnad
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andwichpaneler är prefabricerade
element med två stålytor, bundna
till ett mellanliggande isolerande
kärnmaterial. Stålytorna är vanligen färgbelagda och har en tjocklek på 0,40 – 0,70
mm. Den isolerande kärnan består vanligtvis av mineralull (MW), polyisocyanurat
(PIR), polyuretan (PU) eller expanderad
polystyren (EPS) med en tjocklek på 40
– 300 mm.
Sandwichpaneler används vanligen
som ytterväggar i industribyggnader och
kommersiella lokaler. Sandwichpaneler
används också ofta som yttertak, inre
brandväggar samt innertak. Typiska användningsområden är distributionscentraler, lager, sporthallar, kraftverk och
shoppingcentra.
Den största fördelen med sandwichpaneler är deras kostnadseffektivitet. Panelerna levereras med färdigmålade ytor
och bildar därmed ett hölje snabbt och
kostnadseffektivt. Tack vare den höga
prefabriceringsgraden minimeras arbetet
på plats, vilket minskar tiden som tillbringas på byggarbetsplatsen och ökar
arbetssäkerheten.
³

Sandwichpanel

STÅL&MILJÖ
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³

2UUKKIS NYA ENERGIPANELER
uukki energipanel är Ruukkis innovativa, nya energieffektiva och
lufttäta sandwichpanel för affärs-,
industri- och lagerbyggnader. Den ger
avsevärda besparingar av uppvärmningskostnader och koldioxidutsläpp. Den ökar
byggnadens komfort och värde. Konceptet bygger på ett omfattande FoU-arbete
om byggnaders lufttäthet, inklusive ﬂera
fältmätningar av lufttäthet i olika typer
och former av byggnader, i kombination
med Ruukkis långa erfarenhet av sandwichpaneler från design till installation.
Ruukkis energipanelkoncept består av:
³ Ruukkis nya energipaneler;
³ Speciella byggnadsdetaljer och anvisningar;
³ Installation som utförs av företag som
är auktoriserat att installera Ruukki
energipaneler; samt
³ Löfte om lufttäthet

R

Energipanel
Ruukkis
nya automatiserade
fabrik för
tillverkning
av energipanelerna
öppnades
i januari
2011.

Ruukki energipaneler har speciella AIR
packningar i både yttre och inre spont- och
notfogar. Dessutom är tillverkningstoleranserna för Ruukki energipaneler striktare än för standardpaneler från Ruukki
för att garantera att panelfogarna passar
perfekt till varandra. Allt detta för att säkerställa högsta möjliga nivå av lufttäthet
i fogarna mellan Ruukki energipaneler.
Ruukki energipaneler ﬁnns i 3 tjockleksklasser och har en isolerande kärna
av mineralull (MW):
³ eSPA E AIR för ytterväggar i tjocklekarna 150, 200 och 230 mm
³ eSPA E AIR för ytterväggar med långa
spännvidder i tjocklekarna 150, 200
och 230 mm

Ruukki energipaneler. Den omfattande
utbildningen innehåller allt från teori om
lufttäthet till praktiskt montagearbete av
Ruukki energipaneler. De företag som
certiﬁerats för att montera Ruukki energipaneler har lång erfarenhet av panelmontage och har förbundit sig att följa
Ruukkis energipanelskoncept.

Ruukki energipaneler har U-värden mellan
0,29 och 0,17 W/m2K och ett brandmostånd mellan EI60 och EI240. Panelerna
har ljudisoleringsvärden på30-31dB (Rw)
och vikten varierar mellan 24 och 40kg/
m2 beroende på paneltyp och -tjocklek.
Ruukki energipaneler är helt återvinningsbara.
Speciella byggnadsdetaljer
och instruktioner:
Ruukki energipaneler installeras enligt
speciella AIR-anvisningar. AIR-anvisningarna har utvecklats på grundval
av fältmätningar av lufttäthet. Särskild
uppmärksamhet har lagts vid områden
där luftläckor oftast förekommer, dvs. i
anslutningar mellan:
³ grundbalk och första panelrad
³ tak och väggpaneler
³ väggpaneler och öppningar (t.ex. fönster)
³ pelare och väggpaneler
AIR-anvisningarna inkluderar vissa specialtillbehör som expanderande tätningsmedel, och särskild uppmärksamhet har
lagts vid att tillförsäkra enkel och snabb
installation på byggplatsen.
46
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Panelmontage

Utöver AIR-anvisnningar har Ruukki
utvecklat anvisningar för lufttäthet. Anvisningarna innehåller allmänna riktlinjer med ett antal checklistor för lufttätt
byggande från planering till underhåll.
De omfattar hela byggnadsskalet, inklusive yttertak och golv som inte tillverkas
av Ruukki energipaneler. På det sättet
kan lufttätheten i hela byggnadsskalet
garanteras.
Montage av företag som är auktoriserat
att installera Ruukki energipaneler
Montaget spelar en mycket viktig roll
för lufttätheten i byggnadshöljet. Ruukki
har därför specialutbildat och certiﬁerat
ett nätverk av företag för montage av

Löfte om lufttäthet
Ruukkis energipanelskoncept innehåller
ett löfte om lufttäthet som backas upp
av en återbetalningsgaranti. I praktiken
betyder det att potentiella Ruukki energipanelprojekt granskas av Ruukkis
tekniska specialister, helst redan i början av planeringsstadiet. På basis av
granskningen rekommenderar Ruukkis
specialister lämpliga energipaneltyper
och korrekta byggnadsanvisningar för
det aktuella projektet. Om panelmontaget utförs av företag som certiﬁerats
av Ruukki och Ruukkis anvisningar om
lufttäthet följs vid montaget, ger Ruukki
ett projektspeciﬁkt löfte om lufttäthet.
Om den utlovade nivån på lufttäthet mot
förmodan inte uppnås, åtgärdar Ruukki
problemet på plats på egen bekostnad eller återbetalar en avtalad summa pengar
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

som speciﬁcerats i särskilt avtal. Följande
lufttäthetsnivåer ﬁnns:
³ Premium: n50 = 0,6 1/h
³ Plus: n50 = 0,9 1/h
³ Basic: n50 = 1,3 1/h
Lufttäthet på Premium-nivå, som uppfyller kraven på passiva hus, är tillgänglig
för Ruukki energipaneler som levereras
som en del av Ruukkis totalleverans,
inklusive panelrelaterade tillbehör och
fönster, stålstomme och yttertak. Lufttäthet på Plus-nivå ﬁnns för Ruukki energipaneler som levereras som komponenter,
inklusive panelrelaterade tillbehör och
fönster. Lufttäthet på Basic-nivå ﬁnns
för standard Ruukki-paneler som levereras som komponenter, inklusive panelrelaterade tillbehör. Premium- och
Plus-nivåerna levereras med Ruukkis
löfte om lufttäthet, och lufttätheten på
Basic-nivån backas upp med ett separat
godkännande som utfärdas och beräknas
enligt oberoende ﬁnländska bygganvisningar RT 80-10974.
Lufttäthetsvärdena för genomsnittliga
byggnader är mycket varierande beroende
på byggnadstyp, storlek och form, vilka
byggnadsmaterial som använts och den
allmänna kvaliteten på montaget. Fältmätningar av lufttäthet som gjorts i Finland på
olika byggnadstyper och storlekar indikerar
dock ett typiskt n50-värde på cirka 3–4 1/h.
Jämfört med detta är lufttäthetsnivåerna i
Ruukki energipaneler betydligt bättre.
Fördelar med Ruukki energipanel
Tack vare hög nivå på lufttäthet erbjuder
Ruukkis energipaneler ﬂera kundfördelar:
³ Lågt energibehov för värme/kyla
Lågt energibehov medför betydligt lägre
uppvärmningskostnader och CO2-utsläpp och resulterar i höga LEED* och
BREEAM-poäng. En simulering av en
typisk byggnad i Stockholmsklimat visar
att den årliga minskningen av uppvärmningskostnader och CO2-utsläpp kan vara
nästan 30 %. I stora byggnader betyder
det tiotusentals euro och hundratusentals
kilo CO2-utsläpp.
³ Bra inomhusklimat
Boendekomforten ökar tack vare eliminering av okontrollerat luftläckage i byggnadshöljet – inget kallras, stabiliserad
temperatur och bra ljudisolering.
³ Effektivt klimatskal
Tack vare eliminerat luftläckage särskilt
på vintern, minimeras risken för kondens
och därmed följande tillväxt av mögel.
Detta leder i förlängningen till god långsiktig hållbarhet.
³ Högt värde på fastigheten
Den goda energieffektiviteten i Ruukkis energipanellösning ökar byggnadens
värde tack vare lägre driftskostnader, högre kvalitet samt bättre miljöansvar och
miljöimage. T
Läs mer på Internet
www.ruukki.se
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2UUKKIS 3OLPANEL
n FASADEN SOM PRODUCERAR EL
2UUKKI ËR FÚRST MED ATT UTVECKLA ETT SOLCELLSSYSTEM
SOM HELT INTEGRERATS I FASADEN FÚR ATT OMVANDLA SOLSTRÍLAR
TILL ENERGI 3OLENERGISYSTEMET ËR INTE BEROENDE AV
SOLENS VËRME BARA DESS STRÍLNING %LEN SOM PRODUCERAS
ANVËNDS ANTINGEN FÚR ATT FYLLA BYGGNADENS EGNA BEHOV
ELLER FÚR ATT MATAS IN I ELNËTET
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olpanelsfasaden har
utformats för tilllämpning i byggnader av hög arkitektonisk
standard som uppfyller de
allt striktare miljöbestämmelserna. Systemet som
är utvecklat och patenterat av Ruukki är helt
integrerat i fasaden och
är det mest kostnadseffektiva sättet på marknaden att skapa en helt
inglasad fasad som genererar energi från solen.
Eftersom tekniken kan
utnyttja solens strålar
även i molnigt väder gör
systemet det möjligt att
producera energi även i
områden utan direkt solljus. I snöiga områden och
invid vatten ökar systemet
produktionen från reﬂektionen som
strålarna ger. I fasaden på en medelstor kontorsbyggnad kan till exempel
Ruukkis solpanelsfasad producera
18.000 kWh el per år. Det är tillräckligt för att uppfylla behoven för ett
medelstort eluppvärmt småfamiljshus.
Helt integrerat i fasaden
“Det unika konceptet med Ruukkis
solenergisystem är att det såväl funktionellt som visuellt är helt integrerat i
byggnadens fasad. Den nästan helsvarta
inglasade fasaden möjliggör lösningar
av hög arkitektonisk standard,” säger
arkitekten Laura Paunila på Ruukki.
Inga synliga fästanordningar har använts och tack vare deras jämna färgning är PV-modulerna, som är baserade
på tunnﬁlmsteknik, estetiskt tilltalande
till skillnad från exempelvis paneler av
kristallint kisel.
En solpanelsfasad är inte bara idealisk för kontors- och industribyggnader,
utan även för bostadshus. Systemet begränsar inte valet av basmaterial eller
typ av byggnad och fasaden kan installeras på nybyggda byggnader och renoveringsbyggnader och på olika grunder.

Flexibel utformning från fall till fall
En solpanelsfasad är det enklaste och
mest bekväma sättet för en byggnad att
generera el. Systemet bygger på solenergimoduler eller solcellspaneler som
har tillverkats av glasade solcellsmoduler och Ruukkis kassettsystem av stål.
Modulerna är nästan svarta i färgen.
De kan kombineras med Ruukkis andra fasadprodukter och är en del av
Ruukkis designpalett av fasadprodukter
som tillåter storlek och form på andra
komponenter i fasaden att fritt deﬁnieras. Solcellsmodulerna är baserade på
CIGS tunnﬁlmsteknik (koppar indium
gallium diselenide), vilket är en vanligt
förekommande teknik i solceller.
En solpanelsfasad har liknande
konstruktion som Ruukkis Liberta
kassettsystem och installeras precis
som en vanlig Ruukkifasad. Fasaden är
förtillverkad och leveransen inkluderar
alla komponenter och tillbehör som
behövs på plats. Även kabelsystemet
är förtillverkat. Installation på plats
är både snabb och enkel. T
Läs mer på Internet
www.ruukki.se
STÅL&MILJÖ
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För snabbare
stålkonstruktion

Let’s connect

Solbräckegatan 15
442 45 Kungälv
Sweden
Tel +46 303 24 30 80
E-mail info@pretec.se
www.pretec.se
Hollo-Bolt®

t Ingen borrning eller svetsning
t Snabb, säker installation
t Minskade arbetskostnader
t Enkelt justerbar på plats
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Infästning

Beläggning

t Inget tillstånd för hett arbete
t Endast handverktyg behövs
t Skadar inte konstruktionen
t Expertråd vid installation

Stöd

Du hittar oss även
i Norge:
Pretec AS
Tlf +47 69 10 24 60
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Kelly Whalley,
Kingspan

+INGSPAN %NERGI 0ANEL
STÅL&MILJÖ

+INGSPAN %NERGI0ANEL IS AN INNOVATIVE INSULATED SOLAR AIR
HEATING SYSTEM DESIGNED FOR ROOF AND WALL APPLICATIONS AS
A SUPPLEMENT TO THE MAIN HEATING SYSTEM

4

he system comprises a modiﬁed version of a standard Kingspan KS1000
FC Five Crown Box Proﬁle panel.
Proﬁled hollows beneath the crowns allow
air movement up through the panel and
the air is warmed by the simple process
of using the outer steel skin as a solar
energy absorber. The darker the external
colour of the panel the greater the solar
absorption.
The rate of airﬂow up through the
panel is determined by the temperature
of incoming air. Temperature sensors
constantly monitor the external air temperature and varies the fan speed to ensure the supply air temperature is above
the required internal temperature of the
building. The regular circulation of warm
fresh air drawn into the building improves
. 2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

the overall quality of indoor air, making
the working environment healthier and
more comfortable.
Payback on investment
The system offers a low cost and reliable renewable energy source which can
provide a rapid payback on investment
and can help to deliver up to 3 credits in
BREEAM 2008 assessments Kingspan’s
large scale test facilities have shown that
heating costs can be reduced by as much as
20%, offering the potential to signiﬁcantly
reduce a building’s carbon emission rate.
The introduction of a renewable source
of energy into the building composition
can also increase the chances of achieving
planning permission.
Because it is a single component system,

Kingspan EnergiPanel allows fast track
construction, and with there being no
additional steel; solar absorber plate, supporting framework or additional ﬁxings
involved, the overall carbon footprint
associated with the installation is minimised. It integrates seamlessly with other
panel systems from the Kingspan range
and is available in a range of colours.
It uses Kingspan’s existing high quality
insulated panel technology coupled together with a tested and proven solar air
heating capability.
Flexible system
The EnergiPanel Solar Air Heating System
has the ﬂexibility of either being integrated
with the existing HVAC system or being
utilised in a standalone heating capacity.
It is also available with the Kingspan Total
Guarantee, offering thermal and structural
performance T
Läs mer på Internet
www.kingspan.se

³
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+INGSPAN PROVIDES THE %NERGI
FOR SUPERMARKET !SDA 5+
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sda’s new £42 million ‘eco-depot’ at Sutton Courtenay, Oxfordshire, UK was designed by
Architects Chetwoods and serves 33
stores across the South of England. The
ne ‘eco-depot’ has replaced the former
distribution centre three miles away,
providing an extra 250,000 sq ft of
space, making a total development of
424,000 sq ft, as well as a whole host
of energy saving technologies, includin

Kingspan EnergiPanel, the only insulated panel able to generate renewable
energy in the form of solar air heating.
A costeffective solution
Nigel Hupﬁeld of Chetwoods said
“Kingspan EnergiPanel acted as a costeffective solution which helped to answer
the sustainability objectives of our client.
The panels have the potential to cut running costs and carbon emissions which

is something that we will be monitoring,
and these advantages are enhanced by
the competitive pricing of the panels.”
The Kingspan EnergiPanel in Merlin
Grey integrated easily with the rest of
the wall cladding of the depot which
comprised Kingspan’s KS1000 RW Trapezoidal System in Goosewing Grey,
Merlin Grey and Sapphire Blue All of
the panels were supplied in Kingspan’s
XL Forté colour range. T

Asda’s new £42 million ‘eco-depot’ at Sutton Courtenay, Oxfordshire, UK was designed by Architects Chetwoods and serves 33 stores
across the South of England. The new ‘eco-depot’ has replaced the former distribution centre three miles away, providing an extra
250,000 sq ft of space, making a total development of 424,000 sq ft, as well as a whole host of energy saving technologies, including
Kingspan EnergiPanel, the only insulated panel able to generate renewable energy in the form of solar air heating.
50
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Fredrik Edfast,
försäljningschef,
Plannja

Hard Coat Energy
exteriört

Hard Coat Energy
interiört

0LANNJA (ARD #OAT %NERGY
n FËRGBELAGD PLÍT
MED ENERGIBESPARANDE
EGENSKAPER
STÅL&MILJÖ

0LANNJA (ARD #OAT %NERGY
ËR EN FËRGBELAGD STÍLPLÍT SOM
KAN ANVËNDAS UTVËNDIGT OCH
INVËNDIGT FÚR VËGGAR OCH TAK
FÚR EXEMPELVIS PROFILERAD PLÍT
SANDWICHPANELER OCH BANDTËCKNING

-

ed sin speciella färgbeläggning
ger plåten möjlighet till lägre energiförbrukning hos en byggnad
för såväl uppvärmning som kylning och
ger även bättre termisk komfort jämfört
med traditionell plåt. Hur mycket energi som kan sparas beror på ett ﬂertal
faktorer, bland annat geograﬁskt läge,
husgeometri och hur byggnaden används.
Plannja Hard Coat Energy ﬁnns i två
varianter: Plannja Hard Coat Energy
Exterior och Plannja Hard Coat Energy
. 2  s    s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

Interior. Varianterna kan kombineras i
samma plåt eller var för sig med standard
baksidesbeläggning.
Utvändig stålplåt
Plannja Hard Coat Energy Exterior Används på byggnadens utsida och bygger
på att inkommande solenergi reﬂekteras
till stor del, vilket ger plåtytan en lägre
temperatur än för traditionell färg. Detta
uppnås genom speciella pigment i färgen.
Sommartid innebär detta att väsentligt
mindre värme kommer att ledas in genom
byggnadsskalet än för traditionell färg
vilket i sin tur leder till att produkten
sparar energi för kylning och i vissa fall
eliminerar behovet av kylningsaggregat.
De termiska egenskaperna för exteriör
beläggning bestäms främst av hur stor del
av solens NIR-strålning som kan reﬂekteras av plåtytan (NIR= Near Infra Red).
Den reﬂekterande effekten i jämförelse
med standardfärger är större vid mörka
kulörer än ljusa. En del av den energi som
tillförs plåten emitteras ut i form av IR
(infraröd) strålning.

Invändig stålplåt
Plannja Hard Coat Energy Interior Används på byggnadens insida och bygger
på att värmen från olika värmekällor inomhus, te ex människor, maskiner och
annan utrustning, reﬂekteras tillbaka in
i byggnaden. Genom denna egenskap hos
färgen kan energi för uppvärmning sparas
under den kalla årstiden.
Genom färgens låga emittans i IR-spektrat ger den en fördel även den varma
årstiden genom att den emitterar mindre
värme in i byggnaden. T
Läs mer på Internet
www.plannja.se
STÅL&MILJÖ
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Nils Stenbacka,
Professor, Institutionen
för Ingenjörsvetenskap,
Svetsteknologi, Högskolan
Väst, Trollhättan

¯LDRE KONSTRUKTIONSSTÍL TILLVERKADE FÚRE  VAR
som regel otätade eller halvtätade och innehöll vanligtvis
HÚGA FÚRORENINGSHALTER 3 0 OCH .  "ETYDLIGT HÚGRE ËN
VAD MAN ACCEPTERAR IDAG &ÚRHÍLLANDET MANGANSVAVEL
-N3 VAR OFTA LÍGT VILKET KUNDE LEDA TILL SPRÚDHET VID HÚGA
TEMPERATURER OCHELLER ÚKAD RISK FÚR STELNINGSSPRICKOR VARMSPRICKOR I SVETSGODSET OM MAN SVETSAR I DESSA MATERIAL

Kan man svetsa i äldre stål
SVETSNING

/

tätade Thomasstål, som användes i stor utsträckning före 1960,
hade höga kvävehalter och var
p.g.a. detta åldringsbenägna och sprödbrottskänsliga. Stålen hade också varierande seghet och hållfasthetsegenskaperna
kunde vara utpräglat anisotropa. Det är
inte någon homogen materialgrupp. Äldre
konstruktionsstål behöver bedömas genom en svetsbarhetsprovning och analys,
om de är svetsbara eller inte.
Denna artikel är en kortversion av en
mera omfattande artikel som kommer att
publiceras på SBIs hemsida inom kort.
Många äldre stålkonstruktioner
Ska man verkligen svetsa i äldre järn/stål?
Frågan är kanske något udda. Och vad
menas egentligen med äldre konstruktionsstål?
Denna artikel tar upp några av frågeställningarna när det gäller svetsningen av
dessa material, d.v.s. järn/stål tillverkade
mellan 1900 till 1940. Anledningen till
detta kan vara reparation, ombyggnad
eller tillbyggnad av beﬁntliga äldre stålkonstruktioner. Svetsning av gjutjärn, som
52
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tidigt användes som konstruktionsmaterial (bl. a för tryckta pelare), behandlas
emellertid inte.
Det ﬁnns ett stort antal järn/stålkonstruktioner i drift som tillverkades före
1950, och som kan vara i behov av ombyggnad, reparation eller annat underhåll.
Västerbrons södra del som går över Pålsundet (mellan Södermalm och Långholmen i Stockholm) togs i bruk 1935. Det
var för övrigt den första helsvetsade bron i
landet och är en separat del av Västerbron.
Huvudspannen i Västerbron, som går
över Riddarfjärden, är dock nitade. Det
ﬁnns även andra äldre järn/stålkonstruktioner som t ex järnvägsbroar, klaffbroar
och skilda typer av konstruktioner i äldre
vattenkraftstationer (traversbanor, lyftanordningar, pelare, takstolar, bjälklag osv).
Broar
Järnvägsbron mellan Södermalm och Riddarholmen (Södra Järnvägsbron) i Stockholm är en annan intressant konstruktion.
De bärande huvudbalkarna är svetsade,
medan skarvarna mellan balkarna är
nitade. Det ﬁnns också livavstyvningar

och förstärkningsplåtar som emellertid
är svetsade till huvudbalkarna.
Minnesmärken
Givetvis ﬁnns det också många äldre
stålkonstruktioner med stort historiskt
värde. Man kan bara hänvisa till Gustave Eiffels epokgörande konstruktioner,
som kunde byggas tack vare att järn eller
stål hade blivit ett vanligt förekommande
konstruktionsmaterial i mitten och slutet
av 1800-talet.
En konstruktion som kanske inte är
lika känd som Eiffeltornet eller Frihetsgudinnan är ”Eiserner Steg”. Det är en gångbro för fotgängare i centrala Frankfurt am
Main. Den nitade fackverkskonstruktionen invigdes 1869, och genomgick i början av 90-talet en omfattande restaurering
p.g.a. kraftiga korrosionsskador i olika
knutpunkter belägna under gångbanan.
Lösningen som man valde för att förstärka
knutpunkterna omfattade en kombination
av äldre stål (från 1869) och nytt stål,
vilka fogades samman genom nitning och
svetsning till nya knutpunkter. Särskilda
arbetsprocedurer utarbetades givetvis för
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

Järnvägsbron över Riddarfjärden.

konstruktioner?
detta ändamål. De baserades på ett omfattande provningsunderlag som bestod
av kemiska analyser, mikrostrukturundersökningar och hållfasthetsprovningar.
Standardisering och svetsbarhet
Som nämndes tidigare använde man järn
och stål (t ex mjuka otätade kolstål med
t ex C < 0,2 % och Mn < 0,5 %) som
konstruktionsmaterial till kranbanor,
järnvägsbroar och olika fackverkskonstruktioner redan i mitten av 1800-talet.
En gammal klassning av järn och stål i
Tyskland (1906) tog fasta på brotthållfastheten. Järn hade en brotthållfasthet
som var < 42 kg/mm2 och stål däröver.
Sträckgränserna för järn och stål kunde
variera inom vida gränser från ca 220 till
320 MPa, brottgränserna mellan ca 320
till 480 MPa och brottförlängningarna
mellan 24 till 30 %. Tillåtna spänningar
(om det var drag, tryck eller skjuvning)
var i storleksordningen 30 – 40 % av
brottspänningen.
En tidig tysk standardisering av ett
konstruktionsstål avsett för svetsning (St
52) gjordes 1929 (bl. a med krav på maxi. 2  s    s .9 (%4 %2 /- 34±, "9' ' .!$

Västerbron,
Stockholm.

mal kolhalt). Den tyska ”ReichsbahnZentralamtes” hade dock tidigare angett
(1924) en del riktlinjer för hållfasthet och
brottförlängning hos konstruktionsstål.
När standardiseringen av svetskonstruktionsstålen tog fart i Europa efter andra
världskriget infördes en begränsning av
kolhalten till max 0,20 %, medan halterna
svavel och fosfor maximerades till 0,05 %.

Rekommendationer
Ett klassiskt arbete på standardiseringsområdet var Bonhomme-rekommendationen som klassiﬁcerade ståls svetsbarhet i
olika klasser efter användningsområden
(A–E, ökande krav från A till E). Den
första utgåvan kom 1959 och reviderades
med skärpta krav 1971. Kraven i klasserna A–E innehåller i grova drag krav på ³
S VE TSN I N G
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Erkännande:
Jag vill rikta ett stort tack till professor
Nils-Erik Hannerz för värdefull information angående svetskonstruktionsstålens tidiga standardisering, samt
material och fotograﬁer från haveriet
av Barkabybron. Det har förbättrat
artikeln.

på”. Vissa anser att 80 % av de äldre
konstruktionsstålen kan svetsas om man
väljer de rätta betingelserna (rätt svetsprocedur). Svetsbarheten hos stålen bestäms
bl. a grundmaterialets kemiska analys.
Om man inte har tillgång till ursprungliga analyscertiﬁkat för aktuella järn eller
stål, behöver man göra en svetsbarhetsundersökning (analys, struktur och hållfasthet) och svetsbarhetsbedömning av
materialen. Uppgifterna behövs bl. a för
att välja svetsprocedurer (svetsprocess,
svetsparametrar, svetsfog, tillsatsmaterial,
svetsföljd etc.), kontrollprocedurer (planer, metoder, omfattning, svetsklass etc.)
och om man överhuvudtaget ska svetsa i
det aktuella stålet eller inte. Vidare behöver man göra en spänningsanalys och ev.
komplettera denna med hållfasthetsdata
för de aktuella materialen. Kort sagt, man
behöver beakta alla kvalitetsbestämmande
faktorer.

Sprödbrott
i Barkabybron,
1986.
Foto:
H. Norinder & L.
Byström

Barkabybron
med den
reparerade
skarven,
2011.
Foto: N-E
Hannerz

tätningsgrad, begränsning av halterna av
olika föroreningar (bl. a S och P), maximal
kvävehalt och krav på slagseghet vid viss
temperatur.
En grundregel är att man inte ska
svetsa i äldre järn eller stål med okänd
analys. Det är ett synsätt som har vuxit
fram i takt med att förståelsen för olika
svetsbarhetsfrågor har ökat. I normala
54
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fall har man då gjort ombyggnader eller
ändringar av äldre stålkonstruktioner med
bl. a skruvförband. Men många gånger
kan man få bättre och enklare lösningar
med svetsförband.
Svetsbart eller ej?
Men kan man då svetsa äldre järn/konstruktionsstål? Svaret är att ”det beror

Sprödbrott
De ”klassiska” sprödbrotten som inträffade i olika svetskonstruktioner på 40-talet
drev på standardiseringen av svetskonstruktionsstålen på 50-talet. Fokus låg
på materialens kemiska sammansättning,
hållfasthet och seghetsegenskaper vid låga
temperaturer som nämndes tidigare. Det
är välkänt att sprödbrott kan inträffa i
svetskonstruktioner, men att det också
kan ske i nitade konstruktioner kanske
inte är lika känt.
En äldre nitad bro i Barkaby, norr
om Stockholm i närheten av Barkaby
Järnvägsstation, havererade genom ett
sprödbrott i början av januari 1986. Temperaturen då brottet inträffade var -20°C.
Bron hade då varit i drift 55 år (1931).
Sprödbrottet propagerade genom livet och
initierades primärt från en utmattningsspricka, som i sin tur hade startat från ett
nithål i balklivet. Den nitade delen fanns
i en förbindning mellan två brobalkar.
Bron reparerades efter haveriet. Man
ersatte den trasiga balken med ny, gjorde
om infästningen av förbandet över balkskarven med en kombination av nit och
skruvförband. Bron regleras numera med
ljussignaler och högsta hastighet är 30
km/h. Endast personbilstraﬁk är tillåten.
Före haveriet var den tillåtna fordonsvikten 18 ton. T
Litteratur:
Svetsning av stål. SIS handbok 15,
utgåva 3:2006. SIS Förlag.
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Stålbyggnad - vi kan helheten

COWI arbetar med helhetslösningar med fokus på hållbart samhällsbyggande från idéer och förslag till kalkyler, projektering och samordning i 3D,
byggledning samt kontroll och besiktning.
Just nu projekterar vi Karolinska Institutets aula.

Varmförzinkning

www.cowi.se

- underhållsfritt korrosionsskydd
med oöverträffad livslängd!

I ”Praktiska råd vid varmförzinkning” beskrivs kortfattat vad man ska tänka på för att uppnå bästa
resultat vid varmförzinkning. Boken är lättläst och illustrerad med många bilder. Behändigt format och
tåligt material gör den enkel att ha med sig ute i produktionen.
För den som vill veta ännu mer finns ”Handbok i varmförzinkning”, tillgänglig på både svenska,
danska, norska och engelska. Vi skickar gärna ett ex av dessa böcker till dig utan kostnad. Behöver du
flera ex betalar du 50 kr styck + moms och porto.

Tel: +46 (0)8 446 67 60 Mail: info@nordicgalvanizers.com www.nordicgalvanizers.com
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Mattias Unosson,
Tekn.Dr.
TrueStress Engineering.

$ETONATION DEmAGRATION SPLITTER GASEXPANSION STÚTVÍGOR REmEKTIONER
DYNAMISKA MATERIALEGENSKAPER 6ERKAN AV EXPLOSIONER PÍ ETT BËRVERK
ËR EN KNEPIG FRÍGESTËLLNING ËVEN FÚR NÍGON SOM ARBETAR MED DET DAGLIGEN -ED EN NUMERISK SIMULERING AV FÚRLOPPEN KAN MAN DOCK BEAKTA
mERA VIKTIGA FAKTORER SOM ËR SVÍRA ATT FÍNGA MED EN HANDBERËKNING ELLER
STATISK lNITA ELEMENTANALYS OCH FÚRESKRIVEN KRAFTHISTORIK

%TT KOMPLETTERANDE STÚD
FÚR KONSTRUKTÚRER OCH
ARKITEKTER n %XPLOSIONER
F I N I TA E L E M E N T S I M U L E R I N G A R

Fakta:
Akronymen FEM (ﬁnita elementmetoden) betecknar en samling numeriska metoder med olika tillämpad innebörd i olika branscher. I de ﬂesta branscher är FEM till
övervägande del synonymt med linjär statik, strukturelement och därtill anpassade
beräkningsverktyg och normer. Det ﬁnns dock idag många ﬂer verktyg och därmed möjligheter till tillämpningar. I denna artikelserie belyses hur så kallade ﬁnita
elementsimuleringar kan användas som ett stöd för arkitekter, konstruktörer och
förvaltare. Planerade ämnen i artikelserien är Snö- och vind (nr. 1/2011), Påkörning
(nr. 2/2011), Explosioner samt Strukturoptimering.

erkan av explosioner på en struktur
omfattar vanligen värmestrålning,
tryck och splitter. Se [1-3] för några
ﬁlmade skjutförsök (utan inblandning av
pyrotekniker från Hollywood).
Begreppet explosion kopplar vi ofta till
förbränning av sprängämnen, damm och
gas. Men en explosion kan även uppstå
genom mekaniska förlopp (tänk ballong
som smäller) eller kärnreaktioner.

V

Fysikaliskt förlopp
Gemensamt för explosioner är dock att
. 2  s     s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

det handlar om en hastig frigörelse/omvandling av energi. I fallet med sprängämnen är det genom kemiska reaktioner,
förbränning, som det solida sprängämnet
omvandlas till energirika gaser. Dessa
gaser vill expandera så snabbt som möjligt för att nå jämvikt med omgivningen.
Beaktat att varje gram sprängämne bildar
ungefär tio liter gas (vid rumstemperatur
och atmosfärstryck) inser man varför
förloppet blir så våldsamt. Masströgheter gör också att den expanderande
gasen passerar jämviktsläget, så att en

undertrycksfas uppstår. Sker förbränningen långsamt relativt gasexpansionen
kallas förloppet deﬂagration, annars detonation. Vid en detonation föregås den
expanderande gasfronten av en stötvåg
som fortplantas med en hastighet över
ljudhastigheten och över vilken tryck,
densitet och temperatur förändras i det
närmaste momentant. Om avståndet från
explosionen till strukturen är stort minskar inverkan av gasexpansionen och det
räcker att titta på stötvågen. Men om
till exempel en mina detonerar under
ett fordon eller bredvid ett fartyg blir
gasexpansionen viktig att beakta.
Utanför forskningen är det sällan man
stöter på fallet med en höljeslös, fri laddning, dvs. en klump sprängämne utan
skal eller närliggande strukturer. Nästan
alltid behöver man förutom stötvågen
och gasexpansionen även beakta verkan
av splitter, dvs. fragment som bryts loss
från ett hölje eller närliggande strukturer.
Om man vill veta mer om explosioner
med sprängämnen i luft och vatten kan
man till exempel titta i [4–5].
³
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³ Norm-modeller
I aktuell byggnorm [6] behandlas endast explosioner som härrör från kemiska reaktioner
i gas, ånga och damm. För handboksformler
rörande verkan av sprängämnen kan man
gå till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) och deras publikationer
om skyddsrum [7] eller Fortiﬁkationsverkets
(FortV) nyutkomna konstruktionsregler [8].
Även Boverket har tidigare publicerat en
handbok med ett kapitel i ämnet [9].
För att använda handboksformlerna
krävs att man först bildar sig en ganska
precis uppfattning om förloppet och förutser den slutliga verkan från en explosion
på en struktur. Omfattningen och effekten
av reﬂektioner kan vara svårt att förutse,
men väl så viktigt att beakta eftersom det
kan öka verkan på strukturen avsevärt.
Vid till exempel vatten- och markstötvågor kan interaktionseffekter med strukturen och masströgheter vara viktiga, vilket
inte fångas fullt ut av handboksformlerna.
Det ﬁnns idag ﬂera verktyg och metoder
för att simulera hela förloppet, från detonation av en laddning till respons hos en
struktur. De två dominerande numeriska
metoderna baseras på fältbeskrivningar respektive diskreta beskrivningar av omgivande
medium, men i båda byggs strukturen upp
på vanligt vis med ﬁnita element. Här följer
två exempel där de två olika numeriska metoderna används för två olika problem där
metodernas olika fördelar utnyttjas.
Undervattensprängning
I Figur 1-2 redovisas övergripande hur
en förenklad beräkningsmodell av bergsprängning under vatten, uppströms en
utskovslucka, kan sättas upp. Modellen
består totalt av cirka 2 miljoner element.
I Figur 3 redovisas gasklotets och vattenvolymens utbredning 300 ms efter detonation. Den horisontella förskjutningen
av utskovsluckan visas i Figur 4. I ﬁguren
ser man ett strukturellt instabilitetsfenomen uppstår, varför antagandet om symmetri i beräkningsmodellen inte är giltigt.
Explosion i luft nära bärverk
I Figur 5 ges en kort beskrivning av en förenklad modell av en detonation av ett explosivämne (laddning) i luft nära ett bärverk.
Luftstötvågens läge och spränggaserna
utbredning efter 0.3 ms visas i Figur 6. I
Figur 7 redovisas deformation av bärverket efter 6 ms.
I simuleringen fångar man till exempel
effekter av masströghet och ventilering av
spränggaser genom öppningar som skapas
genom när materialet går i brott. Ofta
visar simuleringsresultaten på effekter och
strukturbeteenden som man inte förutsett,
men även på möjligheter att göra en mer
optimal struktur. Ibland visar det sig även
att man med simuleringar kan ”räkna
hem” en konstruktion där enklare beräkningsmodeller, från till exempel normer,
visar på svårigheter att överhuvudtaget
klara belastningen. T
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Fig1.
Geometri
för undervattenssprängning.

Fig2.
Fördelning
av material
före detonation.

Fig3.
Utbredning
av spränggaser och
vattenyta
300 ms
efter detonation.

Fig4.
Deformation (i
ﬂödesriktning) av
utskovsluckan.
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NYHET!
Plannja Panel
med tjockare
isolering.

Fig5.
Förenklad
modell för
simulering av
detonation i
luft nära bärverk.
Fig6.
Utbredning av
luftstötvågen
och spränggaserna 0.3 ms
efter detonation.

Fig7.
Plasticering av
bärverket efter 6 ms.

Läs mer på Internet
På adressen http://truestress.se ﬁnns en länk
till animationer från simuleringarna i denna artikel
samt ytterligare exempel
på tillämpningar.
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Plannja Panel med
300 mm isolering
Vi breddar programmet för vår panelprodukt och
lanserar 300 mm isolering. En förbättring av både
isoleringsvärde och ljuddämpning för att möta ökade krav på energihushållning i byggnader. Plannja
Panel finns nu i tjocklekar från 50–300 mm.
Ett brett program av tillbehör och kulörer gör
Plannja Panel till ett estetiskt och ekonomiskt byggsystem för såväl entreprenören som för byggherren.

ffektivt skydd mot brand.
oda ljuddämpande egenskaper.

Plannja Panel 300 mm isolering
Up-värde 0,14 W/m2K.
Telefon 010-516 10 00 | www.plannja.se
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Lars Hamrebjörk

%N BYGGNAD
n MYCKET KUNSKAP
,ECORS NYA PRODUKTIONSENHET I +UNGËLV PÍ TOTALT

V808M Proﬁlmaskin
En åtta-axlad industrirobot arbetar med alla möjliga former;
hål, raka snitt eller avfasningar.
Arbetet görs i olika material
med plasmaskärning och den
klarar även märkning.
Maskinen hanterar material
ifrån 10x60mm ända upp till
500x1250mm.

  KVADRATMETER ËR NU TAGET I DRIFT %N MODERN
OCH FUNKTIONELL BYGGNAD SPECIALANPASSAD TILL ,ECORS
VERKSAMHET (ËR INRYMS KONTOR SAMMANTRËDESRUM
BIBLIOTEK MATSALAR PENTRYN OCH OMKLËDNINGSRUM
6ÍRA KONSTRUKTÚRER HAR EN FUNKTIONELL OCH MODERN
AVDELNING I ANSLUTNING TILL SJËLVA MONTERINGSHALLEN
M E D L E M S F Ö R E TA G E T

under och leverantörer möts av ett
kontor som, designat av Kjellgren
Kaminsky Arkitekter, utstrålar öppenhet och kvalitet i kombination med
ett modernt uttryck. Fasaden är klädd
med mörkgrå fasadkasetter i ett repetitivt
mönster. För att understryka fabrikens
funktion av stålproduktion skjuter vissa
rum ut ur fasaden i form av glaskuber
inneslutna i en stålram. Över taket i en
svävande position, exponeras vårt konferensrum i stål och glas, en konstruktion
med klara kopplingar till den kompetens
som ryms inom husets väggar.

K

Modern produktionslinje
Den stora monteringshallen har en ny
uppsättning av automatiserade maskiner som underlättar och effektiviserar
arbetet. En produktionslinje med en
teknologi i framkant, utvecklad under
lång tid inom vårt område – stålteknik.
Den nya produktionslinjen ger stor ﬂexibilitet i produktion av både stålstommar
och mer avancerade stålkonstruktioner för
t ex broar. Styrningen av hela processen är
60
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digitaliserad och stora delar av maskinerna är sammankopplade via automatiska
transportörer. För produktionen använts
ett modernt MPS-system integrerat med

3D-verkyget Tekla Structure, vilket minskar den manuella hanteringen. T
Läs mer på Internet
www.lecor.se under ﬂiken ”Verkstad”
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V2000 Balkriktare
Maskinen riktar eller böjer balkar,
upp till 8 meters längd, med ett
tryck på upp till 400 ton.

VB1050 Såg
Den hydrauliska sågbladsspänningen styrs automatiskt och sågar
raka snitt i dimensioner upp till 500x1130mm. Den sågar även
vinklar upp till 60° i dimensioner upp till 500x470mm.
Den automatiserade spillbitshanteringen gör att produktionen inte
behöver stannas för att plocka undan små avkap.

V630 Borrmaskin
Helt automatiserat borrar maskinen hål med diameter mellan
8mm till 40mm i tre olika borrstationer samtidigt.

V3000 Lagersystem
I kombination med detaljtillverkningen utgör vårt automatiserade lagersystem en ergonomisk och effektiv hantering
av material upp till 10 ton.

V330S Borr/Skärmaskin, Storformatplåt (Plåtprocessor)
Automatisk tillskärning med både oxygen och plasma
samt borrning av hål mellan 8–40mm med hårdmetallborr i högfart. Maskinen är anpassad för såväl automatiserad produktion som för skärning till större brodelar.

V550-10 Detaljtillverkning
Plattstål upp till 500x25mm och vinkelstål upp till
200x200x16mm hanteras, stansas, borras och märks on
line i denna maskin.
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Tomas Skagerlind

Nya ögon på stål arrangeras av Svenska Teknik & Designföretagen, Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med
Stålbyggnadsinstitutet och Entreprenörföretagen och i samråd med Sveriges Arkitekter.
Tävlingen är öppen för arkitektstudenter inskrivna vid
KTH Arkitektur, LTH Arkitektur, Chalmers Arkitektur, Umeå
Universitet Arkitektur, Konstfack samt HDK Göteborg.
Syftet är att få fram förslag till utformning av ett besökskafé i entrétorget på Nordbygg 2012 i Stockholm, som
också erbjuder information om Stålbyggnadsinstitutet och
Entreprenörföretagen. Förslaget ska visa stålets många möjligheter och goda egenskaper och samtidigt ge arkitekturstudenter ökad kännedom om materialet stål, stålprodukter
samt stålbyggande.
Tävlingstiden slutar 111201.
Läs mer på: www.arkitekt.se/s66825

!RKITEKTSTUDENTER LËR SIG
MER OM STÍL OCH PLÍT
ARKITEKTUR

.YA ÚGON PÍ TRË VAR NAMNET PÍ DEN ARKITEKTTËVLING VARS
VINNANDE FÚRSLAG PRESENTERADES PÍ .ORDBYGG 
¯VEN TILL NËSTA ÍRS BYGGMËSSA BJUDS ARKITEKTSTUDENTER IN
ATT TËVLA MEN NU MED FOKUS PÍ STÍL
nder förra årets Nordbygg fanns
det ett kafé i entrétorget byggt
av trä. Kaféet, som bar namnet
”Fägnad”, var det vinnande bidraget i
arkitekttävlingen Nya ögon på trä. Landets alla arkitektstudenter på högskolenivå hade bjudits in till tävlingen och
uppgiften var att ta fram förslag på ett
kafé som samtidigt skulle fungera som
mötesplats och informationspunkt för
trä- och möbelbranschen. Vinnarna, som
kom från Chalmers tekniska högskola,
tilldelades 20 000 kronor samt ﬁck sitt
förslag uppfört på entrétorget.

U

Nya ögon på stål
Eftersom projektet blev lyckat kommer det
även att bli en arkitekttävling till Nordbygg
2012. Uppgiften blir återigen att studen62

A R K IT E KT UR

terna ombeds lämna bidrag till ett kafé och
mötesplats, men materialet är nu alltså stål.
Medarrangörer i denna tävlingsomgång är
bl a Entreprenörföretagen och Stålbyggnadsinstitutet och namnet på tävlingen blir
naturligtvis Nya ögon på stål.
KTH, Konstfack, LTH och Chalmers
I mitten på september arrangerade därför
Stålbyggnadsinstitutet och Entreprenörföretagen fyra materialdagar på de skolor
där tävlingens målgrupp studerar. Nämligen på KTH och Konstfack i Stockholm,
LTH i Lund samt Chalmers i Göteborg.
Flera olika föreläsare behandlade ämnen
och frågor kring stålet som till exempel:
Vad är stål? Hur bygger man med stål?
Och vad går det att göra med plåt och
hur går det till?

När materialdagen genomfördes på
Konstfack i Stockholm den 14 september
fanns ett 50-tal elever på plats.
– Vi har framförallt tryckt på miljöaspekterna. Att stål och plåt går att
återvinna och att återanvända och att det
är material som är en del av kretsloppet.
Det var något som speciellt metallurgen
Rutger Gyllenram lyfte fram på förmiddagen.
– Det har varit en inspirerande och
intressant dag som delvis har förändrat
min syn på stål och plåt. Jag har sett möjligheterna och insett att det är bra material
ur miljösynpunkt, säger Jacob Holst som
läser första året på inredningsarkitektur
och möbeldesign på Konstfack.
– Studenterna har fått insikt i en ny
värld och det är kul att se att de är så
nyﬁkna. När vi gjorde Nya ögon på trä
förra gången var det ett experiment som
vi inte riktigt visste hur det skulle tas
emot. Men det blev succé och bidraget
som vann står nu uppställt i en rondell
i Piteå. Dock inte som kafé, säger Peter
Söderberg, projektledare på Stockholmsmässan/Nordbygg. T
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3TÍL GÚR DET MÚJLIGT
När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner
ska projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att
åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet.

Foto: Klaas Van Ommeren

Några exempel på detta är följande projekt.

4VERRFJELLHYTTA
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å oppdrag fra Norsk Villreinsenter
har Arkitektﬁrmaet Snøhetta Oslo
AS tegnet et observasjons- og informasjonsbygg på Tverrfjellet i Dovre
kommune. Tverrfjellhytta ble åpnet i juni
2011. Bygget er på 90 m2 og ligger på
1 250 moh. Utsikten er fantastisk mot
Dovrefjell nasjonalpark og Snøhetta.
Med Villreinsenteret som oppdragsgiver er det naturlig at man fra hytta
har utsikt mot de tre store villreinom-

P

rådene i regionen, nemlig Dovrefjell,
Rondane og Knutshø. Utsikten har vært
et viktig element i utformingen av hytta.
Bygget benyttes av Norsk Villreinsenter
og Statens naturoppsyn bl.a. til undervisning og naturveiledning for skoleklasser
og andre besøkende.
Bygget har et samlingsrom for ca 35
personer. Forsvarets tidligere bygg på
tomten er fjernet i forbindelse med avvikling av Hjerkinn skytefelt og ved den ³
S T Å L G ÖR DET M Ö J L I G T
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Foto: Ketil Jacobsen

³

Foto: Ole Traasdahl

Foto: Jan-Olav Storli

Trekonstuksjonen, her sitteplasser med fantastisk utsikt.

Stålet opp mot treet.

Glassveggene som reﬂekterer naturen.
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Foto: Ole Traasdahl

Materialvalg
Et av kravene til bygget var at det skulle gli
inn i naturen, reﬂektere historien og kulturen til stedet og holdes innenfor et nøkternt
budsjett. Bygget ble en ”skulptur” og en
del av fjellet, et sted der natur og kultur
går hånd i hånd. Ved materialvalg ble det
lagt stor vekt på høy kvalitet og varighet.
Valget falt på bruk av stål, tre og glass.
Stålet er i første omgang valgt på grunn
av herdigheten i det værharde fjellet, samtidig vil det korroderte stålet få en farge
som glir godt inn i fargene i fjellet. Det
rike jerninnholdet i grunnfjellet og sammenhengen med tidligere gruvedrift på
Hjerkinn har også vært av betydning for
materialvalget.
En annen sammenheng er de ﬂere

Foto: Ole Traasdahl

nedlagte Hjerkinn gruver er det nå etablert parkeringsplass og anlagt en enkel
tursti på 1,5 km frem til bygget.

Sveisearbeid.

En av veggene monteres.

titalls tonn med metaller som årlig blir
rensket ut fra Hjerkinn skytefelt i forbindelse med tilbakeføringsprosjektet
Hjerkinn PRO.
Konstruksjonen består av 10 mm stålplater på et betongfundament, ”reisverk”

av HEA-bjelker og utvendig og innvendig
kledning av 8 og 10mm stålplater. Taket
er også både utvendig og innvendig av
10 mm stålplate, med bæring av 400mm
hulldekke. De synlige sveisene ble det satt
store krav til, og vinkelsliper skulle helst
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

ikke brukes. Den største utfordringen ble
å få himlingen helt jevn uten svanker.
Overﬂatebehandlingen skulle naturen
selv stå for, og etter hvert har rustfargen
blitt mer og mer dominerende. På de ferskeste sveisepunktene ble en saltsyreoppløsning brukt for å framskynde rustprosessen til åpningsdagen. Det er brukt
stålkvalitet S355J2 og NVE 36 på alle
materialene. Stålet er levert av Norsk Stål.
I sin enkle grunnform og bruk av naturmaterialer henter bygget referanser fra
lokal og tradisjonell byggeskikk. Samtidig
er moderne teknologi benyttet i bearbeiding og produksjon. Trekonstruksjonen
er produsert av trebåtbyggeriet Djupevåg
Båtbyggeri AS. Ved hjelp av en digital
3D-modell er treformen frest ut av 10
tommers laftetømmer i furu. Hele konstruksjonen er sammenføyd med treplugger, uten bruk av verken lim eller skruer.
Arkitektur
Den rektangulære bygningskroppen er
plassert på tvers av fallretningen med
langsiden mot Snøhetta-massivet. Innenfor en robust værhud av stål og glass er
det plassert en organisk formet kjerne
av tre. Treverket skaper et varmt og beskyttet samlingsrom som rammer inn den
spektakulære utsikten. Det takhengte
ildstedet er fokuspunkt i rommet uten å
ta oppmerksomheten vekk fra utsikten.
Nominert til World Building of the Year
Arkitektkontoret Snøhetta er nominert
til World Building of the Year med utsiktspaviljongen til Norsk Villreinsenter.
Bærekraft er et gjennomgående tema for
festivalarrangørene World Architecture
Festival, WAF. Hele 704 bidrag er sendt
inn fra 59 land. Snøhetta med Tverrfjellet er nominert i gruppen ”besøkssenter/
utstilling”, hvor det er nominert 8 andre
prosjekter fra Australia, New Zealand,
Japan, Frankrike, USA, UK og Sverige.
Arrangørene påpeker at ”årets prosjekter, med den økonomiske utfordringen
som bakteppe, setter søkelys på det vedvarende behovet for innovativ byggverk
som anvender materialer og konstruksjoner som tar hensyn til praktiske, estetiske
og økonomiske faktorer.”. R
Bjørn Lonbakken, Lonbakken AS
Knut Bjørgum, Snøhetta
Solveig Eriksrud Saugen, Norsk Stål

Byggherre: Norsk Villreinsenter Nord
Arkitekt: Snøhetta Oslo AS
Konsulenter: Dr.Techn. Kristoffer
Apeland AS v/ Trond Gundersen
(RIB)
Hovedentreprenør: Prebygg AS
Stålarbeider: Lonbakken AS
Stålleverandør: Norsk Stål AS
Glassarbeider: Skandinaviska Glassystem AB
Trearbeider: Djupevåg Båtbyggeri AS

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

3OLE SKOG FLERBRUKSHALL
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etacon Industrimek AS i Rakkestad har på oppdrag av totalentreprenør Bermingrud Entreprenør AS produsert og montert bærende
stål til en ny ﬂerbrukshall på Sole Skog
i Vestby på rundt 4 500 kvadratmeter.
Metacon har også montert de nye energipanelene i Plus-klassen fra Ruukki som
leveres med tetthetsgaranti.
Dette er det første prosjektet som blir
oppført med Ruukkis nye superisolerende
paneler. Det er valgt en tykkelse på 200
mm som for et bygg av denne størrelsen,
vil gi et tetthetstall på 0,9 som er langt
bedre enn det som kreves (3) og anbefales
(1,5) i ny TEK10. Se for øvrig egen artikkel om Ruukkis energipanel på side 45.
Flerbrukshallen vil inneholde et åpent
og luftig vrimleareal med foajé/café med
innsyn til klatresenteret gjennom det
åpne galleriet. I forlengelsen av dette
vrimlearealet kommer både stor og liten
ﬂerbrukshall. Garderobene, adkomst til
fotballbane og hallene ligger i underetasjen. Den lille hallen får målene 16 x 24
meter, mens den store blir på 46 x 51 meter. Utvendig vegghøyde er ca. 12 meter.
Det har gått med 175 tonn bærende stål av ordinære dimensjoner, som
HUP250x8, HE240A og HE340A. I den
store åpne hallen spenner takfagverkene

Byggherre: Vestby Kommune,
Arkitekt: Solem Hartmark
Arkitekter AS,
Stålkonstruktør og stålentreprenør:
Metacon Industrimek AS
Hovedentreprenør: Bermingrud
Entreprenør AS

46 meter. Som etasjeskillere er det benyttet hulldekker, HD 265, lagt opp på
bæresystem av stål. Det har videre gått
med 1970 m2 veggelementer og 4200
m2 TRP-takplater med sandwichisolasjon
og Protanfolie. Montasjetid har vært 3 ³
måneder. R
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3TRUTTESKJRT AV TRE OG STÍL
³ Kristiansand i Norge stiger det opp en
bygning, der fasaden er en ﬂott blanding
av stål, aluminium og lokal eik. Dette er
stoltheten til Kristiansands nye teater- og
konserthus Kilden, et senter for utøvende
kunst. Bygget stod klart til innﬂytting 5.
september, hele ﬁre måneder tidligere enn
planlagt.
Dette store prosjektet startet i 2005
med en internasjonal arkitektkonkurranse, som ble vunnet av et ung ﬁnsk
arkitektﬁrma ALA Architects. “Det er
ﬂott å få designe et slikt landemerke.
Det viktigste elementet i utformingen har
vært funksjonalitet; bygningen må betjene
svært forskjellige typer brukergrupper.
Det har også vært mye arbeid med akustikken. I tillegg ønsket vi å gi bygningen
en karakter som er både global og lokal”,
sier Juho Grönholm, en av ALAs arkitekter og partnere.
Den store bølgende eikeveggen som
spenner over hovedvestibylen og hovedinngangen, er et mesterverk av arkitektur og design. En 25 meter utkraget
stålstruktur følger bølgebevegelsene til
eikeveggen langs hele byggets lengde.
Strukturen henger ut fra de massive
betongsalene og støtter seg på ﬁre skråstilte stålsøyler med 25 meter innbyrdes
avstand. Stålkonstruksjonene er levert
og montert av Ruukki Construction. R

I

Beställare: Vattenfall Eldistribution
Arkitekt: White Arkitekter, Uppsala
Konstruktör: Lennart Augustsson,
Designpartner
Stålentreprenör: ML Smide

BJELKER & HULPROFILER
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Byggherre: Kilden IKS, Teaterog konserthus for Sørlandet
Arkitekt: ALA Architects ltd,
Helsingfors i samarbeid med
SMS arkitekter AS, Kristiansand
Entreprenør: AF Gruppen AS
Rådgivende ingeniør:
Multiconsult AS
Stålentreprenør: Ruukki Construction

6IRILT UNDER 4ROLLVEGGEN

4

otalentreprenør M. Kristiseter har
ført opp et bygg i stål og glass under
Trollveggen i Romsdalen. Som selve
veggen er bygget vilt og spenstig, også
virilt vil noen kanskje hevde.
Det er Reiulf Ramstad Arkitekter som
har tegnet Trollveggen besøkssenter som
ligger på Horgheim ved foten av Trollveggen. Bygget er løst med en enkel, men
ﬂeksibel plan, med et særegent tak som
har sin karakter fra landskapets majestetiske tinder og den berømte fjellveggen
som tiltrekker seg klatrere og basehoppere
fra hele verden.

Bygningen med sin klare karakter og
stedbundne identitet gjør senteret til et
blikkfang og en arkitektonisk attraksjon i
regionen. Bygget er på 740 m2 og inneholder en suvenirbutikk, en kafé og en kinosal
hvor besøkende kan få se en ﬁlm som viser
de første klatreekspedisjonene i Trollveggen, og frem til dagens basehopping.
Kafeen med sin høye og elegante glassfasade er det perfekte sted å sette seg ned
med en kaffe og nyte panoramautsikten
til Trollveggen. Utendørs er det et seks
meter høyt atrium, spesialbygd for bussturister. R

Utbygger: Lars Kroken AS
Totalentreprenør: M. Kristiseter AS
Rådg. ingeniør: Tømmerdal Consult AS
Stålentreprenør: Skjelbostad Sveis AS
Glassfasader: Norske Metallfasader AS

³
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3PEKTAKULRT
stjernetak
ye Clarion Hotel & Congress
Trondheim som nå er under oppføring på Brattøra vil bli et nytt
landemerke i byen. Det særegne hotellet
er designet av arkitektﬁrmaet Space Group AS. Hotellet får et areal på ca 31.000
m2 og blir et av Skandinavias største kongresshotell med blant annet 400 hotellrom
og en kongressal på 1.400 m2 for inntil
1800 personer med en kongressfoaje/ utstillingsareal på 1000 m2.
Hotellet består av ﬁre frittliggende hotellblokker og en kongresshall. De frittliggende blokkene bindes sammen av et stjerneformet lobbyområde med et overliggende
gullfarget tak som holdes oppe av solide
stålkonstruksjoner. Det spektakulære ”gulltaket” får en båndtekking av Nordic Royal

N

Byggherre: Star Property AS/Realinvist AS og E.C Dahls Eiendom AS
Totalentreprenør: Skanska Norge AS,
region Midt-Norge
Arkitekt: Space Group AS
Stålkonstruktør: Dr. ing. A. AasJakobsen AS
Stålentreprenør: Skanska Norge
Stålfabrikken

bestående av en legering av aluminium og
kobber. Fra lobbyom blir det tilgang til
kongressfasiliteter, 22 møterom, restaurant, lobbybar samt i 9 etg presidential suite
og skybar med spektakular takterrasse . I
lobbyen er det lysinnslipp fra tak gjennom
”Sky-light ” i takkonstruksjonen.
Dr. ing. A. Aas-Jakobsen har dimensjonert bæresystemet i stål mens Skanska
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Norge Stålfabrikken på Øysand har vært
stålentreprenør og stått for detaljprosjektering og verkstedtegninger. Den komplekse takstrukturen er muliggjort ved
hjelp av 3-D modelleringsverktøyet Tekla
Structures som er en BIM-programvare.
Det har gått med 153 tonn stål i stjernetaket, 125 tonn i kongressalen og 96 tonn
i blokkene. R
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*ERUSALEM 'ANGBRU
erusalem bro er en ny gang- og sykkelveiforbindelse over Akerselva
mellom Bentsebrua og Treschows
bro. Broen inngår i en planlagt grøntakse
og sykkelrute mellom grøntområdene ved
Sinsen og Torshovdalen og Frognerparken
(Grønn rute). Jerusalem bro er også en del
av bydel Sagenes tusenårsprosjekt. Brodesignet er valgt ut som det beste av ﬁre
parallelle oppdrag som ble utarbeidet i
1999. Vinnerprosjektet er utformet av Dr.

J

Byggherre: Samferdselsetaten i Oslo
Arkitekt: Spor Arkitekter
Entreprenör: Skanska Norge AS
Konstruktör: Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen
Stålentreprenör: JHS Engineering AS

Ing. A. Aas-Jakobsen
AS og Spor Arkitekter.
Det var ønskelig med
en bro som ”gjenspeiler stedets spesielle
karakter og med en
moderne utforming
representativ for vår
tid”. Videre var det et
ønske at broen skulle
sveve høyt og fritt
over elva.
Skråstagskonstruksjon er valgt for
å kunne gi brobanen
en lett og svevende
form. Den S-formede
linjen gir god tilpasning til terreng og
ganglinjer på begge
sider av brostedet.
Samtidig vil den
oppleves som ledig i
forhold til landskapsform, trekroner og
elveløpet. Brobanen
består av to parallelle
stålbjelker med en støpt broplate mellom.
Brobanen henger i skrå stag fra tårnene,
vekselvis på utsiden og innsiden av kurvene. S-kurvaturen gjør at det kan oppnås
en tilnærmet statisk likevekt i forhold til

>6WHHO@
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Pre-painted or film-laminated sheet steel at its best.
Metalcolour Laminated - the best of Scandinavian Design.
Metalcolour Paint - when Quality exceeds Quantity.
Hundreds of Colours. Quantity of Surfaces. Millions of Opportunities.
We make it possible for you to Season the Design.

tårnene. Tårnene er 33 m høye, slanke og
kjegleformede konstruksjoner i plasstøpt
betong. Spennviddene er 30+40,5+30 =
100,5 m. Stålmengde i brobanen er ca.
43 tonn. R
³

Kvalitet och kompetens, vi har funnits i branschen
sedan 1957!
Hos oss får du helheten, från projektering till färdig
produkt.
Forssells Smidesverkstad är SBS-anslutna enligt certiﬁeringsregler
D för tillverkare av stålkonstruktioner i förhöjd utförandenivå. Även
inom specialprodukter, svetsade ingjutningsgods.
Vår specialitet är prefabricerade stålstommar och FSB-balk, vår egen
hattbalk för byggnadsindustrin.
Vår moderna maskinpark har precis
utökats med en kombinerade plasma/
gas skärmaskin.Vi kan nu skära plåt
med en tjocklek upp till 200 mm.

Hör av dig till oss nästa
gång du behöver en kvaliﬁcerad tjänst inom
byggnadssmide!

Come and see us at

www.metalcolour.com

BLECH Nordic 2011
Stand B:D03
www.forssellssmide.se
08-774 08 30

³

"RO ÚVER &ORSSJÚSJÚN
n DIMENSIONERAD ENLIGT %UROKODEN
Katrineholm bygger Traﬁkverket med
Skanska som entreprenör väg 55/56
östra förbifarten. Byggtiden är två år
och inleddes i mitten av september 2010.
Kostnaden för projektet är cirka 440 miljoner kronor. Syftet är att avlasta Katrineholms centrala delar från genomgående
traﬁk och därmed höja traﬁksäkerheten
och minska miljöbelastningen. Väg 55 är
prioriterad då den ingår i regeringens närtidssatning. Östra förbifarten är en mötesfri landsväg med 2+1 körfält, mittvajerräcke och en längd på cirka 20 km. I den
nya sträckningen öster om Katrineholm
korsar vägen Forssjösjön. Traﬁkverket
bygger tre större broar i projektet. Den
längsta, går över Forssjösjön, den beräknas bli cirka 270 meter lång. Nästa bro
går över dalgången vid Forssjövägen (väg
546) och den tredje går över järnvägen.
Ramböll har projekterat broarna över
Forssjösjön samt över Väg546 vid Knorran. Dessa är de första kontinuerliga samverkansbroarna som Ramböll har utfört
enligt TK Bro+Eurokod. I detta fall var
det bland annat Eurokod 4-2 som tillämpades, och det var mycket lärorikt. Bland
skillnader mot tidigare svenska bronormen
Bro2004 märks;

I
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Formsättning för gjutning av farbanan pågår för fullt.

³ För utmattning blev denna avgörande
vid fältbalkarnas skarvar, vilket inte
varit fallet förut.
³ Momentfördelningen gav mindre andel
moment i stöd samt större andel i fält,
på grund av att Eurokod föreskriver
en metod där man räknar helt utan
betong 15 % av spännvidden på ömse
sidor mellanstöd. Man tar alltså inte

hänsyn till inverkan av osprucken betong mellan sprickorna.
³ Framtagande av effektiv E-modul för
betongen för olika laster är betydligt
mer komplicerad.
³ Detaljkategori för svetsbultarnas inverkan på överﬂänsen har ökat från 63 till
80 (MPa utmattningshållfasthet vid 2
miljoner cykler).
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $

Beställare:
Traﬁkverket
Entreprenör:
Skanska Sverige
Konstruktör:
Ramböll Sverige
Stålleverantör:
Marketex
(Estland)
Lansering av
brokonstruktion:
Skanska Sverige
Spännvidder:
45+3*58+45 meter (Forssjösjön)
42,5+54+42,5
meter (Knorran)
Stålkvaliteter:
S460 i underﬂänsar samt överﬂänsar mellanstöd
S355 i övriga
ﬂänsar samt liv,
tvärförband och
avstyningar.

Den nya vägbron
utanför Katrineholm är
redo att börja lanseras
ut över Forssjösjön.

+) 3CIENCE 0ARK n (US 'AMMA
+

$

Två brobalkar väntar på att svetsas på
brokonstruktionen.

³ Svetsklasser ﬁnns inte längre, tidigare
kunde man räkna hem utmattningsbelastade konstruktionsdelar genom att
föreskriva ex slipning av svets.
³ Vi har nödgats att ta fram nya beräkningsrutiner för exempelvis framtagande av effektivt tvärsnitt. R
.2  s   s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

en tredje etappen av Karolinska
Institute Science Park, KISP, i
Solna byggs just nu och består av
ca 10 000 kvm kontors- och laboratorielokaler fördelade på 7–8 våningar som
ska stå färdiga i slutet av 2012.
Arkitekturen blir uttrycksfull för att
markera byggnadens läge i den mest traﬁkerade infarten till campusområdet och
Tomteboda.
Stomentreprenör för projektet är Prefabsystem som ansvarar för konstruktion,
tillverkning och montage av stålstommen, prefabväggar, fasadelement av svart
blästrad betong, bjälklag av håldäck med
rännelement, trappor och bärande TRPplåt på taket. Hela stommen projekteras
i Tekla Structures.
Själva stålstommen på ca 340 ton levereras av Ruukki och består av pelare och
balk samt fyra stycken vindfackverk som
stabiliserar bygget i sidled. Byggnaden
är oval till formen och därför används
krökta rörproﬁler i ytterväggen som bär

håldäcket. Inne i byggnaden används
Ruukkis WI och WQ balk. Håldäcken
levereras av Contiga. R
Beställare: Akademiska Hus
Arkitekt: Sweco FFNS
Entreprenör: Skanska
Konstruktör: Tyréns
Stomentreprenör: Prefabsystem
Stålentreprenör: Ruukki Construction

³
S T Å L G ÖR DET M Ö J L I G T

73

³
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#ONTIGA BYGGER +NIVSTA NYA KOMMUNHUS
CC Construction Sverige bygger ett
nytt kommunhus åt Knivsta Kommun. Projektet genomförs som en
bolagsaffär där RBS Nordisk Renting
köper kommunhuset av NCC när det är
färdigställt. Kommunen har tecknat ett
20-årigt hyresavtal med köpoption - en
möjlighet att köpa fastigheten efter tio år.
Knivstas nya kommunhus byggs nära stationen och ska ge Knivsta centrum bättre
offentlig service. Den fyra våningar höga
fastigheten ska innehålla kontor, sessionssal med 150 platser, bibliotek, sammanträdesrum och restaurang. Huset ska
även rymma Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ett lokalt poliskontor.
Byggnaden blir en ”GreenBuilding”, vilket
är helt i linje med kommunens klimatmål.
Contiga har levererat en stålstomme på
250 ton och 7 000 kvm håldäcksbjälklag
som de monterade under vintern/våren
2011. Fastigheten ska vara klar för inﬂyttning i slutet av 2011. R

N

Beställare: RBS Nordisk Renting
Arkitekt: Brunnberg & Forshed
Arkitekter
Entreprenör: NCC
Konstruktör: Tyréns
Stålentreprenör: Contiga
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en gamla bågbron i armerad betong över till Kyrkön i Järvsö klarade inte längre belastningen. Sveriges största landsortskyrka lockar många
besökare i buss och när dessa ﬁck kliva
ur bussen och gå över bron till Kyrkan
var man tvungen att göra något åt den
gamla uttjänta betongbron. Vectura anlitades och ﬂera förslag presenterades innan
man valde en ny bågbrolösning men nu av
stål. Delar av de gamla brofundamenten
kommer att vara kvar. Dessutom kommer
ﬁnhuggna granitstolpar och två lager av
huggen granit från den gamla bron att
återanvändas för en informationsplats
om den gamla bron.
Den 36 m långa bågbrokonstruktionen
av stål tillverkades i sektioner i Polen och
fraktades till en intilliggande parkeringsplats på ön. Där svetsades brokonstruktionen samman till en färdig bågbro med
6 m fri brobredd. Under tiden lanserades

   

 

den gamla bågbron över till fastlandssidan där den revs. Därefter lanserades
den 82 ton tunga stålbron på plats. För
att lanseringen skulle kunna genomföras
byggdes provisoriska upplag på de nya
och de gamla stöden. Stålbalkar, som även
fungerade som glidbana vid lanseringarna, monterades på upplagen. Slutligen
gjuts en vägbana av armerad betong och
anslutande vägar och räcken färdigställs.
Invigning av bron är planerad till den 3
november i år. R
Beställare: Traﬁkverket
Entreprenör: NCC
Konstruktör: Vectura
Stålentreprenör (tillverkning):
Promostal, Polen
Stålentreprenör (montage):
Bladt, Danmanrk
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Beställare:
Choice Hotels Scandinavia
Arkitekt: Aros Arkitekter
Entreprenör: NCC
Konstruktör: Sweco Structures
Stålentreprenör: Contiga

#ONTIGA BYGGER HOTELL PÍ !RLANDA
anslutning till Sky City på Arlanda ﬂygplats byggs just nu ett nytt storhotell med
414 rum. Ambitionen är hög – Europas
bästa ﬂygplatshotell ska det bli. Eftersom
ambitionen är hög föll valet av operatör
på Clarion med deras tydliga ambitioner
att utvecklas och skapa något mer än bara
ett hotell.
Byggprojektet bedrivs som ett partneringprojekt i samarbete mellan Stockholm-Arlanda Airport, Choice Hotels

I

Scandinavia och huvudentreprenören
NCC Construction Sverige. Arkitekt är
Aros Arkitekter.
Stommen består av 1 100 ton stål med
två fackverk på totalt 70 ton i översta
planet som bär upp de utkragande husgavlarna. Montaget pågår under hela 2011.
I Contigas åtagande ingår förutom stålstommen även 2 300 kvm håldäcksbjälklag, betongväggar och montage av färdiga
badrumsmoduler. R

En entreprenör när det gäller -

Stålbyggnader!

Detaljhandbok version 3.0
– en anpassning till Eurokoden

Balkbalkinfästning

Pelarfot

Pelarskarv

Balkpelarinfästning

Ramhörn och
pelartopp

Balkskarv

Stånginfästning

Detaljhandboken är Stålbyggnadsinstitutets
handboksserie som i sju delar behandlar
utformning och dimensionering av knutpunkter
i stålstommar. Den första versionen utkom i
början av 70-talet och uppföljaren till denna
kom i slutet av 80-talet och nu, i början av
10-talet, är det dags att ta nästa steg och
anpassa handboksserien till eurokoderna.

Publikation 188

Överst: Stomresning
med sadelfackverk.
Produktionshall och
kontor i Mariestad.

Detaljhandboken är ett mycket uppskattat
hjälpmedel för konstruktörer och stålbyggare
där man hämtar information om hur man bör utforma olika detaljer beroende på aktuell situation.
Användaren kan enkelt via tabeller och diagram
hitta fram till rätt dimensioner på proﬁler, plåtar,
skruvar och svetsar utifrån aktuell belastning.

Balkskarv

Till höger: Lagerhall,
affär, Støren Norge.

Pelarfot

Pelarskarv

Balkpelarinfästning

Ramhörn och
pelartopp

Balkbalkinfästning

Stånginfästning

Publikation 187

Ranaverken bygger allt i stål! Vår styrka är, all kompetens under ett tak vid vår fabrik i Tråvad, Västra Götaland.
Från konstruktion, tillverkning till färdig montering.
Många referensobjekt runt om i hela Norden. Tveka inte,
tag kontakta våra säljare för en offert redan i dag!

Den största nyheten i den nya Detaljhandboken
är det dimensioneringsprogram som utvecklas
parallellt med böckerna av ProDevelopment.
Programmet kommer att möjliggöra en enkel och
snabb jämförelse mellan olika detaljlösningar.
Vartefter de olika delarna blir klara kommer det
att bli möjligt att köpa dem och den första delen
Pelarskarv trycks just nu. Vi räknar med att inom
en månad kommer alla sju delar att vara klara.

Pelarskarv

Pelarfot

Balkpelarinfästning

Ramhörn och
pelartopp

Balkskarv

Balkbalkinfästning

Stånginfästning

Tel 0512 - 292 00

För beställning av detaljhandboken
www.sbi.se eller 08-662 02 80

www.ranaverken.se
Publikation 184
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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
Salzgitter Mannesmann Scandinavia AB
Box 17055
200 10 MALMÖ
Tel. 040-10 95 90
www.salzgitter.se
Outokumpu Stainless AB
774 22 AVESTA
0226-810 00
www.outokumpu.com
info.stainless@outokumpu.com
SSAB
613 80 OXELÖSUND
0155-25 40 00
Fax 0155-25 40 73
www.ssab.se
www.weldox.com
SSAB
781 84 BORLÄNGE
0243-700 00
Fax 0243-720 00
www.ssab.se
www.prelaq.se
www.docol.se
Ruukki Sverige AB
Jägershillgatan 18,
213 75 MALMÖ
040-607 14 00
Fax 040-607 14 29
www.ruukki.se
sverige@ruukki.com
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

Europroﬁl AB
Box 147, 713 23 NORA
0587-818 80
Fax 0587-818 89
www.europroﬁl.se info@europroﬁl.se
Lindab Proﬁl AB
269 82 BÅSTAD
0431-850 00
Fax 0431-851 50
www.lindab.se proﬁl@lindab.se
Plannja AB
971 88 LULEÅ
010-516 10 00
Fax 0920-929 12
www.plannja.se marknad@plannja.se
Stålbyggareochverkstäder
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
Brisab Normek Group AB
Mejselvägen 17
943 36 ÖJEBYN
0911-667 05
info@brisab.se www.brisab.se
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
Chrisma Svets o Smide AB
Terminalgatan 2, 521 36 FALKÖPING
0515-135 25
info@chrisma.se
Connector L Augustsson AB
Badhusgatan 12, 722 15 Västerås
021-18 36 49
fax: 021-13 22 64
www.connector.nu produkt@connector.nu
Contiga AB
Box 94, 761 21 NORRTÄLJE
0176-773 00
Fax 0176-773 25
www.contiga.se info@contiga.se

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

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

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

Fermeco AB
Batterigatan 8, 941 47 PITEÅ
0911-221144
Fax 0911-221140
www.fermeco.se

Tunnplåtstillverkare
ArcelorMittal Construction
Västanvindsgatan 13, 652 21 KARLSTAD
054-68 83 00
Fax 054-85 39 65
www.arcelormittal.se
www.arclad.se
www.arval-construection.se
www.armat.se
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LECOR Stålteknik AB
Dumpergatan 8, 442 40 KUNGÄLV
0303-24 66 70
Fax 0303-939 15
www.lecor.se tennce.carlsson@lecor.se
Litana Scandinavia AB
Box 512, 192 05 SOLLENTUNA
040-615 71 00
Fax 040-15 34 40
www.litana-group.com j.zelvyte@litana-group.com
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Konsulter

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

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

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

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

Peikko Sverige AB
Box 4, 601 02 NORRKÖPING
011-28 04 60
Fax 011-13 59 40
www.peikko.se info@peikko.se
Pretec (Pre Cast Technology AB)
Solbräckegatan 15, 442 45 KUNGÄLV
0303-24 30 80
Fax 0303-913 10
www.pretec.se
Ruukki Sverige AB
Svärdvägen 15, 182 33 DANDERYD
010-78 78 00
Fax 08-545 498 69
www.ruukki.se sverige@ruukki.se
Ranaverken AB,
Box 133, 534 23 VARA
0512-292 00
Fax 0512-202 05
www.ranaverken.se rana@ranaverken.se
Smederna AB
Skyttbrinksvägen 12,
147 39 TUMBA
08-556 455 00
Fax 08-556 455 10
www.smederna.se smederna@smederna.se
Svecon Construction AB
Garnisonsgatan 25A,
254 66 HELSINGBORG
042-38 09 30
www.hpcbalken.com ng@svecon.org
Stål & Rörmontage AB
Ysanevägen 390
294 92 SÖLVESBORG
0456-312 05
ronny@srmab.com www.srmab.com
SWL Stålkonstruktioner AB
Box 500, 777 25 SMEDJEBACKEN
0240-66 87 50
Fax 0240-756 13
www.swl.se
SWT Scandinavian WeldTech AB
Box 853, 781 25 BORLÄNGE
0243-21 77 07
Fax 0243-21 77 01
mikael.widmark@swt.eu www.swt.eu

Byggtekniska Byrån i Stockholm AB
Stadsgården 6, 8 tr
116 45 STOCKHOLM
08-545 78 530
info@btb.se
www.btb.se

Let´s connect

COWI AB
Box 12076, 402 41 GÖTEBORG
010-850 10 00
Fax 010-850 10 10
www.cowi.se info@cowi.se
ELU konsult AB
Box 27006, 102 51 Stockholm
08-580 09 100
www.elu.se info@elu.se
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Box 1013, 721 26 VÄSTERÅS
021-15 58 00
Fax 021-18 11 90
www.kadesjos.se kadesjos@kadesjos.se
Kåver&Mellin AB AB
Åsögatan 119, 2tr, 116 24 STOCKHOLM
08-714 51 60
Fax 08-714 51 66
www.kaver-mellin.se info@kaver-mellin.se
ProDevelopment i Sverige AB
Storgatan 9, 972 38 LULEÅ
0920-103 69
www.prodevelopment.se
info@prodevelopment.se
Ramböll AB
Box 17009, 102 62 STOCKHOLM
010-615 60 00
Fax 010-615 20 00
www.ramboll.se infosverige@ramboll.se
Reinertsen Sverige AB
Svärdvägen 29, 182 33 DANDERYD
08-544 767 70
Fax 08-768 30 60
www.reinertsen.se
STING
Olidevägen 9,
461 34 TROLLHÄTTAN
0520-50 93 50
www.sting.nu info@sting.nu

Västsvenska Stålkonstruktioner AB (VSAB)
Jungmansgatan 16, 531 40 LIDKÖPING
0510-48 46 80
Fax 0510-48 46 89
tommy.ahman@vsabgruppen.se
www.vsab.nu

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

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

Sweco Structures AB
Box 34044, 100 26 STOCKHOLM
08-695 60 00
Fax 08-695 60 10
www.sweco.se swecostructures@sweco.se
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True Stress Engineering Sweden AB
Norrängsvägen 69B
141 45 HUDDINGE
070 493 45 36
mattias@truestress.se
Tyréns AB
118 86 STOCKHOLM
08-566 410 00
Fax 08-644 88 50
www.tyrens.se
info@tyrens.se
VBK
Falkenbergsgatan 3,
412 85 GÖTEBORG
031-703 35 00
Fax 031-703 35 01
www.vbk.se mail@vbk.se
Vectura
Anläggningskonstruktion
Box 5114, 402 23 GÖTEBORG
0771-159 159 (växel)
www.vectura.se
Weld on Sweden
Videum Science Park, 351 96 Växjö
0470-79 46 96
Fax 0470-79 46 79
www.weldonsweden.se
ali@weldonsweden.se
WSP Sverige AB
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN
08-688 60 00
Fax 08-688 69 99
www.wspgroup.se
info@wspgroup.se
Byggföretag
Traﬁkverket
781 89 BORLÄNGE
0771-921 921
Fax: 0243-789 00
www.traﬁkverket.se
traﬁkverket@traﬁkverket.se
PART AB
Industrigatan 7, 952 31 KALIX
0923-79590
www.partab.nu
info@partbyggen.se
PEAB AB
Margretetorpsvägen 84,
260 92 FÖRSLÖV
0431-890 00
Fax 0431-45 17 00
www.peab.se info@peab.se
Skanska Sverige AB
169 83 SOLNA
08-504 350 00
Fax 08-755 63 17
www.skanska.se
Korrosionsskydd
Alucrom AB
Box 8919,
402 73 GÖTEBORG
010-470 73 00
Fax 031-779 05 88
www.midroc.se
info.ial@midroc.se
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Isolering/Lättbyggnad




Gyproc AB
Box 153, 746 24 BÅLSTA
0171-41 54 00
Fax 0171-41 54 50
www.gyproc.se
info@gyproc.se
Kingspan Limited – Sweden
Kråketorpsgatan 10 B
431 53 MÖLNDAL
031-760 26 99
info@kingspan.se
www.kingspan.se
Knauf Danogips
296 80 ÅHUS
044-28 78 00
Fax 044-28 78 90
www.knaufdanogips.se
info@knaufdanogips.se
Paroc AB
541 86 SKÖVDE
0500-469 000
www.paroc.com
Saint Gobain Isover AB
Box 501, 260 50 BILLESHOLM
042-840 00
Fax 042-844 52
www.isover.se
isover@isover.se
Sammanfogning/maskiner
Appro AB
Motorgatan 2, 442 40 KUNGÄLV
0303-24 34 40
Fax: 0303-24 50 15
www.appro.se info@appro.se
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
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
ESAB Sverige AB
Box 8004, 402 77 GÖTEBORG
031-50 90 00
Fax 031-50 93 90
www.esab.com
esab.sverige@esab.se
Intercut Sverige AB
Box 8026, 192 08 Sollentuna
08-623 10 30
Fax 08-623 10 66
anders.pettersson@intercut.se
www.intercut.se
Loka Nordic
Dalso Park 138
DK-3500 VAERLOSE
+45 444 77 407
ph@loka-nordic.dk
www.loka-nordic.dk
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Mage AG
Industriestrasse 34,
CH-1791 COURTAMAN
+41 26 684 74 00
Fax +41 26 684 21 89
www.mage.ch
sales@mage.ch
Richard Steen AB
Lövaskog, Kronogården,
516 92 ÄSPERED
033-27 62 00
Fax 033-27 63 40
www.richardsteen.se
info@richardsteen.se
SFS Intec AB
Olivehällsvägen 10,
645 42 STRÄNGNÄS
0152-71 50 10
Fax 0152-71 50 45
www.sfsintec.biz
se.strangnas@sfsintec.biz
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
AAA Certiﬁcation AB
Göteborgsvägen 16, 441 43 ALINGSÅS
0322-64 26 00
Fax 0302-466 90
www.a3cert.com info@a3cert.com
FORCE Technology Sweden AB
Tallmätargatan 7, 721 34 VÄSTERÅS
021-490 30 00
Fax 021-490 30 01
www.forcetechnology.se
info@forcetechnolgy.se
GlobeCert AB,
Allégatan 13,
771 31 SMEDJEBACKEN
0240-700 35
www.globecert.com
olov@globecert.com
Ingenjör Joel L Jonsson
Aspvägen 1, 340 30 VISLANDA
0472-341 95
Fax 0472-341 95
www.joeljonsson.se
info@joeljonsson.se
Inspecta Sweden AB
Box 30100, 104 25 STOCKHOLM
08-501 130 00
www.inspecta.com
ulf.gardemyr@inspecta.com
Nordcert AB,
Upplandsgatan 34,
113 28 STOCKHOLM
08-34 92 70
Fax 08-30 70 54
www.nordcert.se info@nordcert.se
Dekra Industrial AB
Box 1551, 401 51 GÖTEBORG
010-455 10 00
www.dekra-industrial.se
info@dekra-industrial.se
80
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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
CAD IQsystem AB
Bandygatan 3, 722 40 VÄSTERÅS
021-30 99 40
Fax 021-30 99 41
www.cadiqsystem.se
roger.johansson@cadiqsystem.se
StruProg AB
Virkesgränd 4, 183 63 TÄBY
08-732 87 20
Fax 08-732 87 20
www.struprog.se info@struprog.se
StruSoft AB
Fridhemsvägen 22, 217 74 MALMÖ
040-53 01 00
www.strusoft.com info@strusoft.com
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

ENTREPRENÖRFÖRETAGEN
Box 47235
100 74 Stockholm
08-762 75 85
Fax: 08-616 00 72
www.entreprenorforetagen.se
info@entreprenorforetagen.se
MVR – Mekaniska
Verkstädernas Riksförbund,
PLR – Plåtslageriernas
Riksförbund
Jernkontoret,
Box 1721, 111 87 STOCKHOLM
08-679 17 00
Fax 08-611 20 89
www.jernkontoret.se
ofﬁce@jernkontoret.se
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
SVEFF, Box 5501,
114 85 STOCKHOLM
08-783 82 40
Fax 08-783 82 38
www.sveff.se
sveff.info@ktf.se
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Stålprodusenter
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

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

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

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

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

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
Norbridge AS,
www.norbridge.no,
Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal,
Tel. 954 44 091
Nortech AS,
www.nortech.no,
Skotselv Næringspark,
Pb. 8, 3331 Skotselv,
Tel. 32 75 67 00

Stålentreprenører og verksteder

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

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

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

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

Rosmek AS,
www.rosmek.no,
Pb.114, 1481 Hagan,
Tel.67 07 09 93 Fax.67 07 77 00

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

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

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
Finnritilä AS,
www.ﬁnnritila.com,
Skårersletta 45, 1473 Lørenskog,
Tel. 67 92 18 10
Fiskum Plate & Sveiseverksted,
www.ﬁskum-sveis.no,
3322 Darbu,
Tel.32 75 06 77 Fax.32 75 04 29

Stålgrossister

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

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

LECOR Stålteknik AS,
www.lecor.se,
Dumpergatan 8, 442 40 Kungälv, Sverige,
Tel. +46 303 246670

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

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

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

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

Ruukki Construction Norge AS,
avd. Fredrikstad
www.ruukki.no,
Krosnesvn. 6, 1621 Gressvik,
Tel. 69 36 32 50
Seut Maritime AS,
www.seutmaritime.no,
Østkilen 3, 1621 Gressvik,
Tel. 69 34 50 60
Skanska Stålfabrikken,
www.skanska.no,
Øysand, 7224 Melhus,
Tel. 40 01 36 60
Skar Industriservice AS,
Birchs Vei 11, 3530 Røyse,
Tel. 32 15 82 92
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
Sveisemekanikk AS,
Pb.193, 3161 Stokke,
Tel.33 33 80 60 Fax.33 33 80 70
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TALITOR AS,
www.talitor.no,
Evjeløkka 4 - Pb.150, 1662 Rolvsøy,
Tel.69 33 90 80

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

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

Trondheim Stål AS,
www.trondheimstaal.no,
Pb.5735, 7437 Trondheim,
Tel.73 96 91 91 Fax.73 96 91 90

Brigt Lode Teknologi AS,
www.britek.no,
Meisevegen 8, 4360 Varhaug,
Tel. 51 43 07 91

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

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

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

Øysand Stål AS,
www.oysandstal.no,
Buvika, 7350 Buvika,
Tel. 72 86 62 10

Dipl.-Ing. Florian Kosche AS
www.difk.no
Møllergt. 12, 0179 Oslo
Tel. 977 61 614

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

JHS Engineering AS,
www.jhs.no,
Torsvang, 3271 Larvik,
Tel. 33 14 14 60

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

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

ThermiSol Oy,
www.thermisol.ﬁ,
Flöjelbergsg 16A, 431 37 Mölndal, Sverige
Tel. +46 31 47 24 40

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

Festemateriell/Maskiner
Bult & Fästteknik AB,
www.bult-fast.se,
Rattgatan 15,442 40 Kungälv, Sverige,
Tel.+46 303 20 67 00

Betonmast Anlegg AS,
www.betonmast.no,
Pb.9416 Grönland 0315 Oslo,
Tel. 41 41 42 14
Hallmaker AS,
www.hallmaker.no,
Strandveien 50, 1366 Lysaker,
Tel. 04255
NCC Construction AS,
www.ncc.no,
Pb.93 Sentrum, 0101 Oslo,
Tel. 22 98 68 00
Skanska Norge AS, Konstruksjonsavd,
www.skanska.no,
Pb.1175 Sentrum, 0107 Oslo,
Tel. 40 00 64 00
Stål- og fasadentreprenører
Borg Byggmontering AS,
www.borgbygg.no,
Tomteveien 47, 1618 Fredrikstad,
Tel. 69 35 12 70
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
Metall Bygg AS
www.metallbygg.no
Dalanevn. 59, 4618 Kristiansand
Tel. 909 86 079
Panelbygg AS
www.panelbygg.no
Knoffsgate 16, 3044 Drammen
Tel. 32 82 78 00

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
FINSETH rådgivende ingeniører AS,
www.ﬁnseth.no,
Bleikerv.17, 1387 Asker,
Tel. 66 98 73 20
Korrosjonsbeskyttelse
Jotun A/S
www.jotun.no
Hystadvn. 167, 3209 Sandefjord
Tel. 33 45 70 00
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

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

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

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

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

Rådgivende ingeniører
A. L. Høyer AS,
www.alhoyer.no,
Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo,
Tel. 23 27 80 00
82

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

N O R S KA ME DL E MS F ÖRETA G

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

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

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

STÅLBYGGNADSDAGEN 2011

20-21 oktober 2011
Nacka Strandsmässan, Stockholm

PROGRAM

Inspiration,
Marknad och
Miljö samt
Tips och råd från
experter

Våre løsninger er dine muligheter
!   $
$% $   
&       
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Kontakt oss på Ruukki! Tel: 22 90 90 00.
Les mer om oss på www.ruukki.no/paneler
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Posttidning B
Retur adr: Nyheter om Stålbyggnad
Stålbyggnadsinstitutet
Vasagatan 52, 111 20 Stockholm

