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Archipelago

Rotebrobron

Stålbucklan
O Europas ﬂotteste

gangbru
O EPD för
varmförzinkat stål
O Sveisekoordinatorer
O OS i London

The Shard, London
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Smidigt
samarbete
med
smeder.
Byggnadssmederna på Alwerco är specialiserade
på bland annat balkkonstruktioner. Just nu är de med
och bygger om Thulehuset på Sveavägen 44, en av
Stockholms största kontorsfastigheter. Tibnor levererar bearbetade balkar och detaljer så att Alwerco
kan påbörja sammanfogning, svets och komplettering
utan dröjsmål. Genom ett nära samarbete där vi är
involverade redan på ett tidigt stadium i ritningar och
leveransplaner kan vi spara tid åt kunden.
Vad kan vi göra för dig?

tibnor.se
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Framtidens
byggmaterial

V

i inom stålbranschen måste fortsätta debattera, klarlägga och tydliggöra stålets
förträfﬂighet!
Stål har möjliggjort samhällets utveckling de senaste hundra åren och det råder
bred enighet om att stål är absolut nödvändigt för den fortsatta utvecklingen i
världen. Det innebär att vi måste ta vårt miljöansvar. Det är uppenbart att det
avges koldioxid vid tillverkning av stål. Detta är en realitet som är lönlöst att ducka för. Samtidigt
har alla byggmaterial en miljöpåverkan. Om vi bortser från det arbete som stålverken lägger ner
för att minska sin miljöpåverkan så måste vi inom byggbranschen arbeta för att materialanvändningen effektiviseras och minimeras. Redan i projekteringen måste man ta hänsyn till framtida
återanvändning i första hand och återvinning i andra hand.
Överlägsen möjlighet till återanvändning och återvinning är två av stålets främsta miljöegenskaper, men för att effektivisera materialanvändningen krävs att vi gemensamt inom branschen
har fokus på stålets tekniska utveckling. I samband med att mer höghållfasta stål tas fram måste
vi även utveckla produkter som kan dra nytta av de förbättrade egenskaperna. Då kan vi även
tillhandahålla en mindre mängd stål och därigenom minimera vår miljöpåverkan. Vi får aldrig
tveka att diskutera stålets miljöförträfﬂighet.
Inom ramen för att utveckla stålet måste vi också tillse att stål har rätt förutsättningar för att
vara ett konkurrenskraftigt byggnadsmaterial. Vi måste arbeta för att krav och standarder är
rimliga och inte ändras utan vetenskaplig grund. Alla byggnadsmaterial måste bedömas på ett
likvärdigt sätt och metoder och antaganden måste vara rimliga för att uppnå rätt balans mellan
säkerhet och ekonomi.
För framtiden krävs kompetenta människor som bygger med stål. Detta är ett problem för
industrin i stort och byggbranschen i synnerhet. För SBI är det av yttersta vikt att vi gör gemensamma ansträngningar för att utveckla vårt kunnande. På kort sikt genom att SBI erbjuder
kurser med god standard, att vi gemensamt i branschen tillser att det examineras ﬂer certiﬁerade
stålbyggnadskonstruktörer och att det alltid ﬁnns bra och tillgänglig litteratur för de som arbetar
med stål. Vi måste också se vad som händer om fem, tio, femton år. Här måste vi hitta de som är
intresserade av vårt område redan när de är väldigt unga till dess att vi hittar framtida stålbyggare
på högskolorna. För de väldigt unga som kanske går i högstadiet kan ett sätt vara att vi som är
medlemmar erbjuder praoplatser för att ge yngre en förståelse om vad vi håller på med.
Sammanfattningsvis vill jag säga att jag är jätteglad att få ta över som ordförande i SBI.
Min förhoppning är att vi under de närmaste åren ska arbeta med tre fokusområden:
1. Hållbarhet
2. Utveckling
3. Utbildning och kompetensförsörjning.
Håller medlemmarna med om det eller vill vi att inriktningen
ska vara någon annan? Jag ser fram emot synpunkter och
medlemmarnas syn på detta. Hör gärna av er om ni vill diskutera frågorna.

Stålbucklan
Foto: Tomas Södergren

Johan Löw,
Ordförande SBI
Johan.low@ruukki.com
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O London hade mycket intressant att bjuda
på när jag besökte
denna världsmetropol
i augusti. Inte minst
ett OS med betydligt
större grad av miljötänk än vid tidigare
spel. Återvinning var
ett ledord och då blev
valet i de allra ﬂesta
fall att bygga med stål.
Ett annat spännande
stålprojekt är Europas
högsta byggnad – The
Shard. Om detta och
mycket annat handlar
detta intressanta nummer av Stålbyggnad.
Trevlig läsning!
Lars Hamrebjörk
Chefredaktör

PERSONNYTT
Hans Erik Pedersen
overtar roret i SSAB
i Norge
OHans Erik Pedersen etterfølger Tronn Westby fra 1. januar
2013 som ny adm. direktør i
SSAB Svensk Stål AS. Lanseringen av Prelaq GreenCoat blir
en av utfordringene for den
nye direktøren.
Hans Erik Pedersen (51) er
utdannet sivilingeniør i metallurgi med diplom innen sveising fra NTH i 1985. I Ruukki
Norge AS har han tidligere hatt
ansvar for salg av selskapets
rørprodukter og i mange år
vært ansvarlig for markedsføring og kommunikasjon. Han

begynte å jobbe i SSAB Svensk
Stål AS 1. august i år og skal
arbeide parallelt med Tronn
Westby ut året. Når Tronn
Westby fratrer ved årsskiftet
er det Hans Erik Pedersen som
overtar ansvaret for selskapets
drift samt ansvaret for Prelaq
og ferdiggjøringen på Vøyenenga, og også å være med på å
selge SSABs produkter overfor
norsk stålforbrukende industri.
– Etter 25 år i et ﬂott, ﬁnsk
stålkonsern, er det spennende
å begynne i et velrenommert
svensk stålkonsern med internasjonale markeder. SSAB Svensk
Stål er kjent for høy kvalitet og
ligger i front med produktene
sine, sier Hans Erik Pedersen.

Hedersdoktor vid LTU
OTore Lundmark har utnämnts till teknologie hedersdoktor vid Luleå tekniska
universitet för sitt innovativa
sätt att projektera
broar. Tore började tidigt arbeta
med broprojektering i Luleå
på Ramböll och
dess föregångare
Scandiaconsult. Tore Lundmark
har utvecklat den typ av samverkansbroar där bärande balkar av stål samverkar med en
farbana av betong. Det är nu
ett mycket konkurrenskraftigt
koncept som är såväl lönsamt
som långsiktigt hållbart.
Tore Lundmark ﬁck Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse
Silverbalken 1991 för speciellt
framträdande insatser för
stålbyggandets utveckling och
Sigge Thernvalls stora byggpris
2009.
Genom åren har han lyckats
kombinera nytänkande med
god hållbarhet, ekonomi och
funktionalitet. Han har under
åren samverkat med LTU
bland annat i EU-projekt om
samverkansbroar och genom
industridoktorandprojekt.

Ny adm. direktør i SSAB Svensk Stål AS, Hans Erik Pedersen, til
venstre, operatør Einar Zahl og Helge Søderlund i servicesenteret
og avtroppende Tronn Westby til høyre.
6
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Ny ordförande på SBI
OJohan Löw, har utsetts till
Stålbyggnadsinstitutets ordförande. Johan har varit anställd
på Ruukki i olika
positioner sedan
2008, nu som
affärsutvecklingschef och samordningsansvarig för
Ruukki Constructions verksamhet i Sverige.
– SBI ska fortsätta att
vara ett stöd för alla landets
stålbyggare med information,
utbildning och opinionsbildning. Det är också viktigt för
oss att fortsätta att samverka
med andra stålbyggnadsorganisationer i våra grannländer,
säger Johan Löw som började
arbetet omedelbart efter utnämningen.

NYA MEDLEMMAR
Nya medlemmar i
Stålbyggnadsinstitutet
OEDR&Medeso
Vi är nordisk leverantör av
programvara för strukturanalys
av stål och betongkonstruktioner. Utöver programvara

som krävs för detaljen och
det goda hantverket.På vår
hemsida WWW.Sjoelund.dk du
kan läsa mer om oss och se exempel på uppgifter som vi har
löst. Oavsett vilken rullbockningsuppdrag du kanske har,
kontakta oss - Allt är möjligt!

Nye medlemmer i
Norsk Stålforbund:

OMSG Technology AS
MSG Technology AS ble etablert i 2011 og holder til i Melhus kommune i Sør-Trøndelag.
Firmaet utfører sveisetekniske
tjenester som for eksempel
NDT, sertiﬁsering av sveisere og
etablering av sveiseprosedyrer.
Firmaet innehar blant annet
NDT- og IWE-kompetanse
(sveiseingeniør). Typiske kunder
er bygg og anlegg, mekanisk
industri og offshore. Hjemmeside: www.msgtechnology.no

OBomek Consulting AS
tillhandahåller vi även lokal
teknisk support och kurser.
Med våra program SAP2000,
ETABS, CSI-Bridge & Power
Connect täcks hela spektrat
av stålbyggnadskonstruktion
in, från industribyggnader och
höghus till offshorestrukturer, brokonstruktioner, torn
och stålknutpunkter. Kom
och besök vår monter under
stålbyggnadsdagen. Mer info:
www.edrmedeso.com

Bomek Consulting er et rådgivende ingeniørselskap stiftet i
1982, 28 engasjerte ansatte,
og lokalisert i Bodø. Selskapet
leverer tjenester innen konstruksjon, beregninger/analyser,
løfteberegninger, prosjektledelse. Tjenestene leveres innen
fagområdene rør, stålkonstruksjoner, mekanisk og lagringsanlegg for drivstoff. Selskapets
største kunder er Kværner, Aker
Solutions, Forsvarsbygg, FMC,
Statoil, Shell og BP. Hjemmeside: www.bomek-consulting.no

OSjølund A/S
Sjølund A/S är ett av Europas
ledande valsbockningsföretag
som rullbockar de största och
mest komplexa proﬁler av såväl
stål som aluminium. Inget jobb
är för litet, vi valsar från en-

staka bitar till större serier. Vår
ﬁlosoﬁ är att inget är omöjligt
och det bevisar våra duktiga
valsspecialister dagligen. De
gör med stolthet det lilla extra

OJohs. Alsaker Eeftf AS
Johs Alsaker Eftf AS viderefører en tradisjon som går helt
tilbake til 1899. Bedriften produserer og monterer smed og
stålarbeider hovedsakelig rettet
mot bygge og anleggsbransjen
i Bergensområdet. Johs Alsaker
Eftf er godkjent for ansvarsrett
både for SØK, PRO og UTF.
Hjemmeside: www.alsaker-eftf.no
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ODegree of
Freedom Engineers AS
Rådgivende ingeniørselskap med
kontor i Oslo og Valencia som
utformer og prosjekterer bruer
og andre konstruksjoner, med
et sterkt fokus på spennende
arkitektur og landemerker. DOF
har i ti år prosjektert komplekse
konstruksjoner i mange land for
Santiago Calatrava, og samarbeider nå tett med Multiconsult
innen bruprosjektering. Hjemmeside: www.dofengineers.com

OScancon AS
Scancon holder til i Fredrikstad
og prosjekterer, produserer og
monterer stålkonstruksjoner
over hele landet. De ansatte
har lang erfaring i faget og
selskapet har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. Scancon
har som mål å være en trygg
og pålitelig samarbeidspartner.
Kvalitet og optimale løsninger
har derfor stort fokus. Hjemmeside: www.scancon.no

Stålbranschen visade
upp sig i Almedalen
OStål är i princip evigt återvinningsbart och går att återanvända också som komponent,
men ganska få beslutsfattare
som påverkar samhällsbyggnation är medvetna om detta.
Budskapet var tydligt när
Ruukki höll det första Almedalsseminariet någonsin
om stål i Visby, modererad av
erfarna energi- och ekonomijournalist Henric Borgström.
På seminarium presenterades också nya material av stål
som forskats fram på Borås
textilhögskola. Bland annat ﬁck
publiken se en speciell lampa
som gjorts av ståltextil och
en tallrik som är gjord av en
blandning av glas och stål.

SINTEF første
norske kontrollorgan
OSINTEF Byggforsk ble i
juli 2012 utpekt som kontrollorgan for sertiﬁsering av
produksjonskontrollen for
bærende konstruksjoner i stål

Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år
ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk
där man på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den
bärande konstruktionen.
Syftet är att uppmuntra till användandet
av stål i byggandet och ge upphov till nya
idéer och inspirerande lösningar.
Nominerade projekt ska vara byggda
i Sverige de senaste tre åren och färdigställda före den första februari 2013.

VINNARE 2007 – SVÄVANDE TAKET

og aluminium etter kravene
i NS-EN 1090-1. Utpekingen
er gjort av Direktoratet
for byggkvalitet (DiBK) og
gitt på grunnlag av SINTEF
Byggforsks fagkunnskap og
mangeårig erfaring som kontrollorgan. SINTEF Byggforsk
er akkreditert for inspeksjon
og sertiﬁsering innen de ﬂeste
områdene i byggevaredirektivet, inkludert NS-EN 1090-1
Utførelse av stålkonstruksjoner
og aluminiumskonstruksjoner
Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter.
SINTEF Certiﬁcation er den
avdelingen i SINTEF Byggforsk
som godkjenner og sertiﬁserer
byggevarer, konstruksjoner
og konstruksjonselementer.
SINTEF Certiﬁcation har tilgang
til hele SINTEFs kunnskapsmiljø
med ca. 2200 medarbeidere.
SINTEF Byggforsk er lokalisert
i Oslo og Trondheim og har
ca. 230 ansatte jevnt fordelt
på begge stedene. Av disse
arbeider 8 personer i SINTEF
Certiﬁcation. Daniel Hallingbye er prosjektleder for denne

VINNARE 2011 – RYAVERKEN

SINTEF Byggforsk; fra venstre
Hans Boye Skogstad og Daniel
Hallingbye, Ragnhild Aune
(SINTEF Materialer og kjemi)
og Arve Bugten.
typen sertiﬁsering og samarbeider med andre saksbehandlere
og fagpersoner ved behov.
SINTEF Byggforsk gjennomførte første inspeksjon i
forbindelse med sertiﬁsering
av en norsk verkstedbedrift i
juni og er fortløpende i kontakt
med nye bedrifter som ønsker
sertiﬁsering av sin produksjonskontroll.

Kingspan expanderar
OKingspan förstärker sin
position på marknaden för

VINNARE 2009 – SWEDBANK STADION

Nominera kandidater senast 28 februari 2013

VINNARE 2005 – MJÄRDEVI

VINNARE 2003 – APATÉBRON

Information på www.sbi.se eller lars@sbi.se
8
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Marutex ® - en framtida
vinnare på Nationalarenan!

Friends Arena är Sveriges nya nationalarena

Både fasadkassetterna och bakomliggande

för fotboll. När arenan står klar hösten 2012

bärverk är sammanfogat av Marutex-skruv

kommer upp till 65 000 gäster att kunna

från U-nite. Den mycket höga korrosions-

uppleva de främsta och största evenemangen

härdigheten* och Marutex unika borregen-

inom internationella fotbollsmatcher, sporter,

skaper gjorde valet enkelt för CNC Plåt i

konserter och shower.

Västervik som ansvarat för tillverkning och

Arenans ansikte utåt - fasaden - består

montage av fasadkassetterna.
Skandinaviens första premiumarena kräver

av genombrutna aluminiumkassetter på en

*Byggplåtskruven
som är typgodkänd för
50 år i tuffa miljöer

bakomliggande stålstomme. Belysning bakom

helt enkelt en premiumskruv - Marutex.

fasaden gör att arenan kan ljussättas på ett
mycket effektfullt sätt - som ett gigantiskt
datorstyrt färgspel.

www.unitefasteners.com

Läs mer om Marutex och våra andra produkter inom fästteknik på www.unitefasteners.com

INGÅR I LINDAB KONCERNEN

NYHETER

vinkelavvikelse och stabil
processkvalitet. Maskinen
är utrustad med Gas mixer
vilket reducerar gasförbrukning och ger minsta möjliga
miljöpåverkan.

Certiﬁkatet
mottogs av
svetsansvarig Tomas
Jonsson och
produktionsansvarig Daniel
Eriksson.

LITTERATUR/
UTBILDNING
isolerade sandwichpaneler med
uppköpet av ThyssenKrupp
Construction Group och Rigidal
Industries LLC.
ThyssenKrupp Construction
Group omfattar sju välinvesterade anläggningar i Tyskland,
Frankrike, Belgien, Österrike och
Ungern. De olika produktområdena kompletterar Kingspans
redan existerande produktutbud.
Rigidal Industries LLC är en
ledande tillverkare av kompositpaneler och taksystem i Mellanöstern, med bas i Dubai.
www.kingspan.com

Contiga Certiﬁerade
enligt SS-EN 1090-1
OContiga har nu ett effektivt

Alucrom arbetsmiljöcertiferade
OAlucrom AB är numera

son Steel Service Center Aktiebolag som är specialiserade
på klippning, bockning och
laserskärning av höghållfasta
stål. EME blir ett dotterbolag
till Tibnor och kommer därmed
ingå i SSAB-koncernen.
EME har lång erfarenhet
av stålbearbetning och är en
viktig produktionspartner för
både Tibnor och SSAB. EME
utför specialiserade tjänster
som efterfrågas av Tibnors
kunder och kompletterar ståldistributörens egna produktionsenheter. EME är också en
produktionspartner till SSAB
när det gäller skräddarsydd
design och kundanpassade
lösningar.

arbetsmiljöcertiﬁerat enligt
OHSAS 18001. Sedan tidigare
är man både kvalitets- och miljöcertiﬁerade enligt ISO 9001
respektive ISO 14001. Då färg
innehåller både lösningsmedel
och i många fall olika typer av
härdplaster, är alla Alucroms
operatörer är utbildade och
certiﬁerade enligt Arbets-

miljöverkets Föreskrifter om
Härdplaster (AFS 2005:18) för
hantering av epoxi, isocyanathärdande produkter samt
vissa esterplaster. Sedan länge
arbetar man enligt Arbetsmiljölagens föreskrift AFS 2001:1
(systematiskt arbetsmiljöarbete), skillnaden nu är att man
har certiﬁerat vårt verksamhetssystem för arbetsmiljö
enligt OHSAS 18001:2007 och
därmed fått ett ”kvitto” på att
man uppfyller alla krav även
när man arbetar med internationella kunder.
10
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kvalitetssystem anpassat efter
den europeiska stålbyggnadsnormen EN 1090-1 och med
komplement enligt ISO 3834-3
för svetsningsprocessen. Contiga
har certiﬁerats av Nordcert enligt
SS-EN 1090-1 och får nu också
rätt att CE-märka sina produkter
som tillverkas i verkstad.

Tibnor stärker
produktionstjänster
genom förvärv
OTibnor förvärvar E.M Eriks-

Intercut levererar
plasmaskärmaskin till
Stena Stål Molkom
O Under det senaste året
har Stena Stål investerat
närmare 10 Mkr för att uppgradera sin maskinpark i Nybro och nu senast Molkom.
Nu kan man plasmaskära
med mycket god snittkvalitet
i plåt upp till 50 mm tjocklek. Den senaste leveransen
består av en Messer Omnimat som är bestyckad med
dubbla finplasma-aggregat
som skär från 2-50 mm
plåt. Nu kan Stena erbjuda
sina kunder: bästa tänkbara
snittkvalitet med minimal

Eurokoder tillgängliga
till lägre kostnad och
byggstandarder utreds
OFör att bidra till en ökad
konkurrens inom byggsektorn föreslår regeringen att
ge Boverket i uppdrag att
göra de så kallade eurokoderna tillgängliga till en lägre
kostnad. Boverket ska också
utreda vilka standarder i övrigt
som är de mest centrala inom
byggsektorn och föreslå hur
dessa standarder kan göras
mer tillgängliga.

NSCC 2012
– Proceedings
O Proceedings-publikasjonen fra Nordic Steel Construction Conference 2012,
som nylig ble avholdt i Oslo,
er på 840 sider og inneholder 75 papere og 8 Key
Notes. Det er papere fra alle
sesjonene på konferansen:
Building structures, bridges,
fire engineering, sustainable
engineering, connections,
high strength and stainless
steel, composite structures, fatigue og cold formed
structures. Boka kan bestilles
i vår nettbokhandel www.
stalforbund.com

NYE ECCSPUBLIKATIONER
Guide to the CE Making of
structural steel work
OCE Marking of fabricated
steelwork
can start and
will become
mandatory in all
EU member
and EFTA
member
states from
1st of July 2014. This is a
guide how to handle the new
requirements. Authors: TC 9
- Manufacturing and Erection
Standards

Energy efﬁciency of light
weight steel-framed buildings
OGiven the important share
of energy consumption in buildings, it is extremely important
to search for innovative design
solutions and optimal thermal performance of buildings
in order
to reduce
energy bills
and greenhouse gas
emissions,
maintaining levels
of thermal
comfort of occupants. Authors:
P. Santos, L. Simões da Silva
and Viorel Ungureanu
Båda publikationerna kan
kjøpes i vår nettbokhandel på:
www.stalforbund.com

Översättningen av
SS-EN 1090-1:2009
+ A1:2011 är klar
ODen svenska översättningen av SS-EN 10901:2009+A1:2011 ﬁnns nu att
beställa från SIS.

Cable-Stayed Bridges
ODet tyske ﬁrmaet Leonhardt,
Andrä & Partner, ved bl. a. Holger Svensson, har stått i første
rekke internasjonalt i utviklingen
av moderne skråkabelbruer.
Hans bok inneholder en mengde
informasjon med hovedvekt
på ﬁrmaets egne prosjekter. Et
stort antall bruer er illustrert ved
bilder, systemtegninger og beskrivelser. Historisk utvikling av
brutypen fram til i dag er utførlig
behandlet. Boken inneholder
også et stort antall ﬁgurer,
praktiske beregningseksempler,
diagrammer og tabeller. Både
montasjetilstander og bruas sluttilstand er behandlet. Spesialområder som dynamikk og kabler
er beskrevet
med bistand
fra hans kollegaer Imre
Kovacs og
Rainer Saul.

Svensson, Holger: CableStayed Bridges. Forty Years
of Experience Worldwide.
Ernst&Sohn 2012.
ISBN: 978-3-433-02992-3
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Montaget sker utan skruv eller med bara några få och är mycket enkelt och ergonomiskt. Med skivorna limmade mot
varandra och mot underlaget erhålls en mycket stark fogning av skivorna. Slutresultatet blir en helt tät och skadefri vägg.

Framtidens montage av skivor på trä- och stålreglar
EuroProfil deltog i ett antal tester på Sintef i Trondheim av ytterväggskonstruktioner där Skanska ville säkerställa vind och vattentäthet av det
klimatskal man använder i sin produktion. Man kunde då bl.a. konstatera
att bättre tätning av skarvar mellan väggskivorna samt mellan skiva och
regelstomme är nödvändig. EuroProfil har provat olika metoder för att
lösa denna svaga punkt i konstruktionsskalet, vilket nu har resulterat i en
patenterad fixtur (montageprofil).

Förbättrad arbetsmiljö
Tätt skivskal
25% mindre antal reglar
Bättre ekonomi

Den patenterade fixturen för ytterväggar består av en H-profil i plast.
Denna är försedd med dubbelhäftande tejp på sin bakre fläns, där
hål stansats genom tejp och profilbaksida, hål är dessutom stansade
genom livet i profilen. Fixturen tätar effektivt skarven mellan skivor
med sin profilkropp och ett applicerat lim. Dessutom limmas fixturen
fast i underlaget, genom att lim tillåts komma ut ur profilen genom de
stansade hålen på profilens baksida och fästa mot underlaget.
En annan mycket stor fördel är att fixturen ersätter eller kraftigt
reducerar skruvningen, vilket annars är ett slitsamt och tidsödande
arbete för montörerna.

Limning med Magna
Användningen ställer stora krav på limmet, både vad gäller styrka och
hållbarhet. För ändamålet har ett speciellt silikatlim utvecklats som
kallas Magna. Magna silikatlim är i applikationen att betrakta som
åldersbeständig, fixturen skyddar effektivt limfogen mot UV-ljus vilket
är det enda som kan påverka dess beständighet. De fixturmonterade
skivorna skyddar effektivt och säkert byggnadens stomme mot drag och
fukt, helt utan risk för läckage då skivorna dessutom är helt intakta utan
skruvskador eller befattade med glipor mellan skivskarvar och stomme.
Generellt kan sägas att en Magnalimmad skiva är minst dubbelt så
starkt förankrad som vid skruvning.

Arbetsmiljö
Många byggnadsarbetare tvingas att gå i pension i förtid på grund
av förslitningsskador som är orsakade av tungt och monotont arbete.
Mindre än 2% arbetar till 65 år. Traditionellt skivmontage med skruv
innebär en mycket stor belastning på montören. Med EuroProfils
nya system sker montaget utan eller med mycket lite skruv, vilket
minskar belastningen och därmed risken för förslitningsskador. Ljud
och vibrationer reduceras nästan helt med metoden. Under hösten
introduceras även ett komplett fixtursystem för montage av innerväggar.

Fixturerna för ytterväggar är
tillverkade av strängsprutad
ABS-plast. De är försedda med
dubbelhäftande tape för enkelt
montage mot trä- och stålreglar.

EuroProﬁl AB
Box 147, 713 23 Nora

tel 0587 - 818 80
fax 0587 - 818 89

Vill du veta mer?
Beställ kostnadsfritt katalogen Magna Skivmontage eller besök
www.europrofil.se för se montagevideo och läsa mer om systemet.

info@europroﬁl.se
www.europroﬁl.se
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PRODUKTNYTT

forskningsprojekten är RFCSprojekten; HILONG (High
Strength Long Span Structures)
och Ruoste (RUles On high
Strength STEel). Mer än 3
miljoner Euro ska användas för
att få fram nya rekommendationer för HSS i byggsektorn
under nästa tre år. LTU är den
enda partner som deltar i båda
projekten. Efter workshopen
gjordes ett studiebesök på
Friends Arena för att titta på
HHS i praktiken.

Norskproduserte
baderomsmoduler
OContech as i Arendal
produserer baderomsmoduler
etter mål tilpasset det enkelte
prosjekt og kunde. Modulene
er typegodkjent av Sintef og
utføres i henhold til TEK 10
og NEK 400-10. Contech har
10 års erfaring med produksjon av baderom til skip og
har implementert de samme
gode tekniske egenskapene
til baderomsmodulene på land.
Modulene har helsveisede
stålbunner hvor også sluk og
avløpsrør er helsveiset og integrert i bunnen. Veggmodulene
er utført med Contech sandwich elementer som består av
stålplater og mineralull. Dette
gir en stiv og holdbar konstruksjon samtidig med gode
lydegenskaper. www.contech.
no/baderomsmoduler/

Ljusa idéer
för bullerskydd
OTraﬁkbuller är den dominerande bullerstörningen i
samhället. Cirka två miljoner
svenskar utsätts för buller från
traﬁksektorn. Därför ordnade
Ruukki tävlingen IDEA som
ägde rum i våras. Tävlingen var
öppen för arkitekter, formgivare, professionella konstruktörer
och studerande. Ett tävlingsvillkor var att konstruktionerna
skulle utnyttja stål som huvudsakligt material och skulle
passa för nordiska och baltiska
förhållanden. Förutom utseendemässiga faktorer ville man
också få in idéer om tillverkning, montering, byggande av
bullerskydd och bullerskyddens
tekniska prestanda.
Det vinnande bidraget i den
professionella kategorin var
Atsushi Takanos idé “Soundscape”, och i studerandekategorin vann Lauri Mäkinens idé
“Arché”. Vinnarna valdes av
en internationell jury bestående
av sex internationella experter
på området.
Enligt juryn var Atsushi
Takanos vinnarbidrag “Soundscape” i den professionella
kategorin ett imponerande och
innovativt exempel på hur bullerskydd av stål kan anpassas
och harmoniseras till miljön,
samtidigt som det tar hänsyn
till omgivningens och landskapets skiftande karaktär. Tack
12
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Soundscape

Svenskt bidrag
vann internationellt
arkitektpris
OGalvanizing Awards är en

Arché
vare sin smäckra utformning är
idén också lämplig för urbana
miljöer. Bullerskyddslösningen
använder sig av stålpålar och
stålrör som är lätta att återvinna.
Lauri Mäkinens vinnarbidrag
”Arché” i studerandekategorin
är en kreativ, praktisk lösning
som baseras på ett existerande bullerskyddssystem från
Ruukki, men som samtidigt
breddar lösningens funktionalitet och diversiﬁerar dess
visuella image.

Stålproducenter som SSAB,
Ruukki och rörtillverkaren V&M
Deutschland GmbH, konsulter
som Sweco och Buro Happold
samt Stålbyggnadsinstitut som
SCI och SBI var också representerade.
Syftet med workshopen var
att utbyta erfarenhet mellan
två forskningsgrupper som ska
jobba för att öka användningen av höghållfast stål (HHS)
inom byggsektorn. De två

tävling för innovativa byggprojekt med varmförzinkat
stål som arrangeras i samband
med den världsomspännande
varmförzinkningskonferensen Intergalva 2012. Det är
andra gången som tävlingen
arrangeras och 51 bidrag
från hela världen har deltagit.
Stockholmsmässans AE-hall,
ritad av Rosenbergs Arkitekter
och varmförzinkad av Häﬂa
Bruk AB, kom på delad första
plats tillsammans med ett
italienskt projekt. Prisutdelningen ägde rum den 12 juni
under Intergalvakonferensen,
och Alessandro Ripellino från
Rosenbergs Arkitekter fanns på
plats för att ta emot sitt pris.

PROJEKTNYTT
Europeisk workshop
om höghållfast stål
OLTU och Sweco arrangerade
i september en workshop om
höghållfast stål i Stockholm som
samlade världsledande experter
inom höghållfasta stål. Deltagarna kom från universitet som LTU,
RWTH, Imperial College, Univ.
Coimbra och Univ. Birmingham.

Stockholmsmässan
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Nordic Fastening Group AB
Rattgatan 15, 442 40 Kungälv
www.nfgr.eu | T: +46 303 206700 | F:+46 303 206710
Tingstad A/S
Breivika Industrivei 4, 6018 Ålesund | Stålfjaera 17, 0975 Oslo
www.tingstad.no | T: +47 70 177700 | F:+47 70 177701
Mürmann Gewindetechnik GmbH
Wölzower Weg 27, DE-19243 Wittenburg
www.mconnect-systems.de
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Produkter
CE-märkta byggprodukter.
SB 8.8 och 10.9 enligt EN 14399.
SB 8.8 enligt kravstandarden EN 15048-1.
Svetsbult SD Ankare EN 13918.
Dragstagssystem.
Fundamentsbultar.
Kemiska förankringar.
Teknik
Moment- & klämkraftsprovning.
Teknisk rådgivning av skruv och dragstagsprodukter.
Nordic Fastening Group AB
Certi¿erat enligt EN 1090-1:2009  AC:2010 ,ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004.
Eget kontrollaboratorium för veri¿ering av kvalitp och säkerhet.
Referensobjekt
Friends Arena
Holmenkollen
Älvsbackabron
Statoil Fornebu
Tolvmansstegen

” Ett säkert val för stålbyggaren”

Tekla Structures
---------------------------------Ganguly
m-connects dragstagssystem som komponenter Sam
i Tekla
Structures,
Försäljningsansvarig
stålbyggnation
Nordic Fastening Groups stålbyggnadsprogram ¿nns
för nedladdning
på
www.bult-fast.se, kategori stålbyggnation.

Ett säkert val för stålbyggaren
Tingstad AS
Besøksadresse Ålesund: Tingstad AS, Breivika Industrivei 4, 6018 Ålesund
Besøksadresse Oslo: Tingstad AS, Stålfjæra 17, 0975 Oslo
www.tingstad.no
T +47 70 17 77 00
F +47 70 17 77 01

Nordic Fastening Group AB
Besöksadress Kungälv: Rattgatan 15, 442 40 Kungälv, Sweden

www.nfgr.eu
“Ett säkert val för stålbyggaren”
T +46 303 206700
F +46 303 206710

Steel-Concrete
n 5NIQUE (YBRIDS
AT ,ONDON 4ALLEST
This article by WSP, the structural
engineers for The Shard, presents
the engineering design approach used
to create this iconic tower. The building,
designed by architects Renzo Piano
Building Workshop for client Sellar
Property, is 310m high: the tallest
building in western Europe. It will be a
world class building constructed in an
extremely complex urban environment
designed to accommodate retail, offices,
viewing galleries, hotel and residential
accommodation together with the
associated plant rooms and MEP systems, parking and other ancillary facilities.
by Kamran Moazami, John Parker and Rodolfo Giannini, WSP Group

Photo: Tim Cuell, WSP Group
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rom the early stages of the design and conception, the
intention was to maintain the architectural inspiration
and use state of the art structural engineering tools and
techniques to engineer a building that optimizes every
aspect of its structure from the foundation system, to the
gravity supporting and lateral bracing systems. The use of different
structural materials at various levels is geared toward use and space
requirements and to assist in the overall Introduction
Throughout the design process the goal has been to deliver an
elegant, structurally efﬁcient building suitable for a highly signiﬁcant
landmark development in one of the world’s major capital cities. Key
features of the structural design included utilization of top down
basement construction for the main tower together with bottom up
construction for the lower portion of the building on the east side
of the tower (known as the Backpack), to increase the speed of con- ³
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Edge beams were fabricated with handrails
already in place, providing an immediately safe
edge zone.

³ struction and minimize the ground movement

Superstructure gravity framing
After several iterations of the lateral and gravity analysis a hybrid form of construction was
found to be the most suitable structural solution for the project. At lower retail and ofﬁce
levels above ground, composite steel framing
(level 3 to 39) provide spans of up to 15 metres
from the perimeter to concrete cores. At the
upper hotel and residential levels 200mm post
tensioned slabs (level 40 to 72) are designed to
span up to 9 metres from perimeter to core and
to provide the maximum number of ﬂoors as
well as providing the required acoustic separation between the residential levels.
The added mass and damping characteristics of concrete ﬂoors has the added beneﬁt of
providing enhanced dynamic performance of
the building eliminating the need for any damping device. Slabs within the core are normal
weight concrete designed for lift construction
and lobby loads.
16
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Photo: Nicola Evans, WSP Group

around the site.
A combination of composite steel frames
and post tensioned concrete ﬂoors have been
chosen to best suit the various designated uses
of the different parts of the building, in order to
maximize the number of ﬂoors and to enhance
the dynamic performance of the building in
terms of lateral acceleration.
The lateral stability system is based on a vertical spine consisting of a cantilevered concrete
shear wall core stiffened by an outrigger hat truss
at high level engaging the perimeter columns
of the building. A robust, highly compact core
has been developed to suit vertical movement
through the building and to provide the best
possible net to gross ratio. Optimized perimeter
column locations transfer with height, from 6m
spacing at the base, to 3m, to 1.5m at the very top.
All vertical column transfers were optimized
and achieved with no loss of space. Perimeter
columns are transferred using either a load sharing steel girder transfer system or A frames at
the intersection of the Backpack and the tower.
Interior columns are strategically positioned to
land on a discontinued lower concrete core wall.

Ofﬁce ﬂoors comprised welded plate girders with
service holes through the webs, and metal decking
to support lightweight concrete slabs.

Photo: Nicola Evans, WSP Group

The core and lower ﬂoor levels under construction.

Photo: Nicola Evans, WSP Group

Photo: Nicola Evans, WSP Group

Illustration: Ron Slade, WSP Group

The tapered shape of the Shard offers less wind
resistance.

The different planes of glass (”shards”) ﬁnish at
different heights. They are supported by cantilevered steel frames.
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 / - 3 4 ± , " 9''. ! $

Photo: Giles Reid, Renzo Piano Building Workshop
Illustration: Renzo Piano Building Workshop

Steel framing with building services passing
through the beams is the most appropriate form
of construction for the ofﬁce, retail and the majority of the public spaces. Steel framing is also
used in the lowest ﬂoor levels of the hotel from
37th to 40th ﬂoor where edge transfer beams
are required to transfer loads from columns at
3m centres to ofﬁce ﬂoor columns at 6m centres.
Floor slabs
Ofﬁce ﬂoor slabs consist of lightweight concrete on
re-entrant metal deck giving a 130mm total depth
working compositely with fabricated steel beams.
To reduce the noise and vibration generated from
the mechanical plant, the thickness of concrete slabs
above and below the plant rooms is increased to
225mm normal weight concrete on metal deck.
Beams are 500mm deep, with ﬂange and
web plate sizes adjusted to provide the required
strength and stiffness. The use of fabricated
beams makes optimum use of the available
structure zone and maximizes the allowable
size of service penetrations.
.2  s   s .9 (%4 % 2 / - 34± , "9' ' .! $

In a number of cases the top ﬂange is raised
above slab sofﬁt level. This is necessary above
restaurant kitchens, where additional headroom
is needed, and in certain transfer locations where
services need to pass under the beams rather
than through holes in the webs.
Outside the cores, because of raised ﬂoor
construction, the upper level ﬂoor slabs are not
power ﬂoated. The use of cambers to individual
beams and girders will provide a near level
condition under dead loads due to self-weight
of steel members, plus the weight of slabs and
deck. Steel beams, girders and the metal deck
are designed so that they can be constructed
without the need for temporary propping.
Exposed steelwork
The junction between the ﬂoor plate and cladding is shallow to allow daylight penetration
and therefore the spandrel beam depths are
minimized using compact plate girders.
Three locations at the perimeter on
each ofﬁce ﬂoor plate are designated as

winter gardens. Here the steel frame is exposed and the steelwork is detailed appropriately as architectural exposed steel.
The ﬂoor plates of the lower four levels of the
hotel are steel framed with a storey height of
3.65m. Downstand edge beams on all four levels act as load sharing systems transferring
load from the perimeter columns spaced at 3m
centres to perimeter columns below spaced at
6m centres. For acoustic reasons, the slabs on
these ﬂoors are increased to 140mm overall
depth, using normal weight concrete.
Post tension slabs
Higher levels in the hotel are constructed using
post tensioned (PT) ﬂoor slabs with a storey
height of 3.1m.
PT has been chosen to minimize construction depth and storey height, to provide good
acoustic separation and to provide ﬂoors with
ﬂat sofﬁts. The spans are reduced by the introduction of intermediate columns which spring
off the stepped back core and by the use of ³
STÅL P R O J E K T
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³ wing walls located between service risers and

projecting from the main core. As in the ofﬁce
levels below, the intermediate columns drop off
when the ﬂoor span is reduced by the taper of the
building’s outline. In some cases an architectural
need to remove a column required an increase in
slab thickness from 200mm to 250mm over part
of the ﬂoor. The apartments levels, high level
plant room and high level viewing galleries are
also post tension slab construction, with spans
reduced by the introduction of intermediate
columns which spring off the stepped back
core: the approach is similar to the approach
adopted for the hotel levels.
Top of the building
At the top 60 meters of the building where
the building footprint cannot accommodate
usable residential space, structural steel is used
to house the heat rejection plant – this part of
the building is known as the spire. The spire
framing consists of a central braced steel mast
supporting steel framed plant access decks.
The very top of the central mast supports the
building maintenance crane unit.
The tops of the cladding surface facets, called
the Shards, are braced by vertical trusses. Diagonal truss members are designed as Macalloy
bars in order to reduce visual impact.
Perimeter Columns and Transfer systems
Building perimeter columns are designed so
that their weight, size and spacing reduce with
height adding to the impression of increasingly
delicate structure tapering into the sky. The
spacing of these columns is 6 metres on centre
at the base and ofﬁces, 3 metres at hotel and
apartment levels and 1.5 metres at Radiator
levels. The system requires the use of sets of
load sharing beams at various locations in the
elevation.
Transfer systems are also required to minimize the edge beam cantilever lengths where
the tapered outline of the Shards truncates the
inclined perimeter columns.
Transfer vertical trusses or A frames are used
at the junction of the tower and the Backpack
structure to increase the column spacing in
order to create open ofﬁce space at lower levels.
Perimeter columns in the lower steel levels
are rectangular steel tubes and ﬁre protected
with epoxy based intumescent at public areas.
Columns are also ﬁlled with concrete to enhance
their robustness.
High strength (C65/80) reinforced concrete
columns are used in the concrete levels from 40
to 50 in order to minimize their size. The grade
of concrete slabs at these levels is also increased
to C50/60 in order to avoid a weak layer at the
slab column junctions.
Lateral Stability system
The lateral stability system is a slip or jump
formed core acting as a vertical cantilever and
stiffened by using wing walls in both the hotels
and apartment levels and by a hat truss within
the upper plant levels. The concrete core provides the primary lateral load resisting system.
The core layout is efﬁcient in order to meet
the net to gross target. Most of the risers are
18
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Photo: Nicola Evans, WSP Group
Photo: Nicola Evans, WSP Group

The Shard under construction, at night.

The ﬁnished building, viewed from the north bank of the Thames.

Photo: Nicola Evans, WSP Group

placed outside the concrete core in ‘soft’ areas
and therefore dedicated access ways within the
hard core are not required; and the difﬁculties
of getting ducts out of the core into the ﬂoor
voids are avoided. Like many high-rise mixed
use towers, the vertical transportation design is
complex. Nevertheless, the layout of the main
structural walls within the core, both in the
north-south and in the east-west direction, is
simpliﬁed as far as possible. One major transfer
occurs through levels 34 to 37.
A secondary core within the Backpack ensures that there is no tendency for the building
to twist due to wind loads on the lower section.
Outrigger struts forming a hat truss rise
diagonally within the upper plant levels to engage the perimeter columns (level 66-67). This
enhancement to the stiffness of the building is
used to improve the serviceability performance
only: it is not needed for strength purposes.
Consequently there is no requirement to ﬁre
protect the hat truss steelwork.
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Finite element modeling
Three-dimensional ﬁnite element computer
modeling is used to evaluate the performance
of the structure under wind and lateral loading
The ”spire” at the top of the building was
constructed using a tower crane mounted
on an external bracket.

and is used to design the foundations. Dynamic analysis has been carried out to assess the
natural frequency and vibration mode shapes.
The results have been used in conjunction
with the wind tunnel testing to determine the
building’s acceleration characteristics and the
occupant comfort levels.
RWDI was commissioned to perform wind
tunnel testing in order to provide data on windinduced forces and moments for structural
design purposes and to provide data on windinduced acceleration at the top residential level
of the tower. A 1/400 model of the building, and
all other buildings and geographical changes
within a radius of 460 metres, was constructed
and tested by RWDI. Shear forces and torsion
moments acting on the tower were predicted
for a return period of 50 years. Loads were provided for a range of frequencies and damping
levels and for mass distribution provided by
WSP Cantor Seinuk. Peak accelerations were
calculated for a range of 1 to 10 year returns.
For the top level, residential level acceleration
was found to be below 15mg for a 10 year
return which is the acceptable limit for the
residential towers and therefore, as mentioned
above, a tuned mass damper or slush damper
was not required.
Additional wind tunnel tests were performed
in order to provide more detailed information for
the design of the spire framing and the trusses
supporting the cladding panels. T
STÅL P R O J E K T

19

The Orbit rymmer två inbyggda
utkiksplattformar och ska efter spelen
bli en permanent turistattraktion.

ArcelorMittal Orbit är med sina 114,5 meter
Storbritanniens högsta konstverk.

/3 I ,ONDON n EN
"
v"ËSTA /LYMPISKA SPELEN NÍGONSINv BRUKAR
MAN FÍ HÚRA VID VARJE AVSLUTNINGSCEREMONI

,ONDON /3 GJORDE MER ËN NÍGONSIN SKËL FÚR
DET EPITETET 3ÍVËL /3 VECKORNA I BÚRJAN AV

AUGUSTI OCH 0ARALYMPICS EN MÍNAD SENARE
BLEV EN STOR SUCCÏ PÍ ALLA SËTT 3OM CHEFRE
DAKTÚR FÚR TIDNINGEN 3TÍLBYGGNAD VAR GIVETVIS
ETT BESÚK PÍ PLATS FÚR ATT STUDERA ALLA ARENOR
I STÍL ETT MÍSTE )NTE MINST FÚR ATT TA LITE LËCKRA
BILDER TILL DENNA ARTIKEL
Text och foto: Lars Hamrebjörk, chefredaktör
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esöket i London präglades av en otrolig vänlighet
och hjälpsamhet från alla tusentals volontärer. Det
var omöjligt att komma ”fel”, från Heathrow ända
fram till Olympic Park och alla Olympiska arenor.
När man tagit sig genom säkerhetskontrollerna och
vandrar in på området genom Stratford Gate passerar man först
Zaha Hadid´s Aquatics Centre med sitt spännande vågformade
tak uppbyggt av en läcker stålkonstruktion (läs mer i nr 1/2012 av
Stålbyggnad). Fortsätter man framåt in i den Olympiska parken
har man den häftiga Olympiastadion framför sig.
ArcelorMittal Orbit
Mitt mellan dessa imponerande arenor står en spännande skapelse
i rödmålat stål – Storbritanniens högsta konstverk, 114,5 meter
högt. ArcelorMittal Orbit ritades av konstnären Anish Kapoor
och en av världens ledande konstruktörer, Cecil Balmond. Det
tog 18 månader att bygga ArcelorMittal Orbit av 560 meter konstruktionsrör i stål och 35 000 bultar. Resultatet är ett utmanande
exempel på offentlig konst som är både bestående och hållbart.
Nära 60 procent av de 2 000 ton stål som används till skulpturen
hämtades från återvunna källor vilket understryker stålet status
som världens mest återvinningsbart material. Stål valdes för ArcelorMittal Orbit på grund av dess unika egenskaper, inklusive
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 / - 3 4 ± , " 9''. ! $

35 000 skruvar har använts
för att sammanfoga konstruktionen.

Kön till hissarna upp i the Orbit
skyddas av en tratt i Corténstål.

MAKALÚS /RBIT
Olympiastadion och the Orbit
i kvällsljus efter avslutade tävlingar.

Övre delen av Olympiastadion är konstruerad av
vitmålat återvunnet stål.
³
.2  s   s .9 (%4 % 2 / - 34± , "9' ' .! $
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Zaha Hadid´s
Aquatics
Center
med den
permanenta
mittdelen och
de temporära
läktarbyggnaderna på
vardera sidan.
Kvällsljuset
var magiskt.

³ styrka, formbarhet och fördelar av låg vikt

och kort byggtid.
Ta ståltrappan ned
OS-besökare, som t ex artikelförfattaren, kunde
ta en tur till toppen av the Orbit med hiss för att
från ovan studera aktiviteterna inne på Olympiastadion eller beundra utsikten över Londons
skyline. Vägen ner gick via en spiraltrappa med
455 steg och har utformats så att besökarna kan
uppleva en känsla av att de kretsar (orbiting)
kring konstruktionen på väg ner. Efter de olympiska och paralympiska spelen kommer the Orbit
att vara stängd under en period då OS-området
omvandlas till Queen Elizabeth Olympic Park.
Från 2013 kommer the Orbit att vara en permanent turistattraktion som utsiktsplattform.
Hållbara arenor
De ﬂesta av arenorna inne på olympiaområdet
är konstruerade för att kunna skalas ner till
en mer lagom ”vardagsstorlek” efter spelen.
London har lärt av läxan från de senare spelens gigantiska skrytbyggen som står som öde
monument. Här var det ett miljötänk och
hållbarhet som ﬁck styra. Arenorna byggdes
till stor del av återanvänt stål på ett sätt att
de kan anpassas och användas till normala
postolympiska ändamål, antingen på samma
plats, eller någon annan stans i Världen.
Olympiastadion
Olympiastadion är konstruerad för att kunna
skalas ned från OS-behovet 80 000 åskådare till
mer normalare 30 000. Hela den övre läktarnivån
du kan se på bilden här intill är byggd med en
stålkonstruktion som kan demonteras för andra
ändamål. Mer om detta kan du läsa i Stålbyggnad
nr 1/2012. Andra hållbara arenor i Olympiaparken
är Basketarenan som är den största temporära
arenan som byggts inför ett OS. En förutsättning
för det är givetvis att den är byggd i stål. T
Läs mer på Internet
www.arcelormittalorbit.com
22
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80 000 åskådare samlade på
Olympiastadions läktare.

Ovan: Den
temporära
Basketarenan.

Olympiaparken rymmer ﬂer
konstverk än the Orbit. Här ser
du konstverket RUN som består
av nio meter höga bokstäver i
rostfritt stål och glas.
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 / - 3 4 ± , " 9''. ! $

Torsdagen den 18 oktober 2012 kl 09:00 - 17:00
09.00

Hälsningsanförande
Johan Löw, Stålbyggnadsinstitutets ordförande
Stålbyggnadsåret 2012 /Stålbyggnadsexposén
Björn Uppfeldt, VD Stålbyggnadsinstitutet
Öresundsregionen – en expansiv kunskapsregion
med spännande projekt
Pehr Andersson, Malmö Stad
Lönsamma entreprenader med hjälp av smarta processer
Carin Stoeckman, Byggmästar’n i Skåne
Stålbyggnadsforskningen i Sverige
Milan Veljkovic, Luleå Tekniska Universitet

10.30

Kaffe

11.15

Tunnplåt i fokus
Energy efﬁcient envelope – the importance of
air tightness
Pasi Turpeenniemi, Ruukki Construction
Produktionsvänliga stålregelsystem
Peter Broberg, Skanska
Pelaren stagar panelen, men stagar panelen pelaren?
Ove Lagerqvist, Prodevelopment
Glöm inte skruvarna!
Stig-Ola Eklund, SFS Intec

12.10

Lunch

13:40

Projektering och produktion i samverkan
Praktisk projektering av prefabkonstruktioner
Jan Stenmark, Prefabsystem
Varför blir det inte rätt?
Bo-Gert ”Lurvas” Lundgren, Stålbyggnadsteknik
Finita elementsimuleringar – ett kompletterande stöd
för konstruktörer och beställare
Mattias Unosson, TrueStress Engineering
BIM – från projektering till montering
Kenneth Ahnelöv, Smederna
Minska felkällorna med BIM-projektering och
CNC-maskiner
Mats Englund, Richard Steen AB

14.45

Kaffe

15.30

Engineering of Shard – tallest building of Europe,
and other high rise buildings in steel
Kamran Moazami, WSP Cantor Seinuk
Cost Effective Use of Accelerated Bridge Construction
and Integral Abutment Bridges in the USA
Harry White, New York State Department of Transportation

16.55

Avslutning

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

STÅLBYGGNADSDAGEN 2012
Inspiration,
Marknad och
Teknik samt
Tips och råd från
experter

18-19 oktober 2012
Slagthuset, Malmö

PROGRAM

Proﬁlskapande
stålkontor
På en tomt högt upp på en
kulle med vidsträckt utsikt
över Kungälvs skogar och
ett strategiskt läge nära
motorleden från Göteborg
till Oslo ville Lecor låta
bygga sitt nya kontor och
en super-modern industrianläggning för framställning av bro och process
konstruktioner i världsklass.
Holmenkollens nya backhoppningsanläggning är
enbart en av flera konstruktioner som företaget hjälpt
till med.
Fredrik Kjellgren, Arkitekt,
Kjellgren Kaminsky Architecture AB
Joakim Kaminsky, Arkitekt,
Kjellgren Kaminsky Architecture AB

K

jellgren Kaminsky Architecture
är ett företag specialiserat på hållbar och modern arkitektur. Företaget har åtta anställda med kontor i Göteborg. Projekten som
tas fram har sin spridning i framförallt de tre
storstadsregionerna. Huvudkompetensen är
att skapa nutida modern arkitektur med fokus
på energisnåla och hållbara lösningar. 2010
ﬁck Kjellgren Kaminsky Architecture Skånes
arkitekturpris för projektet Hägring och tog
samtidigt hem första pris på den Amerikanska
galan ”Green Dot Award” för projektet Super
Sustainable City.
Kontor till stålbyggare
2010 ﬁck vi i uppdrag att ta fram en kontorsbyggnad på 1200 kvm i Kungälv för stålfabrikören Lecor i anslutning till en ny industrihall.
Byggnaden som är Lecors huvudkontor inrymmer bla. kontorsrum, matsalar/pentryn, sam24
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Vy mot entré.

manträdesrum, bibliotek och omklädningsrum. Projektet stod klart till Lecors invigning
av sina nya moderna produktionslokaler för
stålkonstruktioner i november 2011.
Byggnadens exteriör
Byggnaden är klädd med mörkgrå fasadkassetter i ett förskjutet repetetivt mönster. För att
understryka fabrikens funktion av stålproduktion har vi låtit tre volymer skjuta ut ur fasaden
i form av glaskuber inneslutna i en stålram. De
tre volymerna är entrén ett lunchrum och ett
konferensrum som reser sig över byggnaden.
På plan ett skjuter huvudentrén ut som en

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

Fasader.

Vy från matkuben.

box och fungerar som vindfång. Stålskivor
färgsatta i en pastellblå kulör leder besökaren
in till huvudentrén.
På plan två i anslutning till personalkök och
lunchrum skjuter ”matkuben” ut med stålskivor
färgsatta i en klar gul kulör. Stålskivorna bildar
en ram som fäster in de stora glasytorna som är
kubens väggar och tak. Här får man en känsla
av att sitta ute med den skiftande himlen som
tak och den gröna granskogen som fond.
Fackverksbro som konferensrum
Ovanpå, tvärs över byggnaden, har vi för att
ytterligare framhäva och annonsera fabrikens
stålverksamhet placerat ett konferensrum
samt en takterrass innesluten i en lång bro av
fackverks-konstruktion i stål. Fackverksramen
är i silvermetallic och den inneslutna konferensboxen är pastellgrön med stora glaspartier längs med tre väggar. Här uppe får man
en vidsträckt utsikt över de gröna skogarna
och motorleden som ringlar sig förbi ett antal
hundra meter bort.

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

Invändig utformning
Entrérummet är som ett vitt hav med en
stor trappa i blickfånget. Den har en stomme
av slimmade, höga, vitlackerade stålväggar
med ett specialdesignat mönster i form av ³
STÅL P R O J E K T
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³ perforerade hål i olika storlekar som ljussätts

både artiﬁciellt samt med det naturliga ljuset
från ljusschaktet ovanför trappan. Väggarna
sträcker sig i olika höjder upp till våning två
och kommer med sitt kraftfulla uttryck vara
en värdig entré för besökare och anställda.
För att kontrastera och framhäva trappan är
golvet i entréhallen klätt med svarta keramiska
plattor i tre storlekar, lagda i ett specialdesignat
mönster. Det fortsätter även utanför entrén för
att fånga upp entrérummet utanför samt för
att bjuda in besökare.
För att skapa en dynamisk och inspirerande
arbetsplats har vi valt ut vissa rum och markerat
dessa i utvalda kulör. Exempelvis har biblioteket
på plan två en dov rosa ton på den heltäckande
mattan samt på väggarna. Omklädningsrum,
duschrum, toaletter samt pentryn och kök är
klädda med kakel och klinker i pastellblåa,
dovt armégröna, pastellgröna, ljusgråa, ljust
gula samt krispigt vita nyanser, även här efter
principen att hela rummet har en och samma
färg på golv och väggar.
Plan två
Plan två har ett parkettgolv i ask som är lagt i
olika riktningar beroende på hur ljuset faller
in samt för att markera riktningar i planen.
Parkettgolvet varieras även genom att det bryts
av på vissa delar, tex vid kapprum/toalett med
ett kritvitt klinkergolv samt vid biblioteket
med den rosa mattan som sträcker sig ut i
korridoren.
Väggarna mot kontorsrummen är av glas,
motstående väggar och dörrar har en mjukt
graﬁtgrå ton. Matkuben har invändigt liksom utvändigt accentkulörer i en klargul

Detalj stålbro.

Vy från vägen.

ton, bla radiatorerna. Detta för att få ett
ljust och alert intryck i byggnadens hjärta.
Även spiraltrappan som leder upp till konferensrummet har denna klara gula nyans.
Entréplanet
På plan ett är byggnaden indelad i fyra huvuddelar; matsal i ena änden, sedan omklädningsrum för damer och herrar, huvudentré med
spektakulär trappkonstruktion av stål samt
en kontorsdel med ett trapphus i glas och stål
samt med en gullackerad spiraltrappa som
är en smitväg upp till kontoren på plan två
och sedan leder upp till konferensrummet
på plan tre. Plan två består utav kontor och
lunchrum i fasadläge och övriga funktioner
som bibliotek, printerrum, kopieringsrum etc
mot industrilokalen.

BIM-projektering
Kjellgren Kaminsky Architecture projekterar
i BIM. Detta innebär att vi ritat byggnaden
i Revit Architecture. Övriga konsulter har
till stor del också arbetat i BIM relaterade
program. Fördelarna med BIM projektering
är många. Dels får samtliga inblandade en
större förståelse för de övriga disciplinernas
arbete och dels ökar den interna kvalitén på
de ritningar vi tar fram.
I ett tidigt skede kan projektgruppen föra en
dialog med kunden vad som är bäst för projektet
och enkelt visualisera detta. Innan varje stort
byggskede exempelvis när vi skickat ut bygghandlingar har vi haft ett projekteringsmöte
där vi i 3d miljö samgranskar alla handlingar.
I och med att krockar upptäcks enklare i 3D
miljö reducerar man stora kostnader på bygget senare. Skillnaden att samgranska i 3d mot
vanlig samgranskning är enorm och ger ett
positivt mervärde till projektet. T

Produktionsanläggning.
26
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Enastående
produktivitet!
Gemini från Ficep -

en av de mest tekniskt avancerade, kompakta, CNC-bearbetnings system med skärning,

borrning, bearbetning, märkning med integrerad fasning och avancerade material skärning.

Den här snabba, kompakta maskinen kan producera
metalldelar från plåt, 5mm upp till 75mm tjock, i en set-up,
mycket mer ekonomiskt men med samma eller större noggrannhet
än att använda mycket dyrare, separat skärning och arbetsintensiva
fleroperationsmaskiner.
Det här är maskinen som tillverkarna för arkitektoniska och
stålkonstruktioner har väntat på.
För att få mera fakta om hur denna exeptionella och innovativa maskin
kan hjälpa dig att dramatiskt minska dina produktionskostnader och öka
produktiviteten ring -

+44 1924 223530 eller skicka e-post till

info@ficep.co.uk

LTD

FICEP UK Ltd., 3 Gilcar Way, Valencia Park,Wakefield Europort, Normanton WF10 5QS, England
www.f icep.co.uk

Foto: Krister Engström

Lars Hamrebjörk,
chefredaktör

!RCHIPELAGO
n FROM &ILE
TO &ACTORY
ARKITEKTSTUDENTER

6AD ËR MÚJLIGT ATT GÚRA MED STÍL 6ILKA SPECIFIKA EGENSKAPER HAR STÍL VAD KAN ENDAST UTFÚRAS MED STÍL (UR FUNGERAR PROCESSEN FRÍN DATORFIL TILL TILLVERKNING I VERKSTAD
$ETTA VAR NÍGRA AV FRÍGORNA SOM SKULLE BESVARAS I KURSEN
v-ATERIAL AND $ETAILv PÍ #HALMERS !RKITEKTUR OCH 4EKNIK
2ESULTATET SKULLE BLI EN PAVILJONG I STÍL SOM SKULLE STËLLAS UT
PÍ GÍRDEN TILL 2ÚHSSKA MUSÏET

Färdig paviljong på Röhsska muséets innergård.

K

måste montageritningar tas fram för att få
ihop delarna på rätt sätt.

ursen inleddes med att eleverna, i grupp
eller individuellt, skulle ta fram förslag
till en paviljong som skulle ställas ut
på gården till Röhsska muséet i Göteborg.
Förslagen skulle presenteras som laserskärningskartor utförda i 3D-modellprogrammet
Grasshopper. En jury valde sedan ut ett vinnande förslag som kursen sedan gemensamt
skulle ta fram och ställa ut.
Från modell till ritningar
Vinnande förslag blev Archipelago framtaget
28
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av Marcus Abrahamsson och Benoit Croo. Nu
delades kursen upp i sju grupper med ansvar
för varsin del i genomförandeprocessen. Men
alla var delaktiga i alla steg. Nu skulle förslaget
realisera i praktiken, modellen optimeras och
analyseras hur delarna kan sammanfogas så
att paviljongen går att byggas. Datormodellen
testades ﬂera gånger i ANSYS för att fungera.
Nästa steg var att ta fram tillverkningsritningar
ur datormodellen och anpassa dessa till Riboverkens krav. Verktyg för att böja plåtarna i
rätt vinklar togs fram och sist men inte minst

Från ritning till färdig paviljong
Nu var det dags att märka ut mönstret på
plåtarna och påbörja laserskärningen på Riboverken. Därefter skulle plåtarna rullformas till
rätt böjda former. Vissa plåtar var enklare än
andra att rullforma. När alla plåtar var framtagna var det dags att se om de passade ihop
lika bra i verkligheten som i datormodellen.
På gården till Röhsska muséet skulle nu de 133 ³
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 / - 3 4 ± , " 9''. ! $

Modellen
testas i
ANSYS, tv.

Paviljongen
utnyttjades
ﬂitigt under
vernissagen,th.

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

A R KIT EK TSTU D E N TE R

29

Tillverkningsritningar hämtade
ur modellen.

³ olika rullformade delarna med laserutskuret
mönster sattas samman till färdig paviljong.
Samtliga elever var engagerade i byggfasen
och man jobbade i skift de två första dagarna.
Viss anpassning till verkligheten visade sig
nödvändig med med hjälp av en hel del övertid
på slutet så blev paviljongen klar i tid.
Vernissage
En solig men lite kylig sommardag var det
dags för vernissage och inledning på HBTQfestivalen i Göteborg. Genomförandet av projekt Archipelago ﬁrades av nära 150 besökare
och det behövdes inga anvisningar för hur
paviljongen skulle användas.
Sponsorer
Riboverken (huvudsponsor), Cowi, Tengboms,
Stålbyggnadsinstitutet, Swebolt och Unit Arkitektur. T
Laserskärning
av mönstret i
plåtarna.
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Plåtarna
rullformas
på Riboverken, tv.

Plåtarna
sätts samman
till färdig
paviljong.
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Vi bygger eter
nya möjligh

Sveriges modernaste produktion
av stålstommar och stålkonstruktioner.
Vår produktionsenhet i Kungälv på 6700 m2, med en uppsättning av automatiserade
maskiner ger nya möjligheter! Vi erbjuder stor ﬂexibilitet i produktion av
både stålstommar och mer avancerade stålkonstruktioner.

Du kan läsa mer om vår produktionsenhet på www.lecor.se

Systemlösningar till broar, estetiskt
utformade dragstag, vindavstyvningar…
eller stag för längsgående
kraftöverföring?
Vi kan garanterar dig dragstagssystem
som ger dig en optimal lösning när
det gäller
& kvalitet
& funktionalitet
& estetik
& säkerhet
& bärförmåga
& ekonomi
LET’S CONNECT!

System ASDO

System BB

System PDS

Let’s connect

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

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

Kjetil Myhre,
Daglig leder,
Norsk Stålforbund

Prisen for arbeidene med Akrobaten, gikk til byggherre Bjørvika Infrastruktur AS, arkitekt L2 Arkitekter AS, rådg. ingeniør
Rambøll Norge AS og entreprenør Implenia Norge AS. Til stede for å motta prisen var Trond Knapstad og Geir Lynnebakken
i Bjørvika Infrastruktur, Per Kristian Skjølås i Implenia Norge AS og Thomas Gevelt Løvdahl i L2 arkitekter og Reidar H.
Haug og Runar Sørensen i Rambøll.
VINNARE
K AT E G O R I 1

VINNARE
K AT E G O R I 2

VINNARE
K AT E G O R I 3

!KROBATEN KÍRET TIL
%UROPAS mOTTESTE GANGBRO
STÅLPRISET

'ANGBROA !KROBATEN I "JRVIKA VANT FRSTEPRISEN I
KATEGORIEN 'ANG OG SYKKELBROER I PRISKONKURRANSEN
v%##3  n %UROPEAN !WARD FOR 3TEEL "RIDGESv

P

risen ble delt ut under ”ECCS 2012 –
European Steel Construction Day &
Annual Meetings” som ble arrangert
i Lisboa, Portugal, fra 19. til 21. september
2012. Dette er den tredje ”European Award
for Steel Bridges” som er delt ut av ECCS
(European Convention for Constructional
Steelwork). Første gang denne konkurransen
ble avholdt, i 2008, ble gang- og sykkelbroa
Ypsilon i Drammen hedret med et diplom,
kalt ”Certiﬁcate of Nomination”. Formålet
med prisene er å gi europeisk anerkjennelse
til fremragende stål- og samvirkebroer, og
fremheve de mange fordelene som stål har i
konstruksjon, produksjon, økonomi og arkitektur. Ett av kriteriene er at konstruksjonen
må være ferdigstilt og klar til bruk i løpet av de
siste tre årene. Det ble delt ut priser i følgende
tre kategorier: Kjørebroer og jernbanebroer,
Gang- og sykkelbroer og Rehabiliterte broer.
. 2  s   s .9 (%4 %2 / - 34± , "9' ' .! $

Prisen for arbeidene med Akrobaten, gikk
til byggherre Bjørvika Infrastruktur AS, arkitekt L2 Arkitekter AS, rådg. ingeniør Rambøll
Norge AS og entreprenør Implenia Norge AS. T
Läs mer på www.steelconstruct.com

Vinnere av ECCS 2012 – European Award for Steel Bridges:
Category 1: Road, Highway and Railway Bridges
Certiﬁcate of Excellence: ITALY – Margaret Hunt Hill Bridge – Dallas
Certiﬁcate of Merit: FRANCE – Viaduc de la Savoureuse – Belfort
Certiﬁcate of Merit: FRANCE – Pont sur la Maine – Angers
Category 2: Pedestrian and Cycle Bridges
Certiﬁcate of Excellence: NORWAY – Akrobaten Bridge – Oslo
Certiﬁcate of Merit: GERMANY – Bridge Sculpture «Slinky Springs to Fame» – Oberhausen
Category 3: Bridge Refurbishment
Certiﬁcate of Excellence: HUNGARY – Refurbishment of the Margit Bridge – Budapest
Certiﬁcate of Merit: CZECH REPUBLIC – Locket Bridge on R6 Road – Nové Sedlo, Sokolov
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±RET DÍ 3TÍLBUCKLAN LYFTE
STÅLPRISET

%N GÍNG OM ÍRET SAMLAS ISHOCKEYTJEJER FÚR ATT GÚRA
UPP OM 3TÍLBUCKLAN I ÍR FRÍN TRE LËNDER ) SJU ÍR HAR
*ERNKONTORET ARRANGERAT 3TÍLBUCKLAN EN TURNERING FÚR
ATT LOCKA TJEJER TILL STÍLBRANSCHEN 3OM EN ARMÏ MED
STÍL UNDER FÚTTERNA JAGAR DE EFTER PUCKEN

-

ot slutet av säsongen, mitt emellan damoch herr-VM i ishockey äger Sveriges
största turnering för unga hockeytjejer
rum här på Stora Mossens IP: Stålbucklan.
– Jag såg en möjlighet att göra en insats
för tjejhockeyn och samtidigt locka tjejer till

Stålbucklan blir
”TV-pucken” för ﬂickor
Svenska Ishockeyförbundet kommer
i fortsättningen att arrangera turneringen som inleds med distriktsuttagningar i hela Sverige. Jernkontoret
blir titelsponsor.
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materialteknisk utbildning på de tekniska högskolorna, och därifrån vidare till stålbranschen,
säger Peter Salomon, initiativtagare och informationschef på Jernkontoret.
Vägen från ishockey till materialdesign
är inte lång. Skridskor, klubbor, hjälmar och
skydd – hela utrustningen spelarna tar på sig
vinner på att den är av rätt material.
När tjejerna kliver in på isen 8.23, paketerade i ovan nämnda, är de dubbelt så stora som
under uppvärmningen. För ett otränat öga är
det bara siffran på tröjan som skiljer dem åt.
En armé med stål under fotsulorna.
Riktigt bra hockey
För en gångs skull står han i bakgrunden.

Hockeylegenden Börje Salming får stå på
läktaren medan hans dotter Bianca Salming
glänser i guldlaget på planen.
Bianca Salming från Viggbyholm spelade
under turneringen i Team Uddeholm som tog
hem guldet på söndagen. Pappa Börje följde
koncentrerat matchen från läktaren.
– De spelar riktigt bra hockey och åker
verkligen skridskor, säger han.
Efter att ha sett en match i fredags och
skjutsat till gårdagens spel kan hockeypappan konstatera:
– Det är en jäkla ﬁn turnering och det är
jättekul för tjejerna.
Oväntat vinnarlag
Nästan 300 tjejer med skridskor på fötterna
tävlar med lagnamn från företag på bröstet,
varav ﬂertalet är stålföretag. På spel står en
buckla i rostfritt stål.
Efter att ha tagit hem alla Stålbucklor utom en
var AIK segertippade av de ﬂesta. Men i år ﬁck
de spela bronsmatch, medan Team Uddeholm
och Team Kuusakoski gjorde upp om guldet.
Det ﬁnns ingen broms hos Team Uddeholm
denna match och målvakten har klister i handsken. När matchen blåses av har Uddeholm
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 / - 3 4 ± , " 9''. ! $

Jernkontorets vd Bo-Erik Pers
tackar GötaTranebergs
tävlingsledare Jörgen Hjert.

Samtliga foton: Tomas Södergren

Äpplet faller inte långt
från päronträdet, Börje
Salming står på läktaren när
dottern Bianca skrinnar för
guldlaget Team Uddeholm.

Bucklan i rostfritt stål har hittat hem till Team Uddeholm.

Stålbucklan 2012
Nästan 300 tjejer uppdelade på 14 lag tävlar i turneringen som pågår i tre dagar.
Deltagande lag i år: AIK IF, Team Kuusakoski, Team LKAB Luleå, Team Optocomp, Team Outokumpu, Team Ovako, Team Ruukki, Team Sandvik, Team
Sandvik Coromant, Team Scana, Team SSAB Oxelösund, Team Triple Steelix, Team
Uddeholm och Wildcats Steel Stars.
Pris till bästa spelare: Målvakten Emma Söderberg från Team Kuusakoski (Modo
Hockey), backen Linnea Hedin från Team Uddeholm (Segeltorps IF) och forwarden
Michelle Löwenhielm från AIK.

skrällt och vinner med fyra mål mot noll.
Matchen om tredje och fjärde plats står
mellan AIK och Team Sandvik. AIK vinner
matchen, men det är på håret – matchen avgörs
på straffar och slutar med tre mål mot Team
Sandviks två. Liksom alla tävlande får tjejerna
varsin liten, skinande buckla.
– Tyvärr ﬁnns det inga bucklor av stål att
få tag på så vi har specialdesignat Stålbucklans
förstapris i rostfritt stål, säger Peter Salomon,
Jernkontoret.
På eftermiddagen ser drygt 320 personer ﬁnalen och prisutdelningen därefter. Stockholms
idrottsborgarråd Regina Kevius lämnade över
Stålbucklan till segrande Team Uddeholm.
– Det är kul att vara här! Lite ﬂer än 3 000
tjejer i Sverige spelar hockey idag och jag tycker
personligen att det är lite för lite, säger hon.
Till sist är det Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, som kliver fram.
– Med Stålbucklan vill vi uppmuntra till
precision och lagkänsla, precis samma saker
som är viktiga om man ska jobba i stålindustrin,
avslutar han. T
Kerstin Säthil
Läs mer på Internet
www.jernkontoret.se
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LEVERANDØR
TIL NORSK
INFRASTRUKTUR
SIDEN 1823
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OVER HELE LANDET!

Kjetil Myhre,
Daglig Leder,
Norsk Stålforbund

Oslo kommune ved Carl I. Hagen ønsket deltakerne velkommen under en mottakelse i Oslo Rådhus på konferansens første dag.

3TOR DELTAKELSE PÍ
.ORDIC 3TEEL #ONSTRUCTION
#ONFERENCE 
FORSKNING

.ORDIC 3TEEL #ONSTRUCTION #ONFERENCE I /SLO
n SEPTEMBER SAMLET HELE  DELTAKERE +ONFERANSEN
INNEHOLDT OGSÍ .ORDIC 3TEEL  -ETAL 3TOCKHOLDERS $AY
OG %##34#  3USTAINABLE 7ORKSHOP $ET BLE UNDER
KONFERANSEN HOLDT  PRESENTASJONER HVORAV  VAR
+EY .OTES OG 0APERS

$

en første Nordic Steel Construction
Conference ble arrangert i Stockholm
i 1970. Den har siden blitt arrangert
mer eller mindre hvert tredje år, alternerende
mellom de Nordiske land. Den siste konferansen ble avholdt i Malmø i 2009. I løpet av
de første årene var de ﬂeste av deltakerne fra
vertslandene, og presentasjoner var primært
på de nordiske språkene. Mange av presentasjonene var ikke forskningstunge, men
beskrev utviklingen og anvendelser av nye
stålprodukter. Tynnplateprodukter og deres
designregler var et gjennomgangstema i de
tidlige årene. For årets konferanse mottok
. 2  s   s .9 (%4 %2 / - 34± , "9' ' .! $

vi 225 abstrakter fra hele verden, som etter
gjennomgående prosess ble redusert til 83
presentasjoner. Bidragene dekker det meste av
de viktige spørsmålene for moderne stålkonstruksjon; bygninger, broer, høyfast stål, rustfrie stål, knutepunkter, branndimensjonering
og samvirkekonstruksjoner. Med den økende
oppmerksomhet om bærekraftig utvikling, vil
stål i økende grad møte konkurranse fra andre materialer med hensyn til karbonutslipp.
Selv om stålindustrien har vært vellykket
med hensyn til resirkulering og gjenbruk,
En utstillingen ble avholdt i tilknytning til konferansen. Det var mange positive tilbakemeldinger
er stålproduksjonen en stor bidragsyter til
global oppvarming, og spesiell oppmerksom- ³ fra utstillerne.
F O R SK N I N G
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³ het må gjøres for å utvikle nye løsninger og
optimalisere bruken av stål. På bakgrunn av
dette hadde NSCC 2012 en spesiell sesjon om
bærekraftig utvikling. NSCC samlet mer enn
200 deltakere, hovedsakelig fra de nordiske
landene, men også fra øvrige Europa og øvrige
verden. Det var en meget spesiell og hyggelig
mottakelse i Oslo Rådhus 5. september med
åpning av konferansen og likeså en meget
minnerik konferansemiddag dagen etter på
Hotel Bristol som mange satte meget stor pris
på. Siste dag var det et besøk til Holmenkollen
med ca. 30 personer. T
Läs mer på Internet
www.nordicsteel2012.com

Til venstre:
Petteri
Lautso,
Ruukki,
presenterte
sitt paper
”Singlestoreycommercial
building on
the way to
zero-energy
requirements.

Ana Ožbolt, University of Stuttgart, presenterer
sitt paper ”Behaviour of steel-to-concrete joints”.
Til høyre: Chairman prof. Ove Lagerqvist.

Anders Spåls, Ruukki, holder sitt Key Note
-innlegg ”Nordic steel bridges -trends and
development”.
Besøket i Oslo Icebar var for mange spennende og eksotisk

På Oslo Icebar: Prof.-em. Torsten
Høglund og formann for konferansen prof. Per Kr. Larsen.

Over: John Børge Halvorsen,
Ruukki, ønsket velkommen
til konferansemiddagen på
Hotell Bristol.
På Oslo Icebar: Einar Braathu,
medlem i organisasjonskomiteen.
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Väggelement
är det sista
de tänker på
Så se till att välja
brandsäkra
PAROC®-element!

PAROC®-stenullselement minimerar risken för brand och för att människor i byggnaden, brandmän, egendom och miljö tar skada. PAROC®elementen tillverkas av naturliga råvaror som sten och stål som inte antänds. De förhindrar också att branden sprids inuti en byggnad eller från
en byggnad till en annan och utvecklar ingen giftig gas eller rök, vilket ger
mer tid för säker utrymning. Och eftersom vi på Paroc håller vad vi lovar,
kan du vara säker på att ditt projekt löper smidigt och enligt tidtabell!

REKOMMENDERAR PAROC SANDWICHELEMENT

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

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

Nordens första anmälda organ för certi-

fiering mot EN 1090-1:2009.
9L FHUWLILHUDU lYHQ PRW
,62  ,62  ,62  RFK
2+6A6 A)6 
.RQWDNWD RVV I|U LQIRUPDWLRQ RFK RIIHUW

AAA&HUWLÀFDWLRQ AB
*|WHERUJVYlJHQ    AOLQJVnV
   )D[  
www.a3cert.com

Festeteknikk for lette
industribygg og luftede
fasader.
Benytt spissteknologi fra SFS intec for
sikker og rasjonell montasje av
 Metall fasader.
 Metall tak.
 Sandwichpaneler.
 Fasadeplater.
 Beslag.
til alle typer underkonstruksjoner.
For eksempel
SXC selvborende
rustfrie skruer for
sandwichpaneler
med monteringsmaskinen CF55.

Kontakt oss vi står gjerne til tjeneste for Deg.
SFS intec AS
Solheimveien 44
NO-1473 Lørenskog
T +47 67 92 14 40
F +47 67 92 14 50
no.lorenskog@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/no

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 715 000
F +46 152 715 099
se.strangnas@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/se

Turn ideas into reality.

Bjørnar Værnes,
kursansvarlig
v/Orme ressurs og fagskole.

$ET UTDANNES NÍ FOR FULLT SVEISEKOORDINATORER OGSÍ I .ORGE
-YNDIGHETSKRAVET OM AT ALLE MÍ HA KVALIFISERTE SVEISEKOORDINATORER
HAR SATT FART I ETTERSPRSELEN ETTER NDVENDIG SVEISETEKNISK
KOMPETANSE 0Í /RKANGER LIKE UTENFOR 4RONDHEIM UTEKSAMINERES
DET NÍ  PERSONER I ÍRET SOM SKAL UT Í TA ANSVAR FOR KVALITETEN PÍ
LASTEBRENDE STÍLKONSTRUKSJONER

$ET UTDANNES NÍ MANGE
SVEISEKOORDINATORER I .ORGE
SVEISING

/

rme ressurs og fagskole på Orkanger
har i løpet av 18 måneder utdannet
45 stk Nasjonale Sveisekoordinatorer opp mot NS-EN1090. Av disse har 30
deltagere avlagt eksamen på nivå 2 og 15 deltagere på nivå 3. Disse representerer i dag 39
forskjellige sveiseverksteder spredd rundt i
landet. For høsten 2012 er det påmeldt 14 nye
deltagere på kurs.
Erfaring viser at de verkstedene som har
besluttet å melde på en eller ﬂere kandidater
har vært svært bevisst på hvorfor de har valgt
å prioritere dette.
Deltagerne stiller med forskjellig bakgrunn,
noen har tatt relevant fagbrev for ﬂere år siden,
noen har fagskole og noen har ingeniørutdanning. Felles for dem alle er at de er knyttet
til sveiseverksteder og de kjenner seg derfor
godt igjen i de problemstillingene som kommer opp. Mange problemstillinger er like store
utfordringer for fagarbeidere som for de med
fagskole og ingeniører, og det blir derfor lett
å henge med. Dette er en inspirasjon for alle
og ikke minst for den som er kursleder/lærer.
1090-standarden er svært sentral i undervisningen. Sveisetekniske krav og kunnskap knyttes opp mot kravene i utførelsesstandarden.
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Dette går greit da kursdeltagerne har lang erfaring fra sveising og fra stålverksteder generelt.
Diskusjonene om faget går lett, og dette bidrar
til nyttige erfaringsutvekslinger som igjen gjør
til at man greier å holde fokus.
Noen sitter i klasserommet, andre deltar
over videokonferanse, og denne kombinasjonen
går bedre enn hva man skulle tro. De som er
med over videokonferanse, har mulighet til å
delta aktivt i undervisningen fra sin egen PC
hjemmefra. For eksempel deltok en deltager
på en kursdag fra hytta. Med en akseptabel
internettlinje og det nødvendige utstyr på sin
PC, kan man i realiteten delta fra hvor som
helst i verden. I retningslinjene som gjelder
for kurset, er det krav om 90 % oppmøte på
kursdagene. Det er derfor viktig at man setter
av tid og ﬁnner løsninger.
Det har kommet mange tilbakemeldinger på
kurset og det som har kommet tydeligst fram er
at standarder faktisk har blitt nyttige og gode
hjelpemidler i arbeidet med oppgradering/tilpasning av fabrikkens produksjonskontroll(FPC)
opp mot de krav som gjelder. En annen klar
tilbakemelding er at ﬂere ikke ville greid å
sette av nok tid dersom de ikke kunne sittet
hjemme (eller på jobb) og deltatt på kurset.

Daglig leder Osmo Hiltula er eneste deltager som
fysisk sitter i klasserommet. De andre 13 klassekameratene har han kontakt med på videoskjermen.

Det medfører en ekstra kostnad å etablere et
kvalitetssystem, ja, men over tid vil bedriften
kunne regne med økt inntjening. Hverdagen blir mer forutsigbar, og man kan nå ﬂere
markeder. Opplever man at kvalitetssystemet
representerer en ekstrakostnad over tid, bør
man spørre seg om systemet som er etablert, er
unødvendig komplisert. Sertiﬁsering av FPC
vil nå komme i gang også i Norge, og da blir
det bare å henge seg på. T
SV E I SI N G
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Varmförzinkning

- 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

Att hitta svagheter är vår styrka





Vi ﬁnns med under hela processen - från konstruktion till besiktning
Vi veriﬁerar om stålkonstruktionen uppfyller gällande föreskrifter
Kvaliﬁcering av svetsprocedurer
Certiﬁering av svetsare

www.dekra.se
DEKRA Industrial verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certiﬁering.
DEKRA ﬁnns på 30 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 28 000 medarbetare i 50 länder.

f ro s t in g. s e

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

Annikki Hirn,
Nordic Galvanizers

-ILJÚVARUDEKLARATION
FÚR VARMFÚRZINKAT STÍL
MILJÖ

)NTRESSET FÚR HUR OLIKA PRODUKTER OCH MATERIAL PÍVERKAR

livscykel. LCI-data kan dock vara svåra att
tolka för produktanvändarna, och det blir
därför allt vanligare att presentera en produkts
miljöprestanda med hjälp av en miljövarudeklaration (EPD).

det för bygg- och anläggningsprojekt. En
rent företagsanknuten EPD är därför mindre användbar då det gäller denna typ av
ytbehandling. Det beslutades därför att ta
fram en sektoriell miljövarudeklaration för
varmförzinkat stål.
EGGA anlitat det italienska konsultföretaget Life Cycle Engineering för att utarbeta
den sektoriella EPD:n för varmförzinkning.
I EPD:n används den LCI-data för varmförzinkning som EGGA tidigare tagit fram,
samt publicerade data från World Steel för
stålprodukter. EPD:n har utarbetats enligt
den metod som ﬁnns beskriven i International
EPD® System, utvecklad av svenska Miljöstyrningsrådet. Metodiken som används är
även i överensstämmelse med kraven i ISO
14025 och ISO 14040.

Därför valdes en sektoriell EPD
Varmförzinkning är idag mycket vanligt
som korrosionsskydd för byggnader och konstruktioner i stål. Vanligtvis utförs varmförzinkningen av legoytbehandlare, som är underleverantörer till de företag som tillverkar
konstruktionerna. Dessa är dock vanligtvis
inte involverade under speciﬁkationsske-

Miljöpåverkanskategorier
För att kunna ta fram en EPD för en produkt
krävs att det ﬁnns produktspeciﬁka regler,
dvs en PCR (Product Category Rules) för
produkten i fråga. I PCR:en beskrivs vilken
typ av information som skall ingå i en EPD,
och på vilket sätt informationen skall tas
fram och vidareförädlas. PCR-dokumenten ³

MILJÚN BLIR ALLT STÚRRE 6ARMFÚRZINKNING ËR INTE UNDANTAGET
FRÍN DETTA OCH %UROPAS VARMFÚRZINKNINGSINDUSTRI HAR
DËRFÚR LÍTIT ETT OBEROENDE KONSULTFÚRETAG ITALIENSKA
,IFE #YCLE %NGINEERING TA FRAM EN MILJÚVARUDEKLARATION
FÚR VARMFÚRZINKAT STÍL

U

nder år 2005 genomförde den europeiska varmförzinkningsföreningen
EGGA (European General Galvanizers Association) ett större projekt, där man
samlade in miljödata ifrån 46 europeiska
varmförzinkningsanläggningar, representativa för branschen. Resultatet blev den första
europeiska livscykelinventeringen (LCI) för
styckvis varmförzinkat stål.
LCI-studier inedde arbetet
LCI-data är ett kraftfullt verktyg då det ska
göras en detaljerad studie av produkters och
tjänsters miljöpåverkan under hela deras
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³ tas fram för olika produktområden och därpå
följande speciﬁka produkttillämpningar. När
denna EPD togs fram har PCR för “Korrosionsskydd av tillverkade stålprodukter”,
PCR 2006:1 använts. De aktuella förutsättningarna ges i tabell 1. Valet av miljöpåverkanskategorier som ﬁnns med i denna miljövarudeklaration deﬁnieras också genom ovan
nämnda PCR och visas i tabell 2. De angivna
miljöpåverkanskategorierna är de som anses
viktigast med hänsyn till produktanvändarna.
I resultatet redovisas även energiförbrukning
samt hur mycket avfall som bildas.
Kommentarer och resultat
Resultaten visas i tabell 3 - 5. Av dessa framgår att alla fördelar som ett långvarigt korrosionsskydd ger uppnås med en relativt
liten ökning i miljöbelastning. Trots att
dessa resultat är enkelt uttryckta finns det
två viktiga punkter att beakta när siffrorna
studeras:
³För att kunna göra jämförelser med andra material har miljöbelastningen från
stålet också inkluderats i resultatet – men
resultatet för varmförzinkningen visas
även separat. Som framgår av resultaten
innebär investeringen i ett långvarigt korrosionsskydd en mycket liten miljöbelastning när den ses som en del av ett helt
produktsystem.
³I de data som presenteras har man inte
beaktat ”återvinningskrediten” från vare
sig stålet eller zinken. I den PCR från
2006 som använts har det inte varit möjligt att beakta återvinningen av varken
stål eller zink, vilket dock kommer att
kunna göras i den uppdaterade PCR:en
framtagen under 2012.
³Hur återvinningskrediten ska beräknas
i en sektoriell EPD kräver en viss eftertanke. Vanligtvis återvinns både stål och
zink i hög grad då varmförzinkade produkter skrotas. Den här EPD:n kommer
att uppdateras med återvinningskrediten
då tillförlitliga data finns tillgängliga.
Resultaten i tabell 3–5 är angivna i miljöbelastning per år av korrosionsskydd.
Resultatet kan även omvandlas till belastning per kilo varmförzinkat stål genom att
multiplicera med 1.51. Denna faktor tar
hänsyn till plåtens vikt och den beräknade
underhållsfria livslängden.
Fortsatt arbete
Arbetet med att vidareutveckla miljövarudeklarationen för varmförzinkat stål fortsätter.
EGGA håller bland annat på med en insamling av uppdaterade LCI:data från Europas
varmförzinkningsanläggningar. I den nya
versionen av miljövarudeklarationen, som
kommer under 2013, kommer det både att
vara möjligt att beakta återvinningsbidraget
samt att genomföra en tredjepartscertiﬁering.T
Mer information om de metoder och den
PCR som använts i miljövarudeklarationen ﬁnns på www.environdec.com.
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Tabell 1. Förutsättningar.
Substrate

Steel plate of dimensions
1m x 1m x 5mm and weight of 39 kg

Galvanized coating thickness

80 microns

Exposure environment

Category C3 (as deﬁned in EN ISO 14713)
with a zinc corrosion rate of 1.35 microns/year

Predicted maintenance-free coating life

Minimum of 59 years

Units (results)

Burdens per year of protection

Tabell 2. Miljöpåverkanskategorier.
Global Warming Potential

The increase of global temperatures due to emissions of greenhouse gases

Acidiﬁcation Potential

The damage caused to trees and life in rivers and
lakes due to change in pH arising from release of
acidifying gases to the air.

Photochemical Ozone
Creation Potential

Emission of volatile organic compounds and
nitrogen oxides can interact to cause smog that can
be harmful to human health and the environment

Eutrophication potential

A form of water pollution that can result in acceleration of natural oxygen depletion in waters
which damage aquatic ecosystems

Tabell 3. Resursförbrukning.
Total
steel + galvanizing
Resources with
energy content
(MJ/year of protection)

Resources without
energy content
(g/year of protection)

Total renewable
Total non renewable
TOTAL
Direct electricity
(galvanizing process)

0.3
18.0
18.3

Total renewable
Total non renewable
TOTAL
Water

76
1166
1242
1200

Total
galvanizing
0.1
1.7
1.8

0.05
3.8
28.5
32.3
423

Tabell 4. Miljöpåverkan.
Indicator

Units
(per year of
protection)

Total
Galvanizing
(steel +
galvanizing)

Global warming potential (GWP 100)

kg CO2 eq.

1.55

0.11

Acidiﬁcation potential

kg SO2 eq.

4.02

1.08

Photochemical ozone creation potential

g C2H4 eq.

0.31

0.04

Eutrophication potential

g PO43- eq.

0.34

0.06

Ozone depletion potential

g CFC11 eq.

0.00

0.00

Tabell 5. Bildande av avfall.
Indicator

Units
(per year of
protection)

Total
Galvanizing
(steel +
galvanizing)

Non-dangerous waste

kg

1.2

0.2

Dangerous waste

kg

0.00

0.00
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Utfackningsväggar
med stålreglar
Det självklara valet för nybyggnation

Med icke organiskt material
försvinner risken för mögelskador.
Kombinationen av slitsar och
tunnplåt gör att värmeledningen hålls
på en mycket låg nivå.
Tester visar att en yttervägg i stål har
en effektivare ljudisoleringsförmåga
än andra material.



Anders Spåls,
Development director,
Ruukki Infrastruktur

Nya Rotebrobron
– resurssnål
och robust
systemlösning
STÅLBROAR

$EN  SEPTEMBER  SATTES SPADEN I BACKEN FÚR
PROJEKTET MED UTBYTE AV BROARNA PÍ % I 2OTEBRO
%TT TIDSTYPISKT EXEMPEL PÍ ARBETE I TRAFIKINTENSIV MILJÚ
MED HÚGA KRAV PÍ RESURSSNÍLHET I MINST TRE DIMENSIONER
n KOSTNAD BYGGTID OCH LÍG GRAD AV TRAFIKSTÚRNING )NVIGNINGEN ËR PLANERAD TILL  OCH DE NYA BROARNA ERSËTTER
UTTJËNTA BETONGBROAR FRÍN 

4

raﬁkverket är beställare med NCC som
huvudentreprenör och med Hercules
ansvariga för grundläggningen. NCC
arbetar tillsammans med teknikkonsulten
Centerlöf & Holmberg (konstruktör) och stålbroentreprenören Ruukki i ett projekt med ett
ﬂertal betydande utmaningar. Speciellt kravet
på ett bra traﬁkﬂöde under byggtiden i en ytterst störningskänslig och intensiv miljö och det
valda konceptet för montage ställer stora krav
på hög samlad kunskap, kapacitet och förmåga.
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Låt oss studera projektets utmaningar närmare
med tyngdpunkten på effektiv resurshållning
av stål genom grundläggning på RD-pålar samt
metoden för utbyggnad: sidolansering av 325
m färdig stålbro inkl. brobaneplatta av betong.
Bron är dimensionerad enligt Traﬁkverkets
nya samlade regelverk inklusive Eurokoderna.
Traﬁkverket kräver resurssnålhet
– här kvantiﬁerad i tre dimensioner
Kortare byggtid, bättre arbetsmiljö – med

systemtänkande – och pålsystem. Att ersätta
beﬁntliga broar på väg E4 i Rotebro är inte
enbart en stor utmaning traﬁkmiljömässigt
utan också förstås byggtekniskt. I tidigt skede
i processen valde NCC, Centerlöf & Holmberg
och Ruukki en alternativ metod för utbyggnad
som, skulle det visa sig, sparade både byggtid,
pengar och gav ett bättre traﬁkﬂöde under
byggtiden.
Kärnan i detta förslag var att bygga bron
som en sidolanserad samverkanbro (mellan
stålbalkar och brobaneplatta av betong) på
RD-pålar, och därmed korta ned byggtiden
3 månader, till en 25 procent lägre totalkostnad samt med sex ﬁler traﬁk under byggtiden
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 / - 3 4 ± , " 9''. ! $

Traﬁkverkets animation av nya broar på väg E4 i Rotebro visar den nya östra bron i provisoriskt läge på sidan om den beﬁntliga, samtidigt som den nya
västra brons stålbalkar syns till vänster om beﬁntlig bro. Projektets sista avgörande moment är sidolansering av den 325 m långa östra överbyggnaden inkl
Illustration: Traﬁkverket
brobaneplatta till slutligt läge.

istället för programförslagets fem (17 procent
bättre traﬁkﬂöde). Det vinnande förslaget lyftes bl.a. fram på FIA-dagen 2011 som ett gott
exempel på tidig dialog och kreativt samarbete
som också möjliggjorts genom Traﬁkverkets
medvetna och lyckade strategi att öka antalet totalentreprenader och därmed påverkansmöjligheterna för branschens aktörer.
Den uppmärksamme noterar också att Traﬁkverket alldeles nyligen i sina regelverk lyft
upp råd om miljöpåverkan till krav, vilket i
. 2  s   s .9 (%4 %2 / - 34± , "9' ' .! $

klartext innebär att konstruktioner ska ha väl
avvägda förhållanden mellan materialåtgång
och statiska egenskaper, en RD-påle i stålsort
S550 är en komponent som fyller detta kriterium mycket väl speciellt relativt en resursslösande stålkärnepåle.
Miljöcertiﬁerad i Ceequal
– och därmed en frontlöpare inom
mark- och anläggning
NCC och Traﬁkverket har på gemensamt

initiativ tagit inriktningsbeslut om miljöklassning av hela projektet i certiﬁeringssystemet
Ceequal, på så sätt är projektet unikt inom
mark- och anläggningssektorn i Sverige.
Tillverkning av RD-pålar och I-balkar till stålbron har tillverkats av Ruukki på fabrikerna
i Finland i Pulkkila respektive Ylivieska och
har sedan transporterats med lastbil till byggplatsen i en välavvägd logistikprocess. Stålbroöverbyggnaden är en typisk s.k. I-balkbro
med samverkande brobaneplatta i betong, ³
STÅL B R O AR
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Foto: Lars Hamrebjörk

³ och stålsort S460 i huvudbalkarna. Med god

Ena brohalvan med monterade stålbalkar
och tvärförband samt formställning för
betongfarbana.

optimering av totalkostnad så har stålkvaliteter
och dimensioner av ﬂäns-, livplåtar och även
avstyvande proﬁler valts för att passa tillverkning och minska spill i så hög grad som möjligt,
jfr Manualen för bättre stålbroar.
Sidolansering av 325 m lång
färdig stålbrosektion
Den valda metoden för utbyggnad av de nya
broarna i olika etapper där de beﬁntliga och
nya broarna utnyttjas växelvis för traﬁk och
till slut en hel sektion sidolanseras på plats i
ett helt stycke, är projektets viktigaste och helt
avgörande moment (se bild 5). Det var också
den idén tillsammans med sidoförslaget att
använda RD-pålar istället för stålkärnepålar
som gjorde att Traﬁkverkets anbudsutvärdering visade på betydande fördelar i byggtid,
investeringskostnad samt bättre traﬁkﬂöde
genom byggplatsen. Detta innebär också noggrann planering, omfattande störnings- och
riskanalys samt stor beredskap för störningar
i processen genom arbetsberedning och scenarioplanering från A till Ö inklusive arbetsmiljöaspekterna.
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Byt stålkärna till RD-påle och minska
stålmängden med 50 % – och spara 500 SEK/m
installerad påle...

RR- och RD-pålsystem - katalysator för
teknikutveckling redan i nästa projekt
En väl genomtänkt stålkonstruktion och
grundläggning kan ofta fungera som en
språngbräda för effektivisering i andra mo- ³

Beställare: Traﬁkverket
Huvudentreprenör: NCC
Grundläggning: Hercules
Konstruktör: Centerlöf & Holmberg,
PiD (RD-pålar)
Stålentreprenör: Ruukki
Brolängd: 325 m
Brobredd: 2x11,0 m,
c/c stålbalkar 2x8,2 m
Spännvidd: 51,0 + 3x58,3 +
53,8 + 31,4 m, 6 spann.
Stålvikt: ca 1300 ton,
stålsort S460 i huvudbalkar
Tvärsnitt: I-balkar 2,2 m höga,
samverkanbro
Övrigt: Östra brohalvan, 325 m
lång färdig stålöverbyggnad inkl.
brobaneplatta i betong, sidolanseras
på plats i ett stycke.
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SKRÄDDARSYDDA
STÅLKONSTRUKTIONER
UNITED
BY OUR
DIFFERENCE

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
 Industri: skogs-, stål-, gruv-,
kemisk-, livsmedels-,
läkemedels-, elektronik-,
ZIVOWXEHWSGLFMPMRHYWXVMQ¾
 Energianläggningar - (kraft)
värmeverk
 Avloppsreningsverk
 Komplexa ombyggnader i
innerstad
 Flygplatsbyggnader
 Arenor
 Höghus
 Sjukhus och
universitetsbyggnader
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 mm.
För mer information kontakta

Lars Jahncke, Affärsområdeschef WSP
Byggprojektering 08-688 62 43,
lars.jahncke@wspgroup.se
Läs mer på www.wspgroup.se,
WSP och GENIVAR har gått samman och bildar
ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Med över 300 kontor och 14 500
medarbetare i 35 länder bidrar vi till en hållbar
samhällsutveckling.

Foto: Lars Hamrebjörk

Foto: Lars Hamrebjörk

Efter transport på lastbil lyfts de s.k. I-balkarna
från fabriken i Ylivieska av på byggplatsen.

³ ment av byggprocessen i broprojekt. Ett bra
exempel på samma tema är Bro över Dyrån
– som byggdes direkt på grova RR-pålar utan
schakt och traditionell svensk grundläggning.
Utvärderingen som FIA gjorde visade på
en besparing på 40 procent av investeringskostnaden och då är det inte riskjusterat för
eliminering av geotekniska risker, som kan
vara betydande vid traditionell spont och
bottenplatta. Några goda exempel från detta
projekt, är att entreprenören kan montera sin
formställning för gjutning av brobaneplattan
innan balksektionerna lyfts ut och också den
betydande tidsbesparingen som montagemetoden i sig gav.
Manual för Bättre stålbroar
Som en del i processen för kvalitetssäkring arbetar också Ruukki med en egen metod för att
i sin tur påverka projektets totalkostnader i rätt
riktning genom design management - ett sätt
att tidigt ge både entreprenör och konstruktör rätt utgångspunkt för både metodval och
dimensionsval för stålkonstruktionen genom
en optimering mot lägsta totalkostnad och
inte lägsta vikt (som kan vara två diametrala
motsatser). Ruukki genomförde tillsammans
med NCC och dess konstruktör Centerlöf &
Holmberg systematiska arbetsberedningar i
dialogform i tidigt skede för att identiﬁera
och kvantiﬁera möjligheter att optimera lägsta
totalkostnad för projektet som helhet eller
samma kostnad men lägre projektrisk. På
så sätt minskas också risken för störningar
senare i processen genom t.ex. missförstånd,
otydligheter i projektets målsättning och dålig
kommunikation.
Genomgångarna genomfördes med utgångspunkt i de samlade erfarenheter Ruukki har
från betydande broprojekt i Norden, såsom
Hudälven, Partihallsförbindelsen, E6:an i Bohuslän m.ﬂ. och innehöll följande delmoment:
Arbetsberedning från A till Ö från stålverk
till färdigt montage av varje detalj och moment
inkl. arbetsmiljö.
Genomgång i tidigt skede med konstruktören av dimensionering och tillverkningsmöjligheter i verkstad för att optimera ett högt verkligt
stålutnyttjande, d.v.s. öka användningen av
50
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Bild 5a: Första etappen, traﬁk på beﬁntliga broar medan nya östra bron byggs i temporärt läge (till
höger).

Bild 5b: Andra etappen, traﬁk på ena beﬁntliga bron (mitten) och den nya östra bron, medan den
nya västra bron byggs (till vänster).

Bild 5c: Sista etappen, efter rivning av gamla västra bron så sidolanseras den nya östra bron i ett stycke,
325 m långt inkl. brobaneplatta på plats till permanenta stöd under lågtraﬁkperiod och avstängd traﬁk.

skräddarsydda grovplåtar, minska stålspillet
och använda Ruukkis standardproﬁler för avstyvningar.
Genomgång av ”best practise” för redovisning av stålritningar till verkstad med konstruktören så att risken begränsas till ett minimum
för missförstånd eller otydlig redovisning på
ritning som leder till fel på byggplats.
Genomgång av Ruukkis erfarenhetsbank

avseende större stålbroar och speciﬁka utmaningar i sådana projekt.
Planerat besök i verkstad och genomgång av
ﬂödet i verkstaden och olika delmoment för att
skapa förståelse för när det är viktigt att vissa
nödvändiga beslut tas och dess konsekvenser. T
www.youtube.com, sök på ”E4 Rotebro”
så ﬁnner du ﬂera ﬁlmer om projektet.
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 / - 3 4 ± , " 9''. ! $

Din entreprenör när det gäller -

Stålbyggnader!

YTTERVÄGG
THERMOnomic stålstomme

Överst: I Västerås har vi
2012 ﬂera byggobjekt på
gång, här Celsa Steel,
produktionshall.
Till höger: Montage av
väggelement ingår ofta.

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!

Tel 0512 - 292 00
www.ranaverken.se

Vi tillverkar, levererar stålkonstruktioner
och svetsad balk till prefab – och
byggindustrin i Sverige.
Vi har investerat i en ny såg- och borrstation från det Holländska företaget Voortman. Med denna nya teknik kommer
vi att kunna offerera bättre priser samt ytterligare säkerställa kvaliteten på våra produkter.Vi har sedan tidigare en
ny plasma/skärmaskin. Med dessa nya maskiner ser vi fram
emot en spännande höst, vi vill ligga i framkant och stärka
vår position i branschen.

Fuktsäker och energieffektiv
ytterväggskonstruktion
1yD EreGDre reglDr skenor och ]Srol
gör plats för 340 mm isolering i ytterväggen.
Det gör att ett lägre U-värde, ner till 0,14
(Ȝ – klass 37) kan uppnås.
Bra för både miljö och plånbok.

Såg/borrstation
V613M/VB1050
Från Voortman

1505
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www.gyproc.se

VI PROJEKTERAR
STÅL FÖR FRAMTIDEN MED
NYTÄNKANDE INGENJÖRSKAP
COWI har projekterat stål i det nya kraftvärmeverket i Varberg.
Kraftvärmeverket är ett av många exempel på projekt där vi
skapar moderna och ﬂexibla fastigheter med fokus på hållbart
byggande.
COWI är ett ledande teknikkonsultföretag som tillhandahåller
tjänster över hela världen inom industri, infrastruktur,
byggnad & fastighet samt miljö.
Läs mer på www.cowi.se

KIRUNA, LULEÅ, SKELLEFTEÅ, ÖRNSKÖLDSVIK,
SUNDSVALL, STOCKHOLM, VÄSTERÅS,
MOLKOM, MARIEFRED, STORFORS, KARLSTAD,
KALMAR, LIDKÖPING, JÖNKÖPING, GÖTEBORG,
VÄRNAMO, ÄLMHULT, NYBRO, HELSINGBORG,
MALMÖ OCH MOSS.
Vi ﬁnns
nära

Det är där vi ﬁnns med lager och försäljningskontor. Våra kranbilar täcker
dessutom större delen av landet ﬂera dagar i veckan, så vi är aldrig långt
borta. Ring Janne i Kalmar, Mari i Sundsvall, Ulf i Luleå eller någon annan
av våra nära stålsäljare. Kontaktuppgifter ﬁnns på www.stenastal.se
och www.stenastal.no

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.

Samtliga foton: Lasse Åkerström

Några exempel på detta är följande projekt.

¾STRA 3VERIGE FÍR NYTT LANDMËRKE n -OTALABRON

$

en vackert svängda Motalabron är en
620 meter lång högbro med storslagen
utsikt över Vättern. Bron är en del av
den nya vägsträckningen för riksväg 50 mellan
Motala och Mjölby och ska stå helt färdig för
traﬁk 2013. Bron vilar på två unikt designade
”V-stöd” som ger bron ett alldeles eget uttryck.
Brons fyrﬁliga vägbana kompletteras med en
nedsänkt gång och cykelbana. Bron blir belyst på
ett sätt som ger platsen en ny spännande karaktär
även kvällstid, vilket också ger Göta Kanals båttraﬁkanter ytterligare en sevärdhet.
Motalabron är en samverkansbro med en 21,6
meter bred betongfarbana på en stållåda som är
.2  s   s .9 (%4 % 2 / - 34± , "9' ' .! $

4 meter hög och 6 meter bred. För att hjälpa till
att bära farbanan svetsas 75 par ytterdiagonaler
fast på stållådan.
Stålkonstruktionerna till Motalabron tillverkas och monteras av Ruukki Construction och
lanseringen av stållådan sker från två håll. Man ³
Beställare: Traﬁkverket
Arkitekt: Frenning&Sjögren arkitekter
Entreprenör: NCC
Konstruktör: ELU Konsult
Stålentreprenör: Ruukki Construction

S T Å L G ÖR D E T M Ö J L I G T

53

Ulvsundadepån

³ har nyligen mötts på mitten och montaget av
de två V-formade stöden pågår för närvarande.
Under lanseringen har temporära lanseringsstöd
använts. Stållådorna som utgör benen i V-stöden
monteras samman på land och transporteras
ut på pålbryggan där roten till V-stöden redan
har placerats i rätt läge. Därifrån sidolanseras
V-stödets ben in under bron och lyfts upp i
slutligt läge.
En ﬁlm som visar hur Ruukki genomför
brobygget ﬁnns på Youtube. Sök på ”Motalabron” så ﬁnner du denna ﬁlm. R
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Samtliga bilder: Lars Hamrebjörk

I

Ulvsunda byggs en ny spårvagnsdepå för
Tvärbanan med uppställningsplats för totalt 60 vagnar och en servicehall. Stommen
byggs på totalentreprenad av BrisabNormek
som monterar 1000 ton stål, prefabbetong till
bjälklag, ytterväggar och trappor samt 20 000
kvadratmeter bärande takplåt. Ytterväggarna
består av sandwichelement från Paroc med
plåtfasad. På bilderna är stommen till den
mittre högre delen monterad, idag är man
klara med stommen till den lägre byggnadskroppen på ena sidan av mittskeppet. BrisabNormek ska vara klara med stålmontaget och
takplåten i mars 2013. R
Beställare: SL
Arkitekt: BBH arkitekter & ingenjörer
Konstruktör: WSP
Stålentreprenör: Brisab Normek Group AB
Stomkomplettering: Cobab
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&RIENDS !RENA KLAR FÚR INVIGNING

$

”© Sweden Arena Management”

en 27 oktober invigs nya Friends Arena
med pompa och ståt och Sverige har fått
en ny Nationalarena för fotboll. Konstruktören Sweco Structures med Lars Cederfeldt och Lars Hansson i spetsen har rönt stort
internationellt intresse för den elegant utformade
takkonstruktionen där man i ovanligt stor utsträckning har utnyttjat höghållfast stål för att
åstadkomma ett transparent tak över arenagolvet
och läktarna. Stålkonstruktionerna har skruvats
ihop med ett skruvsystem från Bult & Fästteknik.
Fasaden till arenan består av triangelformade
kassetter i aluminiumplåt infästa med Marutexskruv från U-nite på ett bärverk i stål. R

Samtliga foton: Lars Hamrebjörk

”© Sweden Arena Management”

Arkitekt: Arkitekterna
Krook & Tjäder / Berg Arkitekter
Entreprenör: Peab
Konstruktör: Sweco Structures
Stålentreprenör: Ruukki Construction
/ Hollandia BV

³
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Smederna

³

2ONDELLER VID 4ËBY #ENTRUM

4

Beställare:Täby Kommun
Arkitekt: &Rundquist
Konstruktör: Sweco Umeå/Tyréns
Entreprenör: NCC
Stålentreprenör: Smederna

&Rundquist

&Rundquist

&Rundquist

Smederna

äby Centrum genomgår en omfattande förvandling med ombyggnad av centrumdelen, nytt
P-garage, nya bostäder och inte minst
ombyggnad av traﬁkapparaten runt centrumet. Hela projektet innehåller intressanta stålbyggnadsprojekt av olika slag.
Men det kanske mest spännande är två
nya cirkulationsplatser i två nivåer. Den
övre ligger i markplanet och byggs som
en rund bro, den nedre är nedsänkt som
i en skål. Mellan skål och bro kan ljuset
ﬂöda ned och reﬂekteras mot de lutande
sidorna. ”Cirkulationsbron” byggs i betong men har en kvarsittande stålform
med en blank ytbehandling som ger ett
lätt uttryck. Även bärande pelare till
den runda bron utförs i stål och formas
som vinklade bockar som understryker
hela brokonstruktionen som ”ditställd”.
Stålet till den kvarsittande formen och
pelarna är projekterade i Tekla och tillverkade av Smederna. R

Väg- och järnvägsBROAR VID 3KEE

,

Lasse Åkerström

Lars Hamrebjörk

Lasse Åkerström

ängs ”Vackra broars väg” – den nya sträckningen av E6
genom Bohuslän – hittar man många intressanta stålbroar. Två stycken broar över motorvägen har nyligen
byggts vid Skee, strax utanför Strömstad. En 214 meter lång
järnvägsbro i sex spann och en 296 meter lång vägbro i sex spann.
Järnvägsbron är utförd som en kontinuerlig lådbalkbro med
samverkande betongtråg. Stållådan är 2,2 meter hög och 3 m bred
i överkant och 2 meter i underkant. Vägbron är en konventionell
samverkansbro med svetsade balkar och betongfarbana. Bron
ligger i en förhållandevis snäv plankurva och dimensioneringen
försvåras av två sneda mellanstöd som innebär varierande spännvidder för balkar i inner- respektive ytterkurva. Stålvikten för
vägbron är 430 ton och 377 ton för järnvägsbron.R
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Beställare: Traﬁkverket
Entreprenör: Peab
Konstruktör: Inhousetech Infra / Ramböll
Stålentreprenör: Ruukki
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3WEDEN -USIC
(ALL OF &AME

,

Beställare:
Arcona
Arkitekt:
Celsing
Arkitekter
Entreprenör:
Arcona
Konstruktör:
KE-Gruppen
Stålentreprenör:
Smederna

Lars Hamrebjörk

Celsing Arkitekter
Lars Hamrebjörk

indgården mellan Gröna Lund och Liljevalchs hade stått oanvänt i många år och
upprustningsbehovet var stort. Arcona
köpte fastigheten och utvecklar nu ett nytt kulturcentrum med hotell, restauranger och utställningshallar. Lokalerna kommer att inrymma
Melody Hotel och Sweden Music Hall of Fame.
Johan Celsing på Celsing Arkitekter har ritat
byggnaden som nu börjat ta form. Hotellet i tre
plan kommer att erbjuda ett 50-tal rum med
skjutglaspartier där de ﬂesta rum har terrass.
Muséei- och utställningslokalerna ligger delvis
under markplan. Smederna tillverkar och monterar stålstommen till projektet som består av 265
ton stål varav c:a 50 % är HSQ som tillverkas i
Smedernas egna svetslina. Smederna har modellerat stommen i Tekla och skickar ﬁlerna direkt
till sin plasma och borr/såganläggning.
Teklamodellen utgör även ”montageritningar” ute på montageplatsen i form av en
surfplatta som montageledaren har ständigt
tillgänglig. Smederna monterar även 4000 m2
HDF samt 1050 m2 prefabväggar. R

³

SPECIALISTER PÅ RULLBOCKNING
STÅLPROFILER • ALUMINIUMPROFILER • PLÅTAR • FLÄNSAR
Med våra mer än 60 små och stora
proﬁlvalsmaskiner rullbockar vi alla
standarddimensioner. I våra produktionslokaler på 15000 kvm kan vi med
vår krankapacitet lyfta 32 ton. Våra
kundorder varierar från en enkel
balkongfront i UNP, till stora mängder
rör eller balkar för stora byggprojekt
i Danmark och övriga världen.

Sjølund A/S deltar på
Elmia Subcontractor – Skandinaviens
viktigaste mässa för metallindustrin.
Besök oss i vår monter på:
A07:10 den 6. – 9. november 2012.

Sjølund A/S . Skamlingvejen 146 . DK-6093 Sjølund . tlf. +45 76991777 . www.sjoelund.dk
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Älvsjö Resecentrum

³

Samtliga foton: &Rundquist

Ä

lvsjö centrum, invid Stockholmsmässan är ett stadsutvecklingsområde där
gammal bangårdsmark förvandlas
till kvartersstad. &Rundquist har
utformat ett nytt resecentrum för
pendeltåg, buss och med ett inomhus cykelparkeringshus i ﬂera
våningar.
Resecentrum är gestaltad som
en sammanhängande helhet som
med nya byggnader integrerade
med centrum förenar den beﬁntliga pendeltågsstationen och
gångbron över spårområdet. Hela
anläggningen har ett gemensamt
fasadbeklädnadssystem som består
av vertikala paneler av klarglas,
screentryckt glas med raster eller
helfärgat. Panelerna förkommer i
olika nyanser av grönt. Cykelparkeringshuset som rymmer ca 400
cyklar är placerat på södra sidan
om bussgatan och sitter ihop med
SL:s vänthall. R

Beställare:
Stockholm Stad
Arkitekt: &Rundquist
Konstruktör: Tyréns
Stålentreprenör: Markuciai

3UNDSVALLSBRON HAR NU ËNTLIGEN BÚRJAT BYGGAS

"

delarna till det första brospannet vid norra
brofästet från Tyskland. Dubbelkrum blir
Sveriges näst längsta vägbro och beräknas
öppna för traﬁk i oktober 2014.
Projektet kan följas på Traﬁkverkets
webbplats, www.traﬁkverket.se/Privat/
Projekt/Vasternorrland/E4-Sundsvall/
Dubbelkrum/ och givetvis kommer det
ﬂera artiklar i Stålbyggnad om detta intressanta projekt framöver. R
Beställare: Traﬁkverket Arkitekt:
Danska KRAM-gruppen med
Henrik Rundquist Entreprenör:
Dansk-tyska konsortiet ”Joint
Venture Sundsvallbron”

Traﬁkverket

Traﬁkverket

ron över Sundsvallsfjärden, även
kallad ”Dubbelkrum” har nu äntligen börjat byggas. Broentreprenören Joint Venture Sundsvallsbron är nu
igång både på södra och norra landfästet
med bygget av brostöd både på land och i
vatten. Den 8 september anlände de stål-

^W2000 ćr eƩ ŬraŌĨƵllƚ ƉroŐram ĨƂr 3ͲsƚrƵŬƚƵranalǇs
aǀ ramsƚrƵŬƚƵrer oĐh ĨaĐŬǀerŬ. imensionerinŐ enliŐƚ
ƵroĐode 2͕ 3 Θ 8͕ lćƩanǀćnƚ͕ sƚarŬƚ inom dǇnamisŬ analǇs͕
eǆĐelͲŬoƉƉlinŐ oĐh smidiŐƚ raƉƉorƚƵƞƂrande.
WroŐrammeƚ anǀćnds idaŐ i Ƃǀer ϭϱ0 lćnder ĨƂr ŬonsƚrƵŬƟon
aǀ ďland annaƚ indƵsƚrihallar͕ ƚorn͕ hƵs͕ arenor͕ hƂŐhƵs͕
ďroar͕ ƉroĐessanlćŐŐninŐar oĐh oīshoreͲsƚrƵŬƚƵrer.
sill dƵ ǀeƚa mer om ^W2000͍
<om ĨƂrďi ǀĊr monƚer Ƶnder sƚĊlďǇŐŐnadsdaŐen
eller ŬonƚaŬƚa oss direŬƚ.
Mail: daniel.hammerlid@edrmedeso.no Tel: 0702 06 36 84
ZΘMedeso ƟllhandahĊller ƵƚƂǀer ƉroŐramǀara ćǀen ŬƵrser oĐh ƚeŬnisŬ sƵƉƉorƚ.
ǁǁǁ.edrmedeso.Đom
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WORK IN PROGRESS
Varje månad passerar minst 270 ton stål genom Smedernas lokaler i Tumba.
Detta gör oss till Mälardalens största fristående smidesföretag.

SMEDERNA SVERIGE AB | TELEFON 08-55 64 55 00 | WWW.SMEDERNA.SE

På förstaplats i Tekla Sverige BIM Awards 2012 års Stålkategori:

Ramböll med
sopförbränningscentral
Brista 2 i Märsta

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

Förstaplats i BIM-kategorin:

WSP med Tvärbanan Ekensbergsbron i Sundbyberg

DnB sitt tredje bygg i Bjørvika er kledt i spansk marmor.

$N" ./2 "YGG " n "JÚRVIKA
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Ill.: Eve-Images for a-lab arkitekter

$

nB Bygg B er det tredje huset i rekken
av DnB’s nye hovedkontor i Bjørvika.
Bygget rommer både kontorer og leiligheter, skilt av et spektakulært uterom som
strekker seg over ﬁre etasjer. Mange av leilighetene er utstyrt med store terrasser vendt mot
nord, mot marka og sørover mot fjorden. Med
en fasade i hvit spansk maromor og kuttﬂater
i volumet utført i norsk, rød sedertre er bygget
et vakkert bidrag til Oslos nye skyline.
Contigas leveranse har bestått i stål og hulldekker over bakkeplan. Totalt er det montert
22.000 m2 HD265 og 800 tonn stål. Byggets plan 1
til 8 er rektangelformet med et avtrykk på 21x105
meter og vil være kontorarealer for DNB. Plan 9
til 15 består av leiligheter og står på kontordelen
som et triangel med åpent rom i midten. Dette
åpne rommet på 1000 m2 i plan 9 vil benyttes som
en takterrasse og gjør byggets utforming spesiell
og statisk utfordrende. Utstyrt med panorama
heis og innglassede broer, fungerer denne grønne
oasen som en buffer for alle beboerne i bygget.
Byggets stabilitet ble dimensjonert etter jordskjelv, hvilket ga store krefter inn i de plasstøpte
sjaktene og spesielle løsninger i fasadene for
å ivareta randkreftene. I kontordelen er alle
indre søyler utstøpte rektangulære stålsøyler
som er dimensjonert etter et brannkrav på R90
og derfor ikke brannisolert. I fasadene ble det
benyttet brannisolerte rektangulære stålsøyler

Takterrassen på plan 9 ligger 30meter over bakken!

og underliggende IPE-bjelker og ellers i dekket
ble det benyttet HSQ-bjelker.
Den store utfordring lå imidlertid i byggets
boligdel. Siden heiskjernene stoppet i plan 8 og

takterrassen i plan 9 var inntil ﬁre etasjer høy,
måtte bæringen her løses med langsgående og
tverrgående fagverk. I senter av bygget ble det
derfor satt opp en dobbel heiskjerne i stål over ³
S T Å L G ÖR D E T M Ö J L I G T
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³ 6 etasjer med utkragende fagverk i
plan 13 og 14. Deretter ble det montert
skråfagverk som i topp koblet seg til
det utkragende fagverket og i bunn
ble koblet til en pendelsøyle i plan 9.
På denne måten oppnådde man i prinsipp en avstivende stålkjerne med to
fritt opplagte stålbjelker på siden. De
langsgående fagverkene var 25 meter
lange og 6 meter høye og måtte monteres på byggeplassen, nærmere bestemt oppe på plan 9 siden det ikke var
plass til de store fagverkene liggende
på bakkeplan. Siden denne delen av
monteringen foregikk om vinteren
var det særlig viktig å benytte seg av
boltede knutepunkt fremfor sveisede.
Totalt gikk det dermed med 1200stk
bolter av størrelse M30 for å montere
hele fagverkssystemet i boligdelen.
Bygget skal stå ferdig januar 2014. R

Byggherre:
Oslo S Utvikling AS
Arkitekt: A-lab
Prosjektleder:
Vedal Prosjekt AS
Stålkonstruktør: Contiga AS
Stålentreprenør: Contiga AS
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Fagverkssystemet
kommer tydelig frem i
Contigas Tekla-modell.

Fagverkssystemet
under oppføring.
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Illustrasjon: Cowi AS/Statens vegvesen

Hålogalandsbrua blir
Norges nest
lengste hengebru med et
hovedspenn på
1145 meter

(ÍLOGALANDSBRUA

$

en 12. juni 2012 vedtok stortinget ﬁnansieringen av Hålogalandsbrua. Med et hovedspenn på hele 1145 meter blir brua
Norges nest lengste hengebru med byggestart høsten 2012.
Prosjektet innebærer å bygge ny og kortere vegstrekning med moderne
vegstandard mellom Narvik og Stormyra. Vegstrekningen Narvik
- Bjerkvik blir 18 km kortere. Hålogalandsbrua vil koste totalt 2,4
milliarder kroner. Konkurransegrunnlaget for selve Hålogalandsbrua
er planlagt utlyst løpet av høsten 2012. Det legges opp til byggestart
tidlig i 2013. R

Dataprogram för stålkonstruktörer











Illustrasjon: Cowi AS/Statens vegvesen

StruProg AB
har sedan början på 80-talet
utvecklat
datorprogram
för
i
huvudsak
stålkonstruktörer inom bygg, offshore och
fartygskonstruktion. Följande program finns idag i
programportföljen:
x Section
x Colbeam EC3
x Beam EC3
Konstruksjonstype: Hengebru i hovedspenn, stålkasse som
brudekke
Total brulengde: 1 533 m
Hovedspenn: 1 145 m
Bærekabler: 2 stykker, diameter 47 cm og lengde 1621 m
Total bredde stålkasse/brubane: 18,6 m

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

x Stipla DNV/ABS
x Cylshell DNV
x CraneGirder EC3

Nu finns även träprogram: Bolt, Column, Beam (EC5)
StruProg AB
www.struprog.se
Info@struprog.se
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De 60 meter lange
fagverksbjelkene i
taket leveres i tre
deler, og monteres
sammen på byggeplass.

(ELLEREN SVMMEANLEGG I "ERGEN

I

Europas mest regnfulle by, Bergen, elsker
innbyggerne vann. Her, på Nygårdstangen,
bygges et stort svømmeanlegg med både
stupetårn, 50-meters svømmebasseng og vannsklier. Helleren, som det nye svømmeanlegget
Byggherre: Byggherre: Bergen kommune / Hordaland fylkeskommune
Arkitekt: KHR Arkitekter AS
Entreprenør: Veidekke Entrepreør AS
Stålkonstruktør: Ruukki Construction
Stålentreprenør: Ruukki Construction

er døpt, er en av Bergens største byggeprosjekter noensinne. Et timeters stupetårn med
tilhørende 25-meters basseng, et full-lengde
svømmebasseng på 50 meter og ytterligere et
par bassenger, inkludert en eventyrdel skal
tiltrekke seg både byens innbyggere så vel
som internasjonale svømmearrangementer.
Omtrent halvparten av det bebygde arealet
inkluderer en videregående skole for 900 elever
som bygges i tilknytning til svømmehallen.
Ruukki leverer, fra tre verksteder, mer enn
2700 tonn stålkonstruksjoner til anlegget. For å
bære det enorme taket har Ruukki konstruert 60
meter lange fagverksbjelker. De produseres i tre

#4/(14<+0-+0)

8#.+6'6
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deler, og monteres sammen på byggeplass med
kraftige skrueforbindelser. Til Helleren går det
med 500 valsede søyler, 110 sveiste kassesøyler,
220 fagverk, 140 sveiste I-bjelker, 6200 valsede
stag/bjelker samt 2300 ståldeler i et nedsenket
tak og 1,2 km deltabjelker.
Ruukkis prosjektstyringsverktøy Tekla har
vært uvurderlig for å holde styr på alle detaljer
og leveringstider. I programmet brukes data
fra økonomi- og produksjonssystemet samt
3D-modelleringprogrammet.
Ruukki forventer å være ferdig med stålskjelettet i desember 2012. Svømmeanlegget er
planlagt å åpne i løpet av våren 2014 R

Management System

Transport


-HZ[LZQrM¥YLYVNIPSLYTLKRYHU

Certi¿cate
To certify conformity with // Godkjent overensstemmelse med
the Management System Requirements of // Styringssystemkravene i henhold til

NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
awarded // tildelt


WVZ['K\VaPURUV

Borgeskogen 71, 3160 Stokke

Manufacturing/supplying following products/services:
for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Surface treatment of metals
2YerÀateEeKanGlLnJ aY metaller

Certi¿cate No // Serti¿kat nr.:

1091
First issued // Utstedt første gang: 2012-03-19
Valid until // Gyldig til: 2015-03-19
Issued // Utstedt: 2012-03-19
Audit: Annual // Oppfølging: Årlig

Managing Director // Daglig leder
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Technical Manager // Teknisk leder
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Ţ3FEVTFSFSNBOVFMUBSCFJE

DelﬁCert.com

SVENSKA MEDLEMSFÖRETAG

Ståltillverkare
ArcelorMittal Commercial Long Sweden AB
Birger Jarlsgatan 41A 7tr,
111 45 STOCKHOLM
08-534 809 40
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

Plannja AB
971 88 LULEÅ
010-516 10 00
www.plannja.se
marknad@plannja.se
Sävsjö Plåtindustri AB
Skepperstadsvägen, 576 33 SÄVSJÖ
0382-525 50
www.savsjoplat.se
info@savsjoplat.se
Stålbyggare och verkstäder

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

AB H Forssells Smidesverkstad
Box 1243, 141 25 HUDDINGE
08-774 08 30
www.fsmide.se
info@fsmide.se

SSAB
613 80 OXELÖSUND
0155-25 40 00
www.ssab.se
www.weldox.com

Brisab Normek Group AB
Mejselvägen 17
943 36 ÖJEBYN
0911-667 05
info@brisab.se
www.brisab.se

SSAB
781 84 BORLÄNGE
0243-700 00
www.ssab.se
www.prelaq.se www.docol.se

Bröderna Jansson Nissavarvet, AB
Box 48, 301 02 HALMSTAD
035-17 66 60
www.br-jansson.se
nissavarvet@br-jansson.se

Ruukki Sverige AB
Jägershillgatan 18,
213 75 MALMÖ
040-607 14 00
www.ruukki.se
sverige@ruukki.com

Chrisma Svets o Smide AB
Terminalgatan 2, 521 36 FALKÖPING
0515-135 25
info@chrisma.se

Stålgrossister

Connector L Augustsson AB
Badhusgatan 12, 722 15 Västerås
021-18 36 49
www.connector.nu
produkt@connector.nu

BE Group Sverige AB
Box 225, 201 22 MALMÖ
040-38 40 00
www.begroup.se info@begroup.se
Stena Stål AB
Box 4088, 400 40 GÖTEBORG
031-775 20 00
www.stenastal.se
info@stenametall.se
Tibnor AB
Box 600, 169 26 SOLNA
010-484 00 00
www.tibnor.se info@tibnor.se
Tunnplåtstillverkare
ArcelorMittal Construction
Västanvindsgatan 13, 652 21 KARLSTAD
054-68 83 00
www.arcelormittal.se www.arclad.se
www.arval-construection.se
www.armat.se
Europroﬁl AB
Box 147, 713 23 NORA
0587-818 80
www.europroﬁl.se
info@europroﬁl.se
Lindab Proﬁl AB
269 82 BÅSTAD
0431-850 00
www.lindab.se proﬁl@lindab.se
66
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Contiga AB
Box 94, 761 21 NORRTÄLJE
0176-773 00
www.contiga.se
info@contiga.se
EAB AB
333 33 SMÅLANDSSTENAR
0371-340 00
www.eab.se
info@eab.se
Fermeco AB
Batterigatan 8, 941 47 PITEÅ
0911-221144
www.fermeco.se
LECOR Stålteknik AB
Dumpergatan 8, 442 40 KUNGÄLV
0303-24 66 70
www.lecor.se
tennce.carlsson@lecor.se
Litana Scandinavia AB
Box 512, 192 05 SOLLENTUNA
040-615 71 00
www.litana-group.com
j.zelvyte@litana-group.com
Llentab AB
Box 104, 456 23 KUNGSHAMN
0523-790 00
www.llentab.se
info@llentab.se
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Konsulter

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

Area Christian Schott AB
Härnestadsvägen 171-6, 296 91 Åhus
070-969 61 46
christian.schott@telia.com

Peikko Sverige AB
Box 4, 601 02 NORRKÖPING
011-28 04 60
www.peikko.se info@peikko.se
Pretec (Pre Cast Technology AB)
Solbräckegatan 15, 442 45 KUNGÄLV
0303-24 30 80
www.pretec.se
Ranaverken AB,
Box 133, 534 23 VARA
0512-292 00
www.ranaverken.se rana@ranaverken.se
RRS Smide AB
Åkerlundsgatan 9,
262 73 ÄNGELHOLM,
0431-41 56 80
www.rrssmide.se info@ rrssmide.se
Ruukki Sverige AB
Svärdvägen 15, 182 33 DANDERYD
010-78 78 00
www.ruukki.se sverige@ruukki.se
RRS Smide AB
Åkerlundsgatan 9,
262 73 ÄNGELHOLM,
0431-41 56 80
www.rrssmide.se info@ rrssmide.se
Sjølund A/A
Skamlingvejen 146,
6093 Sjølund, DK
+45 76 99 17 77
www.sjølund.dk kha@sjølund.dk
Svecon Steel AB
Garnisonsgatan 25A,
254 66 HELSINGBORG
042-38 09 30
www.sveconsteel.se info@sveconsteel.se
Stål & Rörmontage AB
Ysanevägen 390
294 92 SÖLVESBORG
0456-312 05
ronny@srmab.com
www.srmab.com
SWL Stålkonstruktioner AB
Box 23, 777 21 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
mikael.widmark@swt.eu www.swt.eu
Västsvenska Stålkonstruktioner AB (VSAB)
Jungmansgatan 16,
531 40 LIDKÖPING
0510-48 46 80
tommy.ahman@vsabgruppen.se
www.vsab.nu
Västanfors Stålbyggnader AB
Södra Linjan, 737 30 FAGERSTA
0223-475 00
www.vastanfors.se
fagersta@vastanfors.se
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Bjerking AB
Box 1351, 751 43 UPPSALA
018-65 11 00
www.bjerking.se
info@bjerking.se

Let´s connect

Byggstatik i Strängnäs AB
Västervikstorget 2
645 30 STRÄNGNÄS
0152-185 60
Byggtekniska Byrån i Stockholm AB
Stadsgården 6, 8 tr
116 45 STOCKHOLM
08-545 78 530
info@btb.se
www.btb.se
COWI AB
Box 12076, 402 41 GÖTEBORG
010-850 10 00
www.cowi.se info@cowi.se
ELU konsult AB
Box 27006, 102 51 STOCKHOLM
08-580 09 100
www.elu.se info@elu.se
J3M Byggkonsult AB
333 32 Smålandsstenar
0371-301 70 070-201 55 79
Johan.martinsson@j3m.se
www.j3m.se
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Box 1013, 721 26 VÄSTERÅS
021-15 58 00
www.kadesjos.se kadesjos@kadesjos.se
Kåver&Mellin AB
Åsögatan 119, 2tr, 116 24 STOCKHOLM
08-714 51 60
www.kaver-mellin.se info@kaver-mellin.se
NBP – Norbottens Byggprojektering AB
Storgatan 9
972 38 LULEÅ
0920-187 00
www.nbp.se
info@nbp.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
www.ramboll.se infosverige@ramboll.se
Reinertsen Sverige AB
Lilla Bommen 5, 411 04 GÖTEBORG
010-211 50 00
www.reinertsen.se
Rör & Anläggningsteknik Rikard Säll AB
Sollentunavägen 63,
191 40 SOLLENTUNA
073-707 2006
www.roranlaggteknik.com info@roranlaggteknik.com
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Korrosionsskydd

STING
Olidevägen 9,
461 34 TROLLHÄTTAN
0520-50 93
50
SVENSKA
MEDLEMSFÖRETAG
www.sting.nu info@sting.nu

Alucrom AB
Frihamnen 1, 417 55 GÖTEBORG
010-470 73 00
www.alucrom.se info.ial@midroc.se

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

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

Sweco Structures AB
Box 34044, 100 26 STOCKHOLM
08-695 60 00
www.sweco.se
swecostructures@sweco.se
True Stress Engineering Sweden AB
Norrängsvägen 69B,
141 43 HUDDINGE
070 493 45 36
mattias@truestress.se
Tyréns AB
118 86 STOCKHOLM
010-452 20 00
www.tyrens.se info@tyrens.se
VBK
Falkenbergsgatan 3, 412 85 GÖTEBORG
031-703 35 00
www.vbk.se mail@vbk.se
Vectura
Anläggningskonstruktion
Box 5114, 402 23 GÖTEBORG
0771-159 159 (växel)
www.vectura.se

Kingspan Limited – Sweden
Kråketorpsgatan 10 C
431 53 MÖLNDAL
031-760 26 99
www.kingspan.se info@kingspan.se

TRUE STRESS
ENGINEERING

Paroc AB
541 86 SKÖVDE
0500-469 000
www.paroc.com
Saint Gobain Isover AB
Box 501, 260 50 BILLESHOLM
042-840 00
www.isover.se
isover@isover.se
Sammanfogning / maskiner
Bult & Fästteknik AB
Rattgatan 15, 442 40 KUNGÄLV
0303-20 67 00
www.bult-fast.se
info@bult-fast.se

Weld on Sweden
Videum Science Park,
351 96 Växjö
0470-79 46 96
www.weldonsweden.se
ali@weldonsweden.se

Ejot & Avdel System AB
Box 9013, 700 09 ÖREBRO
019-20 65 00
www.ejot-avdel.se
info@ejot-avdel.se

WSP Sverige AB
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN
08-688 60 00
www.wspgroup.se
info@wspgroup.se

Inoxline Aps
Karetmagervej 9, DK-7000 FREDERICA
+45-7020 9840
www.inoxline.dk
www.dragstaang.se

Byggföretag
Traﬁkverket
781 89 BORLÄNGE
0771-921 921
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
www.peab.se
info@peab.se
Skanska Sverige AB
169 83 SOLNA
08-504 350 00
www.skanska.se
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Intercut Sverige AB
Box 8026, 192 08 Sollentuna
08-550 512 00
info@intercut.se
www.intercut.se
Mage AG
Industriestrasse 34,
CH-1791 COURTAMAN
+41 26 684 74 00
www.mage.ch
sales@mage.ch
Quality Blasting Equipment
Ranhammarsvägen 20,
168 67 BROMMA
08-25 12 40
www.q-be.se
info@q-be.se
Richard Steen AB
Lövaskog, Kronogården,
516 92 ÄSPERED
033-27 62 00
www.richardsteen.se
info@richardsteen.se
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SFS Intec AB
Olivehällsvägen 10,
645 42 STRÄNGNÄS
0152-71 50 10
www.sfsintec.biz
se.strangnas@sfsintec.biz

CAD IQsystem AB
Bandygatan 3,
722 40 VÄSTERÅS
021-30 99 40
www.cadiqsystem.se
roger.johansson@cadiqsystem.se

U-nite Fasteners Technology AB
Hogstorp,
451 95 UDDEVALLA
0522-65 33 90
www.unitefasteners.com
info@unitefasteners.com

EDR & Medeso AB
Johan på Gårdas Gata 5A
412 50 GÖTEBORG
031-759 50 30
www.edr.se
ﬁrmapost@edr.no.se

Kontroll & provning
AAA Certiﬁcation AB
Göteborgsvägen 16,
441 43 ALINGSÅS
0322-64 26 00
www.a3cert.com
info@a3cert.com
Dekra Industrial AB
Box 1551,
401 51 GÖTEBORG
010-455 10 00
www.dekra-industrial.se
info@dekra-industrial.se
FORCE Technology Sweden AB
Tallmätargatan 7,
721 34 VÄSTERÅS
021-490 30 00
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
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
www.nordcert.se
info@nordcert.se
Stålkonstruktionsteknik AB,
Sandhamnsgatan 23, 115 28 STOCKHOLM
08-501 295 74
0735-83 24 41
www.stkt.se info@stkt.se
Datorprogram / IT
Cadmac
La Cours Gata 4,
252 31 HELSINGBORG
042-20 88 00
www.cadmac.se
info@cadmac.se
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StruProg AB
Virkesgränd 4, 183 63 TÄBY
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
www.tekla.com/se
bcswesales@tekla.com
Intresseorganisationer

ENTREPRENÖRFÖRETAGEN
Box 47235
100 74 Stockholm
08-762 75 85
www.entreprenorforetagen.se
info@entreprenorforetagen.se
MVR – Mekaniska
Verkstädernas Riksförbund,
PLR – Plåtslageriernas
Riksförbund
Jernkontoret,
Box 1721,
111 87 STOCKHOLM
08-679 17 00
www.jernkontoret.se
ofﬁce@jernkontoret.se
Nordic Galvanizers,
Servicebolag: Zinc Info Norden AB
Drottning Kristinas väg 48,
114 28 STOCKHOLM
08-446 67 60
www.nordicgalvanizers.com
info@nordicgalvanizers.com
SVEFF, Box 5501,
114 85 STOCKHOLM
08-783 82 40
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.com,
Pb.6877, Rodeløkka, 0504 Oslo,
Tel. 23 17 37 10ß
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
EuroProﬁl Norge AS,
www.europroﬁl-norge.no,
Aursnes, 6230 Sykkylven,
Tel. 70 24 64 00
Kingspan Limited,
www.kingspanpanels.no,
Grålumsveien 125, 1712 Grålum,
Tel. 69 14 44 00
Ruukki Norge AS,
www.ruukki.no,
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo,
Tel. 815 00 464
Tata Steel AS,
www.tsbsnordic.no,
Røraskogen 2, 3739 Skien,
Tel. 35 91 52 00
Stålgrossister
Celsa Steel Service AS,
norway.celsa-steelservice.com,
Postboks 59 Grefsen 0409, Oslo,
Tel. 23 39 38 00
Ekness Stål AS,
www.ekness.no,
Tollbugt 49, 3044 Drammen,
Tel. 32 25 49 10
Leif Hübert Stål AS,
www.hubert.no,
Pb.1083, 4683 Søgne,
Tel. 47 81 80 00
Norsk Stål AS,
www.norskstaal.no,
Pb.123, 1378 Nesbru,
Tel. 66 84 28 00
Norsk Stål Tynnplater AS,
www.tynnplater.com,
Habornveien 60, 1630 Gamle Fredrikstad,
Tel. 69 35 84 00
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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
Stålentreprenører og verksteder
ABT Bygg AS,

www.abt.no,
Løkkeåsveien 22D, 3138 Skallestad,
Tel. 33 35 11 50
AK Mekaniske AS,
www.akmek.no,
Rosenborgveien 12, 1630 Gamle Fredrikstad,
Tel. 69 10 45 20
ARMEC AS,
www.armec.no,
Pb.60, 2271 Flisa,
Tel. 62 95 54 00
Askim Entreprenør AS,
www.askimentreprenor.no,
Østbuen 2, 1820 Spydeberg,
Tel. 69 88 02 54
Bergen Skips & Industri Service AS,
www.bsiservice.no,
Fleslandsv. 159, 5258 Blomsterdalen,
Tel.55 13 90 80
Bygg Teknisk Stål AS,
www.btstal.no,
Pb.173, 1890 Rakkestad,
Tel. 69 22 70 00
Bøttger & Co AS,
Borgestadbakken 2,
3712 Skien,
Tel. 35 50 39 20
Contiga AS,
www.contiga.no,
Pb.207, Økern 0510 Oslo,
Tel. 23 24 89 00
EMV Construction AS,
www.emvc.no,
Ekornveien 11, 2240 Magnor,
Tel. 62 83 70 11 Fax. 62 83 72 40
Fana Stål AS,
www.fanastaal.no,
Espehaugen 23, 5258 Blomsterdalen,
Tel. 55 91 81 81
Finneid Sveiseverksted A/S,
www.ﬁnneidsveis.no,
Finneid Kai, 8210 Fauske,
Tel.75 60 08 60
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
IPOA AS,
www.ipoa.no,
Produksjonsveien 21, 1618 Fredrikstad,
Tel.69 87 82 00
Ivar Bråthen Mekaniske AS,
www.braathenmek.no,
Postboks 113, 2312 Ottestad,
Tel. 62 57 60 00
Johs. Alsaker EFTF AS,
www.alsaker-eftf.no,
Janaﬂaten 39, 5179 Godvik,
Tel. 55 50 68 70
Kynningsrud Prefab AS,
www.kynningsrud.no,
Pb.13, 1662 Rolvsøy,
Tel. 69 33 77 00

LECOR Stålteknik AS,
www.lecor.se,
Dumpergatan 8, 442 40 Kungälv, Sverige,
Tel. +46 303 246670
Litana Norge AS,
www.litana-group.com,
Verksgata 62, 4013 Stavanger,
Tel. 51 85 40 37
LLENTAB AS
www.llentab.no
Liavegen 27, 5132 Nyborg
Tel. 91 30 42 82
Lønnheim Stål AS,
www.lonnheim.no,
Nordmørsveien 54,
6517 Kristiansund N,
Tel. 71 57 23 00
Maritim Sveiseservice AS,
www.maritim-sveis.no,
Postboks 3604, 9278 Tromsø,
Tel.776 008 90
Metacon Industrimek AS,
www.metacon.no,
Pb.184, 1891 Rakkestad,
Tel. 69 22 44 11
Nils Løff AS,
www.nilsloff.no,
Skrubbmoen 11, 3619 Skollenborg,
Tel. 32 76 33 50
Nortech AS,
www.nortech.no,
Skotselv Næringspark,
Pb. 8, 3331 Skotselv,
Tel. 32 75 67 00
Næsset Mek. Verksted AS,
www.naessetmek.no,
Bergermoen, 3520 Jevnaker,
Tel. 61 31 09 11
Ofoten Mek AS,
www.ofotenmek.no,
Havnegt. 21, Pb.18, 8501 Narvik,
Tel. 76 97 78 10
Overhalla Mek. Verksted AS,
www.omek-as.no,
7863 Overhalla,
Tel.74 28 21 38
Polar Sveis AS,
Dukveien 69, 9100 Kvaløysletta,
Tel. 45 16 88 12
Raufoss Tak og Blikk A/S,
www.rtbas.no,
Kildalsvingen 5, 2830 Raufoss,
Tel. 61 19 12 50
Rosmek AS,
www.rosmek.no,
Pb.114, 1481 Hagan,
Tel.67 07 09 93 Fax.67 07 77 00
Ruukki Construction, Finland,
www.ruukki.com,
PO-Box 900,
60101 Seinäjoki, Finland,
Tel.+ 358 64160 111
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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Trondheim Stål AS,
www.trondheimstaal.no,
Pb.5735, 7437 Trondheim,
Tel.73 96 91 91 Fax.73 96 91 90
Vestby Sveis og Industriservice AS,
www.vestbysveis.no,
1550 Hølen,
Tel.64 95 45 40
Åkrene Mek. Verksted AS,
www.aakrene-mek.no,
Tuenvn. 30, 2000 Lillestrøm,
Tel. +47 63 88 19 40
Øysand Stål AS,
www.oysandstal.no,
Buvika, 7350 Buvika,
Tel. 72 86 62 10
Entreprenører
AF Gruppen Norge AS,
www.afgruppen.no,
Pb.34 Grefsen 0409 Oslo,
Tel. 22 89 11 00
Implenia AS,
www.implenia.no,
Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo,
Tel. 22 50 73 00
NCC Construction AS,
www.ncc.no,
Pb.93 Sentrum, 0101 Oslo,
Tel. 22 98 68 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
Skanska Norge AS, Konstruksjonsavd,
www.skanska.no,
Pb.1175 Sentrum, 0107 Oslo,
Tel. 40 00 64 00
Stål- og fasadentreprenører
Alustål AS
www.alustal.no
PB 164, 1740 Borgenhaugen
Tel. 69 13 69 13
Elementsystemer AS
www.elementsystemer.no
Karivollveien 90, 7224 Melhus
Tel. 72 85 39 30
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
Scancon AS,

www.scancon.no,
K. G. Meldahls vei 3, 1672 Kråkerøy,
Tel. 99 09 52 27
Stål & Fasade as
www.stal-fasade.no
PB 1132, 4095 Stavanger
Tel. 51 82 64 64
Stålhallen A/S
www.stalhallen.no
Dyrskueveien 42, 2040 Kløfta,
Tel. 95 88 88 30
Talitor AS,
www.talitor.no,
Evjeløkka 4, Pb.150, 1662 Rolvsøy,
Tel.69 33 90 80
Rådgivende ingeniører
Asplan Viak AS,
www.asplanviak.no,
Pb.24, 1300 Sandvika,
Tel. 67 52 52 00
Bomek Consulting AS,
www.bomek-consulting.no,
Postboks 453, 8001 Bodø,
Tel. 75 54 86 30
Brigt Lode Teknologi AS,
www.britek.no,
Meisevegen 8, 4360 Varhaug,
Tel. 51 43 07 91
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COWI AS,
www.cowi.no,
Pb. 123, 1601 Fredrikstad,
Tel. 69 30 40 00
Degree of Freedom AS,

www.dofengineers.com,
c/o Multiconsult AS,
Pb 265 Skøyen, 0213 Oslo,
Tel. 975 80 093
Dipl.-Ing. Florian Kosche AS
www.difk.no
Møllergt. 12, 0179 Oslo
Tel. 977 61 614
Høyer Finseth as,
www.ﬁnseth.no,
Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo,
Tel.66 98 73 20
Ingeniørgruppen AS,
www.ingeniorgruppen.no,
Postboks 1035, 8602 Mo i Rana,
Tel. 909 87 359
JHS Engineering AS,
www.jhs.no,
Torsvang, 3271 Larvik,
Tel. 33 14 14 60
Langset Engineering AS,
www.langset.no,
Gammelseterlia 5, 6422 Molde,
Tel. 95 93 36 33
Multiconsult AS,
www.multiconsult.no,
Pb. 265 Skøyen, 0213 Oslo,
Tel. 21 58 50 00
Oddvar Fjeld Engineering,
Årholsveien 26, 4032 Stavanger,
Tel. 918 24 038
PROCON Stavanger AS,
www.procon-stavanger.no,
Sverdrupsgate 23, 4007 Stavanger,
Tel. 51 56 90 90
Reinertsen AS
www.reinertsen.no
Leiv Eiriksson Senter,
7492 Trondheim
Tel. 815 52 100
Siv. ingeniør Arne Vaslag AS,
www.av-as.no,
Karivoldveien 90, 7224 Melhus,
Tel. 72 87 12 50
Korrosjonsbeskyttelse
Jotun A/S
www.jotun.no
Hystadvn. 167, 3209 Sandefjord
Tel. 33 45 70 00
Programvare/IT
Delﬁ Data as,
www.delﬁcert.com,
Fjøsangerveien 50, 5059 Bergen,
Tel. 55 20 96 00
EDR & MEDESO AS,

www.edr.no,
Leif Tronstads plass 4,
1337 Sandvika,
Tel. 67 57 21 00
Teknisk Data AS,
www.tda.as,
Pb. 6655 Etterstad, 0609 Oslo,
Tel. 22 66 09 80
Brannsikring og isolering
BrannStopp Norge AS,
www.brannstopp.no,
Pb.2104 Stubberød, 3255 Larvik,
Tel. 33 13 60 60
Firesafe AS, www.ﬁresafe.no,
Pb.6411 Etterstad, 0605 Oslo,
Tel. 22 72 20 20

Loe Betongelementer AS,
www.loe.no,
Pb.4, 3301 Hokksund,
Tel. 32 27 40 00
Bygging og vedlikehold
StS Gruppen AS,
www.s-t-s.no,
Pb. 6085 Postterminalen,
5892 Bergen,
Tel. 55 20 80 00
Veggelementer
Paroc AS,
www.paroc.no,
Nils Hansensv. 2, 0667 Oslo,
Tel. 995 30 270
ThermiSol Oy,
www.thermisol.ﬁ,
Flöjelbergsg 16A,
431 37 Mölndal, Sverige
Tel. +46 31 47 24 40
Festemateriell/Maskiner
Bult & Fästteknik AB,
www.bult-fast.se,
Rattgatan 15,
442 40 Kungälv, Sverige,
Tel.+46 303 20 67 00
EJOT Festesystem AS,
www.ejot.no,
Postboks 84 Røa, 0701 Oslo,
Tel. 23 25 30 40
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/Dokumentasjon
Cerum AS,
www.cerum.no,
Midtregate 14,
8624 Mo i Rana,
Tel. 75 19 80 80
Inspecta AS
www.inspecta.com
Herbergveien 2,
1710 Sarpsborg
Tel. 69 10 17 10
MSG Technology AS,
www.msgtechnology.no,
Moav. 8, 7228 Kvål,
Tel. 905 600 82
Nordvest Inspeksjon AS,
www.nordvest.no,
Lyngja, 6475 Midsund,
Tel. 71 27 93 00
Interesseorganisasjoner
Den norske Stålgruppen
www.stalforbund.com/stalgruppen.htm
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner,
www.NFSkompentanse.no
Nordic Galvanizers,
www.zincinfo.se
Stål- og metallgrossistenes Forening,
Pb. 1369 Vika, 0114 Oslo
Tel. 23 23 90 90

Betongelementprodusenter
Con-Form Oslo AS,
www.con-form.no,
Trondheimsveien 184,
0570 Oslo,
Tel. 46 44 49 00
Contiga AS,
www.contiga.no,
Pb.207, Økern 0510 Oslo,
Tel. 23 24 89 00
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-EDLEMSFÚRETAG I FOKUS
3TÍLBYGGNADSBRANSCHEN I BÍDE 3VERIGE OCH .ORGE BËRS UPP AV MÍNGA KOMPETENTA
STÍLBYGGNADSFÚRETAG SOM MED KOMPETENT PERSONAL OCH KVALITETSSËKRADE PROCESSER
FÚRSER BYGGBRANSCHEN MED STÍLKONSTRUKTIONER AV OLIKA SLAG 5NDER DENNA VINJETT
PRESENTERAR VI ETT PAR AV DESSA I VARJE NUMMER AV TIDNINGEN

Ledingen før Fiskum Plate og Sveiseverksted, fra venstre: Daglig
leder: Tore Svenskerud, Driftsingeniør: Roar Grøtjorden, Teknisk
Sjef: Jørgen Leander. ( bildet bak på veggen av Grunder Sverre
Svenskerud som startet ﬁrmaet i 1959.)

&ISKUM 0LATE OG 3VEISEVERKSTED
h'ODKJENT FOR UTFRELSEv
&ISKUM 0LATE OG 3VEISEVERKSTED !3 LIGGER SENTRALT PLASSERT
MELLOM +ONGSBERG OG $RAMMEN MED EGET PRODUKSJONSVERKSTED PÍ  KVM 6ERKSTEDET UTFRER ALT INNEN STRRE
OG MINDRE STÍLKONSTRUKSJONER OG TAR PÍ SEG OPPDRAG OVER
STORE DELER AV .ORGE
72
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"

edriften ble i april “Godkjent for utførelse” i utførelsesklasse EXC1, EXC2
og EXC3. Fiskum Plate og Sveiseverksted er med dette det 6. foretaket som er
godkjent for utførelse av Norsk Stålforbund i
henhold til utførelsesstandarden NS-EN 10902. Bedriften er dermed godt forberedt når de
skal søke om sertiﬁsering som gir de rett til å
CE-merke sine stålkomponenter.
- Vi sitter i dag på en solid maskinpark, og
stor kompetanse etter over 50 års drift. Hovedtyngden av våre oppdrag består i dag av bygg,
og vi leverer komplette stålbygg, rekkverk og
trapper, og alt innen aluminium og rustfritt.
Ingen oppdrag for store, ingen for små. Vi lever
av å levere kvalitet, uttaler Tore Svenskerud,
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 / - 3 4 ± , " 9''. ! $

Smedernas VD Kenneth Ahnelöv och konstruktionschef Micke Johansson med företagets ﬂaggskepp, den
automatiska såg- och borranläggningen från Kaltenbach i bakgrunden.

3MEDERNA BREDDAR
MARKNADEN TILL HELA 3VERIGE
3MEDERNA ËR DEN LOKALA STÍLBYGGNADSVERKSTADEN SOM NU
TAR STEGET OCH BLIR ETT MODERNT STÍLBYGGNADSFÚRETAG MED
HELA 3VERIGE SOM MARKNAD OCH EN AMBITION ATT LIGGA I TËdaglig leder i Fiskum Plate og Sveiseverksted.
Han er meget fornøyd med at de nå er godkjent
for utførelse av Norsk Stålforbund og håper at
kundene merker seg dette. - Vi har i dag ca 25
ansatte og er en aktør med stor kompetanse
i bransjen. Vi jobber som under underentreprenør for de store aktørene som Skanska, NCC
og Veidekke, samt lokale, både små og store
entreprenører. Våre montører og sveisere har
alle nødvendige kurs og sertiﬁkater. Vi disponerer egne kraner, kransemi og lifter, legger
Tore Svenskerud til. T
Kjetil Myhre

Läs mer på Internet
http://www.ﬁskum-sveis.no/
. 2  s   s .9 (%4 %2 / - 34± , "9' ' .! $

TEN FÚR UTVECKLINGEN INOM STÍLBYGGANDET

3

mederna grundades 1991 som Smederna i Huddinge AB med sju anställda.
Företaget växte gradvis och år 2000
ﬂyttade man till nya lokaler i Tumba som
man snabbt växte ur och ﬁck bygga ut med
nya verkstadslokaler. AB Smederna är idag
85 anställda med en omsättning på ca 130
miljoner kronor. Varje månad passerar minst
270 ton stål genom Smedernas lokaler i Tumba
vilket gör Smederna till Mälardalens största
fristående smidesföretag. Med tanke på att
företaget sedan mer än tio år ﬁnns i Tumba
har företaget nyligen bytt namn till Smederna

i Sverige AB och har inlett en expansion utanför Mälardalen och satsar på hela Sverige
som marknad.
Rationell tillverkningsindustri
För några år sedan inleddes en satsning på
att förvandla verkstaden från traditionellt
byggnadssmide till en toppmodern rationell
tillverkningsindustri. 2010 investerade man i
en CNC-styrd portalskärmaskin från Intercut
(Messer) och en trumlare. Förra året fortsatte
man med den största investeringen i Smedernas historia – en ny automatisk såg- och ³
M EDLEM S FÖR E TAG I F O K U S
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³ borranläggning från Kaltenbach. Våren 2012

Micke Johansson ”övervakar” den
CNC-styrda portalskärmaskinen.

bygger man in den automatiserade kap- och
materialhanteringsgården i en tillbyggnad till
beﬁntliga lokaler.
2011 bildade man även ett Tekla/CNC
team och inleder därmed en utveckling mot
ett nytt modernare och mer datorstyrt arbetssätt. Smederna har till exempel i ett par projekt
provat att hantera montagehandlingarna ute
på montageplatsen med hjälp av surfplatta i
stället för traditionella ritningsbuntar. Eftersom
stålstommen är modellerad i Tekla spar man
både tid och miljö genom att inte skriva ut
montageritningar utan ta med sig Teklamodellen ut på montageplatsen.
Certiﬁerade för CE-märkning
Smederna inledde våren 2012 ett certiﬁeringsarbete och blev nyligen certiﬁerade enligt EN
1090-1, EN 1090-2 för EXC 1, 2, 3 och 4 samt
EN ISO 3834-2, 3 och 4 och får därmed CEmärka sina produkter. Det gäller tillverkning,
leverans och montage av stålkonstruktioner
och svetsade proﬁler. Smederna är en av få
stålbyggare i Sverige som är certiﬁerade för
samtliga fyra utförandeklasser, dvs även för
utmattningslastade konstruktioner. Certiﬁeringen utfördes av Inspecta.
Marknad
Smederna arbetar främst som underentreprenör till de stora ”byggjättarna” och projekten
består mestadels av stålstommar men även en
hel del byggnadssmide mm. Man tillverkar allt
själva hemma i verkstaden, förutom fackverk.
Smederna åtar sig både tillverkning av stålkon74
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Montageledare Tommy Nyström med surfplattan
som Smederna jobbar på att ska ersätta montageritningarna ute på stålmontageplatserna.

Ett av Smedernas senaste större projekt är Fyrishovs
nya multihall. I detta projekt användes surfplattan
som ”montageritning”.

struktioner och montage av hela stommar där
man köper in prefabbetong utifrån. Exempel
på aktuella projekt är Fyrishov i Uppsala och
Lindgården på Djurgården. T
Lars Hamrebjörk

Läs mer på Internet
En ﬁlm om Smederna och hur man vill
jobba med stålkonstruktionerna projekterade i en Teklamodell ﬁnns på
www.smederna.se/movie/movie.php

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

SEMINARIUM FÖR ARKITEKTER

SLAGTHUSET, MALMÖ
18 OKT. 2012, KL 14–17

MATERIALSEMINARIUM FÖR ARKITEKTER
TORSDAG 18 0KTOBER KL 14:00 – 17:00
CORTÉN – ROSTTRÖGT STÅL
Historien om Cor-Ten går tillbaka till 1930-talet och har under de senaste decennierna
använts allt mer i arkitekturen. Användning av väderbeständigt stål kräver kunnande
och noggrann detaljutformning, men rätt använt möts dagens krav på
hållbar design och behovet av ytbehandling elimineras vilket sänker
miljöbelastningen och kostnaderna under produktens livscykel.
• Hur lång tid tar det innan man får den rätta patinan?
• Färgar rosten av sig på intilliggande material?
• Hur ska man utforma en fasad i Cor-Ten som står emot tiden?
Detta och mycket annat kan du få svar på under trekvart med
Laura Paunila från Ruukki.

GLOBALA FRAMTIDA
KULÖRTRENDER 2013/14
Med Beckers Global Trend för 2013-2014 vill vi ge vår syn
på kommande globala kulörtrender
och även ge en inblick i kommande
trender när det gäller färg och lack.
Vi går från en ganska enkel, vetenskapligt baserad och matematiskt
inriktad känsla till ett mycket mer
känslomässigt och poetiskt sätt att se
på livet. Vi går från vad som är perfekt,
glänsande och symetriskt och faller

passionerat för det mjuka, softa och robusta. Vi går från att vara
pixelälskare till impressionismfanatiker.
Detta och mycket annat kan du få veta mer om under trekvart
med Sara Ek från Beckers.

DOLDA INFÄSTNINGAR OCH
INNOVATIVA PRODUKTER
Den lackade proﬁlerade plåten har utvecklats från att huvudsakligen användas
på enkla skärmtak och sommarstugor till att numera vara ett uppskattat uttrycksmedel för arkitekter vid alla typer av byggnader.
Idag ﬁnns det stora möjligheter att utforma en egen plåtdesign på
sina byggnader.
• Vilka möjligheter ges genom trycka bilder direkt på våra proﬁler?
• Vilka möjligheter ﬁnns att skapa unika beläggningar?
Detta och mycket annat kan du få svar på under trekvart med
Thommy Larsson från ArcelorMittal Construction.

PROGRAM

PLATS

14:00 Corten, eller Rosttrögt stål
Laura Paunila, Ruukki (hålls på engelska)
Genomgång och tid för frågor

Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 76, Malmö
www.slagthuset.se

15:00 Kaffe och besök hos utställare på
Stålbyggnadsdagens stora mötestorg.
Möjlighet för ytterligare frågor.

DELTAGARAVGIFT

15:30 Globala framtida kulörtrender 2013/14
Sara Ek, Beckers
Genomgång och tid för frågor
Dolda infästningar och innovativa produkter
för plåtfasader
Thommy Larsson, ArcelorMittal Construction
Genomgång och tid för frågor
17:00 Avslutning

Seminariet är kostnadsfritt men utebliven närvaro efter
anmälan debiteras med 500 kr.

ANMÄLAN
Ytterligare information ﬁnns på www.sbi.se.
Anmälan till Maria@sbi.se eller 08-661 02 80.
Stålbyggnadsinstitutet, Vasagatan 52, 111 20 Stockholm,
Telefon: 08-661 02 80, Telefax: 08-24 54 64,
e-post: info@sbi.se, Internet: www.sbi.se

Brolaster enligt Eurokod
Seminarium i Stockholm
Plats: Stockholm

-

6 November 09:00-17:00

Eurokoderna har under en tid tillämpats på svenska broar. I syfte att sprida kunskap om bakgrunden till
regler på lastsidan, samt även den svenska tillämpningen, bjuder Svenska IABSE-gruppen, LTU och SBI
in till en dag som berör brolaster.
Mungo Stacy (UK) och Laurence Davaine (Fra) som är väl insatta i Eurokoderna, kommer att kortfattat
EHVNULYDEDNJUXQGHUQDWLOOGHODVWUHJOHUVRP¿QQVSnEURVLGDQVDPWYLVDHWWSDUJHQRPUlNQDGHH[HPSHO
7UD¿NYHUNHWNRPPHUlYHQDWWUHGRJ|UDI|UVYHQVNDQDWLRQHOODSDUDPHWUDU'DJHQDYVOXWDVPHGHUIDUHQKHWHU
och frågeställningar från svenska brokonstruktörer. Mungo Stacy och Laurence Davaine kommer att hålla
sina anföranden på engelska. I övrigt kommer programpunkterna att genomföras på svenska.

Program

6 november 2012

09:00

09:30

11:15

12:30



15:05
15:30
16:15
16:30
17:00

Inledning - Peter Collin, LTU
6YHQVNWLOOlPSQLQJDY(XURNRGHUQD/DKMD5\GEHUJ)RUVVEHFN7UD¿NYHUNHW
Laster enligt Eurokod - Mungo Stacy, UK
7UD¿NODVWHUSnYlJEURDUHQOLJW(XURNRGLaurence Davaine, Fra
Kaffe
/DVWHUI|UYlJEURDUL6YHULJH(EEH5RVHOO7UD¿NYHUNHW
Lunch
7UD¿NODVWHUSnMlUQYlJVEURDUHQOLJW(XURNRGMungo Stacy, UK
/DVWHUI|UMlUQYlJVEURDUL6YHULJH(OLVDEHWK+HOVLQJ7UD¿NYHUNHW
8WPDWWQLQJVODVWPRGHOOHUȜPHWRG/DXUHQFH'DYLQH)UD
Kaffe
Erfarenheter från svenska vägbroar - Robert Hällmark, Ramböll
Erfarenheter från svenska järnvägsbroar - Erik Olsson, ELU
Diskussion
Avslutning

Kostnad:
2 900:- exkl. moms för personliga medlemmar i IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering), 3 900:- exkl. moms för övriga deltagare.
Lunch och kaffe ingår i deltagaravgiften.
Anmälan till: Maria Sjöholm, maria@sbi.se, begränsat antal platser.
Deltagare som önskar lyfta någon konkret fråga om tillämpning av EK-laster på svenska broar ombedes
VNLFNDLQGHQQDWLOOODKMDU\GEHUJIRUVVEHFN#WUD¿NYHUNHWVHVHQDVWGHQHVHSWHPEHU

Kurser för konstruktörer och stålbyggare
Precis som tidigare år anordnar SBI dagen innan Stålbyggnadsdagen,
onsdag 17 oktober, intressanta kurser för konstruktörer och stålbyggare.
Årets ämnen är ”Dimensionering av knutpunkter och förband” och
”SS-EN 1090 del 1 (CE-märkning) och del 2 (utförande)”.

OBS! Eftersom kurserna är parallella kan endast ett väljas.
Kurser i Malmö, 17 Oktober 15:00-19:00 med efterföljande middag
Plats: Comfort Hotel, Carlsgatan 10C

Kurser – Malmö
17 oktober 2012

Kurs 1 – Dimensionering av
förband och knutpunkter
Stålkonstruktörer måste nu dimensionera förband och knutpunkter enligt SS-EN 1993-1-8.
Nyheterna är många och tillvägagångssättet skiljer sig mot tidigare. För att underlätta för
stålkonstruktörer runt om i Sverige att komma igång med dimensioneringen av förband och
knutpunkter anordnas därför denna kurs.
Program





66(1²(Q|YHUVLNW
6NUXYI|UEDQG
6YHWVI|UEDQG
%HUlNQLQJVH[HPSHO PHGRFKXWDQEHUlNQLQJV
SURJUDP 

Föredragshållare: Wylliam Husson, ProDevelopment AB
(huvudförfattare till SBI:s nya Detaljhandbok)
Kursen avslutas med en enklare middag där ytterligare frågor kan ställas till föredragshållaren.
Kostnad: Medlem i SBI: 1900:-, Övriga: 2700:För mer information och fullständigt program gå in på www.sbi.se
Kursen hålls i anslutning till Stålbyggnadsdagen, anmälan på www.sbi.se,
Stålbyggnadsdagen eller till maria@sbi.se, 08-661 02 80.

Kurser för konstruktörer och stålbyggare
Precis som tidigare år anordnar SBI dagen innan Stålbyggnadsdagen,
onsdag 17 oktober, intressanta kurser för konstruktörer och stålbyggare.
Årets ämnen är ”Dimensionering av knutpunkter och förband” och
”SS-EN 1090 del 1 (CE-märkning) och del 2 (utförande)”.

OBS! Eftersom kurserna är parallella kan endast en väljas.
Kurser i Malmö, 17 Oktober 15:00-19:00 med efterföljande middag
Plats: Comfort Hotel, Carlsgatan 10C

Kurs 2 – SS-EN 1090 del 1 (CEmärkning) och del 2 (utförande)
Kurser – Malmö
17 oktober 2012

Stålbyggare och konstruktörer har två nya standarder, utöver eurokoderna, att förhålla sig till,
SS-EN 1090-1 och 2. Dessa nya standarder innebär förändringar för alla inblandade i
stålbyggnadsprocessen. Vi kommer därför i denna kurs ge en översikt över de nya reglerna
och en inblick i hur dessa kommer att påverka det dagliga arbetet.
Program





66(1²(Q|YHUVLNW
.UDYI|UFHUWLÀHULQJRFK&(PlUNQLQJ
9DODYXWI|UDQGHNODVV
6YHWVQLQJRFKVYHWVDQVYDULJ

Föredragshållare: Ove Lagerqvist, ProDevelopment
Kursen avslutas med en enklare middag där ytterligare frågor kan ställas till föredragshållaren.
Kostnad: Medlem i SBI: 1900:-, Övriga: 2700:För mer information och fullständigt program gå in på www.sbi.se
Kursen hålls i anslutning till Stålbyggnadsdagen, anmälan på www.sbi.se,
Stålbyggnadsdagen eller till maria@sbi.se, 08-661 02 80.

Kurs för Stålkonstruktörer
Kurs på plats hos er

– Dimensionering av förband och knutpunkter
Stålkonstruktörer måste nu dimensionera förband och knutpunkter enligt SS-EN 1993-1-8.
Nyheterna är många och tillvägagångssättet skiljer sig mot tidigare. För att underlätta för stålkonstruktörer runt om i Sverige att komma igång med dimensioneringen av förband och knutpunkter
¿QQVQXP|MOLJKHWDWWEHVWlOODHQKHOHOOHUKDOYGDJVNXUVSnSODWVSnHUWI|UHWDJRPGHWWD
Fördjupningskurskurs (hel dag)
Program/innehåll

Introduktionskurs (halv dag)
Program/innehåll







66(1²(Q|YHUVLNW
6NUXYI|UEDQG
6YHWVI|UEDQG
bQGSOnWVI|UEDQG
6%,ҋV'HWDOMKDQGERN²,QQHKnOORFKRPIDWWQLQJ
%HUlNQLQJVSURJUDP'HWDOMKDQGERNHQ
²6W|GI|UGLPHQVLRQHULQJDYGHWDOMHU

Kursledare:
Wylliam Husson, ProDevelopment,







66(1²,QQHKnOORFKRPIDWWQLQJ
.ODVVLÀFHULQJDYNQXWSXQNWHU
'LPHQVLRQHULQJDYVNUXYRFKVYHWVI|UEDQG
'LPHQVLRQHULQJDYlQGSOnWVI|UEDQG
.UDYRFKI|UXWVlWWQLQJDUSnI|UEDQGHQOLJW
66(1
 6%,ҋV'HWDOMKDQGERN²,QQHKnOORFKRPIDWWQLQJ
 'LPHQVLRQHULQJDYROLNDGHWDOMW\SHU
²%HUlNQLQJVH[HPSHO
 %HUlNQLQJVSURJUDP'HWDOMKDQGERNHQ
²6W|GI|UGLPHQVLRQHULQJDYGHWDOMHU

Kostnad:
Medlem i SBI: 15 000 kr (ex moms) för halvdagskurs och 25 000 kr (ex moms) för heldagskurs,
exklusive resekostnader.
Kostnad övriga: 20 000 kr (ex moms) för halvdagskurs och 30 000 kr (ex moms) för heldagskurs,
exklusive resekostnader. I priserna ingår en komplett uppsättning av Detaljhandboken.
Anmälan: Till maria@sbi.se, 08-661 02 80

Minikurser för smeder
och konstruktörer
Kurs på plats hos er

om utförandestandarden SS-EN 1090-2
Nu är Eurokoderna det gällande regelverket för utformning och dimensionering av bärande
NRQVWUXNWLRQHUL(XURSD.RSSODWWLOO(XURNRGHUQD¿QQVHWWQ\WWUHJHOYHUNI|UXWI|UDQGHVRPKHWHU
SS-EN 1090-2 som kräver en hel del tid att sätta sig in i. För att underlätta detta erbjuder vi nu
halvdagskurser på plats hos er om det nya regelverket.

Minikurs för konstruktörer

Minikurs för smeder







9DGlU(XURNRGHUQD
9DGlU66(1
6NLOOQDGHQMlPI|UWPHG%6.
+XUWRONDUPDQ$OOPlQQD)|UHVNULIWHU
9DODYVWnOVRUWHUWHNQLVNDOHYHUDQVYLOONRU
%\JJQDGVW\SHUVlNHUKHWVNODVVHU
NRQVHNYHQVNODVVHUXWI|UDQGHNODVVHU
 +XUSnYHUNDVVYHWVI|UEDQGHW









66(1²(Q|YHUVLNW
)|UWHFNQLQJ|YHUXWI|UDQGH
9DODYXWI|UDQGHNODVV
6YHWVQLQJRFKVYHWVDQVYDULJ
([HPSHOSnI|UHVNULIWHUSnULWQLQJ
([HPSHOSnNRQWUROOSODQ
([HPSHOSnVYHWVSODQ

Kostnad:
Medlem i SBI 10 000 kr samt ev resekostnader.
Övriga 11 500 kr samt ev resekostnader.

Kostnad:
Medlem i SBI 20 000 kr samt ev resekostnader.
Övriga 25 000 kr samt ev resekostnader.

Föreläsare:
Bo-Gert ”Lurvas” Lundgren

Föreläsare:
Claes Fahlesson eller Ove Lagerqvist

I priset ingår även föreläsningsanteckningar, ett företagsex av SBI´s handbok för tillämpning
av SS-EN 1090-2 och för smeder beräkningsprogrammet Skruvlängd.
Intresseanmälan skickas till info@sbi.se eller ring 08-661 02 80.

Bana 1 AB

Arval – plåt för framtidens byggnader
Under varumärket Arval har vi samlat våra bästa lösningar för dig som arbetar i föreskrivande
led och med stora byggprojekt. Arval omfattar allt från klassiska tak- och väggprofiler till
kostnadsbesparande samverkansplåt. Här finns dessutom sandwichpaneler, sinusprofiler,
bärande profiler och kassettsystem. Kort sagt, allt du kan behöva för att skapa byggnader
som gör din kreativitet rättvisa.
Våra moderna profiler har en mycket lång livslängd och bidrar därigenom till att skapa
miljömässigt hållbara byggnader. När byggnaden rivs återvinns plåten.

Sandwichpaneler används som fasadbeklädnad till
en rad olika typer av byggnader såsom, kontor,
industri, handel, lager, sportarenor etc.

Paneler som sätter prägel
En sandwichpanel är uppbyggt av ett stålskal med en isolerande kärna som består av stenull eller PUR/PIR-skum, beroende på önskad brandklassning, isolervärde eller prisnivå. Arval
sandwichpaneler ger i det närmaste obegränsade möjligheter att skapa tåliga och vackra
fasader med varierande utseende. Det finns också ett omfattande tillbehörsprogram och
dessutom flera olika strukturer och kulörer som ytterligare bidrar till husets karaktär.
Kassetter och liggande paneler används för att ge såväl nya som gamla fasader det rätta
uttrycket. Med vår dolda infästning skapar du enkelt ett exklusivt och elegant utseende
på flera av våra produkter. Denna kan också kombineras med t.ex. rundade paneler eller
särskilda hörnelement. Vill du skapa en helt unik fasad? Då finns Imageo – en innovativ
beläggning där digitala bilder överförs som storbilder till panelerna. Här är det bara fantasin
som sätter gränser!
Arval är ett varumärke från ArcelorMittal – världens största stålkoncern. Tack vare vår
storlek och styrka bedrivs en omfattande forskning och utveckling som i sin tur leder till nya,
sinnrika produkter. Vi gör det omöjliga möjligt.
l

m 12:1 Arva

Produktprogra

ARVAL
system och produkter

Beställ gärna vårt svenska produktprogram och vår europeiska inspirationsbroschyr.
Maila kontaktuppgifter till reception@arcelormittal.se så skickar vi!
Inspiration för morgondagens arkitektur. Här finner du ett urval av de unika
produkter som koncernen ArcelorMittal erbjuder. I vårt skandinaviska produktprogram finner du ännu fler spännande produkter.

Vi bistår gärna med kvalificerad rådgivning vid beräkningar och materialval.
Ring vår växel 054-68 83 00 så får du hjälp att hitta rätt kontakt för just ditt projekt.

www.arcelormittal.se

www.ruukki.no

GARANTERT
ENERGIBESPARING
Med det nye Ruukki® energipanelsystemet oppnår du lett den
lufttettheten som kreves i henhold til byggeforskriftene. Samtidig
reduserer du oppvarmingskostnadene og CO2-utslippet under drift
med inntil 40 prosent og forbedrer byggets energiklasse.
Ruukki® energipanelsystem:
FqllJmmcca®]f]j_ahYf]d
Jmmcca®]f]j_akaemd]jaf_
9dlladZ]`¬jg_ladd]__kmlklqjºkgefq`]l]fJmmcca®]f]j_anaf\m
:q_faf_k\]lYdb]jºfg_k^gjmdac]lYccgfkljmckbgf]j
Jmmccak^Y_d«jl]egfl¬j]j
H]f_]f]ladZYc]ºdm^ll]ll`]lk_YjYfla
K]jlaÇk]jlkqkl]e
D]ke]jge^gj\]d]f]e]\Jmmcca®]f]j_ahYf]dkqkl]eh
www.ruukki.no/energipaneler
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