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Ny utførelsesstandard:
Konsekvenser for stålentreprenøren
et kommer en ny europeisk standard neste år, EN 1090, for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner. Del 1 inneholder krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter og CE-merking, mens Del 2 og 3 gir
tekniske utførelseskrav for henholdsvis stål- og aluminiumskonstruksjoner. Jeg vil her gi
noen konsekvenser av Del 1 og tillegg ZA som vil berøre stålentreprenørene. Vedrørende Del 2 så vises det til Thore Hagbergs artikkel i forrige nummer og til Sverre Eriksens
sveiseartikkel i dette nummer.
Nå er det mange som irriterer seg over at det stadig kommer flere krav til å dokumentere både det ene og det andre. Det er forståelig. Det er både tidkrevende og kostbart å sette seg inn i nye standarder og å følge de opp. Som interesseorgan for stålbransjen er det vår oppgave å forklare hva som er nytt og hvordan man best kan møte nye
krav. Vi ønsker å medvirke til at våre medlemmer ser muligheter framfor hindringer.
Byggevaredirektivet inneholder krav til produkter vedrørende helse, miljø og sikkerhet. Nasjonale europeiske standarder (NS-EN eller SS-EN) som lages på bakgrunn
av direktiver, kalles harmoniserte standarder, og disse har et tillegg ZA som omhandler
attestering av samsvar og CE-merking. EN 1090-1 er en slik standard. Hensikten med
CE-merkingen er å ha standardiserte regler for samsvarsvurdering for å unngå handelshindringer mellom landene i EU og EFTA. CE-merket vil fungere som en adgangsbillett
innenfor det europeiske marked.
Det er foreløpig ikke stilt krav til at byggeprodukter i Norge skal CE-merkes, men
i følge Bygningsteknisk Etat må produktene dokumenteres etter samme system for
attestering av samsvar og for de samme egenskapene. Dette betyr i praksis at man må
følge alle regler og krav til CE-deklarering bortsett fra å påføre selve CE-merket. Det er
derfor grunn til å tro at mange vil velge å CE-merke sine produkter og se på dette som
et konkurransefortrinn. Selv om CE-merket ikke er noe kvalitetsmerke, så er det likevel
en garanti for at produktet oppfyller visse minstekrav og at dette kan dokumenteres.
Bestemmelsene om deklarering og CE-merking gjelder både for serieproduserte varer
(hyllevarer) og for unike komponenter (skreddersydde).
Og hva skal man så vurdere og deklarere? Jo, 10 stk. grunnleggende funksjonsegenskaper (f. eks. geometriske toleranser, sveisbarhet, brannmotstand), vel og merke
dersom komponentene er prosjektert, spesifisert og fabrikkert av stålentreprenøren.
Dersom fabrikasjonen kun er basert på kundens spesifikasjon skal det ikke
deklareres for de tre egenskapene som gjelder bæreevne (f. eks. brannmotstand). Det finnes også to andre metoder for levering og deklarering.
Dette er meget enkelt, og det følger gode eksempler bak i standarden.
Reglene om CE-merking gjelder ikke når stålentreprenører både produserer og monterer hele konstruksjonen (med mindre landet krever dette).
De gjelder kun når stålentreprenøren leverer de fabrikkerte komponentene eller byggesettet til et annet firma for montering. Leveringene
omfattes av reglene for samsvarsattestering System 2+. Dette betyr
at bedriften må være sertifisert. Bedriftens produksjonskontrollsystem skal kontrolleres av et kontrollorgan som utsteder et sertifikat til
stålentreprenøren. Jeg vil anta at de fleste stålentreprenører har en eller
flere rene leveringer gjennom året og vil dermed måtte søke om å bli
sertifisert.
Men la nå ikke dette forstyrre julefreden. Det er vanligvis en
periode på 9 måneder fra EN 1090-1 er publisert til man får CEmerke sine produkter. Men man må likevel tilfredstille kravene i Del
2 til produksjonskontrollsystem, sertifiserte sveisere, sveisekoordinasjon osv. Denne standarden gjelder uavhengig av Del 1. Vi vil neste
år arrangere kurs i utførelsesstandarden for stålentreprenører og for
prosjekterende. Standarden er vel så viktig for konstruktøren som skal
utarbeide produksjonsunderlaget. Med dette ønsker jeg dere alle en riktig
God Jul og et framgangsrikt Godt Nytt Stål-år!

D

Kjetil Myhre
daglig leder, Norsk Stålforbund
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Redaktörens ruta
● Årets sista nummer av Stålbyggnad
fokuserar på Arenor i
stål. Ett aktuellt tema
då ett flertal stora
arenor är på gång i
Stockholm, Malmö,
Göteborg och på en
rad andra orter. Inte minst på klassiska bandyorter.
Under 2008 återkommer vi
med fyra nya välmatade och inspirerande nummer av tidningen.
Vi hoppas att du kommer att
inspireras att använda effektiva
stålkonstruktioner för att genomföra ditt nästa projekt.
Trevlig läsning!
Lars Hamrebjörk,
Redaktör för tidningen Stålbyggnad

Leif Lindblad

Silverbalken 2007
● Årets mottagare av Stålbyggnadsinstitutets Silverbalk är Leif
Lindblad. Leif är 64 år och grundare och ägare av Llentab AB som
sedan företagets bildande 1972 och
fram till i dag har utvecklats från
ett mindre entreprenadföretag med
4-8 anställda till ett internationellt
företag med en försäljning på en
miljard kronor och 550 anställda.
Ur prismotiveringen: Leif har
med början i en enkel hallkonstruktion ständigt förbättrat hallbyggnadskonceptet och utvecklat
tillverkningsmetoder och montagemetoder som har gett en kostnadseffektiv hallbyggnad vilken med
framgång har marknadsförts och
levererats till kunder i såväl Sverige
som stora delar av Europa. Leif var
tidigt inne på ett industrialiserat
tänkande där standardiserade komponenter med en inbyggd flexibilitet gav möjligheter att erbjuda
en kostnadseffektiv produkt som
passar många olika kunders behov.
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Stålbyggnadsdagen 2007
● Den 25 oktober gick den
40:e Stålbyggnadsdagen av
stapeln i klassiska stålbyggnadslokaler – Eriksbergsvarvet, Göteborg. Över 250
deltagare och ett 25-tal
utställande företag hade
samlats till den årliga höjdpunkten för stålbyggnadsbranschen. Dagen inleddes
med att vi bl a fick höra
Dan Sten Olsson berätta om
Stenas väg till stålgrossist.
Rutger Gyllenram gav ett
inspirerande och tankeväckande föredrag kring stål i
det eviga kretsloppet. Vi fick
även veta mer om Skanskas
nya hallbyggnadskoncept
– Flexibla Hallar och om SBI:
s satsning på certifiering av
stålkonstruktörer. Dagens
huvudtema var 3D-projektering av stålkonstruktioner
där 5 föredragshållare belyste frågan ur olika aspekter. Här exponerades stålets
potential inom det industriella byggandet. SBI:s vd
Björn Uppfeldt passade på
att flagga för ett kommande
3D-seminarie. Håll utkik i
Stålbyggnad framöver! Som
vanligt avslutas dagen med
lite inspiration där årets vinnare av Stålbyggnadspriset
– Svävande Taket, presenterades utförligt. Till sist
gav John Parker från WSP
Cantor Seinuk en spännande exposé över höga hus
i stål under byggnad eller
projektering. Kvällens Stålbyggnadsmiddag med mat
och underhållning följdes av
fredagens studiebesök. Där
besökte vi Lecors stålbygnadsverkstad och Llentabs
bandyhallsbygge i Bohus.

Välfyllda rader med åhörare på Stålbyggnadsdagen i
Eriksbergshallen.

Bernt Johansson

Dan Sten Olsson

John Parker

Magnus Nilber

Michael Porko

Pieter van Grol

Rutger Gyllenram Olle Skoog på Peiko demonstrerar sina
produkter för intresserade åhörare.

Ejot Avdel
och Plannja
i samspråk.
Ruukki visar vad de har att erbjuda.
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jämförelser av försöksresultat
med bla Eurokoden avseende brottdimensionering.
Vidare presenteras förslag
på förbättrade dimensioneringsförfaranden m.h.t
lokal intryckning och lokal
buckling.

Ny medlem i SBI
Tobias Lennartsson (tv) tar emot
stipendiet från SBI:s vd Björn
Uppfeldt.

● I samband med Stålbyggnadsdagen i Göteborg delades ett stipendium för bästa examensarbete inom
stålbyggnad ut. Stipendiet gick i år till
Tobias Lennartsson för examensarbetet ”Analys av ett lätt stålbjälklag:
Svikt, vibrationer och nedböjning”.
Motiveringen lyder ”För en väl genomförd behandling av det aktuella
problemet att begränsa vibrationer i
lätta bjälklag av tunnplåt”. Examensarbetet har genomförts i samarbete
med EAB. Stipendiet är instiftat av
Ramböll och Lecor.

Program for kurs
vinter/vår 2008
● Norsk Forening for Stålkonstruksjoner i samarbeid med Norsk
Stålforbund.
• Temakveld hos DNV, Høvik, 31. jan.
• 2 dagers kurs: Ny Eurokode 3
Del 1-1 inkl. brann Del 1-2 og
plater Del 1-5, Knutepunkter iht
ny Eurokode 3 Del 1-8, Bergen,
februar og Oslo, mai
• 1 dags kurs: Sikkerhet og laster
mhp snø og vind iht ny Eurokode
0 og 1, Oslo, mars
• 1 dags kurs: NS 3472, prosjektering
av stålkonstruksjoner, Oslo, mars
• Temakveld: Eksplosjonslaster i
bygninger, Oslo, mars
• 3-dagers parallell-kurs:
Utmatting, Oslo, 9–11. april
2-dagers kurs: Stål og brann iht
til ny Eurokode 3 Del 1–2, ved
Professor Ing. J B Schleich,
Luxembourg, Oslo, 23–24. april
• Konferanse: Norsk Offshoredag
2008, Oslo, 29. mai
• Studietur til Athen, Inkl. kurs i
dimen-sjonering mhp jordskjelv,
30. april –4. maj

Mattias Clarin (tv) och
Jonas Gozzi.

Två nya tekniska
doktorer i
Stålbyggnad
● Den 28 september
disputeterade två nya tekniska doktorer i Stålbyggnad. Båda avhandlingarna
kan laddas ner från http://
epubl.ltu.se/
Jonas Gozzi. Patch Loading Resistance of Plated
Girders.
Avhandlingen behandlar lastfallet intryckning
som bl a är vanligt vid
brolansering. Förslag på
hur bärförmågan vid koncentrerad last kan bestämmas för svetsade I-balkar
i brottgränstillstånd presenteras tillsammans med
ett bruksgränskriterium för
brolansering.
Mattias Clarin. Plate
Buckling Resistance - Patch
Loading Resistance of
Longitudinally Stiffened
Webs and Local Buckling.
Avhandlingen handlar om
lokal intryckning av längsavstyvade balkliv (broliv) samt
lokal buckling under jämnt
utbredd normalspänning.
Avhandlingen presenterar

Byggeboom innen
fotballarenaer i
Norge
● Det har skjedd en liten
revolusjon på anleggssida
i norsk toppfotball de siste
årene. Per i dag oppføres
stadionanlegg for over en
milliard kroner. Det er bare
en forsmak på hva som er
i vente. Rundt 10 stadionanlegg er i støpeskjeen
i Eliteserien og Adeccoligaen. Her er en oversikt:
Under bygging:
1. Stabæk FKs Fornebu
Arena
2. Skagerak Arena (Odd
Grenland)
Under planlegging/
prosjektering:
3. Lyn (Oslo)
4. Vålerenga (Oslo)
5. Strømsgodset (Drammen)
6. Haugesund
7. HamKam (Nye Briskeby
i Hamar)
8. Hønefoss

Nye medlemsbedrifter i Norsk
Stålforbund:
● Hallmaker AS er et entreprenørfirma med fokus
på prosjektering, utvikling,
konstruksjon og oppføring
av store bygg. Firmaet er
kjent for spenstig arkitektur med stål og duk-konstruksjoner. Hovedkontoret
ligger på Lysaker. Hjemmeside: www.hallmaker.no
Norbye Industriservice
AS på Finnsnes produserer og monterer bærende
stålkonstruksjoner samt
rekkverk og trapper i
sorte og hvite matrialer.
Bedriften leverer også
sveisemaskiner og utstyr,
samt kurs innen sveisefaget. Hjemmeside: www.
industri-service.no
Bygg Teknisk Stål AS
i Rakkestad produserer
og monterer bærende
stålkonstruksjoner til bygg
og industri. Firmaet er mest
kjent for å ha blitt tildelt
Norsk Stålkonstruksjon
2003 for arbeidene med
Mortensrud Kirke. Kontaktes via e-post: post@
btstal.no
Langset Mek AS er
en mekanisk bedrift som
hører til i Langset konsernet. Bedriften er lokalisert
på Sunndalsøra og utfører
plate- rør- maskineringsarbeider, produksjon
av stålkonstruksjoner,
reparasjoner og vedlikehold. Hjemmeside: www.
langsetmek.no
Runar Kolnes

Bästa examensarbete i
stålbyggnad

● Cadmac AB i Helsingborg. Cadmac levererar,
installerar, och underhåller avancerade men
lättanvända system- och
programvaror för konstruktörer inom produktutveckling, konstruktion,
byggnad och el. Cadmac,
som etablerades 1991,
ingår i Fagerström Industrikonsult. www.cadmac.se.

9. Moss
10. Notodden
11. Jæren Arena (Bryne
FK)
12. Tromsdalen
13. Sandviken

Program:
www.stalguiden.com/NFS.htm
Snart byggestart for ny Briskeby stadion for nyopprykkede HamKam.
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Vi utvikler innovative løsninger til fordel for våre kunder
— pålitelig og ﬂeksibelt fra start til mål. Vil du se effektiv refundamentering i et ekstremt krevende prosjekt,
på eksepsjonell kort tid, i forhold til prosjekter med andre materialer? Les om vårt konsept på Theatre Carré i
Amsterdam og andre eksempler på hvordan vi foredler
metall til noe mer på www.ruukki.com.

PRODUKTNYTT

1. Efter pålning sätts topplåten på med
fäste för pelare.

2. Pelarna reses. Den enda gjutning som behövs är precis
runt pelarna och det kan tas vid ett senare tillfälle.

Enkel lösning för flervåningsbyggande

● Ruukki lanserar ett
nytt byggsystem med en
helhetslösning som innefattar grundkonstruktion,
stomme, fasader och tak.
Med hjälp av byggsystemet blir det både snabbare
och säkrare att bygga
flervåningsbyggnader.
Med den nya grundläggningsmetoden kan man gå
direkt från stålpålningen
till stomkonstruktionen
och lämna arbetet med att
gjuta betongfundamentet
till senare. Stombyggandet
påskyndas också av en
ny kantbalkslösning. De
skyddsräcken som behövs
under byggandet fästs
vid kantbalkarna redan
innan de monteras, vilket
förbättrar säkerheten för
byggarna. Räckena kan
sitta kvar hela tiden under
montage av bjälklag och
fasadelement. En vidareutvecklad hattbalk, WQ-balken ingår också i det nya
byggsystemet. På överflänsen sitter små påsvetsade ”klor” som samverkar
med betongpågjutningen.
Just nu pågår bygget av
kontorsbyggnaden Technopolis i Helsingfors där
byggsystemet utnyttjas i
full skala. www.rukki.se.

3. Våning efter våning
kan bygget sedan fortsätta
utan stopp.

6. Färdigt! Flera veckor tidigare än med
traditionell metod.

4. I det nya byggsystemet ingår också en
vidareutveckling av hattbalken.
8
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5. Här ser man fasadbalken som har en
genomtänkt infästningsanordning för
räcken. Räckena kan sitta på plats från
montage av balk till tät fasad.
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“Med den senaste graveringstekniken minskar monteringsarbetet och felen på
plats markant. Dessutom minskar kraven på montörer men även tillverknings och
omarbetningskostnader sjunker och därav har vi kunnat öka produktiviteten, noggrannheten
och dessutom öka lönsamheten för bolaget.”
– John Brennan, Barrett Steel Buildings

Tekla Structures

Skapar mervärde
KONSTRUERA
- Modellera stommen i 3D

LEVERERA
- Skapasystemhandlingar och
tillverkningsritningar

MONTERA
- Planera och hantera i 4D

Tekla Structures är verktyget du använder från förstudie till detaljprojektering och byggplatsledning.
Utöver förbättrad konstruktionseffektivitet, ritningshantering, ändringshantering och samarbete i
ﬂeranvändarmiljö, kan Tekla Structures lätt integreras med andra system. Dessa kan vara arkitekt,
MEP processverktyg eller analysverktyg. Stommodellen du skapar kan användas av entrepenörer,
andra konstruktörer, ståltillverkaren eller betongelementtillverkaren. Använd samma modell för att
spara tid och framför allt garantera kvalitén på projektet, vilket alla inblandade tjänar på.
Kontakta gärna Tekla för mer information, telefon 021 109 600.

Finanscenter, Shanghai, Kina

TILLVERKA
- Överför data till MIS och CNC

Wembley Stadium
– on the road to Wembley

10
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Many iconic projects have been completed, both in the UK
and globally adopting the Tekla Structures application. However,
the software can be used for planning and design development
through to manufacture and construction resulting in an ‘as-built’
model of the building.

ne such project is the Wembley
stadium which is the largest football stadium in the world with a
seating capacity of 90,000, with every seat
under cover.
The physical model for the approximate 23,000 tonne project was split into four
main categories being the Arch; Bowl; Parametric Perimeter Truss (PPT) and Roof,
which were subsequently split into 160
phase models before being brought back
again to a single model at the end of the
project. The main grid had approximately
2,500 intersection points accurately calculated to eight decimal places of a millimetre. The 3D coordinates of which where then distributed to other contractors for
their setting out purposes.
The fully welded arch weighs 1,700 tonnes, having 41 steel diaphragms generally
being 7.4 metres in diameter and with a
span of 315 metres. The arch supports the
whole of the north roof and 60% of the
south roof and is the longest single span
roof structure in the world.
The bowl consists of 15,000 tonnes
of structural steelwork and no vertical
supports were allowed over the main terracing to allow unobstructed views for
the spectators. The PPT acts as the main
diaphragm at the top of the bowl and
weighs 1,400 tonnes and is used to transfer the loads from the roof and arch into
the bowl structure.
The north roof is tied to the arch with
cables and the east, south and west roofs

O

Wembley
Stadium
– an excellent
example of
steel construction.
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have retractable edge panels to allow sunlight to shine onto the pitch. The total
roof structure weighs 4,500 tonnes, covers 50,000m2 and two forms of the roof
had to be produced to model in the dead
loading and member preset positions. The
roof was erected onto 6,000 tonnes of
temporary towers which were removed
when the supporting tensile loads were
applied to the arch cables.
After the modelling, drawing, report
and CNC production, which was all completed by Oakwood Engineering Limited,
Tekla Structures was used as an analysis
tool, examining different stages of the
project utilizing data imported from Excel
and then visually indicating the progress
of different activities. This functionality is
now also available in the Tekla Structures
Project Manager configuration, and specialist versions of the software also available
for structural engineers, steel detailers and
fabricators, precast concrete detailers and
manufacturers, as well as contractors.
Structural BIM
One of the most important areas for
structural engineers and their immediate
supply chain is the Structural BIM. This
multi-material (steel, concrete, timber, masonry etc) subset can include the physical
and Analysis & Design (A&D) information, and can be used for all drawing and
report production.
Structural BIM is the part of the BIM
process where the majority of multi-material structural information is created and
refined. Architect’s models are not included in the scope of structural BIM, as these
are not based on the same concept as this
model. Architects work with space, mass,
texture and shapes; they do not work with
building objects in the same way as defined in the structural BIM.
However, the connection between the
architect’s models and structural BIM is
a very obvious way to help in the future
development of intelligent integration and
these should be always available in the
form of reference models in the same way
that the XREF function is used in a 2D
drawing. These reference models could
also be 2D information for collaboration
with non-BIM applications.
The model starts to evolve during the
engineering stage, where conceptual decisions of the structural forms are made. It
sometime is thought that the design portion of A&D is just the pure physical sizing of the structural elements. However, it
is more than that as it should also include
Steel Contractor:
Cleveland Bridge Ltd
Owner:
Wembley National Stadium Ltd
Engineer:
Oakwood Engineering
General Contractor:
Multiplex Development Ltd
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The 315 meter long steel arch supports the roof.

the engineering and the value engineering
of the project, including all materials, their
relationships and their reference to the architectural objects, together with possible
links to other design systems using .NET
technology.
.NET flexibility
In its basic form, .NET is a flexible programming platform for connecting information; people; systems and devices
together using a modern programming
environment and tools based upon the Microsoft Visual Studio.NET developments.
There are over thirty programming languages that are .NET enabled which allow true
object information to be seamless transferred between systems. So for example
element information and geometry can be
passed from modelling applications to any
other .NET enabled system, this could be
A&D systems, Management Information

Systems, cost control or just used for internal bespoke company development.
An example that has been already completed is Ficep, an international steelwork
fabrication machinery manufacturer, has
developed a scribing interface through
the Steel Projects WinSteel application.
This interface marks the fitting positions
and reference information (mark, angle
of inclination, amount weld etc), onto the
actual structural steelwork member using
a special milling head on their latest CNC
controlled saw and drill machines from information obtained from the BIM objects.
This saves all the laborious workshop
marking out time, just in the same way
that the outline of a stamp is placed on envelopes to indicated its intended position.
Also many of our internal developments
are now created using this technology. ❏
Clive Robinson,
Products Manager for Tekla (UK) Ltd
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SBI seminarium

FRAMTIDENS

ARENOR
BYGGS

I STÅL
Seminarium som belyser hur man bygger, driver och
finansierar olika typer av arenor i Sverige och utomlands
➤ Torsdag 21 februari 2008, Quality Globe Hotel /Globen, Stockholm
Det pågår ett flertal större och mindre arenaprojekt i Sverige
just nu och fler är på planeringsstadiet. Även internationellt är
arenor ett hett tema och arenor planeras bl a för OS i London
2012. Då man står i begrepp att satsa på ett arenaprojekt uppstår många frågeställningar. Stålbyggnadsinstitutet arrangerar
därför ett seminarium för att ge svar på många av dessa frågor.
Detta är ett ypperligt tillfälle för kommuner, privata byggherrar
,idrottsklubbar, konsulter, entreprenörer, stålbyggare och andra
som planerar arenabyggen eller är intresserade av att medverka i planering och byggande av såväl små som stora arenor.
Vilka förutsättningar och krav ställs på arenor?
Vilka krav ställs på arenorna för att klara de arrangemang
och evenemang de byggs för? Vilka är de tekniska förutsättningarna för olika arenatyper?
Vilka konstruktionslösningar finns tillgängliga?
Hur kan man med hjälp av stålbyggnadstekniken klara de
tekniska utmaningarna vid såväl stora som små arenor och
med olika storlek på budgeten? Hur skapar man en flexibel
konstruktionslösning?

Hur har man planerat och byggt på andra håll i
Sverige och runt om i Världen? Vilka goda exempel
och inspirationskällor finns runt om oss?
Hur finansierar man sitt arenaprojekt?
Den kanske svåraste parametern att hantera är ekonomin!
Hur har andra löst den ekvationen både avseende investering och driftsekonomi?
Dagen avslutas med att vi hejar på
Sanna Kallur, Stefan Holm, Carolina Klüft mfl
på GE-Galan i Globen
En inbjudan med fullständigt program kommer att
skickas ut i januari. Inbjudan kommer även att finnas på
www.sbi.se. Givetvis kan du anmäla ditt deltagande
redan nu genom att kontakta
Tina Ahlskog, SBI, tina@sbi.se, 08-661 02 80.

Swedbank Arena i Solna blir Sveriges nya paradarena och ska
med sitt skjutbara tak i stål användas till såväl fotbollsmatcher
som inomhuskonserter. Imponerande fackverkskonstruktioner
på 162 meter utgör basen i takkonstruktionen.

Swedbank Arena
– nummer ett i Norden
en nya nationalarenan i Solna,
Swedbank Arena kommer att
bli ett arenabygge i världsklass.
Sweco Bloco är anlitade som huvudkonstruktör för att projektera denna femte
generationens arena, vilket kännetecknas av att det parallellt byggs nya stadsdelar runt om och ihop med arenan.
Den nya arenan ska förutom fotboll
kunna hysa andra inomhusevenemang,
som till exempel konserter och mässor.
Den ska rymma 50 000 åskådare vid
fotbollsmatcher och upp till 67 000 vid
konserter. Arenan skall ha ett skjutbart
tak och vara uppvärmd hela året.
Under förstudien och i programskedet har vi studerat ett antal arenor i

– Ekonomisk utformning.
– Sist men inte minst krav på arkitektoniskt estetisk utformning.

D

Placering: Mellan Solna station och
Råsunda, 5 km från T-centralen
Planerad byggstart: Oktober 2008
Byggherre: Ny Nationalarena i Solna
AB (Jernhusen, Fabege, Peab AB, Solna stad, Svenska Fobollsförbundet)
Totalentreprenör: Peab Sverige AB
Ansvarig arkitekt: Håkan Björk, Arkitekterna Krook & Tjäder
Konstruktör: SwecoBloco AB
Total BTA: Ca 95 000 m2
Max golvyta, arena: Ca 12 000 m2
Invändig fri takhöjd: Ca 32 m
Stålvikt takkonstruktion: 4 000 ton
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Amsterdam Arena i Holland.

världen. Arenor som; Emirates Stadium
i London, Amsterdam Arena, Allianz
Arena i München, Wembley i London
och Millennium Stadium i Cardiff samt
Veltin arena i Gelsenkirchen.
Att konstruera en så stor arena med
skjutbart tak är en fantastisk utmaning.
Svårigheterna kan sammanfattas med:
– Stora spännvidder. Tvärs planen har
vi en fri spännvidd av 162m.
– Stora rörliga laster. Vardera rörliga
takhalvan har en egentyngd av ca 400
ton.
– Krav på inneklimat under vinterhalvåret.
– Krav på funktionssäker mekanik för
det rörliga taket.
– Montage av stora enheter på stora höjder. Höjd vid nock är närmare 50m.

Man har låtit testa ett flertal principlösningar på takutformning redan i
tidigt skede. Till exempel olika konstruktioner med pyloner och även studerat en konstruktion med flyttbara
balkar som dras fram, när taket skall
på, men som annars lämnar taköppningen helt fri. Taköppningen, BxL=
80 m x107 m, är något större än själva fotbollsplanen.
Initialt fanns den tydliga målsättningen att hålla taköppningen helt ren
från genomgående stålkonstruktioner.
Kostnaden för detta visade sig dock vara
mycket hög samtidigt som studier visade att störande inverkan av stål genom
öppningen var begränsad. Konstruktionens skuggor över planen är också ett
mindre problem i Sverige än på kontinenten eftersom solen står så pass lågt
vid de tider spelplanen normalt används.
Det finns också möjlighet att delvis dra
igen taket på ena långsidan för att helt
få bort direkt solljus på planen vid spel
under sommarhalvåret.
Även olika former av bågar med
dragband studerades, men det visade
sig att konstruktionen inte blev speciellt
smäcker eller lämplig, främst på grund
av att en stor del av lasterna är asymmetriska.
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Arenan i dagsljus (Arkitekterna Krook & Tjäder).

Huvudtakfackverk,
3D-bild från Robot
(Sweco Bloco).

Fast tak
Efter att mera noggrant ha analyserat
fyra olika huvudalternativ för takkonstruktionen, beslöt man att gå vidare
med en konstruktion med fyra stora huvudfackverk. Det fasta taket har en huvudbärning bestående av fyra tringelformade fackverk som spänner ca 162 m.
Fackverkets konstruktionshöjd är 16m.
De övre rören är raka mellan knutpunkterna men följer en cirkulär krökning
med radie ca 215 m. Överramen består
av två rörprofiler med diameter ca 1m
som ligger på avstånd 15,2m från varandra. Underramen består av ett rör med
diameter ca 1m.
Gaveltaket har ett primärsystem med
plana fackverk som spänner ca 40m.
Dessa fackverk bärs av pelare i läktarytterkant samt av de yttre triangulära
fackverken. Med gavelpartiets välvda
form tillsammans med en sammanhållanda stång som löper runt hela takets
ytterkant uppstår också en skaleffekt
som bidrar till att bära taket över gavelläktarna.
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Hela takkonstruktionen består av en,
i planet, styv enhet upplagd på korta
pendelpelare ned till läktaröverkant.
Idén är att taket skall fritt kunna röra
sig i förhållande till läktarkonstruktionen som kan ha andra temperatur och
krymprörelser. Stabilisering av taket
uppnås med vertikalförband ner till läktare längs med ytterväggar mitt på lång
och kortsidor. Sekundärkonstruktionen
spänner i huvudsak 15,2 m över hela taket med huvudbärning c/c ca 5,5 m och
sekundärbärning krökta i takets cirkulära form.
Rörligt tak
Vardera takhalvan har en storlek om ca
40m x 107m och egentyngden är ca 400
ton. Det rörliga taket vilar på ett antal
hjulboggies som löper på åtta stycken
räl c/c 15,2m. Det rörliga taket är krökt
i samma radiella form som det fasta ta-

ket. För att få en effektiv klimattätning
runt taket kommer förmodligen mekaniska klaffar arrangeras på takens kortsidor. Vid nock och nederkant tak kan
tätning uppnås genom att takkonstruktionen pressas mot en sarg.
Den ledande konstruktionsprincipen
för det rörliga taket är att skapa en styv
skiva i planet men samtidigt utforma
konstruktionen så mjuk som möjligt så
att den kan följa med det fasta takets rörelser i vertikal riktning. Det rörliga taket drivs framåt av drivenheter, monterade på det fasta taket. Kraftöverföring
till det rörliga taket kommer sannolikt
att ske med hjälp av kuggstänger.
Triangulära fackverk
Fackverk är ett effektivt bärsystem som ➤
AR E N O R
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Tvär- och längdsektion (Arkitekterna Krook & Tjäder).

Huvudtakfackverk (Sweco Bloco).

➤ är väl lämpat att ta hand om asymmetriska samt ojämnt fördelade laster. Med
den varierade konstruktionshöjden blir
kraften i ramstängerna tämligen konstant och kan utföras med konstant yttermått. Samtidigt blir kraften i diagonalerna relativt små bortsett från de som
är närmast upplagen.
Med triangulärt tvärsnitt är fackverket i sig stabilt och förhindrat att vippa
under montage, vilket ger frihet att välja
flera olika montagemetoder.
Med två överramstänger med inbördes avstånd lika med halva avståndet
mellan centrum fackverk minimeras
spännvidden för takets sekundärkonstruktioner. Med endast en underramstång som stabiliseras via de sneda
diagonalerna till
överramstängerna minimeras antalet
stänger i den
fria taköppningen. All horisontalavsträvning ligger i det övre
planet med diagonalsträvor
endast i takets ytterområden. Det
ger en renare och mer arkitektoniskt
tilltalande lösning.

3D-bild från Robot (Sweco Bloco).

Takplan, 3D-bild från Robot (Sweco Bloco).

Dimensionering
Förutom de normalt styrande belastningarna av egentyngd, snö och vind
tillkommer att analysera byggnaden för
alternativa utformningar. Med rörligt
tak mångdubblas antalet belastningsfall
genom att lastutbredning och intensitet
varierar efter om taket är öppet eller
stängt. Vidare tillkommer att byggnaden
skall analyseras för dynamiska laster vid
takets rörelser samt olika nödstoppshändelser.
Detaljutformning
Taket kommer att innehålla ett flertal
knutpunkter där mycket stora krafter
16
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möts. Exempelvis vid hörnpunkterna
i den stora taköppningen. Förutom att
utforma tillverknings- och montagevänliga detaljer så måste detaljerna vara estetiskt tilltalande eftersom strukturen är
en viktig del av byggnadens gestaltning.
I huvudsak skall hela konstruktionen
skruvas samman på montageplatsen. På
grund av de stora dragkrafterna i huvudfackverkens underramstänger kommer
dess montageskarvar dock sannolikt att
montagesvetsas. ❏
Thomas Nordh
Lars Cederfeldt
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ABB Arena i Västerås
ocklunda idrottsområde i Västerås
är en imponerande samlingsplats
för idrottsutövare och åskådare i
Västerås, med arenor för de flesta idrotter,
sporthallar gym, ridhus, motionsspår och
annat. Rocklundaområdet och dess arenor
ägs av fastighetsbolaget RFAB som hyr ut
de olika arenorna till Västerås stad vilka i
sin tur hyr ut verksamheten till Rocklunda
Sport & Event och de tolv idrottsföreningar som äger bolaget. Rätten att namnsätta
två av arenorna har sålts till ABB, ishallen
ABB Arena Nord och nybyggda bandystadion ABB Arena Syd som blir Sveriges
modernaste inomhusbandyarena och invigdes till Elitseriestarten 2007.
När hallen började att projekteras så
var den tänkt att i huvudsak tjäna som
bandyarena. Men nu är den avsedd även
för många andra aktiviteter som t.ex
mässor och konserter. Arenan byggdes
över den befintliga Rocklunda bandystadion. Under den gångna bandysäsongen
har byggarbetena pågått så mycket som
omständigheterna har tillåtit. I och med

R

Total publikkapacitet: 10 000
Fasta sittplatser: 300
Ståplatser: 8 300
Golvyta: 8 160 kvm (120x68) fri sikt,
förstärkt golv
Takhöjd: 24 m, fri takhöjd 12 m
Arkitekt: Sweco FFNS
Entreprenör: MJP Bygg
Stomentreprenör: Västanfors Stålbyggnader
Takfackverk: SWL Stålkonstruktioner AB
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Taket till
ABB Arena
Syd utgörs
av 16 stora
nockfackverk i stål
från SWL.
Västanfors
Stålbyggnader
har varit
stomentreprenör.

bandysäsongens slut tog en intensiv fas i
montaget vid och hallen stod färdig till
bandypremiären.
Stomentreprenör har varit Västanfors Stålbyggnader som har stått för
stålstommen, plåttak med isolering och
taktäckning samt väggar av plåtsandwichelement. Stommen är projekterad
av den egna konstruktionsavdelningen
med hjälp av Tekla Structure. Stommen
består av sex stora primärbalkar med
spännvidden 36 m i läktarnas framkant
och är utförda i fyrkantrör och väger

16 ton/st. De levererades i 2 delar som
monterades ihop på plats och lyftes upp
på stålpelare.
De 16 stora nockfackverken med
dragband och spännvidd 71 meter samt
de avväxlande parallellfackverken med
spännvidd på 36 meter har tillverkats
av SWL. Nockfackverken levererades i 4
delar som monterades ihop på plats.
Vid gavlarna har tillbyggnader i två
plan för vipläktare, restauranger och förråd byggts i stål och prefabbtong. Östra
läktare är en överbyggnad av befintliga
läktare och de västra läktarna har byggts
i prefabbetong av Strängbetong.
Den bärande plåten till yttertaket monterades ihop på marken i större enheter
och lyftes sedan med specialok upp på
taket i syfte att minimera krankostnader
och förkorta arbetet på hög höjd. Väggarna är utförda med Ruukki Profiment
sandwichelement. ❏
Eje Petersson,
Västanfors Stålbyggnader

AR E N O R
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Nattbild av arenan.

Takbalkens anslutningssnitt
till betonggradängbalken
under tillverkning.

Takbilder från
Tekla-modellen.

Fotbollsarenan i Göteborg
igab har fått kommunstrylsens uppdrag att
bygga, äga och förvalta fotbollsarenan i Göteborg.
Den skall hyras ut på kommersiella villkor till alliansklubbarna. Projekteringen av
arenan sker i samverkan med
alliansklubbarna.
Den nya fotbollsarenan
i Göteborg är placerad på
Gamla Ullevis tomt. Tomten
är relativt trång och omgärdad
av Parkgatan, Ullevigatan, nya
häktesbyggnaden och befintlig
tennishall. För den södra läktaren har en tredimensionell
fastighetsbildning erfordrats
då denna konsolar över den
befintliga tennishallen.
Den arkitektoniska utgångspunkten för en så centralt belägen idrottsanläggning är att
den underkastar sig stadens
villkor. Det vill säga att den
fungerar som ett öppet hus,

H

även när det inte är matcher.
För att klara detta har vi delat
arenan i två skikt vertikalt.
Entréplanet har mot huvudgatorna
kommersiella
lokaler som lyser inbjudande
för förbipasserande. Hela
bottenvåningen är vit medan
de ovanpåliggande läktarna
är grå. Man kan säga att den
fotbollsanknutna delen börja
en trappa upp med lounger,
loger och kiosker, samt stora
entré ytor till läktarna.
Tanken är att gradängerna
är upplysta ut mot gaturummet även när det inte är match,
för att annonsera sig, men också ge ett vänligt intryck mot
omkringliggande bebyggelse.
Huvudpelarna som övergår i
böjda stålbalkar för att bära
taket, ger också den lätthet
som eftersträvas. Sammantaget är arenan ett hus i staden.
Hela konstruktionen är

grundlagd på ca.1200 st kohesionspålar med längd 44 meter (lerdjup ca 80-90 meter).
Grunden inkl. bärstruktur i
söder består av platsgjuten
betong. Stommen består av
pelare, balkar, HDf-bjälklag,
gradängbalkar och gradänger
i prefabbetong.
Taket är en stålkonstruktion som består av papp,
board, profilerad plåt på åsar
med krökta svetsade I-balkar
som primärbalkar. Takbalkarna konsolar ut över läktaren
ca 22 meter och skall ses som
en förlängning av gradängbalken och är inspänd via
grundskruvsanslutning. Denna ihopkoppling innebär att
dynamisk publiklast påverkar
takbalken. Detta har studerats med en responsanalys av

hela systemet. Även en speciell vindutredning har utförts
på grund av takets annorlunda form. Balkhöjden vid
anslutningssnittet är 2800mm
med flänsbredd 600mm.
Balkhöjden går ner till 600
mm med flänsbredd 400 mm
i balkände. Stålvikt per balk
11,3 ton och antal balkar är
64 st. Två stora bildskärmar
och belysningsbryggor hänger
i takbalkarna.
Tillverkningen av stålbalkarna till läktartaket har
pågått i Lecors lokaler i
Kungälv under hösten, och i
januari 2008 startar monteringen på plats, berättar LECORS vd Tennce Carlsson.
– Det här betyder mycket för
oss. Det är precis den här typen av tunga projekt som vi
är bra på.
Läktartaket över den nya
fotbollsarenan är ett av de
största projekten i LECORS
historia. Totalt går det åt 950
ton plåt till konsolerna och ytterligare 250 ton sekundärstål
till de mellanliggande valsade
balkarna, takåsar och belysningsbryggor. ❏
Tennce Carlsson, Lecor
Bengt Löfberg, Projektteamet

Total publikkapacitet:
18 000
Sittplatser: 14200
Ståplatser: 3800
Kommersiella lokaler:
3 600 kvm
Byggherre: Higab
Arkitekt: Arkitektbyrån AB
Konstruktör:
Projektteamet AB
Prefableverantör (totalentrep): Strängbetong
Stålentreprenör: Lecor AB

Det gr att flja projektet
p www.higab.se

Projektteamet erbjuder en rad olika tjänster inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi arbetar bland annat med offentliga byggnader, kontor, bostäder, broar, hamnar, industri, offshore och teknikutbildning.
Vår kompetens ligger inom konstruktion, projektering, projektledning, besiktning samt kvalitetsansvar.
Vi gör allt ifrån enkla till avancerade konstruktioner där vi använder oss av stora beräkningsmodeller utförda i tex FEA eller
Staad-Pro. Ritarbetet utförs i AutoCAD (2D) och inom 3D- området används Tekla Structures och PDMS.

Katrinerovägen 2A
417 49 Göteborg
18
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031-705 07 00
www.projektteamet.se
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Swedbank Stadion Malmö
Kapacitet: 21 000 sittande/
24 000 (18 000 sittande +
6 000 stående).
Byggherre / Beställare:
Fotbollsstadion i Malmö
Fastighets AB (ägt av
Peab, MFF och Pålsson
Teknik & Fastighets AB).
Arkitekter: Berg Arkitektkontor AB, Svante Berg,
Petter Eklund och Fojab
arkitekter, Greger Dahlström, Per-Aage Nilsson.
Konstruktör: Sweco Bloco.
Stålentreprenör: Ruukki.

wedbank stadion innebär en satsning på
ytterligare publika evenemang mitt i centrala Malmö. Den nya stadion kommer
förutom att vara en renodlad
fotbollsstadion även att fungera som en modern och flexibel
arena för andra evenemang
med alla de faciliteter som
behövs för olika arrangemang
och som kommer att stå sig i
internationellt perspektiv lång
tid framöver.
De fria planmåtten på arenan är 80 x 120m och den
har en läktareutformning så
nära planen som möjligt. Den

Ruukki levererar stålkonstruktionen till Swedbank Stadion i
Malmö.

S

runda formen skall ge publik
och aktörer en vision om att
befinna sig i en kokande gryta
och taket med de omslutande
fasaderna skall skydda mot
väder och vind men ändå
släppa fram ljus. Utomhuskänslan är kvar trots att du
sitter under tak.
Från utgångspunkt av pro-

gramhandlingar har Ruukki
tillsammans med beställare,
arkitekter samt byggentreprenör arbetat fram olika
förslag för att innefatta den
ursprungliga utformningen
av den nya arenans. Ruukkis
slutliga lösning har tagit hänsyn till den arkitektoniska utformningen, ekonomin samt
funktionen tillsammans med
övriga konstruktioner.
Konstruktionen består av
58 st tak- och väggfackverksramar med 20 m utkragning
som i vissa delar är integrerad med betongstommen och ➤

www.lecor.se

Stålkonstruktioner för
byggnader och industrier

Vi tillverkar och levererar taket till Göteborgs nya arena
LECOR Stålteknik AB • Dumpergatan 8 • 442 40 Kungälv • 0303-24 66 70
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➤ som bär upp tak och väggar
på ett intressant och spännande sätt. Totalt består stålkonstruktionen av totalt ca 1180
ton stål. Varje förslag på de
olika lösningarna som har utformats har presenterats i 3D
teknik för att möjliggöra bästa underlag för bedömning
och lösningar med anslutande entreprenader. Ruukki
är ansvarig för konstruktion,
leverans och montage av hela
takkonstruktionen. De ca
3.6m höga fackverken kommer att levereras med specialfordon i delar och därefter
bultas ihop på arbetsplatsen
för att sedan lyftas på plats
med mobilkran.
I skrivande stund har läktarsektionerna i betong börjat
monteras. I februari 2008 inleds montaget av stålkonstruktionerna. Och i april 2009 ska
stadion stå färdig. ❏

58 tak- och väggfackverksramar utgör
stommen i konstruktionen.
Projekteras i 3D med program från Tekla.

Rickard Törn-Lindhe

vinter.

Ruukki

God smak handlar om att ta det rätta.
Till multiarenan
Cloetta Center i
Linköping levererade Plannja
en lösning som
gav funktion,
estetik och god
byggekonomi.

Ett lyckat byggprojekt kombinerar kreativ

Hos Plannja hittar du allt från Plannja Panel;

som nybyggnationer. Det innebär korta bygg-

arkitektur med kostnadseffektiva lösningar.

ytterväggar, mellanväggar och undertak, men

tider, kvalitetssäkerhet och trygga leveranser.

Plannja erbjuder helhetslösningar i plåt med

också vägg- och takprofiler, kassetter, takpan-

funktionella och högkvalitativa produkter till

nor, takavvattning, reglar och planplåt.

i stort sett alla typer av byggprojekt. Bredden

Vi kan offerera kompletta och kundanpas-

av färg och form gör det lätt att harmoniera

sade systemlösningar med väl genomtänkta

med andra byggmaterial.

konstruktioner för såväl om- och tillbyggnader

Plannjas sortiment ger dig mängder av
godsaker att välja mellan. Oavsett om du har
smak för estetik eller ekonomi.

www.plannja.se - Luleå 0920-929 00 - Stockholm 08-687 87 00 - Göteborg 031-67 02 80 - Malmö 040-25 88 00
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Inomhusarenor i stål – utmaningar och möjligheter
årt insteg och röd tråd i
denna artikel är Bandy.
-Sporten är på väg att
gå från en klassisk utomhussport till en inomhussport, en
utveckling framtvingad av ett
allt varmare klimat. Värmen
gör det ekonomiskt problematiskt att kyla stora utomhusisar framförallt i södra Sverige. Lösningen är helt enkelt
att flytta inomhus. Med detta
följer nya krav och nya möjligheter.

V

Utmaningar
Vi börjar med det uppenbara.
Storleken. En bandyplan är
större än en fotbollsplan och
skall givetvis hållas fri från pelare och annat bärverk. Bandy
är också en sport där man slår
lyror, höga lyror. Innerhöjden
är därför bestämd till 12 m fri
höjd över hela spelytan. Alltså
talar vi om byggnader som i
sitt minsta utförande är ca 82
000 m³. Då har vi inte ens börjat fundera kring läktare, omklädningsrum entréer m.m.
Nästa utmaning är en direkt följd av den väldiga ska-

lan. Ekonomin. En byggnad
av detta format slukar enorma
resurser i form av byggmaterial, energi, mark m.m. (och
detta till en sport med relativt
små ekonomiska resurser). Till
slut finns det konstruktiva utmaningar. Självklart finns det
begränsningar i så här stora
konstruktioner, särskilt i ett
projekt med begränsad budget.
Sammantaget kan man säga
att projektens egen grundform
är deras största problem.
För oss som formgivare
innebär detta en mängd spännande utmaningar. En byggnad
av detta format tar plats och
syns från stora avstånd, den är
hög, bred och sluten. Det kan
innebära en stor trist låda men
också en intressant volym att
arbeta med. Vidare behöver vi
ställa oss frågor kring hur man
får en sådan stor anläggning
vacker och praktiskt? Hur får
man in den i ett urbant sammanhang? Hur löser vi en stor
anläggning med en låg budget?
Hur undviker vi att det blir
samma trista låda varje gång?
Och så vidare.

Det här var visionen från Surte Bandy – som nu är verklighet!

En rationell och kostnadseffektiv hallbyggnad i stål från Llentab
förverkligade drömmen.
➤
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➤ - och möjligheter.
Vi ser att det finns två huvudmetoder att använda när man
formger en stor inomhusarena:
1 - att göra ett yttre, gigantiskt klimatskal där man
sedan, oberoende av skalet,
bygger en arena innanför.
2 - att byggnadens egen
konstruktion är dess funktion
och uttryck. Det senare ställer
höga krav på arkitekter och
konstruktörer samt i allmänhet en stor budget.
Valet mellan dessa två görs
tidigt i processen där arenans
status bestäms. Ofta används
idrottsarenor som varumärken, detta gäller givetvis både
inomhus- och utomhusarenor.
Fenomenet är särskilt tydligt
vid stora nybyggen inför stora
internationella events, t.ex;
Vikingaskeppet i Hamar, Nya
Ullevi i Göteborg och Olympiska stadion i Peking.
Dessa två grundidéer tilllämpas mer eller mindre framgångsrikt runt om i Sverige och
världen i alla idrottsprojekt.
Vårt första bandyhallsprojekt
var Bandyhuset på Jennylunds
IP, byggherre är Ale-Surte Bandy. Den är ett bra exempel på
typ nr 1, klimatskal över en fri-

och smäckert intryck trots dess
väldiga proportioner. Väggarna
består av ett lager plåt och endast taket är isolerat, hallen är
alltså kall. Innanför detta ritade
vi en komplett bandyarena i trä
med en bärande kärna av återvunnet stål. Vi har arbetat aktivt
med mötet mellan den stora,
enkla hallen och den detaljrika
arenan innanför.
Läktargradängerna byggs med
stål levererat av Stena Stål.

stående arena. Här fanns redan
en bandyarena som var i behov
av renovering. Den var sliten efter många års användning och
kylsystemet var av äldre typ
med gruspist med ammoniak
som köldmedium.
Låg budget
Förutsättningen för projektet
var att detta skulle lösas med en
väldigt låg budget, därför togs
beslutet om att bygga en enkel
industrihall på enklast och billigaste vis, vilket i det här fallet
innebär en hallbyggnad i stål.
Valet föll på en helhetslösning
från Llentab AB. Hallens bärande stomme består av fackverk
i stål med 75m spännvidd. En
konstruktion som ger ett luftigt

Visar vägen
Bandyhuset visar vägen för
vad vi tror blir det vanligaste
sättet att bygga stora inomhusanläggningar för bandy. En
enkel konstruktion, en funktionshall, som ger fler aktörer
råd att bygga den här typen
av hall. Förutom ett par mer
eller mindre lyckade skrytbyggen nu i början så är det vår
gissning att det är denna typ av
enklare isarenor som kommer
att byggas runt om i landet.
Bandyhallarna är en liten del
av en stor våg av nya idrottsanläggningsprojekt som kommer
att byggas i Sverige och som
vi bara sett början på. Många
idrottsanläggningar och idrottshallar runt om i Sverige byggdes på 60- och 70 talen och är
i behov av utveckling och/eller

renovering. Detta tillsammans
med att nya sporter blir inomhussporter talar för en spännande utveckling av svensk
idrott och idrottsbyggnation.
Nya projekt i stål
Vi har sedan Jennylundprojektet påbörjat arbetet med ytterligare 5 inomhusidrottsanläggningar i b.la. Motala, Fagersta,
Trollhättan och Varberg och vi
har i de flesta fall valt att fortsätta att arbeta med bärande
konstruktioner i stål. Vi upplever att stålet ger oss det verktyg
vi behöver för att ta fram kostnadseffektiva, enkla byggnader
som ändå är möjliga att ge ett
unikt uttryck. Allt som krävs
är intresserade entreprenörer
och arkitekter med en gnutta
fantasi.
Följ våra hallprojekt på
www.kawarkitekter.se eller se
oss på SBIs Arenaseminarium
den 21 Februari där vi går igenom mer av våra tankar kring
formgivning av idrottsanläggningar. Följ bygget av bandyhuset på Jennylund: www.bandyhuset.se. Mer om bandyhallar:
www.svenskbandy.se ❏
Mattias Karlsson, Arkitekt SAR/MSA,
Karlsson Wachenfeldt arkitekter

www.stenastal.se

Så mycket mera
Stena Stål kan göra din
vardag enklare eftersom
vi kan hjälpa till med
det mesta inom stål.
Förutom vårt breda stålsortiment av balk, hålproﬁler, stångstål, plåt,
armeringsstål, verktygsstål, specialstål, gjutgods,
smide och rostfritt har vi
god kapkapacitet och stora resurser för blästring,
målning och borrning.
En annan specialitet är
ﬁgurskurna ämnen med
hög kvalitet liksom CNC-
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bearbetade komponenter
enligt ditt önskemål. Vi
överträffar också dina
förväntningar av slipade
plattor och specialprodukter. Målet är att du
skall vara nöjd och känna
en trygghet genom hela
affären.
Vi är rikstäckande och vår
samlade kompetens gör
oss till en leverantör som
kan så mycket mera.
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De stora takfackverken i stål ska kunna
bära upp utrustning vid t ex konserter på
160 ton.

Malmö Arena – takkonstruktion utöver det vanliga
almö Arena i Hyllie kommer
att förses med en kraftig takkonstruktion för att klara alla
de krav som ställs på den nya multiarenan som bland annat kommer att bli ny
hemmaplan för MIF Redhawks.
Malmös kommande attraktion Malmö Arena kommer att invigas i november 2008 och ha plats för 12 500-15 000
åskådare beroende på evenemang. Arenan är en multiarena för idrott, konserter, kongresser och andra stora evenemang. Arenan ska bli en av Europas

M

Takkonstruktionen har projekterats i 3D.

Byggherre: Parkfast Arena AB
Beställare: Parkfast AB
Arkitekt: Wingårdh Arkitekter AB
Konstruktör: Byggteknik i Skåne AB
Entreprenör: NCC Construction Sverige AB
Stålentreprenör: Ruukki Construction.
Bärande prefabricerade stålkonstruktioner till tak, totalt ca 1000 ton
Väggelement, ca 9000 kvm
Projektering, tillverkning och montage
av takkonstruktion
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mest flexibla arenor. Tunga konstruktioner med stora spännvidder och extra
höga krav på belastning kännetecknar
detta krävande byggprojekt. Taket är en
av de komponenter som utmärker sig.
Ingen annan arena i Europa klarar att
hänga upp 160 ton i taket. En viktig del
i upphandlingen var just kravet på att
taket måste klara vikter på 100 ton, och
160 ton över huvudscenen. Taket ska
bära tunga scener, högtalare, strålkastare, bilar och annat som arrangörerna
kan tänkas behöva hänga upp.
På byggplatsen växer nu läktare, takfackverk, tak och fasader fram för varje
dag som går. Olika entreprenörer med
olika komponenter och innehåll som
tidsmässigt och i rätt ordning skall kombineras ihop till en färdig byggnad kräver stor planering. Vida omkring i Malmö reser sig den elipsformade ovalens
takkonstruktion. Takkonstruktionen till
arenan består av tolv stålfackverk med
höjden 7,5-8,0 m och spännvidd mellan
56-85 m. Takfackverket är dimensionerat enligt säkerhetsklass 3 och överhöjs
120-250 mm pga nedböjning av egenvikt
samt konstruktions- och skruvtoleranser
i förband. Takkonstruktionen innehåller
cirka 1000 ton stål.
Skruvförbandklass i takfackverken
är S1 (fin) med ungefärligt hålspel på 1
mm. I förband mellan underramar samt
fackverksknutpunkter använder man
vanliga skjuvförband. God anliggning
samt snäv rakhetstolerans i borrning
säkerställer att tryckkraft överförs via
förbandet till överram. Takkonstruktionen stabiliseras med två horisontala
korsverk i takplanet samt sex vertikala
vindförband runt byggnaden. Skivverkan används vid lastupptagning i gavlar.
Takfackverk som bär upp bjälklagen till

de tekniska rummen vid gavlarna brandskyddsmålas till R60.
Laster som fackverken skall bära från
kommande scenteknik är massiva. Samtidigt skall man kunna hänga upp laster
på 1500 +1500 kN från sju takfackverk.
Gångbryggorna som finns monterade
runtom på underramen av fackverket
möjliggör att man kan montera upp
scentekniken på ett effektivt sätt
Montering av takfackverk med den
här storleken är ett komplicerat moment.
Det kräver stora förberedelser i form av
måttnoggrannhet, timing med väder och
vind samt samordning mellan montörer
och kranar. Fackverkselement levereras
till byggplatsen i högst 14 m långa delar. Delarna till en fackverkshalva bultas
ihop på byggplats och lagras i speciella
ställningar. Vid slutlig montering på bärande pelare lyfts två st fackverkshalvor
lyfts upp samtidigt med två kranar och
monteras ihop med skruvförband och
placeras senare på plats. Bygget kan följas med webbkameror på www.parkfast.
se. ❏
Rickard Törn-Lindhe
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Fornebu Arena
RTB Arkitekter AS står bak Fornebu Arena som er den nye fotballstadioen til Stabæk på Fornebu. Arenaen skal ha en kapasitet på
15 000 tilskuere og skal kunne brukes
til både messer, konserter og forskjellige
sportsaktiviteter.
Designen har latt seg inspirere av den
gamle Fornebu lufthavn og lufttrafikk.
Det benyttes former, som ligner store luftskip, for å gi fasadene et lett og transparent uttrykk. Bygningen er svært stor, men
duk-fasader vil gi et inntrykk av noe luftig.
Lyssetting bak duken forsterker dette. Fornebu Arena vil bli norges største overbygde fotballstadion og flerbruksarena.

H

Bakgrunn og målsetting
Stabæk vil med sin nye arena med tilhørende fasililteter legge til rette for et
større publikum for både sport, konserFornebu Arena vil bli norges største overbygde fotballstadion og flerbruksarena. Dukfasader og lyssetting bak duken vil gi Fornebu Arena et luftig inntrykk.

ter og events. Arenaen er strategisk plassert på Fornebu, som er et av Norges
mest spennende utviklingsområder med
store utbyggingsprosjekter innen boliger,
infrastruktur, teknologi og næringsliv.
Arenaen vil i løpet av en sesong ha 25
– 30 fotballkamper for Stabæk i serie,

cup, Europacup, Royal League og vinterturneringer. I tillegg er det planlagt 2
– 4 landskamper, 4 – 8 store konserter
og 4 – 5 store idrettsarrangementer og
show, samt egne produksjoner, messer og
events. Arenaen er designet for oppdeling og tilrettelagt for kurs og konferan- ➤

-ER ENN  TONN
BRESTRUKTURER I STËL
PROSJEKTERT OG PRODUSERT I
EGET VERKSTED 

WWWSKALLESNO
  

NR 4 • 2 007 • NY HETER O M STÅ L BYG G NA D

AR E N O R

25

Fredrikstads nye
arena for fotball
og kultur
redrikstad Stadion gikk helt til
topps i Dagbladets kåring av Norges flotteste stadion tidligere i år.
Særlig juryens arkitekter var begeistret
for FFK´s nye storstue, mye takket være
den spektakulære ideen om å bygge
hovedtribunene inne i to gamle skipsbyggingshaller fra Fredrikstad Mekaniske Verksted.
Den sentrumsnære fotballstadion har
plass til 12.500 tilskuere, utendørs konsertscene for opp til 18.000 personer,
næringsarealer og arealer for høyskole og
undervisning. Totalt 25.000 m2. Dette
inkluderer et parkeringshus over to plan
for ca. 500 biler lokalisert under selve fotballbanen.
Grunnarbeider ble igangsatt høsten
2005, og stadiondelen ble ferdigstilt til
åpningskampen av årets eliteserie i april.
Øvrige arealer ferdigstilles i henhold til en
rekkefølgebestemmelse knyttet til bygging
av ny kjørebru mellom fastlandsiden av
sentrum og Kråkerøy. Denne er planlagt
ferdigstilt i 2009.

F
Contiga AS har designet bærekonstruksjonene i 3-D modelleringsprogrammet
Tekla Structures.

➤ ser. Det er forventet 400.000 besøkende
pr. år og 120 MNOK i omsetning.
Prosjektet
Arenaen vil ha 15.000 sitteplasser til
idrett og 23 000 plasser til konserter.
Det blir heldekkende tak og kunstgress.
I tilknytning til arenaen er det 11.000
m2 næringslokaler till bl.a. klinikk, treningsstudio, restauranter, lekeland, butikker, kontor- og annen næringsvirksomhet. Tilbygget er på 7 etasjer, hver
med et areal på 1.600 m2.
Takfagverk
Contiga prosjekterer og fabrikkerer takfagverkene i stål. De spenner hele 115
meter og består av en buet overgurt og
en svakt buet undergurt. Høyden ved
midten er på hele 10,8 meter. Dimensjon
i overgurter er HD400x262 og i undergurt HD400x237, begge i kvalitet
S460M. I diagonaler og vertikaler er det
valgt kaldformede kvadratiske hulprofiler i kvalitet S355 med dimensjoner fra
350x16 til 200x6. Fagverkene er fritt
opplagt med fast lager på søyle i enden ved kontorbygg og pendelsøyle på
motsatt side. Knutepunkter ved ender er
regnet som momentstive ledd med sveiste forbindelser mens øvrige knutepunkter er momentfrie ledd og utført med
skrueforbindelser.
Det opptrer store deformasjoner ved
lange spennvidder. Makismal vertikal
nedbøyning er beregnet til ca. 440 mm
og maksimal horisontal forskyving ca.
85 mm. Den horisontale forskyvningen
skjer ved pendelsøylen og skyldes en ”utsparkingseffekt”. Det er dessuten viktige
logistiske hensyn å ta mhp innkjøp, fabrikkasjon, transport og montasje. Spesielt er de slanke fagverkene meget utsatt
i montasjetilstand.
Framdrift
Byggearbeidene har pågått siden begynnelsen av mars 2007. Arenaen er nå i
ferd med å reise seg, og arbeidet med tilbygget opp til 7. etasje og 3 tribunesider
skal etter planen være ferdig før jul. Den
siste tribunedelen settes opp i begynnelsen av 2008. Deretter kommer taket, og
det blir en veldig spennende fase: Stålelementer kommer i deler og skal monteres
sammen til 15 stk dragere, som siden
skal løftes på plass på toppen av tribunene, nesten 30 meter over bakken. Så
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Knutepunkt med momentfritt ledd, utført
med skrueforbindelse.

Fra Contigas verksted på Kongsvinger:
Detalj av fagverksende.

fort dette er gjort monteres lett-taket.
Alt dette skal være klart til rundt seriestart 2008. Deretter starter neste fase,
med legging av kabling, ventilasjon, rørlegging og øvrig innredning i tillegg til
glass og fasader. Alt vil være klart rundt
nyttår 2008/2009. ❏
Kjetil Myhre

Byggherre: Fornebu Arena AS
Entrepenør: NCC
Arkitekt: HRTB as Arkitekter, ansvarlig
partner Sivilarkitekt Kjell Beite, prosjektleder Sivilarkitekt Tord Kvien
Totalleveranse av alt av bærende
konstruksjoner over bakken, unntatt
plasstøpte sjakter i kontordelen:
Contiga
Contigas leveranser:
Ca 1850 tonn stål. (Tak 1350 tonn.
Ca 17 000 m2 hulldekker. Ca 11 500
m tribunelementer

Beliggenhet
De gamle verftshallene på Værste skapte
en unik mulighet for å lage et skreddersydd anlegg. Det viste seg at verftshallene sto med en innbyrdes avstand på
70 m. Dette stemte med UEFA/FIFA
krav til banebredde og ga mulighet for
å etablere tribuner inne i de eksisterende
hallene. Beliggenheten ved Vesterelva er
også ideell med bare 400 m til bysentrum og eksisterende infrastruktur med
serveringssteder og butikker. Hovedadkomst er via ny gangbru over elva fra
Stortorvet i sentrum samt via kommende ny gang- og kjørebru som lander like
ved stadion.
Kontruksjonene
Betong prefabelementer er satt inn i og
forankret i opprinnelige strukturer. Det
var nødvendig med en utstrakt bruk av
ny peling og fundamentering på grunn
av begrenset mulighet for å få kontroll
på beskaffenhet av tidligere peling men
også på grunn av nye krav til stabilitet og
lastkriterier. Totalt 30.000 m med peler
er gått med. Anlegget er det første store
anlegget i Norge som er dimensjonert etter ny laststandard for påvirkninger fra
jordskjelv. Dette ga også store utfordringer m.h.t avstiving av konstruksjonen.
Stadion er bygd opp som fire selvstendige tribunebygg med et to etasjers
garasjeanlegg imellom med bane på
toppen. Garasje og bane er konstruert
med betong søyler og bjelker samt stål
hatteprofiler. I etasjeskille garasje og i
banedekke er det benyttet betong hullN R 4 • 2 0 0 7 • N Y H E TER OM S T Å L B YGGN A D

Linn Nilsen
John T. Pedersen

Avstanden mellom verftshallene stemte
med UEFA/FIFA krav til banebredde.

Griff Kommunikasjon as

1. PLASS: Fredrikstad Stadion gikk helt til topps i Dagbladets kåring. Særlig arkitektene var begeistret for FFKs nye storstue.

dekker. De to langtribunene er lagt inn
i de opprinnelige hallene mens endetribuner er nybygg. Endetribunene har fått
en egen arkitektonisk utforming. Alle
tribuner med underliggende etasjer består av betongelementer og har separate
trappeadkomster.
Fasadene
Fasadene mot vest i den gamle maskinhallen er bibeholdt i sin helhet men overflaten er gjort mer homogen enten det være
seg vinduer eller tette flater. Ytterveggene
i øst var i så dårlig teknisk forfatning at
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disse ble bygget opp på nytt. Under den
moderne gjenoppbyggingen av fasaden
er den opprinnelige formen fulgt.

Tribunetak: Buede takåser hviler på den
110 meter lange romfagverksdrageren.

Tribunetakene
På grunn av kravet til null søyler i siktsonen for tribunene var det ikke mulig
å benytte opprinnelig takkonstruksjoner
så disse ble skiftet ut med en ny stålkonstruksjon. Den består av en primær
midtstilt romfagverksdrager på totalt 40
tonn som spenner 110 m mellom fire oppleggspunkter. Dette har gitt to midtstilte
søyler på hver tribune. Denne løsningen
ble valgt for å beholde et symmetrisk
buetak. Drageren, som er tre meter høy
og ditto bred, er konstruert med runde
hulprofiler og levert i fire deler for sammenskruing på byggeplass. På tvers hviler 25 buede takåser, festet til innspente
stålsøyler i bakkant. Tak over endetribuner har åser som krager ut fra en langsgående oppsveist bjelke opplagt i gavler
og på to midtsøyler. Den karakteristiske
bakveggen består av buede stålprofiler.
Alt stål har en signalhvit farge som står i
stil til FFK’s fargedrakt. ❏

Byggherre: Værste AS
Arkitekt: Griff Kommunikasjon AS
Hovedentreprenør: NCC AS
RIB: COWI AS
Stålentreprenør, tak: SKV AS
Stålentreprenør, dekker: Kynningsrud
Prefab AS
Mengder:
Hatteprofiler ca. 385 tonn stål
7.800 tonn prefab betong
26.900 m2 betong hulldekker
Takkonstruksjoner: ca. 400 t stål
Tak over langtribune: ca. 140 t stål

Kjetil Myhre

AR E N O R
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Bernt Johansson
Professor emeritus, LTU

Certifiering av
stålkonstruktörer
KONSTRUKTION

I många länder, dock inte i
Sverige, krävs certifiering
av konstruktörer genom
lag eller praxis. T ex finsk
lag ställer kompetenskrav
på projektörer och TRY
anordnar kurser som leder
till certifiering av stålbyggnadskonstruktörer.
England har Institution of Structural Engineers ett kungligt brev som
ger dem rätt att certifiera konstruktörer. Systemet är frivilligt men är allmänt accepterat.
I Sverige finns legala krav på certifiering för många yrken men inte för konstruktörer. I BKR 2:5 finns en föreskrift

I
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att en konstruktion skall projekteras och
utföras av kompetent personal på ett
fackmässigt sätt. Närmare uppgifter om
vad som avses med ”kompetent” saknas
dock.
Utbildningen på högskolor
Utbildningen av konstruktörer av byggnader och anläggningar sker vid fyra
tekniska högskolor och är en inriktning
inom Väg- och vattenbyggnad (på KTH
Samhällsbyggnad). Utvecklingen går
i riktning mot minskad schematid för
konstruktionsämnena som en följd av
konkurrens med andra inriktningar om
de minskande resurserna. De konstruktörer som nu examineras är därför sämre förberedda för sin yrkesverksamhet
än tidigare generationer.
Detta medför att träning och vidareutbildning blir viktigare och ger även
ett behov av att sätta ribban för vad en
konstruktör måste kunna för att få ta
ansvar för en bärande konstruktion. I
detta sammanhang avses den konstruktör som dimensionerar komponenter
och detaljer i stålkonstruktioner men

inte nödvändigtvis den som upprättar
systemhandlingar.
Syfte
Certifiering av stålkonstruktörer syftar
till att säkerställa tillräckliga kunskaper
och färdigheter hos dem som konstruerar stålkonstruktioner. För köparen/arbetsgivaren ska certifieringen ge säkerhet att arbetet blir professionellt utfört
med god ekonomi och tillräcklig säkerhet. För konstruktören ska certifieringen
vara ett medel för marknadsföring av
sina tjänster och ge en ökad status. För
SBI är certifieringen ett sätt att säkerställa stålkonstruktioners konkurrenskraft
och goda rykte.
Genomförande
SBI kommer att anordna regelbundna
kurser med den frekvens som marknaden efterfrågar. Kurserna baseras på
Eurokoder och fokuseras på konstruktionsteknik men kommer även handla
om allmän projekteringsteknik, tillverkning och kontroll. Kurserna läggs upp
som fallstudier av flervåningsbyggnader,
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Lindab | Förenklar byggandet

lätta hallar och tunga hallar och kommer att ha en omfattning av ca en vecka.
Efter genomgångna kurser och examination beslutar SBI om certifiering.
Certifieringen marknadsförs av SBI
och en lista över certifierade konstruktörer hålls allmänt tillgänglig på SBI:s
hemsida. Där ska också finnas möjlighet
att anmäla klagomål mot certifierade
konstruktörer. SBI står för sekreterare
till nämnden som bland annat handlägger den administrativa delen av certifieringen och anmälningar till nämnden
som kan föranleda återkallande av certifiering.
Hör av er till SBI!
Eftersom det inte finns myndighetskrav
kommer certifieringen att vara frivillig.
Det är därför väsentligt att systemet accepteras av konstruktörer och köpare
av konstruktionstjänster. De kontakter
vi hittills har haft har visat på ett stort
intresse. Vi vidgar kretsen med att ställa
frågan till läsarna. Hör av er till Björn
Uppfeldt med e-post bjorn.uppfeldt@
sbi.se.
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För att projektera avancerade
stålkonstruktioner
krävs kunskap
och kompetens.
SBI:s satsning på
certifiering av stålkonstruktörer ska
säkerställa detta.

Exakt, enkelt och snabbt
med Lindab ADT Tools
Utfackningsväggarna till kvarteret Lanternan,
vid foten av Turning Torso i Malmö, har konstruerats och projekterats av NCC Teknik med
hjälp av Lindab ADT Tools.

NY
VERSION
Nu Lindab ADT Tools v3.0
Läs mer på www.lindab.se/byggteknik
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TABELL 1 – PROSEDYRESTANDARDER

Område

Metode

Lysbuesveising

Gasssveising

Generelle regler
TEKNISK RAPPORT: CEN ISO/TR 15608

Retningslinjer for materialgruppering
WPS

NS-EN ISO 15609-1 b)

Godkjente tilsettmaterialer
og hjelpestoffer

Sverre Eriksen

NS-EN ISO 15609-2 b)

NS-EN ISO 15610 c)

Godkjenning basert på
tidligere erfaring

Sivilingeniør M.Sc.Mech.Eng.,
SEWEC Sertifisering AS.

Godkjenning ved en
standard sveiseprosedyre

NS-EN ISO 15612 h)

Godkjenning ved en førproduksjons sveiseprøving
Sveiseprosedyre prøving
Stål- og nikkellegeringer
Aluminium og dens legeringer
Støpejern
Støpt aluminium
Titan, zirkonium og legeringer
Kobber opg dens legeringer
Påleggsveising
Rør til rørplate
Hyperbarisk våtsveising
Hyperbarisk tørrsveising
Elektronstråle-/lasersveising
Punkt-, søm- og knastsveising
Avbrannsveising

NS-EN ISO 15614
NS-EN ISO 15614-1 f)
NS-EN ISO 15614-2 g)
prEN ISO 15614-3
NS-EN ISO 15614-4
NS-EN ISO 15614-5
NS-EN ISO 15614-6
prEN ISO 15614-7
NS-EN ISO 15614-8
prEN ISO 15614-9
NS-EN ISO 15614-10

Erstatter:
a) NS-EN 288-1 med endr.
b) NS-EN 288-2 med endr.
c) NS-EN 288-5
d) NS-EN 288-6

e) NS-EN 288-8
f) NS-EN 288-3
g) NS-EN 288-4 med endr.
h) NS-EN 288-7

NS-EN ISO 15614
NS-EN ISO 15614-1 f)
NS-EN ISO 15614-6

prEN ISO 15614-7

Kvalitetskrav ved sveising og
PRODUKTION

EN 1090: Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner:
EN 1090-1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende
komponenter
EN 1090-2: Tekniske krav
for stålkonstruksjoner
EN 1090-3: Tekniske krav
for aluminiumkonstruksjoner

denne artikkelen vil del 2 av standardforslaget (i artikkelen vil uttrykket standard bli benyttet) bli spesielt behandlet.
Denne standardserien vil komme inn
under byggevaredirektivet – 89/106 EEC
– som en harmonisert standard. Dette
vil gi standardserien en tilsvarende posisjon som standarder for trykkpåkjent
utstyr har i dag opp i mot direktivet for
trykkpåkjent utstyr.
Oppdragsgivere har her en unik mulighet til å stille krav som vil gi kvalitet
til stålkonstruksjoner. Tilsvarende må de
utførende virksomheter tilpasse sin kompetanse til å møte de krav som vil bli stilt.
Ved utførelse av stålkonstruksjoner er
sveising den dominerende prosess for sammenføyning – både i produksjonsfasen og
i montasjefasen.

I

Kvalitetsklasser
Grunnleggende i denne standarden er
kravet til å plassere de ulike konstruksjonsformer i kvalitetsklasser. Disse kvalitetsklassene er bygget opp med relasjon til
kvalitetskrav ved sveising i den internasjonale standardserien NS-EN ISO 3834.
30
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• EXC1 – tilsvarer elementære kvalitetskrav i samsvar med NS-EN ISO 38344;
• EXC2 – tilsvarer standard kvalitetskrav i
samsvar med NS-EN ISO 3834-3;
• EXC3 og EXC4 – tilsvarer omfattende
kvalitetskrav i samsvar med NS-EN ISO
3834-2.
De samme kvalitetsklassene er samkjørt
mot akseptkriterier ved inspeksjon og
NDT-prøving, og når det gjelder kompetansenivå til sveisekoordinatorer. Sveiseprosedyrer og sveisere skal godkjennes
i samsvar med aktuelle standarder gitt i
tabellene 1 og 2, og NDT-personell skal
sertifiseres for de aktuelle prøvingsmetoder (se pkt. 12 Inspeksjon). prEN 1090-2
stiller strenge krav til ovennevnte kvalifikasjoner og betegnelsen SKAL er gjennomgående. Det gir ingen grunn til misforståelse om hvilke krav som stilles på de
aktuelle nivå.
Standardens hovedpunkter
Standarden har mange hovedpunkter,
men det er spesielt de etterfølgende som
N R 4 • 2 0 0 7 • N Y H E TER OM S T Å L B YGGN A D

Elektronstrålesveising

Lasersveising

Motstandssveising

Boltsveising

Friksjonssveising

NS-EN ISO 15607 a)
TEKNISK RAPPORT: CEN ISO/TR 15608

Ikke anvendt
NS-EN ISO 15609-3

NS-EN ISO 15609-4

NS-EN ISO 15609-5

NS-EN ISO 14555

NS-EN ISO 15620

Ikke anvendt

NS-EN ISO 15611 d)

Ikke anvendt

NS-EN ISO 15613 e)
NS-EN ISO 15614

NS-EN ISO 15614

NS-EN ISO 14555

NS-EN ISO 15620

prEN ISO 15614-7

NS-EN ISO 15614-11

NS-EN ISO 15614-11
NS-EN 15614-12
NS-EN 15614-13

krav til sveiseteknisk personell
er av stor betydning når det gjelder bruk
av sveising ved sammenføyning ved utførelse av stålkonstruksjoner:
7.2: Sveiseplan;
7.3: Sveisemetoder;
7.4.1: Godkjenning av sveiseprosedyrer;
7.4.2: Godkjenning av sveisere og sveiseoperatører;
7.4.3: Kompetansekrav til sveisekoordinatorer;
7.5: Forberedelse til og gjennomføring av
sveising;
7.6: Akseptkriterier;
7.7: Sveising av rustbestandige stål;
11: Geometriske toleranser;
12: Inspeksjon, prøving og toleranser.
7.2 – Sveiseplan
Standarden gir her en opplisting i 13
punkter som grunnlag for en sveiseplan.
En sveiseplan skal utarbeides for alle sveiseaktiviteter og den skal bl.a. inneholde:
• Type sveis(kilsveis, buttsveis, grenrørforbindelser etc.), og godkjente sveisere
som kan utføre de aktuelle sveiseoppgaver;
• Sveiseprosedyrer, tilsettmaterialer, krav
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til forvarming og mellomstrengstemperatur;
• Kryssreferanse til en tilsvarende inspeksjonsplan,
• Krav til identifisering av sveisere;
• Krav til overflatebehandling
7.3 – Sveisemetoder
Standarden gir en oversikt over aktuelle
sveisemetoder med referanse til den internasjonale standard NS-EN ISO 4063 hvor
sveisemtodene er systematisert i nummerserier. Riktig valg av sveisemetode i
samsvar med godkjenning av sveisere er
meget viktig for kvaliteten på det endelige produktet. Sveisemetode er en viktig
grunnleggende variabel ved godkjenning
av sveisere.
7.4.1 – Sveiseprosedyrer
All sveising – delproduksjon og ved montering/oppstilling – skal gjennomføres på
grunnlag av:
• Aktuelle sveiseprosedyrespesifikasjoner i
samsvar med NS-EN ISO 15609-serien
(lysbue-, gass-, laser- og motstandssveising) og NS-EN ISO 14555 ved boltsvei-

sing og NS-EN ISO 15620 ved motstandssveising;
• Sveiseprosedyreprøving i samsvar med
NS-EN ISO 15610 til 15613 og 156141.
• Tillegg M i standarden gir en oversikt
over gangen i utarbeidelse av en sveiseprosedyre og tabell 1 gir en oversikt over
de aktuelle standarder ved prosedyreprøving.
7.4.2 – Sveiseteknisk personell
Betegnelsen sveiseteknisk personell dekker sveisere og sveiseoperatører. Spesifikke
krav her er at:
• Sveisere SKAL ha sveisesertifikat(er) i
samsvar med NS-EN 287-1: Godkjenningsprøving av sveisere – Smeltesveising – Del 1: Stål.
• Sveiseoperatører SKAL ha sertifikat(er)
i samsvar med NS-EN 1418: Sveiseteknisk personell – Fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer
– Godkjenning av sveiseoperatører for
smeltesveising og maskinstillere for motstandssveising.
• Tabell 2 gir en oversikt over aktuelle ➤
PR O D U K TI O N
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TABELL 2 – GODKJENNING AV PERSONELL
PERSONELLKATEGORI

PERSONELLSTANDARDER OG VEILEDNINGER
NS 477

Utgave 2005

NS-EN 287-1

NS-EN ISO 9606-2

NS-EN ISO 9606-3

Stål/-leg.
”For materialgruppering,
se CEN ISO/TR 15608”

Al. og Al-leg.
”For materialgruppering,
se CEN ISO/TR 15608”

Cu. og Cu-leg.
”For materialgruppering,
se CEN ISO/TR 15608”

Utgave 2004

Utgave 2005

Utgave 1999

SVEISERE
SVEISEOPERATØRER
INSPEKTØRER
SVEISEKOORDINATORER
HARDLODDERE
Merknad 2
Merknad 1: Standarder i parantes gjelder parallelt. Merknad 2: Amendment gitt ut 15.03.2006.
Merknad 3: Er under revisjon. Merknad 4: Godkjent for nye 5 år 30.06.2006

➤ godkjenningsstandarder for sveiseteknisk personell.
• En viktig variabel i forbindelse med godkjenning av sveisere er grunnmaterialet.
Teknisk rapport CEN ISO/TR 15608 viser sammensetning av aktuelle klasser av
grunnmaterialer. Denne klassifiseringen
er basert på legeringen(e) av de aktuelle
materialgruppene og deres sveisbarhet.
Sveisbarhet er et uttrykk for hvilken evne
materialet har til å motstå hurtig lokal
oppvarming, med påfølgende avkjøling
uten at materialets mekaniske egenskaper påvirkes. Ett mål for sveisbarhet er:
– CEV – Karbonekvivalenten. Dersom
CEV tilfredsstiller de krav som er gitt i
aktuell del av NS-EN 10025, kan stålet
sveises uten begrensninger med de vanlige sveisemetoder. Følgende tekniske
rapporter gir samsvar med aktuelle materialbetegnelser:
o CEN ISO/TR 20172: Europeiske
materialer;
o CEN ISO/TR 20173:
Amerikanske(USA) materialer;
o CEN ISO/TR 20174: Japanske
materialer.
7.4.3 – Sveisekoordinasjon
Sveisekoordinasjon er en aktivitet som
det er krav til i alle utførelsesklasser
ved utførelse av stålkonstruksjoner. En
utførende organisasjon skal utpeke sveisekoordinatorer på ulike nivå i produksjonsprosessen. Den ansvarlige sveisekoordinator SKAL være utpekt på basis
av kompetansekrav gitt i samsvar med
aktuell utførelsesklasse, se tabell 3. Et
meget viktig støttedokument er her den
internasjonale standarden NS-EN ISO
14731: Sveisekoordinasjon – Oppgaver
og ansvarsområder.
7.5 – Forberedelse til og gjennomføring
av sveising
Her er det spesielt pekt på fugeutfor32
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ming. De fugene som benyttes i produksjonen SKAL ha samme utforming
som de fugene som ble benyttet ved prosedyreprøving.
• Standardene NS-EN ISO 9692-1 og -2
gir anbefalinger når det gjelder utforming av fugetyper.
• Standarden NS-EN ISO 17651-2 beskriver prøver for å klarlegge innvirkningene
fra ”primere” på stålprodukter.
7.6 – Akseptkriterier
I forbindelse med godkjenning av sveisere og godkjenning av utførte sveiser
ved inspeksjon og NDT-prøving, gjelder
følgende krav til akseptkriterier basert på
NS-EN 12062 og NS-EN ISO 5817:
• EXC1: Kvalitetsnivå D;
• EXC2: Kvalitetsnivå C;
• EXC3: Kvalitetsnivå B;
• EXC4: Kvalitetsnivå B+.
7.7 – Sveising av rustbestandige stål
Her er NS-EN 1011-1 og -3 samt CEN
ISO/TR 15608 grunnleggende dokumenter for gjennomføring av sveising. Det
legges bl.a. her spesiell vekt på temperaturmåling med bruk av pyrometer og
ikke temperaturstifter. I tillegg skal fargekart benyttes.
11 – Geometriske toleranser
De ulike toleranser og toleranseklasser er
gitt i standardens tillegg L1 og L2. Spesielle toleranser ved sveising – i tillegg til L2
– er å finne i NS-EN ISO 13920:
• For lengde- og vinkeldimensjoner: Klasse C;
• For retthet, planhet og parallellitet: Klasse G;
• For klasse C gjelder tabell 1 og 2, og for
klasse D gjelder tabell 3.
12 – Inspeksjon, prøving og korreksjoner
Pkt. 12.4.1 stiller krav om sveiseinspeksjon basert på en inspeksjonsplan

(i samsvar med sveiseplanen). Men det
beskrives ikke kompetansekrav. I Norge
er det en egen standard for godkjenning
av sveiseinspektører – NS 477:2005. Den
er bygget opp kompetansemessig på de
internasjonale krav til inspeksjonskompetanse – ”IIW/EWF Welding Inspector
– Standard level” .
Ved utarbeidelse av inspeksjonsplan vil
aktuelle punkter i NS-EN ISO 3834-serien
være til stor hjelp. Der er det listet oppgaver som skal gjennomføre, før under og
etter sveising.
Sveiseinspektøren skal utarbeide inspeksjonsrapporter basert på aktuelle
NDT-prøvinger. Det personell som skal
gjennomføre NDT-prøvingene SKAL
være sertifisert i samsvar med NS-EN
473, nivå 2. De NDT-metoder som vil
være aktuelle ved prøving av sveiser på
stålkonstruksjoner, er:
• NS-EN 970: Visuell inspeksjon;
• NS-EN 571: Penetrantprøving;
• NS-EN 1290: Magnetpulverprøving;
• NS-EN 1713 og -14: Ultralydprøving;
• NS-EN 1435: Radiografiprøving;
• NS-EN 1711: Hvirvelstrømprøving.
12.4.4 – Produksjonsprøvinger
Dersom det er spesifisert i EXC 3 og i
EXC4 skal produksjonsprøvinger gjennomføres som spesifisert i standarden.
Generelt
Standarden har to informative tillegg for
sveising av stålkonstruksjoner:
Tillegg E:
Retningslinjer for sveising av grenrørforbindelser på hulprofiler
Tillegg F:
Sveisemetoder for tynnplatekomponenter:
• Motstandsveising (punkt-, søm- og projeksjonssveising);
• MAG punktsveising.
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NS-EN ISO 9606-4

NS-EN ISO 9606-5

Ni. og Ni-leg.
”For materialgruppering,
se CEN ISO/TR 15608”

Ti.- og Zr.-leg
”For materialgruppering,
se CEN ISO/TR 15608”

Utgave 1999

Utgave 2000

NS-EN 1418 (ISO 14732)

NS-EN ISO 14731

NS-EN 13133

Utgave 1998

Utgave 2006

Utgave 2000

Merknad 3

Merknad 4

Norsk standard (NS)
Europeisk standard (EN) som er implementert som norsk standard (NS).
Internasjonal standard (ISO) som er fastsatt som europeisk standard (EN) og implementert som norsk standard (NS).

En tabell i standarden gir en oppsummering av krav i samsvar med EXC-klasser
og kvalitetsklasser i NS-EN ISO 3834serien.
Denne artikkelen kan i sin helhet lastes
ned fra følgende websider:
www.sbi.sse og www.stalguiden.com ❏

TABELL 3 – EN 1090-2: KOMPETANSENIVÅ FOR SVEISEKOORDINATOR
EXC 1: 3834-4
EXC 2: 3834-3 EWA/IWS-B
EXC 3: 3834-2 EWA/IWS-S
EXC 4: 3834-2 EWA/IWS-C

Konstruksjons- Stålgruppe
klasse
EXC 2
EXC 3
EXC 4

< 275
> 275
< 275
> 275
Alle

Materialtykkelse i mm
t < 25 25< t < 40 t>40
B
S
S
C
C

S
S
C
C
C

C
C
C
C
C

Nya FEM-Design 7.0 – från start till mål
Årets version av FEM-Design är den
7:e i ordningen sedan starten 1996.
Vi har laddat upp med massor av
nyheter; stålbalkar som skalelement
med förstyvningar och håltagningar,
prefab- eller platsgjuten stomme med
generella deﬁnitioner av frihetsgrader
mellan objekt, ledade och separerade
balkkryss/ändar, dokumentationsmodul
med egna mallar för in- och utdata är
några bra exempel.
Skicka ett e-mail till info@strusoft.com
och beställ vår nya FEM-Designbroschyr.

Vesfjordgata 4, NO-1338 Sandvika, Norge
tel: +47 69 31 10 66, e-mail: jro@nois.no
www.nois.no
www.fem-design.com
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• 3D-modellering • IFC/DWG import
• Stabilitetsanalys • Ståldimensionering
• Reaktioner • Betong & Armering
• Deformationer • Lastberäkning
• Snittkrafter • Dokumentation

Fridhemsvägen 22, 217 74 Malmö, tel: 040 - 53 01 00
Fleminggatan 15, 112 26 Stockholm, tel: 08 - 652 58 40
www.strusoft.com
www.fem-design.com
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SVENSKA MEDLEMSFÖRETAG

Ståltillverkare
ArcelorMittal Commercial Long Sweden AB
Birger Jarlsgatan 41A 7tr,
111 45 STOCKHOLM
08-534 809 40
Corus Sverige AB
Barlastgatan 2,
414 63 GÖTEBORG

SWL Stålkonstruktioner AB
Box 500,
777 25 SMEDJEBACKEN

0226-810 00
0155-25 40 00

SSAB Tunnplåt AB
781 84 BORLÄNGE

0243-700 00

Ståltillverkare/Tunnplåtstillverkare
Ruukki Sverige AB
Jägershillgatan 18,
213 75 MALMÖ
040-607 14 00
Stålgrossister
BE Group Sverige AB
Box 225, 201 22 MALMÖ
Stena Stål AB
Box 4088,
400 40 GÖTEBORG
Tibnor AB
Box 600, 169 26 SOLNA

040-38 40 00

031-775 20 00
010-484 00 00

Tunnplåtstilverkare
Europrofil AB
Box 147, 713 23 NORA

0587-818 80

Lindab Profil AB
269 82 BÅSTAD

0431-850 00

Plannja AB
971 88 LULEÅ
Stålbyggare och verkstäder
AB H Forssells Smidesverkstad
Box 1243, 141 25 HUDDINGE

Contiga AB
Box 94, 761 21 NORRTÄLJE

0240-66 87 50

Bloms Ingenjörsbyrå AB
Mästargatan 5,
781 71 BORLÄNGE
ELU Konsult AB
Rinkebyvägen 1,
182 36 DANDERYD
FB Engineering AB
Box 12076,
402 41 GÖTEBORG
Hillstatik AB
Hammarby Kajväg 14,
120 30 STOCKHOLM
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Box 1013,
721 26 VÄSTERÅS
PI i Göteborg PIAB AB
E A Rosengrens gata 19,
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA

08-774 08 30

Projektteamet AB
Knipplekullen 3B,
417 49 GÖTEBORG
Ramböll AB
Box 4205,
102 65 STOCKHOLM
Stålbyggnadskontroll AB
Bergshamra Allé 139,
170 74 SOLNA

0223-475 00

018-65 11 00

0243-79 20 90

0371-340 00

08-506 608 00

Isolering / Lättbyggnad
BPG Gyproc AB
Box 153, 746 24 BÅLSTA

0171-41 54 00

Knauf Danogips
296 80 ÅHUS

044-28 95 00

019-20 65 00

08-644 90 10

ESAB Sverige AB
Box 8004,
402 77 GÖTEBORG

031-50 90 00

021-15 58 00

Richard Steen AB
Lövaskog, Kronogården,
516 92 ÄSPERED

033-27 62 00

031-49 99 60

SFS Intec AB
Friledningsgatan 3,
721 37 VÄSTERÅS

021-81 52 00

0920-24 86 38

031-70 50 700

08-615 60 00

08-655 40 10

08-695 60 00

Tyréns AB
118 86 STOCKHOLM

08-566 410 00

042-840 00

U-nite Fasteners Technology AB
Hogstorp,
451 95 UDDEVALLA
0522-65 33 90
Kontroll & provning
FORCE Technology Sweden AB
Tallmätargatan 7,
721 34 Västerås
021-490 30 00
ÅF-Kontroll AB
Box 1551,
401 51 Göteborg

031-743 10 00

Ingenjör Joel L Jonsson
Aspvägen 1,
340 30 VISLANDA

0472-341 95

Datorprogram / IT
Cadmac
La Cours Gata 4,
252 31 Helsingborg

042-20 88 00

StruProg AB
Virkesgränd 4,
183 63 TÄBY

08-732 87 20

Tekla Software AB
Sigurdsgatan 21,
721 30 VÄSTERÅS

021-10 96 00

Intresseorganisationer
Jernkontoret
Box 1721,
111 87 STOCKHOLM

08-679 17 00

031-703 35 00

WSP Sverige AB
121 88 STOCKHLM-GLOBEN
08-688 60 00
033-23 70 80

Peikko AB
Box 4,
601 02 NORRKÖPING

011-13 82 50

Byggföretag
Open House Production AB
Lommavägen 39,
232 35 ARLÖV

040-53 37 30
MVR, Nybohovsbacken 23-25,
117 63 STOCKHOLM

Rukki Sverige AB (f.d PPTH Solution Oy)
Svärdvägen 21,
182 33 DANDERYD
08-545 499 50

Arcona AB
Box 19513,
104 32 STOCKHOLM

08-601 21 00

Ranaverken AB,
534 92 TRÅVAD

PEAB AB
Margretetorpsvägen 84,
260 92 FÖRSLÖV

0431-890 00

Smederna AB
Skyttbrinksvägen 12,
147 39 TUMBA

Tepro Byggmaterial AB
Box 42013,
126 12 STOCKHOLM

031-775 10 00

0523-790 00

Maku Stål AB
Verkstadsgatan 15,
504 62 BORÅS

0480-921 45

Sammanfogning / maskiner
Ejot & Avdel System AB
Box 9013, 700 09 ÖREBRO

0303-24 66 70

Llentab AB
Box 104,
456 23 KUNGSHAMN

Brandskyddsmaterial
NFP System AB
Pårydsvägen 12,
382 96 NYBRO

031-744 19 90

Saint Gobain Isover AB
Box 501, 260 50 BILLESHOLM

Sweco Bloco AB
Box 34044,
100 26 STOCKHOLM

VBK
Mölndalsvägen 85,
412 85 GÖTEBORG

Korrosionsskydd
Alucrom AB
Box 8919,
402 73 GÖTEBORG

08-622 91 00

090-70 24 70

EAB AB
333 33 SMÅLANDSSTENAR

0512-292 00

08-556 455 00

0243-44 50 00

08-758 40 09

Skanska Sverige AB
169 83 SOLNA

08-504 350 00

S V E NS K A ME DL E MSFÖRETA G

08-545 161 50

Plåtslageriernas Riksförbund (PLR)
Rosenlundsgatan 40,
Box 17536,
118 91 STOCKHOLM
08-762 75 85
SVEFF, Box 5501,
114 85 STOCKHOLM

Banverket
781 85 BORLÄNGE

Svecon AB
Lievägen 13, 187 32 TÄBY
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Konsulter
Bjerking AB
Box 1351, 751 43 UPPSALA

0920-929 00

0176-773 00

Dem-Verk Mek AB
Degernäs 265, 905 80 UMEÅ

Västanfors Industrier AB
Södra Linjan,
737 30 FAGERSTA

ProDevelopment i Sverige AB
Vattentornsvägen 26,
972 51 LULEÅ

Bröderna Jansson Nissavarvet, AB
Box 48, 301 02 HALMSTAD
035-17 66 60

LECOR Stålteknik AB
Dumpergatan 8,
442 40 KUNGÄLV

0520-47 41 00

031-779 32 00

Outokumpu Stainless AB
774 80 AVESTA
SSAB Oxelösund AB,
613 80 OXELÖSUND

Stålmonteringar AB STÅLAB
Faktorsgatan 12,
461 37 TROLLHÄTTAN

08-783 82 40
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Den norske Stålgruppen
(stålentreprenører)
Foreningenhar egen hjemmeside her:
www.stalforbund.com/stalgruppen.htm
AK Mekaniske AS,
Bredmyra 10,
1739 Borgenhaugen
A-L Staål AS,
Storemyrveien 6,
1626 Manstad
ARMEC AS,
Pb. 60,
2271 Flisa
Bygg Teknisk Stål AS,
Pb. 173,
1890 Rakkestad
Contiga AS,
Pb. 207, Økern,
0510 Oslo
Fana Stål AS,
Espehaugen 23,
5258 Blomsterdalen
Kynningsrud Prefab AS,
Pb. 13,
1662 Rolvsøy
Lønnheim Stål AS,
Nordmørsveien 54,
6517 Kristiansund
Næsset Mek. Verksted AS,
Bergermoen,
3520 Jevnaker
NLI Alfr. Andersen AS,
Pb. 2016,
3255, Larvik
Ofoten Mek AS,
Havnegt. 21,
Pb. 18, 8501 Narvik

Ruukki Norge A/S,
Pb 140 Furuset,
1001 Oslo

Skalles Mek. Verksted AS,
Krosnesvn. 6,
1621 Gressvik
SKV AS,
Tomtevn. 21,
1618 Fredrikstad
Stav Industrier AS,
Vestre Rosten 73,
7072 Heimdal
Stokke Stål AS,
Dalen veien 9,
3160 Stokke
Åkrene Mek. Verksted AS,
Tuenvn. 30,
2000 Lillestrøm

Tel. 22 82 84 60

Firesafe AS,
Pb.6411 Etterstad,
0605 Oslo

Tel. 22 72 20 20

Tel. 22 90 90 00

GT Bygg og Stål AS
Nedre Storgate 45,
3015 Drammen

Tel.32 89 55 95

Tel: 69 10 45 20
Salzgitter AG,
FGK, D-38223 Salzgitter
www.salzgitter-ag.de

Hallmaker AS,
Strandveien 50,
1366 Lysaker

SSAB Svensk Stål AS,
Pb 47,
1313 Vøyenenga

HENT AS,
Vestre Rosten 79,
7075 Tiller

Tel. 72 90 17 00

Langset Engineering AS
Gammelseterlia 5,
6422 Molde

Tel. 95 93 36 33

Loe Betongelementer AS,
Pb. 4,
3301 Hokksund

Tel. 32 27 40 00

Multiconsult AS,
Hoffsv.1,
0275 Oslo

Tel. 22 51 51 51

Tel. 33 13 84 00

Norbye Industriservice AS,
Pb. 483,
9305 Finnsnes

Tel. 77 84 17 20

Tel. 66 84 28 00

OptiKon AS,
Spinneriveien 1,
1632 Gamle Fredrikstad

Tel: 69 30 40 00

Tel. 22 90 90 00

Paroc AS,
Pb.150 Oppsal,
0619 Oslo

Tel. 22 62 71 12

Seut Industrier AS,
Mossevn. 63/65,
Pb351, 1601 Fredrikstad

Tel. 69 36 87 70

Siv. ingeniør Arne Vaslag AS,
Karivoldveien 90,
7224 Melhus

Tel. 72 87 12 50

Tel. 35 91 52 00

Siv. Ing. Knut Finseth AS,
Bleikerv.17,
1387 Asker

Tel. 66 78 02 60

Tel. 815 00 464

Stene Stål Produkter AS,
Seljevn. 8,
1362 Rolvsøy

Tel. 69 33 60 33

Tel. 23 11 85 80

Tel. 62 95 54 00

Tel. 69 22 70 00

Tel. 23 24 89 00

Thyssenkrupp Stahlunion
GMBH Delegation,
Kolbotnv. 25,
1410 Kolbotn
Tel. 66 81 76 50
Stål- og Metallgrossistenes Forening
(stålgrossister)
Astrup AS,
Pb.8 Haugenstua,
0915 Oslo
Tel.22 79 15 00

Tel. 55 91 81 81
Leif Hübert Stål AS,
Birkedalsvn 65,
4640 Søgne
Tel. 69 33 77 00
Norsk Stål AS,
Pb 123,
1378 Nesbru
Tel. 71 57 23 00
Ruukki Norge AS,
Pb 140 Furuset,
1001 Oslo
Tel. 61 31 09 11

Tel. 33 14 15 00

Tel. 76 97 78 10

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
(engineering)
Foreningen har egen hjemmeside her:
www.stalguiden.com/NFS.htm
Mer enn 400 personlige medlemmer og mer enn
30 bedriftsmedlemmer
Industrigruppen Stålbygg
Corus Bygg Systemer AS,
Røraskogen 2,
3739 Skien

Tel. 75 06 36 18

Ruukki Norge AS,
Pb 140 Furuset,
1001 Oslo

Tel. 69 36 32 50

Arcelor Construction Norge AS,
Dyrskuevn. 16,
2040 Kløfta
Tel. 63 94 72 72

StS Gruppen AS,
Pb. 6085 Postterminalen,
5892 Bergen

Tel. 55 20 80 00

Tel. 69 35 12 20

Plannja AS,
Pb 8 Leirdal,
1008 Oslo

Vestfold Jernlager AS,
Bentsrudveien 3,
3080 Holmestrand

Tel. 33 37 25 00

Tel. 72 88 72 95

Nordic Galvanizers
Foreningen har egen hjemmeside her:
www.zincinfo.se

Tel. 33 33 58 00

Tel. 63 88 19 40

Tel. 23 28 85 00

Andre medlemmer
A3 Bygg & Montasje AS,
Nordsletten,
1930 Aurskog

Tel. 63 85 84 35

BrannStopp Norge AS,
Pb.2532,
3735 Skien

Tel. 35 91 52 42

Stålklubben
Arcelor Long Commercial Norway AS,
Pb 2667 Solli,
0203 Oslo,
Tel. 22 83 78 20

E. A. Smith Stål og Metall AS,
Nedre Ila 66,
7493 Trondheim
Tel. 72 59 24 00

Corus International Norway,
Karoline Kristiansens vei 5,
0661 Oslo

Tel. 93 25 78 28

EDR AS,
Claude Monets allé 5,
1338 Sandvika

Tel.67 57 21 00

Tel. 23 31 83 30

EuroProfil Norge AS,
Aursnes,
6230 Sykkylven

Tel. 70 24 64 00

Dillinger Hütte Norge AS,
Akersgt 41,
0158 Oslo

Tel. 04255

Tel.91 56 01 13

Ruukki Construction,
PO-Box 900,
60101 Seinäjoki, Finland Tel.+ 358 6 4160 111
Scanbridge AS,
8805 Sandnessjøen

Ferrostaal AS,
Prinsensgt 22,
0157 Oslo
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Posttidning B
Retur adr: Nyheter om Stålbyggnad
Stålbyggnadsinstitutet
Box 27751, 115 92 Stockholm

Samarbeid som aldri ruster
Norsk Stål har lang erfaring med bruk av stål og metaller, en kompetanse
du som kunde vil dra nytte av.
Norsk Stål leverer i dag stål og metaller til bygg- og anleggsbransjen, offshore-,
skips- og mekanisk industri.
Besøk vår nettside for mer informasjon om oss og våre produkter.
www.norskstaal.no

Samarbeid som aldri ruster

