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”Steelbuilding Smart”
– med 3D/BIM och CNC-styrning kan vi få en felfri stålstomme till lägre kostnad och väsentligt kortare montagetid

R

edan de ”gamla grekerna” kunde bygga bra med dåvarande kunskap och
metoder. Därefter kan man väl inte påstå att utvecklingen i byggandet gått
så ”rasande” fort. Åtminstone har det inte gjort det de senaste 30 åren. När
datorerna kom på allvar för 30–35 år sedan så insåg de flesta branscher ganska
snart möjligheten att rationalisera och effektivisera sina verksamheter och satsade
tidigt stora pengar och resurser på utveckling av IT-stöd.
Byggindustrin, som är en mogen konservativ bransch, satsade så småningom på
2D-CAD under 1980-talet men tyvärr ledde detta inte till någon betydande utveckling eller effektivisering av vårt sätt att projektera, producera och bygga. Mycket
beroende på att man endast kopierade det gamla sättet att projektera och planera
byggandet utan att skapa tillräckliga mervärden vad gäller produktivitet, koordinering och kvalitetssäkring.
I mitten av 1990-talet så kunde man också konstatera att byggindustrin inte alls
utvecklats på motsvarande sätt som tillverkningsindustrin. Den reala produktionskostnaden för ex.vis bostadsbyggandet hade i stort sett fördubblats medan den
minskat för de flesta andra branscher.
1996 var jag med och skrev en artikelserie i Vbyggaren om fördelar med 3Dprojektering. I flera projekt med stålstommar kunde vi redan då konstatera felfri
projektering, 10–20 % lägre produktionskostnad och 30–40 % kortare montagetid! Jag var helt övertygad om att 3D-projektering skulle vara dominerande redan
vid millenniumskiftet men så blev tyvärr inte fallet. Så sent som 2005 kom en rapport från Chalmers som visade att slöseriet (icke värdeskapande processer) fortfarande var i storleksordningen 30–35 % av projektets produktionskostnad, vilket är
helt oacceptabelt!
Idag har flera stora byggherrar och entreprenörer äntligen insett att vi måste förändra och utveckla byggprocessen och ställer nu krav på 3D/BIM i projekteringen
eftersom det är då man lägger grunden till ett framgångsrikt byggande.
Inom stålbyggandet har man kommit längst med att utnyttja 3D/BIM och CNCstyrning och i ex.vis Holland så har man genom detta ökat
marknadsandelen för stålbyggandet markant. Trots detta
så har vi i Sverige inte kommit lika långt, varför SBI nu
tar initiativ och arrangerar kurser och seminarier för
att sprida kunskapen om 3D/BIM och hur man bygger
kostnadseffektivt, så att stålbyggandet kan behålla och
även öka försprånget jämfört med andra material. Stål
har ju den fördelen att det är ett homogent, formstabilt, oorganiskt material, som är mycket väl
lämpat för 3D/BIM projektering och industriellt byggande.
I detta nummer av Stålbyggnad finner ni
flera intressanta artiklar avseende 3D/BIM. Redan 20 januari arrangerar SBI tillsammans med
MVR ett seminarium i Stockholm i 3D/BIM
och CNC med rubriken ”Steelbuilding Smart”
och den 7 maj planerar SBI att genomföra ett
Temaseminarium i ”Kostnadseffektiva och energisnåla byggnader”.
Läs mer om detta på www.sbi.se och
boka in dessa seminarier redan nu!
Hans Olson
Senior Advisor SBI
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INTERNATIONELLT

ECCS Annual Meeting 2008
Norsk Stålforbund var
vertskap for 2008 ECCS
Annual Meetings & Nordic
Steel and Metal Stockholders Day som ble avholdt
17–19. september i
Ålesund.
l Arrangementet samlet til sammen 140
personer hvorav 14 ledsagere. Fra Norge
deltok 57 personer og fra Sverige 23, som
var de nasjoner med flest deltakere. Ellers
var det deltakere fra de fleste Europeiske
land samt Sør-Afrika og USA.
Dagene startet med middag 17. september med nærvær av Ålesunds ordfører
Bjørn Tømmerdal som holdt en glitrende
velkomsttale. Dagen etter var det konferansedag med ECCS tekniske møte og de
Nordiske stål- og metallgrossistenes Dag
i paralelle sesjoner før lunsj. Etter lunsj var
det en felles sesjon kalt ”European Steel
Construction Forum” med temaer av felles
interesse. Siste del av programmet var en
paneldebatt der direktører og representanter fra stålprodusenter, stålgrossister og stålentreprenører diskuterte spørsmål knyttet
til materialordre og leveringssituasjonen.
Om kvelden var det festmiddag i Atlanterhavsparken. Det var bankett med havets
delikatesser, levende lys og jazzmusikk. En
spesiell og eksotisk opplevelse. Dagen etter
var det styre- og årsmøte i ECCS. Følgende
utnevninger ble godkjent av årsmøtet:
➤ L uis Simões Da Silva (PT), Chairman
of the 2009 Technical Meeting
➤ Bertrand

Lemoine (FR), Chairman of
the 2009 Market Development and
Promotion Session
➤ Kjetil Myhre (NO), Vice-Chairman of
the Executive Board (Chairman: Volkmar Bergmann (DE))
➤M
 ilan Veljkovik (SE), ViceChairman of
the TMB
➤V
 éronique Dehan, Secretary General
for a period of 6 months
➤ J oan Delriu Real (SP), ECCS President
for the year 2008-2009
➤N
 esrin Yardimci (TR), Vice-President
for the year 2008-2009

Fellessesjonen, Richard Barrett (U.K., BCSA)

John Børge Halvorsen,
Ruukki Norge AS, i paneldebatten

Roger Pope (UK) om “CE
Marking, a marketing
opportunity”

Paneldebatten, fra venstre til højre: John Børge Halvorsen (Ruukki Norge AS), Patrick Lepense (ArcelorMittal),
Bertrand Lemoine (ECCS PMB Chairman), Alan Todd
(U.K., Corus), Richard Barrett (U.K., BCSA) & Marc
Coppens (FR, SCMF)

Atlanterhavsparken: Björn Uppfeldt (SE),
Kjetil Myhre (NO) og Björn Aastedt (SE

Atlanterhavsparken: Kurt Bornstein
(NO), Selçuk Ozdil (TR) and Véronique
Dehan (BE)
Atlanterhavsparken: Bertrand Lemoine (FR), Patricia
og Reidar Bjørhovde (USA)

Paralellt med møtene ble det arrangert en historisk byvandring i Ålesund
og en båttur i Hjørundfjord til berømte
Union Hotell Øye og Ekornes fabrikker.
I 2009 avholdes ECCS årsmøter i
Barcelona fra 16–19. september.
I 2010 er det Tyrkia som er vertskap.


N Y HETER

Båttur på Hjørundfjord.

Atlanterhavsparken: Grossister og leverandører
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STÅLBYGGNADSDAGEN

Percy Nilsson

Magnus Ericsson

Jens Erik Jörgensen

Alexander Dobo

Mingel bland utställarna.

Uppmärksamma åhörare

Anders Spåls

Thijs Verburg

Stålbyggnadsdagen 2008
Den 23 oktober
gick den 41:a Stålbyggnadsdagen av
stapeln på Slagthuset i Malmö. Över
230 deltagare och
ett 30-tal utställande företag hade
samlats till den
årliga höjdpunkten
för stålbyggnadsbranschen.
l Dagen inleddes med att vi
bla fick höra Percy Nilsson hälsa välkommen till Malmö och
berätta om sitt paradprojekt
Malmö Arena. Peter Samuelsson berättade sedan om hur
Outokumpu satsar på duplexa
stål och ny produktionskapacitet inför framtiden. Magnus Ericsson, grundare och delägare
i Raw Materials Group gav en
initierad bild av hur av olika
faktorer påverkar råmaterialpriserna. Hans slutsatser var att
det kommer att vara en fortsatt

stor efterfrågan på metaller
men att efterfrågan inte kommer att öka lika kraftigt som
de senaste åren. Metallpriserna
kommer att sjunka men trots
allt plana ut på en betydligt
högre nivå än prisnivån i början
av 2000-talet.
Efter kaffepausen med mingel
bland alla utställare var det dags
att höra lite om vad teknikutvecklingen och forskningen har
att bjuda på. Jens Erik Jörgensen,
Skanska Tekniks FoU avdelning,
berättade om hur Skanska möter
problemet med fukt i ytterväggskonstruktionen genom att satsa
på robusta konstruktioner med
stålreglar i stället för trä.
Milan Veljkovic, professor och ny
ämnesföreträdare i Stålbyggnad
på LTU lyfte fram den stålbyggnadsforskning som bedrivs i Luleå
och på andra högskolor i Sverige
och Ove Lagerqvist, professor på
LTU och FoU-chef i Skanska Sverige, berättade om arbetet med
att bilda Sveriges Bygguniversitet
– en ny modell för samarbete
mellan högskolor och universitet
inom byggområdet.
Efter lunchen kom ett samlat pass på temat – Effektivare
och kvalitetssäkrare stålprojekteringsprocess. Staffan Nordén
på Akademiska Hus inledde
med att lyfta fram betydelsen av att byggherren både
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ställer krav och säkerställer att
projektet ges rätt kompetens
under projekteringsfasen. Han
avslutade med orden; ”Byggherrar, se till att ni omger er
med folk med hög kompetens
och stort engagemang – det
lönar sig alltid, inte minst under projekteringsfasen!”. Lars
Cederfeldt, Sweco Structures,
belyste det första viktiga steget
i stålprojekteringsprocessen
– Planering och koordinering!
Hans avlutande råd var att; ”Se
till att utnyttja tekniken”. Alexander Dobo, Sweco Structures,
tog upp strukturanalysen och
samspelet med övrig projektering. Tom Treiberg, Treicon
AB, belyste detaljutformningen
– stålbyggandets viktigaste
och svåraste moment. Marcus Löving, Ramböll Sverige,
berättade om stålprojekteringsprocesens fjärde delsteg;
tillverknings- och montageritningar samt materiallistor och
styrfiler för produktion.
Därefter kom två föredrag
som vittnade om de fördelar
som kan uppnås i en effektiv
produktion både i verkstad och
på byggplats om man utnyttjar
projekteringsprocessen på rätt
sätt. Anders Spåls, Ruukki, lyfte i sitt föredrag fram hur man
kan spara pengar och sänka
projektrisken med tidig kom-

munikation och god anpassning till stålverkstadens villkor,
förutsättningar och tidigare
erfarenheter. Jan Sandberg,
Vägverket, tog som exempel
bron över Örekilsälven och
hur man där kunde spara stora
kostnader i byggskedet genom
att lägga tillräckligt med tid
och pengar vid projekteringen.
Stålbrotemat fortsatte sedan
resten av dagen. Robert Kliger,
professor på Chalmers, lyfte
fram ett antal problemställningar med anknytning till
utmattningsdimensionering
av stålbroar. Esko Järvenpää,
WSP Finland, berättade om
utvecklingen och trender inom
stålbrobyggandet i världen.
Den holländske arkitekten
Thijs Verburg avslutade dagen
med den svåra konsten att inte
bara designa stålbroar utan att
även ”prata” sin design genom
hela byggprocessen.
Kvällens Stålbyggnadsmiddag med mat och underhållning följdes av fredagens studiebesök. Där besökte vi de två
stora pågående arenaprojekten
i Malmö, Swedbank Stadion
och Malmö Arena samt Stanly
Plåts passivhusprojekt i stål.
På www.sbi.se kan du ladda
ner föreläsarnas presentationer
på Stålbyggnadsdagen.
NYHETER
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Bästa examensarbete i Stålbyggnad

Silverbalken 2008
l Årets mottagare av Stålbyggnadsinstitutets
Silverbalk är Nils Lundholm. Nils är 59 år och
grundare och ägare av Partbyggen i Kalix, PartAB.
Under Nils ledning har PartAB utvecklats till en
ledande tillverkare av prefabricerade badrumsmoduler till bland annat hotell och bostadshus.
Ur Prismotiveringen: Nils Lundholm har, genom mångårig och långsiktig verksamhetsutveckling, på ett inspirerande sätt visat att rationellt och
effektivt byggande i fabrik baserat på modularisering kan lägga grunden för konkurrenskraftiga
produkter och ett framgångsrikt företagande.
Nils har, med effektivt utnyttjande av stålbyggnadstekniken och strävan efter optimalt utnyttjande av ingående materials egenskaper i kombination med ett långt gånget industriellt synsätt,
skapat en produktionsprocess som kan leverera
färdiga badrum av hög kvalitet till bra pris och
med kort byggtid. Utöver att de produkter som
levereras till kunder i Sverige såväl som i övriga
Nils Lundholm med Silverbalken.
Norden och andra delar av Europa i sig bygger på
en industriell process i framkant, har Nils även genom sitt innovativa tänkande och öppenhet
för kundanpassning och utvecklingssamarbete ökat förutsättningarna för andra entreprenörer att utveckla ett industriellt byggande där PartABs produkter ingår som en grundläggande
komponent.
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l Allan Hammer Jeppesen tilldelas årets pris för
bästa examensarbete inom
ämnet stålbyggnad. Examensarbetet behandlar en
ny, innovativ skarv för torn
till vindkraftverk baserad
på friktionsförband i ett
överlappsförband. Förbandet innefattar öppna
slitsar i det ena godset,
vilket medger ett snabbt
montage men det täcks
inte av nuvarande regler

Examenspriset till Allan
Hammer Jeppesen.
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för dimensionering, vilket
examensarbetet råder bot mot.
Jämfört med traditionella flänsskarvar ger den nya skarven en
väsentlig kostnadsbesparing.

Nya medlemmar
i SBI

l Tre nya företag har anslutit
sig som medlemmar i Stålbyggnadsinstitutet för att kunna dra
nytta av alla fördelar som det
medför.

➤ Strusoft, Structural Design
Software in Europe AB, är ett
innovativt programutvecklingsföretag med mer än 25 års
erfarenhet av programvara för
byggnadsindustrin. Programvaran innehåller föjande applikationer; FEM-Design, IMPACT
Precast, IMPACT Reinforcement, WIN-Statik och VIP.
Systemen har utvecklats till väl
beprövade produkter och används idag av mer än 10.000
användare i 18 olika länder.
För mer information se
www.strusoft.com.

➤ STING – Svenska Teknikingenjörer AB, inspekterar,
projekterar och beräknar inom
områdena stål, hydraulik och
elsystem. Företaget har en
spetskompetens inom konstruktioner för infrastruktur
som broar, tunnlar samt slussar.
Alla konstruktioner utförs i 3D
vilket ger större möjlighet att
bedöma funktion, utformning
och hållfasthet innan tillverkning. Ytterliggare information
på: www.stingab.se

➤ Pretec Pre Cast Technology
AB, grundat 2004, arbetade
i starten huvudsakligen med
gängstänger och dragstagssystem. Under de åren som gått
har man utvecklat produktsortimentet väsentligt inom
produktområdena fäst- och
montagesystem, förankrings-,
lyft-, och ingjutningsdetaljer,
dragstagssystem, produkter för
prefabindustrin m m. Man har
10
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egen verkstad för produktion
av ingjutningsgods, hylsor,
kapning av stänger, bultar,
dragstagsystem m m med krav
på kort leveranstid.
Pretec AB har idag 8 anställda. För mer information;
www.pretec.se

Norsk Ståldag 2008

l Det var 120 deltakere på
Norsk Ståldag 2008 som ble
avviklet for 20. gang 29. oktober i Radisson SAS Scandinavia, Oslo. Årets hovedema
var prosjektene ved Oslo
S/Bjørvika. Andre aktuelle
prosjekter var Nye Holmenkollbakken og verdens to lengste
skråkabelbruer, Sutong Bridge
og Stonecutter Bridge. Det var
også andre aktuelle temaer,
som BIM/IFC, drastisk CO2reduksjon fra stålproduksjonen,
markedsutsikter, produkter til
veg, bru, tunnel og kraftledningsnett og en ny stor fabrikk
i Norge for tilvirkning av
byggesystemer. Nytt i år var en
”Stålbår” rett etter konferansen – før banketten og en Dag
2 med befaring av fire byggeplasser: KLP-Bygget, Arken
Sjølyst, Portalbygget (IT-Fornebu) og Fornebu Arena.

Nye medlemsbedrifter
i Norsk Stålforbund

➤ Stalatube OY c/o GatewayStainless AS. Det finske selskapet Stalatube Oy
produserer kvadratiske og
rektangulære hulprofiler av
ferritisk, rustfitt, syrefast og
Duplex stål for konstruksjonsformål. Selskapets hovedkontor
og produksjonsanlegg ligger i
Lahti, Finland.
Stalatube har et stort utvalg
av dimensjoner for bruk i konstruksjoner til bygg og anlegg,
offshore og mekanisk industri.
Kvadratiske hulprofiler går
opp til 300 x 300 x 12,5 mm
og rektangulære opp til 400
x 200 x 12,5 mm, i lengder
opp til 18 meter. I Norge er
selskapet representert ved
GatewayStainless AS som har
kontor i Drammen. Kontakt:
fmh@gatewaystainless.com.
Hjemmeside:
www.stalatube.com.
➤ Alsvåg Plater AS startet sin
produksjon i Alsvåg i 1979, og
var da Norges første produsent
av profilerte tak- og veggplater.
Produksjonen ble i 1984 flyttet
til Sortland. Etter dette ble pro-

Alucrom i Polen.

Nyetablering i Polen av
Alucrom AB

Norsk Ståldag 2008
duktsortimentet utvidet til også
å omfatte Alsvåg taksteinplate
og samvirkeplaten PEVA®45.
Alsvåg Plater er et 100 % familieeid selskap. Siden oppstarten
har selskapet produsert nærmere 6 millioner m2. Dette tilsvarer
ca 60.000 hustak. Alsvåg Plater
produserer også beslag til piper,
luftinger og øvrig tilbehør samt
leverer utstyr for taksikring, innfesting av lekt/tak og takrenner.
Hjemmeside: www.alsvag.no

Ny Norsk og Svensk
Standard for utførelse
av stålkonstruksjoner

l CEN utga i sommer en Europeisk Standard for utførelse av
stålkonstruksjoner, EN 1090-2.
Standarden ble fastsatt som
Svensk Standard 31. juli 2008 og
er i salg som som SS-EN 1090-2
hos SIS. I Norge ble standarden
fastsatt som Norsk Standard 1.
oktober 2008 og er i salg som
NS-EN 1090-2 hos Pronorm.
Standardene er utgitt på engelsk. Standard Norge planlegger
å oversette standarden til norsk
så snart som mulig.
Den norske standarden NS
3464 for utførelse av stålkonstruksjoner vil gjelde parallelt
med NS-EN 1090-2 fram til
mars 2010 og vil da bli trukket tilbake som gjeldende
Norsk Standard. En tilsvarende
Europeisk Standard for utførelse
av betongkonstruksjoner, EN
13670, er under ferdigstillelse og
forventes utgitt i nær fremtid.

l Alucroms verksamhet i
Polen växer. En helt nybyggd
målningsstation kommer att
invigas under kvartal 1-2009
i Kielce. Sedan 2003 finns
Alucrom etablerade i Wroclaw
där man bla under 2008 kommer att ytbehandla ca 50 000
m² rörbroar/vägtrummor för
den Polska marknaden. www.
alucrom.se.

Nytt stomprojekt
för Peikko Sverige

l Peikko Sverige AB är leverantör samt har projektansvar
för stomlösningen när NCC
bygger nya kontorslokaler
för Tetra Pak i Lund. Totalt
omfattar byggprojektet två
fastigheter om totalt ca 9 340
m². För den större av de två
fastigheterna används en
komplett stomlösning från
Peikko Sverige AB. Leveranser
och montagearbete påbörjas i
mitten av november 2008 och
beräknas vara klart till sommaren 2009.
Tetra Pak projektet är det
första stora projektet i Sverige
där Peikko utökar sitt ansvar
från att vara komponentleverantör till att ta ett fullt projektansvar för hela stommen,
inklusive montaget.

Peikko stomprojekt.
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Clydebank Ca
steel in elegant

Once famous for its connections to shipbuilding and Singer
sewing machines, Clydebank is undergoing major physical
and economic renewal. This small town, on the western edge
of Glasgow, is benefiting from catalytic public investment
exceeding over £40 million. Clydebank re-built, a pathfinder
urban regeneration company, has the lead role and is undertaking a range of actions including site preparation, provision
of small business space and high profile public realm works.
by Hannah Green, Buro Happold

12
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A

priority initiative has involved
the extensive environmental
upgrading of the north bank of
the Forth and Clyde Canal in the town
centre. This has incorporated a prestige
civil engineering project to construct an
outstanding feature canopy to replace
an aging steel and polycarbonate structure over the principal pedestrian bridge
spanning the Canal at the Clyde Shopping Centre. Testament to its success,
the project recently received a design
category commendation from the Saltire
Society, in their 2008 Awards for Civil
Engineering.
International multi-disciplinary engineering consultancy Buro Happold worked
with RMJM Architects, designers of the
new canopy, to engineer the graceful,
NR 4 • 2008 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

nopy uses
design

RMJM Architects
RMJM Architects

Computer
generated
views of the
Clyde-bank
‘swan’ canopy, which
is designed
to mirror a
swan taking off in
flight.
(Top): The
winning
competition entry
design by
RMJM
Architects.
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swooping design for the structure, working with materials which are both sustainable and maintenance-free.
Steel structure
A tensile fabric membrane was an ideal
solution for the canopy, providing a
lightweight, smoothly curved form and a
white colour. The canopy is tensioned to
a steel perimeter frame and given form by
a series of curved circular hollow section
arches, which push the membrane surface upwards. A PTFE coated fibreglass
membrane material (the same material
used to cover the O2 Arena) was specified for a long design life and superior
self-cleaning properties. The membrane
is fixed at the perimeter frame and simply
bears on the arches.
➤
STÅLPROJEKT
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Buro Happold/Alan McAteer
Buro Happold/Alan McAteer

Two views of the bridge canopy being lifted into place. The canopy lift took place
in the space of a single evening.

➤ The Structural engineer
Even Sorgjerd, Buro Happold structural
engineer who worked on the project,
commented on the steel aspects: “Using
a fully welded steel structure allowed us
to mimic the hollow bones of the bird’s
wings and gave the structure the lightness
envisaged in the original design.”
“The canopy spans some 35 metres,
cantilevering 17 metres either side of the
central supports”, says Sorgjerd, “A key
design challenge was to resist the large
wind uplift attracted by the wing-shaped
canopy. This was achieved firstly through
the introduction of cables suspended
from masts, to resist the gravity loads
and downward wind forces, and secondly
through separation of the arms and the
wing to form a triangular truss, which
would resist the uplift wind forces.”
With the lightweight design solution,
the existing foundations were assessed
as capable of supporting the new canopy
without any additional strengthening.

Project Team

Client:
West Dunbartonshire Council/
Clydebank re-built
Architect:
RMJM Architects
Multi-disciplinary engineering:
Buro Happold Ltd
Main Contractor: Gray and Dick Ltd
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The old steel and polycarbonate canopy
that the Swan replaces also used to support electrical supply and CCTV cables.
These supplies and the rainwater drainage were rerouted through the legs of
the new structure.
Buildability
One of the main constraints of the site
is the Forth and Clyde canal itself. The
scope for closing off the canal was limited due to its regular use by the public,
and the necessity for access by British
Waterways. As a consequence, the team
worked with the contractor Gray & Dick
Ltd to devise a construction method and
programme that would have a minimum
impact on the operation of the canal.
As a result, the structure was part prefabricated at the contractor’s workshop

and shipped to the site in parts, and the
complete structure was erected within
the site compound. Once this was complete, the PTFE fabric could be installed
over the frame, and the lighting, gutters,
and electrical wiring could be installed.
This minimised the work required to be
undertaken over water, both speeding up
the programme and reducing any risk to
the construction team.
Installation
The completed structure was then lifted
from its position in the site compound to
its permanent location over the bridge.
This was timed to coincide with a night
of very little wind, and a special crane
was commissioned from Inverness due to
the long reach required. After some days
delay due to poor weather forecast, the
NR 4 • 2008 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

RMJM Architects

final “Flight of the Swan” ran smoothly
and lasted only three and a half minutes!
The original programme made an allowance for the bridge and canal to be closed
for a period of up to one month. This was
reduced to only two nights; one during
demolition and one for the final lift.

At night
the canopy
is dramatically lit by
a series of
LED projectors.

Bathed in colour by night
At night the canopy is dramatically lit
by a series of LED projectors mounted
underneath it, bathing the underside of
the wings in vivid, dramatic colours.
Neil McLean, RMJM director and
designer of the canopy commented that
“The lightweight wing-shaped canopy
invokes the image of a swan gliding in
to land on the waterway, and symbolises
the area’s regeneration.” ❏
RMJM Architects

Original detail design for the Clydebank ‘swan’ bridge
canopy. The canopy is designed to allow full operation of
the original bridge, and the materials used are self-cleaning
to minimise maintenance.
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Jan-Olof Edgar,
Bjerking AB

Lean Design
– ny BIM-baserad
projekteringstjänst
Bjerking lanserar en ny tjänst ”Lean Design” vilken innebär ett
samordnat helhetsåtagande för projektering som innefattar
samtliga teknikområden under ett kontrakt med beställaren.
Med hjälp av ”lean-principer” och BIM verktyg är syftet att
skapa en förutsägbar och rationell projekteringsprocess,
där målet är högre kvalitét och produktivitet i byggprocessen.

S

tålprojektörer har varit pionjärer i
att utnyttja 3D modellering, för att
höja kvaliteten på tillverkningsritningar, öka automationen och därmed
produktiviteten. Men tyvärr ligger man
sist i projekteringskedjan, (längst ner i
näringskedjan) och optimerar bara stålstommen. Det är således ingen garanti för
0-fel i byggprocessen som helhet, eftersom samordningen med kringliggande
byggdelar av andra material, från andra
materialleverantörer fortfarande är dålig. I värsta fall är det t.o.m. fel byggnad
som projekterats! Många gånger tappas
programkraven bort i den stökiga projekteringsprocessen med många aktörer
som suboptimerar och bara tar ansvar
för sin egen lilla insats i projektet.
Fragmenterad bransch
Byggbranschen är en av få branscher
som fortfarande är uppdelad i ”skrån”.
Detta gäller inte minst bland projektörerna. För att projektera en byggnad,
behövs 10-15 olika skråföretag involveras. Detta skapar problem inte minst
med gränsdragnings- samt ansvarsfrågor. Nya konstellationer sätts samman
16
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i varje projekt, utan större gemensam
erfarenhetsåterföring. Detta är ett stort
hinder för BIM, eftersom vi med BIM nu
skall börja dela på en gemensam informationsmodell. Vi måste enas om vem
som äger ett objekt i modellen, vem som
har rätt att skriva data (attribut) till ett
objekt, samt vem som har rätt att revidera/radera ett objekt. Det är även svårt
att säga vem som tjänar på vad. Vem
skall bära kostnaden för att investera
i BIM-verktyg, och inte minst mata in
data som först kommer en annan aktör
till godo?
Fragmenteringen skapar en hel del
dubbelarbete (inte minst mellan K och
A). I vissa fall redovisas en detalj bara i
den ene konsultens handlingar, men saknas i den andres. I andra fall har båda
redovisat samma detalj, i värsta fall med
motstridiga uppgifter. Eftersom arkitektur är en skapande process, vill övriga
teknikkonsulter gärna avvakta med sin
projektering tills A-handlingarna är
”låsta”. Först då ganska sent i processen börjar de att reagera. Exempel på
vanliga fel som kan uppkomma är ”schaktet är för litet, våra installationer

får inte plats”, eller ”-utrymmet i undertaket korsas av balkar från K”. Sedan är
”ÄTA” hanteringen igång!
Det har gjorts undersökningar kring
antalet byggfel/slöseri och orsakerna till
detta bl a av Chalmers. Av byggfelen
härstammar ca 20% från rena projekteringsfel. Oavsett typ av fel uppstår de
flesta felen i gränssnitten mellan olika
aktörer, pga bristande samordning. Man
kan även spekulera i hur stor andel av
övriga byggfel som beror på felaktig ritningsläsning - en kunskap som blir allt
sämre ute på byggplatserna.
Gamla redovisningstraditioner
Dagens standard för bygghandlingar
har en gammal tradition, och är inte
anpassad till dagens byggprocesser. Alla
byggbranschens aktörer skall nyttja en
och samma ritning, allt från mängdaren,
inköparen, snickaren osv. Därför blir
ritningarna fullproppade med information, röriga och svårlästa. Eftersom det
tidigare var kostsamt att manuellt rita
ritningar, så tror många fortfarande att
antalet ritningar är avgörande för projekteringskostnaden.
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Hos Bjerking inreds
projektrum för tvärfackligt team arbete.

Ett projekt i Edsbyn har varit pilotprojekt
för Lean Design.

Med en 3D-modell kan man skapa
ett stort antal olika ritningar för olika
syften hel- eller halvautomatiskt. Tyvärr
använder vi i mångt och mycket modern
IT-teknologi för att skapa gårdagens
handlingar, och då har byggbranschen
missat att rationalisera sina processer.
Med 3D/BIM kan vi i framtiden
skapa ”anpassad redovisning” som är
kopplat till ett visst steg i entreprenörens
utförandeprocess, och på sikt kanske ritningen som informationsbärare ersätts
helt av andra digitala media.

derleverantörer och konsulter ner på detaljnivå. Byggbranschen är projektorienterad istället för processorienterad.
För att styra projektering finns i
byggprocessen en luddig och urvattnad
roll som vi kallar ”projekteringsledare”.
Projekteringsledarens
huvudsakliga
uppgift är att ”bevaka” projekteringen
så att frågor löses, och att handlingar levereras enligt tidplan. Det är få projekteringsledare som verkligen aktivt deltar i
projekteringen och leder den. Ledarskapet och kompetensen saknas. I och med
att en allt större andel av projekteringen
sker modellorienterat i 3D/BIM skapas
inte så många ritningar förrän modellerna har byggts klart. Det blir med andra
ord allt svårare att delta i projekteringen
som projekteringsledare om man inte
har 3D/BIM kompetens och lämpliga
verktyg.

Processägare saknas
Det saknas i dagens byggprocess en tydlig processägare. Jämför man med den
fasta industrin är det en tydlig skillnad.
Volvo och Saab styr i stort sett sina un-

Bjerkings lösning:
Bjerking är ett i stort sett heltäckande
arkitekt- och ingenjörsföretag, vilket är
en bra bas för att börja sudda ut skrågränser och istället erbjuda ”byggprojek-

Undersökningar visar att projekteringsfel
orsakar 20% av byggfelen.
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tering” under ett gemensamt kontrakt.
Men det räcker inte bara med att säga
att ”vi kan göra allt”.
På Bjerking har vi därför sedan två år
tillbaka dragit igång ett internt projekt
kallat ”Bjerking konceptet”, som syftar
till att remodellera hela företagets genomförandeprocesser och arbetsmetodik
ner på detaljnivå. Vi arbetar även i nära
relation med våra kunder, då våra processer och informationsleveranser skall
harmoniseras med mottagarens processer och IT-plattform. Vi tror mycket på
långsiktiga affärsrelationer (partnering),
som ett sätt att gemensamt med våra
kunder utveckla byggprocessen.
BIM skapar ny projekteringsprocess
Undertecknad har arbetat med utveckling och implementering av BIM i olika
sammanhang i mer än 15 år. Mina slutsatser är att den stora potentialen med
BIM, vad gäller en rationellare byggprocess med högre kvalitet och högre produktivitet, låter vänta på sig om vi inte
samtidigt utvecklar och förändrar våra
processer. Ingen annan bransch försöker
trycka in nya IT-hjälpmedel i en gammal
process. Tvärtom så utgår man från en
tänkt idealprocess och utformar IT-stödet anpassat till denna. Detta innebär
naturligtvis att man måste vara beredd
att investera en hel del i att konfigurera IT-verktygen så att de stämmer med
processen. Det räcker inte bara med att
köpa en standard paketerad ”out-ofthe-box” lösning.
Bjerking försöker undanröja hinder
för att bli framgångsrika med BIM. Med
BIM lämnar vi den gamla ”ritningsleverans” orienterade processen, och foku- ➤
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➤serar istället allt mer på vilken information modellen skall innehålla vid ett visst
ögonblick, t ex för att kunna fatta rätt
beslut kring en fråga. Vilken yrkesgrupp
som skall mata in informationen är ointressant. Den som är bäst lämpad skall
även utföra arbetet. (Man skulle kunna
jämföra med hur många yrkesgrupper
som idag är med och bygger ett våtrum,
och den komplexa process som detta för
med sig). Våra arkitekter får tekniskt
stöd av våra ingenjörer redan i mycket
tidiga skeden, så att alla tekniska aspekter beaktas redan från start. På detta sätt
kan vi hamna rätt från början och slipper sena ändringar/förgävesprojektering
(waste).
Lärande Team
Sett ur en beställares perspektiv, så är
det gammalmodigt att diskutera olika
teknikområden.
Beställaren vill ha en erfaren fungerande projekteringsgrupp som sammantaget är bäst lämpad att utföra projektet. Vi börjar därför organisera om våra
konsulter i olika tvärfackliga ”team”.
Teamen blir specialiserade på olika
projekttyper såsom bostäder, kontor,
industri osv. I och med att teamen arbetar tillsammans i projekt efter projekt,

har vi skapat en grogrund för ständiga
förbättringar (kaizen) och erfarenhetsåterföring. Kunskapen och metoderna
blir en del av företagets kapital istället
för att sitta i huvudet hos enskilda individer. Vi har utsett en tydlig ledarroll
som vi kallar för ”Teamledare”. Teamledaren skall äga projektet, och vara en
modern projekteringsledare med tung
BIM erfarenhet och ekonomiskt ansvar.
Teamledaren samordnar alla projekteringsaktivititer och samgranskar kontinuerligt den tvärfackliga 3D modellen
i realtid.
Projektrum
Bjerkings arkitekter och ingenjörer sitter
redan nu tillsammans i samma lokaler,
men för att ytterligare stärka arbetsformen och gruppdynamiken, inreder vi
speciella projektrum som är konfigurerade med datorer uppkopplade mot
vårt nätverk med nödvändig 3D/BIM
programvara. Projektrummet är även
bestyckat med samgranskningsverktyg
samt VP-tavlor. Tanken är att rummen
inte skall fungera som traditionella
mötesrum, utan teamet arbetar under
längre intensiva perioder i rummet gärna med en beställare och entreprenörer
som är delaktiga och närvarande. Rum-

men blir som en ”stridsledningscentral”,
som på lean-språk (japanska) kallas för
”obeya”.
Visuell Planering (VP)
Som kontrast till högteknologiska BIMsystem, använder vi ett helt analogt planeringssystem kallat för ”Visuell Planering” (VP) . Även detta system är hämtat
med inspiration från tillverkningsindustrin (Toyota, Scania m fl). Systemet
bygger på ”post-it” lappar som klistras
upp på olika tavlor. Tavlorna ersätter
både tidplan samt mötesprotokoll. Här
kan vi spara mycket onödig administration och overheadkostnader i projektet.
Enbart besluten protokollförs samt vilka
beslutsunderlag som ledde fram till beslutet. Toyota säger ”kontrollera visuellt
så att inga problem förblir dolda”. Med
BIM och VP kan vi uppnå en kvalitetssäkrad projekteringsprocess, där vi minimerar icke-värdeskapande aktiviteter.
Så vad är då slutligen Lean Design?
Det är en ny process, en ny organisation
samt en ny metod för totalprojektering.
Med Lean Design lyfter vi övrig projektering upp i samma nivå som 3D projektering av stålstommar! ❏
Jan-Olof Edgar,
Bjerking AB

SEMINARIER
Steelbuilding Smart
– från BIM till CNC-styrning av produktion
för kostnadseffektivare stålbyggande
Tisdag 20 januari 2009, Kl. 09:00 – 16:30 med efterföljande buffé och mingel
Plats: Freys Hotel, Bryggargatan 12 (Vasagatan), STOCKHOLM
SBI arrangerar i samarbete med MVR ett endagsseminarium om 3D/BIM
för projektering, tillverkning och montage av stålkonstruktioner med 3D-stöd.
Första halvan av seminariet berör projektering med 3D och den andra halvan hur
man tar emot och behandlar informationen för tillverkning och styrning av montage.
Kostnad: 1 500 kr/person för medlemmar i SBI och MVR
samt 2 500 kr/person för icke medlemmar.
Anmälan till: Tina Ahlskog,
Stålbyggnadsinstitutet, tina@sbi.se, 08-661 02 80.
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High labour costs, increased steel prices and manual errors?
These three are the major problems faced by traditional steel fabricators
world wide. Technological innovations in recent years now allow the steel
fabricator to produce more cost effectively and accurately than ever before.
Pieter van Grool,
Voortman

One of these innovate manufacturers of CNC-controlled machinery for steel fabricators is Voortman. In this article we will outline the advantages of
automation for your fabrication shop.

From 3D-design
to Erection

Drilling, sawing and shot blasting

R

educing man-hours, reducing
waste and eliminating manual errors are made possible when investing in automation. Automated processing of all structural components can
be completed automatically such as plates, angles, channels, beams cost effectively compared to manual methods. Plates and anglers can be processed on the
combination punching and shearing line
with a stock system. All other structural
shapes such as beams, channels, angles,
can be processed on the combination of
several machines in one production line
resulting in minimum of handling and a
complete process that is controlled by
just one operator.
Reduce hours, waste and errors
Reduce your man-hours by combining
several CNC-controlled machines in one
automated production line. This centrally
N R 4 • 2 008 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

Punching and shearing system with product sorting system

controlled fully automated system overseen by just one operator is proprietary
to Voortman. Reduce your waste by importing data and using optimizing nesting
software interfaced with purchasing and
production control. The software will
utilize your stock lengths efficiently and
reduce the amount of waste dramatically
reducing the overall project cost. Avoid
manual mistakes by importing data only
once into the Voortman production database. All operations and processes on the
project will be performed fully automatically and error free.
Optimization software
3D Data, like the DSTV files generated by
a 3D drawing package are converted by
a software package such as Voortman’s
VACAM, to NC files system. After the
importing of data, it is then nested and
sent directly to the pre-fabrication machi-

nery as NC-files for production of each
part. With a combined system with several machines the contract information
is uploaded to only one central database. This information is available for all
machines in the production line and can
be uploaded as required automatically
from the file server. The software will
make an optimum nest / sequence to allow the machines to run automatically.
No valuable time is lost inputting data
manually and mistakes are eliminated
Combination of various operations
When processing beams for example
a horizontal bandsaw, drilling system,
coping system and shot blaster can be
combined in one line. All these processes
can be controlled by only one operator.
When processing plates a punching and
shearing line for flat bar and a stock system can be combined in one line. This ➤
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19

Close up of the V550 Punching and shearing system

nery is downloaded from the software
package directly to the machines. Voortman Staalbouw has an automated line
for the processing of plate / bar and an
automated for the processing of beams.
Processing of beams
The production line for the processing of
beams consists of a Voortman bandsaw
VB1250, a Voortman drilling system
V630M and a shotblaster VSB1500. All
these machines are centrally controlled
by one operator. In this comprehensive
system sawing, drilling and blasting are
carried out simultaneously. The result
is that this CNC controlled production
line processes up to 500 tonnes a week
on a single eight hour shift!

Close up of the 3-axis drilling system

➤ combination results in a fully automated
process, which can operate unmanned
for a considerable time period.
Advantage
The major advantages of an automated
fabrication process are cost savings due
to the labor and time saving realized and
of course accuracy. Traditional fabricators for example as we see in Sweden
normally run about 11-14 man hours/
ton. Fabricators with automated processes like we see commonly in Holland
and Germany run about 4 man hours/
ton. The net result of the investment by
other countries in automated systems gi20
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ves them the capability to enter the Swedish market as they are more efficient
and able to be more cost effective when
pricing the contracts.
Case: Voortman Staalbouw
An example of a highly automated steel
fabrication facility is Voortman Staalbouw in the Netherlands. At Voortman
Staalbouw the various projects are modelled in the 3D Tekla Structures design
and detailing package. With this software
package all information relevant for design and manufacturing of connections
is integrated in the 3D model. The CAM
data for the control of the CNC machi-

Fabrication of plates
A Voortman punching and shearing system V550-10, a Voortman stock system V3000 and an automatic sorting
system are installed at Voortman Stahlbouw. This automated system produces all the connection plates and fittings
required for this state of the art facility.
The Voortman stock system V3000 enables a large amount of steel to be stocked
in a relatively small floor space. The material is removed from the vertical bins automatically with a CNC load/unloading
crane. The crane automatically selects the
correct material from the stock bin and loads it onto the cross transports or can then
automatically load the system we running
parts so not time is lost. After punching
and shearing the automatic sorting system on the outfeed side sorts the parts by
project or phase with the parts discharged
automatically into the correct bin.
SBI seminar
More information about CNC-controlled
processing of steel? SBI organises a seminar about ‘Steelbuilding Smart’. Richard
Steen’s Mats Englund will give a presentation about the possibilities with CNCcontrolled machinery. Richard Steen is
the local dealer for Voortman. Voortman is globally recognized as the market
leader of CNC-controlled systems for the
steel fabricating industry. ❏
Pieter van Grool, Voortman

Läs mer på Internet: www.voortman.net
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BIM (Building Information Model) omfatter blant annet geometri,
romforhold, geografisk informasjon, mengder og egenskaper for
å bygge eller produsere samt utallige flere egenskaper. Fra BIM kan
man høste detaljert informasjon om kvaliteter, objekter og materialer.
Anders
Sand-Larsson,
EDR Engineering Data

Informasjonen kan man bruke for å bedre besluttagningen på tidlig
nivå til bestilling av materialer til byggeplass og senere drift av anlegg.

Resources as

Struktur BIM
– Statsbygg
stiller krav!
B

IM (Building Information Model)
omfatter blant annet romforhold,
geometri, mengder, kvaliteter og
geografisk informasjon for å bygge eller
produsere samt utallige flere egenskaper.
Fra BIM kan man høste detaljert informasjon om kvaliteter, objekter og materialer. Informasjonen kan man bruke for
å bedre besluttagningen på tidlig nivå til
bestilling av materialer til byggeplass og
senere drift av anlegg. BIM kan anvendes
for å visuelt illustrere denne livssyklusen,
fra en ”as-built” modell til ferdig bygg
enda til destruksjon. Alt dette medfører
strengere krav til teknologi med eksakte
og detaljerte leveringer for å underbygge
samarbeid mellom faglige disipliner og
håndtering av en byggeprosess.
BIM i statsbygg
På sin hjemmeside www.statsbygg.no
presenterer Statsbygg at ”...i 2007 skal
minst fem av våre pågående prosjekter
bruke BIM.” I løpet av 2010 skal BIM
benyttes som hovedregel i Statsbyggs
bygg og byggeprosesser. Dette er et signal om at vi ønsker oss bort fra dagens
dokumentsentriske informasjonsflyt og
bevege oss mot en fremtid der “modellen” er informasjonsbærer(en) i alle
planleggings-, bygge- og FDVUSP.”
Statsbygg BIM er både elektroniske
modeller og selve byggeprosessen med
to ulike betydninger. BIM benyttes for å
beskrive både produktet BygningsInforN R 4 • 2 007 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

Building
SMART:
Lavfriksjons
informasjonslogistikk i
vedikjeden
muliggjort
med Building
SMART-standarder IFC=
Lagringsformat, IFD=
Terminologi og
IDM= forretningsprosesser.

Lars Bjørkhaug, SINTEF Byggforsk

masjonsModell og prosessen BygningsInformasjonsModellering.
Modellen
skal inneholde objekter med detaljert
informasjon som for eksempel at en
stålsøyle er et unikt objekt med identitet
og informasjon. Lagringsformatet som
brukes er IFC med en objekt terminologi IFD tilknyttet til relevante prosesser (IDM) som anvendes i dag i BIM
prosjekter i Statsbygg. BIM kommer til
å øke effektiviteten samtidig som mer
nøyaktig modeller og prosesser resulterer i mindre feil. Statsbygg sitt mål om å
bruke BIM som hovedregel i byggeprosesser vil kunne påvirke hele den norske
bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Fordeler med BIM
Bruk av BIM kan medføre at man digitaliserer planleggings-, bygge- og driftprosessen og gjør at informasjonen brukes
effektivt. For å oppnå dette benytter IFC
en åpen internasjonal kommunikasjonsstandard som skal være et uavhengig format som alle kan bruke for å kommunisere med hverandre. Streker og symboler
på 2D tegningene byttes ut med koordinerte 3D/4D/5D informasjonsmodeller
der intelligens står i forhold til hverandre. Kun når all informasjon er samlet
på et sted minimaliserer man rommet
for feiltolkninger og konflikter i bygget.
I prosjekter vil daglig anvendelse av ➤
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Recreation center
Flamingo var
modellert med
Tekla Structures av en Finsk
entreprenør SRV
og var ferdigstilt 2
måneder tidigare
en planlagt.

BIM for stålindustrien
Bygg og anleggs industrien trenger ”design
to build” løsninger til å forbedre prosjekt
kommunikasjon og for å strømlinjeforme
leveringsprosessen av strukturelt design,
detaljering og fabrikasjon. Teklas BIM
(Building Information Modeling) løsning
Tekla Structures er et innovativt verktøy
som muliggjør en åpen integrasjon med
andre disipliner som også supporterer
konstruksjonsprosessen.
BIM løsning for struktur
Stålindustrien møter utfordringer med
tanke på kortere tidsfrister, manglende
informasjon, problemer med revisjonshåndtering, og et større behov for samarbeide med andre fagområder. Tekla
Structures håndterer store data mengder,
avanserte 3D og 4D modeller og er en
betydelig kontrast til dagens dokumentbaserte platformer hvor tegning og rapporter er distribuert og gjenbrukt i forskjellige organisasjoner.
Tekla Structures software integrerer
med andre systemer som for eksempel
produksjons og ressursplanleggings systemer og CNC maskiner. En slik integrering gir alle prosjekt deltakere tilgang til
prosjekt informasjon umiddelbart.
BIM løsning for prosess
Administrasjon av fragmentert prosjektplanlegging og funksjonsdata er en ut22
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Tekla Structures

➤ BIM øke samspillet mellom de ulike faglige disiplinene. Modellen kan anvendes
til blant annet automatisert kvalitetskontroll, simuleringer, tilgjengelighetskrav og test av energiforbruk på tidlige
stadier av prosjektene.
Hva er så effektene av BIM? Bedre
bygg? Færre feil? Billigere bygg? Mer for
pengene? Bedre kommunikasjon? Bedre
grunnlag for kvalifiserte valg?
Vi kjenner ikke alle svarene pr idag,
men for oss vil bare en beskjeden besparelse på 1% i virksomheten bety i størrelsesorden 30–50 millioner kroner i årlig besparelse, så potensialet er stort! fra
www.statsbygg.no

Sentrale begrepper

• BuildingSMART-Konseptet = Lavfriksjons infomrasjonslogistikk i verdikjeden
(E-samhandling) muliggjort med BuildingSMART-standarder (IFC, IFD og IDM)
• IFC (Industry Foundation Classes): Lagringsformat, åpen internasjonell standard
ISO-spesifikasjon (ISO/PAS 16739).
• IFD (International Framework for Dictionaries): terminologi, ISO 12006-3standarden for referansebiblioteker
• IDM (Information Delivery Manual): forretningsprosesser, som planleggings-,
bygge- og FDVUSP-prosesser

fordring i å strømlinjeforme leveringsprosessen for konstruksjonsbedrifter.
Tekla Structures software hjelper med
å planlegge, kommunisere og styre prosjekt informasjon for dermed effektivt å
supportere BIM(Building Information
Modeling). Tekla modellen kan brukes til å kontrollere de ulike stegene fra
design til levering og installasjon, alle
strukturelle data lagres fra konstruksjonsplanlegging til byggeplass.
BIM og åpne standarder forbedrer
kommunikasjonen mellom aktørerne
som strømlinjeformer byggeprosesser.

Dette kan føre til en effektivisering av
byggebransjen, da byggherrer og entreprenører tar mer kvalifiserte beslutninger på bedre elektronisk grunnlag (BIM).
Som Statsbygg skriver på deres hjemeside ”...det er billigere å gjøre feil i bits
and bytes en med stål og betong!” ❏
Anders Sand-Larsson,
EDR Engineering Data Resources as

Läs mer på Internet
www.statsbygg.no
www.buildingsmart.no
www.edr.no
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Färre misstag
vid tillverkning av
stålkonstruktioner
Introduktionen av Teklas
3D-modell i konstruktionsfasen redan på fabriksgolvet
förändrar traditionella sätt att
tillverka stålkonstruktioner.

E

n ny typ av CNC-process som
kallas gravering minskar antalet
mänskliga fel i layout- och passningsprocessen inom ståltillverkning genom förbättrad automation. Förmågan
att kombinera graveringsteknik med informationen i Tekla Structures modell är
ett utmärkt exempel på de fördelar som
Tekla Open API kan tillföra marknaden.
Det brittiska stålbyggnadsföretaget
Barret Steel Buildings har redan tagit den
senaste graveringstekniken i bruk och
har redan funnit att detta beslut leder till
stor nytta. En ökad automatisering ger
flera upplevda fördelar som bland annat omfattar en betydande minskning av
passningsarbeten och montagefel. Enligt
mätningar som utförts i Storbritannien,
är märkning med så kallad automatisk
gravering ungefär 80 % snabbare än
manuell layoutmärkning
Franska Steel Projects är specialister på
integrerade ståltillverkningssystem som
CAM (Computer Aided Manufacturing)
och MIS (Manufacturing Informations
System). De har tagit tillvara på fördelarna med gravering genom att utveckla ett
nytt gränssnitt som kan extrahera CNCinformation direkt från Tekla Structures
3D-modell till maskinerna på verkstadsgolvet. Den nya tekniken Tekla Open API
(Application Programming Interface) i
Tekla Structures har gjort att denna utveckling möjlig. Införandet av detta nya
gränssnitt och den 4-sidiga graveringstekniken har gjort passningsprocessen
mycket mer effektiv och noggrann.
Ny graveringsteknik
De ledande tillverkarna av avancerade
CNC-maskiner (Computer Numerical
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Balk i Teklamodellen med bulthål och anslutande plåtar.

Control) för tillverkning av stålkonstruktioner har tagit till sig den nya
graveringstekniken (scribing). Detta nya
verktyg utvidgar CNC-automatisering
från att bara innefatta stansning, borrning och kapning till att också omfatta
utformning och passning.
Utvecklingen av graveringstekniken
har letts av Steel Projects och maskintillverkaren Ficep och de har vänt upp
och ner på möjligheterna med öppna
programmeringsgränssnitt. Detta leder i
sin tur till att andra företag som arbetar
inom stålindustrin nu får en möjlighet
att bli mer produktiva.
Öka användningen av 3D-modeller
genom innovation och öppenhet
Nya sätt att utnyttja den detaljerade informationen i Tekla Structures modell
skapas hela tiden inom stålindustrin. Den
värdefulla informationen i modellen används allt oftare utanför de traditionella
konstruktionskontoren och på fabriksgolvet för att bistå i tidigare och senare
skeden av processen. Införandet av Tekla
Open API ™ på marknaden är ytterligare
ett steg framåt i arbetet med att skapa fler

Färdigtillverkad del där anslutande delar
markeras med littera samt positionen markeras med ett streck.

möjligheter att använda informationen i
Tekla Structures modell. Teklas Structures kan även användas som enskild plattform för att utveckla anpassningsbara
tillämpningsfunktioner.
Lisa Öhrqvist,
JMW kommunikation

Läs mer på Internet: www.tekla.com
TEMA: 3D

23

Från Kalix går det en strid ström av långtradare
lastade med färdiga våtrum till byggen runt om i landet,
men även till andra europeiska länder. Det industriella
Lars Hamrebjörk,
redaktör, Sålbyggnad

tänkandet inom byggbranschen har lett till att allt fler
monterar rationellt tillverkade badrumsmoduler i sina
projekt i stället för att bygga våtrummen på plats.
Modulerna byggs upp av en stomme i stål med
väggar och tak av stålkassetter.

Prefabricerade
badrumsmoduler
bidrar till det
industriella
byggandet
M E D L E M S F Ö R E TA G E T

V

åtutrymmen kräver både arbete
och tid för att uppnå dagens
krav på kvalitet och finish. Det
nyblivna medlemsföretaget PartAB i
Kalix har valt att bygga badrum rationellt i fabrik, där varje arbetsmoment
kontrolleras, man kan lättare planera
alla hantverksgruppers arbete och vara
helt oberoende av väder och vind. Man
får helt enkelt en kortare byggtid med
högre kvalitet. Att det dessutom blir
betydligt smidigare, snabbare och mer
prisvärt för beställaren gör inte saken
sämre.
Kundanpassade våtrumsmoduler
Våtrumsmodulerna är kundanpassade
och projektinriktade. Beställaren får
välja inredning, mått, layout och färgsättning. Innan våtrummen byggs uppförs
ett provrum. Vissa begränsningar finns
dock. För att få rationella transporter
får våtrummens bredd inte överstiga 2,5
meter. Modulerna måste passa lastbilarna. Geografiskt finns inga begränsningar
och våtrummen installeras i alla typer av
byggnader.
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Industriellt tänkande driver utvecklingen
Allt fler byggföretag inför ett industriellt tänkande i sin produktion och där
passar prefabricerade våtrum in. Bland
annat ingår PartaABs våtrumsmoduler
i Skanskas nya koncept Moderna Hus.
De färdiga våtrummen levereras ”just
in time” i färdiga paket till bygget enligt
överenskommen leveransplan och kan
monteras direkt från lastbilsflaket. När
ett vanligt våtrum ska byggas kan det
involvera upp till tio olika yrkesgrupper
som armerare, VVS-montörer, betongarbetare, snickare och elektriker. Något som
ställer till logistikproblem på bygget med
alla som ska in och ut med sina verktyg.
Ett färdigt badrum från PartAB behöver
bara lyftas in i byggnaden och därefter
återstår att koppla in vatten, avlopp, el
och ventilation. Ett våtrum tar mellan tre
och fyra timmar att installera.

da ritningar producerar PartAB ett provrum
i fullskala där kunden kan se, uppleva och
besiktiga det färdiga badrummet. Detta är ett
mycket viktigt moment för att kvalitetssäkra
badrummet. Provrummet ingår i leveransen
som ett av det totala antalet.

Projektering
PartAB ritar upp varje badrum med CADteknik utifrån kundens projekteringsunderlag
och skickar sedan ritningarna till kunden för
granskning och godkännande. Från godkän-

Många steg i tillverkningsprocessen
Våtrummen byggs på en stålram av Cprofil, 172 x 60 mm. Golv, väggar och
tak tillverkas i olika produktionslinjer
och monteras på efterhand.
➤

Hög automatiseringsgrad
Mycket i fabriken är automatiserat. Kaklingen av våtrummen sker exempelvis med
hjälp av en egenutvecklad robot, som
kaklar ett rum på under en halvtimma.
Roboten sätter en platta var tredje sekund.
Roboten kan själv läsa av ritningen och
välja rätt färg och storlek på kakelplattorna efter kundens önskemål. Varje vägg
har ett ID-nummer, som roboten läser av
för att veta hur väggen ska kaklas. Fogningen sker manuellt – men på sikt räknar
man med att en maskin ska ta över även
detta moment.

M E D L E M S F Ö R E TA G E T
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➤ Golv

Golven tillverkas i en egen fabrik i närheten
och levereras ”just in time” och helt färdiga
med tätskikt och klinker till monteringsbandet. Golvkonstruktionen består av en
stålram av C-profiler med gjutform som ger
garanterat rätt lutning på golvet och ordentlig
avrinning mot golvbrunnen. Golvbrunnar
och röranslutningar monteras före gjutningen. Innan golvet är färdigt läggs tätskikt på
betongen och slutligen golvklinker.
Väggar
Väggstommen består av 70 mm alu-zinkbehandlade stålkassetter med en 9 mm
GU-skiva som limmas mot plåten inne
i kassetten för stabilitet i väggkonstruktionen. Väggblocken transporteras på
löpande band fram till kaklingsroboten
och därefter till nästa station för fogning.
Håltagning och borrning för anslutningsrör och eldosor sker helt maskinellt med
vattenjet.
Tak
Takkonstruktionen är uppbyggd av vitlackerade plåtkassetter med en bygghöjd på 40
mm. Badrummen tillverkas i två invändiga
standardhöjder: 2230 mm / 2300 mm. Ett
”normalstort” rum väger ca: 1200 kg.
Montering till moduler
Efter några timmars mellanlagring fortsätter väggarna till förmonteringen där det
mesta av alla inredningsdetaljer monteras. Väggelementen med inredningen på
plats, sätts därefter samman med golv och
tak till en helt färdig modul. Med hjälp
av hydrauliska lyfthjälpmedel klarar en
enda person att resa rummets väggar.
Slutmonteringen sker på tre parallella
produktionslinjer. VVS och el kopplas,
skåpinredningar monteras, alla ledningar
för vatten installeras och provtrycks för
att eliminera eventuellt läckage.

➊ Väggkonstruktion:
Stomme av alu-zinkbehandlade stålkassetter. 9 mm gips
är monterad i kassetterna. Invändig beklädnad med
kakel. Väggtjocklek 70 mm + kakel.

➋ Takkonstruktion:
Takkassetter av vitlackerad stålplåt.
Kassetthöjd 40 mm.
➊

➌ Kopplingsbox:

➋
➌

Samtliga vattenkopplingar
är lätt åtkomliga via en
lucka i badrummets innertak.

➍ Installationer:
Badrummen levereras med
inredning och installationer. El, vatten och avlopp
ansluts från badrummets
utsida.

➎ Golvkonstruktion:
➍
➎

➏

Stålram med gjuten betongplatts och monterad
glvbrunn. Golvbeläggningen består i de flesta fall
av golvklinker. Betongens
tjocklek är max 60 mm

➏ Transportfötter:
Dessa skyddar golvbrunnen vid transport och lagring. Demonteras i samband
med att badrummet ställs på plats inne
i byggnaden. Vid bjälklag av plattbärlag
används i stället permanenta fötter för
att bygga upp badrummet till aktuell
golvnivå.

På byggarbesplatsen
Modulerna är emballerade för att tåla
både väder och vind, under transport och
hantering på byggplats. De levereras direkt
till byggplats - just in time - för inlyftning
med kran under pågående stomresning av
byggnaden. Byggnaden bör utföras med
en ursparing för våtrum så att färdigt golv
blir i nivå med omkringliggande ytor. ❑
Läs mer på Internet:
www.partab.nu

26

M E DLEMSFÖRETAGET

NR 4 • 2008 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

Stål gör det möjligt
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.
Några exempel på detta är följande projekt.

Første skandinavisk stadion-tak i stål og duk

T

ribuneoverbygg med duk gir en
eksklusiv og spektakulær form samtidig som det slipper inn lys og gir en
mye mer luftig følelse enn et konvensjonelt tak. Briskeby stadion, tegnet av Biong
arkitekter, får som første stadion i Skandinavia, en overdekning av duk og stål.
Løsningen ble tegnet inn etter anbefaling
fra Hallmaker Entreprenør AS. Hallmaker, som tidligere blant annet har markert
seg gjennom et spektakulært forslag til
overbygging av Holmenkollen, besitter i
dag en unik, i Skandinavisk sammenheng,
kompetanse på dette området.
I første byggetrinn er det bygd tak
over tribune nord og vest med et areal
på 4200m2. Det utkragende tribunetaket består av flere buete grunnmoduler
på 7,5m x 20m som er sammenføyd i
svingen. Totalt måler tak-konstruksjonen
rundt 200m x 20m, eksklusive svingen.
Briskeby stadion er prosjektert for en
snølast på 350 kg/m2, og Multiconsult
har vært tredjeparts kontrollør av takkonstruksjonen.
Duk kan betegnes som et mykt konstruksjonselement med evne til kun å ta
opp strekkrefter og er dermed geometrisk
ikke-lineært i forhold til sin statiske virByggherre: Briskeby Gressbane AS
/Briskeby Eindom AS
Arkitekt: Biong Arkitekter AS
Totalenterprise tak-konstruksjoner:
Hallmaker Entreprenør AS
Ansvarlig prosjekterende Stål og
duk-konstruksjoner: Hallmaker
Design/Ingenieurbüro Lichtenfels
Stål leverandør: Norway Steel AS
Duk leverandør: Graboplan Kft.
28
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kemåte. Duk-konstruksjoner må alltid
forspennes og utformes dobbeltkrumm
for å stabilisere den ønskete geometrien.
Konstruksjonskonseptet gir en frihet til
å variere størrelsen på bygningen ved å
tilpasse antall moduler til behovet.
Primærbæringen består av 2 typer fagverksdragere. På nord- og på vestsiden er
disse fundamentert på henholdsvis en og
to prefabrikkerte betongsøyler. På Nordsiden er den utkragende drageren ytterligere
avstivet med to strekkstag i bakkant, og
som videre er ført ned til betongsøylefoten.
Dette for å avlaste innspenningen på søyletoppen. Begge typer fagverksdragere har
konkave overgurter som er krummet med
samme radius. På grunnen av arkitekturen
ble det valgt en forholdsvis lav systemhøyde på dragerne, noe som gjenspeiler
seg, i en relativt sett, høyere stålvekt enn
hva som ellers ville vært tilfellet.
Mellom hovedbuene er det plassert
seks konvekse rigler (c/c 3,2m) for å gi

Med duk og stål får arkitektene muligheter til å slå seg løs med dobbeltkrumme
flater.

en dobbeltkrum duk-flate og støtte ved
store snølaster og dynamiske vindeffekter.
Riglene er forspente med strekkstag for
å unngå stor aksialdeformasjon under
lastpåkjenning. Disse viderefører også
vindtrykket og membranspenninger som
oppstår langs endene ved trykk gjennom
hele taket til vindkryss i endefeltene. ❏
Felix Mediaa Lenning
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Bolidens nya
anrikningsverk
i Aitik

Scylla

V

id Hjälmarekajen i Malmö ligger
Kv Scylla 3 som är en etapp på utbyggnaden av ett helt komplex av
kontorsbyggnader som ligger centralt i
Malmö invid centralstationen och den
framtida citytunneln. Byggnaden är ett
av Skanskas Green Building-projekt med
höga krav på energieffektivisering.
Arkitekt: Arkitektbyrån AB
Stålkonstruktör: WSP Byggprojektering
Entreprenör: Skanska
Stålentreprenör: Bröderna Jansson
Nissavarvet

Denna etappen omfattar två kontorsbyggnader på vardera 7 våningar där
Bröderna Jansson-Nissavarvet fick uppdraget att montera stål och betongstommar inklusive ansvaret för konstruktionsoch tillverkningsritningar på stålet. Hela
projektet består av ca 1 500 stålelement
på sammanlagt 375 ton. Utöver standardprofiler omfattar leveransen även svetsade
hattbalkar samt bockade profiler. Produktionen påbörjades i april 2007 med
stommontage för den första byggnaden
under 2007 och den andra under 2008.
Man har nu börjat på projekteringen för
nästa etapp. ❏

Rögle tar steget in i framtiden med
Lindab Arena

I

nför comebacken till elitserien har Ängleholms gamla ishall moderniserats till
en hockeyarena för cirka 5 050 åskådare med goda förhållanden för både
publik, spelare, media och funktionärer.
Arkitekt: Tengbom Michelsen
Konstruktör: Tyréns i Kristianstad
och NCC Teknik
Totalentreprenör: Peab
Stålentreprenör: Smidmek i Esöv AB
Stålleverantör: Tibnor
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Den gamla ishallen började rivas direkt
efter att sista kvalseriematchen avslutades
våren 2008. Under sommaren restes sedan
en ny stomme med 63 m långa takbalkar
i stål från Lindab. Lindab har även levererat högprofil till det bärande taket till
arenan som till viss del är livperforerad
för att reducera ljudnivån i hallen. ❏

I

oktober 2006 beslutade Boliden AB att
fördubbla malmproduktionen i Aitik
och skapa en av världens mest effektiva
gruvor. Den totala investeringen är på
6 miljarder kronor. Av den totala investeringen är cirka 15% byggkostnader för
anrikningsverk med sidobyggnader.
Kadesjös Ingenjörsbyrå fick i mars
2007 uppdraget att projektera dessa
byggnader i samarbete med PEAB som
är entreprenör för det nya verket. Kadesjös har sedan länge, i denna typ av
projekt, ett samarbete med Projektteamet
i Göteborg. I Aitik-projektet har basicengineeringen av stålkonstruktionerna
genomförts av Kadesjös och detail-engineeringen av stålkonstruktionerna utförts
av Projektteamet.
Det som har styrt tiderna i projektet
har framförallt varit att montaget av de
stora kvarnarna ska kunna starta i maj
2009. För att klara de korta byggtiderna
och för att vara tillräckligt flexibla för
den komplexa processen är alla byggnader är utförda med stålstommar. Den
totala stålmängden för stommarna i anrikningsverket med sidobyggnader uppgår
till cirka 5650ton. Av dessa ligger cirka
3340ton i Malningsbyggnaden, 1175ton i
Flotationsbyggnaden och resten i de cirka
dussinet mindre stålhallar som betjänar
processen.
Trots den krävande tidplanen och
komplicerade processkrav har Kadesjös
och PEAB till dags dato kunnat genomföra projektet helt i enlighet med projekttidplanen. ❏
Beställare: Boliden
Entreprenör: Peab
Konstruktör: Kadesjös/Projektteamet
Stålentreprenörer: Normek och
Fermeco

➤
STÅL GÖR DET MÖJLIGT
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Tredje utbygging
av Ski Storsenter

➤

O

ver butikketasjene i Ski Storsenter
har Veidekke bygget en ny etasje
og forhøyninger med butikker
og helsesenter på til sammen 11.000 m2,
samt bygd på p-huset med en etasje på
11.600 m2. Påbyggingen av kjøpesenteret
ble påbegynt i 2007 og stod ferdig til 15.
oktober 2008. Oppå eksisterende taktekking ble det støpt en betongplate som
beskyttelse under arbeidet med påbyggingen av stålkonstruksjonene og LettTaket. Denne konstruksjonen ble valgt for
å holde belastningene på det eksisterende
bæresystemet så lave som mulig.
Bygg Teknisk Stål AS i Rakkestad har
levert stålkonstruksjonene, ca. 650 tonn
i stålsort S355. Det er benyttet hulpro-

Byggherre: Olav Thon Gruppen AS
Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter AS
RIB: Dr. Techn. Olav Olsen AS
Hovedentreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Stålentreprenør: Bygg Teknisk Stål AS
Betongelementer: Kynningsrud
Prefab AB
Glasstak: Bøckmann AS

filer som søyler, I-, H- og HSQ-profiler
som bjelker, HEB-bjelker i yttervegger
og fagverksdragere i tak. Videre er det
montert utvekslinger for rullebånd samt
2 stk. store glasstak.
Utfordringene med bæresystemet var
det eksisterende bæresystemet i prefabbetong med lange spenn samt høydekravet. Dette resulterte i en god del kraftige
HSQ-bjelker med høyde helt opp til 800
mm og bjelkevekter på over 400 kg/m.
Per i dag gjenstår det å forsterke eksisterende betongsøyler. Bygg Teknisk Stål AS
skal kapsle inn søylene med stålplater, og
lime dem med epoxy til betongen. ❏

Ny messehall for Norges Varemesse

N

orges Varemesse utvider sine messehaller på Lillestrøm. Behovet for
større plass til de største messene
er én årsak til at bygget utvides. Utbyggingen, som skjer i øst, er på til sammen
18.500 m2. Sammen med den eksisterende
bygningen blir den nye fasaden hele 470
meter lang (glassfasade). Byggets høyde
er 11,2 meter. Veidekke Entreprenør AS
er hovedentreprenør for utbyggingen,
som har en totalkostnad på 320 millioner kroner. Grunnarbeidene startet i juni
2007 og nybygget skal være klart til bruk
i desember 2008. Etter utvidelsen utgjør
det totale bygningsareal på messesenteret 70.000 m2. Kjelleren og veggen mot
vest er plasstøpt. Innvendig i hallen er
30
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det prefabrikkerte betongsøyler Ø600.
Øvrige bæresystem er utført med prefabrikkert stål, levert og montert av Bygg
Teknisk Stål AS. Det er gått med ca 420
tonn stål i stålsort S355. Søyler, fagverk
og utvekslingsfagverk i tak er av H- og
HUP-profiler. I hallen inn mot eksisterende bygning er det anvendt 10 meter
lange I-bjelker i taket.
Midt i hallen går et 38 meter langt
utvekslingsfagverk med vekt på ca. 30
tonn. Dette åpner opp for et stort søylefritt område. Fagverkets høyde er 4 meter
og stikker opp igjennom taket. Et innvendig fagverk på 23,7 meter fungerer som
opplegg for messaninens DT-elementer.
Disse ligger an på ca 80 ”opphengsø-

rer”, som er plassmålte. DT-elementene,
av typen DT800, har en lengde på 19,4
meter og et areal på ca. 1.900 m2. Øvrige
etasjeskillere, ca. 750 m2, er utførte med
hulldekker av typen HD320. ❏
Byggherre: Stiftelsen Norges
Varemesse
Arkitekt: Arne Henriksen Arkitekter AS
RIB: Sivilingeniør Knut Finseth AS
Hovedentreprenør: Veidekke
Entreprenør AS
Stålentreprenør: Bygg Teknisk Stål AS
Leverandør betongelementer:
Spenncon AS

➤
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Trollstigen – ny ”postkortvei”

S

tatens Vegvesens prosjekt Nasjonale
Turistveger skal frem mot 2016 gi
hele 18 veistrekninger status som
nasjonale turistveier. Turistveiene slynger
seg langs fjorder, kyst, fjell og fossefall og
byr turister fra inn og utland på naturopplevelser av verdensklasse. Her skal det utformes spennende stoppesteder for rast og
parkering, fotturer og fotografering.
Hittil er seks veistrekninger ferdigstilte
og fått status Nasjonal Turistveg. Neste år
kommer Geiranger/Trollstigen i Møre og

Romsdal med nye utkikksplattformer, rastesteder, sanitæranlegg, infoskilter osv. Arbeidene har allerede kommet svært langt.
Det hele startet med en arkitektkonkurranse der Reiulf Ramstad Arkitekter AS
vant med prosjektet “Rød tråd” i 2004.
Byggearbeidet tok til sommeren 2005.
Trollstigplatået, Stigrøra, på toppen
av Trollstigen har gjennomgått en radikal
ansiktsløftning de tre siste årene.
Langs elvekanten går en gangvei, løftet
opp fra terrenget med stolper av stålk-

Seks Nasjonale Turistveier er allerede ferdige:

» Lofoten, Melbu – Å, 166 km
» Sognefjellet, Lom – Gaupne, 108 km
» Gamle Strynefjellsvei, Grotli – Videsæter, 27 km
» Helgelandskysten nord, Stokkvågen – Storvika, 129 km
» Hardanger (rv 7), Steinsdalsfossen – Halne, 127 km
» Rondane, Enden – Folldal, 48 km (ferdig i høst)

De 12 andre strekningene er under planlegging og utbygging.
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Byggherre: Statens Vegvesen
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
RIB: Dr. techn. Kristoffer Apeland AS
Entreprenør: Christie & Opsal AS
Stålleverandør: Ruukki
Nasjonale Turistveger´s hjemmeside:
www.turistveg.no

jernepeler. Gangveien fører fram, over
en 22 meter lang stålbro over elva, til en
ny utsiktsplass. Hele denne strekningen
er laget slik at også rullestolbrukere kan
ta seg fram.
Den nye utsiktsplattformen krager ut
over kanten av Stigfossen. I tillegg blir
stien og trappa til det gamle utsiktspunktet fornyet og en ny imponerende
utsiktsplattformen tar form. Til sammen
blir det fire nye utsiktspunkter i tillegg til
oppgradering av den eksisterende.
Prosjektet har forutsatt en bevist materialbruk. Materialene skal tåle det harde
klimaet og være mest mulig vedlikeholdsfritt. Cortenstål eller rusttregt stål er et gjennomgangsmateriale i prosjektet, supplert
med trevirke, glass og betong. Stål er det
underliggende hovedkonstruksjonsmaterialet, som bærer andre materialer, som stein i
gabioner eller tredekker på gangstier. Stålets
egenskaper gjør det velegnet til å utvikle
strukturer med slanke proporsjoner. ❏
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Den norske Stålgruppen
(stålentreprenører)
Foreningen har egen hjemmeside her:
www.stalforbund.com/stalgruppen.htm

Coutinho & Ferrostaal AS
Prinsensgt 22,
0157 Oslo

93 25 78 28

EuroProfil Norge AS
Aursnes,
6230 Sykkylven

70 24 64 00

22 82 84 60

Firesafe AS
Pb.6411 Etterstad,
0605 Oslo

22 72 20 20

23 31 83 30

Finn-Durk AS
Skårersletta 45,
1473 Lørenskog

67 92 18 10

22 90 90 00

GT Bygg og Stål AS
Nedre Storgate 45,
3015 Drammen

32 89 55 95

AK Mekaniske AS
Bredmyra 10,
1739 Borgenhaugen

69 10 45 20

A-L Staål AS
Storemyrveien 6,
1626 Manstad

91 56 01 13

ARMEC AS
Pb.60, 2271 Flisa

62 95 54 00

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

69 22 70 00

Salzgitter Mannersman avd Norge
Kirkevn. 64 A
0364 Oslo
22 95 74 90

Hallmaker AS
Strandveien 50,
1366 Lysaker

SSAB Svensk Stål AS
Pb.47, 1313 Vøyenenga

HENT AS
Vestre Rosten 79,
7075 Tiller

72 90 17 00

Icopal Metall AS
Pb. 55, 1477 Fjellhamar

67 97 90 00

Langset Engineering AS
Gammelseterlia 5, 6422 Molde

95 93 36 33

Loe Betongelementer AS
Pb.4, 3301 Hokksund

32 27 40 00

Multiconsult AS
Hoffsv.1, 0275 Oslo

22 51 51 51

NCC Construction AS
Pb. 93 Sentrum,
0101 Oslo

22 98 68 00

Norbye Industriservice AS
Pb.483, 9305 Finnsnes

77 84 17 20

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
(engineering)
Foreningen har egen hjemmeside her.
Mer enn 400 personlige medlemmer og mer enn
30 bedriftsmedlemmer

OptiKon AS
Spinneriveien 1,
1632 Gamle Fredrikstad

69 30 40 00

Paroc AS
Pb.150 Oppsal, 0619 Oslo

22 62 71 12

Industrigruppen Stålbygg
Corus Bygg Systemer AS
Røraskogen 2, 3739 Skien

35 91 52 00

Seut Industrier AS
Mossevn. 63/65,
Pb.351, 1601 Fredrikstad

69 36 87 70

Ruukki Norge AS
Pb. 140 Furuset, 1001 Oslo

815 00 464

Siv. ingeniør Arne Vaslag AS
Karivoldveien 90,
7224 Melhus

72 87 12 50

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

66 98 73 20

Smith Stål Nord AS
Nedre Ila 66,
7493 Trondheim

72 59 24 00

Smith Stål Øst AS
Bentsrudveien 3,
3080 Holmestrand

33 37 25 00

Bygg Teknisk Stål AS
Pb.173,
1890 Rakkestad
Contiga AS
Pb.207, Økern
0510 Oslo

23 24 89 00

Fana Stål AS
Espehaugen 23,
5258 Blomsterdalen

55 91 81 81

Kynningsrud Prefab AS
Pb.13,
1662 Rolvsøy

69 33 77 00

Kristiansand Industriservice AS
Barstølveien 24 a,
4636 Kristiansand

38 02 33 13

Lønnheim Stål AS
Nordmørsveien 54,
6517 Kristiansund N

71 57 23 00

Metacon Industrimek AS
Pb.184,
1891 Rakkestad

69 22 44 11

Nortech AS
Skotselv Næringspark,
Pb.8, 3331 Skotselv

32 75 67 00

Næsset Mek. Verksted AS
Bergermoen,
3520 Jevnaker

61 31 09 11

NLI Alfr. Andersen AS
Pb.2016,
3255, Larvik

33 14 15 00

Ofoten Mek AS
Havnegt. 21,
Pb. 18, 8501 Narvik
Ruukki Construction, FI,
PO-Box 900,
60101 Seinäjoki, Finland

76 97 78 10

+ 358 64160 111

Ruukki Construction Norge AS
8805 Sandnessjøen

75 06 36 10

Skalles Mek. Verksted AS
Krosnesvn. 6
1621 Gressvik

69 36 32 50

Dillinger Hütte Norge AS
Akersgt 41,
0158 Oslo

23 11 85 80

Thyssenkrupp Stahlunion GMBH Delegation
Enebakkveien 117 Oppg. B,
0680 Oslo
22 66 01 90
Stål- og Metallgrossistenes Forening
(stålgrossister)
Astrup AS
Pb.8 Haugenstua, 0915 Oslo
22 79 15 00
Leif Hübert Stål AS
Pb.1083, 4683 Søgne

47 81 80 00

Norsk Stål AS
Pb.123, 1378 Nesbru

66 84 28 00

Ruukki Norge AS
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo

22 90 90 00

ArcelorMittal Construction Norge AS
Dyrskuevn. 16, 2040 Kløfta
63 94 72 72
Plannja AS
Pb. 8 Leirdal, 1008 Oslo

23 28 85 00

Nordic Galvanizers
Foreningen har egen hjemmeside her.
www.zincinfo.se
Andre
A3 Bygg & Montasje AS
Nordsletten, 1930 Aurskog

63 85 84 35

A. L. Høyer AS
Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo

23 27 80 00

SKV AS
Tomtevn. 21,
1618 Fredrikstad

69 35 12 20

Stav Industrier AS
Heggstadmoen 1,
7080 Heimdal

72 88 72 95

Alsvåg Plater AS
Pb.263, 8401 Sortland

76 11 00 30

33 33 58 00

BrannStopp Norge AS
Pb.2104 Stubberød, 3255 Larvik

63 88 19 40

EDR AS
Leif Tronstads plass 4,
1337 Sandvika

Stokke Stål AS
Dalen veien 9, 3160 Stokke
Åkrene Mek. Verksted AS
Tuenvn. 30,
2000 Lillestrøm

Stålklubben
ArcelorMittal Commercial Long Norway AS
Pb.2667 Solli, 0203 Oslo
22 83 78 20
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Corus International Norway
Karoline Kristiansens vei 5,
0661 Oslo
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Edvind Hansen & Søn AS
Pb.2063-PIB,
2811 Hunndalen

04255

Stalatube OY c/o GatewayStainless AS
Pb. 317 Bragernes,
3001 Drammen
32 82 85 02
Stene Stål Produkter AS
Seljevn. 8,
1362 Rolvsøy

69 33 60 33

33 13 60 60

StS Gruppen AS
Pb. 6085 Postterminalen,
5892 Bergen

55 20 80 00

67 57 21 00

ThermiSol AS
Pb. 2139 Høyden,
1521 Moss

22 60 60 40

61 14 00 80

Y.B.M Construction AS
Holmliasentervei 19,
1255 Oslo

21 94 54 21
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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
Outokumpu Stainless AB
774 80 AVESTA
SSAB Oxelösund AB,
613 80 OXELÖSUND
SSAB Tunnplåt AB
781 84 BORLÄNGE
Ruukki Sverige AB
Jägershillgatan 18,
213 75 MALMÖ
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

031-779 32 00
0226-810 00
0155-25 40 00
0243-700 00

040-607 14 00

040-38 40 00
031-775 20 00

Stålmonteringar AB STÅLAB
Faktorsgatan 12,
461 37 TROLLHÄTTAN

0520-47 41 00

SWL Stålkonstruktioner AB
Box 500,
777 25 SMEDJEBACKEN

0240-66 87 50

Västanfors Stålbyggnader AB
Södra Linjan, 737 30 FAGERSTA

0223-475 00

Konsulter
Bjerking AB
Box 1351, 751 43 UPPSALA

018-65 11 00

Bloms Ingenjörsbyrå AB
Mästargatan 5,
781 71 BORLÄNGE
ELU Konsult AB
Rinkebyvägen 1,
182 36 DANDERYD

0243-79 20 90

08-622 91 00

FB Engineering AB
Box 12076, 402 41 GÖTEBORG 031-775 10 00
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Box 1013, 721 26 VÄSTERÅS

010-484 00 00

Tunnplåtstillverkare
Europrofil AB
Box 147, 713 23 NORA

PI i Göteborg PIAB AB
E A Rosengrens gata 19,
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA

0587-818 80

Lindab Profil AB
269 82 BÅSTAD

ProDevelopment i Sverige AB
Vattentornsvägen 26,
972 51 LULEÅ

0431-850 00

Plannja AB
971 88 LULEÅ

0920-929 00

Tunnplåtstillverkare
AB H Forssells Smidesverkstad
Box 1243, 141 25 HUDDINGE

08-774 08 30

Projektteamet AB
Knipplekullen 3B,
417 49 GÖTEBORG

021-15 58 00

031-49 99 60

0920-24 86 38

031-70 50 700

Ramböll AB
Box 17009, 104 62 STOCKHOLM 08-615 60 00
STING
Kardanvägen 32
461 38 TROLLHÄTTAN

0520-156 60

Connector L Augustsson AB
Badhusgatan 12, 722 15 VÄSTERÅS 021-18 36 49

Stålbyggnadskontroll AB
Bergshamra Allé 139,
170 74 SOLNA

08-655 40 10

Contiga AB
Box 94, 761 21 NORRTÄLJE

0176-773 00

Sweco Structures AB
Box 34044, 100 26 STOCKHOLM 08-695 60 00

090-70 24 70

Tyréns AB
118 86 STOCKHOLM

08-566 410 00

VBK
Mölndalsvägen 85,
412 85 GÖTEBORG

031-703 35 00

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

Dem-Verk Mek AB
Degernäs 265, 905 80 UMEÅ
EAB AB
333 33 SMÅLANDSSTENAR

0371-340 00

LECOR Stålteknik AB
Dumpergatan 8, 442 40 KUNGÄLV 0303-24 66 70
Llentab AB
Box 104, 456 23 KUNGSHAMN

0523-790 00

Maku Stål AB
Verkstadsgatan 15, 504 62 BORÅS 033-23 70 80
Peikko AB
Box 4, 601 02 NORRKÖPING
PRETEC AB
Box 552, 442 16 KUNGÄLV

011-13 82 50
0303-24 30 80

Ruukki Sverige AB
Svärdvägen 21, 182 33 DANDERYD 08-545 499 50
Ranaverken AB
534 92 TRÅVAD
Smederna AB
Skyttbrinksvägen 12,
147 39 TUMBA
Svecon Construction AB
Garnisonsgatan 25A,
254 66 HELSINGBORG

0512-292 00

08-556 455 00

042-38 09 30
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Korrosionsskydd
Alucrom AB
Box 8919,
402 73 GÖTEBORG

031-744 19 90

Brandskyddsmaterial
Cembrit AB
Box 42013,
126 12 STOCKHOLM

08-506 608 00

Isolering / Lättbyggnad
Gyproc AB
Box 153, 746 24 BÅLSTA

0171-41 54 00

Knauf Danogips
296 80 ÅHUS

044-28 95 00

Saint Gobain Isover AB
Box 501, 260 50 BILLESHOLM

042-840 00

Sammanfogning / maskiner
Bult & Fästteknik AB
Rattgatan 14,
442 40 KUNGÄLV
0303-20 67 00
Ejot & Avdel System AB
Box 9013, 700 09 ÖREBRO

019-20 65 00

ESAB Sverige AB
Box 8004, 402 77 GÖTEBORG

031-50 90 00

Mage AG
Industriestrasse 34,
CH-1791 COURTAMAN

+41 26 684 74 00

Richard Steen AB
Lövaskog, Kronogården,
516 92 ÄSPERED

033-27 62 00

SFS Intec AB
Olivehällsvägen 10,
645 42 STRÄNGNÄS

0152-71 50 10

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

Byggföretag
Arcona AB
Box 19513, 104 32 STOCKHOLM 08-601 21 00

StruSoft AB
Fridhemsvägen 22,
217 74 MALMÖ

040-53 01 00

Banverket
781 85 BORLÄNGE

0243-44 50 00

BauHow
Box 184, 201 21 MALMÖ

Tekla Software AB
Sigurdsgatan 21,
721 30 VÄSTERÅS

021-10 96 00

040-636 60 30

WSP Sverige AB
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Open House Production AB
Lommavägen 39,
232 35 ARLÖV

08-688 60 00

040-53 37 30

PART AB
Industrigatan 7,
952 31 KALIX

0923-79590

PEAB AB
Margretetorpsvägen 84,
260 92 FÖRSLÖV

0431-890 00

Skanska Sverige AB
169 83 SOLNA

08-504 350 00

Intresseorganisationer
Jernkontoret
Box 1721, 111 87 STOCKHOLM 08-679 17 00
MVR
Box 17244,
104 62 STOCKHOLM

08-545 161 50

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

08-783 82 40
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Posttidning B
Retur adr: Nyheter om Stålbyggnad
Stålbyggnadsinstitutet
Vasagatan 52, 111 20 Stockholm

