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O Certiﬁering av verkstäder
O Landskapstilpassede
høyspentmaster
O Skruvförband
O Thermal mass

Krystallen, Köpenhamn

Sandwichpaneler med
estetik och hållbarhet
Framtidens
design och
byggsätt är här

Evolution

KS 1100 CS
Classic 175 mm
U–värde 0,11
B-s1,d0
E160

Kingspan är en föregångare
i hållbarhet. Våra produkter
utvecklas alltid utifrån ett miljötänkande och för att minska
energiförbrukning och koldioxidutsläpp i olika sorters byggnader.
Vi var också först med att utveckla
det helt koldioxidneutrala huset.
Serien KS1100 CS Classic är en
av marknadens mest populära
paneler, valda för sina utmärkta
prestanda men också för sina
estetiska kvaliteter. Tillsammans
kan vi bygga för framtiden.

Arkitektonisk utformning | Hållbar lönsamhet | Brandklassning | Kvalitet och garantier

Börja bygga din framtid på www.kingspanpanels.se
Kingspan Insulated Panels är en världsledande tillverkare av paneler och isoleringsprodukter för bland annat kommersiella byggnader,
hallar, arenor, lantbruk och livsmedelsindustri. Vi har produktionsanläggningar i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Kingspan
Group Plc består av fyra divisioner– Kingspan Insulated Panels, Kingspan Insulation, Kingspan Renewables och Kingspan Access Floors.
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FRÅN AX TILL LIMPA
FÖR FRAMTIDENS FLYG.

LW Smide har varit verksamma sedan 1994 och
är idag en av de ledande smidesverkstäderna i Stockholmsområdet.
Just nu är de med och förbättrar kapacitet och flexibilitet
på Stockholm Arlanda Airport genom arbetet med utbyggnaden av Pir F.
När de sökte en leverantör som kunde leverera från ax till limpa föll valet på Tibnor.
Tack vare ett nära samarbete och god kommunikation levererar
vi nu färdigbearbetade artiklar direkt in i LW Smides svetsverkstad.
Tillsammans hjälps vi åt för att hålla den snäva tidsplanen.
Vad kan vi göra för dig?

www.tibnor.se
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Nya regler skapar aktivitet

±

ret som snart är till ända har präglats av stora regelverksförändringar. Från andra
maj i år gäller en ny PBF, PBL och BBR. Från samma datum ska Eurokoder och
tillhörande utförandestandard användas för samtliga byggprojekt. Byggproduktdirektivet, CPD, har ersatts av byggproduktförordningen, CPR. Dessutom har den europeiska
standardiseringsorganisationen, CEN, beslutat om en standard för hållbara byggnadsverk
som kommer att införas som en svensk standard i början på 2012.
SBIs verksamhet har förstås i stor utsträckning präglats av dessa stora genomförda, och kommande förändringar. När det gäller införandet av Eurokoder så fortsätter vi vårt arbete med
handböcker som förenklar användningen av stål i byggnadskonstruktioner. Vi har tidigare
tagit fram läromedel för våra högskolor och yrkesverksamma baserade på Eurokoder och förra
året en handbok för tillämpning av utförandestandarden EN 1090-2. I år har vi arbetat hårt
med en uppdatering av Detaljhandboken som länge efterfrågats av er. Idag är fyra av sju delar
färdiga och de sista tre beräknas bli färdiga innan årsskiftet.
Införandet av CPR innebär att det blir krav på CE-märkta byggprodukter då det ﬁnns en harmoniserad standard. Övergångstiden för den harmoniserade standarden EN 1090-1 löper ut
1 juli 2012 och därefter krävs att bärverksdelar i stål tillverkats av ett företag som är certiﬁerat
av ett anmält organ. I skrivande stund ﬁnns det fem certiﬁerade företag i Sverige och de ﬂesta
verkar vara på gång. Det är mycket glädjande och nu ser vi möjligheter till en fungerande
stålbyggnadsmarknad även efter 1 juli 2012. Bra jobbat! För er som ännu inte har läst på vad
som krävs och vilka som omfattas har vi tagit fram en liten broschyr tillsammans med Norsk
Stålförbund som ger grundläggande information. Det ﬁnns även mycket information om EN
1090-1 på www.sbi.se.
På miljöområdet har som redan nämnts en ny miljöstandard antagits i CEN.
Vi har under året tagit ledartröjan i Europa på detta område och varit med
och påverkat där det gör mest nytta. Med hjälp av vår miljöexpert Rutger
Gyllenram och andra stålintressenter i Europa har vi lyckats förbättra
standarden från det ursprungliga förslaget, men vi har inte nått riktigt
ända fram. Det gör att vi planerar att arbeta vidare med detta även
under nästa år.
För att nå ut med alla nyheter har vi under året genomfört 30 seminarier/
kurser med sammanlagt över 1 000 besökare! Inför 2012 ligger fortfarande den globala osäkerheten i fokus och den har vi tyvärr inga
större möjligheter att påverka, men låt oss hoppas att det löser sig och
att vi kan se fram emot ett nytt framgångsrikt år för stålbyggandet!

Furillen
Foto: Åke E:son Lindman

Kilden
Foto: Ruukki

Björn Uppfeldt
VD, Stålbyggnadsinstitutet
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SILVERBALKEN

Silverbalken 2011

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt
framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. Silverbalken
delades i år ut för 37:e året i rad. Årets mottagare av Silverbalken
är Hans Forsmark, Bengt Svensson och Anders Thalberg för
sitt innovativa utnyttjande av stål i Stockholm Waterfronts
kongressbyggnad.
Hans Forsmark, Bengt Svensson och
Anders Thalberg, samtliga verksamma på
White arkitekter, är arkitekterna bakom
Stockholm Waterfront Congress Centre.
Ett omtalat och omdiskuterat projekt i
centrala Stockholm. Den triangelformade
och av olika traﬁkslag starkt begränsade
tomten samt det exponerade läget ställde
stora krav på ett innovativt materialutnyttjande.
Projektets avslutning mot Riddarfjärden består av en kongressanläggning där
3 000 gäster ska samlas i en volym på
20 000 kvadratmeter med nästan obegränsade möjligheter till ﬂexibilitet. För att
rymma hela innehållet på den trånga tomten måste byggnaden vara mycket större
än sitt eget avtryck på marken. Detta har
arkitekterna löst på ett elegant sätt med
hjälp av en stomme av stål där materialet
utnyttjats fullt ut.
Kongressens exteriöra uttryck som
en silverglänsande krona har skapats av
3 500 stycken unikt designade z-proﬁler i
rostfritt stål som monterats med en distans
till den bakomliggande klimatväggen.

Prismotiveringen lyder:
Arkitekterna Hans Forsmark, Bengt
Svensson och Anders Thalberg tilldelas
Silverbalken år 2011 för sitt innovativa
utnyttjande av stål till såväl stomme som
i det exteriöra uttrycket för Stockholm
Waterfronts kongressbyggnad.
Genom att utnyttja stålets egenskaper
har den önskade byggnadsvolymen ska6

S ILV E R B AL KE N

Stålbyggnadsstudiebesöket gick i år till de två stora
arenabyggena i stål som pågår i Stockholm. Här
beundras de smäckra takfackverken som Sweco
projekterat vid Swedbank Arena.

Det nya medlemsföretaget A3 Cert informerade i sin
monter om hur stålbyggare och konstruktörer ska gå
tillväga för att certiﬁera sin verksamhet.

Hans Forsmark, Bengt Svensson och Anders
Thalberg tilldelads Silverbalken 2011 för sitt
innovativa utnyttjande av stål till såväl stomme
som i det exteriöra uttrycket för Stockholm
Waterfronts kongressbyggnad.

Två andra nya medlemsföretag, Intercut ovan och
CAD-IQsystem, presenterade sina produkter och
tjänster under pauserna mellan föredragen.

pats med ett minimalt avtryck på marken
som ryms inom tomtens starkt begränsade
yta.
Kongressbyggnadens exteriöra uttryck
har skapats i en fri svepande form med
hjälp av individuellt utformade proﬁler i
rostfritt stål där materialets egenskaper
i form av ytﬁnish och formbarhet tagits
tillvara på ett utmärkt sätt.
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Stålbyggnadsdagen 2011
Den 20 oktober gick den 44:e
Stålbyggnadsdagen av stapeln
i Nacka Strandsmässan, Stockholm. Över 250 deltagare, och
rekordmånga, 38 utställande
företag, hade samlats till den
årliga höjdpunkten för Stålbyggnadsbranschen.
Stålbyggnadsdagen hade i år samlat över 250 intresserade deltagare.
Dagen inleddes med att Dag Björklund från
Nacka kommun hälsade oss välkomna till
Nacka och passade samtidigt på att berätta
lite om vad som byggs i omgivningen. Maria
Rankka, vd på Stockholms Handelskammare
visade sedan på att städernas tillväxt gynnar
hela landet men skapar samtidigt utmaningar,
inte minst inom infrastrukturen, för t ex
Stockholm som växer med två bussar per dag.
Jernkontorets nye vd, Bo-Erik Pers, höll ett
mycket intressant föredrag om framtiden för
stålindustrin. Samtidigt som jordens befolkning
växer så växer även inkomsterna i många länder och därmed även stålkonsumtionen. Kina
står idag för hälften av världens stålproduktion
och bygger 30 nya stålverk på två år. De stora
utmaningarna för svensk stålindustrin är; den
snabba marknadsförskjutningen mot Kina,
kraven på väsentligt snabbare minskning av
koldioxidutsläpp inom EU jämfört med i resten
av världen, skenande råvarukostnader samt
kompetensförsörjningen.
Efter kaffepausen med mingel bland alla
utställare inleddes en serie föredrag på temat
- Tips och råd från experten. Anders Sjelvgren
från Boverket och Jörgen Thor från Brandskyddslaget höll varsitt givande föredrag
kring det nya regelverk som håller på att
införas och som påverkar alla i stålbyggnadsbranschen. Vad innebär de nya reglerna och
hur påverkar de oss var det självklara temat.
Björn Åstedt från Stålbyggnadsinstitutet
presenterade den tredje generationen Detaljhandböcker från SBI som denna gång är
anpassade till Eurokoderna. Han demonstrerade även det nya dimensioneringsprogrammet som är kopplat till detaljhandböckerna.
Mikael Widmark från SWT berättade i sitt
föredrag om fördelarna med de nya reglerna
om certiﬁering och CE-märkning. Mikael
berättade även om hur en certiﬁering går
till och vilka krav som ställs. Certiﬁering och
CE-märkning var också temat på det numera
traditionella onsdagsseminariet som hålls
dagen före Stålbyggnadsdagen.
Efter en mingellunch bland de utställande företagen pratade Ove Lagerqvist om
Bygginnovationen. Ett nationellt innovationsprogram som ska leda till innovativa
produkter, tjänster, eller processer som kan
ﬁnnas på marknaden om tre år. Byggbranschens Steve Jobs sökes!
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Anders Sjelvgren från
Boverket

Bo-Erik Pers från
Jernkontoret

Maria Rankka, Sthlms
Handelskammare

Mikael Widmark, SWT Petteri Lautso, Ruukki

Ove Lagerqvist informerar om certiﬁering enligt
SS-EN 1090-1 vid onsdagens förseminarium till
Stålbyggnadsdagen.
Därefter följde ett pass i miljöns tecken.
Rutger Gyllenram guidade oss i standarddjungeln på miljöområdet och delade med
sig av sin omfattande kunskap på området.
Pia Öhrling hade därefter en intressant genomgång av de miljöklassningssystem som
vi allt oftare blir påverkade av i vårt stålbyggande. Pia berättade om hur komponenter
i stål står sig i de olika klassningssystemen.
Petteri Lautso, miljöansvarig på Ruukki,
berättade om hur man på Ruukki allt mer
fokuserar på miljöfrågorna och kunde visa
att stål är ett miljöriktigt val både för stommar och för ytskikt!
Dagens avslutande pass inleddes av Rob
Partridge från AKTII som på ett mycket
inspirerande sätt med många bilder visade
att stål är det naturliga valet vid spännande
arkitektoniska lösningar. För att lyckas krävs

Jörgen Thor från
Brandskyddslaget

Svante Lindqvist, uppskattad ”sidekick”

Rob Partridge, AKT II

det samverkan mellan arkitekt/konstruktör/
stålentreprenör. Även nästa föredragshållare,
Fredrik Einarsson från Ramböll, var inne på
samma spår. Han berättade om hur samverkan mellan konstruktör och arkitekt ledde till
såväl Stålbyggnadspriset och European Steel
Design Award som till Kasper Sahlinpriset.
Innan dagens siste föredragshållare släpptes
fram på scenen intogs densamma av dagens
moderator, Tomas Alsmarker, och hans sidekick, Svante Lindqvist. Deras uppskattade
samspel mellan föredragen manifesterades
av Svante som plockade fram sin ﬁol – den
kom även till användning under kvällens
traditionella Stålbyggnadsmiddag.
Klas Liliequist från WSP avslutade dagen
med att berätta ingående om konstruktionsarbetet bakom om ett av fredagens
studiebesöksprojekt, Stockholmsarenan. Klas
fanns även på plats under själva studiebesöket på Stockholmsarenan. Vid det andra
studiebesöksobjektet, Swedbank Arena, var
konstruktörerna Lars Cederfeldt och Lars
Hansson på plats.
Boka in torsdag 18 oktober 2012 i
Malmö för nästa Stålbyggnadsdag!
På www.sbi.se ﬁnns pdfer av presentationerna från Stålbyggnadsdagen att
hämta hem.
Lars Hamrebjörk
S T Å LB Y GG N AD SD AG E N
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NORSK STÅLDAG

Norsk Ståldag 2011 med rekordstor deltakelse
Norsk Ståldag er hovedarrangementet for stålkonstruksjonsbransjen i Norge og årets viktigste
begivenhet i bransjen. Konferansen er det største faglige og sosiale arrangementet for fagfolk, som
arbeider med stål og stålkonstruksjoner, og er den naturlige møteplassen for å oppdatere kunnskaper, knytte kontakter og treffe kollegaer, kunder og konkurrenter.
Årets program hadde hovedtemaer innenfor økonomi og fremtidsutsikter, FOU,
store konstruksjoner, arkitektur og miljø
og faglige relasjoner, og en rekke både
nasjonale og internasjonale foredragsholdere.
Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB
NOR Markeds åpnet det hele med en rekke klare hentydninger til alle i ”lykkelandet” Norge; Norge har en handlekraft som
andre land bare kan drømme om, men la
samtidig til at også den norske økonomien
vil merke de kalde vindene utenfra. Krisen
i eurolandene og påvirkningen Kina har på
det globale markedet, vil ikke gå upåaktet
hen i Norge.
Dørum ble etterfulgt av sjefsøkonom
Kjell Senneset, i Prognosesenteret. Sysselsettingen vil fortsette å vokse samtidig
som arbeidsledigheten vil fortsette å
synke, men også han påpekte de samme
faremomentene som Dørum var innom
i sitt foredrag. Norge har imidlertid en
økende folketilvekst, og dette vil drive
markedet fremover i form av krav til blant
annet økt boligbygging og ﬂere nærings –
og offentlige bygg.
Første del ble avsluttet med et FOUdrypp der industridesigner Eva Widenoja i
Widenoja Design AS introduserte designmaster i Stål som ”rocker” – et veltilpasset
foredrag i den pågående debatten vedrørende landskapstilpassede kraftmaster.
Industridesign i større målestokk, med en
godt utformet designstrategi og estetikk i
kombinasjon med fornuftige materialvalg
og detaljutforming, kan absolutt være
med på å bringe nye ideer og grønnere
tanker inn i både debatt og marked.
Statoilbygget på Fornebu – et avdelingskontor på 66.000 m2 – vil også ruve
godt i landskapet med sin helt spesielle
arkitektur. Michael Porko, direktør for prosjektvirksomheten i Ruukki Construction,
Norge, tok oss med på en spennende reise
med hovedvekt på de mange utfordringer
et bygg av en slik størrelse og form har
med hensyn til produksjon og montasje.
Miljøfokuset har lenge vært på
dagsordenen og Norsk Ståldag 2011 var
intet unntak. I forbindelse med de store
idrettsarrangementene rundt om kring i
verden har det blitt bygget en rekke større
stadionbygg, og det var svært interessant å se hvordan miljøbegrepet hadde
funnet sitt innpass også her. Arkitekt Andy
Simons, i KSS Group, viste blant annet
hvordan gjenbruk av større eller mindre
8
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Det var en utstilling i tilknytning til konferansen med 20 utstillere. Nytt av året var imidlertid utstillernes mulighet for en kort produktpresentasjon i en egen parallellsesjon.
Norsk Stålkonstruksjonspris 2011 ble
tildelt vinnerteamet
bak Holmenkollbakken, her representert
ved (fra venstre)
Julien De Smedt
(JDS Architects
AS), Florian Kosche
(Dipl.-Ing. Florian
Kosche AS), Tennce
Carlsson (Lecor
Stålteknik AB), Terje
Børsum (Norconsult
AS) og Erik Øimoen
(Oslo Kommune).
Foto: Fredrik Drevon

Arkitekt Jeroen Zuidgeest fra MVRDV Architects
– i fri utfoldelse.

Norsk Ståldag ble i år arrangert for 23. gang på
Grand hotell i Oslo 3. november. Ståldagen samlet
i år hele 160 deltakere.

deler av hovedkonstruksjonene var en
del av miljøbegrepet i forbindelsen med
utbyggingen av ﬂere av stadionbyggene
til OL i London neste år. Videre ﬁkk vi
se eksempler på energieffektivisering,
”levedyktighet” og hvordan stadionbygg
inngikk i en større transformasjonsprosess
i belastede områder.
LCA – og CO2-regnskap inngår i
dag som viktige bestanddeler i ethvert

byggeoppdrag. Imidlertid, bransjen har
manglet enkle dataverktøy til bruk i
konseptevalueringsfaser. I presentasjonen
av AMECO, ved Olivier Vassart i ArcelorMittal Sections, ﬁkk vi endelig presentert
et brukervennlig dataverktøy, som på en
enkel og oversiklig måte kunne presentere
et oversiktlig CO2-regnskap. Et grunnlag
godt nok til å beslutte de mange valg man
har i en konseptevalueringsfase.
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 / - 3 4 ± , " 9''. ! $

NYHETER

På Dag 2 var det studiebesøk til Statoils nye
kontorbygg på Fornebu.

Kasper Salin-priset till Station Triangeln i Malmö
OStation Triangeln blev vinnare av årets

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

Foto: Fredrik Bekken

Det anerkjente arkitektkontoret
MVRDV, kjent for blant annet utformingen av Barcode-utbyggingen i Oslo,
var en av hovedtalerne i temaet arkitektur
og miljø. Arkitekt og prosjektleder Jeroen
Zuidgeest hadde valgt ”The need for
Density” som overskrift for sitt foredrag
– et velvalgt tema, der vi alle ble trukket
inn i en omfattende og meget interessant
tankeprosess, der svaret på blant annet de
mange miljøspørsmålene ble at arkitektur
er et(det) nødvendig redskap i bestrebelsen etter en bedre verden å leve i. Avslutningsvis ﬁkk vi presentert prosessen som
førte frem til materialiseringen av DNB sitt
nye hovedkontor i Barcode.
Siste post på det ofﬁsielle programmet
var i år utdelingen av Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris 2011
og Norsk Stålkonstruksjonspris 2011.
Førstnevnte pris gikk til NTNU-student
Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen, som
presenterte sitt vinnerprosjekt Gjenbruk
av oljeplattformer – en mulighetsstudie.
Norsk Stålkonstruksjonspris 2011 gikk
til Holmenkollen Nasjonalanlegg – Ny
storbakke K120, og Terje Børsum, fra
Norconsult AS, holdt en presentasjon av
hoppbakken på vegne av vinnergruppen.
Rett etter konferansen var det igjen tid
og mulighet for en aperitiff i ”Stålbaren” i
Speilsalen. Her var det mulig enten å nyte
live Jazz eller fortsatt faglige diskusjoner
hos utstillerne. Etter hvert ble Speilsalen
duket for bankett for ca. 100 gjester
– et svært hyggelig antall sett med en
arrangørs øyne.
Alt i alt en meget opplevelsesrik dag.
Vi sees igjen til neste år!

har utformats av Swecos arkitekter
tillsammans med danska KHR arkitekter. Station Triangeln var också ett av de
nominerade projekten till Stålbyggnadspriset i våras.

Kasper Salin-pris som delas ut av Sveriges
Arkitekter.
Station Triangeln är en av stationerna
till nybyggda Citytunneln i Malmö som

The European Steel Bridges
Award 2012
OECCS inviterer til priskonkurransen
“The European Steel Bridges Award
2012”. Priskonkurransen er åpen for stålbruer og samvirkebruer der stålkonstruksjonen er produsert av et medlem av ECCS
(dvs medlemsforetak i SBI i Sverige eller
Norsk Stålforbund i Norge). Konstruksjonen må være fullført og ferdigstilt, klar til
bruk, i løpet av de siste to årene. I 2008
ble Ypsilon G/S-bro i Drammen tildelt en
pris i kategorien gangbroer.
Prisen vil bli tildelt under et International Symposium i Paris fra 18. til 20. april
2012. Mer informasjon her:
www.steelbridges2012.com.
Prosjektene må være sendt til organisasjonen SCMF (FR) innen 25. desember
2011. Skriv til post@stalforbund.com for
å få tilsendt konkurranseregler og søknadskjema.

Nordisk Stålbrodag 2011
OFör tredje året i rad arrangerade Stålbyggnadsinstitutet tillsammans med Ruukki ett seminarium om stålbroar. Tillställningen, den 29
september, lockade i år totalt 100 deltagare
från Finland, Norge, Danmark och Sverige.
Arrangemanget leddes av Peter Collin, LTU/
Ramböll, som också inledde seminariet med
att presentera aktuella forskningsprojekt som
pågår runt om i Sverige.
Vesa Järvinen från Ruukki presenterade
innovativa lösningar och produkter för
effektivt stålbrobyggande båda ovan och
under mark.
Bjørn Isaksen från Statens vegvesen
i Norge gav en intressant inblick i de
utmaningar som ﬁnns i projektet med
kustvägen E39 mellan Trondheim och
Kristianstad, där djupa och breda fjordar
upp till 3,7 km ska korsas. Detta medför
stora utmaningar för de ingenjörer som
ska lösa problemen och i dagsläget ﬁnns
N Y H E TE R
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Stålet tar priset!
O Årets sista nummer fokuserar på
stålbyggnadsprojekt
som hämtat hem
priser i tuff konkurrens. Kasper Sahlinpriset, Arkitekturs
debutantpris, ECCS
Steel Design Award
och SSAB Steel Prize
(nästan).
Redaktionen vill
därmed önska alla
läsare en God Jul
och Gott Nytt Stålbyggnadsår!.
Lars Hamrebjörk
Redaktör för
tidningen
Stålbyggnad

tre huvudspår nämligen hängbroar, ﬂytbroar eller undervattenstunnlar.
Lean-thinking och ett ökat
samarbete mellan alla inblandade i broprojekt var Mats
Karlsson från Traﬁkverkets
budskap. Mats förespråkade
också öppenhet mot olika
tekniska lösningar, vilket låter
intressant för framtiden.
Asger Knudsen, Ramböll,
fokuserade på underhåll av
stålbroar och kunde visa att ett
genomtänkt underhålls- och
kontrollprogram ger samhällsekonomiska vinster i form av
ökade livslängder.
Håkan Sundquist, professor
i brobyggnad på KTH, visade
dystra siffror för anläggningsbranschen i Sverige som
visade att vi får allt mindre
anläggningskonstruktioner per
investerad krona.
Arkitekten Henrik Rundquist, Rundquist Arkitekter,
poängterade hur viktig broestetiken är för en lyckad slutpro10
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dukt. Henrik illustrerade detta
med ett antal genomförda och
planerade projekt.
Stefan Engdahl, investeringsdirektör på Traﬁkverket,
förklarade att Traﬁkverkets
långsiktiga ambition ät att klara
en produktivitetsförbättring
om 1-2% per år. Detta ska ske
genom förenklade processer,
optimera produktkraven och
ha smartare affärsupplägg.
Avslutningsvis visade Anders
Spåls, Ruukki, exempel på
lyckade projekt där stålbroar
varit det naturliga valet för
att lyckas både tekniskt och
ekonomiskt. Vi ﬁck också ett
löfte om en Nordisk Stålbroseminarium 2012. Alla presentationerna ﬁnns tillgängliga på
www.sbi.se under ”Filarkiv”.

Ny medarbetare på SBI
OStålbyggnadsinstitutet har
sedan den 16 januari fått en
ny medarbetare. Maria
Sjöholm har
en bakgrund
inom hälsa
och HR och
kommer att
fylla rollen
som administratör på SBI. Maria kommer
bland annat att ansvara för
medlemsrekrytering, vård av
kundrelationer samt administrera kurser och seminarier.

Bästa exjobb
inom stålbyggnad
OJoakim Kvist, civ ing V, och
Daniel Näkne, civ ing SVR,
tilldelades på Stålbyggnadsdagen utmärkelsen årets bästa
examensarbete i Stålbyggnad
för sitt arbete FE-Analysis of a
Beam-Column Connection in
Composite Structures exposed to Fire. De har undersökt
bärförmågan vid brand för en
upplagskonsol på samverkanspelare. Studien är genomförd
med FE-beräkningar och är
klart och tydligt redovisad. Resultaten visar att konsolen kan
förväntas uppfylla ställda krav.

Nya medlemmar i
Stålbyggnadsinstitutet
Chrisma Svets & Smide
OMed det stora företagets
kunnande och det lilla företagets
ﬂexibilitet levererar och monterar Chrisma Svets & Smide stålkonstruktioner till industrihallar
och butiker med hög leveranssäkerhet och kvalitet. Tillverkningen sker i en modern och
välutrustad verkstad i Falköping
med personal som har mångårig
erfarenhet. Kunder är i huvudsak
de större byggentreprenörerna.
www.chrisma.se

Vestby Sveis og Industriservice AS

OVestby Sveis har stor erfaring innenfor alt fra småreparasjoner til større prosjekt
og ber deg ta kontakt om du
ønsker hjelp i hele byggeprosessen frem til ferdigstillelse.
Deres arbeidsområde er i første
rekke Østfold og Osloområdet. Firmaet Vestby Sveis ble
etablert i 2005 av de ansatte
på Oslo Sveis og Montasje AS.
www.vestbysveis.no

Quality Blasting Equipment

OQBE AB är representant för

Cerum AS

Rösler GmbH som tillverkar
bläster och slungrensmaskiner
samt kompletta målnings linjer,
även blästerrum av alla storlekar tillhandahålls. www.q-be.se

OCerum AS har spesialisert
seg på utvikling og levering av
Internett baserte foretakssystem. Dette gjøres i samarbeid
med viktige aktører i de enkelte bransjer. Foretaket arbeider
aktivt mot stålverksteder og
tilbyr løsninger ifm dokumentasjon og CE-merking. www.
cerumconstruction.no

Nye medlemmer i
Norsk Stålforbund:
EuroHall
OEurohall leverer ferdige haller av stålkonstruksjoner til alle
tenkelige formål, isolert eller
uisolert og med utstyr farge og
mål i henhold til dine krav og
ønsker. Industrihaller med duk
i PVC materialer, isolert eller
uisolert, element til kjølelager
eller sandwich-vegger med
energieffektive funksjoner.
EuroHall’s design er CE-merket
og oppfyller kravene til ansvarlige myndigheter.
www.eurohall.no

Ivar Bråthen Mekaniske AS

OIvar Bråthen er en produksjonsbedrift som startet i 1982.
I dag er det 24 heltidsansatte.
Foretaket har en stor maskinpark med stanseverk, knekke,
platesaks, skjærebord, stor og
liten sag. De har investert i
en del nytt produksjonsutstyr
som tynnplatesaks, pulverlakkanlegg, sandblåserkabinett,
CNC-styrt plasmaskjærer og
helautomatisk sag.
www.braathenmek.no

IPOA AS

OIPOA har egen prosjekteringsavdeling som holder
til i kontorer på Rolvsøy i
Fredrikstad. Foretaket benytter
Tekla Structures som tegneverktøy og Focus Konstruksjon i
statikk. De har også egen montasjeavdeling. IPOA leverer alle
typer stålkonstruksjoner til bygg
og industri. www.ipoa.no

EMV Construction AS
OEMV Construction har høy
kompetanse på sveiste stål- og
aluminiumskonstruksjoner og
er ledende på spesial trapper / rekkverk. De har egen
konstruksjonavdeling. EMV
Construction er beliggende på
Magnor i Eidskog kommune.
De ﬂeste prosjekter foregår i
Oslo området, men de påtar
seg også prosjekter andre steder i landet. www.emvc.no
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Invigning av
Lecors verkstad
OLecor Stålteknik invigde den
17 november sin nya produktionsanläggning i Kungälv.
Anläggningen är en unik
satsning i Sverige när det gäller
prefabricerade stålkonstruktioner och stålteknikprojekt inom
bygg, industri och anläggning.
Produktionsanläggningen har
en uppsättning nya maskiner
där styrningen av hela processen är digitaliserad och maskinerna är sammankopplade via
automatiska transportörer.
”Detta är ett nytt koncept
som innebär nya möjligheter
för våra kunder”, säger Tennce
Carlsson, VD på Lecor Stålteknik AB.

Nordcert ackrediterade
för certiﬁering
ONu är Nordcert som tredje
företag i Sverige godkända
som anmält organ för certiﬁering enligt EN 1090-1. Forssells
Smide är det första företaget
som certiﬁerats av Nordcert, se
sid 32-33.

Ny publikasjon om CEmerking
ONorsk Stålforbund ferdigstiller nå en ny publikasjon kalt
”Veileder til
CE-merking av
stålkonstruksjoner”.
Denne
publikasjonen
er basert
Rettelser
Artikkelen “Korrosjonsbeskyttelse av norske bruer og offshorekonstruksjoner”, av Reidar
Klinge, som stod i nr. 2 – 2011,
hadde følgende skrivefeil:
Bildetekst til Figur 6 hadde feil
tekst i punkt 4. Her er den korrekte bildeteksten:
Figur 6. Fagverk på Rombaksbrua i
2009, etter 39 år uten vedlikehold.
Duplex system:
1. Termisk sprøytet sink, 100 μm.
2. Washprimer, max 10μm.
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på BCSA´s publikasjon ”Guide
on the CE Marking of Structural Steelwork”, tilpasset for
bruk i Norge. Hensikten med
publikasjonen er å gi praktisk
veiledning for CE-merking av
stålkonstruksjoner i henhold til
EN 1090-1, byggevaredirektivet (CPD), byggevareforordningen (CPR) og overgangsperioden mellom CPD og CPR
samt norske byggeforskrifter.
Medlemmer av Norsk Stålforbund vil ved forespørsel få den
gratis som pdf. For øvrig vil
den trykte utgaven bli lagt ut
for salg på www.stalforbund.
com med medlemsrabatt.

Snøhettas utsikt
til Snøhetta verdens
ﬁneste
OVillreinbesøks-senteret på

Llentab Certiﬁerade
för CE-märkning
OUnder hösten så har revisio-

Från skal till färdigt
hotell på 10 månader
OPart AB, specialister på indu-

ner gjorts av företaget A3Cert
som har inneburit att Llentab
AB numera är certiﬁerade enligt
EN 1090-1. Detta innebär att
Llentab som första halltillverkare i
Sverige kan CE märka alla byggsatser som konstrueras, tillverkas
och levereras i Europa.
”Genom att vara den första
halltillverkaren som kan CE
märka hela stommen så känns
det som att vi ger kunden ett
tydlig mått på vilken kvalitet vi
vill erbjuda”, säger VD Stefan
Lindblad.

striellt byggda badrum, har på
mycket kort tid tillverkat samtliga 202 rum i olika kategorier
till det 8 000 m² stora hotell
som Best Western nyligen öppnat i Bromma. Samtliga badrum har prefabricerats på Part
AB:s fabrik i Kalix och sedan
installerats. Hela hotellet, med
kök, restaurang, konferensavdelning och gym har byggts
under ledning av Part AB på i
stort sett halva tiden som ett
traditionellt platsbyggande
skulle ha inneburit.

Uppdaterad handbok
om EN 1090
OHandbok för tillämpning av

Unite
OU-nite lanserar en batteri-

SS-EN 1090-2 har genomgått
en revidering och omarbetning
för att anpassas till förändringar i standarden. Den nya
utgåvan
av publikation
182 kan
beställas på
www.
sbi.se.

3. Grunnmaling, alkyd, gul sinkkromat, 80-100 μm.
4. Toppstrøk, alkyd, grå, med
jernglimmer og aluminium i
ﬂakform, 80-100 μm
Det var også sneket seg inn
en feil i “Statens vegvesens
nåværende spesiﬁkasjon for
termisk sprøytet metallbelegg i
kombinasjon med organisk toppbelegg” - som hadde mm i stedet
for μm. Her er korrekt tekst:
System 1:
Metallisering pluss epoksy/po-

Hjerkinn, tegnet av Snøhetta,
ble kåret til «World Building of
the Year» i klassen «Displays».
Prisen ble besøkssenteret på
Dovre til del under under
verdens mest prestisjetunge
arkitektprisutdeling, World Architecture Festival i Barcelona.
Snøhettas bygg på Hjerkinn
gikk til topps i konkurranse
med 18 andre bygg fra hele
verden. Les om prosjektet i forrige nummer av Stålbyggnad
nr. 3 – 2011.

driven blindnitspistol som har
de bästa prestanda som ﬁnns

lyuretan (duplex system)
Forbehandling: Om nødvendig
alkalisk vask, avfetting og spyling
med rent ferskvann.
Blåserensing: Renhet: Sa3.
Ruhet: Medium G, Ry5 = 50-85 μm.
Beleggsystem:
1. Min. 100 μm ren, termisk
sprøytet sink.
2. 25-30 μm epoksy polyamid
tie-coat sealer.
3. 100-125 μm epoksymastik.
4. 60-100 μm polyuretan eller
polyuretan-akryl.

på marknaden. Den laddas
på under en timme och klarar
upp till 1700 nit på en laddning. Balansen i maskinen och
utformningen ger den stora ergonomiska fördelar. Den klarar
blindnit upp till 5mm diameter
och väger endast 1,87 Kg.
www.unitefasteners.com

Gratis APP for dimensjonering av stål
OECCS har utviklet en gratis
APP for iPhone og iPad som
inneholder stålprodukter med
proﬁldata og et program for
dimensjonering av
bjelker og
søyler ihht
Eurokode 3.
Resultatet
av beregningene
kan sendes
som e-post.
APP´en er
tilgjengelig
i Apple Store. En rekke proﬁler
ﬁnnes allerede i APP´ens database men denne vil bli utvidet
når ﬂere leverandører blir med.
EC3-kalkulatoren har i dag
en database av varmvalsede
I-proﬁler og beregner kapasiteten av stålsøyler og stålbjelker
ihht Eurokode 3-1-1. Les mer
på www.stalguiden.com

Nasjonal
Sveisekoordinator
1090-2
– Kursstart
12. januar 2012
OOrme Fagskole starter
utdanning av Nasjonale
Sveisekoordinatorer 12. januar
2012. Det tilbys følgende kurs:
Nivå 2 (EXC2): 60 timers
kurs (opp til S355 og t=25
mm). Målgruppe er de med
fagbrev innen enten; sveis,
plate, seksjonsbygger, industrirørlegger og minimum 5-10
års praksis.
Nivå 3 (EXC3): 102 timers
kurs (opp til S420 og t=50
mm). Målgruppe er de med
teknisk fagskole; sveiseteknisk
eller maskinteknisk linje og
minimum 5-10 års praksis.
Begge kurs avsluttes med
skriftlig og muntlig eksamen.
Kursene er tilrettelagt for
fjernundervisning og folk fra
hele landet har derfor mulighet
til å delta. Les mer på www.
stalguiden.com
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50
ÅRS TEKNISK
LIVSLÄNGD

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

www.unitefasteners.com
INGÅR I LINDAB KONCERNEN

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

Byggplåtskruven som är
typgodkänd för 50 år i tuffa miljöer.
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Krystallen
Udvidelsen af Nykredits hovedsæde
+RYSTALLEN BLEV AFLEVERET TIL .YKREDIT D  JANUAR 
$ERMED ER ET BYGGERI I INTERNATIONAL KLASSE ENDELIG
SLUT OG $ANMARK HAR FÍET EN ARKITEKTONISK PERLE
SOM I SIG SELV VIL BLIVE EN TURISTATTRAKTION I +BENHAVN
$ET HAR PÍ ALLE MÍDER VRET ET SRDELES UNIKT OG
KOMPLEKS BYGGERI SOM KUN HAR VRET MULIGT FORDI
STÍLETS EGENSKABER I SRDELESHED ER BLEVET PRESSET
OG ANVENDT TIL DET YPPERSTE INDENFOR INGENIRKUNSTEN
$ET UNIKKE BYGGERI ER TILDELT DEN %UROPISKE
3TÍLPRIS  
av Jørn Nielsen, Dansk Stålinstitut
Kim Holst Jensen, schmidt hammer lassen architects
Martin Venning Kjær, Grontmij A/S
Gunnar Hafsteinn Ísleifsson, Grontmij A/S

³
. 2  s   s .9 (%4 %2 / - 34± , "9' ' .! $

15

U

dvidelsen af Nykredit består af en
ny bygning placeret nordvest for
det eksisterende Nykredit domicil,
Glaskuben. Den nye bygning står
frit på pladsen og fremstår som en
klar geometri i glas, der i et let og krystallinsk
udtryk svæver over pladsen ved kun at støtte
på tre punkter. I såvel form som skala placerer
bygningen sig mellem by og havn, og tilpasser
sig de omkringliggende bygninger. Mod syd
rejser bygningen sig med reference til Elefanthusets gavlspids og skaber rum for bygningens
hovedindgang. Ved hjørnet af Puggaardsgade og
Hambrosgade er der under bygningen passage
og frit udsyn mod Glaskuben og havnen.
Bygningens indre er betinget af kravet om
funktionalitet, ﬂeksibilitet og effektivitet. Den
typiske etageplan er disponeret i en Z-form
omkring to atrier, der sikrer at alle arbejdspladser er lyse og har udsigt. Disponeringen af
etagerne giver mulighed for at indrette enten
åbne kontorer, lukkede cellerumskontorer
eller mødelokaler. Bygningen bæres primært
af et rombeformet konstruktivt system placeret umiddelbart inden for facaden. Systemet
fungerer både som et arkitektonisk element og
friholder samtidig bygningen for søjler.
Arkitektur
Udvidelsen af Nykredits hovedsæde på Kalvebod Brygge i København har fået det meget
rammende navn Krystallen, da himlens skiftende lys frit vil spille i bygningens asymmetriske
form og dobbelte glasfacade. Bygningen støtter
kun på tre punkter, hvilket giver en svævende
fornemmelse, samtidig med der skabes rum
og gennemgang under bygningen og udsyn
³
mod havnen.
16
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Opstalt sydvest

Bygningen rejser sig over pladsen og
tilbyder passage og frit udsyn mod
havnen.

Den mangefacetterede glasfacade
giver lys og udsigt for alle arbejdspladser.
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 / - 3 4 ± , " 9''. ! $

SKRUVMONTAGE SKADAR
Många montörer tvingas att sluta arbeta i förtid på grund av förslitningsskador som
är orsakade av tungt och monotont arbete.
Nacke, axlar, armar och händer slits hårt av den skjuv/tryck/dragbelastning varje
skruv orsakar för att penetrera skiva och regel.
10 000 kvm väggmontage kräver 220 000 st skruv, vilket är en hisnande siffra eftersom många byggen är mycket mer omfattande än så. Montören utsätts årligen för
flera miljoner ensidigt upprepat kroppsslitage på grund av skruvning.
Magna montagesystem minimerar belastningen och reducerar nästan helt ljud och
vibrationer.

ZZZHXURSURÀOVH
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For at kunne lave en bygning som hænger
i taget og hviler på tre punkter, har det
været nødvendigt at placeret 21 interimssøjler, der kunne støtte bygningen indtil
tagkonstruktionen var monteret.. Herefter
fjernes interimssøjlerne og bygningen bærer
som tiltænkt.

En af de mange tagbjælker, hvori stagene senere
kommer til at hænge. Stagene indgår i et hængesystem, som gør at atrium er fuldstændig fri for
søjler, da alt hænger i tagkonstruktionen.

Statisk virkemåde og stålets anvendelse
Den bærende facadekonstruktion er et sammensvejst stålskelet, som kun understøttes
på tre punkter. Det giver bygningen en ﬂot
svævende fornemmelse. Den forreste spidse
del af konstruktionen er udkraget med et frit
spænd på imponerende 35 meter. De søjlefrie
etager understøttes af henholdsvis facadekonstruktionen og de to trappekerner, samt - via
ophængningstag - i tagkonstruktionen.
Hovedelementet i den meget komplekse
tagkonstruktion er en opsvejst gitterdrager, der
spænder 26 meter mellem de to trappekerner.
Den rumlige form af denne drager er styret
af de mange linier, der udgør ﬂaderne i tagets
yderst komplekse geometri. Gitterdrageren
har to komplicerede hovedknuder, hvor alle
elementer mødes med forskellige vinkler og
hældninger. Tagkonstruktion i to bjælkelag.
Hovedgitterdrager spænder 26m mellem
kerner, understøttet på kalottelejer. Øvrige
gitterdragere spænder mellem facader, eller
understøttes på kerner. Ophængsstag samles
til to hovedknuder, samt til sidegitterdragere.
Nederste bjælkelag hovedsageligt til bæring af
installationer og nedhængte lofter, samt som
stabiliserende elementer.
Samlingspunkt i hovedgitterdrager med
Ø75 Macalloy ophængsstag. Udfordring: Hvordan samles tre gitterdragere, med i alt nitten
elementer, der mødes under forskellige vinkler og hældninger. Lodret etagelast udveksles
til kerner og facaderandbjælker, samt bæres
på etagebjælker, der er ophængt via stag til
tagkonstruktion. Vandrette systemkræfter i
facadeknækpunkter forankres til betonkerner.
Lastnedføring i facaden sker via to hovedtryklinier ned til hvert af de 3 lejepunkter. Sekundære
tryklinier kører forskudt og hives gradvist op
til hovedlinier. Der dannes trækbuer mellem
hovedlinier. Facaderandbjælker er opsvejste
kasseproﬁler, 350x300 i stål S355, med pladetykkelser fra 10 til 45 mm. Randbjælker er
forstærket i samlingsknuder med op til 80 mm
tykke plader. Facadekonstruktion samlet sektionsvis via montagesvejsninger.
Produktion og 3D Design
Det har været en speciel udfordring for alle
involverede parter at udføre en så speciel konstruktion for både ingeniører, arkitekter og
entreprenører. Projektet for byggeriet er udført
i 3D-CAD på de ingeniørmæssige discipliner,
hvilket har været helt afgørende på grund af
bygningens særlige geometri og kompakthed.
Montage
Montagen af stål skete under nøje koordinering
med betonentreprisen. Det var en meget kompleks montage, da stålet blev monteret i sektioner
fra lastbiler parkeret på vejen ved siden af byggeriet. Hovedgitterdrageren vejer omkring 43 tons
og blev hejst på plads i ét styk. Sidegitterdragerne
montagesvejses til hovedgitterdrager efterfølgende. Under montagen er facadekonstruktion
og etagebjælker midlertidigt understøttet på 21
interimssøjler, som inde i huset omkring atrier
går hele vejen op til til øverste etage. Interrimssøjlerne demonteres først i facaden og efterfølgende
omkring atrier etagevis. Interrimssøjlerne blev
demonteret på ca. 12 timer.
³
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³Kreativitet og bæredygtighed

Krystallens spektakulære udformning har
affødt specialudviklede løsninger til teknikken
i bygningen, så bygherrens krav til bæredygtighed opfyldes. Bygningen er skabt med fokus
på lavt energiforbrug, og målet har været, at
Krystallen skal bruge 25% mindre energi end
mindstekravene i Bygningsreglement BR08 svarende til Lavenergibygning Klasse 2. Målene er
opnået ved at tænke nyt og kreativt i alt design.
For eksempel er den dobbelte glasfacade med
høj isoleringsevne, 3-lags vinduer med samme
standard som til passivhuse, hvor den automatiske afskærmning tilpasser sig solens position
i løbet af dagen. Af yderligere bæredygtige
tiltag er bygningen forsynet med højeffektive
solceller i hele tagkonstruktionen samt genbrug
af regnvand til toiletskyl. De tekniske anlæg er
desuden udført så energiforbruget minimeres
gennem automatisk tilpasning af driftsperioder
og -kapacitet samt genvinding.
Fokus på indeklima
Et godt indeklima er prioriteret højt i projektet, og ventilationsanlæggene er udført,
så de opstillede krav for opretholdelse af det
atmosfæriske og termiske indeklima kan overholdes. Ventilationen af kontorområder og
møderum er udformet med stor ﬂeksibilitet
og sker gennem lokalt placerede kølebaﬂer,
der er specialdesignet til at indeholde samtlige
installationer herunder belysningsarmaturer
og sensorer. Som eksempel på den tekniske
ﬂeksibilitet i bygningen, er der også mulighed
for i fremtiden at anvende personlig ventilation, således at den enkelte person får den rette
komfort i det daglige arbejde.

Et af de to
lejer i linjen,
det tredje leje
er placeret
i spidsen
af krystallen. Disse
ialt tre lejer
støtter hele
bygningen.

Nattens kulde udnyttes
Et havvandskøleanlæg forsyner bygningens
komfortventilationsanlæg og køleunits i diverse teknikrum. Det betyder, at der for en
stor del af året er den nødvendige kølekapacitet uden anvendelse af kølekompressorer.
De mekaniske ventilationsanlæg er derudover
suppleret med et anlæg for naturlig ventilation,
som anvendes til nattekøling, hvor kold udeluft
trækkes ind via facaden. Ved hjælp af den termiske opdrift trækkes den opvarmede udeluft
ud i atrierne og op gennem ovenlysvinduerne.
Det reducerer behovet for mekanisk køling og
medvirker til både at sikre et optimalt indeklima og nedbringe energibehovet. T
Faktaruta
Arkitekt: schmidt hammer lassen
architects
Bygherre: Nykredit
Areal: 6.850 m2
Bygherrehenvendelse: 2006
Status: Opføres 2008–2010
Ingeniør: Grontmij I Carl Bro A/S
Buro Happold, ingeniører
Bygherrerådgivere: Alectia
Landskabsarkitekt: SLA
Priser: 2011, ECCS – European Steel
Design Award – Ingeniørpris, 2011,
LEAF Arkitekturpris, Årets Bedste
Strukturelle Design
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Demontering af interrimssøjler. Alle søjler fjernes kontrolleret på i alt 12 timer. Bygningen bærer herefter
som den skal.
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 / - 3 4 ± , " 9''. ! $

Ny landskapsmast 132kV – serie som viser ulike vinkler.

,ANDSKAPSTILPASSEDE
HYSPENTMASTER
.ORSK 3TÍLFORBUND HAR FÍTT UTVIKLET ET NYTT KONSEPT FOR
LANDSKAPSTILPASSEDE HYSPENTMASTER PÍ K6 -ASTEN ER
UTFRT MED RETTE ELEMENTER HVOR MELLOMROMMENE SKAPER
DYNAMISKE FORMER SOM ENDRES ETTER BETRAKTERENS STÍSTED
-ASTEN ER RETTET MOT LEDNINGSSEGMENTER HVOR .ORGES
6ASSDRAGS OG %NERGIDIREKTORAT.6% KREVER AT NETTSEL
SKAPENE VURDERER ALTERNATIVE MASTETYPER SOM
AVBTENDE TILTAK
av Eva Widenoja, industridesigner
. 2  s   s .9 (%4 %2 / - 34± , "9' ' .! $
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akgrunnen for prosjektet er at
det i Norge og i resten av Norden
er stort behov for oppgradering
og utbygging av sentral- og regionalnettet. Ledningene legges
i utgangspunktet så skånsomt som mulig i
terrenget, men i en del tilfeller vil master og
ledning likevel påvirke hverdagen til mange
mennesker på en negativ måte. I økende grad
møter de nye utbyggingsprosjektene sterk
motstand fra befolkningen, og alternative
mastetyper har derfor blitt mer aktuelt som
avbøtende tiltak. Det er behov for master som
ivaretar publikums interesser og som kan erstatte eller redusere krav om kabelføring. I
dette skisseprosjektet er det tatt utgangspunkt
i et tenkt testprosjekt med en typisk situasjon ³
STÅL P R O J E K T
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Christian Aastorp, Widenoja Design

Christian Aastorp, Widenoja Design

Industridesigner
Eva
Widenoja.

Typisk landskapssituasjon for denne masten.
³ hvor myndighetene vil kreve vurdering av

alternative mastetyper. Resultatet er et dimensjonert konsept for en landskapstilpasset
høyspentmast på 132kV spenningsnivå.
Nye rammevilkår i kraftbransjen
Vi står foran en stor utbygging og utskifting
av sentral- og regionalnettet i Norge. Statnett
SF og de øvrige nettselskapene har byggeplaner for ﬂere titalls milliarder de kommende
ti årene. De øvrige nordiske landene står
også ovenfor store utbyggings og oppgraderingsbehov. Samtidig må nettselskapene ta
hensyn til sterk motstand mot utbygginger,
og krav om jord- og sjøkabel som alternativ
til luftspenn. Utbygging på sentral- og regionalnettet krever konsesjon fra NVE, som også
pålegger hvilke forhold nettselskapene skal
utrede før konsesjonssøknaden kan sendes. I
de siste årene har det stadig blitt mer vanlig
at alternative mastetyper skal vurderes som
ett av ﬂere avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak
kan innbære blant annet endring av trase,
endring av mastehøyde, farging av master
og liner, tiltak på isolatorer og alternative
masteutforminger.
I energiloven er det både av tekniske og
økonomiske grunner lite rom for å kable på de
høyeste spenningsnivåene. Kostnadene er svært
høye i forhold til luftspenn, en differanse som
øker jo høyere spenningsnivået er. Stedstilpassede master fremstår som et alternativ både i
kostnader og publikumsaksept mellom tradisjonelt luftspenn og kabellegging.
Strategi for ny kraftdesign
Høyspentmaster og ledninger blir en permanent del av hverdagen for mange mennesker,
noe designet selvfølgelig må reﬂektere. Utformingen må være gjort med virkemidler
som har lang estetisk holdbarhet. Et nytt design vil i sitt vesen virke ukjent i starten, men
med formalestetiske grep kan designerne søke
løsninger som mange vil ﬁnne harmoniske
og mindre dominerende enn de tradisjonelle
alternativene. Det er også viktig å kommunisere godt med publikum og å vektlegge
medvirkning.
Det ligger en grundig estetisk analyse og
vurdering bak de segmentene som er aktuelle
22
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for alternative mastetyper. Målgruppen i et
slikt arbeid er primært de mest berørte interessentene, for eksempel de som får ledningen
i nabolaget, på tomten sin eller i et vakkert
utfartsområde. Analysene danner grunnlag for
en strategisk designplan som peker på hvilke
midler som må til for å forbedre den visuelle
virkningen av ledningen.
Planleggingen av tekniske, økonomiske og
estetiske forhold bør skje i parallell, i dag kommer gjerne den estetiske siden inn først etter
at protestene er et faktum. Dette gir dårligere
muligheter for gode løsninger.
Beskrivelse av testprosjektet
For å knytte prosjektet til konkrete landskapsmessige forhold, er dette prosjektet basert på
et tenkt prosjekt hvor det planlegges en ny
ledning, og hvor det er behov for å vurdere
alternative mastetyper. Mastens design er bygget på en situasjon hvor det skal bygges en ny
132kV ledning med dobbeltkursmaster gjennom et jordbruks- og blandet skogslandskap
på Østlandet i Norge. Grunnen er forutsatt
forholdsvis ﬂat. Ledningen skal krysse en vei
hvor mange ferdes, og den skal føres gjennom et gammelt kulturlandskap med høy
landskapsverdi.
Ny mastedesign
Målsetning med prosjektet har vært å vise
markedsmuligheter for norsk stålbransje innen
energisektoren. Mastens form er skapt ved
bruk av enkle rørformede elementer, og hvor
mellomrommet mellom stolpene skaper en
spennende helhet. Stegtrinnene mellom stolpene er plassert slik at det dannes en organisk
tredimensjonal form med fokus på en vertikal,
vridd kjerne.
Designet er inspirert av skog og utmark,
hvor en smal og høy mast minsker dominansen og minsker størrelsen på ryddegaten.
Det er vanlig å tenke på høyspentmaster som
statiske elementer, som del av, og underlagt en
rettlinjet ledning. I dette prosjektet har fokus
i stedet vært på mennesket som betrakter og
dets bevegelse forbi masten. Designet er en
form for persepsjonsmessig kamuﬂasje, hvor
masten ikke lengre understreker ledningens
retning, men endrer uttrykket mykt og kon-

Tekniske rammer
Konseptet viser en dobbeltkursmast
som er dimensjonert for 132kV.
Masten kan fremstilles i ulike stålkvaliteter for å tilpasses ulike miljøer:
mørk lakkert eller corten for skogsog jordbrukslandskap, en rustfri
variant i sjønære omgivelser og en
galvanisert eller lakkert i urbane
strøk. Konseptet kan også tilpasses
andre varianter som for eksempel
enkeltkursmaster.
Fakta
Vekt: ca 6–7 tonn
Høyde,nederste fase: 12 meter
Total høyde: 26 meter
Største bredde: 5,3 meter
Rørdiameter: 324mm
Montasje: 8–12 deler som monteres
sammen i felt.
Varighet: minst 50 år
Fakta om prosjektet
Skisseprosjekt: Mai–oktober 2011
Resultat: Dimensjonert konsept
Designer: Eva Widenoja,
Widenoja design AS
Engineering: Finseth Rådgivende
Ingeniører AS
Oppdragsgiver: Norsk Stålforbund

tinuerlig. Den vil oppfattes som harmonisk
sett fra alle synsvinkler, en tredimensjonal
form som henvender seg mer til betrakteren,
enn til ledningen den bærer og som føres på
tvers av landskapsformene.
I tillegg til å bruke stegtrinnene som visuelle elementer, skal de dimensjoneres for
å ta opp nødvendige skjærkrefter. Traverser
og isolatorer er formet slik at de styrker mastens vertikal retning. For å unngå brudd på
linjene er alle skjøter er plassert innenfor
mastens konturer, og montasjeelementer ligger i skyggefuger.
Masten har et ringformet betongfundament
som er tenkt fylt med grus, og hvor fundamentet
for bæresøylene ligger under grusen. Fundamentet og mastens plassering på dette styrker
opplevelsen av en gjennomarbeidet mast.
Kåre Solberg i Finseth Rådgivende Ingeniører har med sin solide erfaring fra prosjektering
innen kraftbransjen ytt god bistand i prosjektet
med grovdimensjonering av masten, dessuten
bistått med sin kunnskap i diskusjoner rundt
detaljløsninger. T
Läs mer på Internet
”Landskapstilpasset mastedesign. En
metodisk tilnærming for landskapstilpassing av 132-420 kV høyspentmaster”,
Widenoja (2009)
NVE Rapport 2009:09
http://bit.ly/Landskapstilpasset
www.widenoja-design.no
www.ﬁnseth.no
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 / - 3 4 ± , " 9''. ! $

John Dowling,
Sustainability Manager
British Constructional
Steelwork Association



4HERMAL MASS
AND THE LIMITATIONS
ON USEFUL mOOR THICKNESS
MILJÖ

What is Thermal Mass?
Thermal mass, more appropriately called Fabric Energy Storage, is the ability of the fabric
of a building to absorb excess heat. Effectively
utilised, it can reduce cooling loads and, in
some cases, remove the requirement to provide
air conditioning entirely in some buildings.
Since air conditioning is one of the major users
of energy, this can have a signiﬁcant effect on
reducing CO2 emissions in building use.



How does Thermal Mass work?

 The suspended ceilings are removed from
the building, exposing the underneath (sofﬁt)
of the ﬂoor above. Solar gains, equipment
use and human activities within the building
generate heat. The warm air rises, ﬂows across
the exposed surfaces and is absorbed into the
material, usually concrete.
This can signiﬁcantly reduce air and radiant
surface temperatures. These are often combined
as the dry resultant temperatures, an indicator
of the temperature perceived by the occupants.

 At night, cool air is allowed into the building.
.2  s   s .9 (%4 %2 / - 34± , "9' ' .! $

This ﬂows across surfaces which have been used
during the day to absorb heat, removing that

energy (heat) and thus allowing the process to
begin again the following day.
³
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 This process can reduce peak temperatures
and also delay the time at which that temperature occurs.
Is it correct to say that there is more thermal
capacity available in buildings with large mass?
 No, this is incorrect. The concept that more
mass is good arose from a fundamental misunderstanding of how thermal capacity works. The
origin of the theory lay in observations that large,
heavy buildings such as the Radcliff Camera
(pictured) in Oxford never overheated, even in
the warmest weather. The assumption then made
was that this was because the large, thick walls
absorbed the excess heat in the building. The
actual reason was more simple. These buildings
did not overheat because they sheltered relatively
low levels of activity, and therefore generated little
internal energy, and also because small windows
limited solar gain.
More recent studies have demonstrated that
relatively small amounts of mass are used in
maximising the available thermal capacity in
a modern building.
How much mass is used in a building to
optimise the available thermal capacity?
 The quantity of mass in a building which can
be linked to the internal atmosphere to provide
thermal mass is governed by the admittance of
the material of which the construction in the
ﬂoor above is manufactured. Generally this will
be concrete. The admittance is a measure of the
ability of a material to exchange heat with its
surroundings. The admittance is limited by the
rate of heat transfer between the material and
its environment. On a daily 24 hour (diurnal)
cycle, the maximum value of admittance for a
slab exposed from underneath only may be achieved with 75-100mm of concrete. This means
that, where heating and cooling takes place over
a daily cycle, a ﬂoor thickness of 100mm will
provide the maximum amount of thermal mass
possible. If more mass is provided, it will not
be utilised. This point has now been accepted
by the concrete industry in the UK.
What is the typical thickness of a ﬂoor slab
in steel construction?
 This varies according to the form of construction used. A very common ﬂooring system
is composite metal deck, which is a proﬁled steel
deck supported by a steel beam and carrying a
concrete slab which is tied to the beam using
shear studs (shown). This will typically be about
130–150mm thick with 70–90mm of this above
the rib of the deck. Steel beams with precast
planks are also common and will typically have
a ﬂoor thickness of 200–250mm. Reinforced
concrete ﬂoors will typically be 250mm+ thick.
What studies have been carried out to assess
the difference in thermal mass potential
between different types of ﬂooring systems?
 In 2007 Aecom carried out a study on a four
storey, naturally ventilated ofﬁce block using
ﬁve different ﬂooring systems. The results are
summarised here.
The results are presented as percentages
of occupied hours in which temperatures lay
24
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within certain limits. As can be seen, there is
little difference between the different systems.
Are there examples of steel framed
buildings that have used thermal mass?
There are numerous examples. One of the
most recent was highlighted in the June 2010
edition of a magazine called New Steel Construction. This is St. Johns Square in Seaham,
Co. Durham, in England; a combined library/

ofﬁce construction for the local Council. More
details can be found in the article, which can be
found in the magazine archive on the internet. T
Läs mer på Internet
http://www.tatasteelconstruction.com/
en/sustainability/thermalmass/
http://www.livingsteel.org/technicalpapers/sustainable-building-solutionsthermal-mass-3
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 / - 3 4 ± , " 9''. ! $

CERTIFIKAT EN 10204 3.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mürmann Gewindetechnik GmbH
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Kilden vant finsk stålpris
PRISVINNARE

+ILDEN 4EATER OG +ONSERTHUS I +RISTIANSAND I .ORGE
HAR VUNNET DEN FINSKE 3TÍLKONSTRUKSJONSPRISEN 
2UUKKI STO FOR DETALJPLANLEGGING PRODUKSJON OG MONTE
RING AV BYGGETS STÍLKONSTRUKSJONER $ET ER &INNISH 3TEEL
3TRUCTURE !SSOCIATION SOM GIR PRISEN ÍRLIG TIL BESTE STÍL
KONSTRUKSJON 0RISEN BLE DELT UT PÍ DEN FINSKE 3TÍLDAGEN
I (ELSINKI  NOVEMBER

K

ilden er bygd i en innovativ kombinasjon
av materialene stål, tre og stein. Øvre del
av fasaden mot havet er bølgeformet, en
form som også fortsetter inn i det store og åpne
inngangspartiet. Byggets øvre del bæres av ﬂere
utkragede stålfagverk med senteravstand på 25
meter. Fasaden er kledd med lokal eik.
”Ved detaljplanleggingen og produksjonen
av stålbygget tok vi hensyn til at konstruksjonene laget av ulike materialer skulle passe
sammen. Byggets krevende konstruksjonsløsninger forutsatte en særdeles stor målpresisjon,
26
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og sammenføyningen ble gjennomført med
prefabrikkerte bolteforbindelser. En ytterligere
utfordring i prosjektet var planleggingen og
gjennomføringen av konstruksjonen som bærer
byggets bølgeformede fasade”, konstaterer Michael Porko, direktør for prosjektvirksomheten
i Ruukki Construction, Norge.
Ved byggingen av Kilden brukte man BIM
(bygginformasjonsmodell), som ble oppdatert
i sanntid med data fra prosjektets ulike parter.
Ruukki sto for blant annet produksjons- og
transportdata. Arbeidslederen på byggeplassen

oppdaterte data om byggearbeidets fremdrift.
Ved hjelp av BIM kunne man se konstruksjonene og deres forbindelser tredimensjonalt på
byggeplassen, noe som gjorde at byggearbeidet
gikk raskere og mer ﬂeksibelt.
Ruukkis leveranse startet i oktober 2009 og
ble fullført i mars 2010. Stålkonstruksjonene
ble laget på Ruukkis fabrikk i Peräseinäjoki,
Finland. Ruukki har tidligere erfaring med
bygging av praktfulle kulturbygg i Norge. Ruukki deltok i byggingen av Oslo Operahus og
Stavanger Konserthus. T
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FAKTA:
Byggherre: Kilden IKS, Teater og
konserthus for Sørlandet
Arkitekt: ALA Architects ltd,
Helsingfors i samarbeid med
SMS arkitekter AS, Kristiansand
Entreprenør: AF Gruppen AS
Rådgivende ingeniør: Multiconsult AS
Stålentreprenør: Ruukki Construction
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3TUDIO &URILLEN
PRISVINNARE

4IDSKRIFTEN !RKITEKTURS $EBUTPRIS  GICK TILL ARKITEKT
!NDREAS &ORSBERG PÍ !1 !RKITEKTER FÚR 3TUDIO &URILLEN
4IDNINGEN 3TÍLBYGGNAD HAR BETT !NDREAS OCH HANS KOLLEGA
"ENGT 3TRANDBERG ATT BESKRIVA SITT PRISVINNANDE PROJEKT
av Andreas Forsberg och Bengt Strandberg AQ Arkitekter
Foto: Åke E:son Lindman

V

id Gotlands nordöstra kust, mellan Slite
och Fårösund, ligger ön Furillen. Ön,
som bara är förbunden med Gotland
via en smal vägbank, har en stark egen karaktär. Förutom den typiska gotländska naturen
ﬁnns här en tidigare historia av både militär
verksamhet och industriell kalkbrytning. Ön
var även i många år avspärrad för allmänheten
och känsla av att vara på tidigare förbjuden
mark gör sig påmind genom att militära och
industriella rester lämnats kvar i landskapet.
I detta karga landskap har Michano AB låtit
uppföra en studiobyggnad med AQ Arkitekter
som arkitekt.
Den nya studiobyggnaden försöker att både
28
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bevara den känslan som ﬁnns på Furillen och
samtidigt skapa något helt nytt. Att kunna
vara både sluten och öppen. När byggnaden
är låst och stängd är den helt inklädd i corténstål, som med sin roströda yta smälter in i
tallskogen. Associationen till någon kvarglömd
rest av industriell eller militär verksamhet är
näraliggande. Vid närmare betraktande tycks
byggnaden sväva några decimeter över marken.
Kontrasten mellan det tunga och samtidigt
lätta huset åstadkoms genom ett fönsterband av
speglande glas i marknivå. Som en skulptur i
corténstål, sluten och vilande i sig själv, tillsynes
fritt svävande i den gotländska strandskogen
ligger studion och väntar.

Byggnaden är enkel men samtidigt komplex.
Få material och industriell fasadstruktur skapar
enkelheten. När byggnaden tas i bruk öppnar
den sig som en blomma. Mekaniskt fällbara
plattformar viks ut i alla fyra väderstreck och
förvandlas till terrasser. Byggnaden skiftar då
helt karaktär. Slutenheten vänds till öppenhet. Fyra stycken femton kvadratmeter stora
glaspartier öppnar upp huset mot omgivningen.
Envåningsbyggnad i två plan
Studio Furillen är en envåningsbyggnad i två
plan! Det nedre planet är till två tredjedelar
nedsänkt i förhållande till den omgivande
marken. Det nedre planet får sitt dagsljus
främst via stora glasade fönsterytor mot en
atriumgård i byggnadens mitt, men också via
det smala fönsterband som löper runt byggnaden och som skapat känslan av att huset
svävar. Byggnadens slutna yttre vänds till sin
motsats när man kommer in i den. Alla rum
mot atriumgården i husets mitt är helt uppglasade i bägge våningsplanen.
Byggnaden ska kunna erbjuda både en
känsla av avskildhet men samtidigt ge plats
för möten och kreativa verksamheter. Det kan
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FAKTA:
Byggherre:
Michano,
Mikael Blomqvist
Arkitekt: AQ Arkitekter
genom Andreas
Forsberg (ansvarig),
Bengt Strandberg
(handläggare),
Ann Qvickfelt (medverkande arkitekt)
och Anders Litz
(byggnadsingenjör)
Övriga konsulter:
K, V och E: Projektbyggarna i Karlskrona
Entreprenör: Skanska
Yta: Cirka 500 m2
Byggår: 2009–2010

vara allt från konstnärlig verksamhet, möten
och konferenser till avskildhet stillhet och ro,
ensam eller i en mindre grupp. Det är ett hus
för inspiration och skapande: ateljé, galleri,
mötesplats och – som grundaren Mikael Blomqvist uttryckt det – en startpunkt för resor som
aldrig tidigare gjorts.
Inne i byggnaden ﬁnns båda stora öppna ytor
och mindre delar som kan fungera helt separat.
Detta medför att byggnaden kan användas till
olika ändamål samtidigt. Den ﬂexibla lösningen
med rörliga väggelement ger möjlighet till en
rik variation av ljusinsläpp och utblickar i alla
fyra väderstrecken. En total avskildhet kan även
skapas och dagsljus kommer då via lanterniner
och atriumgård.

ljuset i de underliggande rummen, vilket även
påverkar karaktären på interiörerna.
Studio Furillen är klädd med 1,5 meter breda
och 4,5 meter höga skivor av 5 mm tjock corténstål. Bakom corténstålet ﬁnns en yttervägg
av prefabricerade betongelement. Även det
nedre planets ytterväggar är utförda som prefabricerade betongelement upp till marknivå.
På dessa betongelements överkant sitter små
40 cm höga stålpelare av VKR-rör på 3 meters
inbördes avstånd. Dessa pelare bär upp hela
övervåningen. Mot dessa stålpelares utsida sitter ett kontinuerligt glasparti, det fönsterband
som bidrar till illusionen att byggnaden svävar.
Botten- och mellanbjälklag är utförda av platsgjuten betong.

Fasad i corténstål
I husets atrium ﬁnns en höj- och sänkbar plattform tillverkad av stålbalkar och klädd med
varmförzinkad gallerdurk. Via fyra kuggstångsmotorer, en i vart och ett av atriets hörn,
kan plattformens höjdläge ändras. Atriumgården kan på så sätt valfritt användas på tre olika
nivåer. I den översta blir den en takterrass.
När ljuset silar genom gallerdurken förändras

Stålet exponeras tydligt
Om byggnadens yttre fasader präglas av
corténplåt så är fasaderna mot atriumgården helt utförda i stål och glas. Mot atriet
består bärverket av HEA-balkar och pelare
av VKR-proﬁler. HEA-balkarna kommer
också igen i det övre planets yttertak, där såväl stålbalkarna som det trapetsproﬁlerade
stålplåtstakets undersida exponeras tydligt
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och bidrar till den industriella karaktären.
De fyra 6 x 4,5 meter stora luckorna som
med hjälp av hydraulik kan fällas ner och
bilda terrasser är utförda med ramverk av
stål, på utsidan/undersidan klädda med corténplåt och på ovansidan/insidan belagda
med gallerdurk av stål. Över glaspartiernas
öppningar vilar en varmförzinkad HEAbalk. Smygarna är klädda med plåtkassetter av förzinkad plåt. Liknande kassetter
ﬁnns även på undersidan av den utskjutande
övervåningen. Kassetterna bidrar till att
ljuset reﬂekteras in i bakomliggande rum.
Vangstyckena till trapporna mellan de två
våningsplanen och upp till yttertaket är gjorda
av 15 mm tjocka skivor av plattstål, parvis
sammanfogade så att de bildar en spalt för
glasräcket. Planstegen är utförda i betong i det
nedre trapploppet och av gallerdurk i det övre.
Byggnaden stod helt färdig under våren
2011 och blev nominerad till Kasper Salin-priset
under hösten samma år. T
Läs mer på Internet
Mer information ﬁnns att hitta på www.
studiofurillen.com
P R I SV I N N AR E
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Sweco Structures med konstruktörerna
Lars Cederfeldt och Lars Hansson var en av de
fyra nominerade till Swedish Steel Prize 2011 för
sitt innovativa utnyttjande av höghållfast stål till
takkonstruktionen till Swedbank Arena.

3WECO OCH 3WEDBANK !RENA
NOMINERAD TILL 3WEDISH 3TEEL 0RIZE
PRISVINNARE

$EN  NOVEMBER DELADES
3WEDISH 3TEEL 0RIZE  UT
&YRA FINALISTER VAR NOMINERADE TILL PRISET FÚR FRËMSTA KONSTRUKTION I HÚGHÍLLFASTA STÍL

3

wedish Steel Prize delas ut till innovativa konstruktioner i höghållfasta
stål. Priset ska inspirera, stimulera och
sprida kunskap om höghållfasta stål och möjligheterna att utveckla lättare, säkrare och
mer miljöanpassade produkter. Rekordmånga
ansökningar från ett tjugotal länder hade lämnats in i år, vilket visar att priset har fått starkt
fäste internationellt, liksom att intresset för
höghållfasta stål fortsätter att öka.
En av de fyra nominerade ﬁnalisterna var
Sweco Structure och Swedbank Arena. Taket
på Sveriges nya nationalarena för fotboll kännetecknas av det lätta intryck som ramverket ger.
Detta har uppnåtts genom att fullt utnyttja egenskaperna hos avancerade höghållfasta stål samt
framgångsrikt samarbete mellan arkitekten och
30
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John Deere vinner Swedish Steel Prize 2011
Swedish Steel Prize 2011 gick till
det amerikanska företaget Deere &
Company (John Deere). Genom att
använda höghållfasta stål har företaget
utvecklat skördetröskor med förbättrad
produktivitet som uppfyller strängare
miljökrav. Vinnaren får ett stipendium
på 100 000 kr och en statyett designad
av konstnären Jörg Jeschke. Övriga
nominerade företag tilldelades andra
pris i Swedish Steel Prize 2011. Dessa
är förutom Sweco Structure; HT
Engineering Ltd (Nya Zeeland) och
Rotary-Ax (Brasilien).

Sweco Structures konstruktörer. För att klara
takets spännvidd på 162 meter och fullt utnyttja
dagsljuset krävs en tunn och lätt konstruktion.
Stålen som används har sträckgränser på 460,
690 respektive 900 MPa och är betydligt mer
avancerade än de stål som normalt används i
byggnader. Total mängd höghållfast stål är S460
23 %, S690 8 % och S900 1,2 %. Genom denna
användning av höghållfast stål har stålmängden

för det fasta taket kunnat reduceras från 4580
ton ned till de 4000 ton vi har idag.
– Vi känner oss oerhört hedrade av att vi och
Swedbank Arena blev nominerade till Swedish
Steel prize. Både för att det är en internationell
tävling och för att det kanske är första gången
som ett bidrag från byggbranchen blivit nominerat., säger Lars Cederfeldt och Lars Hansson
från Sweco. T
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Bara fantasin sätter gränser
Paroc Panel System har levererat ca 5000 m2 element till Norsk Medisinaldepot i Oslo.
Entreprenör: Vedal Entreprenør
Elementmontage: Ferrobygg AS
Arkitekt: Niels Torp AS

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

PAROC PANEL SYSTEM AB
541 86 Skövde
Tel. 0500-46 90 00, Fax 0500-48 63 03
www.paroc.se
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PAROC AS Panel System
Nils Hansens vei 2, N-0667 Oslo, Norge
Tlf. +47 99 530 270
www.paroc.no
XXXXXXXX
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Lars Hamrebjörk

Dennis Forssell
(VD och svetsansvarig)
och Jens Reiser (kvalitetschef och projektledare) med
certiﬁkaten i handen framför
nytillverkade FSB-balkar
ute i verkstaden.

3MIDESVERKSTAD CERTIlERAD
FÚR #% MËRKNING
CE-MÄRKNING

!" ( &ORSSELLS 3MIDESVERKSTAD HAR CERTIlERAT SITT KVALITETSSYSTEM ENLIGT %.   ) OCH MED DETTA UPPFYLLER !" (
&ORSSELLS 3MIDESVERKSTAD OCKSÍ KRAVEN I SPECIlKATIONEN %.
  SAMT ËVEN KVALITETSKRAVEN FÚR SVETSNING ENLIGT )3/
  .U ËR ALLTSÍ &ORSSELLS CERTIlERADE FÚR #% MËRKNING
AV BËRVERKSDELAR I STÍL I UTFÚRANDEKLASS %8# OCH  OCH HAR
DËRMED RËTT ATT #% MËRKA SINA PRODUKTER

!

B H Forssells Smidesverkstad har certiﬁerats enligt EN-1090-1 av Nordcert,
ett av de tre företagen i Sverige som
är ackrediterade för certiﬁering enligt EN
1090 (de övriga två är A3 Cert och Inspecta).
- ”Vi har utvecklat vårt kvalitetssystem och
känner att vi nu har fått en riktigt bra struktur
och en tydlig arbetsprocess för att göra rätt produkter med konkurrenskraft till våra kunder.”
säger Dennis Forssell, VD på Forssells Smide.
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Certiﬁeringen ett hett samtalsämne
Forssells Smide har alltid satt kvaliteten i första
hand och hade redan ett väl utvecklat kvalitetstänkande med ett FR2000-system i botten när
de tog steget vidare till en certiﬁering. Forssells
Smide är det fjärde företaget i Sverige som certiﬁeras för CE-märkning av komponenter för
stålbyggnad (övriga tre är Scandinavian Weld
Tech AB, AB Västanfors Industrier och Svets
& Montage i Smålandsstenar AB). Det är nu

viktigt att ﬂer följer efter för att reglerna som
träder i kraft den 1 juli 2012 ska kunna uppfyllas. Enligt Dennis och kvalitetschef Jens Reiser
så ”snackas” det mycket bland smidesföretagen
om certiﬁering och diskussionerna går om hur
man ska gå tillväga. Flera mindre smeder pratar
om att gå samman och tillsätta resurser för att
genomföra en certiﬁering.
Många fördelar med certiﬁering
Dennis Forssell ser många fördelar med de nya
reglerna om certiﬁering och CE-märkning.
Kvaliteten höjs i hela stålbyggnadsprocessen,
från projektering till montage. Det blir tydligare regler och ökade krav på kvaliteten på
produkterna som används inom stålbyggandet.
Samtidigt tycker Dennis att det är viktigt att
stålbyggnadsbranschen inte krånglar till det i
onödan så att det blir dyrare att bygga i stål än
med andra material. Tydliga regler, men det
ska också vara genomförbart att följa reglerna
och likvärdiga villkor för alla.
Positiv personal
Dennis och Jens anser att certiﬁeringsprocessen
i företaget har gått utmärkt och att personalen
. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 / - 3 4 ± , " 9''. ! $

Forssells Smide
är en av de första
smidesverkstäderna
som certiﬁerar
sin stålbyggnadsprocess, från
projektering till
produktion en i
verkstaden, för att
kunna CE-märka
sina stålbyggnadsprodukter och
stålkonstruktioner.
Forssells Smide
kan nu CE-märka
såväl sin FSBbalk som hela
stålkonstruktioner
som den nedan till
Stenhagsskolan
(se sid 49).

i verkstaden ser positivt på de nya kraven.
De tycker att EN 1090 är tydligare att jobba
efter. Man passade samtidigt på att sträcka upp
produktionen på områden där det inte ﬁnns
några direkta krav i certiﬁeringen för att bli en
ännu bättre leverantör av kvalitetsprodukter
inom stålbyggnad. EN 1090 innebär att man
ska kunna visa upp att kvalitetssystemet fungerar i praktiken och inte bara i pärmarna på
kontoret. Det är då viktigt att ha en motiverad,
utbildad och kunnig personal.
Löser problemen från början
Forssells har egen projektering inom företaget
med egen konstruktör och kvalitetscertiﬁerade samarbetspartners som tar fram tillverkningsritningar anpassade till Forssells produktion. Som kvalitetstänkande stålentreprenör
så vill man ta ansvar för stålprojekteringen
så tidigt som möjligt i projektet. Här pekar
Dennis på ett branschproblem som kan få
en lösning genom EN 1090. Beställaren tror
ofta att man i entreprenadhandlingarna har
”färdiga” tillverkningsritningar när man får
konstruktionsritningar från konstruktören.
Fördelen med EN 1090 är att den trycker på
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att komponentspeciﬁkationen måste fram för
att stålentreprenören ska kunna börja jobba.
Detta är något som beställaren måste känna
till. Att jobba enligt EN 1090 innebär att man
tar tag i problemen från början och undviker
kostsamma fel sent i produktionen.
Just det faktum att man löser problemen från
början och undviker oväntade kostnader i slutet
av projektet gör att Forssells anser att det kommer att bli billigare i längden att jobba enligt
EN 1090 även om det internt på verkstaden
blir något dyrare att jobba enligt EN 1090 än
med BSK. Att bygga med stål blir i slutändan
billigare för kunden med EN 1090 vilket gynnar stålbyggnadsindustrin. Man får dessutom
en bättre kvalitet på levererade produkter.
Forssells räknar med att tjäna in kostnaden för
certiﬁeringen med råge på sikt.

Forssells Smide
Forssells Smide är ett familjeföretag som ﬁnns
i Huddinge utanför Stockholm med idag 25
anställda samt inhyrd personal som anpassas
efter behov. Man är ett smidesföretag där man
får helheten från projektering med egen offertdimensionering till färdig produkt. Basen
i verksamheten är den egna FSB-balken som
tillverkas i en svetsautomat. Men man kan
leverera alla typer av stålstommar eller stålkonstruktioner. Den senaste investeringen i
verkstaden är en kombinerad plasma-/gasskärmaskin som gjort Forssells produktion
mer rationell och effektivare. T
Läs mer på Internet
www.forssellssmide.se/
CE - M ÄR K N I N G
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Sam Ganguly,
Försäljningsansvarig stålbygg,
Bult & Fästteknik AB

%.   )CKE FÚRSPËNDA
SKRUVAR FÚR STÍLKONSTRUKTION
n KVALITÏ PÍ EN HÚGRE NIVÍ
SKRUVFÖRBAND

&ÚR STÍLKONSTRUKTIONER SOM SKALL UPPFYLLA KRAVEN I %.  
UTFÚRANDE AV STÍL OCH ALUMINIUMKONSTRUKTIONER ËR EN AV
DE VIKTIGARE HARMONISERANDE STANDARDERNA %.  
)CKE FÚRSPËNDA SKRUVAR FÚR STÍLKONSTRUKTION

V

ad är då den främsta skillnaden på
6-kantsskruvarna enligt ISO 4014/4017
8.8 och mutter ISO 4032 8. som främst
levereras idag till byggarbetsplatser runt om
i Sverige, och de framtida skruvförbanden
som skall uppfylla kravspeciﬁkationen EN
15048-1?
³Skruv och mutter, ihopmonterade vid
brotthållfasthetsprovning, skall uppfylla
kravet av lägsta brotthållfasthet utsatt
för skruven. Gängstrippning i muttern
får förekomma.
³ Förbandet skall uppfylla kravet på slagseghet
27J -20˚C från M12 och uppåt.
³Skruv och mutter skall vara märkta med
initialerna ”SB” vilket beskriver att produkten är avsedd för (Structural Bolting),
stålkonstruktion.
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Fördelarna med ovanstående faktorer är att vi
i framtiden kommer få förband där kraven på
hållfasthet genomsyrar hela applikationen, och
att applikationen är mindre känslig för temperaturväxlingar. Skallmärkningen, initialerna
”SB”, underlättar för montörer, entreprenörer
såväl som för kontrollanter, att enkelt utläsa
att rätt produkt är monterad.
De ingående komponenterna som ﬁnns
på marknaden för att tillgodose kravstandarden EN 15048-1, beträffande gänglängd och
nyckelvidd, följer måtten i ISO standarden
4014/4017 samt ISO 4032.
Valmöjligheter – alternativ
För entreprenörer innebär detta att det till en
början kommer att ﬁnnas ett begränsat utbud
av fästelement för icke förspända skruvar för

stålkonstruktion. Om vi jämför skruvstandarden ISO 4014 med EN 14399-3 HR (Förspända
skruvar för stålkonstruktion) ser vi att gänglängderna är överensstämmande med varandra, dock ej nyckelvidden. Förspända skruvar
får användas som icke förspända förband.
Ekonomi
Efter en undersökning av inköpspriser på
15048-1 ( 4014/4017+ISO 4032) och förspända
förband enligt 14399-3 HR & 14399-4 HV är
vår slutsats, ur det ekonomiska perspektivet av
ovanstående jämförelse, att förspända skruvar
enligt 14399-3 8.8 & EN 14399-4 10.9 är ca
30 % dyrare att använda. Följaktligen är det
extremt dyrt att konstruera med förspända
förband om konstruktionen inte kräver det.
Spårbarhet
De ﬂesta skruvtillverkare av skruvsystem
enligt kravstandarden 15048-1 förser sina
skruvskallar med en extra id-märkning vid
produktion. Denna identitetsmärkning återﬁnns på EN 10204 3.1 certiﬁkatet. Man kan
alltså med hjälp av leverantörens initialer,
batchmärkning, dimension och längd, spåra
certiﬁkatet, när förbandet är monterat.
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Följaktligen går det också att bibehålla
spårbarheten trots att etiketten är förstörd eller kapseln har försvunnit. Detta underlättar
avsevärt vid entreprenörernas egenkontroll på
byggarbetsplats.
Denna metod har sedan länge varit praxis
för tillverkare i Europa av ”förspända förband”.

på montageplatser har skruvkartongerna i många
fall varit näst intill förstörda av regn och hård
miljö på byggarbetsplatsen. Detta har vi valt att
motverka genom att leverera våra skruvförband i
jutesäckar med påsydd märkning, i den utsträckning det är möjligt. För entreprenören innebär
detta ordning och reda på montageplatsen.

Produktion
Faktorer att känna till om produktionsbolagen
som tillverkar CE-märkta skruvprodukter är
att produktionskraven är högt ställda. Samtliga
skruvtillverkare har genomgått en så kallad FPC
(Factory production control) och skall vara certiﬁerade av ett notiﬁerat organ för produktionen.
Positivt för montören och oss som skruvgrossister, är att vi i framtiden kan minimera risken
att skruvprodukter som ej uppfyller kraven
kommer ut på marknaden.

EN 15048-1
Kravstandarden 15048-1 beskriver skruvar och
muttrar av kolstål och legerade stål i hållfasthetsklasserna för skruv 4.6– 4,8 5,6– 6,8 – 8.8
och 10.9 och mutter 4–5–6–8–10 och 12 samt
brickor HV100, 200 och 300–370.
Men även rostfri skruv och mutter, i hållfasthetsklasserna 50, 70 och 80.
I en satsning att tillgodose konstruktören,
stålentreprenören, kontrollanterna och slutkonsumenternas krav, har Bult & Fästteknik
AB investerat i ett lager av EN 15048-1 (Icke
förspända skruvar för stålkonstruktion), vilket
är leveransklart från och med den 1 december
2011.
Utöver lagerläggningen av EN 15048-1 8.8
varmförzinkat (Icke förspända skruvar för stålkonstruktion) har vi också möjlighet att leverera
höghållfasta fästelement för förspänning, med

Märkning & förpackning
Krav på märkning av etiketten och i vilket leveransutförande står klart och tydligt beskrivet i
standarden 15048-1. Sämre beskrivet är kvalitén
på förpackningarna. Efter ett par år i fält har vi
synat problemet med förstörda wellpappkartonger. På grund av att pallar ofta förvaras ute
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systembeteckningarna HV, HR & HRC samt
DTI. Dessa skruvsystem och spänningindikerande bricka ingår i EN-normen 14399. Dessa
förband levereras tillsvidare mot speciﬁka projekt, då vi i dagsläget inte vet vilket skruvsystem
marknaden önskar för förspända förband.
Tydligt framgår det i EKS (Konstruktionsregler) på Boverkets hemsida att nationella val
är genomförda för ”förspänd förband”. Det blir
spännande att se om vi lyckas ta steget fullt ut
mot EN 1090-2 på denna grupp av skruvsystem
också och lämna BSK bakom oss. Målet med
CE-märkta skruvsystem är att skapa säkra
skruvapplikationer, och förenkla valet av skruvförband för marknaden, oavsett var i Europa
vi beﬁnner oss. Det kommer säkert debatteras
mer om detta i framtiden.
Målet är att vara väl förberedd då marknaden successivt övergår mot nya kravspeciﬁkationer ställda i EN 1993-1-8 Eurocode 3
(dimensionering knutpunkter och förband). T
Läs mer på Internet
För ytterligare upplysningar
kontakta oss på Bult & Fästteknik AB,
Tel 0303-206700
www.bult-fast.se
S K R U V F Ö R B AN D
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KIRUNA, LULEÅ, SKELLEFTEÅ,
ÖRNSKÖLDSVIK, SUNDSVALL,
STOCKHOLM, VÄSTERÅS,
MOLKOM, MARIEFRED,
STORFORS, KARLSTAD, KALMAR,
LIDKÖPING, JÖNKÖPING,
MÖLNDAL, GÖTEBORG,
VÄRNAMO, ÄLMHULT, NYBRO,
HELSINGBORG, MALMÖ
OCH MOSS.

Vi ﬁnns
nära

Det är där vi ﬁnns med lager och försäljningskontor. Våra kranbilar täcker
dessutom större delen av landet ﬂera dagar i veckan, så vi är aldrig långt
borta. Ring Janne i Kalmar, Mari i Sundsvall, Ulf i Luleå eller någon annan av
våra nära stålsäljare. Kontaktuppgifter ﬁnns på www.stenastal.se

NYHET!
Kolla in lagerprislistan som webbapp på
m.stenastal.se
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Gunnar Littbrand
Konstruktionsansvarig
ELU Konsult AB

Fackverksbron under montaget av överramsstången. Mittsektionen i brons hjässa färdigställdes på plats och lyftes upp på temporära montagetorn. Därefter svetsades
kvarvarande delar av bågen in. På bilden lyfts en av delarna på plats inför montagesvetsning.

!RENASTADEN
'# BRO ÚVER SPÍROMRÍDET
EN DYNAMISK UTMANING
STÅLBROAR

) 3OLNA NORR OM 3TOCKHOLM VËXER EN HELT NY STADSDEL
FRAM I ANSLUTNING TILL 3WEDBANK !RENA /MRÍDET KALLAS
!RENASTADEN OCH ËR TËNKT ATT BLI ETT CENTRUM FÚR EVENEMANG
SHOPPING ARBETE BOENDE OCH REKREATION &ÚR ATT FÚRBËTTRA
TILLGËNGLIGHETEN TILL OMRÍDET BYGGS EN NY UPPGÍNG TILL 3OLNA
PENDELTÍGSTATION OCH I ANSLUTNING TILL DENNA EN GÍNG
OCH CYKELBRO "RONS HUVUDSAKLIGA UPPGIFT ËR ATT BINDA
SAMMAN OMRÍDET VID ARENAN MED PENDELTÍGSTATIONEN
ÚVER DET OMFATTANDE SPÍROMRÍDET

"

ron är uppdelad i två separata fritt
upplagda enheter med spännvidderna
65 m respektive 35m, brobredd 10m.
Läget över spårområdet gör att den tillgängliga konstruktionshöjden är mycket begränsad vilket har påverkat valet av bärverk för
den större bron. Lösningen blev att välja ett
.2  s   s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

överliggande bärverk i form av ett stålfackverk med en vacker bågformad, inåtlutande
överramsstång. Brons gångbana består av en
samverkande brobaneplatta i betong. Den
mindre av broarna utförs som en traditionell
2-balks samverkansbro.
Då brons undersida ligger mycket nära spår-

områdets kontaktledningar så har traditionell
formsättning för gjutning av brobaneplattan
inte varit möjlig i broarnas slutliga lägen. För
detta har två olika lösningar valts. Båda broarna
monteras i lägen vid sidan om spårområdet.
Fackverksbron förses med trapetsplåtar som ligger upplagda på brons tvärbalkar. Dessa används
som förlorad form vid gjutning och därmed krävs
ingen underliggande formställning. Bron lyfts
med trapetsplåt monterad till sitt slutliga läge över
spårområdet och brobaneplattan kan därefter
gjutas. Den mindre balkbrons brobaneplatta gjuts
med traditionell formställning i det temporära
läget vid sidan om spårområdet och därefter
lyfts hela bron på plats. Lyften utfördes nattetid
med avstängda järnvägsspår av Havator som
använder sin största mobilkran Terex PC6800.
Bågbron som väger ca 280 ton lyftes på plats
från den västra sidan av järnvägen i början av
november. Balkbron lyftes två veckor senare på
plats från östra sidan och vägde ca 310 ton vid
lyftet. Stålvikten på den delen är 60 ton.
Dynamiska laster
Ytterligare en utmaning är att brons unika läge
invid Swedbank Arena har föranlett krav på ³
STÅL B R O AR
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³ brons dynamiska egenskaper utöver de som
anges i Bro 2004. Den dynamiska analysen
har delats upp dels i komfortanalyser och dels
i kontroll av dynamiskt olyckslastfall. Komfortanalysens två delar utgörs av:
³Kontroll av normalt komfortkrav för gångbroar enligt Bro 2004 bilaga 1-1.
³Kontroll av två ytterligare specialutformade
komfortlastfall. Dels ett lastfall där en större
folkmassa rör sig över bron och dels ett
lastfall som beskriver en mindre grupp med
löpare som joggar över bron.
I samtliga komfortanalyser appliceras den dynamiska lasten på med en lastfrekvens kopplad
till brons egenfrekvens. I utvärderingen har
den resulterande vertikalaccelerationen, aRMS,
jämförts med uppställda gränsvärden m.h.t.
komfort. För att hålla accelerationsnivåerna på
acceptabla nivåer så har en relativt styv konstruktion krävts vilket innebär att detta till stor
del styrt brons dimensioner i huvudbärverken.
Förutom ovan angivna komfortkrav har
även ställts krav på kontroll av ett dynamiskt
olyckslastfall. Detta lastfall skall motsvara en
hoppande fans/konsertpublik som har en hoppfrekvens kopplad till brons egenfrekvens. I det
aktuella fallet bedömdes en rimlig hoppfrekvens
vara brons halva egenfrekvens. Deﬁnitionen för
en lastperiod redovisas i ﬁgur 1.
Då detta är att betrakta som ett olyckslastfall
så är det uppställda kravet att bron skall dimensioneras för att kunna uppta dessa dynamiska
snittkrafter. Resonanseffekter medför att de
statiska snittkrafterna av publiken förstoras
med en faktor 16, se ﬁgur 2.
Montage
Stålentreprenören Ruukki har ställts inför
stora utmaningar vid montaget av fackverksbron då det tillgängliga utrymmet på plats varit
mycket begränsat. Man har inte, på konventionellt sätt, kunnat montera bågarna liggande
för att därefter resa dessa upp. Istället har
man först färdigställt brons bas (dragband
och tvärbalkar) för att därefter montera bågarna stående uppdelade i mindre segment.
Då bågarna samtidigt lutar så har det ställts
stora krav på inmätningar för att detta skall
fungera med tillräcklig noggrannhet. Ruukki
har vid behov fått stöd med kompletterande
mått från den 3D-modell som ELU upprättat
av bron. Samarbetet mellan alla parter har
under resans gång fungerat mycket bra och
resultatet är en vacker stålbro som återigen
visar att stål gör det möjligt! T

Figur 1: Lastdeﬁnition (en lastperiod) för hoppande publik / fans.
Fackverksbron
under montaget,
här har bågarna
färdigställts
och montaget
av fackverket
påbörjats.

Figur 2: Resulterande normalkraft av hopplast i överramsstången.
Statisk normalkraft jämförs med dynamisk.

Bron insvängd i rätt läge
i slutfasen av lyftet strax
innan den landar på stöden
och provisorisk pallning.

FAKTA:
Beställare: Råsta Projektutveckling AB
Förvaltare: Solna stad
Arkitekt: BAU
Entreprenör: Peab Sverige AB
Konstruktör: ELU Konsult AB
Stålentreprenör: Ruukki
Lyftentreprenör: Havator
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NYHET!
Plannja Panel
med tjockare
isolering.

Plannja Panel med
300 mm isolering
Pga utrymmesbrist
så monterades parallellt med järnvägsspåren. Vid
lyftet måste därför
bron svängas 90
grader för att
komma i rätt läge.
Bilden visar bron
vid lyftet under
insvängningsfasen
innan den förs
ut över järnvägsspåren.

Vi breddar programmet för vår panelprodukt och
lanserar 300 mm isolering. En förbättring av både
isoleringsvärde och ljuddämpning för att möta ökade krav på energihushållning i byggnader. Plannja
Panel finns nu i tjocklekar från 50–300 mm.
Ett brett program av tillbehör och kulörer gör
Plannja Panel till ett estetiskt och ekonomiskt byggsystem för såväl entreprenören som för byggherren.

ffektivt skydd mot brand.
oda ljuddämpande egenskaper.

Plannja Panel 300 mm isolering
Up-värde 0,14 W/m2K.
Telefon 010-516 10 00 | www.plannja.se
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Photo: The Eiffel Tower, private
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Thor Dahl

3TUDIETUR
TIL "ARCELONA OG 6ALENCIA
STUDIETUR

.ORSK &ORENING FOR 3TÍLKONSTRUKSJONER ARRANGERTE EN
STUDIETUR TIL "ARCELONA OG
6ALENCIA I DAGENE n
OKTOBER FOR Í SE OG OPPLEVE
STÍLKONSTRUKSJONER OG ARKITEKTUR AV YPPERSTE KLASSE

"

arcelona har gjennomgått en rivende utvikling de senere årene. Flere
spektakulære bygg med spesiell arkitektur har blitt bygget i Gaudi’s hjemby.
Etter ankomst lørdag hadde vi en prosjekt
orientering av Alex Casteleiro, ASCEM, på
hotellet og deretter besiktigelse av noen av byggene, som Torre Agbar, Media ICT og Diagonal Zero / Forum. Vi ble hele tiden guidet
av Alex. Det ble også fotballkamp på stadioen
Camp Nou der FC Barcelona med Messi tok
. 2  s   s .9 (%4 %2 / - 34± , "9' ' .! $

av Calatrava, verker som utfordrer de
velkjente statiske prinsippene ved å
innføre en kompleks geometri kombinert med, i noen tilfeller, bevegelse
i konstruksjonene.
Vi hadde orientering av prosjektene på hotellet ved Mario Rando, som
var sjefsingeniør hos Calatrava i 10 år
og ansvarlig ingeniør for alle strukturene i “kunst- og vitenskapsbyen”
som Calatrava har designet i Valencia. Vi hadde også god hjelp av nordSamlet til tapas i Valencias gamleby med Mario Rando og
mannen Gaute Mo, som har et eget
hans kollegaer ved Calatravas kontor.
ﬁrma og som også har arbeidet for
Calatrava’s kontor i ﬂere år. Deretimot Racing Santander, og vant 3–0. Søndag ter besøkte vi det store utbyggingsprosjektet ”The
var avsatt til tur på egen hånd, mens andre dro City of the Arts and the Sciences”. Her sto guidet
til Torres Vingård.
tur i den nye Operaen, det spektakulære planetarium og vitenskapsmuséet samt Agora og broen
El Puente de l’Assut de l’Or, på programmet.
Valencia
Etter en togtur fra Barcelona på mandag morgen Dagen ble avsluttet med felles tapas middag i
ankom vi Valencia i god sommervarme. Et hove- gamlebyen. T
dtema var arbeider av den spanske arkitekt,
ingeniør og billedhugger Santiago Calatrava (f. För att se ﬂer bilder från resan:
1951). Hans hjemby Valencia har i de senere årene http://www.stalguiden.com/studiereise_
hatt gleden av å få nye broer og bygninger tegnet spania_okt_2011.htm
STU D I E TU R
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3TÍL GÚR DET MÚJLIGT
.ËR SÍVËL ENKLA SOM MER KOMPLICERADE BYGGNADSKONSTRUKTIONER
SKA PROJEKTERAS OCH BYGGAS SÍ GER STÍLET DIG MÍNGA MÚJLIGHETER ATT
ÍSTADKOMMA EN KOSTNADSEFFEKTIV KONSTRUKTION MED HÚG KVALITET

Oslo S Utvikling

.ÍGRA EXEMPEL PÍ DETTA ËR FÚLJANDE PROJEKT

$N" ./2S HOVEDKONTOR I "JRVIKA

$

et er for tiden stor byggeaktivitet i
Operakvarteret i Bjørvika, Oslos nye
skyline. Tre av de nye byggene som
skyter i været skal bli DnB NORs nye hovedkontor. De tre byggene forbindes under
bakkeplan med et fellesareal på ca. 10 000 m2
som skal fungere som hjertet i DnB NOR
komplekset. Her blir det blant annet møtesenter, kantine og kjøkken.
42
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Bygg A
Bygg A er hovedbygget til DnB NOR og ligger mellom de to andre DnB NOR byggene.
Bygget har en grunnﬂate på 30 x 105 meter
og 37 000 m2 over bakkenivå – fordelt på 17
etasjer. Hovedinngangen til DnB NOR vil
ligge her med inngang fra Dronning Eufemias gate. Bygningen består volummessig av
”kuber” på 6x6 meter som gir en karakteristisk

trapping, både innvendig og utvendig. Inne i
bygget vil dette framtre som åpne rom over
ﬂere plan og som gir en vertikal visuell forbindelse innvendig.
Det er Ruukki Construction som har levert
og montert stålkonstruksjonene, 1 600 tonn.
Bygg A er det mest kompliserte av de tre DnB
NOR byggene. De store kubene som krager
ut av bygningskroppen, holdes oppe av kraf. 2  s     s . 9 ( % 4% 2 / - 3 4 ± , " 9''. ! $

Bygg A
Byggherre: Oslo S
Utvikling AS
Arkitekt: MVRDV
(Nederland)
Prosjektleder: Vedal
Prosjekt AS
Stålkonstruktør:
Finnmap Oy
Stålentreprenør:
Ruukki Construction Oy
Prefab betong:
Spenncon AS
Stålproﬁler, yttervegg: Europroﬁl
Montasjetid:
2010–2011
Areal: 37 000 m2
over 17 etasjer
Leveranse:
ca. 1 600 tonn stål

Europroﬁl leverer stålproﬁler
til utfyllende yttervegger til
DNB Nor byggene i Bjørvika.
Fra venstre mot høyre: Bygg C,
Bygg A og Bygg B.

V
tige stålrammer og skråstag. Krevende rammekonstruksjonen er prosjektert av Ruukki i
nært samarbeid med Spenncon som har levert
hulldekkene. Stålkonstruksjonene er produsert
ved Ruukkis egne fabrikker. Arkitekter på
bygg A er det verdenskjente Rotterdam baserte
arkitektkontoret MVRDV med a-lab og Dark
Arkitekter som co-arkitekter.
Bygg B
Bygg B ligger øst for Bygg A og er det nest
største av de tre byggene med en grunnﬂate
på 21 x 105 meter og 22 500 m2 over bakkenivå
– fordelt på 15 etasjer. I nedre plan er det en
gjennomgående passasje. Bygget får et blandet
bruk med kontorer fra andre til ellevte etasje
og 41 leiligheter i de ﬁre øverste etasjene. Leilighetene danner en ”bro”, sett fra siden, med
terrasser som trapper oppover mot midten av
bygget. Under ”broa” er det et åpent rom med
en stor utendørs takterrasse.
Det er Contiga som leverer og monterer
stålkonstruksjonene, ca. 730 tonn, samt hulldekkene. Contiga har konstruert og levert de ﬂeste
byggene i Barcode-rekken. Bygget er konstruert
med tradisjonelt bæresystem av stål og med
hulldekker som stive skiver. Arkitekt på Bygg
B er a-lab som har stått bak ﬂere kjente stålbygg,
blant annet Statoils nybygg på Fornebu.
Bygg C
Bygg C er formet som en trapp med store
grønne takterrasser mot syd samt en diagonal
skråheis som leder opp fra inngangspartiet
ved Dronning Eufemias gatetil en offentlig
tilgjengelig restaurant, bar og takterrasse på
toppen, med utsikt til fjorden og resten av byen.
Bygget er på ca. 11 700 m2 over bakkenivå –
fordelt på 14 etasjer. Byggets to nederste etasjer
.2  s   s .9 (%4 %2 / - 34± , "9' ' .! $

inneholder næringslokaler og gangpassasje.
Bygget for øvrig inneholder typiske arbeidsarealer, alle med tilgang til dobbelthøye fellesrom
tilknyttet utsikten og de grønne takterrassene.
Contiga har også levert og montert stålkonBygg B
Byggherre: Oslo S Utvikling AS
Arkitekt: A-lab
Prosjektleder: Vedal Prosjekt AS
Stålkonstruktør: Contiga AS
Stålentreprenør: Contiga AS
Prefab betong: Contiga AS
Stålproﬁler, yttervegg: Europroﬁl
Montasjetid: 34 uker (2011–2012)
Areal: 22 500 m2 over 15 etasjer
Leveranse: ca. 730 tonn stål

struksjonene, ca. 370 tonn, samt hulldekkene,
til Bygg C. Bygget er konstruert med tradisjonelt bæresystem av stål og med hulldekker
som stive skiver. Arkitekt på Bygg B er Dark
Arkitekter AS. R
Bygg C
Byggherre: Oslo S Utvikling AS
Arkitekt: Dark Arkitekter AS
Prosjektleder: Vedal Prosjekt AS
Stålkonstruktør: Contiga AS
Stålentreprenør: Contiga AS
Prefab betong: Contiga AS
Stålproﬁler, yttervegg: Europroﬁl
Montasjetid: 17 uker (2011)
Areal: 11 700 m2 over 14 etasjer
Leveranse: ca. 370 tonn stål

³
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et første forbrenningsanlegget i Jærregionen sto ferdig i juli 200t. Forus
Energigjenvinning Kg ligger i kommunegrensen mellom Stavanger, Sandnes og
Sola. Anlegget ble bygd med tanke på å ta imot
restavfall fra privathusholdninger og næringsvirksomhet.
Mottaket av avfall ved Forus Energigjenvinning KS har økt i takt med befolkningsøkningen og aktivitet i regionen.
Våren 2010 startet arbeidet med å bygge et
nytt anlegg inntil den eksisterende, som planlegges satt i ordinær drift 1. oktober 2012. Begge
anleggene skal kunne drives som selvstendige
anlegg uavhengig av hverandre.
Bygningsmassen består i hovedsak av ny og
gammel tømmehall med grunnﬂate til sammen ca. 1300 m2, ny og gammel kjelhall, med
grunnﬂate ca. 1800 m2 med hver sitt volum, som
en hestesko mot nord, og med hver sine 47 m
høye skorsteiner. I tillegg kommer eksisterende
administrasjonsavdeling med grunnﬂate på ca
130 m2. Høyeste fasade er mot nord, på ca. 35
meter. SL Mekaniske AS har levert og montert
ca. 330 tonn stål, herunder søyler oppsveist av
Byggherre: IVAR IKS
Arkitekt: Toralf Kaada arkitekter
Hovedentreprenør: Jærentreprenør
Stålentreprenør: SL Mekaniske AS
Sandwichelementer leverandør:
Paroc AS

plater 700x500x20 med en lengde på ca. 35 meter
samt gangbruer, trapper og rekkverk.
Mens eksisterende tømmehall og kjelhall
består av et uisolert skall, ble det av ﬂere grun-

Varmförzinkning

ner besluttet å bygge den nye kjelhallen som en
isolert bygning, og det ble da valgt å benytte
Paroc elementer levert av Paroc AS og montert
av SL Mekaniske AS. R

- underhållsfritt korrosionsskydd
med oöverträffad livslängd!

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

Tel: +46 (0)8 446 67 60 Mail: info@nordicgalvanizers.com www.nordicgalvanizers.com
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.YE (OKKSUND 5NGDOMSSKOLE
Byggherre: Øvre Eiker Kommune
Arkitekt: L2 Arkitekter AS
RIB: Rambøll
Entreprenør: Trio Entreprenør AS
Stålentreprenør: SOAS Stål og
Anleggservis AS
Fasadeleverandør: Erling Freitag AS

N

HUS skal erstatte eksisterende ungdomsskole og er tegnet for opp til 400
elever fra trinn 8 til 10. På grunn av
sin plassering sentralt i Hokksund er tomten
for skolen begrenset. Dette har ført til at skolen har en kompakt og effektiv organisering.
Prosjektet er organisert rundt en romslig, åpen
og lys vestibyle over 3 plan som vil kunne bli
skolens naturlige treffsted og hovedattraksjon.

Alle sentrale funksjoner i anlegget henvender
seg direkte til vestibylen.
For NHUS er det tatt utgangspunkt i et lett
og dynamisk uttrykk med fasader i kobber og
glass. Fasader er kledd med 0.7 mm kobber
”nordic standard” med stående stangfalser i varierende bredder med 15mm vannfast kryssﬁner
som luftet underlagsplate. Ubehandlet kobber
er et karakteristisk, bestandig og vedlikeholdsfritt materiale som raskt vil få en variert, mørk
patina. Glassfelt består av proﬁlsystem i lakkert
metall med 3 lags glass.
Bygget over bakkenivå er bygd av prefabrikkerte søyler, bjelker og fagverk i stål. Stålsøyler
i plan 1 og 2 består av HUP proﬁler, med dimensjon 250x250 mm, ved lange bjelkespenn
benyttes dragere i stål med høyde 800 mm.
Fagverksdragere i idrettshall har en spennevidde over 26 m og høyde 2 m. Fagverksdragere
i kultursalen har spennvidde 16,8 m og høyde
1,3m. Dekker består av 320 mm hulldekker.
Skolen oppføres etter kriterier for passivhus.
Dette betyr at krav til maksimalt årlig oppvarmingsbehov ikke skal overstige 15 kWh/m2 år.
For å oppnå dette er det strenge krav til uverdiene til yttervegger, tak, gulv og glassarealer.
Det er benyttet 3 lags isolerglass og 300 mm
isolasjon i yttervegger. R
³

Fungerer annonser i magasiner som dette?
Bestill
allerede
nå!

Ja, selvsagt!

!NNONSEPRISLISTE FOR  ER NÍ KLAR
0LANLEGG OG BESTILL ANNONSENE NÍ
Kontakt Migge Sarrion,
+46-8-590 771 50, annons@sbi.se
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.ORGES STRSTE
KJPESENTER I RUTE

I

Sørlandsparken vokser Sørlandsenteret dag
for dag og tar form av det som blir norges største kjøpesenter når det er ferdig. Byggetrinn
1 åpnet medio november 2011. Coop Obs som
ﬂytter fra den gamle delen til den nye disponerer
10 000 m2 av den nye delen. Trinn 2 del A er
godt i gang og samtidig startes trinn 2 del B.
Dette er tenkt ferdigstilt til julehandelen 2013.
Det er LPO arkitekter som har tegnet bygget
og Br. Reme som har totalentreprisen. Dominerende byggemåte er betong og stål bæresystem
med Paroc ubrennbare sandwichelementer som
kles med Strongbond Aluminium Composite
Paneler. Mot syd dominerer en stor skråvegg av
stål fasaden. Her er det først bygget en loddrett
vegg kledd med Paroc, så et skrått rammeverk
av stål. Rammeverket er kledd med korrugerte
stålplater og disse er igjen kledd med Strongbond Composite.
Byggherre: Olav Thon Eiendomsselskap ASA og Vital
Totalentreprenør: Br. Reme AS
Stålentreprenør: Sørmaskinering AS
Arkitekt: LPO
RIB: Multiconsult
Sandwichelementer: Paroc AS
Montasje Paroc: Børslid Montasje AS

Paroc har foreløpig levert ca 10 500 m2
ubrennbare sandwichelementer til bygget i ﬂere
ettapper. Hovedsakelig 200mm tykkelse som
holder U-verdi 0,19. Mye av elementene kles
med Strongbond, men det er også et anseelig
antall m2 som er synlig Paroc. Her er det valgt
Microproﬁlering med farge RR23 Mørk Grå,
tilsvarende RAL 7024.
Stålarbeidet på bygget blir utført av Sørmaskinering AS fra Søgne. På byggetrinn 1 har det

#4/(14<+0-+0)
=HYTMVYaPURPUNLYPKHNLUH]KLILZ[LVNYPTLSPNZ[LTL[VKLULMVYrILZR`[[L
Z[rSTV[Y\Z[RVYYVZQVU:[rSILSHN[TLKaPURMVYSLUNLYZPUSL]L[PKIL[YHR[LSPN
VNKL[LYPUNLUHUKYLRQLU[LTH[LYPHSLYZVTNPYSPRLIYH]LKSPRLOVSKZMYPILZR`[[LSZL
=r[SHRRLYPUNVNW\S]LYSHRRLYPUNH]]HYTMVYaPURL[Z[rSLYVNZrLUS¥ZUPUN+LUUL
TL[VKLUNQ¥YH[THUMrYLUOLS[\UPRRVYYVZQVUZILZR`[[LSZLZHT[PKPNZVTTHU
MrYMYPOL[UrYKL[NQLSKLYMHYNL]HSN

gått med ca 300 tonn stål, på trinn 2 blir det totalt
600 tonn, hvorav 160 tonn til en gangbru over
Skibåsen. Sørmaskinering AS har også levert
og montert takplater fra Corus på prosjektet.
De har også ansvaret for elementmontasjen
som blir utført av Børslid Montasje AS. Begge
ﬁrmaer har lang fartstid og god erfaring med
Paroc ubrennbare sandwichelementer, særlig
i Sørlandsparken som har sandwichelementer
som dominerende byggemetode. R
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3TORT NRINGSBYGG
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C

ontiga har levert og
montert hovedbæresystemet av stål
og prefab betong til et nytt
stort kontorbygg, sentralt på
Skøyen i Oslo.
På gateplan blir det 10 til
15 butikker, med matråvarer
av høy kvalitet, fordelt over en
100 meter lang fasade. I hver
ende av forretningsområdet er
det to høybygg på henholdsvis
12 og 8 etasjer kontorer.
Det er Skanska som er
hovedentreprenør på nybygget som får 2 000 kvadratmeter forretninger og
18 000 kvadratmeter kontorer.

Byggherre: Skøyen
Næringsbygg AS
Arkitekt: Arcasa
Arkitekter AS
Hovedentreprenør:
Skanska AS
RIB: Contiga AS
Stålentreprenør:
Contiga AS
Montasjetid: 28 uker
Bærende stål:
ca. 500 tonn

Alt i alt 20 000 kvadratmeter
med en prislapp på 280 millioner kroner. Ferdigstillelse
er våren 2012. R

³

Overbevisende enkel!
Den nye generasjonen av
selvborende rustfrie skruer.

Den nye generasjonen av selvborende rustfrie skruer
imponerer gjennom enkel installasjon og høy effektivitet:
SX er de raskeste borende rustfrie skruene på markedet.
Fungerer perfekt selv med lite trykk under installasjon.
Borer perfekt selv i stål av høy kvalitet.

Mer informasjon
SFS intec AS
Solheimveien 44
NO-1473 Lørenskog
no.lorenskog@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/no

SFS intec AB
Olivenhällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
se.strangnas@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/se

Sammen med monteringsverktøyet CF400, er den nye
skruene den hurtigste og mest effektive løsningen for
mekanisk innfesting på stål og aluminiumkonstruksjoner.
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.Y LËTTVIKTSBRO I ROSTFRITT STÍL FRÍN /UTOKUMPU

/

utokumpus balkar i rostfritt specialstål används i en ny typ av bro som
har byggts i Nynäshamn i Sverige.
Den nya samverkansbron representerar en
innovation inom brodesign, där användningen
av höghållfast rostfritt stål och nya konstruktionsmetoder möjliggör en kostnadseffektiv
och slank konstruktion med långa spann upp
till 70 meter. Om man använder lådbalkar i
stället för I-balkar kan man bygga upp till 100
m långa spann utan mellanstöd.
Den 40 meter långa och estetiskt tilltalande
bron i Nynäshamn byggs med balkar i rostfritt
stål och betongfarbana. Balkarna, som är tillverkade av Outokumpus höghållfasta rostfria
duplex-stål LDX 2101, möjliggör en underhållsfri
lättviktsdesign som minimerar materialanvändningen. Den innovativa konstruktionslösningen
med integrerade landfästen gör byggprocessen
mer kostnadseffektiv och ger lägre underhållskostnader. Eftersom bron inte har lager, fogar
eller målade ytor som slits slipper man tids- och
kostnadskrävande underhållsarbeten och mins48
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3TENHAGSSKOLAN

3
kar traﬁkstörningarna. Brokonstruktionen ger
också en slankare konstruktion och ett långt
pelarfritt spann. Brotypen har stora fördelar över
t ex motorvägar där man slipper traﬁkfarliga
pelare mellan körbanorna. Magnus Alfredsson,
affärsutvecklare på NCC Construction kommer
på Brobyggnadsdagen i januari att berätta om
denna nya innovativa brodesign.
Outokumpu PSC Nordic i Degerfors har
levererat en kostnadseffektiv skräddarsydd
materialsats i höghållfast rostfritt stål där alla
delarna var formatskurna och fogberedda för
montage och svetsning hos stålentreprenören
ML Smide. Bron togs i bruk i juni 2011. R

tenhagsskolan i Akalla, Stockholm var
i behov av renovering och tillbyggnad
för att möta nya krav. Stommen till
den ursprungliga skolan från 1976 behålls
d
ooch ovanpå den så byggs ett nytt våningsplan
med stomme i stål från Forssells Smide. Den
m
bbeﬁntliga gymnastiksalen rivs och ersätts av
een helt nybygd idrottshall.
Forssells Smide levererar en stålkonstruktion
ppå 96 ton, bestående av bl a FSB-balk, till stomentreprenören Strängbetong. Forssells Smide
m
har själva ansvarat för detaljprojekteringen av
h
sstålkonstruktionen och anpassat den till den
nyligen certiﬁerade produktionen i den egna
n
vverkstaden.

Den nya Stenhagsskolan ska stå färdig i
december 2012 för inﬂyttning till vårterminen
2013. R
Beställare: SISAB
Arkitekt: Projektengagemang
Kring Ark. AB
Konstruktör: ELU
Entreprenör: Peab
Stomentreprenör: Strängbetong
Stålkonstruktör: Forssells Smide
Stålentreprenör: Forssells Smide

Beställare: AGA Gas AB
Entreprenör: NCC Construction
Konstruktör: JADA, Lars Svensson.
Stålentreprenör: ML-Smide
Stålleverantör: Outokumpu PSC
Nordic

³
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CC bygger en ny aula åt Karolinska Institutet i Solna på uppdrag av
Akademiska Hus. Den sju våningar
höga byggnaden får en spektakulärt lutande
form och kommer, förutom en aula för 1 000
personer, att innehålla restaurang, café och
kontorslokaler. Byggnaden får en mjuk, triangulär form där ena hörnet ”lutar” kraftigt
över Solnavägen. Stora glasytor skapar transparens och en inbjudande öppenhet. Bakom
den spännande arkitekturen står Wingårdhs
Arkitekter. Byggnaden har en traditionell
stomme i stål och prefabricerade betongelement som tillverkas av Normek. Det speciella
ur stålsynpunkt i detta projekt är de sex stora
takfackverken som bär de utkragande bjälklagen och den lutande fasaden. Fackverken är
sju meter höga och 32 – 56 m långa och väger
som mest 68 ton. De tillverkas i sektioner vid
Normeks verkstad i Finland och transporteras
till Solna med ankomst nattetid då Solnavägen
delvis måste stängas av. De största sektionerna
var 20 m långa, 4,5 m breda och 25 ton tunga.
I februari 2012 ska stomm ontaget vara
färdigt. Förberedelserna för montaget av den
spektakulära fasaden har redan påbörjats och
ska vara färdigställt under augusti 2012. R

Följ med på stålbyggarresa
till New York hösten 2012
Stålbyggnadsinstitutet och Norsk Forening for
Stålkonstruksjoner arrangerar tillsammans en resa till
New York och alla intressanta stålbyggnadsprojekt som
pågår, bl a vid Ground Zero.
Avresa torsdag 25 oktober från Stockholm/Oslo
Hemresa tisdag 30 oktober
Utförlig information med program
kommer under början av 2012.

Följ med
till New
York!

50

S T ÅL G Ö R D E T MÖJLI GT

Boka datumen redan nu och håll utkik efter ytterligare
information på www.sbi.se eller www.stalguiden.com/nfs.htm
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Beställare: Akademiska Hus
Arkitekt: Wingårdhs Arkitekter
Entreprenör: NCC
Konstruktör: Cowi
Stålentreprenör: Normek

Fyra av de sex stora takfackverken lyfta på plats.

Aulan får en spännande fasad.
De stora takfackverken lyftes på plats
med hjälp av två stora mobilkranar där den
största har en lyftkapacitet på 320 ton.

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

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

³
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Pre-painted or film-laminated sheet steel at its best.
Metalcolour Laminated - the best of Scandinavian Design.
Metalcolour Paint - when Quality exceeds Quantity.
Hundreds of Colours. Quantity of Surfaces. Millions of Opportunities.
We make it possible for you to Season the Design.

www.metalcolour.com

www.forssellssmide.se
08-774 08 30
.2  s   s .9 (%4 %2 / - 34± , "9' ' .! $

S T Å L G ÖR D E T M Ö J L I G T

51

³

%MPORIA

52

S T ÅL G Ö R D E T MÖJLI GT

Foto: Stig-Åke Jönsson/Malmö Bild
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mporia blir ett av Skandinaviens främsta shoppingcenter placerad mitt i den
expansiva Öresundsregionen. Emporia
får en yta av 93 000 kvm med över 200 butiker, restauranger och caféer i tre plan och en
unik takpark. Emporia är formgivet av Gert
Wingårdh.
Den största utmaningen i själva byggprocessen var att förverkliga de tongivande entréer,
Bärnstensentrén och Havsentrén, som snart står
klara. För att få rätt estetiska upplevelse består
båda entréerna av dubbelkrökt laminerat glas
med en bakomliggande stålkonstruktion. Uppdraget att tillverka och montera stålkonstruktionerna till entréerna gick till spanska Folcrá
tillsammans med glastillverkaren Cricursa.
Båda företagen med bas i Barcelona och med
lång erfarenhet av avancerade glasarbeten. Stålskelettet till fasaderna transporteras i sektioner
till Malmö. Där monteras stålramarna med de
dubbelkrökta glasskivorna.
Den bakomliggande byggnadsstommen
har en stålstomme levererad av VSAB som
monterats av Strängbetong tillsammans med
betongbjälklagen. De bärande stålkonstruktionerna kring de böjda entréerna har tillverkats och monteras av Ruukki. Även Bröderna
Jansson och Smidmek har levererat stålkonstruktioner till detta mycket speciella projekt.
Ruukki har även levererat självbärande och
isolerade sandwichpaneler med färdig in- och
utsida till 12 000 kvadratmeter fasadyta på varuhuset. Man använder paneler med 200 millimeters tjocklek i fem olika kulörer, varav två
är unika för Emporia. Panelerna monteras från
pelare till pelare och normalt ligger spännvidden
mellan 5 och 6,5 meter. R

Ruukki har levererat 12 000 kvadratmeter sandwichpaneler till Emporia. Ruukki har levererat paneler i
ﬂera olika kulörer till detta speciella projekt.

Beställare:
Steen & Ström
Arkitekt: Wingårdhs
Konstruktör: Cowi
Stålkonstruktör:
Cowi / Integra
Stomentreprenör:
Strängbetong
Stålentreprenör:
Ruukki / VSAB /
Bröderna Jansson /
Smidmek / Folcrá

Entréerna får en spännande
utformning med dubbelkrökta
glasfasader på en bärande
stålkonstruktion.
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För snabbare
stålkonstruktion

Let’s connect

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

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

Stålkonstruktion

Infästning

Beläggning

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

Stöd

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

Golv

linda b c o nst ruli n e | l ä ttb yg g n a d s s ys te m

Utfackningsväggar
med stålreglar
Det självklara valet
för nybyggnation
När du använder icke organiskt
material försvinner risken för
mögelskador.
Kombinationen av slitsar och
tunnplåt gör att värmeledningen
hålls på en mycket låg nivå.
Tester visar att en yttervägg i stål
har en effektivare ljudisoleringsförmåga än andra material.

SVENSKA MEDLEMSFÖRETAG

Ståltillverkare
ArcelorMittal Commercial Long Sweden AB
Birger Jarlsgatan 41A 7tr,
111 45 STOCKHOLM
08-534 809 40
Fax 08-611 61 55
www.arcelormittal.com/sections
www.arcelormittal.com/sheetpiling
Salzgitter Mannesmann Scandinavia AB
Box 17055
200 10 MALMÖ
Tel. 040-10 95 90
www.salzgitter.se
Outokumpu Stainless AB
774 22 AVESTA
0226-810 00
www.outokumpu.com
info.stainless@outokumpu.com
SSAB
613 80 OXELÖSUND
0155-25 40 00
Fax 0155-25 40 73
www.ssab.se
www.weldox.com
SSAB
781 84 BORLÄNGE
0243-700 00
Fax 0243-720 00
www.ssab.se
www.prelaq.se
www.docol.se
Ruukki Sverige AB
Jägershillgatan 18,
213 75 MALMÖ
040-607 14 00
Fax 040-607 14 29
www.ruukki.se
sverige@ruukki.com
Stålgrossister
BE Group Sverige AB
Box 225, 201 22 MALMÖ
040-38 40 00
Fax 040-38 42 62
www.begroup.se
info@begroup.se

Europroﬁl AB
Box 147, 713 23 NORA
0587-818 80
Fax 0587-818 89
www.europroﬁl.se info@europroﬁl.se
Lindab Proﬁl AB
269 82 BÅSTAD
0431-850 00
Fax 0431-851 50
www.lindab.se proﬁl@lindab.se
Plannja AB
971 88 LULEÅ
010-516 10 00
Fax 0920-929 12
www.plannja.se marknad@plannja.se
Stålbyggare och verkstäder
AB H Forssells Smidesverkstad
Box 1243, 141 25 HUDDINGE
08-774 08 30
Fax 08-711 36 10
www.forssells-smide.se info@forssells-smide.se
Brisab Normek Group AB
Mejselvägen 17
943 36 ÖJEBYN
0911-667 05
info@brisab.se www.brisab.se
Bröderna Jansson Nissavarvet, AB
Box 48, 301 02 HALMSTAD
035-17 66 60
Fax 035-21 95 82
www.br-jansson.se nissavarvet@br-jansson.se
Chrisma Svets o Smide AB
Terminalgatan 2, 521 36 FALKÖPING
0515-135 25
info@chrisma.se
Connector L Augustsson AB
Badhusgatan 12, 722 15 Västerås
021-18 36 49
fax: 021-13 22 64
www.connector.nu produkt@connector.nu
Contiga AB
Box 94, 761 21 NORRTÄLJE
0176-773 00
Fax 0176-773 25
www.contiga.se info@contiga.se

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

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

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

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

Tunnplåtstillverkare
ArcelorMittal Construction
Västanvindsgatan 13, 652 21 KARLSTAD
054-68 83 00
Fax 054-85 39 65
www.arcelormittal.se
www.arclad.se
www.arval-construection.se
www.armat.se
54
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LECOR Stålteknik AB
Dumpergatan 8, 442 40 KUNGÄLV
0303-24 66 70
Fax 0303-939 15
www.lecor.se tennce.carlsson@lecor.se
Litana Scandinavia AB
Box 512, 192 05 SOLLENTUNA
040-615 71 00
Fax 040-15 34 40
www.litana-group.com j.zelvyte@litana-group.com
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Konsulter

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

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

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

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

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

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

Let´s connect

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

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

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

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

Sweco Structures AB
Box 34044, 100 26 STOCKHOLM
08-695 60 00
Fax 08-695 60 10
www.sweco.se swecostructures@sweco.se
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True Stress Engineering Sweden AB
Norrängsvägen 69B
141 45 HUDDINGE
070 493 45
36
SVENSKA
MEDLEMSFÖRETAG
mattias@truestress.se
Tyréns AB
118 86 STOCKHOLM
08-566 410 00
Fax 08-644 88 50
www.tyrens.se
info@tyrens.se
VBK
Falkenbergsgatan 3,
412 85 GÖTEBORG
031-703 35 00
Fax 031-703 35 01
www.vbk.se mail@vbk.se
Vectura
Anläggningskonstruktion
Box 5114, 402 23 GÖTEBORG
0771-159 159 (växel)
www.vectura.se
Weld on Sweden
Videum Science Park, 351 96 Växjö
0470-79 46 96
Fax 0470-79 46 79
www.weldonsweden.se
ali@weldonsweden.se

Isolering / Lättbyggnad

TRUE S TRE SS
ENGIN EE RING

Gyproc AB
Box 153, 746 24 BÅLSTA
0171-41 54 00
Fax 0171-41 54 50
www.gyproc.se info@gyproc.se
Kingspan Limited – Sweden
Kråketorpsgatan 10 B
431 53 MÖLNDAL
031-760 26 99
www.kingspan.se info@kingspan.se
Knauf Danogips
296 80 ÅHUS
044-28 78 00
Fax 044-28 78 90
www.knaufdanogips.se info@knaufdanogips.se
Paroc AB
541 86 SKÖVDE
0500-469 000
www.paroc.com
Saint Gobain Isover AB
Box 501, 260 50 BILLESHOLM
042-840 00
Fax 042-844 52
www.isover.se isover@isover.se
Sammanfogning / maskiner

WSP Sverige AB
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN
08-688 60 00
Fax 08-688 69 99
www.wspgroup.se
info@wspgroup.se
Byggföretag
Traﬁkverket
781 89 BORLÄNGE
0771-921 921
Fax: 0243-789 00
www.traﬁkverket.se
traﬁkverket@traﬁkverket.se
PART AB
Industrigatan 7, 952 31 KALIX
0923-79590
www.partab.nu
info@partbyggen.se
PEAB AB
Margretetorpsvägen 84,
260 92 FÖRSLÖV
0431-890 00
Fax 0431-45 17 00
www.peab.se info@peab.se
Skanska Sverige AB
169 83 SOLNA
08-504 350 00
Fax 08-755 63 17
www.skanska.se
Korrosionsskydd
Alucrom AB
Box 8919,
402 73 GÖTEBORG
010-470 73 00
Fax 031-779 05 88
www.midroc.se
info.ial@midroc.se
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Appro AB
Motorgatan 2, 442 40 KUNGÄLV
0303-24 34 40
Fax: 0303-24 50 15
www.appro.se info@appro.se
Bult & Fästteknik AB
Rattgatan 15, 442 40 KUNGÄLV
0303-20 67 00
Fax 0303-20 67 10
www.bult-fast.se info@bult-fast.se
Ejot & Avdel System AB
Box 9013, 700 09 ÖREBRO
019-20 65 00
Fax 019-20 65 14
www.ejot-avdel.se info@ejot-avdel.se
ESAB Sverige AB
Box 8004, 402 77 GÖTEBORG
031-50 90 00
Fax 031-50 93 90
www.esab.com
esab.sverige@esab.se
Intercut Sverige AB
Box 8026, 192 08 Sollentuna
08-623 10 30
Fax 08-623 10 66
anders.pettersson@intercut.se
www.intercut.se
Loka Nordic
Dalso Park 138
DK-3500 VAERLOSE
+45 444 77 407
ph@loka-nordic.dk
www.loka-nordic.dk
Mage AG
Industriestrasse 34,
CH-1791 COURTAMAN
+41 26 684 74 00
Fax +41 26 684 21 89
www.mage.ch
sales@mage.ch
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Quality Blasting Equipment
Ranhammarsvägen 20,
168 67 BROMMA
08-25 12 40
Fax: 08-25 12 80
www.q-be.se info@q-be.se
Richard Steen AB
Lövaskog, Kronogården,
516 92 ÄSPERED
033-27 62 00
Fax 033-27 63 40
www.richardsteen.se
info@richardsteen.se
SFS Intec AB
Olivehällsvägen 10,
645 42 STRÄNGNÄS
0152-71 50 10
Fax 0152-71 50 45
www.sfsintec.biz
se.strangnas@sfsintec.biz
U-nite Fasteners Technology AB
Hogstorp,
451 95 UDDEVALLA
0522-65 33 90
Fax 0522-873 51
www.unitefasteners.com
info@unitefasteners.com
Kontroll & provning
AAA Certiﬁcation AB
Göteborgsvägen 16, 441 43 ALINGSÅS
0322-64 26 00
Fax 0302-466 90
www.a3cert.com info@a3cert.com
FORCE Technology Sweden AB
Tallmätargatan 7, 721 34 VÄSTERÅS
021-490 30 00
Fax 021-490 30 01
www.forcetechnology.se
info@forcetechnolgy.se
GlobeCert AB,
Allégatan 13,
771 31 SMEDJEBACKEN
0240-700 35
www.globecert.com
olov@globecert.com
Ingenjör Joel L Jonsson
Aspvägen 1, 340 30 VISLANDA
0472-341 95
Fax 0472-341 95
www.joeljonsson.se
info@joeljonsson.se
Inspecta Sweden AB
Box 30100, 104 25 STOCKHOLM
08-501 130 00
www.inspecta.com
ulf.gardemyr@inspecta.com
Nordcert AB,
Upplandsgatan 34,
113 28 STOCKHOLM
08-34 92 70
Fax 08-30 70 54
www.nordcert.se info@nordcert.se
Dekra Industrial AB
Box 1551, 401 51 GÖTEBORG
010-455 10 00
www.dekra-industrial.se
info@dekra-industrial.se
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Datorprogram / IT
Cadmac
La Cours Gata 4, 252 31 HELSINGBORG
042-20 88 00
Fax 042- 14 93 05
www.cadmac.se info@cadmac.se
CAD IQsystem AB
Bandygatan 3, 722 40 VÄSTERÅS
021-30 99 40
Fax 021-30 99 41
www.cadiqsystem.se
roger.johansson@cadiqsystem.se
StruProg AB
Virkesgränd 4, 183 63 TÄBY
08-732 87 20
Fax 08-732 87 20
www.struprog.se info@struprog.se
StruSoft AB
Fridhemsvägen 22, 217 74 MALMÖ
040-53 01 00
www.strusoft.com info@strusoft.com
Tekla Software AB
Sigurdsgatan 21,
721 30 VÄSTERÅS
021-10 96 00
Fax 021-10 96 09
www.Tekla.com/se
TeklaStructures.Sales.SWE@tekla.com
Intresseorganisationer

ENTREPRENÖRFÖRETAGEN
Box 47235
100 74 Stockholm
08-762 75 85
Fax: 08-616 00 72
www.entreprenorforetagen.se
info@entreprenorforetagen.se
MVR – Mekaniska
Verkstädernas Riksförbund,
PLR – Plåtslageriernas
Riksförbund
Jernkontoret,
Box 1721, 111 87 STOCKHOLM
08-679 17 00
Fax 08-611 20 89
www.jernkontoret.se
ofﬁce@jernkontoret.se
Nordic Galvanizers,
Servicebolag: Zinc Info Norden AB
Drottning Kristinas väg 48,
114 28 STOCKHOLM
08 446 67 60
Fax 08 446 67 67
www.nordicgalvanizers.com
info@nordicgalvanizers.com
SVEFF, Box 5501,
114 85 STOCKHOLM
08-783 82 40
Fax 08-783 82 38
www.sveff.se
sveff.info@ktf.se
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Stålprodusenter
ArcelorMittal Commercial Long Norway AS,
www.arcelor.com,

Pb.2667 Solli, 0203 Oslo,
Tel. 22 83 78 20
Coutinho & Ferrostaal AS,
www.ferrostaal.com,
P.O.Box 154, 2027 Kjeller
Tel. 64 84 42 40
Dillinger Hütte Norge AS,
www.dillinger.de,
Akersgt 41 - 0158 Oslo,
Tel. 23 31 83 30
Outokumpu AS,
www.outokumpu.com,
Pb.6305 Etterstad, 0604 Oslo,
Tel.23 24 74 50
Ruukki Norge A/S,
www.ruukki.no,
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo,
Tel. 22 90 90 00
Salzgitter Mannesmann avd. Norge,
www.salzgitter-ag.de,
Kirkevn. 64 A, 0364 Oslo,
Tel. 22 95 74 90
SSAB Svensk Stål AS,
www.ssab.se,
Pb.47, 1313 Vøyenenga,
Tel. 23 11 85 80
Stalatube OY c/o GatewayStainless AS,
www.stalatube.com,
Pb.317 Bragernes,
3001 Drammen,
Tel. 32 82 85 02
ThyssenKrupp Mannex GmbH
Delegation Ofﬁce Norway,
www.tk-mannex.no,
Enebakkveien 117 B, 0680 Oslo,
Tel. 22 66 01 90

Tynnplateprodusenter
Alsvåg Plater AS,
www.alsvag.no,
Pb.263, 8401 Sortland,
Tel. 76 11 00 30
ArcelorMittal Construction Norge AS,
www.arcelor-construction.no,
Dyrskuevn. 16,
2040 Kløfta,
Tel. 63 94 72 72
Areco Building AS,
www.areco.se,
Postboks 20, 3791 Kragerø,
Tel. 99 51 00 50
Corus Bygg Systemer AS,
www.cbsnordic.no,
Røraskogen 2, 3739 Skien,
Tel. 35 91 52 00
EuroProﬁl Norge AS,
www.europroﬁl-norge.no,
Aursnes, 6230 Sykkylven,
Tel. 70 24 64 00

Kingspan Limited,
www.kingspanpanels.no,
Grålumsveien 125,
1712 Grålum,
Tel. 69 14 44 00
Ruukki Norge AS,
www.ruukki.no,
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo,
Tel. 815 00 464

Stålgrossister
Alustål AS
www.alustal.no
PB 164, 1740 Borgenhaugen
Tel. 69 13 69 13
Astrup AS,
www.astrup.no,
Pb.8 Haugenstua, 0915 Oslo,
Tel. 22 79 15 00
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Ekness Stål AS,
www.ekness.no,
Tollbugt 49, 3044 Drammen,
Tel. 32 25 49 10
Leif Hübert Stål AS,
www.hubert.no,
Pb.1083, 4683 Søgne,
Tel. 47 81 80 00
Norsk Stål AS,
www.norskstaal.no,
Pb.123, 1378 Nesbru,
Tel. 66 84 28 00
Ruukki Norge AS,
www.ruukki.no,
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo,
Tel. 22 90 90 00
Smith Stål Nord AS,
www.smith.no,
Nedre Ila 66, 7493 Trondheim,
Tel. 72 59 24 00
Smith Stål Vest AS,
www.smith.no,
Postboks 34, 5341 Straume
Tel. 56 31 05 00
Smith Stål Øst AS,
www.smith.no,
Bentsrudveien 3, 3080 Holmestrand,
Tel. 33 37 25 00
Stene Stål Produkter AS,
www.stenestaalprodukter.no,
Seljevn. 8, 1362 Rolvsøy,
Tel. 69 33 60 33

Stålentreprenører og verksteder
AK Mekaniske AS,
www.akmek.no,
Rosenborgveien 12,
1630 Gamle Fredrikstad,
Tel. 69 10 45 20
ARMEC AS,
www.armec.no,
Pb.60, 2271 Flisa,
Tel. 62 95 54 00
Bygg Teknisk Stål AS,
www.btstal.no,
Pb.173, 1890 Rakkestad,
Tel. 69 22 70 00
Contiga AS,
www.contiga.no,
Pb.207, Økern 0510 Oslo,
Tel. 23 24 89 00
EMV Construction AS,
www.emvc.no,
Ekornveien 11, 2240 Magnor,
Tel. 62 83 70 11 Fax. 62 83 72 40
Fana Stål AS,
www.fanastaal.no,
Espehaugen 23,
5258 Blomsterdalen,
Tel. 55 91 81 81
Finnritilä AS,
www.ﬁnnritila.com,
Skårersletta 45, 1473 Lørenskog,
Tel. 67 92 18 10
Fiskum Plate & Sveiseverksted,

www.ﬁskum-sveis.no,
3322 Darbu,
Tel.32 75 06 77 Fax.32 75 04 29
Ivar Bråthen Mekaniske AS,
www.braathenmek.no,
Postboks 113, 2312 Ottestad,
Tel. 62 57 60 00 Fax. 62 57 68 24
Kynningsrud Prefab AS,
www.kynningsrud.no,
Pb.13, 1662 Rolvsøy,
Tel. 69 33 77 00
LECOR Stålteknik AS,
www.lecor.se,
Dumpergatan 8,
442 40 Kungälv, Sverige,
Tel. +46 303 246670

Litana Norge AS,
www.litana-group.com,
Verksgata 62, 4013 Stavanger,
Tel. 51 85 40 37
LLENTAB AS
www.llentab.no
Liavegen 27, 5132 Nyborg
Tel. 91 30 42 82
Lønnheim Stål AS,
www.lonnheim.no,
Nordmørsveien 54,
6517 Kristiansund N,
Tel. 71 57 23 00
Metacon Industrimek AS,
www.metacon.no,
Pb.184, 1891 Rakkestad,
Tel. 69 22 44 11
NLI Alfr. Andersen AS,
www.nli.as,
Pb.2016, 3255, Larvik,
Tel. 33 14 15 00
NLI Contracting AS,
www.nli.as,
Bjellandsveien 24, 3172 Vear
Tel. 40 00 69 69
Norbridge AS,

www.norbridge.no,
Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal,
Tel. 954 44 091
Nortech AS,
www.nortech.no,
Skotselv Næringspark,
Pb. 8, 3331 Skotselv,
Tel. 32 75 67 00
Næsset Mek. Verksted AS,
www.naessetmek.no,
Bergermoen, 3520 Jevnaker,
Tel. 61 31 09 11
Ofoten Mek AS,
www.ofotenmek.no,
Havnegt. 21, Pb.18, 8501 Narvik,
Tel. 76 97 78 10
Rosmek AS,

www.rosmek.no,
Pb.114, 1481 Hagan,
Tel.67 07 09 93 Fax.67 07 77 00
Ruukki Construction, Finland,
www.ruukki.com,
PO-Box 900,
60101 Seinäjoki, Finland,
Tel.+ 358 64160 111
Ruukki Construction Norge AS,

avd. Fredrikstad
www.ruukki.no,
Krosnesvn. 6, 1621 Gressvik,
Tel. 69 36 32 50
Seut Maritime AS,
www.seutmaritime.no,
Østkilen 3, 1621 Gressvik,
Tel. 69 34 50 60
Skanska Stålfabrikken,
www.skanska.no,
Øysand, 7224 Melhus,
Tel. 40 01 36 60
Skar Industriservice AS,
Birchs Vei 11, 3530 Røyse,
Tel. 32 15 82 92
SL Mekaniske AS,
www.slmekaniske.no,
Breimyra 11, 4340 Bryne,
Tel. 51 48 96 00
Stokke Stål AS,
www.stokkestaal.no,
Dalen veien 9, 3160 Stokke,
Tel. 33 33 58 00
Sveisemekanikk AS,

Pb.193, 3161 Stokke,
Tel.33 33 80 60 Fax.33 33 80 70
TALITOR AS,
www.talitor.no,
Evjeløkka 4 - Pb.150, 1662 Rolvsøy,
Tel.69 33 90 80
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Trondheim Stål AS,
www.trondheimstaal.no,
Pb.5735, 7437 Trondheim,
Tel.73 96 91 91 Fax.73 96 91 90
Vestby Sveis og Industriservice AS,
www.vestbysveis.no,
1550 Hølen.
Tel.64 95 45 40
Åkrene Mek. Verksted AS,
www.aakrene-mek.no,
Tuenvn. 30, 2000 Lillestrøm,
Tel. +47 63 88 19 40
Øysand Stål AS,
www.oysandstal.no,
Buvika, 7350 Buvika,
Tel. 72 86 62 10

Entreprenører
AF Gruppen Norge AS,
www.afgruppen.no,
Pb.34 Grefsen 0409 Oslo,
Tel. 22 89 11 00
Betonmast Anlegg AS,
www.betonmast.no,
Pb.9416 Grönland 0315 Oslo,
Tel. 41 41 42 14
Hallmaker AS,
www.hallmaker.no,
Strandveien 50, 1366 Lysaker,
Tel. 04255
NCC Construction AS,
www.ncc.no,
Pb.93 Sentrum, 0101 Oslo,
Tel. 22 98 68 00
Skanska Norge AS, Konstruksjonsavd,
www.skanska.no,
Pb.1175 Sentrum, 0107 Oslo,
Tel. 40 00 64 00

Stål- og fasadentreprenører
Borg Byggmontering AS,

www.borgbygg.no,
Tomteveien 47, 1618 Fredrikstad,
Tel. 69 35 12 70
Elementsystemer AS
www.elementsystemer.no
Karivollveien 90, 7224 Melhus
Tel. 72 85 39 30
EuroHall,
www.eurohall.no,
Radioveien 5, 0884 Oslo,
Tel. 92 68 67 60
Ferrobygg AS
www.ferrobygg.no
Rødmyrlia 6, 3740 Skien
Tel. 93 43 99 55
IPOA AS,
www.ipoa.no,
Solliveien 11, 1666 Rolvsøy,
Tel.990 95 225
Metall Bygg AS
www.metallbygg.no
Dalanevn. 59, 4618 Kristiansand
Tel. 909 86 079
Panelbygg AS
www.panelbygg.no
Knoffsgate 16, 3044 Drammen
Tel. 32 82 78 00
Stål & Fasade as
www.stal-fasade.no
PB 1132, 4095 Stavanger
Tel. 51 82 64 64
Stålhallen A/S
www.stalhallen.no
Dyrskueveien 42, 2040 Kløfta,
Tel. 95 88 88 30

Rådgivende ingeniører
A. L. Høyer AS,
www.alhoyer.no,
Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo,
Tel. 23 27 80 00
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Asplan Viak AS,
www.asplanviak.no,
Pb.24, 1300 Sandvika,
Tel. 67 52 52 00
Brigt Lode Teknologi AS,

www.britek.no,
Meisevegen 8, 4360 Varhaug,
Tel. 51 43 07 91
COWI AS,
www.cowi.no,
Pb. 123, 1601 Fredrikstad,
Tel. 69 30 40 00

Dipl.-Ing. Florian Kosche AS
www.difk.no
Møllergt. 12, 0179 Oslo
Tel. 977 61 614
JHS Engineering AS,
www.jhs.no,
Torsvang, 3271 Larvik,
Tel. 33 14 14 60
Langset Engineering AS,
www.langset.no,
Gammelseterlia 5,
6422 Molde,
Tel. 95 93 36 33
Multiconsult AS,
www.multiconsult.no,
Hoffsv.1, 0275 Oslo,
Tel. 22 51 51 51
Reinertsen AS
www.reinertsen.no
Leiv Eiriksson Senter,
7492 Trondheim
Tel. 815 52 100
Roar Jørgensen AS,
www.roarjorgensen.no,
Hvervenmoveien 45,
3511 Hønefoss,
Tel. 32 17 90 18
Siv. ingeniør Arne Vaslag AS,
www.av-as.no,
Karivoldveien 90, 7224 Melhus,
Tel. 72 87 12 50
FINSETH rådgivende ingeniører AS,
www.ﬁnseth.no,
Bleikerv.17, 1387 Asker,
Tel. 66 98 73 20

Korrosjonsbeskyttelse
Jotun A/S
www.jotun.no
Hystadvn. 167, 3209 Sandefjord
Tel. 33 45 70 00

Programvare/IT
EDR AS, www.edr.no,
Leif Tronstads plass 4,
1337 Sandvika,
Tel. 67 57 21 00
Teknisk Data AS,
www.tda.as,
Pb. 6655 Etterstad, 0609 Oslo,
Tel. 22 66 09 80

Brannsikring og isolering
BrannStopp Norge AS,
www.brannstopp.no,
Pb.2104 Stubberød, 3255 Larvik,
Tel. 33 13 60 60
Firesafe AS, www.ﬁresafe.no,
Pb.6411 Etterstad, 0605 Oslo,
Tel. 22 72 20 20

Betongelementprodusenter
Con-Form Oslo AS,
www.con-form.no,
Trondheimsveien 184, 0570 Oslo,
Tel. 46 44 49 00
Contiga AS,
www.contiga.no,
Pb.207, Økern 0510 Oslo,
Tel. 23 24 89 00

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

Bygging og vedlikehold
A3 Bygg & Montasje AS,
www.a3bygg.no,
Nordsletten, 1930 Aurskog,
Tel. 63 85 84 35
StS Gruppen AS,
www.s-t-s.no,
Pb. 6085 Postterminalen,
5892 Bergen,
Tel. 55 20 80 00

Veggelementer
Paroc AS,
www.paroc.no,
Pb.150 Oppsal, 0619 Oslo,
Tel. 22 62 71 12
ThermiSol Oy,
www.thermisol.ﬁ,
Flöjelbergsg 16A,
431 37 Mölndal, Sverige
Tel. +46 31 47 24 40

Festemateriell/Maskiner
Bult & Fästteknik AB,

www.bult-fast.se,
Rattgatan 15,
442 40 Kungälv, Sverige,
Tel.+46 303 20 67 00
EJOT Festesystem AS,
www.ejot.no,
Postboks 84 Røa, 0701 Oslo,
Tel. 23 25 30 40
Levant Bergen AS,
www.regulator.as/levant_bergen.php,
Pb 80, Kokstad, 5863 Bergen,
Tel. 55 21 55 63
P. Meidell AS
www.meidell.no
Stålfjæra 16 Kalbakken,
0975 Oslo
Tel. 22 20 20 25
SFS Intec AS,
www.sfsintec.biz/no,
Solheimveien 44,
1473 Lørenskog,
Tel. 67 92 14 40
SR Teknikk AS,
www.srteknikk.no,
Postboks 708,
3003 Drammen,
Tel. 32 26 01 30

Inspeksjon/Dokumentasjon
Axess Orkla Inspection AS,
www.axor.no,
Grønøra, 7300 Orkanger
Tel. 41 78 06 30
Cerum AS,
www.cerum.no,
Midtregate 14,
8624 Mo i Rana,
Tel. 75 19 80 80
Inspecta AS
www.inspecta.com
Herbergveien 2, 1710 Sarpsborg
Tel. 69 10 17 10

Interesseorganisasjoner
Den norske Stålgruppen
www.stalforbund.com/stalgruppen.htm
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner,
www.stalguiden.com/NFS.htm
Nordic Galvanizers,
www.zincinfo.se
Stål- og metallgrossistenes Forening,
Pb. 1369 Vika, 0114 Oslo
Tel. 23 23 90 90
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Posttidning B
Retur adr: Nyheter om Stålbyggnad
Stålbyggnadsinstitutet
Vasagatan 52, 111 20 Stockholm

pyramid.se

Utmana det omöjliga

Vi på Ruukki vill inte bara erbjuda det bästa, vi vill erbjuda
allt. Vi funderar hela tiden på hur vi kan göra ännu starkare,
lättare och mer lättarbetat stål – och tillverkar det. Med
vårt stål och god hjälp av våra konstruktörer kan våra kunder utveckla världens högsta skylift, marknadens smartaste
container eller få monteringsfärdiga delar ”just in time” i
produktionen.
I våra högst satta mål för energieffektivitet genom hela produktcykeln ingår strävan att minska energiförbrukningen
och därmed miljöbelastningen.
Våra kunder har upptäckt att med vår hjälp kan gränsen
för det möjliga tänjas lite till.
Tillsammans förverkligar vi allt omöjligt.

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

