
•	Stålbygg-prosjekter

•	Regelverk

•	Tilvirkning	og	montasje

•	Sammenføyninger

•	IT	hjelpeverktøy

•	Korrosjonsbeskyttelse	og		
	 overflatebehandling

•	Materialer	og	komponenter

AnnonSepriSliSte 2012

Fire numre per år!
Utgis i hele Norden!
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– stor kapacitet på   liten markyta

Stockholms arenan
Globenområdet i Stockholm 
kompletteras nu med en  
ny arena i världsklass.  
När Stockholmsarenan står  
klar våren 2013 innebär det  
att Globen City med sina fyra 
evenemangsarenor får en 
kapacitet på 70 000 besö-
kare. Förutom den nya are-
nan finns här Ericsson Globe, 
Annexet och Hovet. Ägare 
är Stockholms stad genom 
bolaget Stockholm Globe 
Arena Fastigheter.

av Klas Lilieqvist, WSP

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

B ygget av Stockholmsarenan, som nu är i full gång, är för-enat med många tuffa utma-ningar. Förutsättningarna var att arenan ska rymma 30 000 sittplatser, ha en maxkapacitet på 40 000 besökare samt ett öppnings-bart tak där öppningen är helt fri från stålkonstruktioner.

Asymmetrisk form
En utmaning är att tomten där arenan byggs är trång. På östra sidan går Nynäs-vägen, på västra sidan Arenavägen och SL’s järnvägsspår. I norr ligger Ericsson Globe och i söder begränsar granntom-ten. Allt detta ställer höga krav på logis-tik och planering för att möjliggöra byg-gandet av arenan. Dessutom begränsas arenans höjd av detaljplanens maxhöjd. Taket på Stockholmsarenan får maximalt uppnå en höjd som motsvarar strax ovan ekvatorn på Ericsson Globe, för att inte 
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U
nder et bedriftsbesøk 

til Contiga AS på Ro-

verud, Kongsvinger, i 

fjor ble fabrikksjef Thor-Egil 

Einarsrud overrakt godkjen-

ningsbeviset på at Contiga 

er ”Godkjent for utførelse”. 

Fabrikken har leid inn en IWE-

utdannet person som fungerer 

som ansvarlig Sveisekoordina-

tor. I tillegg har bedriften egne 

ansatte sveiseinspektører. 

Fabrikken

I fabrikken på Roverud er det 

25 arbeidere som produserer  

5 000–6 000 tonn stålkon-

struksjoner i året. Produks-

jonsarealet er på totalt 6 000 

kvm. 
En mann betjener en CNC-

styrt maskin som kapper og 

borer profiler. De har egne 

avdelinger for sammenset-

ting, detaljering, slyngren-

sing og overflatebehandling 

av oppsveiste bjelker. I detalj-

avdelingen er det investert i 

en ny CNC-styrt maskin fra 

Kaltenbach for en mer effektiv 

produksjon av plater og detal-

jer. Den skjærer med både gass 

og plasma og har innebygd 

borrkarusell.  

Contiga AS er godkjent for utførelse i utførelsesklasse EXC3 etter ny utførelsesstandard 

NS-EN 1090-2. Bedriften er dermed den andre stålentreprenøren i Norge som er god-

kjent for fabrikasjon og montering av stålkonstruksjoner av Norsk Stålforbund etter ny 

NS-EN 1090-2 og den første bedriften som er godkjent i utførelsesklasse EXC3.

STÅLENTREPRENØR

Contiga – første  

som er ”Godkjent for  

utførelse” i EXC3

Fabrikksjef 

Thor-Egil 

Einarsrud 

får overrakt 

godkjennings-

beviset av 

Kjetil Myhre, 

Daglig leder i 

Norsk Stålfor-

bund.

Kjetil Myhre, 

Daglig leder, 

Norsk Stålforbund
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A Bridge in    Corten Steel

– Can Gi l i Footbridge       Over the Highway in Granollers

East elevation drawing.

General view of the structure.

View of the soffit  

of the deck from  

the south bank.

 

Foreshortened view 

of the structure from 

the south bank.

The construction of this footbridge 

is an old claim of the inhabitants of 

the two neighbourhoods separated 

from one another by the trench of 

the BV-1432 road.

By Xavier Font, Alfa Polaris, S.L.

➤➤

➤
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STÅL GÖR DET MÖJLIGT 53

V id Kistamässan norr om Stockholm håller en spektakulär byggnad på att växa fram. Victoria Tower kommer 
att bli Stockholms näst högsta byggnad efter 
Kaknästornet. Victoria Tower kommer att 
bli 33 våningar eller 120 m högt och rymma 
ett hotell med 300 rum och tio våningar 
kontor. Byggnaden avslutas med Kronan, 
en tio meter hög stålkonstruktion som fa-
sadmässigt integreras med övrig byggnad 
och inrymmer såväl fläktrum som en sky 

När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner  

ska projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att 

åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet. 

Några exempel på detta är följande projekt.

Stål gör det möjligt

Victoria Tower
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hovedbæresystem i stål. Sett fra en bru-
konstruktørs ståsted kan dette på mange 
måter virke paradoksalt. Stål og stålkon-
struksjoner kan utformes hensiktsmessig 
både for å ta trykk og strekk. Bjelkekon-
struksjonen i betong og fagverket i tre er 
i realiteten hybridkonstruksjoner med et 
betydelig innslag av stål – enten for opp-
tak av strekk, eller som et hensiktsmessig 
utformet knutepunkt. Valg av hovedbæ-
resystem og materialer skal ses i sam-
menheng. Bruas utforming og funksjon 
skal kunne leses i bæresystemet. Dette er 
brukonstruktørens arena, og verktøyet er 
statikken med kjente elementer som buer, 
plater, skall og fagverk. Djerve tanker ska-
per også plass for ærlige bjelker og søyler.

Under bygging
Stålbjelker og spesielt stålkasser i samvirke 
med ei topplate i betong velges ofte når 
grunnforholdene er ugunstige for flere 
og kortere spenn. Bru til Linesøya i Sør-
Trøndelag som snart står ferdig, er et ek-
sempel på dette. Brua er fundamentert på 
senkekasser, som står på ei nylig etablert 

stålkasse. Bruplata i betong er så utvidet, 
hvor den utkragede delen støttes av skrå 
trykkstrevere i stål. Den ombygde brua 
skal åpnes for trafikk høsten 2011.

Brukonstruktøren
Når det gjelder bruer i vår tid, er det ofte 
spesielle formkrav, grunnforhold eller 
byggemetoder som gjør at det velges et 

STÅLBRUER

Bjørn Isaksen, 
Statens vegvesen

Et godt bilde på denne utviklingen er 
bruene ved Minnesund. Her ser man 
den majestetiske jernbanebrua fra 

1879 sammen med vegbruene – buebrua 
fra 1959 og bjelkebrua fra 1993. Den 
nesten 20 år gamle bjelkebrua er nå under 
ombygging, hvor den utvides fra to til fire 
kjørefelt. De to stålbjelkene er forsterket, 
og konstruksjonen er ombygd til en lukket 

Stålbruer i Norge

På 1800-tallet og første halvdel av forrige århundre var 

stål det naturlige materialvalget i bruer med lange spenn, 

hvor begrepet «lange spenn» må tolkes i et avpasset tids-

perspektiv. I denne perioden var fagverket og buen brukon-

struktørens viktigste verktøy. Den mer primitive bjelken har 

fått økt aktualitet i moderne tid, og denne utviklingen er nok i 

hovedsak styrt av kravet til mer kostnadseffektive løsninger 

både i bygge- og driftsfasen. 

Bruene ved Minnesund. 
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F
ör svenska stålbyggare innebär till-

bakadragandet av BKR inte bara 

att man får en ny konstruktions-

standard att förhålla sig till, utan även att 

det införs en ny standard för tillverkning, 

montering och kontroll, SS-EN 1090, 

Utförande av stål- och aluminiumkon-

struktioner, som består av tre delar:

Del 1,  Bedömning av bärverksdelars över-

ensstämmelse med ställda krav (SS-

EN 1090-1)

Del 2,  Stålkonstruktioner (SS-EN 1090-2)

Del 3,  Aluminiumkonstruktioner (SS-EN 

1090-3)

Andra raketen

Av dessa tre delar är det nog införan-

det av SS-EN 1090-2 som har fått mest 

uppmärksamhet och som också är det 

huvudsakliga ämnet här, men det är 

även värt att uppmärksamma en annan 

nyårsraket, nämligen att Europeiska 

Kommissionen har beslutat att SS-EN 

1090-1 ska träda i kraft som en så kallad 

harmoniserad standard från 2011-01-01 

Vid tolvslaget på nyårsafton avfyrades två raketer med 

särskild betydelse för svenska stålbyggare. En raket inne-

bar att från årsskiftet utgör de europeiska konstruktions-

standarderna, Eurokoderna, tillsammans med nationella 

val i Boverkets föreskriftsserie om tillämpning av Euro-

koderna, EKS, det enda systemet för dimensionering av 

bärande konstruktioner i Sverige. I och med detta slutade 

även Boverkets konstruktionsregler, BKR, formellt att 

gälla. De får tillämpas för arbeten för vilka bygganmälan 

görs före 2 maj 2011, men sedan är BKR:s saga all.

UTFÖRANDE OCH KONTROLL

Ove Lagerqvist, 

ProDevelopment AB

Handbok om utförande 

för konstruktörer och 

stålbyggare
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FAKTA
Från 1 juli 2012 måste verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål till 

en byggarbetsplats vara certifierade enligt EN 1090-1.

Från 1 juli 2013 kommer i praktiken CE-märkning att vara obligatoriskt för alla bärverksdelar i stål som levereras till en 

byggarbetsplats. Den som ansvarar för CE-märkningen måste ha ett certifikat i enlighet med EN 1090-1.

Det är nu viktigt att alla ser till att skaffa sig information om vad som gäller och hur man gör när det gäller CE-märkning. Bland an-

nat har SBI arrangerat ett seminarium i Stockholm.

EU:s medlemsstater att utföra provning, 

certifiering och kontroll i enlighet med de 

olika direktivens krav.

Mellanrubruk

CE-märkning av byggprodukter regleras 

sedan tidigare av EU:s byggproduktdi-

rektiv (CPD), men nu har byggprodukt-

förordningen (CPR) kommit och gäller 

parallellt med CPD fram till 1 juli 2013. 

Därefter gäller endast CPR, och då blir 

CE-märkning av byggprodukter obligato-

riskt, förutsatt att det finns en harmonise-

rad europeisk standard eller ett europeiskt 

tekniskt godkännande (ETA) som täcker 

den specifika byggprodukten.

C
E-märkning är ett system för 

produktmärkning inom EU- och 

EES-området som infördes av 

den Europeiska gemenskapen i början 

av 90-talet. Med CE-märkningen intygar 

tillverkaren eller importören att produkten 

uppfyller vissa grundläggande krav på 

hälsa, miljö, säkerhet och andra väsent-

liga egenskaper, samt att man följer en 

föreskriven kontrollprocedur. 

För många produkter ansvarar tillver-

karen själv för att kraven är uppfyllda. 

För vissa produkter med höga krav på 

säkerhet krävs verifiering av en obero-

ende tredjepart, ofta kallade anmält or-

gan (notified bodies), som är erkänd av 

Det kommer, det kommer, 

det kommer. Det är nästan 

här. Vad då? Jo, obligato-

risk CE-märkning av bygg-

produkter.

CE-MÄRKNING

Ove Lagerqvist, 

Prodevelopment

Obligatorisk CE-märkning 

av byggprodukter
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– stor kapacitet på   liten markyta

Stockholms arenan
Globenområdet i Stockholm 
kompletteras nu med en  
ny arena i världsklass.  
När Stockholmsarenan står  
klar våren 2013 innebär det  
att Globen City med sina fyra 
evenemangsarenor får en 
kapacitet på 70 000 besö-
kare. Förutom den nya are-
nan finns här Ericsson Globe, 
Annexet och Hovet. Ägare 
är Stockholms stad genom 
bolaget Stockholm Globe 
Arena Fastigheter.

av Klas Lilieqvist, WSP

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

B ygget av Stockholmsarenan, som nu är i full gång, är för-enat med många tuffa utma-ningar. Förutsättningarna var att arenan ska rymma 30 000 sittplatser, ha en maxkapacitet på 40 000 besökare samt ett öppnings-bart tak där öppningen är helt fri från stålkonstruktioner.

Asymmetrisk form
En utmaning är att tomten där arenan byggs är trång. På östra sidan går Nynäs-vägen, på västra sidan Arenavägen och SL’s järnvägsspår. I norr ligger Ericsson Globe och i söder begränsar granntom-ten. Allt detta ställer höga krav på logis-tik och planering för att möjliggöra byg-gandet av arenan. Dessutom begränsas arenans höjd av detaljplanens maxhöjd. Taket på Stockholmsarenan får maximalt uppnå en höjd som motsvarar strax ovan ekvatorn på Ericsson Globe, för att inte 

nordens store magasin om Stålbygg!

Tidsskriftet Nyheter om Stålbyggnad har i flere år vært en viktig inspirasjons- 
og kunnskapsformidler av stål som byggemateriale. Bladet når ut til en bred 
krets i byggesektorens ulike fagmiljøer og gir på den måten stor oppmerksom-
het om stål som bygningsmateriale hos bestillere, arkitekter, konstruktører og 
byggentreprenører. Bladet er også høyt verdsatt blant stålbransjens egne be-
drifter som en viktig kanal for å formidle sitt budskap, sin kompetanse og sine 
produkter.

SBI inngikk for noen år siden et samarbeid med Norsk Stålforbund om felles 
utgivelse av tidsskriftet til byggherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører, 
stålgrossister, stålprodusenter og stålbyggere. Opplaget øker stadig fra nummer 
til nummer. Å være med i Nyheter om Stålbyggnad gjør ditt foretak synlig på 
hele det nordiske stålbyggemarkedet. Stålbyggnad har stor utbredelse i Sverige 
og Norge der bladet finnes på de fleste konstruksjons- og arkitektkontorer samt 
hos stålbyggere, bestillere m. fl. På den måten når bladet ut til et meget stort 
antall lesere.

Nyheter om Stålbyggnad kommer også i 2012 i fire fullmatade numre. Inn-
holdet er en blanding av inspirerende prosjektbeskrivelser fra byggeprosjekter 
rundt om i verden og lærerike artikler om materialer, metoder og hjelpemidler 
m.m. for en mer effektiv stålbygging.

UtgivelSeSplAn 2012 

nr Siste bestillingsdag Materialdag Utgivelsesdag

1 3/2 10/2 5/3

2 20/4 27/4 21/5

3 7/9 14/9 8/10

4 16/11 23/11 10/12

Konstruktörer

Stålintressenter 
(stålbyggare, 
grossister, 
material-
tillverkare mm)

Arkitekter

Beställare, 
kommuner

Byggentreprenörer

Undervisning
Övrigt

21%

20%

18%

13%

8%
4%

16%

tidSSkriFtet StålbyggnAdS leSere

Nummer tre spesialdistribueres på Stålbyggnadsdagen og på Norsk Ståldag.
Ytterligere spesialdistribusjon ved spesielle tilfeller kan forekomme i løpet av året.
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hovedbæresystem i stål. Sett fra en bru-
konstruktørs ståsted kan dette på mange 
måter virke paradoksalt. Stål og stålkon-
struksjoner kan utformes hensiktsmessig 
både for å ta trykk og strekk. Bjelkekon-
struksjonen i betong og fagverket i tre er 
i realiteten hybridkonstruksjoner med et 
betydelig innslag av stål – enten for opp-
tak av strekk, eller som et hensiktsmessig 
utformet knutepunkt. Valg av hovedbæ-
resystem og materialer skal ses i sam-
menheng. Bruas utforming og funksjon 
skal kunne leses i bæresystemet. Dette er 
brukonstruktørens arena, og verktøyet er 
statikken med kjente elementer som buer, 
plater, skall og fagverk. Djerve tanker ska-
per også plass for ærlige bjelker og søyler.

Under bygging
Stålbjelker og spesielt stålkasser i samvirke 
med ei topplate i betong velges ofte når 
grunnforholdene er ugunstige for flere 
og kortere spenn. Bru til Linesøya i Sør-
Trøndelag som snart står ferdig, er et ek-
sempel på dette. Brua er fundamentert på 
senkekasser, som står på ei nylig etablert 

stålkasse. Bruplata i betong er så utvidet, 
hvor den utkragede delen støttes av skrå 
trykkstrevere i stål. Den ombygde brua 
skal åpnes for trafikk høsten 2011.

Brukonstruktøren
Når det gjelder bruer i vår tid, er det ofte 
spesielle formkrav, grunnforhold eller 
byggemetoder som gjør at det velges et 

STÅLBRUER

Bjørn Isaksen, 
Statens vegvesen

Et godt bilde på denne utviklingen er 
bruene ved Minnesund. Her ser man 
den majestetiske jernbanebrua fra 

1879 sammen med vegbruene – buebrua 
fra 1959 og bjelkebrua fra 1993. Den 
nesten 20 år gamle bjelkebrua er nå under 
ombygging, hvor den utvides fra to til fire 
kjørefelt. De to stålbjelkene er forsterket, 
og konstruksjonen er ombygd til en lukket 

Stålbruer i Norge

På 1800-tallet og første halvdel av forrige århundre var 

stål det naturlige materialvalget i bruer med lange spenn, 

hvor begrepet «lange spenn» må tolkes i et avpasset tids-

perspektiv. I denne perioden var fagverket og buen brukon-

struktørens viktigste verktøy. Den mer primitive bjelken har 

fått økt aktualitet i moderne tid, og denne utviklingen er nok i 

hovedsak styrt av kravet til mer kostnadseffektive løsninger 

både i bygge- og driftsfasen. 

Bruene ved Minnesund. 
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FAKTA
Från 1 juli 2012 måste verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål till 

en byggarbetsplats vara certifierade enligt EN 1090-1.

Från 1 juli 2013 kommer i praktiken CE-märkning att vara obligatoriskt för alla bärverksdelar i stål som levereras till en 

byggarbetsplats. Den som ansvarar för CE-märkningen måste ha ett certifikat i enlighet med EN 1090-1.

Det är nu viktigt att alla ser till att skaffa sig information om vad som gäller och hur man gör när det gäller CE-märkning. Bland an-

nat har SBI arrangerat ett seminarium i Stockholm.

EU:s medlemsstater att utföra provning, 

certifiering och kontroll i enlighet med de 

olika direktivens krav.

Mellanrubruk

CE-märkning av byggprodukter regleras 

sedan tidigare av EU:s byggproduktdi-

rektiv (CPD), men nu har byggprodukt-

förordningen (CPR) kommit och gäller 

parallellt med CPD fram till 1 juli 2013. 

Därefter gäller endast CPR, och då blir 

CE-märkning av byggprodukter obligato-

riskt, förutsatt att det finns en harmonise-

rad europeisk standard eller ett europeiskt 

tekniskt godkännande (ETA) som täcker 

den specifika byggprodukten.

C
E-märkning är ett system för 

produktmärkning inom EU- och 

EES-området som infördes av 

den Europeiska gemenskapen i början 

av 90-talet. Med CE-märkningen intygar 

tillverkaren eller importören att produkten 

uppfyller vissa grundläggande krav på 

hälsa, miljö, säkerhet och andra väsent-

liga egenskaper, samt att man följer en 

föreskriven kontrollprocedur. 

För många produkter ansvarar tillver-

karen själv för att kraven är uppfyllda. 

För vissa produkter med höga krav på 

säkerhet krävs verifiering av en obero-

ende tredjepart, ofta kallade anmält or-

gan (notified bodies), som är erkänd av 

Det kommer, det kommer, 

det kommer. Det är nästan 

här. Vad då? Jo, obligato-

risk CE-märkning av bygg-

produkter.

CE-MÄRKNING

Ove Lagerqvist, 

Prodevelopment

Obligatorisk CE-märkning 

av byggprodukter
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nyheter om Stålbyggnads lesere er alle som på en eller annet  
måte er aktive i stålmiljøet, eksempelvis Konstruktører, Arkitekter, Stål-
produsenter, Byggherrer, Bestillere, Entreprenører,  Verksteder, Grossister 
med flere. Opplaget er på 7000 eksemplarer!

AnnonSepriSer 

Format i mm   Medlemspris

1/1-side 185 x 270 18.800:– 14.100:-

1/2-side 185 x 130  
 alt. 90 x 270 11.900:– 8.900:-

1/4-side 90 x 130  
 alt. 185 x 62 7.700:– 5.800:-

Oppslag 400 x 270 31.400:– 25.100:-

Fordelsplasseringer 

2. omslagside  26.100:– 19.600:-
3. omslagside  24.800:– 18.600:-
4. omslagside  32.500:– 24.400:-
Mot Lederen  25.900:– 19.400:-
1. tidlig høyre side  25.600:– 19.200:-
2. tidlig høyre side  25.500:– 19.100:-
3. tidlig høyre side  25.400:– 19.000:-

bedrifter som er medlemmer i Stiftelsen Svensk  
Stålbyggnadsforskning eller norsk Stålforbund får  
25% medlemsrabatt. 

Ved samtidig bestilling av annonse i to numre gis 5% rabatt og i fire numre 10% rabatt.  
Vi tar imot bilag som ilegg i bladet. Be om tilbud.

Annonseprisene er angitt i Svenske Kroner.  
Moms tilkommer på ovenstående priser.

Konstruktörer

Stålintressenter 
(stålbyggare, 
grossister, 
material-
tillverkare mm)

Arkitekter

Beställare, 
kommuner

Byggentreprenörer

Undervisning
Övrigt

21%

20%

18%

13%

8%
4%

16%

AnnonSeMAteriell

Digitalt annonsemateriell i form av 
høyoppløste PDF, xAds, InDesign, 
PageMaker eller QuarkExpress-
filer. Legg ved typesnitt. Bilder bør 
ha en oppløsning på 300 dpi.  
Eventuelle farger i dokumentet  
skal konverteres til CMYK.  
Seneste utskrift legges ved eller 
fakses over. 

Dokumentet sendes på CD, ZIP 
eller via FTP.  For FTP-adresse, 
kontakte annonseavdelningen. 

Eventuelle merkostnader p. g. a. 
ufullstendige annonsemateriell, 
debiteres ekstra.

Kompletterende informasjon:  
Kontakt annonseavdelingen.
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