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Sweco projekterar stommen till nordens första Well- 
certifierade byggnad på uppdrag av Strängbetong i  
Malmö. Detta är bara ett exempel på hur stål- 
konstruktioner används i olika typer av projekt. Det kan 
handla om alltifrån stora industriprojekt till husprojekt 
med spektakulära stålstrukturer där arkitektens design 
ställer höga krav. Sweco har hög teknisk kompetens och 
stor förmåga att optimera användningen. Allt arbete  
utförs i 3D, från beräkningsanalyser till produktions- 
modell för tillverkningsunderlag till verkstad. 

WWW.SWECO.SE

NORDENS FÖRSTA  
WELL-CERTIFIERADE BYGGNAD

Låt inte teknik och material begränsa dina kreativa idéer. 
ArcelorMittal Projekts program av byggplåt och paneler 

erbjuder innovativa lösningar för tak och fasader.  
Hos oss finns något  för varje önskemål. 

Tel. Karlstad: +46 (0)54 688 300 
Tel. Sveg: +46 (0)680 554 00 
www.arcelormittalprojekt.se

ArcelorMittal Construction Sverige AB
Västanvindsgatan 13
S-652 21 Karlstad, Sweden

Få din nästa projektidé på arcelormittalprojekt.se

Låt de goda idéerna 
bli till verklighet
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Läget under
kontroll?

Tibnor är en mötesplats för den nordiska industrin.
Hos oss sammanstrålar kunskaper och erfarenheter
från såväl oss som våra kunder. Vi ser varje ”nu” som
en erfarenhet som höjer kvalitén i ”nästa gång”.
Som en modern distributör av stål och metaller förstår
vi att vår roll sträcker sig längre än själva leveransen.
Vi är en del av den nordiska industrins konkurrenskraft.

Från Tibnor får du allt material och alla tjänster
du behöver i stål och metaller, snabbt och pålitligt.
Stålbalk, stålrör, aluminium, rostfritt, bearbetat som
du behöver det från våra steel service centers i
Köping, Eskilstuna och Lanna. SSABs produkter är
en styrka för oss som dotterbolag, men vi har också
ett nära samarbete med andra leverantörer.

Vad kan vi göra för dig?

tibnor.se | 0771-484 010   



NR 2 • 2019 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD

4
2

0
10

Omslagsfoto N: Rasmus Hjortshoj

Omslagsfoto S: Lars Hamrebjörk

Stålbyggnadsinstitutet
Besöksadress: 
Kungsträdgårdsgatan 10
Postadress: Box 1721
111 87 Stockholm
Sverige

Tel: 08-661 02 80
E-post: info@sbi.se
Hemsida: www.sbi.se

ANSVARIG UTGIVARE: Björn Åstedt, tel 08-661 02 48
CHEFREDAKTÖR: Lars Hamrebjörk, tel 070-630 22 17, lars@sbi.se
Norsk redaksjon: Kjetil Myhre, tel 41 02 15 98, post@stalforbund.com
PRODUCERAS AV: ConstruEdo AB, Lars Hamrebjörk, Ungdomsvägen 24, 183 65 Täby
Tel 070-630 22 17, www.construedo.se, info@construedo.se
ANNONSFÖRSÄLJNING: Migge Sarrión, tel +46-(0)8-590 771 50, annons@sbi.se 
GRAFISK FORM & LAYOUT: Annika Lönn.   REPRO och TRYCK: Åtta.45 Tryckeri, 2019
ISSN 1404-9414

LEDARE  NR 2  2019
Nätverkande och kompetens- 
byggande för framtiden

Att ha ett bra kontaktnät i arbetslivet för att kunna stöta och blöta tankar och idéer och samti-
digt ha roligt tillsammans i är viktigt. Är man dessutom relativt ”ung” i branschen blir detta 
extra viktigt. Vi har skapat en plattform som möjliggör nätverksbyggande i kombination 

med kunskapsutbyte i och med det nyskapade Stålnätverket. Kan man dessutom träffa personer 
från andra delar av branschen eller andra länder kan dessa möten bli riktigt givande. Är du mellan 
18 och 35 är? Välkommen du med!

Steel Race Reuse – 72 h
I samarbete med Sveriges Arkitekter anordnade Stålbyggnadsinstitutet en tävling om en tillfällig 
entré utanför Konserthuset till årets arkitekturgala den 19 mars. De tävlande hade endast 72 timmar 
på sig att lämna in sina bidrag. Hela 58 bidrag kom in, vilket var långt över förväntan. Det vinnande 
bidraget, Bifrost, uppfördes som entré och var det första som mötte galabesökarna.

Uppgiften i tävlingen vara att på ett nyfiket och inspirerande sätt, ta vara på och lyfta fram stålets 
egenskaper och utnyttja den gestaltningsfrihet som stålet erbjuder. Bidragen skulle också utformas 
med god hänsyn till platsen det ska stå på. Hanteringen och idéerna kring återbrukat/återvunnet 
material samt återbruket/återvinningen av materialet efter galan, var av största vikt. Det var en täv-
ling som gav mersmak! Läs mer och se bilder på sid 34 i denna tidningen! 

Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer
Det är glädjande att se att efterfrågan på konstruktörer med verifierad kunskap inom stålbyggnad 
ökar. Certifieringen är till för att ge beställare en säkerhet i att arbetet blir professionellt utfört, med 
god ekonomi, förebygga och minimera risken för allvarliga fel. Men också för att öka statusen hos 
stålbyggnadskonstruktörerna och ge fördelar vid marknadsföring av tjänster. 

I skrivandets stund finns 46 certifierade stålbyggnadskonstruktörer i Sverige, en växande skara. 
Se vidare på vår webbplats (och sid 47 denna tidning) för komplett lista och hur man anmäler sig till 
höstens kurs, SBP-N, som ligger till grund för certifieringen. 

Stålnätverket
Vi har skapat ett nytt nätverk för yngre (mellan 18 och 35 år) inom stålbyggnadsbranschen som kom-
mer att fokusera på professionella och sociala kontakter och ökad kompetens inom stålbyggande. 
Inom nätverket anordnas aktiviteter för att höja kompetens, sprida erfarenheter och skapande av 
ett större kontaktnät för deltagarna. Exempel på aktiviteter är: föredrag om aktuella ämnen, stan-
darder, studiebesök på byggarbetsplatser, verkstäder, stålverk med mera. Utöver kompetenshöjande 
aktiviteter kommer vi att ha att ha sociala möten med fokus på att kunna lära känna nya människor 
från olika delarna av branschen. Deltagande i nätverket samt nätverksträffar är kostnadsfritt och 
är öppet för alla, entreprenörer, konstruktörer, arkitekter med flera. 

Den första träffen i nätverket genomfördes den 3:e juni där även motsvarande nätverk från 
vår norska systerorganisation var med, ett bra utbyte över landsgränsen med ett 30-tal deltagare. 
Nästa datum för nätverksträff blir onsdagen den 6:e november i Göteborg, dagen innan årets 
Stålbyggnadsdag.

Nu när sommaren nalkas vill vi också passa på att önska alla en riktigt skön och avkopplande sommar!

  5

Björn Åstedt,
vd, Stålbyggnadsinstitutet
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Flere byggherrer etterspør nå spe-
sifikk miljødeklarasjon (EPD) for 
byggevarer, dvs at de ikke godtar 
en EPD som er basert på gjennom-
snittlige miljødata. Når EPDer, som 
skal inneholde miljødata fra det 
stålverket som produserer stålet 
og fra den stålentreprenøren som 
fabrikkerer og monterer stålet, 
trenger vi et fleksibelt verktøy som 
kan generere flere EPDer. 

Utvikling av en EPD er ofte tid- 
og ressurskrevende og dessuten 
svært kostbart. Norsk Stålforbund 
har derfor nå bestilt en EPD-
generator for stålprodukter av 
firmaet LCA.no. EPD-generatoren 
er en nettbasert programvare som 
forenkler prosessen og gir bedriften 
mulighet til selv å utvikle egne EP-
Der. I programmets database leg-
ges miljødata inn for råvarer, energi, 
transport og avfall. Bedriften legger 
selv inn produktsammensetning, 
transportinformasjon, energibruk 
og avfall fra egen produksjon og 
montering. EPD-generatoren reg-
ner automatisk ut miljøpåvirknin-

gene som resulterer i 
en EPD.

Alle beregninger i verktøyet og 
alle grunnlagsdata er verifisert av 
en tredjepart. Brukeren kan ikke 
manipulere verken grunnlagsdata 
eller beregninger. Derfor godkjen-
nes EPDene som utvikles i genera-
toren som tredjeparts verifiserte.

Stålprodusentenes EPDer vil bli 
lagt inn i programmets database. De 
stålprodukter som ikke har EPDer 
risikerer å bli valgt bort når det 
kreves spesifikke miljødata. Vi opp-
fordrer derfor alle stålprodusenter 
til å levere LCI miljødata eller EPDer 
(tredjeparts verifiserte) for sine 
stålprodukter. Send miljødokumen-
tasjon til post@stalforbund.com slik 
at de kommer med i programmet.

I tillegg til å generere én EPD for 
hver ståltype, vil det være mulig å 
kombinere flere ulike ståltyper fra 

samme prosjekt, som genererer én 
EPD for hele stålleveransen i pro-
sjektet. Det vil også være mulig å 
velge generiske miljødata fra World 
Steel Association, dvs gjennom-
snittlige miljødata fra Europeiske 
stålverk, til bruk i prosjekter der 
ikke-spesifikke miljødata godtas. 

For å få tilgang til programvaren 
må bedriften betale en service-
avgift på kr. 2 500 per måned 
(med inntil 5 bruker i hver bedrift). 
Det kreves at de som skal bruke 
verktøyet gjennomgår et brukerse-
minar. Arbeidet med å utvikle EPD-
generatoren vil ta 6-8 måneder, 
dvs ferdigstillelse er beregnet på 
slutten av året. Interesserte kan 
skrive til post@stalforbund.com 
for mer informasjon.

EPD-generator

Styret i Norsk  
Stålforbund 2019
Norsk Stålforbunds styre etter 
Årsmøte 25. april:
Formann: Hans Erik Pedersen, SSAB 
Svensk Stål AS (gjenvalgt)
Representant for Stålprodusenter: 
Reidar Gifstad, ArcelorMittal Long 
Commercial Norway AS
Representant for Stål- og me-
tallgrossistenes Forening, Espen 
Marthinsen, Celsa Steel Service AS
Representant for Norsk Forening for 
Stålkonstruksjoner, Gunnar Solland, 
DNV GL AS
Representant for Den norske Stål-
gruppen, Frede Sørbøe, AK Meka-
niske AS
Representant for Industrigruppen 
Stål og Fasade, Vidar Hammersland, 
Lindab AB
Representant for andre: Carl Petter 
Simonsen, E.A Smith AS (gjenvalgt)
Oppnevnt av styret som represen-
tant: 
John Børge Halvorsen, Astrup AS
Erik Tønnesen, Tibnor AS
Halvard Meisfjord, Celsa Armerings-
stål AS
Observatør: Bjørn Åstedt, SBI

Naturvårdsverket har tilldelat HY-
BRIT miljömålspriset för ”mod och 
tempo”. Initiativet, som startades av 
SSAB, LKAB och Vattenfall planerar 
att tillverka fossilfritt stål genom att 
ersätta kol med fossilfri el och vät-
gas. Utsläpp från stålproduktionen 
blir då vatten istället för koldioxid.

Miljömålspriset är instiftat av 
Naturvårdsverket för att uppmärk-
samma och belöna ambitiöst och 
framgångsrikt miljöarbete som bidrar 
till att nå Sveriges miljömål. Det är 
första gången som priset delas ut 
och tanken är att det ska inspirera till 
fortsatt uthålligt och uppfinningsrikt 
miljöarbete.

Martin Pei, ordförande i Hybrit 
Development och vice verkställande 
direktör och teknisk direktör på 

SSAB, var på plats för att ta emot 
priset i samband med konferensen 
Miljömålsdagarna i Karlskrona.

Motivering: ”De har tagit sig an 
den enorma utmaningen att förändra 
den svenska stålproduktionen och 
göra den helt fossilfri. Med banbry-
tande nytänk och stort mod har 
företaget visat att det inte finns några 
hinder för att tillverka stål med vätgas 
istället för kol. Förutom att projektet 
kan förändra svensk ståltillverkning, 
som står för 10 procent av Sveriges 
växthusgasutsläpp, så har det också 
potential att sprida tekniken globalt 
och kapa en väsentlig del av världens 
klimatpåverkande utsläpp. Initiativet 
HYBRIT är en föregångare i ordets 
rätta bemärkelse!”

www.hybritdevelopment.com/

Nordic Steel 2019 hålls i Köpenhamn 18–20 september 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) och Dansk Stålinstitut (DSI) bjuder in till konferensen  
Nordic Steel 2019 (14th Nordic Steel Construction Conference) på Scandic Copenhagen Hotel.

Mer om konferensen och anmälan här: www.nordicsteel2019.dk/

HYBRIT prisas av Naturvårdsverket

Konstruktionsreglerna EKS börjar gälla 1 juli 2019
De ändrade reglerna, BFS 2019:1 (EKS 11), är ett led i 
Boverkets kontinuerliga arbete med att se över reglerna 
för att ta hänsyn till ändringar i eurokoderna och förenkla 
och förbättra tillämpningen. Ändringarna syftar också 
till att minska den ökade byggkostnad som införande av 
eurokoderna medförde. Läs mer här:

Certifierad  
enligt  
EN 1090-1
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Julia Jönsson
Din bakgrund och utbildning?
Jag är utbildad civilingenjör i Samhälls-
byggnad på KTH 2012. Efter det har 
jag jobbat som konstruktör och upp-
dragsledare på Structor Västerås med 
mestadels prefabricerade stommar i 
stål och betong.
 
Vad har utbildningen gett dig som konstruktör?
Kursen har gett mig en större trygghet i min yrkesroll. En 
del saker som man lärde sig i skolan men inte använ-
der dagligen har varit bra att gå igenom. Samt att lösa 
uppgifter för hand som vanligtvis görs med program eller 
förenklade beräkningar har gett en djupare förståelse.
 
Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?
Att kunna ta mig an större och klurigare stålprojekt där 
det känns extra bra att ha personcertifieringen i ryggen. 
 
Har du något annat positivt att tillägga om CSK?
Framför allt har kursen varit ett bra tillfälle att träffa an-
dra i branschen och kunna diskutera saker som jag inte 
djupdyker i en vanlig dag på jobbet. n

Axel Borud
Din bakgrund och utbildning?
Högskoleingenjörsexamen från Linkö-
pings Tekniska Högskola. Är verksam 
konstruktör hos Peikko Sverige AB där 
min roll är uppdragsledande kon-
struktör för vår samverkansstomme 
beststående av samverkanspelare 
och Deltabalken. Har tidigare arbetat som konsult inom 
byggkonstruktion och varit verksam i totalt 8 år.  

Vad har utbildningen gett dig som konstruktör?
Jag tar med mig både breddad kunskap och ett utökat 
kontaktnät från utbildningen. Har varit ett tillfälle att 
träffa andra verksamma konstruktörer/föreläsare för er-
farenhetsutbyte. Föreläsningarna och hemuppgifter har 
haft en bred omfattning vilket gett både ny och uppdate-
rad kunskap på ett flertal områden. 

Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?
Hoppas på att fortsätta utvecklas som konstruktör och 
att denna merit leder till nya spännande uppdrag och 
arbetsuppgifter. 

Har du något annat positivt att tillägga om CSK?
Kunniga föreläsare och bra kurslitteratur. Ett spännande 
inslag under kursdagarna har varit workshops där man 
i grupp löst uppgifter och på så sätt få ta del av andras 
erfarenheter och synsätt. n

Alexander Fredén
Din bakgrund och utbildning?
Jag tog examen som byggingenjör på 
Chalmers 2010. Har sedan dess jobbat 
som konstruktör på Chrisma Svets & 
Smide, där jag blev företagets första 
konstruktör. Sedan dess har jag hjälpt 
till att bygga upp en mindre konstruk-
tionsavdelning med fyra anställda och planer på fler.

Vad har utbildningen gett dig som konstruktör?
Utbildningen fyller igen de hål man har i sin kunskaps-
bank och skänker även självförtroende och förmåga 
att ta sig an större och svårare projekt. Det delades 
ut många tips och trix på bland annat detaljlösningar, 
beräkningar och tolkning av standarder. Förutom det 
som förmedlades av de duktiga föreläsarna så är även 
det kunskapsutbyte som sker när man får träffa andra 
konstruktörer ovärderligt.
 
Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?
Jag hoppas att detta ska ge våra kunder ökat förtroende för 
oss som företag. Kanske kan det även vara en fördel när det 
handlar om att knyta till sig nya projekt och marknadsföring.
 
Har du något annat positivt att tillägga om CSK?
Om fler konstruktörer certifierar sig betyder det att 
kunskapen ökar i branschen som helhet, vilket skulle vara 
positivt. Förhoppningsvis får även beställare upp ögonen 
för detta i framtiden. Personligen känns det väldigt kul att 
få ett kvitto på att man gör saker och ting på rätt sätt. n

Roberto Caprile
Din bakgrund och utbildning?
Jag är utbildad som civilingenjör Väg 
och Vatten på LTH under 1986-1990 
och har varit verksam i Malmö som 
konstruktör på olika konsultföretag 
sedan 1990. Arbetar idag på Cowi.

Vad har utbildningen gett dig som konstruktör?
Jag har fått en uppdaterad bild på pågående ändringar i 
EKS11, och jag har fått hjälp med att djupare förstå vik-
tiga frågor som berör utförande av stålkonstruktioner.

Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?
Att kunna erbjuda bättre lösningar till mina kunder. 
Sprida det jag har lärt mig inom den organisation som 
jag verkar i idag och framöver.

Har du något annat positivt att tillägga om CSK?
Utbildningen har gett möjligheten att få direkt kontakt 
med kollegor på andra företag och åter träffa kollegor 
som flyttat till andra verksamheter och företag. n

Nya Certifierade Stålbyggnadskonstruktörer (CSK)

Stålbyggnadsprojektering. SBP–N
Kurspaket om 3 x 2 dagar som ligger till grund  
för att bli Certifierad Stålbyggnadskonstruktör
Ta chansen och ligg steget före konkurrenterna!

Anmälan samt mer info: www.sbi.se 
eller scanna QR-koden
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din starka infästningspartner

®

Gabriel Kridih
Din bakgrund och utbildning?
Efter avlagd Högskoleingenjörsutbildning, 
bestämde jag mig för att studera vidare 
till Civilingenjör med inriktning konstruk-
tion, samtidigt som jag arbetade som 
byggnadskonstruktör. 

Vad har utbildningen gett dig som konstruktör?
Väldigt bra och nyttiga kunskaper, som har ökat mitt 
självförtroende för ståldimensionering och allmänt som 
byggnadskonstruktör.

Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?
Bland annat för att vinna ramavtal, utnyttja mina kunskaper 
till att identifiera och lösa problem allt ifrån ett tidigt skede 
i programhandling till att lösa problem på detaljnivå i bygg-
handlingsskedet. 

Har du något annat positivt att tillägga om CSK?
Jag tycker att vara certifierad stålkonstruktör bör vara ett 
krav för konstruktörer som arbetar med stålbyggnader. 
För att på ett sätt kunna säkerställa att personer med rätt 
kompetens utför arbetet. n 

Daniel Ljus
Din bakgrund och utbildning?
Jag har en ingenjörsutbildning från 
Karlstads universitet från 2007. Jobbade 
inledningsvis som konstruktör på ett 
entreprenadföretag med stålkonstruktio-
ner i olika projekt. Sedan 2015 sitter jag på 
WSP som uppdragsansvarig konstruktör. 
Arbetar främst i stål med beräkningar 
samt uppdragsstyrning.

Vad har utbildningen gett dig som konstruktör?
Föreläsningarna och hemuppgifterna har varit mycket 
lärorika. Man har både fått möjlighet att fräscha upp gamla 
kunskaper som att fördjupa sig i dimensioneringsmetodik.

Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?
Det kommer förhoppningsvis leda till att man får mer 
intressanta och lärorika projekt samt att det sporrar till att 
fortsätta vidareutveckla sig inom stål.

Har du något annat positivt att tillägga om CSK?
Ser väldigt positivt på certifiering. Kraven på konstruktörer 
kommer sannolikt öka i framtiden och kursen ger en bra 
kvalitetssäkring på kunskapsnivån. För övrigt tycker jag att 
föreläsarna höll en mycket hög nivå och presenterade de 
olika delarna på ett intressant sätt. n

Vill du också ha rätt att  
uppvisa CSK-märket i anbud och liknande?

Det kan alla certifierade stålbyggnadskonstruktörer!
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Vill du veta mer om varmförzinkning - det underhållsfria                                  
korrosionsskyddet med oöverträffad livslängd?

 

Är du konstruktör, inköpare eller av annan anledning intresserad 
av att veta hur varmförzinkning skyddar stål, betydelsen av stålval 
eller hur konstruktionerna ska vara utformade för bästa resultat 
vid varmförzinkning? Kontakta oss vid frågor, eller varför inte 
boka ett specialanpassat informationsmöte på ert företag! Det går 
även bra att beställa vår uppdaterade Handbok i Varmförzinkning.

info@nordicgalvanizers.com
www.nordicgalvanizers.com

NYTT
&NOTERAT

Ny vd för Svenska institutet  
för standarder, SIS

Ny vd för Svenska Teknikingenjörer

Ny vd för Kiwa Inspecta Sverige

Ny vd i Borga Plåt

Styrelsen för SIS har utsett Annika 
Andreasen till ny vd för SIS. Hon 
tillträder den 1 juni 2019. Nuvarande 
vd Thomas Idermark går samtidigt 
över i en roll som senior advisor 
fram till den sista augusti då han går 
i pension. 

Annika är ingenjör och har tidi-
gare arbetat på Saab och Ericsson 
och har en gedigen erfarenhet från 
ledande positioner inom produkt- 

och mjukvaruutveckling. Hon har sedan september 2017 
varit chef för Standardisering på SIS.

Samtidigt byter den nästan 100-åriga svenska stan-
dardiseringsorganisationen SIS byter namn och visuell 
identitet. Förkortningen har hängt med sedan 1922 men 
namnet har ändrats flera gånger. Nu ändrar SIS namnet 
från Swedish Standards Institute till Svenska institutet 
för standarder så att det stämmer överens med förkort-
ningen SIS.

Grundarna Per Säresand Sikström och nuvarande vd 
Hans Aderum har sedan starten av Svenska Teknikingen-
jörer Sting AB, stått i direkt ledande befattningar. Nu kliver 
de åt sidan för att släppa fram en ny extern VD för Sting, 
Daniel Ångefors. Daniel anställdes på Sting under 2018 
vilket har gett honom insyn i verksamhetens olika ben.

Den första maj tillträdde Erik 
Landgren rollen som vd. Han efterträ-
der Maria Lustin som axlat rollen som 
tillförordnad vd sedan mars 2018. 
Erik kommer närmast från Kiwas 
globala organisation, där han varit en 
del av koncernledningen samt Execu-
tive Vice President för affärsområdet 
Assurance. 

Den 1 april tillträdde Anders 
Paulsson som vd för hallbyggarkon-
cernen Borgas svenska bolag Borga 
Plåt AB. Han kommer närmast från 
rollen som bolagets vice vd med 
ansvar för marknad och försäljning 
och har även varit marknadsdirektör 
i Borgakoncernen sedan 2014. 

Vd-skiftet innebär att Borgas äga-
re och koncernchef Peder Dagsanth 

kommer öka sitt fokus på strategiska utvecklingsfrågor 
för hela koncernen.

Kiwa Inspecta går samman med 
FORCE Technology Sweden
Kiwa Inspecta och FORCE Technology är två ledande 
organisationer som länge erbjudit kundanpassade 
tjänster inom besiktning och provning samt certifiering 
av produkter, personer och processer på den svenska 
marknaden. Bolagen kommer tillsammans att öka sin 
kompetens och bli en komplett leverantör.

– Det här är helt i linje med vår tillväxtstrategi, säger 
Erik Landgren, VD, Kiwa Inspecta. 

Avtalet omfattar endast den svenska delen av FORCE 
Technology som kommer att integreras i Kiwa Inspectas 
organisation. Se mer www.kiwa.se

Hempafire Pro 315
Hempels nya passiva brandskyddsfärg, Hempafire Pro 
315 har tagits fram för att bevara stålstrukturer intakta 
vid brand och kan användas på alla stålprofiler. Den är 
optimerad för 60 minuters skydd vid cellulosabrand 
och kan ge ett visst fortsatt skydd i upp till 90 minuter. 
Hempafire är svårslagen när det gäller projekteffektivitet. 
Tack vare att färgen kan appliceras i exceptionellt tunna 
skikt kan den torra filmtjockleken reduceras med upp till 
20 procent på de flesta stålprofiler. Det ger en betydligt 
lägre färgförbrukning, kortare torktid och ökad produk-
tionstakt. Ytbeläggningen uppnår snabbt bättre meka-
niska egenskaper, och risken för skador vid hantering 
och transport minskar. Läs mer på www.hempel.com
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Vi tillverkar trappor, räcken och ramper som passar 
hemma eller på jobbet. Inomhus eller utomhus, för 
service eller utrymning, enkelt eller avancerat.

Ring 0151-51 80 40 eller besök vytab.se

Den 25 april, arrangerades arkitekturdagen 
PLÅT19 för tolfte året i följd. För nionde året 
delade plåtbranschen också ut hedersutmär-
kelsen PLÅTPRISET till en svensk arkitekt-
byrå som under året visat upp ett projekt där 
plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och 
maximerats utifrån aspekterna form, funktion, 
innovation och miljö. I år gick priset till FOJAB 
för Lunds tingsrätt. En unik, gedigen och värdig 
byggnad klädd i hållbar koppar. 

Juryns motivering: PLÅTPRISET 2019 tilldelas 
en byggnad vars uppdrag ställer extra höga 
krav på funktionalitet och symbolvärde. Med 
få materialval i en gedigen, stilfull och tydlig 
arkitektur har arkitekterna lyckats förena 
dessa krav i en ny klassiker. Byggnadens 
välstrukturerade fasad har valts och brukats 
utifrån det långa livscykelperspektivet, på 
meriterna slitstarkt och vackert åldrande. 
Fasaden är därmed en väl synlig kvalitetsstämpel 
för en lyckad byggprocess, en klimatsmart 
byggnad och en säker verksamhet. 
Gestaltningen är lika monumental som värdig, 
varm och välkomnande. Den fångar stadens 
historia, men vittnar lika mycket om en hållbar 
framtid. För alla kommande tider – Lunds nya 
stolthet.

Lunds tingsrätt vinner  
Plåtpriset 2019

Uppdaterad broschyr om  
CE-märkning enligt SS-EN 1090-1
Sedan den 1 juli 2014 har det varit krav på 
prestandadeklaration och CE-märkning för 
bärverksdelar av stål och aluminium, som 
tillverkas i verkstad. I snart 5 år har alltså 
kraven funnits och under den perioden 
har viss praxis i branschen utvecklats 
samt högre medvetenhet och kunskap om 
innebörden. Men fortfarande finns ett in-
formationsbehov i branschen om vad detta 
innebär. Stålbyggnadsinstitutet har därför 
uppdaterat broschyren; Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 
1090-1 - Vägledning för stålbyggare och andra berörda

Scanna QR-koden för att 
ta del av broschyren!

Tips! Söker du certifierade stålbyggare, 
Ta del av vår 1090-karta som du hittar  
genom att scanna denna.

Swedish Steel Prize 2019
Nu har ansökningsperioden inletts för Swedish 
Steel Prize 2019, stålbranschens mest prestige-
fyllda utmärkelse, som i år firar 20-årsjubileum. 
Swedish Steel Prize lockar tävlande från hela 
världen, där idéer och produkter som påvisar 
innovativ användning av stål nomineras. Prisce-
remonin äger rum 14 november i Stockholm som 
en del av flerdagarseventet Swedish Steel Prize 
2019. Sista ansökningsdag är den 15 augusti. 
www.steelprize.com/

Övervakning av snöbelastning
Ruukki lanserar ett nytt taksensorsystem som 
övervakar mängden snö på taket och som 
skickar en varning när snön behöver skot-
tas bort. Genom att snön tas bort från taket i 
god tid ökar säkerheten, samtidigt som man 
sparar pengar genom att slippa röja snön när det egentligen inte be-
hövs. Det finns två mätenheter för snöbelastning samt en radiobox 
och alla fästs på takets undersida. Sensorerna är placerade på be-
stämda platser på taket där snövallar ofta bildas. Sensorerna mäter 
kontinuerligt belastningen utan paus och har temperaturkompen-
sator. Fastighetsägaren får en varning när den inställda gränsen för 
snömängden har uppnåtts. Den nya taksensorn kan installeras i alla 
byggnader med Ruukkis bärande takplåt och kan installeras på både 
nya och befintliga byggnader. www.ruukki.se 

Den reviderte utførelsesstandarden NS-EN 1090-2, som omhand-
ler Tekniske krav til stålkonstruksjoner, ble publisert på engelsk 
1. september 2018. Den norske oversatte utgaven ble publisert 4. 
mars i år. Tekniske krav til kaldformede tynnplatekonstruksjoner 
av stål til anvendelse i tak, gulv og vegger er flyttet til ny NS-EN 
1090-4. Denne ble også publisert på engelsk 1. september 2018. 
Den norske oversatt utgave 8. april i år. Norsk Stålforbund har gitt 
økonomisk støtte til oversetting av disse to standardene. Stan-
dardene kan kjøpes hos Standard Norge: www.standard.no.

NS-EN 1090 del 2 og 4, nå på norsk

Med DOT får du en samarbetspartner som deltar 
i hela processen, oavsett vilket projekt du håller 
på med. Från hämtning till leverans. Från rådgiv-
ning till kvalitetssäkring. 

För oss är det självklart.

WWW.DOT.SE

One is all you need

ORESUND 
BRIDGE
Galvanized steel  
grills, steps and rails

VESTAS
Galvanized steel parts

Photos: Vestas

LOMMA  
LIBRARY
Galvanized steel  
facade

Location:  Lomma
Design: Henrik Jais-Nielsen
 Mats White arkitekter AB
Photos: Anders Bengtson  
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Skogstårn i    lavlandet
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Med en høyreist sylinder i stål og eik har Danmark fått et 

nytt eksempel på arkitekturdrevet destinasjonsturisme. 

Tekst: Norsk Stålforbund

➤

Skogstårn i    lavlandet

Camp Adventure Tower er et 45 
meters høyt utsiktstårn, tegnet av 
Effekt Arkitekter. Tårnet er det 

nye midtpunktet i et aktivitetssenter i Gis-
selfeld Klosters-skogen, som ligger en time 
sør for København, og er det første av sitt 
slag i Skandinavia. Sammen med en 900 
meter lang løftet sti, zip-line, og klatresen-
ter, håper grunneieren å tiltrekke 100 000 
besøkende i året.  

Forretningsutvikler på Camp Adventure, 
Kasper Larsen, sa i forbindelse med åpnin-
gen: “Det er en flott dag for Camp Adventure. 
Det har vært en lang utfordrende prosess 
fra den opprinnelige begynnelsen av ideen 
til hvor vi er i dag. Men vi er stolte av å si at 
resultatet har langt overgått våre forventnin-
ger. Vi er begeistret for å tilby denne virkelig 
unike opplevelsen av vårt område, , og vi ser 
frem til å dele denne erfaringen med våre 
fremtidige besøkende.” 

 
Hyperboloide 
Tårnets geometriske form kan beskrives som 
en enkappet hyperboloide. Den er bygget opp 
av kryssende, rette rør i rusttregt stål, som 
sammen utgjør en dobbeltkrummet flate. 
Stålet i prosjektet er på til sammen 650 tonn. 
På innsiden av formen sirkler en 650 meters 
gangvei i tre og stål seg oppover langs rørene. 

Skogstårnet reiser seg over Gisselfeld Klosters-skogen,  
hjem til en rekke dyr og et rikt fugleliv. 
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Byggherre: Camp Adventure
Arkitekt: Effekt
Ingeniør: Arup
Entreprenør: Levi Jensen
Stålentreprenør: Stål & Designs

I midten av tårnet strekker  
tre eksisterende trær seg opp  
mot himmelen, med kroner  
som sprer seg samtidig som  
indre diameter øker. Det har 
vært et førende prinsipp å  
ta vare på skogen og  
skogbunnen. 
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På 140 meter over havet, er tårnet det høy-
este tilgjengelige punktet på Sjælland. Kom-
binert med omgivelsenes påfallende flat-
het, gir det å komme seg over tretoppene 
på en klar dag utsikt på 50 km til Køben-
havn og Malmø i nord, og mot Sør-Sjæl-
land i sør og øst. 

Den hyperbolske formen er både et sterk 
karakteristisk uttrykk for prosjektet, men har 
også en praktisk funksjon, da det gir mer plass 
til toppdekk og base, mens den øker den gene-
relle stabiliteten til tårnet. Ettersom tårnet er 
plassert i en klaring, blir det et klart definert 
geometrisk element i skogen, mens det frem-
deles klarer å tilpasse seg konteksten ved å bøye 
seg bort fra de omkringliggende trærne, slik at 
den smale midjen gir mer plass til trekronene. 
I midten av tårnet strekker tre eksisterende 
trær seg opp mot himmelen, med kroner som 
sprer seg samtidig som indre diameter øker. 
Dermed står tårnformen seg sterkt i kontrast 
til skogen, samtidig som den er sterkt knyttet 
til dens voksende elementer. 

Gisselfeld Klosters-skogen er hjem til en 
rekke biotoper, dyr og et rikt fugleliv, og er der-

for vernet. En av utfordringene i prosjektet var 
å gi plass til mange besøkende uten å være til 
skade artsmangfoldet. Ideen bak den løftede 
stien som fører til tårnet, er å gjøre skogen 
tilgjengelig for alle uten å forstyrre det natur-
lige miljøet. Tårnet ble bygget av rusttregt stål 
og lokal eik, for å blande seg subtilt med den 
omgivende naturlige konteksten. 

Åpnet på jubileet for Eiffeltårnet 
Skogstårnet og strandpromenaden ble åpnet 
av Danmarks statsminister Lars Løkke Ras-
mussen 30. mars 2019, på 130 års dagen for 
åpningen av Eiffeltårnet i Paris. Parken mottok 
mer enn 2500 besøkende på den første åpnings-
dagen. Før ferdigstillelsen har skogstårnet 
vunnet en rekke priser, blant annet den tyske 
designrådsprisen (vinneren av Best of Best 
i Concept-kategorien), 2017 ICONIC-prisen 
(Vinner av Visionary Architecture-kategorien) 
og South Coast Danmarks beste turisme-in-
itiativ i 2018. n  

Les mer på internett: 
https://www.effekt.dk/ 
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SSAB Weathering & COR-TEN®

Upplev arkitektens rostiga favorit
SSAB Weathering är höghållfasta korrosionsbeständiga stål och COR-TEN®-sorter. 

Här kan du få svar på dina frågor om  
rosttröga stål och Cor-Ten® från SSAB.
Tech support 0243 729 29 
techsupport@ssab.com

www.ssab.com

• Bredaste utbudet på marknaden.

• Snäva toleranser.

• Utmärkta egenskaper för formning,  
bearbetning och svetsning.

• Förbättrar din verkstadseffektivitet.

• Utmärkta kallformningsegenskaper.

• 355–960 MPa sträckgräns.

• Minimerar den totala livscykelkostnaden  
med låga eller obefintliga underhålls- 
kostnader.

• Möjligt att beställa små kvantiteter.

• En av få leverantörer av COR-TEN® i Europa.

• Teknisk support utan kostnad.
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➤

Mohammad El-Amrani,
Chalmers, Konstruktionsteknik

KO N S T R U K T I O N

Eurokodfamiljen 
för stål utökas
Den kommande upplagan av Eurokoden för stål (EN 1993) kommer att innefatta  

en ny del som ger bättre stöd vid dimensionering av stålkonstruktioner med FEM  

– finitelementanalys. Syftet är att dels ge stålkonstruktören bättre stöd och mer  

omfattande underlag i dessa situationer, dels att utöka möjligheterna för användning 

av mer avancerade beräkningar – med stöd av normen – när behoven uppstår.

Finitelementanalys används idag i stor 
omfattning vid dimensionering av 
stålkonstruktioner. Ett visst stöd 

finns redan för detta i de gällande Euro-
koderna. Avsnitt 5 i EN 1993-1-1 öppnar, 
till exempel, för dimensionering av bärverk 
och bärverksdelar där inverkan av initial 
imperfektioner (mekaniska och geome-
triska) och andra ordningens effekter direkt 
beaktas i en FE-analys. Ett visst stöd ges 
också i informativa bilagor, till exempel för 
dimensionering av tunnväggiga tvärsnitt 
under EN 1993-1-5 och för utmattningsdi-
mensionering med den så kallade hot-spot 
metoden i EN 1993-1-9.

Anvisningarna i gällande upplaga är dock 
relativt sparsmakade och i vissa fall svårtol-
kade. Det saknas dessutom mer detaljerade 
riktlinjer för hur uppställning, utvärdering 
och verifiering av FE-modeller i olika dimen-
sioneringssammanhang bör göras. 

Den systematiska översynen av gällande 
EN 1993 som utfördes 2015-2016 visade att 
gällande reglar behöver utvidgas och kom-
pletteras för att ge stålkonstruktörer bättre 
stöd vid dimensionering av stålkonstruktioner 
baserat på FE-analyser. En så-kallad ”Ad hoc” 
grupp bildades i oktober 2016 efter beslut från 

CEN/TC250/SC3.  Gruppen har sedan över-
gått till en arbetsgrupp (WG22) med uppgift 
att författa en ny del i EN 1993-familjen. Ett 
första utkast av den nya EN 1993-1-14 är nu 
färdigställt och det slutliga utkastet för denna 
del förväntas vara klar inom ca 2 år. 

Omfattning och innehåll
Det nuvarande utkastet av EN 1993-1-14 
omfattar cirka 50 sidor och behandlar så väl 
generella regler och riktlinjer för modelle-
ring med FEM (bästa praxis), dels modeller 
och modelleringsalternativ för verifiering 
och dimensionering av stålkonstruktioner 
baserat på FE-analyser. Gällande utkast av 
EN 1993-1-14 består (innehållsmässigt) av 
följande fyra huvuddelar:

Modelleringsanvisningar. En omfattande 
och mer detaljerad del som tar upp bland 
annat:
» Generella riktlinjer för uppställning av 
FE-modeller för olika modelleringssyf-
ten, val av elementtyp, mesh-uppdelning 
och riktlinjer för hantering av numeriska 
problem (t.ex. spänningskoncentrationer 
och diskontinuiteter vi lastangrepp eller 
upplag och numeriska singulariteter)

»  Olika felkällor i FE-analys, var och hur 
dessa kan uppstå och hur de bör hanteras 

» Mer ingående information om modellering 
med olika elementtyper (balk-, skal- och 
solid element) 

» Modellering och idealisering av laster, rand-
villkor och knutpunkter.

Denna del täcker också:
» Materialmodeller för kolstål upp till S700 
samt rostfria stålsorter. Både varmvalsat 
och kallformat stål täckes med möjlighet 
till val mellan olika modellkomplexitet och 
-noggrannhet.

» Modellering av imperfektioner. I vissa 
dimensioneringssammanhang är det 
nödvändigt (eller önskvärt) att beakta 
inverkan av olika typer av imperfektio-
ner explicit i beräkningsmodellen (FE-
analysen). Flera möjligheter (modeller) 
för hur olika typer av imperfektioner 
(geometriska och mekaniska, d.v.s. egen-
spänningar) kan beaktas och kombineras 
täcks från den mest grundläggande med 
en så kallad ”ekvivalenta imperfektioner” 
till mer avancerade modeller där till ex-
empel restspänningar beaktas explicit i 
modellen.

EN 1993-1-14 utökar möjligheterna för dimensionering 
av stålkonstruktioner baserat på finitelementanalys
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Analysmetoder. Olika analysmetoder kan 
vara aktuella i olika dimensioneringssam-
manhang beroende bland annat på typ av 
konstruktion eller konstruktionselement och 
syftet med analysen. EN 1993-1-14 täcker 
sju olika typer av analysmetoder. Det som 
särskiljer dessa metoder är huvudsakligen om 
och hur initial imperfektioner samt material- 
och geometrisk olinjäritet beaktas i analysen. 

Validering och verifiering. Denna del tar 
upp olika kontroller som bör göras i sam-
band med FE-analys för att verifiera att 
rätt modellval har gjorts och att modellen 
representera (approximerar) det fysikaliska 
problemet med ett tillfredställande nog-
grannhet. Olika felkällor som kan påverka 
noggrannheten i FE-analys tas upp och för-
slag ges för hur beräkningar från FE-analys 
kan verifieras i detta avseende.  

Dimensioneringsmetod. Här anges dimen-
sioneringsregler för bruksgräns- och brott-
gränstillstånd samt med avseende på utmatt-
ning. För verifiering av bärförmåga anges 
olika kontroller beroende på vald analysme-
tod med hänvisning till andra relevanta de-
lar av EN 1993. För utmattningsverifiering 
täcker den nya standarden FE-relaterade 
delar (t.ex. olika modelleringsalternativ för 
beräkning av hot-spot spänning och regler 
för extrapolering och hantering av numerisk 
singularitet).

Dessutom innefattar utkastet på EN 
1993-1-4 två (i nuläget informativa) bilagor. 
Bilaga A ger ett förslag för beräkning av 
partialkoefficienten (γfe) som beaktar osäker-
heterna i FE-modellen. Bilaga B (också den 
är informativ) anger förslag för hur lokala 
spänningskoncentrationer i FE-modeller kan 
hanteras i olika situationer.

Harmonisering med övriga delar i EN 1993
En viktig del av arbetet med den nya EN 
1993-1-14 är att samordna och synkronisera 
information och regler med övriga delar i 
1993-familjen. Förutom att säkra ”kompati-
biliteten” mellan olika delar så innebär detta 
i vissa fall omplacering av information från 
andra 1993-delar till 1-14 och att komplet-
tera dessa delar med ny information som 
stödjer EN 1993-1-14. Till exempel kommer 
del 1-9 att förses med normative bilaga som 
täcker utmattningsdimensionering av stål-
konstruktioner med FEM-baserade metoder 
(Hot-spot och Effektive Notch Stress). Dessa 
hänvisar i sin tur till den nya delen (1-14) där 
regler och anvisningar för t.ex. uppställning 
av FE-modeller, behandling av resultat från 
FE-analys och modellverifiering anges. n

Torsdag 7 november, Göteborg
Boka en dag på Stålbyggnadsdagen så får du veta mer om den kommande Eurokoden om FEM, 
EN 1993-1-14 och stålkonstruktioner. Vi får en presentation i ämnet av Mohammad Al-Emrani, 
som även kommer att ta upp HFMI-behandling av svetsar.  

www.stalbyggnadsdagen.se
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När nomineringstiden avslutades den 15 april hade 30 projekt  

nominerats till Stålbyggnadspriset 2019. Juryn har nu gått igenom 

alla projekten och utsett tio projekt som går vidare till nästa steg för 

en mer utförlig genomgång. Under september kommer juryn sedan att 

ta fram Finalisterna som kommer att presenteras inför Stålbyggnads- 

dagen 7 november i Göteborg där prisutdelningen kommer att ske.

Stålbyggnadspriset 2019

AGA-depån, Lidingö
Spårvagnsdepå med utrymmen för 30 vagnar, verkstad  
och personalutrymmen. Den bärande idén är att bryta ned  
den stora byggnaden i mindre enheter.
Arkitekt: &Rundquist / BBH Arkitektur & Teknik
Stålbyggare: Normek
Konstruktör: WSP
Byggherre: Trafikförvaltningen Region Sthlm

Asecs, Jönköping
Ombyggnad och tillbyggnad av ett köpcenter som inspireras av  
hallbyggnader i stål från 1800-talet som tågstationer och saluhallar  
för dess synliga och vackra konstruktioner.
Arkitekt: Rstudie for architecture
Stålbyggare: Komstadssmederna
Entreprenör: Wästbygg
Konstruktör: Integra
Byggherre: Alecta

Boxen, Stockholm
Byggnaden står inne i en av exercishallarna på Skeppsholmen  
som omvandlats till konstmuseum. Stål är det genomgående  
materialet i hela projektet, från stommen ner till detaljerna.
Arkitekt: Dehlin Brattgård Arkitekter
Stålbyggare: Promostal Steel Constructions
Konstruktör: DIFK Dipl.-Ing. Florian Kosche
Byggherre: ArkDes

Containervillan, Värmdö
Containerhuset är staplat av fraktcontainrar vars  
bärförmåga gjorde det möjligt att med lite åverkan  
bygga på den svåra och bergiga tomten.
Arkitekt: Måns Tham Arkitektkontor
Konstruktör: Egil Bartos, Ramboll
Byggherre/Entreprenör: Thomas Jacobsson / Linda Ulfsparre

Husarviksbron, Stockholm
Öppningsbar gång- och cykelbro formad till en enkel och  
sammanhållen enhet, som skuren ur ett stycke, närmast  
utan detaljer, och i sin helhet utförd i rostfritt stål.
Arkitekt: &Rundquist
Stålbyggare: Outokumpu / Sonstorps Mekaniska
Entreprenör: Peab
Konstruktör: ELU / Sting
Byggherre: Stockholms stad
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Prisutdelningen av Stålbyggnadspriset 2019 

Kristallen, Kiruna
Det nya stadshuset efter flytten av Kiruna stad har en rund form  
med stomkonstruktion i stål och betong och fasad i aluminium.
Arkitekt: Henning Larsen Architects
Stålbyggare: Ruukki Construction
Entreprenör: Peab
Konstruktör: WSP
Byggherre: LKAB / Kiruna stad

Kungälv Resecenter
Resecentrumbyggnaden är formad som en öppen portal av rosttrögt stål  
om binder samman stadsbussar, regionbussar och expressbussar på motorvägen.
Arkitekt: ABAKO Arkitektkontor
Stålbyggare: Elis Johansson Smides
Entreprenör: NCC
Konstruktör: Integra
Byggherre: Västtrafik

Nacka Strand 04
En om- och påbyggnad av ett befintligt kontorshus som byggs om  
till bostäder och förskola. En påbyggnad med prefabricerad  
stålstomme med fasader i specialtillverkad stålplåt.
Arkitekt: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter
Stålbyggare: Smederna
Konstruktör: Sweco
Byggherre: Oscar Properties

Nationalmuseum, Stockholm
Glastaken över två innergårdar består av en kupol som övergår  
i en kvadrat där den bärande stålkonstruktionen består av 104 trianglar  
som tillsammans bildar ett nät anpassat till kupolens form.
Arkitekt: Wingårdhs & Wikerstål
Stålbyggare: Sjölins Smide
Entreprenör: Skanska
Konstruktör: Sweco Structures
Byggherre: Statens fastighetsverk

Skapaskolan, Huddinge
En ny skolbyggnad genomfört med passivhusteknik med  
prefabricerade stålmoduler där materialvalet ger en större frihet  
i konstruktionen än övriga byggmaterial.
Arkitekt: Street Monkey Architects
Stålbyggare: Elmot
Entreprenör: Friendly Building
Konstruktör: Wektor-P
Byggherre: Turako Skolfastigheter

Läs mer på Internet
www.sbi.se/om-stal/stalbyggnadspriset-2019

Priset delas ut under Stålbyggnadsdagen 
den 7 november på Svenska Mässan i Göteborg. 

www.stalbyggnadsdagen.se
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Varmforzinking - Kvalitet - Transport
Den raskeste, beste og 

billigste rustbeskyttelsen. 
Faste sjåfører og biler med kran.

Med varmforzinkings- 
anlegg i Østfold og 

Vestfold dekker vi hele 
det sentrale Østlandet

Tlf.: 40 00 36 86 • E-post: post@duozink.no
www.duozink.no
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Salg av stål til stålbyggere

ERFARNE OG SULTNE
Hver dag jobber vi for å tilby et sortiment og en servicegrad som gjør

oss til den mest ettertraktede leverandøren i markedet. 

STENE STÅL PRODUKTER AS
Seljeveien 8 
1661 Rolvsøy, Norway

+47 69 35 59 00
 stenestal@stenestal.no
 www.stenestal.no
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Juryens begrunnelse: Juryen er fornøyd med å kunne presentere tre prosjekter 

som alle er av svært høy kvalitet som stålkonstruksjoner, og som samtidig represen-

terer forskjellige måter å tenke design og stålarkitektur på. Ett er fantasifullt og nesten 

trassig viljesterkt, ett er høyreist, profesjonelt og stilrent, og ett er oppsiktsvekkende 

enkelt.  Alle de utvalgte prosjektene er allment tilgjengelige og kan dermed beskues 

nærmere av reiseglade stålentusiaster. Vinneren vil kåres ved juryens neste møte, før 

utgangen av september.

Norsk Stålkonstruksjonspris 2019

Pan Tretopphytter

FINALIST 1
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Pan Tretopphytter er et fantasifullt prosjekt, hvor det skapes en ny måte å være i en hytte i skogen på. Hyttene er minimale, og uhyre profesjonelt 
utført. Det er gjennomgående høy kvalitet på ingeniørarbeid, arkitekturarbeid, stålarbeid, og med gode detaljer. Hyttene er et eksempel på hvordan 
interessant arkitektur kan skape interesse for et reisemål, helt av seg selv. De er også svært populære blant publikum, og Instagram-vennlige med 
over 1 millioner ‘likes’. Pan Tretopphytter utfordrer vante forestillinger, man spør seg hvorfor, men samtidig, hvorfor ikke? Hver hytte er et helstøpt 
stykke skulpturelt byggverk.
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Flesland Terminal 3

Dronninga Bro – infallspunkt i Jotunheimen

FINALIST 2

FINALIST 3

Terminal 3 er et eksempel på svært profesjonell internasjonal, moderne flyplassarkitektur. 
Taket er utformet som to vinger, og er holdt oppe av sigarformede V-søyler i fasaden, og skråstilte sigarsøyler som fortsetter helt ned i bybaneområdet.
Hallene synliggjør stålet som bærende på en fin måte, og alt er veldig rent og pent, og ordentlig gjort. Løsningen er enkel og fin, og lett å lese. Ankomst-
hallen, broene, og bybanen skaper et spesielt spennende tredimensjonalt rom. 

Dronninga bro er en del av Infallspunkt Jotunheimen, og spenner over 47 meter med en tynn, 20 mm stålplate som er eneste bæring av broa. Løsningen 
oppsiktsvekkende. Den er sjokkerende men samtidig selvfølgelig. Brua bruker Jotunheimen som forankring, og viser stålets styrke i strekk. Dette er en 
svært økonomisk bruk av materiale, og en veldig intelligensladning av materie. Den er enkel og tilforlatelig, og har avstått for alle fristelser i å framstå 
som et signalbygg. Den fremstår som et smykke i terrenget og er av internasjonalt format. 
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Gängstänger
Vår verkstad erbjuder:

Rullgängning | Skärgängning
Bockning | Invändig gängning

Klämning | Stansning | Svetsning

Vi lagerför M4-M64.

SB-Bult EN 15048-1
Vi lagerför SB-Bult EN 15048-1 som 

fungerar alldeles utmärkt att använda 
tillsammans med våra Lindapter-

produkter!

Bulten uppfyller kraven i EN 1090 för 
icke förspända skruvar i stål-

konstruktioner.

www.pretec.no 
www.pretec.se
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För första gången har en stålworkshop för arkitekturstudenter genomförts 

i Sverige som ett samarbete mellan SBI och KTH:s arkitekturskola. 

av Erik Forsgren, SBI

I början på april har studenter på arkitek-
turskolan på KTH fördjupat sig i stål-
byggnad. Genom föreläsningar, ritarbete, 

studiebesök och verkstadsarbete har studen-
terna lärt sig hantera stålmaterial både vid 
skrivbordet och i praktiken. Workshopen 
började med studiebesök på stålverkstad, 
där gavs en introduktion till svetsning samt 
inblick i en stålstommes tillverkning. En 
föreläsning om stålets egenskaper gav en 
teoretisk grund innan studenterna tog sig 
an veckans uppgift. I fyra grupper om sex 
studenter vardera, blev varje grupp tillde-
lad en rumslig volym om 3m x 3m x 3m, 
i volymen skulle de blivande arkitekterna 
skapa en struktur som skulle bära minst 
tre personer som transporterar sig genom 
strukturen. Samtidigt fick bara tre punkter 
vara i kontakt med marken och anslutningar 
till övriga gruppers moduler skulle skapa 
en helhet. 

Utmaningar i material och prefabricering 
Grupperna fick varsin typ av stålprofiler till 
förfogande för att lösa sin uppgiftsställning. 
Profilerna var rektangulära rör, runda rör 
samt runda stänger vilket utgjorde huvud-
material. Utifrån materialens olika styrkor 

Stålworkshop på KTH

Ett motiverat gäng arkitekturstu-
denter förvandlade sina ritningar 
till en bärande stålkonstruktion 
under en intensiv vecka. 

Vänster: Erik Forsgren SBI och 
Lasse Kilvæer Norsk Stålförbund 
var två av arrangörerna.

Under: Modellutvärdering med 
feedback innan produktion. 
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valdes konstruktionslösningar vil-
ket gjorde att materialen bidrog 
till gestaltningen. Stålet prefabri-
cerades på verkstad där moduler 
svetsades med framför allt MAG, 
med assistans av två smeder. 
Prefabriceringen gjordes för att 
kunna transportera moduler från 
tillverkningslokalerna i en ände 
av KTH till utställningsplatsen 
intill arkitekturskolan i andra än-
den. Men prefabriceringen fyller 
även ett lika viktigt pedagogiskt 
syfte. Därför utmanades eleverna 
att utforma förband för smidigt 
montage på utställningsplatsen. 
Würth sponsrade med fästdon av 
olika slag vilket gav möjlighet till 
flera olika lösningar. Stålworksho-
pen visade att stålbyggnad kräver 
både god planering och precis 
detaljering för att underlätta den 
fysiska tillverkningen. 

Värdefulla erfarenheter 
Studenterna har varit otroligt po-
sitiva och engagerade i uppgiften 
som var en utmaning utöver det 
vanliga arbetet på ritsalen, säger 
Frida Rosenberg som undervisar 
årskurs 2 på KTH Arkitektur. 
Studenterna fick både praktisk 
erfarenhet av att hantera stål som 
material samt möjlighet att före-
ställa sig en realistisk problematik, 
det vill säga att förstå och lösa både 
hållfasthet och kopplingsdetaljer 
i en bärande konstruktion. Det 
är ovärderligt för studenterna att 
få lära sig konstruktionsprinciper 
genom att upptäcka problem, ut-
värdera och lösa dem genom att 
bygga ett fullskaleprojekt. Det 
ökar förståelsen för förhållandet 
mellan material och konstruktion, 
en lärorik erfarenhet som jag tror 
ökar nyfikenheten för hur vår 
byggda miljö hänger ihop. För-
hoppningsvis kan upplevelsen 
också generera ett intresse för stål 
som byggnadsmaterial i det fram-
tida arbetslivet.

På fredag eftermiddag monte-
rades slutligen alla prefabricerade 
delar framgångsrikt samman ut-
anför arkitekturskolan. Det som 
var ritningar i början på veckan 
förverkligades till en struktur 
i stål, som i slutändan visade sig 
vida överträffa målet om att bära tre 
personer per grupp! Kursen leddes 
av Lasse Kilvær, Norsk stålförbud, 
Frida Rosenberg KTH och Erik 
Forsgren SBI och var ett samarbete 
med MVR. Konstruktionen har 
ställts ut på KTH under en månads 
tid, tillgänglig för studenter och all-
mänhetens beskådan. Ett stort tack 
till alla som var med och alla som 
bidrog! n

Metallbearbetning och 
svetsning var helt nytt för  
de flesta elever. Inför veckan 
så hölls en svetskurs hos 
Forssells Smide. Under 
veckans verkstadspass  
assisterade två smeder  
från Lundgrens Smide  
kontinuerligt med  
goda råd. 

Utanför verkstaden förmoterades stålelementen 
och justeringar kunde göras. 
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Montage på upp-
ställningsplatsen 
sätter monter-
barheten av de 
prefabicerade 
komponenterna  
på prov! 

Uppställningsplat-
sen var centralt 
placerad på KTH, 
i nära synhåll från 
arkitekturskolan 
i sin rosttröga 
stålfasad. 
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Arkitektstudenter 

bygget igjen trappe-

konstruksjoner i stål. 

av Lasse Kilvær, prosjektleder, 
Norsk Stålforbund

I mars arrangerte Norsk Stål-
forbund for femte gang en 
Stålworkshop i samarbeid med 

Arkitektur og Designhøgskolen 
i Oslo (AHO). For tredje år på 
rad har studentene jobbet med 
en nær identisk oppgave; å tegne 
og fabrikkere trapper fra bak-
kenivå til et stillas på 2 meters 
høyde. Slik sett er denne saken 
ganske lett å skrive (av), men de 
originale trappekonstruksjonene 
utfordrer og overrasker stadig. 

Workshoppen ble innledet 
med foredrag om stålets historie, 
fabrikkering, stålarkitektur og 
trapper, med henholdsvis Lasse 
Kilvær, Eskil Tin, Espen Surne-
vik og Christine Petersen, før 
oppgaven ble presentert. Som i 
fjor og året før, var oppgaven å 
skape en trapp som kunne holde 
minst to personer. Andreårs-stu-
dentene, som ble delt opp i ti 
grupper på maks seks perso-
ner, fikk tildelt hver sin tomt 
på gresstaket i skolens atrium. 
Gruppene fikk forskjellige stål-
produkter å jobbe med, slik som 
runde rør, firkantrør, vinkelstål, 
rundstål (bolt) og flattstål. De 
slanke, begrensede materialene 
blir en utfordring, der produk-
ter må fabrikkeres og anvendes 
med forståelse av deres styrker 
og svakheter. 

Stålworkshopen er en in-
troduksjon til å jobbe med stål-
konstruksjoner, og inkluderer 
blant annet design, detaljering, 
konstruksjonsteknikk, sveising, 
knekking, kutting, bolting og 
valsing. I år var det lagt større 
vekt på prosjekteringsfasen enn 
tidligere, med halvparten av de 
seks dagene dedikert til design 
og detaljering. Kvaliteten og 
arbeidsprosessen vitnet om ar-
beidet lagt ned i prosjekterings-
fasen. Fabrikasjonen foregikk i 
det lille stålverkstedet og i den 
store byggehallen på skolen. 
Gjennomgangen ble, som i fjor 
og flere ganger før, ledet av arki-
tekt og tidligere verkstedsmester 
ved skolen, Børre Skodvin. n

Ståltrapper på AHO

Workshopen ble organisert 
og gjennomført av arkitekt 
og mekaniker Eskil Tin, 
kursansvarlig Christine 
Petersen, Espen Surnevik, 
Hans-Kristian Hagen, 
Lina Elisabeth Broström, 
Jonas Lippestad Johansen, 
verksmester Roald Jenssen, 
Thomas Isak Johansen, 
metallverkstedsleder  
Halvor Guttu, arkitekt 
Børre Skodvin, og Lasse 
Kilvær fra Norsk Stålfor-
bund. Tibnor var også i år 
med som material- 
leverandør.
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DEALER SWEDEN | WWW.RICHARDSTEEN.SE

DEALER NORWAY | WWW.PABACHKE.NO

SÅGNING, BORRNING, 
COPING, MÄRKNING, 
KAPNING, YTBEHANDLING, 
PROGRAMVARA

VOORTMAN 
AUTOMATISERAD 
STÅLBEARBETNING

VOORTMAN.NET

YOUR
PERFORMANCE

Vi erbjuder sällsynt service genom lokal närvaro 
och ett komplett sortiment av stålprodukter.  

Du hittar våra försäljningskontor på www.stenastal.se 

Välkommen till Stena Stål!

STÅL PÅ HEMMAPLAN
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Varg Arkitekter tog hem segern i ”Steel Race Reuse – 72 h” och fick se sitt bidrag  

”Bifrost” uppföras som entré till Arkitekturgalan 2019 utanför Konserthuset i Stockholm.

Stålbyggnadsinstitutet 
och Sveriges Arkitekter 
lanserade en helt ny typ 

av tävling för arkitekter, ”Steel 
Race Reuse – 72 h”. En 72-tim-
marstävling med fokus på cir-
kulärt byggande, men också 
en tävling med högt tempo och 
förväntningar på stor kreativitet. 
Det inkom hela 58 godkända 
bidrag. (Se nr 1/2019)

Det vinnande bidraget Bifrost 
uppfördes som tillfällig entré till 
Konserthuset i Stockholm un-
der Sveriges Arkitekters stora 
branschändelse Arkitekturga-
lan. Besökarna välkomnades av 
en pampig stålbåge spänd mellan 
två stenblock.  Bågen som spänner 
10 meter med en 12 meter lång 
plåt är lånat material som efter ga-
lan kommer – bara bygglovet blir 
klart – att ställas upp utanför kon-
ferensanläggningen Domnarvs-
gården på SSABs område i Bor-
länge. Sponsor av stålet var SSAB 
och hela konstruktionen tillverka-
des, monterades och plockades ner 
igen av Stål & Rörmontage. Bifrost 

Genom Bifrost till Arkitekturgalan

har nu transporterats till Borlänge 
och inväntar bygglovet.  

– Känns jättekul att vinna och 
vi är väldigt stolta över förslaget. 
Vår ambition var att göra något en-
kelt som samtidigt hade ett starkt 
uttryck som samspelade med plat-
sen. Också kul att arbeta med stål 
som kan ta så många skepnader, sä-
ger Ola Keijer, Varg Arkitekter. n

Film från prisutdelningen: 
www.byggahallbart.se/ 
presentation-av-det-vinnande- 
bidraget/

Genom Varg arkitekter och Stål & 
Rörmontages försorg förvandlas en 
stålplåt i full storlek till en instal-
lation som genom materialval och 
estetik anspelar på gruvans malm-
block och stålets formbarhet.



www.fsmide.se
08-774 08 30

Skräddarsydda balkar och stålkonstruktioner
Behöver ni svetsade balkar eller stålkonstruktioner? Forssells Smide 
erbjuder skräddarsydda lösningar, där både svetsade balkar och 
stålkonstruktioner produceras efter era önskemål.  
Vi har en toppmodern maskinpark för att möta moderna  
tillverkningskrav och tillämpar avancerade tillverkningsmetoder.
Svetsning och montering av balkar
Vi utför tjänster inom byggnadssmide som inkluderar exempelvis 
balksvetsning och montering av balkar. Balkarna produceras i 
vår svetsmaskin, som kontrolleras efter vårt FPC-system och följer 
EN1090-kraven.
Fullservice-smed och smidesverkstad
Våra professionella smeder erbjuder en fullservice som innefattar  
alla delar, såsom bearbetning av offert, konstruktion, ritning, 
produktion, leverans och montering; allt för att ni som kund ska få 
innovativa lösningar som stämmer överens med era förväntningar.
Smidesverkstad i Stockholm med innovativa lösningar
Forssells Smide tillverkar stålkonstruktioner och svetsade balkar till 
Prefab- och byggindustrin i Sverige. Vi tillverkar produkterna i vår 
moderna maskinpark i Stockholm. Ända sedan 1957 har vi varit 
verksamma i branschen och besitter värdefulla erfarenheter och 
kompetenser.

www.fsmide.se
    08-774 08 30
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Your Knowledge TM

Det mest värdefulla tillägget för 
brokonstruktion.

Läs mer på:  tek.la/bro
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Byggingen av det 4.400 m2 store nybygget er 
godt i gang.

Daglig leder 
Børre Lobekk 
gleder seg til å 
flytte inn i den 
nye fabrikken 
i desember 
2019.

Illustrasjon av nybygget på Håland utenfor Bryne.

Medlemsforetak i fokus
Stålbyggebransjen i både Sverige og Norge består av mange kompetente

stålbyggeforetak som med dyktig personale og kvalitetssikrede prosesser  

forsyner byggebransjen med stålkonstruksjoner av ulike slag. Under denne  

vignett presenterer vi disse i tidsskriftet.

Dagens produksjonslokaler er blitt for små for Nordic Steel som for tiden opplever 

sterk vekst. I desember flytter derfor Nordic Steel fra Øksnevad inn i en ny, moderne 

fabrikk på Bryne. Dagens produksjonshall er for liten for større konstruksjoner.  

Også tomta er for liten mhp. parkering, mottak og lagring av stål. 

Nordic Steel flytter til ny fabrikk på Bryne
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Nybygget blir på 4.400 m2. Tomta er 
på hele 10.500 m2, med mulighet for 
å føre opp enda en produksjons-

hall i framtiden. Med større sveiseavdeling, 
større porter og 20 tonn traverskraner vil 
Nordic Steel kunne ta på seg større og mer 
komplekse jobber enn før.

– Hovedfokuset i planleggingen var å 
effektivisere tidskrevende prosesser så mye 
som mulig. Gjennom kartlegging av arbeids-
prosesser kunne vi finne ut hvilke operasjo-
ner som kunne forbedres. Da skreddersydde 
vi planløsning og plassering av maskiner 
etter dette. Denne metodikken ble brukt i 
nesten hvert eneste steg av planleggingen, 
uttaler daglig leder Børre Lobekk.

– Bygget er konstruert med ansatte og 
kunder i fokus. Vi bygger for å legge til rette 
for en arbeidsplass der ansatte skal trives 
og ha muligheter for utvikling. Gjennom 
mange år har Nordic Steel jobbet for å 
redusere kostnader og effektivisere pro-
duksjonen. Det nye bygget er tilpasset det 
behovet Nordic Steel har for å fortsatt le-
vere kvalitet til en gunstig pris, fortsetter 
Børre Lobekk.

Nordic Steel produserer et mangfold av 
stålprodukter. Her følger noen eksempler 
på dette. De har levert over 250 tonn fes-
tebraketter i syrefast stål til det nye Nasjo-
nalmuseet i Oslo samt innmuringsbokser, 
sittebenker og nær sju kilometer golvlister 

i rustfritt stål. Til Johan Sverdrup plattfor-
men har de levert 1200 spesialdesignede, 
oppvarmede garderobeskap. Nordic Steel 
har videre levert opphengsbraketter til fa-
sadeelement ved kaien på det nye Munch-
museet i Bjørvika og alle ståldeltaljene til 
Mjøstårnet i Brumunddal som forbinder 
limtre og massivtre, samt balkongene. De 
produserer også broer og større stålkon-
struksjoner, så som stålskjelettet til Ertsmy-
ra Transformatorstasjon på Tonstad og 
nytt parkeringshus til Møller Bil Forus i 
Sandnes. n

For mer informasjon
www.nordicsteel.no

EXCALIBUR 
Automatic CNC monospindle drilling line

The Excalibur is the latest development in this family of CNC drills 
where the drilling unit positions along a support table while the part 
to be processed remains stationary. 
The line is equipped with complementary axes that enable scribing 
and milling  operations.
Thanks to its exclusive features, the Excalibur is an exceptionally 
versatile and brilliant solution for small and mid-size companies.

VALIANT
Automatic CNC drilling, drilling and band sawing, drilling 

and robotic coping line for profiles

TIPO G
Automatic CNC drilling, milling and thermal 
cutting system for large plates

The TIPO G is the new solution for drilling, milling and thermal 
cutting of large plates up to 3100 mm width, equipped with lateral 
grippers for plate handling and an automatic unloading system for 
finished parts. The new TIPO G can be configured with up to two 
high speed drilling units, each of them equipped with an automatic 
tool changer holding up to 24 positions per head.
Thanks to the special auxiliary axis, the TIPO G allows to keep 
the plates in position while carrying out all the operations required 
within the working area of the axis, which can be up to a maximum 
of 400 mm, assuring a very high precision. 
Beside the drilling heads, the TIPO G can be equipped with 
hydraulic numbering, a maximum of two plasma torches (straight 
and/or bevel) and a maximum of three oxy-fuel torches.

Stålfjæra 16
N-0975 Oslo
Norway
Tel. + 47 22 20 20 25
E-mail: post@meidell.no 
www.meidell.no

Terminalvägen 15
861 36 Timrå 
Sweden
Tel. +46 (0) 60 573310 
E-mail: office@iberobot.se  
www.iberobot.se

The brand new Valiant is equipped with numerous innovations compared 
to previous models, like an advanced pincher clamping system and a new 
hold down system with two independent cylinders that allows the best 
processing of the beam head and end. Another advantage is the enhanced 
auxiliary axis with 300 mm stroke on each independent drilling unit, which 
permits a wide variety of operations including special milling features and 
“rat holes” being made simultaneously on all sides without moving the 
beam. Valiant can be configured with an automatic tool-changer holding 
up to 14 positions per head: a significant increase of tools availability 
that allows completing all necessary operations on the beam without any 
operator intervention (drilling, milling, four side scribing, threading, etc.).
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Statens vegvesen har byttet ut den 
gamle gang- og sykkelbrua ved Ul-
levaal Stadion, Oslo, som går over 

Ring 3 og Sognsveien med en ny stålbru. 
Da dette er en stålbru og ikke en støpt be-
tongbru, var det minimalt med behov for 
helstenging av Ring 3 under oppføringen. 
Bruelementene ble produsert på forhånd 
og heist på plass. 

Siden den gamle røde gang- og sykkelbrua 
ble oppført i 1992 over Ring 3 har den vært 
et landemerke på Ullevål. Den var planlagt å 
være midlertidig, men det tok hele 27 år før 
en ny moderne bru kom på plass. Som i 1992, 
blir to av de gamle gangbruene ombrukt. 
En av de om lag 22 meter lange bruene har 

Blekkspruten gang- og sykkelbru
endt opp som bru over en elv for en turveg i 
Tufsingdalen, mens en annen har havnet på 
et motorsportsenter. 

Den nye brua er ei stålkassebru med ram-
per og to ståltrapper. Brua er understøttet 
av parvise v-formede runde stålsøyler, med 
gaffelledd. Rekkverket er meget transparent, 
bestående av en stålnetting, v-formede stende-
re og håndløpere av rustfrie stålrør. Lengden 
er ikke så rett fram, i og med at det i prinsippet 
er to bruer med kurvatur som møtes. Den 
ene aksen er på 195 meter, og den andre på 
130 meter. Det er stor bredde til en gang- og 
sykkelbru å være. Fri bredde med skuldre er 
6 meter der fortau er 2,5 meter og sykkelveg 
3 meter. Største spenn har brua over Ring 3 

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
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Blekkspruten gang- og sykkelbru Byggherre:  Statens Vegvesen
Hovedentreprenør: NRC Anlegg AS 
Arkitekt: BEaM   
Konsulent: EFLA Rådgivende Ingeniører 
Stålleverandør: Western Construction
Stålmontering: NRC Anlegg / Fastlane
Stålkontrollør: Axess

➤

med 37,5 meter. Den over Sognsveien er på 
27,5 meter. Det har gått med ca. 580 tonn stål.

Prosjektet startet rundt årsskiftet 2017/2018 
med en stor og utfordrende fundamentering-
sjobb, med boring av i overkant av 1600 meter 
peler, med etterfølgende utstøping. Brua ble 
transporter til byggeplassen i 19 hovedsek-
sjoner, de fleste på bil og de største med båt. 

– Montering og sammensveising av bru-

seksjonene over en av Norges mest trafikkerte 
veger, Ring 3, har krevd detaljert planlegging 
i god tid, med mange involverte parter. Vi 
er veldig fornøyd med jobben som er gjort 
med stålkonstruksjonen, uttaler Lars Aune i 
Statens Vegvesen. - Mengden avvik har vært 
lav, og det endelige resultatet med tanke på 
kurvaturer, krumninger og overflatebehand-
ling har blitt veldig bra, fortsetter han.

Brua sammen med øvrig oppgraderinger 
i området, vil gi et stort løft for hele Ullevål, 
samt en betydelig bedre opplevelse for både 
de som bruker området til daglig og de som 
er innom i forbindelse med fotballkamper 
og arrangementer på Ullevål Stadion. Bru-
konstruksjonen var klar til overlevering 1. 
mai 2019. Tilhørende veger og grøntanlegg 
skal stå ferdig 1. september 2019. n
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Akerselva har fått sin 51. bro, og det 
er en stålkonstruksjon. Den nye 
broa spenner mellom Elgesletta 

ved Sundtkvartalet og over til Slåmotgan-
gen, litt over den hvite støpejernsbuebroa 
Hausmanns bru fra 1892. Sundtbroa er i 
rustregt stål og trekledning, og sto ferdig i 
september 2018. 

Gang- og sykkelbroa er tegnet av Rodeo 
arkitekter, som fremhever hvor viktig det 
har vært å skape en ny transport akse i det 
ellers litt belastede området. Broa gir blant 

AS Betongbygg bygger en ny bølge-
pappfabrikk for Peterson Packaging 
AS på Svinesundsparken i Halden. 

SG Arkitekter har tegnet bygget. Det skal 
bli en topp moderne fabrikk på ca. 27 000 
m2 inkludert ett helautomatisert lager med 
høyde på 41 meter. Byggemetode er betong 
fundamenter til fjell, bærende stålkonstruk-
sjoner og sandwichelementer i fasader.

AK Mekaniske har prosjektert, produsert 
og montert stålkonstruksjonene til bygget 
unntatt høybygget som vil bli utført av andre. 
Taket består av 168 stk fagverk og 66 stk 

Sundtbroa

Ny bølgepappfabrikk i Halden

Byggherre:Entra
Arkitekt: Rodeo Arkitekter
Entreprenør: Skanska 
Stålentreprenør: Skanska
RIB: Skanska

Byggherre: Peterson Packaging
Totalentreprenør: Betongbygg
Arkitekt: SG Arkitekter
RIB stål: AK Mekaniske
Stålentreprenør: AK Mekaniske

annet studenten på Westerdals og ansatte i 
Skanskabygget en kortere vei til buss og trikk. 

Prosjektet er et spleiselag mellom Oslo 
kommune og Entra, Obos, Anton B Nilsen 
Eiendom, og Skanska, alle sammen firmaer 
som har tilhørighet i nærområdet. Bydel Gamle 
Oslo og Tøyenløftet har også vært involvert. n

utvekslingsfagverk. Største fagverk har en 
lengde på 39 meter og veier om lag 10 tonn. 
De minste har en spennvidde på 29 meter. AK 
Mekaniske har levert totalt 800 tonn bærende 
stålkonstruksjoner. I høybygget vil det medgå 
ca 400 tonn stål. n
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Nå ute med ny digital produktkatalog!
produktkatalog.norskstaal.no

Södertälje Science Park

Beställare: Acturum Real 
Estate
Arkitekt: White arkitekter
Konstruktör: BTB
Stålentreprenör: Ruukki 
Construction

Södertälje Science Park ligger 
på en tidigare sluten plats, i de 
kontorsfastigheter där Astra 

Zeneca en gång hade sin produktion. 
Utmaningen blev att förvandla områ-
det till ett öppet campus där KTH och 
Södertälje Science Park kan samverka, 
samt vara varumärke och mötesplats för 
hela Södertälje. Södertälje Science Park 
består av tegelhus från 50-talet och nya 
byggnader i naturliga material, som trä, 
stål och betong. Där finns varierande ar-
betsplatser, gemensamma mötesplatser, 
restaurang och café och ett nytt campus 
för KTH, med plats för 1200 studenter.

En tillbyggnad skapar en ny entré-
plats med tydlig karaktär mot staden och 
knyter ihop byggnaderna runt gården. 
Den fysiska miljön uppmuntrar till både 
formella och spontana möten mellan 
alla som vistas på campus. Lokalerna 
stärker även kopplingen mellan praktik 
och forskning, här finns lättillgängliga 
verkstadslokaler med bra utrustning 
för skapande. 

Den nya byggnaden har en prefab-
stomme i fyra våningar plus fläktrum 
med HD/f-bjälklag och stålelement. 
Stabilisering sker med skivverkan i 
bjälklag, vilka leder horisontallaster 
till avstyvande diagonala vindstag av 
stål samt avstyvande väggar av betong. 
I entrédelen av byggnaden är vissa av 
bjälklagen byggda i trä. n
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Kv Bryggaren
Beställare: NREP
Arkitekt: Equator Stockholm
Konstruktör: Normek
Stålentreprenör: Normek
Fasadentreprenör: Wepab
Fasadleverantör: RMIG

Bryggaren 1 ligger centralt i Tumba 
och utgör ett tullhus för Tumba med 
sitt läge invid järnvägsspåret och 

infartsleden till staden. Projektet är intr-
essant för att det är ett mångfunktionellt 
hus med handel, en Coop och apotek i ga-
tuplan, och en tennishall på de övre planen. 
Byggnaden är storskalig. Inte minst för 
att kunna husera tennistävlingar krävs 
en stor spännvidd utan pelare. Hallen 
är 36 meter bred, 72,5 meter lång och 10 
meter hög. Fasaderna har skalats ned med 
hjälp av indragna volymer. En dekorativ 
cortenplåt delar upp fasaden och på ett 
lekfullt sätt anspelar på tennisnät med 
runda fönster som tennisbollar. Invändigt 
har konstruktionen lämnats synlig, på så 
vis tillförs kraftfullhet till tennisspelet.

Stålkonstruktionen är den optimala 
byggnadslösningen för hyresgästernas 
funktionskrav och utvändigt är Cortennä-

GC-Bro över Solnavägen vid NKS

Beställare: Akademiska hus
Arkitekt: Wingårdhs
Konstruktör: Ramboll
Entreprenör: Lecor Stålteknik

Bron är belägen i Solna och förbinder 
Campus Solna, Karolinska Institu-
tets universitetsområde med Karo-

linska universitetssjukhusets område. Man 
valde en stålkonstruktion för ett rationellt 
byggande av den långa spännvidden över 
Solnavägen samtidigt som dess låga sekti-
onshöjd möjliggör att markanslutningarna 
landar så nära befintliga markhöjder som 
möjligt. Dels ger det en frihet i utförandet av 
själva Solnavägen och i de olika diskussioner 
som förts kring dess gestaltning och innehåll, 
dels klarar man den obrutna siktlinjen tvärs 
över brons hela längd. Av konstruktiva skäl 
vill man inte föra ner laster på sjukhus-
sidan. Därför utförs tre pelare, placerade 
i trädplanteringsstråket på Solnavägen. I 

tvärsnittet vid mellanstödet kommer det 
ligga en dilatationsfog. Konstruktivt består 
följaktligen bron av två brospann. 

Dess asymmetriska plan kommer av de 
krav som ställts av verksamheterna på bägge 
sidor av Solnavägen. Bredderna är satta till 
cirka 6 meter på Campus Solna-sidan och 
cirka 16 meter på sjukhussidan. I sektionen 
bildar de två yttre överhöga primärbalkar-
na insidor/räcken medan den tredje mitter-
sta balkens översida följer marklutningen. 
I brons sidor spänns härdat och laminerat 
glas för att ytterligare begränsa bullret från 
vägen och åstadkomma en lugnare ljudmiljö 
på bron. Undersidan och sidorna av bron 
bekläs med aluminiumkompositkassetter 
med metallfinish för att åstadkomma ett så 

lätt och ljust intryck som möjligt samtidigt 
som den kommunicerar sitt släktskap med 
omgivande bebyggelse. 

Bron är byggd med en bärande stomme 
av svetsade längs- och tvärgående stålbalkar. 
Tvärbalkarna bär upp betongfarbanan och 
är infästa i de längsgående balkarna med 
skruvförband. Skruvförband valdes för att 
möjliggöra ett snabbt montage i den högt 
trafikerade miljön samt för att minimera 
blästrings- och målningsarbeten på arbets-
platsen. n

tet med RMIG:s perforering, ett hållbart 
underhållsfritt material som är ett starkt 
gestaltningselement som ger byggnaden 
identitet. Grundtanken har varit att arbeta 
med konstruktionen på ett spännande sätt 

och att låta den få ta plats i projektet. Det 
multifunktionella huset medförde höga 
brandkrav mellan hyresgästerna. Stora krav 
på bjälklag mellan hyresgäster med stora 
spännvidder. n
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    STÅLTILLVERKARE 

ArcelorMittal Commercial Sweden AB
Västmannagatan 6
111 24 Stockholm
08-534 809 40 
http://amsections.arcelormittal.com/
http://sheetpiling.arcelormittal.com/

Outokumpu Stainless AB 
Box 74, 774 22 Avesta 
0226-810 00
www.outokumpu.com 
info.stainless@outokumpu.com

SSAB
Box 70
101 21 Stockholm 
www.ssab.com 

    STÅLDISTRIBUTÖRER

BE Group Sverige AB 
Box 225,  
201 22 Malmö
040-38 40 00 
www.begroup.se   
info@begroup.se

Stena Stål AB
Box 4088, 
400 40 Göteborg 
010-445 00 00 
www.stenastal.se 
redaktionen@stenastal.se

Stockholms Plåt&Gummiperforering SPG AB
Box 118, 137 22 Västerhaninge 
08-504 106 00 
www.spgab.se 
info@spgab.se

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

    LÄTTBYGGNAD / TUNNPLÅT / BRANDSKYDD

ArcelorMittal Construction
Västanvindsgatan 13, 
652 21 Karlstad
054-68 83 00
www.arclad.se   
www.armat.se
www.arcelormittal-construection.se

Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13, 
211 24 Malmö
040-698 51 00
www.arecoprofiles.se
info@areco.se

Gyproc AB
Box 153, 746 24 Bålsta
0171-41 54 00 
www.gyproc.se  
info@gyproc.se

Kingspan AB
Kråketorpsgatan 10 C,  
431 53 Mölndal
031-760 26 99
www.kingspan.se  
info@kingspan.se

Knauf
269 80 Åhus
044-28 78 00
info@knauf.se   
www.knauf.se

Lindab Profil AB
269 82 Båstad
0431-850 00 
www.lindab.se   
profil@lindab.se

Paroc AB
541 86 Skövde
0500-469 000
www.paroc.com

Plannja AB
Box 143, 
570 81 Järnforsen 
010-516 10 00 
www.plannja.se   
marknad@plannja.se

                
                 - MÄRKTA STÅLENTREPRENÖRER

Allt inom smide och rostfritt AB
Dåntorpsvägen 52, 
136 50 Jordbro
08-500 371 20
www.alltinomsmideochrostfritt.se

BJ Svets & Anläggning
Box 521, 645 25 Strängnäs
0152-177 16
www.bjsvets.se   
info@bjsvets.se

Borga Plåt AB
Hospitalsgatan 11, 
532 37 Skara
Tel: 0511-34 77 11
mail@borga.se   
www.borga.se

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

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

Connector Stomsystem AB 
Badhusgatan 10, 
722 15 Västerås
021-18 20 61
www.connector.nu  
produkt@connector.nu

Contiga AB
Box 94, 761 21 Norrtälje
0176-773 00 
www.contiga.se   info@contiga.se

EAB AB
333 33 Smålandsstenar 
0371-340 00 
www.eab.se   info@eab.se

Fermeco AB
Batterigatan 8, 941 47 Piteå
0911-221144 
www.fermeco.se

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

Göinge Mekaniska AB
Södra Kringelvägen 4, 
281 33 Hässleholm
0451-811 35
www.goingemek.se
goinge@goingemek.se

Huddinge Stål AB
Björkholmsvägen 9, 
14123 Huddinge
08-711 25 35 
info@huddingesteel.se   
www.huddingesteel.se

J3M Structure AB
Malmgatan 6, 
333 31 Smålandsstenar
0371-301 70
info@j3m.se   www.j3m.se

LECOR Stålteknik AB
Växelgatan 1, 442 40 Kungälv
0303-24 66 70 
www.lecor.se  
tennce.carlsson@lecor.se

Legostal Sp. zo. o.
ul. Powstancow Warszawy 19
81 718 Sopot, Polen
+48 602 300 753
www.legostal.eu 
marketing@legostal.eu

Llentab AB
Box 104, 
456 23 Kungshamn 
0523-790 00 
www.llentab.se  
info@llentab.se
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Maku Stål AB 
Verkstadsgatan 15, 504 62 Borås 
033-23 70 80 
www.maku.se  info@maku.se

NIFAB
Banvägen 9, 973 46 Luleå
0920-22 07 70
www.nifab-bygg.se   
fredrik.sandberg@nifab-bygg.se

Normek Sverige AB
Mejselvägen 17, 943 36 Öjebyn
0911-25 73 10
info@normek.com   
www.normek.com

Northpower Stålhallar AB
Albybergsringen 108, 
137 69 Österhaninge
08-6509280
bobi.wallenberg@northpower.se
www.northpower.se

Peikko Sverige AB
Box 4, 601 02 Norrköping
011-28 04 60 
www.peikko.se  
info@peikko.se

Pettersson Verkstad AB 
(Komstad Smide)

Enhult Komstad, 576 91 Sävsjö
0382-125 65, 070-325 77 24
www.komstasmen.se
info@komstasmen.se

Pretec (Pre Cast Technology AB)
Solbräckegatan 15, 
442 45 Kungälv
0303-24 30 80 
www.pretec.se 

Ranaverken AB 
Box 133, 534 23 Vara
0512-292 00
www.ranaverken.se  
rana@ranaverken.se

RRS Smide AB
Åkerlundsgatan 9, 
262 73 Ängelholm 
0431-41 56 80 
www.rrssmide.se  
info@ rrssmide.se

Ruukki Construction
Svärdvägen 15, 
182 33 Danderyd
010-78 78 00 
www.ruukki.se  
sverige@ruukki.se

AB Smederna
Skyttbrinksvägen 12, 
147 39 Tumba 
08-55 64 55 00  
www.smederna.se  
smederna@smederna.se

Sjølund A/S
Skamlingvejen 146, 
DK-6093 Sjölund 
+45 76 99 17 77 
www.sjoelund.dk    
kha@sjoelund.dk

Sontorps Mekanska AB
Sörskatevägen 52, 610 12 Hällestad
0122-506 31
www.sontorpsmekaniska.se
patrick@sontorpsmekaniska.se

STÅLAB i Trollhättan AB
Box 4042, 
461 04 Trollhättan
0520-47 41 00 
www.stalab.se   info@stalab.se 

Stålhus Bygg AB
Box 5501, 
114 85 Stockholm
08-720 75 80
www.stalhus.se  nfo@stalhus.se

Stål & Rörmontage AB
Ysanevägen 390,
294 92 Sölvesborg
0456-312 05
ronny@srmab.com   
www.srmab.com

Svets & Montage i Smålandsstenar AB
Verktygsgatan 2, 
333 92 Broaryd
0371-410 00
roger@smsab.se  www.smsab.se

SWL Stålkonstruktioner AB
Box 23, 
777 21 Smedjebacken
0240-66 87 50  Fax 0240-756 13
falkengren@swl.se   www.swl.se

SWT Scandinavian WeldTech AB
Box 853, 781 28 Borlänge
010-550 77 00 
info@swt.eu  
www.swt.eu

Temahallen AB
Föreningsgatan 18, 288 31 Vinslöv
044-33 70 60
www.temhallen.com   
info@temahallen.com

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

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

    KONSULTER

Bjerking AB
Box 1351, 751 43 Uppsala
010-211 80 00 
www.bjerking.se  info@bjerking.se

Bright Engineering Stockholm AB
Box 12320, 102 28 Stockhol 
08-23 33 30 
www.brightengineering.se  
info@brightengineering.se

Bro och Stålkontroll AB
Vretensborgsvägen 20, 
126 30 Hägersten
073-901 29 02 
www.bskab.se  
jesper.antonsson@bskab.se

Byggkonstruktören AB
Norra Slottsgatan 5, 803 20 Gävle
026-18 88 10
info@byggkonstruktoren.se
www.byggkonstruktoren.se

Byggnadstekniska Byrån Sverige AB 
Stadsgården 10,9 tr, 
116 45 Stockholm
010-161 10 00 
info@btb.se   
www.btb.se

Byggstatik i Strängnäs AB 
Västervikstorget 2, 
645 30 Strängnäs
0152-185 60
info@byggstatik.se

COWI AB
Box 12076, 402 41 Göteborg 
010-850 10 00 
www.cowi.se  info@cowi.se

ELU konsult AB
Box 27006, 102 51 Stockholm
08-580 09 100 
www.elu.se  info@elu.se

Femkon AB
Turebergs allé 2, 191 62 Sollentuna
08-412 22 92
www.femkon.se     jonas@femkon.se

Hillstatik AB
Heliosgatan 26, 120 30 Stockholm
08-644 90 10
www.hillstatik.se

Integra Engineering AB
Åkersjövägen 8, 461 53 Trollhättan
010-102 51 00
www.integra.se

Let´s connect 

www.vastanfors.se 
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Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Box 1013, 721 26 Västerås
021-15 58 00 
www.kadesjos.se  kadesjos@kadesjos.se

Kontrollbolaget
Borgsviksvägen 9, 805 95 Gävle
073-050 70 49
www.kontrollbolaget.se   
info@kontrollbolaget.se

KS-Construct AB
Drottninggatan 18 B, 702 10 Örebro 
019-30 40 80
info@ks-construct.se  
 www.ks-construct.se

Kåver& Mellin AB 
Magnus Ladulåsgatan 63B, 5tr
118 27 Stockholm
08-121 306 00 
www.kaver-mellin.se  info@kaver-mellin.se

Looström & Gelin Konstruktionsbyrå
Döbelnsgatan 24, 113 52 Stockholm
08-755 11 60
www.loostrom.se  info@loostrom.se

Martin&co
Västergatan 7, 352 31 Växjö
0470-701750
info@martinco.se   www.martinco.se

Mälarvarvet konsult AB
Östra Långholmen, 117 33 Stockholm
08-442 33 42
www.mvkonsult.se    bjorn@mvkonsult.se

NCC Teknik 
Vallgatan 3, 170 80 Solna 
08-585 510 00 
info@ncc.se   www.ncc.se

NBP – Norbottens Byggprojektering AB 
Storgatan 9, 972 38 Luleå
0920-187 00
www.nbp.se  info@nbp.se

Optima Engineering AB
Engelbrektsgatan 28, 411 37 Göteborg
031-700 17 70
info@optimaengineering.se   
www.optimaengineering.se

ProDevelopment i Sverige AB
Storgatan 9, 972 38 Luleå
0920-103 69
www.prodevelopment.se   
info@prodevelopment.se

Ramböll AB
Box 17009, 104 62 Stockholm 
010-615 60 00 
www.ramboll.se    
infosverige@ramboll.se

Sefer Construct AB 
Trädgårdsgatan 1A, 602 24 Norrköping
013-10 55 05
www.seferconstruct.com
mutlu@ seferconstruct.com

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

Stålbyggnadskontroll AB
Johan Banérs väg 50, 182 75 Stocksund
08-655 40 10
www.stbk.se

Structor AB
Bruksgatan 8B, 632 20 Eskilstuna 
016-10 07 70
www.structor.se

Svetsansvarig i Sverige AB
Gravanäsvägen 11, 342 93 Hjortsberga 
0721-60 57 00
www.svetsansvarig.se

Sweco Structures AB
Box 34044, 100 26 Stockholm
08-692 55 00 
www.sweco.se  swecostructures@sweco.se

Tecnicon Byggkonsult AB
Sjögatan 1 L, 891 60 Örnsköldsvik
0660-152 65
www.tecnicon.se   info@tecnicon.se

TH Konsult AB
Västberga Allé 36B, 
126 30  Hägersten
08-410 105 10
www.th-konsult.se

Tikab Strukturmekanik AB
Björnstigen 87, 170 73 Solna 
08-409 043 00 
www.ticab.com 

Tyréns AB
Per Myndes Backe 16, 
118 86 Stockholm
010-452 20 00 
www.tyrens.se  info@tyrens.se

Uddcon Byggkonsult AB
Talmansvägen 56, 
451 75 Uddevalla
0761-35 29 30
info@uddcom.se   www.uddcon.se

VBK
Falkenbergsgatan 3, 
412 85 Göteborg
031-703 35 00 
www.vbk.se  mail@vbk.se

WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
010-722 50 00 
www.wspgroup.se    
info@wspgroup.se

ÅF
Frösundaleden 2, 169 99 Stockholm
010-505 00 00
www.afconsult.com   
info@afconsult.com

Örebro Byggstatik AB  
Skjutbanevägen 12, 
703 69  Örebro
info@orebrobyggstatik.se
www.orebrobyggstatik.se

    BYGGENTREPRENÖRER

PART AB
Industrigatan 7, 952 31 Kalix
0923-795 80
www.partab.nu  info@partbyggen.se

PEAB AB
Margretetorpsvägen 84, 
260 92 Förslöv
0431-890 00 
www.peab.se    info@peab.se

Prefabsystem Entreprenad AB
Hesselmans torg 5, 
131 54 Nacka
08-410 557 20 
www.prefabsystem.se

Skanska Sverige AB
Warfvinges väg 25,  112 74 Stockholm
010-448 00 00 
www.skanska.se

Starka Betongelement AB
Box 520, 291 25 Kristianstad
044-20 25 00
www.starka.se

Strängbetong AB
Gjörwellsgatan 30, 
112 60 Stockholm
08-615 82 00 
www.strangbetong.se   
info@strangbetong.se

    KORROSIONSSKYDD

Alucrom AB
Sörhallstorget 10, 417 63 Göteborg
010-470 73 00
www.alucrom.se  info.ial@midroc.se

DOT AB
Thure Carlssons väg 5, 294 21 Sölvesborg
0771-422 423
info@dot.se   www.dot.se

Nordic Galvanizers 
Danderydsvägen 146, 
182 36 Danderyd
08-446 67 60   
www.nordicgalvanizers.com  
info@nordicgalvanizers.com

TH Konsult AB
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    SAMMANFOGNING / MASKINER

Ejot Sverige AB
Box 9013, 700 09 Örebro
019-20 65 10 
www.ejot.se    infoSE@ejot.com

Iberobot Svenska AB
Terminalvägen 13, 861 36 TIMRÅ
060-57 33 10
office@iberobot.se   www.iberobot.se

Konecranes AB
Björkhemsvägen 21, 291 21 Kristianstad
044-18 84 00
www.konecranes.se
tony.bergman@konecranes.com

Nordic Fastening Group AB
Rattgatan 15, 
442 40 Kungälv
0303-20 67 00 
www.nfgab.se    info@nfgab.se  

Richard Steen AB
Lövaskog, Kronogården, 
516 92 Äspered
033-27 62 00 
www.richardsteen.se    
info@richardsteen.se

SFS Intec AB
Olivehällsvägen 10, 645 42 Strängnäs
www.sfsintec.biz/se
se.info@sfsintec.biz

Svenska Bult- & Motståndssvets AB
Ruskvädersgatan 13, 418 34 Göteborg
031 712 48 81
www.bmsvets.se   
info@bmsvets.se

Swebolt AB
Box 2029, 176 02 Järfälla
08–555 975 00
www.swebolt.se   info@swebolt.se

U-nite Fasteners Technology AB
Stora Bergavägen 5, 451 95 Uddevalla
0522-65 33 90 
www.unitefasteners.com   
info@unitefasteners.com

Würth Svenska AB
Berglundavägen 38, 
Box 1705, 701 17 Örebro
019-35 10 00
info@wuerth.se   www.wurth.se

    KONTROLL & PROVNING

AAA Certification AB 
Göteborgsvägen 16, 
441 32 Alingsås
0322-64 26 00 
www.a3cert.com   info@a3cert.com

FORCE Technology Sweden AB
Tallmätargatan 7, 721 34 Västerås
021-490 30 00
www.forcetechnology.com/se   
info@forcetechnology.se

Ingenjör Joel L Jonsson
Aspvägen 1, 
342 50 Vislanda
070-513 41 95
www.joeljonsson.se  
joel@joeljonsson.se

KIWA Inspecta AB
Box 30100, 104 25 Stockholm
08-501 130 00 
www.inspecta.com   
ulf.gardemyr@inspecta.com

Nordcert AB 
Wallingatan 33, 5tr, 111 24 Stockholm 
08-34 92 70 
www.nordcert.se   info@nordcert.se

TGR Teknik Konsult
Listvägen 17, 783 50 Gustafs 
070-3838066
tommy.grinde@tgrteknikkonsult.se   
www.tgrteknikkonsult.se

TÜV NORD Sweden AB
Gåsebäcksvägen 20, 252 27, Helsingborg
010-474 99 25
www.tuvnord.se   handerberg@tuv-nord.com

    PROGRAMVAROR OCH IT

Cadmac
La Cours Gata 4, 
252 31 Helsingborg
042-20 88 00 
www.cadmac.se  info@cadmac.se

Consultec
Box 111, 931 21 Skellefteå
010 130 87 00
www.consultec.se   
info@consultec.se

StruProg AB
Virkesgränd 4, 183 63 Täby
070-731 87 66 
www.struprog
info@struprog.se

StruSoft 
Fridhemsvägen 22, 217 74 Malmö
040-53 01 00
www.strusoft.com  
info@strusoft.com

Trimble Solutions Sweden AB
Sigurdsgatan 21, 
721 30 Västerås
021-10 96 00 
www.tekla.com/se 
tekla.sales.se@trimble.com

    UTBILDNING

EUROKODUTBILDNINGAR
c/o Byrdeman, 
St Paulsgatan 27, 
118 46 Stockholm 
070-401 00 31 
www.eurokodutbildningar.se

Weld on Sweden
Videum Science Park, 
351 96 Växjö
0470-543370 / 070-3336354
weldonsweden.se    
ali@weldonsweden.se

     BESTÄLLARE 

Svenska kraftnät
Box 1200, 
172 24 Sundbyberg
010-475 80 00
info@svk.se   
www.svk.se

Trafikverket
781 89 Borlänge
0771-921 921
www.trafikverket.se 
 trafikverket@trafikverket.se

    INTRESSEORGANISATIONER

Auktorisation för rostskyddsmålning
Grundbergsvägen 13, 
461 39 Trollhättan
010-130 81 30
info@rostskyddsmalning.se 

Jernkontoret 
Box 1721, 111 87 Stockholm
08-679 17 00 
www.jernkontoret.se   
office@jernkontoret.se

MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund 
Södra Malmgatan 7,  
392 34 Kalmar
0480-233 00
info@mvr.se   
www.mvr.se

Plåt & Ventföretagen
Box 47235, 1
00 74 Stockholm
08-762 75 85
www.pvforetagen.se    
info@pvforetagen.se

SVEFF 
Box 5501, 114 85 Stockholm 
08-783 82 40 
www.sveff.se   
sveff.info@ktf.se

IBEROBOT
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femkon AB
Företaget femkon AB startades av fem 
engagerade konstruktörer i november 
2018. Våra medarbetare har mångårig 
erfarenhet av husbyggnadskonstruktion 
och är drivna BIM-projektörer. Utgående 
från våra kunders behov tar vi fram 
konstruktionslösningar för allt från stora 
bostadskvarter till mindre ombyggnader. 
Kvalitet och hållbarhet är viktigt för oss. 
Vi organiserar och följer upp vårt arbete 
med hjälp av ”kma@femkon”. 
Webbplats: femkon.se

Ny medlem i 
Stålbyggnadsinstitutet

Ny vd för Prefabsystem

Styrelsen för Stålbyggnadsinstitutet 2019
M

EDLEM
SNYTT

Styrelsen för Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning  
(Stålbyggnadsinstitutet) för 2019 är: 

CERTIFIERADE STÅLBYGGNADSKONSTRUKTÖRER
Följande personer har klarat samtliga kursmoment i kursen SBP-N samt ansökt och erhållit certifieringen av Nordcert.

Namn
Lagerås, Anders 
Landebring, Håkan 
Larsson, Andreas 
Lavén, Fredrik 
Lennartsson, Tobias 
Ljus, Daniel 
Lundin, Alrik 
Persson, Jörgen 
Petersson, Anders 
Rönnholm, Robert 
Stenmark, Jan 
Storm, Tomas 
Strok, Markus 
Ström, Johan 
Swedin, Petter 
Sylvén, Rasmus 
Tasharrofi, Pooya 
Wiklund, Olle 
Zamani, Ebrahim 
Åstedt, Björn 

Namn
Adolfsson, Jan 
Andersson, Tom 
Axhag, Frank 
Aziz, Ari 
Badai, Raad 
Bartos, Egil 
Bu, Rune 
Caprile, Roberto 
Cederfeldt, Lars 
Charkas, Mahmoud 
Cleveson, Frans 
Dobo, Alexander 
Fredén, Alexander 
Fridholm, Andreas 
Gabrielsson, Jonas 
Giannimaras, Athanasios 
Hammer, Allan 
Hedmark, Per 
Holm, Lars 
Håkansson, Bengt 
Jonsson, Bo 
Jönsson, Johan 
Karlsson, Mats
Kridih, Gabriel 
Kruse, Hanna 
Ladan, Vedran 

Företag
PEAB Sverige AB
Byggkonstruktörerna AB 
ELU Konsult AB 
COWI AB 
Structor Örebro AB 
Ramböll Sverige AB 
COWI AB 
COWI AB 
Sweco Structures AB 
AB Västanfors Industrier 
Teracom AB 
Sweco Structures AB 
Chrisma Svets & Smide AB 
Sweco Civil AB 
Sweco Structures AB 
Kåver & Mellin AB 
NCC Infrastructure
PEAB Sverige AB 
WSP Sverige AB 
WSP Sverige AB 
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB 
Integra Engineering AB 
J3M
ÅF-Infrastructure AB 
Konkret Rådgivande Ingenjörer i Sthlm AB 
Northpower Stålhallar AB 
 

Företag
Integra Engineering AB 
AB Strängbetong 
COWI AB 
Structor AB 
EAB AB 
WSP Sverige AB 
Byggnadstekniska Byrån 
WSP Sverige AB 
Byggkonstruktörerna AB 
ÅF Industry AB 
Prefabsystem AB 
Ramböll Sverige AB 
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB 
COWI AB 
Sweco Structures AB 
VBK Konsulterande ingenjörer AB 
Bright Engineering Stockholm AB 
Sweco Structures AB 
Tyréns AB 
Stålbyggnadsinstitutet

Scanna QR-koden 
för att komma till 
anmälan till SBP-N

Joakim Björs blir ny 
VD på Prefabsystem. 
Joakim tillträder 
tjänsten i början av 
juni då nuvarande 
VDn Peter Arons-
son har valt att sluta. Joakim har en 
gedigen bakgrund inom branschen och 
kommer närmast från Zengun som af-
färsenhetschef. Joakim Björs tillträder 
tjänsten den 1 juni 2019.

Bakre raden från vänster: Håkan Fält, Johan Andersson, Claes Dalman, Örjan 
Lewerentz, Björn Åstedt. Främre raden från vänster: Kjetil Myhre, Tennce Carlsson, 
Mohammad Al – Emrani, Daniel Eriksson, Peter Salomon, Michael Porko. Saknas på 
bilden: Eva Pétursson och Sören Hed.

Ordförande:  
Peter Salomon, Jernkontoret
Ledamöter: 
Eva Pétursson, SSAB
Örjan Lewerentz, Outokumpu
Johan Andersson, Lindab Profil
Tennce Carlsson, Stålbyggnadskontroll
Michael Porko, Ruukki

Sören Hed, Sweco Structures
Daniel Eriksson, Contiga
Claes Dalman, PEAB
Mohammad Al - Emrani, Chalmers 
Tekniska Högskola
Håkan Fält, ArcelorMittal
Adjungerad Kjetil Myhre, Norskt 
Stålförbund
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Jämförelse mellan  
olika rörelektroder 
– svetsparametrarnas inverkan

Det finns många viktiga svetsfrågor som då och då väcker funderingarhos stål-

konstruktörer och stålbyggare både i Sverige och i Norge. Under denna vinjett har 

vi lyft framtvå experter att förklara vad som är viktigt att tänka på vid svetsning. 

Att de slaggande rörelektroderna har haft problem med inträngningen vid svetsning 

i bästa läge (PA och PB) har varit känt sedan det nya regelverket EN 287-1:2011 inför-

des. Det blev allmänt känt problem när svetsare var tvungna att avlägga ett separat 

kälsvetsprov med inträngningen. Omfattningen av problemet var dock svår att grep-

pa. När EN 1090-1 infördes med krav på svetsprocedurer för svetsning blev omfatt-

ningen av problemet ett faktum. Minst 50% av alla svetsprocedurer lagda i läge PB 

med slaggande rörelektrod blev underkända p.g.a. dålig inträngning i hålkälen och / 

eller slagginneslutning, men ytterst få blev underkända i PF/PH läge. Detta är något 

som de ackrediterade tredjepartsorganen har bekräftat.

För att bilda en uppfattning om vilka svetsparametrar, som är 
vanligt förekommande på godkända svetsprocedurer enligt 
ISO 15614-1, har en genomläsning av totalt 68 stycken röre-

lektrodprocedurer genomförts. Syftet var att skaffa en bild kring 
vilka parametrar, som ger godkänt resultat på inträngningen vid 
procedurläggning. Av 68 stycken svetsprocedurer, var tre stycken 
av dessa procedurer med fluxfylld rörelektrod på kälsvets ej haft 
godkänd inträngning vid första försöket p.g.a. låga svetsparametrar. 

Kommentarer började komma från flera håll i svetsbranschen 
gällande problemen t.ex. övervakare av svetsprocedurer, laborato-
rier, tillverkare av tillsatsmaterial, svetsansvariga samt inte minst 
svetsande personal. I samtliga fall var kommentarerna från industri 
i Nordeuropa, som oftast använder blandgas av typ M21 enligt ISO 
14175 (t.ex. 82%Ar + 18CO2) för att få en finare finish och mindre 
svetssprut till skillnad från Koldioxid som mestadels används i 
övriga värden, som ger mer svetssprut. Ulla Z Anehorn har tidigare 
i tidningen Svetsen belyst problemen med flux fylld rörelektrod. 

Syfte
Grunden för utvärdering av olika typer av rörelektroder var att förstå 
skillnaden på när en svets blir godkänd och inte blir godkänd genom att 

Björn Lindhe, IWE, Svetsansvarig i Sverige AB
Peter Norberg, IWS, Svetsmaskinservice AB

studera inträngningen genom makroprovning. Övriga kontroller som 
visuell inspektion enligt ISO 5817 samt förstörande provning, som t.ex. 
görs vid en svetsprocedur enligt t.ex. ISO 15614-1 har ej tagits i beaktning. 

Förstudie
Värden från 68 stycken svetsprocedurer granskades för att fin-
na lämpliga svetsvärden för provsvetsningen. Samtliga dessa 
svetsprocedurer har övervakats av ackrediterat 3:e parts organ. 
Procedurer är:
»  Svetsade på material S355J2 enligt EN 10025-2. 
»  Uppsvetsade enligt ISO 15614-1
»  Merparten från samma charge. 
»  Samtliga rörelektroder är inom spannet mellan 420 och 460 MPa 

i sträckgräns och slagseghetsegenskaper mellan -20°C och -60°C 
med 47Joule.

Trådmatningshastigheten dokumenterades i en matris och med fokus 
på vilken typ av svetsfog där elektroderna förekommit. Stumsvets-
procedurerna är svetsade med 2 olika elektrodtyper fluxfylld och 
metallpulverfylld rörelektrod: 
»  Metod 136 – Svetsläge PC och PF i 12 mm plåt med V-fog 30 grader
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Prov nr Tillsats-  Spänning Framförings-  Trådmatning  Anmärkning
  material (V) hastighet (m/min)
   (mm/min) 
  
 

170701 136 24,5 300 7 25° motsvets
     Ej godkänd

 

170101 138 26,5 300 7 5° frånsvets
     Godkänd

 

180401 136 24,5 400 7 5° motsvets
     Ej godkänd

 

181201 136 24,5 400 7 25° motsvets
     Bättre inträngning än 5°
     Ej godkänd

 

170401 138 25 400 7 5° frånsvets
     Godkänd

 

181202 136 26 400 9 5° motsvets
     Ej godkänd

 

181402 136 26 400 9 25° motsvets
     Bättre inträngning än 5°
     Godkänd

 

170402 138 26,5 400 9 5° Frånsvets
     Godkänd

 

180403 136 27,5 400 11 5° motsvets
     Godkänd

 

181203 136 27,5 400 11 25° motsvets
     Bättre inträngning än 5°
     Godkänd

 

170403 138 28 400 11 5° frånsvets
     Godkänd, men stor katetavvikelse
     pga låg framföringshastighet 
     för trådmatningen
 

170903 136 27,5 500 11 25° motsvets
     Godkänd

 

170303 138 29,5 500 11 5° frånsvets
     Godkänd

Inträngningsbilder, svetsparametrar samt kommentarer

Förklaringar: 136 – Fluxfylld rörelektrod, 138 – Metallpulverfylld rörelektrod 
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➤ »  Metod 138 – Svetsläge PA i Både 6 mm och 12 mm plåt med 
V-fog 30 grader. 

»  Vid svetsning av kälsvets enkelsträng har två olika typer av kälsvets 
svetsats. Första typen är 6mm plåt mot 6 mm rör. Andra typen är 
15 mm plåt mot 10 mm rör. Svetsning har skett i PB läge.

»  För kälsvets flersträngs svetsprocedur har 30 mm plåt mot 30 mm 
rör används. Svetsning har skett i PB läge

Vid svetsning med V-fog har metallpulverfylld rörelektrod använts 
i roten med en matningshastighet av 1,5–3 m/min. Denna har ej 
redovisats i matrisen utan endast fyllnadssträngarna. 

Slutsatsen togs då att svetsa proverna med 7, 9 och 11 meters tråd-
matning. För att erhålla realistiska värden. 

Av erfarenhet vet vi att pistolvinkeln har en påverkan vid motsvets 
varför kriteriet med 5 och 25 graders vinkel sattes upp, som två yt-
terligheter. Detta är inget, som vanligen noteras vid uppsvetsning av 
av rörelektroder vid procedurprov. 

Förstudien har även inneburit att svetsparametrar i olika verkstäder 
har dokumenterats. Merparten av svetsningen har bekräftats med 
följande parametrar: 
»  Trådmatningshastighet 7–8 meter
»  Spänning 24–26 V
»  Framföringshastighet 300-400 mm/min. 
Detta är svetsparametrar som de fallerade svetsprocedurerna var 
svetsade med samt åtskilliga av de icke godkända svetsarprövnin-
garna. Dessa svetsparametrar skiljer sig från många av de godkända 
parametrarna svetsprocedurerna. 

Kriterier och begränsningar
Vid provläggningen har metallpulverfyllda och fluxfyllda röre-
lektroder används av väl kända fabrikat och produkttyper på den 
svenska marknaden, som både varit valsade och sömlösa. Följande 
kriterier och begränsningar används:
»  Rörelektroder med sträckgräns mellan 420 och 460 MPa och slag-

seghetsegenskaper mellan -20°C och -60°C skulle användas, d.v.s. 
elektroder för vanligt förekommande elektroder i våra verkstäder

»  Konstant trådmatning (7, 9 och 11 m/min) och spänning med 1.5 
V steg, men varierande framföringshastighet (300, 400 och 500 
mm/minut)

»  Konstant trådmatning (7, 9 och 11 m/min) och hastighet (300, 400 
och 500mm/min). men varierande spänning med 1.5 V intervaller

»  Konstant trådutstick på 18 mm
»  Konstant träffpunkt 1mm utanför hålkälen
»  Konstant framföringsvinkel med 5 grader för metallpulverfylld 

rörelektrod frånsvets och 5 och 25 grader motsvets för fluxfylld 
rörelektrod på handtaget.

»  Mekaniserad svetsning med hjälp av svetstraktor med elektronisk 
display för styrning av hastigheten

»  Gastyp M21 enligt ISO 14175 (t.ex. 82%Ar + 18CO2) med konstant 
gasflöde med 18 L/min (mätt vid munstycket)

»  Godstjocklek 6 mm, materialkvalitet S355J2 EN 10025-2 samt 
torr plåt (anoljad eller ytbehandlad)

»  Slipad yta
»  Samma svetsmaskin och matarverk. 

Utförande
Proverna genomfördes genom att först häfta samman kälsvetsproverna 
med god rätvinklighet och god anliggning. Proverna numrerades för 
identifiering och en markering var 100 mm gjordes för identifiering 
efter svetsning. Svetsen ställdes in och provades manuellt på en provbit 
enligt tillsatsmaterialleverantörernas rekommendationer för att erhålla 
väl fungerande värden som de ansågs fungera bäst. Därefter fixerades 
brännarhandtaget i svetstraktorn och avståndet mellan kontaktröret, 
träffpunkten och vinkel kontrollerades samt elektroden klipptes till 
rätt längd, för att erhålla konstanta förutsättningar. Den metallpul-
verfyllda rörelektroden svetsades med 5 graders frånsvets och den 
fluxfyllda rörelektroden 5 samt 25 graders motsvets. Vid svetsningen 
så gjorde följande förändringar: 
»  Ändring av elektrodspänningen med -1.5 V, idealvärde och 

+1.5 V [Volt]
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»  Ändring av elektrodens framföringshastigheten med 300, 400 
och 500 [mm/min]

»  Ändring av elektrodens matningshastighet med 7, 9 och 11 [m/min]
Ändringen gjordes på samma provstycke och samma svetsförlopp 
med 100 mm intervall

Svetsningen startades med det lägsta värdet på den parameter, som 
förändrades. Efter avslutad svetsning skedde utvärderingen 70 mm 
från start eller förändrings punkten och sågades för ett makro snitt. 
Anledningen till att provet sågades vid 70 mm från förändrings-
punkten är att ljusbågen där har stabiliserat sig tillräckligt för att 
ett säkert resultat skall kunna utvärderas.

Efter sågning genomgick provbitarna slipning och fotografering 
i mikroskop. Linjerna, som syns på provbitarna är ursprunglig 
fogkant och därmed minsta avstånd för att erhålla inträngning i 
materialet. Efter första provserien med metallpulverfyllda prover 
insågs snabbt att samtliga hade fin inträngning i hålkälen oavsett 
parametrar, till skillnad mot de fluxfyllda. För att eliminera de olika 
fabrikatens inverkan har testerna körts med olika fabrikat på både 
metallpulverfyllda och fluxfyllda rörelektroder. Dessa fabrikat har 
varit både sömlösa och valsade rörelektroder.

Inträngningsbilder
Totalt har 48 stycken inträngningsprov kontrollerats med fördelnin-
gen på 18 inträngningsprover från metallpulverfyllda rörelektroder 
och 30 inträngningsprover från fluxfyllda. Samtliga 18 prover från 
metallpulverfyllda trådar har varit godkända. 

Av de fluxfyllda inträngningsproverna har endast 13 av total 30 
stycken inträngningsprov varit godkända. Detta ger ungefär 57 procent 
av alla prover underkända, vilket stämmer bra med vad, som delgivits 
av de ackrediterade organen före undersökningen. 

Urval av inträngningsbilder
Bilderna som valts är de som motsvarar vanligt förekommande 
inställningar i verkstäder. En vanligt förekommande trådmatningen 
är ofta 7 meter / minut och ca 24–26 volt. Vad gäller framförings-
hastigheten ligger många svetsare ca 300–400 mm/minut varför 
dessa värden känns mest relevanta att visa. 

Reflektioner och rekommendationer
Slutsatsen från provsvetsningen: 
»  Alla testade kombination med den metallpulverfyllda rörelektroden 

erhölls godkänt resultat med hänsyn till inträngningen
»  Vissa tillsatsmaterialleverantörer anger att samma parametrar för 

svetsläge PA och PB som PF kan användas. Detta är förödande 
då de flesta svetsare använder betydligt lägre svetsparametrar i 
svetsläge PF läge och inställningen ej anpassas för svetsläget. För 
PA och PB läge med 1.2 mm fluxfylld rörtråd krävs en trådmat-
ning över 10 meter/minut för att säkerställa en bra inträngning. 

»  Vid svetsning med fluxfylld rörelektrod syns en bättre inträngning 
i grundmaterial när en större framföringsvinkel mellan elektroden 
och grundmaterialet har använts  

Rekommendationer
»  Vid svetsning med fluxfyllda rörelektroden i PB-läget, rekom-

menderas minst tio meters trådmatning och framföringshastighet 
av minst 500 mm/minut för ett garantera ett godkänt resultat. 

»  Trådutsticket har stor inverkan på inträngningen. Kombinati-
onen av kontaktrör / gaskåpa bör anpassas så att kontaktröret 
ALDRIG ligger mer än två mm innanför gaskåpan för att inte 
tappa strömstyrka, vilket Ulla Z Anehorn i en tidigare artikel har 
uppmärksammat. 

Iakttagelser
»  Den fluxfyllda rörelektroden tenderar att ha en lägre ström (am-

pere), vilket tolkas som att denna elektrodtyp har ett större re-
sistivt motstånd p.g.a. fluxet, jämfört med de metallpulverfyllda 
rörelektroderna. Metallpulverfyllda rörelektroder kräver cirka  
2 volt mer på samma trådmatning för att erhålla en stabil ljusbåge. n



Sweco projekterar stommen till nordens första Well- 
certifierade byggnad på uppdrag av Strängbetong i  
Malmö. Detta är bara ett exempel på hur stål- 
konstruktioner används i olika typer av projekt. Det kan 
handla om alltifrån stora industriprojekt till husprojekt 
med spektakulära stålstrukturer där arkitektens design 
ställer höga krav. Sweco har hög teknisk kompetens och 
stor förmåga att optimera användningen. Allt arbete  
utförs i 3D, från beräkningsanalyser till produktions- 
modell för tillverkningsunderlag till verkstad. 

WWW.SWECO.SE

NORDENS FÖRSTA  
WELL-CERTIFIERADE BYGGNAD

Låt inte teknik och material begränsa dina kreativa idéer. 
ArcelorMittal Projekts program av byggplåt och paneler 

erbjuder innovativa lösningar för tak och fasader.  
Hos oss finns något  för varje önskemål. 

Tel. Karlstad: +46 (0)54 688 300 
Tel. Sveg: +46 (0)680 554 00 
www.arcelormittalprojekt.se

ArcelorMittal Construction Sverige AB
Västanvindsgatan 13
S-652 21 Karlstad, Sweden

Få din nästa projektidé på arcelormittalprojekt.se

Låt de goda idéerna 
bli till verklighet
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