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Förord
Användningen av stål med högre hållfasthet kan möjliggöra betydande besparingar av konstruktionens vikt- och material-
kostnader. Viktminskning leder till kostnadsbesparingar för fundament, svetsning, tillverkning, transport och montering. 
Betydande minskningar av koldioxidutsläppen är också möjliga. På grund av nämnda fördelar används höghållfasta stål 
alltmer i en rad olika tillämpningar särskilt för tunga pelare, avväxlingsbalkar, fackverk och brobalkar.

Syftet med denna handbok är att ge en övergripande vägledning om när och hur fördelarna med stål i hållfasthetsklasserna 
mellan 420 till 700 MPa kan utnyttjas i praktiska konstruktionssituationer inom byggbranschen. Information om produkt-
tillgänglighet, utförande och svetsning ges också.

Innehållet är baseras på de europeiska konstruktionsstandarderna (eurokoderna), tillhörande nationella val i Boverkets 
föreskriftsserie (EKS) samt tillämpliga standarder för till exempel utförande och svetsning.

Handboken utarbetades ursprungligen vid The Steel Construction Institute (SCI) som P432 av Nancy Baddoo och Dr 
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1 Introduktion 
1.1 Användning av höghållfasta stål 

i byggsektorn
Stålkonstruktioner har en framträdande roll inom bygg-
branschen som ett resultat av kontinuerliga framsteg inom 
materialegenskaper, produktionsmetoder och innovativ 
design samt byggnadsteknik. Moderna stålproduktion-
stekniker, såsom termomekanisk valsning, härdning och 
anlöpning möjliggör ekonomisk produktion av höghåll-
fast stål (HSS – High Strength Steel) med den svetsbarhet, 
slagseghet och seghet som krävs för tillämpning i bärande 
konstruktioner. Numera finns svetsbara stålprodukter som 
plåt med sträckgränser upp till 1300 MPa.

Den globala marknaden för höghållfasta stål växer snabbt 
på grund av den ökande användbarheten för HSS i olika 
branscher och på grund av tekniska framsteg i stålens 
produktion.

HSS används ofta i applikationer där viktreduktion, med 
resulterande minskningar av utsläpp och energianvänd-
ning leder till betydande kostnadsbesparingar, såsom bilar, 
lastbilar, lyftutrustning och arbetsmaskiner. De används 
också för rörledningar, tankar och tryckkärl, liksom för 
komponenter i offshore-konstruktioner, inom kärnkraft-, 
värme- och vattenkraftverk.

Cirka år 2007/2008 övergick stålsorten S355 till att utgöra 
standardsortiment för lagerhållna stålprodukter i Sverige 
och ersatte därmed den tidigare standardstålsorten S275. 
(Observera att S275 betecknar ett stål med lägsta sträck-
gräns på 275 MPa). I andra delar av världen tenderade 
lägre hållfastheter att vara vanligare.

Tillgången på stålprofiler i S275, särskilt större profiler, 
har blivit mycket begränsad i Sverige och andra europeiska 
länder eftersom marknaden har gått mot de mer höghåll-
fasta standardstålen S355. Numera tenderar S355 att vara 
standardstålsort för öppna profiler och det finns sannolikt 
en minsta kvantitet eller kostnad för att föreskriva S275. 
Dessutom blir stålsort S420 alltmer tillgänglig för rörpro-
filer. Användningen av stålsorter S460 och högre ökar, sär-
skilt i stora konstruktioner för högt belastade profiler och 
även i specifika delar av konstruktioner som utsätts för hög 
belastning.

Efterfrågan från föreskrivande led har lett till att euro-
peiska produktstandarder för varmvalsade produkter (EN 
10025[1] och EN 10149[2]) nu täcker stål med sträckgräns 
upp till och med 960 MPa. Detsamma gäller även för rör-
profiler (EN 10210[3] och EN 10219[4]). 

Parallellt med utvecklingen av produktstandarder utvidgas 
omfattningen av den europeiska stålkonstruktionsstand-
arden, Eurokod 3 (EN 1993-1-1[5]) till att täcka stål med 
sträckgränser upp till 700 MPa. En ny del av Eurokod 3 

som ger kompletterande regler för stål med sträckgräns-
er upp till 960 MPa är för närvarande under utveckling. 
Omfattningen av den europeiska utförandestandarden 
EN 1090-2[6] täcker varmvalsat stål och kallformade stål-
produkter med sträckgräns upp till 700 MPa. Arbete pågår 
med att förbereda en bilaga som ger ytterligare krav för 
stål upp till 960 MPa.

HSS definieras i denna handbok som stål med en sträck-
gräns mellan 420 och 700 MPa. Stål med sträckgräns 
högre än 700 MPa kallas ofta avancerade höghållfasta stål 
(AHSS). Det bör noteras att definitionen av “hög hållfast-
het” skiljer sig beroende på sektor inom byggbranschen.

1.2 Varför använda höghållfast stål? 
De viktigaste drivkrafterna för användning av HSS för-
klaras nedan.

Lägre egenvikt
Detta är särskilt viktigt i konstruktioner där egenvikten 
är kritisk eller där konstruktören behöver minimera plått-
jocklekar. Användningen av stål med högre hållfasthet kan 
möjliggöra betydande besparingar i både konstruktionens 
vikt och materialkostnader. Även om HSS är dyrare än stål 
med standardhållfasthet är prisökningen lägre än ökningen 
av hållfasthet:

• S460 är 30 % starkare men bara cirka 10-15 % dyrare 
än S355. 

• S690 är nästan dubbelt så starkt men bara cirka 30 % 
dyrare än S355.

Viktbesparingarna som möjliggörs av högre hållfasthet 
beror på typ av bärverksdel, typ av belastning och dimen-
sioneringsmetod.

Enklare grundkonstruktioner
En lättare konstruktion kan kräva mindre och/eller grund-
are grundläggning, vilket kan leda till material- såväl som 
tidsbesparingar. Denna fördel minskar dock när sidolaster 
är dominerande.

Lättare transporter
En lättare konstruktion kan sänka transportkostnaderna, 
men det är inte alltid fallet eftersom transporter ofta be-
gränsas av storlek snarare än vikt.

Enklare tillverkning och byggande
Användningen av högre hållfasthet möjliggör tunnare pro-
filer vilka går snabbare att svetsa och måla. Lättare ele-
ment är också lättare att lyfta på plats och lyftoperationer 
är mindre benägna att begränsas av tornkranens kapacitet.

Lägre CO2-utsläpp
Användningen av höghållfast stål leder till lägre koldiox-
idutsläpp och energianvändning (både direkt kopplat till 
den minskade mängden använt material och även indirekt 
på grund av lägre transportutsläpp). Koldioxidutsläppen 
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från produktion av stål med högre hållfasthet är bara något 
högre än för konventionella konstruktionsstål (se avsnitt 
4). Därför är betydande minskningar av koldioxidutsläpp 
möjliga.

Mer utrymme
Mindre balkar kan leda till mer utrymme för installationer 
eller en lägre byggnad. I kommersiella byggnader kan en 
lägre bygghöjd ge större uthyrbar yta. Större utrymme kan 
vara mycket viktigt i vissa typer av konstruktioner, till ex-
empel i industriella anläggningar, både under byggtiden 
och i drift.

Kostnadseffektivt	alternativ	till	lokal	förstärkning
I vissa fall kan användningen av högre hållfasthet vara ett 
mer kostnadseffektivt alternativ till lokal förstärkning vid 
knutpunkter i en konstruktion tillverkad med standard-
hållfasthet på stålet. Lokal förstyvning i form av komplet-
terande livplåtar och tvärgående livavstyvningar kan vara 
mycket dyrt på grund av tillverkningskostnaden. Dessa 
typer av lösningar kan undvikas genom användning av en 
högre hållfasthet för profilen (och kanske tjockare flänsar). 
En högre hållfasthet och användning av pelarprofiler med 
tjockare flänsar kan eliminera behovet av livavstyvningar.

Potential för minskat brandskydd
Brandbeständigheten hos en bärverksdel kan förbättras 
genom att använda en högre stålhållfasthet om dimension-
erande hållfasthet fortfarande tas som S355 vid rumstem-
peratur. Bärförmågekarakteristiken vid förhöjd temperatur 
hos stål upp till S700 är den samma som för S355. Vid 
förhöjda temperaturer kan användningen av ett HSS leda 
till en minskning av kraven för brandskydd, till exempel 
krävs kortare torkningstid för ett tunnare lager brand-
skyddsfärg och ett tunnare färgskikt medför också lägre 
kostnad. Avsnitt 7.3 diskuterar legeringar med förbättrat 
brandmotstånd.

1.3 Kort översikt av utvecklingen av 
höghållfast stål

Höghållfast stål har använts för konstruktionsapplikationer 
som broar, byggnader, kranar etc. i mer än fyra decennier. 
Höghållfasta produkter är nu allmänt tillgängliga i en rad 
produktformer inklusive plåt, tunnplåt, rör, öppna valsade 
profiler och stång.

Svetsbara konstruktionsstål med hög hållfasthet levereras 
i tre leveranstillstånd: normaliserad/normaliserad valsad 
(N), termomekaniskt valsad (M) och seghärdat tillstånd 
(Q). Mer information om dessa leveranstillstånd finns i 
avsnitt 2.1.

För stålsorter med måttliga krav på hållfasthet och seghet 
är vanlig varmvalsning eller varmvalsning med normali-
sering av stålmaterialet tillräckligt för att erhålla de nöd-
vändiga mekaniska egenskaperna. Konstruktionsstål upp 
till S355 och S420 i lägre godstjocklekar kan produceras 

genom dessa processvägar med användning av olika le-
geringssammansättningar.

För konstruktionsstål med högre hållfasthet eller för stål 
som kräver förbättrad seghet vid låg temperatur är en 
mycket finkornig mikrostruktur önskvärd. Detta uppnås 
genom termomekanisk (TM) valsning eller en kombina-
tion av TM-valsning och vattenkylning (även benämnd 
thermo-mechanically controlled processed (TMCP)).  
I synnerhet använder dessa HSS också mikrolegeringsele-
ment som niob (Nb) för att utveckla finare korn och vana-
din (V) för ytterligare förstärkning. För samma hållfasthet 
tenderar dessutom TM-valsade stål att ha ett lägre kol- och 
legeringsinnehåll, och därmed överlag bättre svetsbarhet 
än normaliserade stål. Det bör också noteras att finare korn 
samtidigt bidrar till en högre sträckgräns såväl som förbät-
trad seghet.

Härdat och anlöpt stål (huvudsakligen grovplåt) används 
vanligtvis i icke bärande applikationer såsom för gruvdrift 
och där tjocka plåttjocklekar krävs och därför produceras 
inte stålen enligt leveransvillkor M eller N. På grund av 
det högre kolinnehållet i Q-stål (och även andra legering-
selement) krävs emellertid striktare kontroll vid svetsning. 
Även om Q-stål finns i hållfasthet ner till S460, tenderar de 
att användas endast i bärande applikationer där hållfasthet 
krävs överskridande den för M-stål, dvs. typiskt S690 och 
upp till S960.

Rosttröga stål med förbättrad atmosfärisk korrosions-
beständighet finns nu i styrkor upp till S700. Dessa stål 
är svetsbara med lämpliga svetsmetoder och används ofta 
som exponerade element i byggnader och i vissa typer av 
broar.

Som nämnts ovan kommer alla HSS i allmänhet att inne-
hålla ett eller flera av mikrolegeringsämnena niob (Nb), 
vanadin (V) eller titan (Ti) i mycket låga tillsatser < 0,10 % 
för att uppfylla kraven på hållfasthet och seghet (dvs.  
< 1000 gram/ton). Varje enskild mikrolegering har en 
specifik metallurgisk roll. Till exempel görs tillsats av 
niob för att producera ett stål med finare struktur vilket 
inte bara ökar sträckgränsen utan också ger bättre seghet 
vid låg temperatur. I sin tur sänker detta kolhalten i stålet 
och förbättrar därmed svetsbarheten.

Molybden tillsätts ofta utöver normal mikrolegering för 
att framställa höghållfasta stål som uppfyller ytterligare 
prestandakrav. Detta är fallet för plåtar som levereras i  
Q-tillstånd eller i allmänhet när sträckgränsen överstiger 
500 MPa, för särskilt krävande kombinationer av håll- 
fasthet och seghet, eller när ökad slitstyrka ska uppnås. 
Molybdentillsatsen ligger vanligtvis inom området 0,1 till 
0,7 %. Den faktiska mängden ökar med produktens håll-
fasthet och tjocklek. Ökat molybdeninnehåll är särskilt 
fördelaktigt för att undvika uppkomst av en alltför stor 
mjuk zon i svetsområden.
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Bilaga A ger en detaljerad beskrivning av produktions-
processerna för HSS-produkter.

Figur 1.1 visar den historiska utvecklingen av processerna 
för produktion av valsade stålprodukter tillgängliga idag, 
genom förlängning av ett tidigare diagram av Willms[7].

Figur 1.1 Historisk utveckling av processerna för produktion av 
valsade stålprodukter.

Figur 1.2 Avväxling vid Edinburgh St. James-projektet  
© steelconstruction.info

samverkansbjälklag inkluderar hållfasthet S280 till S450. 
Tillämpningar för tunnplåt med högre hållfasthet är sådana 
där bärförmåga är viktig och där begränsning av deflek-
tioner inte är avgörande, till exempel för bärande väggar 
snarare än för bjälklag. Användningen av tunnare stål kan 
leda till sekundära fördelar när det gäller konstruktionen, 
såsom lägre vikter, enkel fixering etc.

1.4.2 Broar
Följande fördelar kan erhållas från användning av HSS i 
broar:

• lägre permanenta laster och därmed lägre krafter i 
grundläggningen (mycket viktigt vid byte av bro-
däck på befintliga pelare och landfästen),

• färre balkar (större avstånd mellan dem),

• lägre balkar som löser problem med vertikal frigång,

• ökad spännvidd som minskar antalet pelare på land 
alternativt antalet hinder i en vattenled,

• lättare att svetsa skarvar (på grund av minskad mate-
rialtjocklek)

Dessutom styr vikten av en rörlig bro (till exempel för att 
tillåta passage av båtar) utformningen av de mekaniska de-
larna. För dessa typer av broar medger HSS följaktligen 
kostnadsbesparingar som långt överstiger kostnadsbespar-
ingarna från en minskning av materialet i sig.

Tillämpning av HSS är troligtvis ekonomiskt fördelaktigt 
för bärande delar i broar där spänningar är höga, där knäck-
ning eller vippning inte är kritiskt och där utmattning eller 
sprödbrott inte styr dimensioneringen.

Lämpliga applikationer för HSS inkluderar:

• Upplag för kontinuerliga samverkansbroar (dvs. högt 
belastade områden med negativt moment),

• Ram- och livstänger i högt belastade fackverk, som 
väg- och järnvägsbroar,

• Pyloner och kablar i hängbroar eller snedkabelbroar,

• Betongfyllda rör som samverkanspelare för broar.

1.4 Översikt över applikationer
1.4.1 Byggnader 
Användningen av HSS för pelare med relativt låg slankhet 
kan leda till betydelsefulla viktbesparingar. Till exempel 
kan en viktminskning på 15-25 % realiseras genom att 
byta ut ett S355-stål mot ett S460-stål för byggnader från  
4 till 7 våningar, beroende på lastnivå. Viktbesparingen 
ökar med belastningen.

Samverkanskonstruktioner av höghållfast stål och betong 
kan också vara mycket ekonomiska lösningar. Samverkan 
utvecklas genom att fylla en rörprofil med betong eller 
genom att omsluta en öppen profil med betong, vilket min-
skar tendensen till instabilitet för den slanka HSS profilen. 

I parkeringshus används HSS för balkar som del av en sam-
verkanskonstruktion med betongdäcket samt för pelare.

HSS används i byggnader för horisontalstabiliseringssys-
tem och avväxlingsbalkar. Figur 1.2 visar avväxlingskon-
struktionen vid Edinburgh St. James-projektet i Skottland 
som utfördes av S460-profiler.

HSS används också inom tunnplåtsbyggande. C-profiler i 
väggpaneler tenderar att ha godstjocklekar på 1,0 eller 1,2 
mm för småhus och 1,6 till 2 mm för flerbostadshus. S350, 
S390 och S450 stålsorter enligt EN 10346[8] används 
oftast, men även S550-stål används för hus i Australien, 
vilket leder till en minskning av godstjocklekar ner till 0,7 
mm. Trapetskorrugerade plåtar som används i samver-
kansbjälklag i byggnader är förstyvade och präglade för 
att utveckla god samverkan med den pågjutna betongen. 
Det nuvarande utbudet av trapetskorrugerade plåtar för 

TEXT



 4 Höghållfast stål - Dimensionering & utförande

I broar används HSS för dragzoner vid långa spann och för 
fackverksbroar, där egenvikt är det dominerande lastfallet. 
I USA och Sverige har hybridbrobalkar använts. S460M 
användes i Millau-Viaduct i Frankrike där 43 000 ton stål-
plåt användes i tjocklek upp till 80 mm för hela den cen-
trala lådan samt för vissa anslutande element.

Många broar har stränga slagseghetskrav vid låga tempe-
raturer, vilket kan kräva användning av stål med förbät-
trade seghetsegenskaper.

Teoretiska kostnadsjämförelser har visat att fördelen med 
svetsade HSS-balkar i broar ökar när spännvidd och be-
lastning ökar: de mest ekonomiska lösningarna var kom-
binationer av hållfasthet där stålet som användes för livet 
hade lägre hållfasthet än det som används för flänsen[9]. 
HSS kan också användas för livet nära stöden där skjuvs-
pänningarna är höga. En alternativ hybridlösning är att an-
vända konventionell hållfasthet för alla liv och överflänsar 

vid positivt moment och HSS för överflänsar vid negativt 
moment samt alla underflänsar vid positivt moment (dvs. 
flänsarna utsatta för dragspänning).

Zandhazen är den längsta järnvägsbågbron i Europa. Bron 
spänner över 255 m och är 55 m hög (Figur 1.3). S460M 
användes för lådsektionerna som bildar valvbågarna och 
huvudbalkarna på grund av behovet av att minimera egen-
vikten för konstruktionen för att ge förenklad transport och 
installation. Eftersom varken utmattning eller styvhet sty-
rde utformningen av huvudbärverksdelarna, gav använd-
ningen av S460 en total viktminskning på cirka 30 %. För 
vissa delar möjliggjorde valet av S460 en minskning av 
plåttjockleken från 160 mm ner till 90 mm[10].

Northern Spire i Sunderland, som öppnades 2018, är en 
snedkabelbro med två spann och en A-ramsformad pylon 
med en höjd av 105 m designad av Buro Happold (Figur 
1.4). Farbanans hybridbalkar har S460-flänsar och S355-liv.

Figur 1.3 Zandhazen järnvägsbro   © Iv-Infra b.v

Figur 1.4 Northern Spire   © Sunderland City Council 
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Höghållfast rosttrögt stål med en sträckgräns på 485 MPa 
användes i den 387 m långa snedkabelsvängbron Haliç 
Metro vid Gyllene hornet, Istanbul, Turkiet, som öppnades 
2014.

1.4.3 Arenor 
HSS är bäst lämpade för dragna element som till exempel 
den undre ramstången i ett fackverk och för tryckta ele-
ment med korta knäcklängder, såsom vissa övre ramstäng-
er i fackverk. Användningen av S460-stål tillåter i allmän-
het en viktminskning som överstiger 15 % jämfört med en 
lösning som använder S355-stål. Denna viktminskning är 
en funktion av fackverkets spännvidd och den relativa stor-
leken av de permanenta lasterna (egenvikt) jämfört med 
de variabla (nyttiga) lasterna. I allmänhet är egenvikten 
en betydande del av konstruktionens belastning och där-
för är en minskning av egenvikt av stort värde. Dessutom 
gäller mindre stränga gränser för nedböjning för fackverk 
med lång spännvidd som används i stadion och arenor  
eftersom byggnadens totala höjd är stor och styvheten kan 
ökas genom att öka fackverkets djup. En programvara 
för att utforma och optimera rörfackverk finns på https://
www.ssab.com/products/steel-categories/framecalc-user. 
Detta verktyg gör det möjligt för konstruktörer att opti-
mera fackverket med viktiga parametrar som geometri, 
laster och stålsorter, vilket gör det enkelt att jämföra olika 
stålsorter i fackverk och utvärdera fördelarna med HSS.

I STIGA Sports Arena i Eskilstuna spänner takfackverken 
52 m (Figur 1.5). En optimeringsprocess visade att den 
mest kostnadseffektiva lösningen var att använda S355 för 
livstänger och S700 stål för den undre ramstången, vilken 
framför allt är dragbelastad. Eftersom den övre ramstång-
en huvudsakligen är tryckt var det inte möjligt att fullt ut 
nyttja fördelarna med en högre styrka och användningen 
av S420 var en bra kompromiss. Den totala vikten av tak-
fackverken var 100 ton, betydligt lättare än motsvarande 
lösning med konventionell hållfasthet [11].

1.4.4 Dragstänger
HSS-stänger används ofta i gängade dragstagssystem, 
vanligtvis i hållfastheter S460 och S520, för applikationer 
som efterspänning, geoteknik, dragbelastade konstruk-
tioner och glasfasader. Figur 1.6 visar taket på Tizi Ouzou 
Stadion i Algeriet, konstruerat av Atak Engineering, som 
använder M85 S520 dragstänger för att bära taket.

Figur 1.5 Takfackverk i Stiga Sports Arena i Eskilstuna  
© Svante Lundbäck

Figur 1.6 Macalloy dragstänger bär taket på Tizi Ouzou  
© Macalloy and Atak Engineering

1.4.5 Grundläggning
Spontplankor är varmvalsade profiler tillverkade i enlighet 
med EN 10248[12]. Den allmänt erkända “baskvaliteten” 
för spontplankor är S355GP. Men mer hållfasta stålsorter 
som S390GP och S430GP är nu tillgängliga och S460GP 
introduceras i nästa upplaga av EN 10248. En HSS-påle 
gör det möjligt att använda en mindre profil så länge 
kraven på användbarhet fortfarande uppfylls, vilket gör 
installationen av pålen enklare. 

Mer höghållfasta spetsburna pålar (för att bära vertikala 
laster där markförhållanden utesluter användning av platt-
grundläggning) är fördelaktiga eftersom godstjocklekar 
kan minskas både med avseende på pålens funktion i kon-
struktionen och under påldrivningen. Spetsburna pålar 
finns som H-profiler och rörprofiler.

Stålsort S355J2H enligt EN 10219-1 är det vanligaste 
materialet för rörprofiler, men stålsorter upp till S460MH 
används särskilt för rörpålar med diametrar upp till 300 
mm. Användning av ännu högre stålsorter för spetsburna 
rörpålar och för pålar som utgör primära element i en vägg 
med glesspont är ofta fördelaktigt och vissa tillverkare har 
European Technical Assessment (ETA) godkännande för 
upp till S550J2H.
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Rör avsedda för rörledningar används också som spetsbur-
na pålar, tillverkade enligt API 5L[13] upp till HSS kvalitet 
X80 (med sträckgräns på cirka 550 MPa).

Tillämpningar där HSS är särskilt fördelaktigt inklu-
derar djupgrundläggning, stödmurar i djupa hamnar och 
grundläggning på trånga platser, där minskningen av det 
nödvändiga fotavtrycket från grundläggningen är mycket 
användbart.

Jordankare används för stabiliserande geokonstruktioner 
som stödmurar, kajväggar och landfästen. Förankringarna 
skapar mothåll genom förankring i den omgivande jorden, 
vilket begränsar horisontell utböjning och minskar böjmo-
ment i stödkonstruktionerna. En typ av förankring som 
ofta används är dragstänger. Dragstängerna är tillverkade 
av runda stålstänger med smidda eller gängade ändar som 
gör det möjligt att göra en mängd olika anslutningar till 
spont, rör, H-profilpålar och kombiväggar. Produkter med 
sträckgräns som varierar från 500 till 700 MPa används 
i enlighet med standarder som EN 10025-3 & -6, EN 
10149-2[2], EN ISO 898-1[14] och EN ISO 683-2[15]. Även 
om de högre stålsorterna alltid ger den lättaste förankrin-
gen är de eventuellt inte lämpliga på grund av styvhetskrav 
(horisontella förskjutningar i bruksgränstillstånd) eller för 
svetsning på plats.

1.4.6 Tillfälliga konstruktioner 
HSS används också för tillfälliga konstruktioner där kom-
binationen av hög hållfasthet och låg vikt är värdefull, 
såsom för stödramar vid tunneldrivning, vid gruvdrift eller 
för att ge stabilitet för konstruktioner under byggproces-
sen.

Verrand Viaduct i Italien är en vägbro med ortotropiskt 
brodäck och bron utgör en del av Mont Blanc-Aosta-
motorvägen. Lanseringsbalken av fackverkskonstruktion 
som användes för att bygga bron var 85 m lång och till-
verkad av rörprofiler av S690[16]. Användningen av HSS 
innebar att ingen ytterligare förstärkning av komponenter i 
brodäcket krävdes för byggskedet[17].

1.4.7 Höghållfasta skruvar
Skruv av klass 8.8 och 10.9 används vanligtvis som fäst-
element i skruvade förband mellan höghållfasta element. 
De är tillverkade av höghållfasta härdade och anlöpta stål.

1.5 Omfattning av handboken
Denna handbok ger information om dimensionering och 
utförande av konstruktioner av stål med sträckgräns från 
420 MPa upp till 700 MPa. Som jämförelser används stål 
med sträckgräns på 355 MPa som en referenspunkt.

HSS används relativt ofta i krävande applikationer i off-
shore-konstruktioner. Dessa typer av konstruktioner är 
dock generellt utformade och tillverkade enligt standarder 
som är specifika för offshore och ligger därför utanför 
tillämpningsområdet för denna handbok. Konstruktioner 
relaterade till vindkraftsindustrin ligger också utanför 
handbokens omfattning.

Handboken är anpassad till europeiska produkt-, dimen-
sionering- och utförandestandarder, men där det är möjligt 
ges också ett nationellt perspektiv.
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