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Jungelbru og Bumerang bru
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% utökad ﬂänsdiameter förbättrar
överkragningsvärdet och motstånd
mot fuktgenomsläpp med 30%
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% asymmetrisk gängstigning bidrar
till en utökad kontaktyta mot underlaget och förbättrar utdragsvärdet
med 30%
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% Utökad diameter från 5.5 mm till
6.3 mm förbättrar utdragsvärdet
med 50%

SXC
revolutionerande
panelskruvar
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år austenitisk rostfritt stål A2 ger upp
till 30 års garanti* ﬁnns även i A4.

WT-T
estetisk & säker infästning
för limträ- & KL konstruktioner

TU-S
snabb & dold infästning
för panelskivor
soter
vajersystemet när
säkerhet & estetikt
går hand i hand

*beroende av korrosionsmiljö

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

Turn ideas into reality.

NYHETER I STÅLBYGGNADSBRANSCHEN

Den 50:e Stålbyggnadsdagen
Norsk Ståldag 2017

5

INNEHÅLL NR 4 2017

LEDARE

6

6
10

l ARKITEKTUR

Stålbyggnadspriset 2017
Solar Egg

20
22

Lars Hamrebjörk.

l ARKITEKTUR

Norsk Stålkonstruksjonspris 2017
Bumerang bru
Jungelbru

24
26
27

Degree of Freedom & Norsk Stålforbund

l ARKITEKTUR

NTNU stålworkshop 2017

29

Lasse Kilvær, Norsk Stålforbund

l STÅL I ANLEGG

Landskapsanpassade stålmaster

30

Eva Widenoja

l STÅL GÖR DET MÖJLIGT

35

Det nye Munchmuseet
Veterinærbygget på Campus Ås
Clarion Hotel The Hub
Juvelen i Uppsala
Bågbro över stambanan vid Västberga Allé
Nytt handelshus i Uppsala
Brorenovering av GC-bro i stål
l MEDLEMSFÖRETAG

43

med nya medlemmar och medlemsnytt
l EXAMENSABETET 2017

Konstruktioners säkerhet kopplat
till ingenjörens val vid dimensionering

48

Jonas Fahleson, Norrbottens Byggprojektering

NR 4 • 201 7 • NY HET ER O M STÅ L BYG G NA D

3

Ett
samarbete
som
sparar tid.
Stålbyggarna på Alwerco är specialiserade på bland
annat stombärande stålkonstruktioner. Just nu är de
med och bygger om Thulehuset på Sveavägen 44,
en av Stockholms största kontorsfastigheter. Tibnor
levererar bearbetade balkar och detaljer så att Alwerco
kan påbörja sammanfogning, svets och komplettering
utan dröjsmål. Genom ett nära samarbete där vi
är involverade redan på ett tidigt stadium i ritningar
och leveransplaner kan vi spara tid åt kunden.
Vad kan vi göra för dig?

tibnor.se

S

tålbyggnadsdagen är kanske årets största händelse för Stålbyggnadsinstitutet och dess intressenter. Uppfunnen av institutets förste vd, Lars Wallin, som ville samla branschen och profilera den externt. Dagen genomfördes nyligen under vårt jubileumsår för 50:e gången med ett
brett och givande program. En dag för både nya och gamla målgrupper och med rekorddeltagande.
Närmare 100 deltagare hade aldrig tidigare besökt en Stålbyggnadsdag, totalt besöktes dagen av nästan 500 personer.
Hållbarhet är numera ett självklart tema för branschen med klimatsmart tillverkning och återanvändning av byggmaterial på agendan. Användning av stål i kombination med andra material kan leda till
halvering av utsläppen under byggskedet. Det handlar om rätt material på rätt plats och att fokusera
på en byggnads funktion. Vill en beställare bygga i ett visst bestämt material leder det kanske till att det
krävs isolering, skydd mot klimatpåverkan, fukt, brand, etc. Vid en sammanvägning kan slutsatsen bli
att ett helt annat material vore mer klimatsmart.
För 50 år sedan hade stålet i det närmaste helt försvunnit som stommaterial, utbildning och forskning
försummats, berättelser om stålets fantastiska möjligheter som byggnadsmaterial saknades. Allt detta
har under åren stegvis återtagits och utvecklingen inom samtliga områden imponerar, trots knappa
medel och resurser men stöttat av eldsjälar och föregångsmän och kvinnor som levererat tekniskt
briljanta lösningar. Stålbyggnadsinstitutet idag är en liten effektiv organisation som ständigt aktualiserar kunskapsarvet men framförallt utvecklar nyttan för företagen genom bland annat fortbildning,
certifiering och handböcker.

LEDARE NR 4 2017

Ett jubileumsår med mersmak

I ett större sammanhang arbetar institutet och företagen med FN:s 17 globala hållbarhetsmål som ledstjärna. Helt i linje med vår vision – Stål bygger en hållbar framtid. Hur väl branschen lyckas uppfylla
hållbarhetsmålen kommer att påverka företagens konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Stål ska
ur ett hållbarhetsperspektiv tillhöra de främsta valen när marknaden väljer byggmaterial. Där är vi
inte ännu utan det kommer att krävas ytterligare imagebyggande kring materialets fördelar och breda
användningsområde.
Stålet kommer även fortsätta att erbjuda unika egenskaper som möjliggör t.ex. lättare och starkare
konstruktioner, längre livslängd, effektiv återvinning och återanvändning. Egenskaper som kommer att ha en avgörande betydelse för resan mot det fossilfria Sverige 2045.

2010

Peter Salomon
Ordförande i Stålbyggnadsinstitutet
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Vi ses återigen den 25 oktober 2018 i Malmö
för nästa Stålbyggnadsdag!

Lars Hamrebjörk
Lars Hamrebjörk
Lars Hamrebjörk

Två Silverbalksvinnare Torsten Höglund
1998 och Åke Sander 2001 tillsammans
med föredragshållaren Anna Sander.

Christian Lärk

Christian Lärk

Tobias Larsson, Outokumpu,
pratade om rostfritt stål.

Johan Hedin, vd 1991–93, Mikael
Nyquist vd 1993–95, Johan Andersson
SBI styrelse.

En KTH-teknolog
provar att göra en
svetsfog.

Lars Hamrebjörk

Joakim Sandström och Jörgen Thor berättade
om brandskydd av stål då och nu.

Rekordantal deltagare på Stålbyggnadsdagen. Över 360 deltagare på
själva Stålbyggnadsdagen, och ännu fler under sista passet.
Mötestorget är
som alltid en
viktig källa för att
knyta nya kontakter och samla
in kunskap och
information.
Christian Lärk

Årets Stålbyggnadsdag hade givetvis en glans
över Stålsbyggnadsinstitutets 50 år. Bland annat hade en Jubileumspublikation tagits fram
och som delades ut till alla deltagare.
Ordförande Peter Salomon och vd Björn
Åstedt hälsade det rekordstora deltagandet
välkomna. Både rutinerade besökare och gamla
SBI-anställda, men även många förstagångsbesökare Några av föredragen hade också ett
fokus på de femtio åren med en blick framåt. Ett
annat fokus i programmet var Hållbart byggande
vilket återspeglades lite här och var. Förmiddagens inledande pass präglades av båda
ämnena.
Till det avslutande passet hade även 70 nya
deltagare anslutit för att även de kunna se på
prisutdelningen av Stålbyggnadspriset och
Silverbalken samt få två inspirerande föredrag
om Tjernobyl och stjärnarkitekten Fuksas.
De uppskattade parallella seminarierna hade
i år växt och det fanns nu fem olika seminarier
att besöka vid sidan av huvudprogrammet. De
fördjupande tekniska frågorna som lyftes fram
var Rotskydd och Robusta konstruktioner. SBI
hade bjudit in sina systerorganisationer att hålla
ett varsitt seminarium och på sätt skapa en
ännu bredare och intressant Stålbyggnadsdag.
Svetskommissionen höll ett om Nyheter inom
svetsning och Plåt & ventföretagen ett om Hur
kan vi samarbeta för ett hållbart byggande.
Förmiddagens tekniska pass fokuserade på
intressanta föredrag om nyttan med VR och översynen av byggregler och standarder. Brandskydd
av stål från dåtid till framtid från Jörgen Thor och
Joakim Sandström var ett mycket uppskattat
föredrag. Eftermiddagens teknikfokus var bland
annat hur den nya Slussenbron ska byggas, men
även hur vi kan utnyttja återbruket av gamla stålkonstruktioner till nya stålbyggnadsprojekt. Ett
annat framtidsfokus var hur stålbyggandet skulle
kunna använda 3D-printning framöver?
På de väl tilltagande kaffepauserna ges det
möjligheter att hämta in kunskap och nyheter
bland medlemsföretagen på Mötestorget. Det
var ett rekordstort antal medlemsföretag som
hade tagit möjligheten att knyta nya kontakter
och möjligheter på Mötestorget. Man kunde
även prova BIM i Virtual Reality eller att praktiskt
göra en svetsfog och inte bara rita den.

Moderator Elise Grosse i
”Stålklänningen”

Christian Lärk

Den 26 oktober gick den 50:e
Stålbyggnadsdagen av stapeln på Stockholmsmässan. Över 500 besökare under
dagen besökte den årliga höjdpunkten för
Stålbyggnadsbranschen. Stålbyggnadsdagen är träffpunkten där man träffar kollegor,
kunder och branschföretag på Mötestorget
och däremellan samlar in kunskap från föredrag och seminarier. Nytt för året var att vi
även bjöd in det avslutande Arkitektspåret
med några mycket spännande föredrag.

Christian Lärk
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Den 50:e Stålbyggnadsdagen

På Mötestorget
kunde man
testa sina VRkunskaper.
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Christian Lärk

Lars Hamrebjörk

Här kan du läsa
presentationer från Stålbyggnadsdagen:
www.sbi.se/arkiv/presentationerfran-stalbyggnadsdagen
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Lars Hamrebjörk

Alla material behövs i det moderna byggandet

Lars Hamrebjörk

Johan Stribeck lär ut praktiska kunskaper om VR
efter sitt intressanta föredrag.

Lars Hamrebjörk

Det nya medlemsföretaget Looström& Gelin passade på att visa sina kunskaper på Mötestorget.

EAB besöker sin ”konkurrent” Lecor på Mötestorget.

Det första passet på Stålbyggnadsdagen avslutades med en
paneldiskussion om vad uttrycket
”Hållbart Byggande” innebär
och vilka material som passar in
i detta. Från både byggmaterialbranschen och politiken finns
en önskan om att alla nya byggprojekten ska genomföras på
ett hållbart sätt ur ett materiellt,
ekonomiskt och socialt perspektiv.
På eftermiddagen hade därför Plåt
& Ventföretagen samlat representanter från byggmaterialen plåt,
betong, trä och stål för att samtala
om samverkan och gemensamma
idéer för att uppnå ett hållbart byggande. För att uppnå ett hållbart
byggande enades paneldeltagarna
om att det är nödvändigt med ett
funktionsbaserat regelverk, att
främja utvecklingen av nya byggmaterial och innovationer samt
att rätt material ska användas på
rätt plats. Detta kan i sin tur bidra
till att hitta nya samarbetsformer
och synergieffekter som leder till
hållbart byggande, något som var
ambitionen med samtalet.
– Det är glädjande att vi trots
våra olika synsätt delar samma
ambition för byggandet och har
flera gemensamma idéer om hur
vi uppnår ett hållbart byggande,
säger Johan Lindström.
Tomas Skagerlind / Lars Hamrebjörk

Stålbyggnadsdagen inleddes med en paneldiskussion om Hållbart byggande mellan
Thomas Hörnfeldt, SSAB, Jonny Kellner och
Cecilia Willimas, SGBC, med Elise Grosse
som moderator.

Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen,
initierade ett samtal mellan Björn Uppfeldt,
vd MVR, Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
och Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, på
Stålbyggnadsdagen den 26 oktober. Anneli
Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna, var
moderator.

Fem önskemål från paneldeltagarna
för att uppnå ett hållbart byggande:
» Funktionsbaserat regelverk utan krav
från politiken på specifika byggmaterial
» Öppna upp för innovationer
» Material- och konkurrensneutralitet
» Bidra med ökad kunskap hos beställarna
» Industrialisera byggandet för att uppnå
ökad effektivitet

Lars Hamrebjörk

Parallella seminarier

Christian Lärk

Christian Lärk

Gyproc var ett av de tre medlemsföretagen som var
Guldpartners. De övriga var SSAB och Iberobot/
Ficep.

Ali Bahrani på Weld on
Sweden möter kunder.

Lasse Kilvær berättade
om återbruk av stål.

Även i år hade SBI breddat programmet på Stålbyggnadsdagen
med två fördjupande parallella
seminarier på en timme, vid sidan av det traditionella Stålbyggnadsdagsprogrammet. En nyhet
för året att SBIs ”systerorganisationer” Svetskommissionen
och Plåt & Ventföretagen hade
bjudits in att hålla varsitt parallellt seminarium på en timme
för att sprida sin kunskap till alla
deltagare på Stålbyggnadsdagen. Dessa parallella seminarier
har blivit en uppskattad utveckling av Stålbyggnadsdagen och
gör det till ”årets viktiga dag för
branschen”.

Bengt Stewall hade ett seminarie om korrosionsskydd genom målning.

Robusta konstruktioner fyllde
hela salen med
deltagare.

Christian Lärk

Lars Hamrebjörk

Svetskommissionens seminarie
lockade deltagare.

Tore Lundmark berättar
om Slussenbron.

Johan Stribeck berättar
om VR på Slussen.
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Massimiliano Fuksas höll
ett intressant föredrag
om stål i arkitekturen.

Oscar ”Mac” McNeil
berättade om överdäckningen av Tjernobyl.

Sami Rintala berättade
om erfarenheterna med
Cortén.

Silverbalken 2017
Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för
speciellt framträdande insatser
för stålbyggandets utveckling.
Silverbalken delas i år ut för
43:a året i rad. Årets mottagare
är Henrik Rundquist.
Henrik Rundquist är arkitekt
SAR/MSA, utbildad på Kungliga
Tekniska högskolan 1983-88. Efter
anställningar på Berg Arkitektkontor och Ahlgren Edblom Arkitekter
startade Henrik egen arkitektverksamhet 1993, som idag heter
&Rundquist med drygt 25 medarbetare. Henriks verksamhet har
varit inriktad på stadsbyggnad och
infrastruktur med byggnadsprojekt i det offentliga rummet som
kan karaktäriseras som ”nyttoarkitektur” som terminaler, stationer
och broar. Projekt där funktion och
teknik varit mycket dominerande
men samtidigt det som genererat
särskilda arkitektoniska kvaliteter.
Flera projekt har belönats med
både nationella och internationella
priser, t ex Svenska Stålbyggnadspriset och European Steel Design
Award 2007 för Svävande taket
i Vällingby och European Steel
Bridge Award för Sundsvallsbron
2016. Prismotiveringen lyder:
Henrik Rundquist tilldelas
Silverbalken 2017 för att han på
ett kunnigt, innovativt och inspirerande sätt har använt stål i flera
framstående projekt under sin
karriär. Henrik kombinerar olika
material på ett fascinerande sätt
och utnyttjar stålets egenskaper
för att skapa materialsamverkan
av rang. Henriks portfolio innehåller flera förnämliga referensprojekt. I cirkulationsplatserna
vid Täby Centrum kombinerar
han stål med betong och skapar
nya möjligheter i ett komplicerat
trafikrum. Dubbelt krökt, vertikalt
och horisontellt, spänner Sundsvallsbron majestätiskt 1420 meter
över Sundsvallsfjärden och förenar
elegant stadens norra och södra
delar. Stålets möjligheter förefaller
outtömliga i Henriks händer. Det
är med glädje SBI tilldelar 2017 års
Silverbalk till Henrik Rundquist.

Tomas Alsmarker från juryn delade ut
Stålbyggnadspriset till Solar Egg.

SSAB hade ett Cortén-seminarie för
arkitekterna.

Arkiteksspåret på Stålbyggnadsdagen
SBI firade den 50:e Stålbyggnadsdagen med att skapa extra utrymme för
stålet i arkitekturen genom att buda in arkitekter till det avslutande passet. Intressanta föredragshållare och prisutdelningen av Silverbalken och
Stålbyggnadspriset lockade över 75 deltagare som även kunde besöka alla
utställare på Mötestorget och lyssna på ett speciellt seminarium om Corténstål som SSAB höll.

Studiebesöket
Studiebesöksdagen på fredag 27 oktober var
två mycket intressanta besök vid Slussen. Dels
ett besök på en av de fyra Söderströmsbroarna
som Tunnelbanan går på. De gamla broarna
ska bytas ut mot en rostfri stålbro. Vi kunde
inspektera den fösta medan tågen passerade
alldeles intill. Vi fick dessutom en mycket
intressant presentationde från Skanska om hur
mycket stål det kommer gå åt för att bygga om
Slussen.

Jubileumsmiddagen

Kjetil Myhre
gratulerade SBI
från Norsk Stålforbund för ett
gott samarbete.

Den femtionde Stålbyggnadsdagen avslutades givetvis med den femtionde
Stålbyggnadsdagsmiddagen på Grand Hôtel. Över 230 middagsgäster som
först minglade under en fördrink och sedan fick en middag med nubbevisor
från Sebardt och Collin samt en jubileumsbordstävling från Hamrebjörk. .
Toastmaster Nilber presenterade alla närvarande Silverbalksvinnare, vilket
var rätt många (se bilden ovan) och samtalade med några nyckelpersoner
från de femtio stålbyggnadsåren.
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>130 ÅRS
ERFARENHET AV
ATT LEVERERA STÅL!

BE Group levererar stål, armering, rör, specialstål,
rostfritt och aluminium till bygg- och verkstadsindustri
över hela Sverige och i sju andra nordeuropeiska
länder.
I vårt erbjudande ingår sortimentsbredd, produktkunskap samt logistik- och produktionslösningar
som är baserade på mer än 130 års erfarenhet.
Vårt företag grundades nämligen redan år 1885!
Behöver du balk, stång, profiler, plåt eller rör? Läs
mer om vårt erbjudande på www.begroup.se

Certifierad
enligt
EN 1090-1
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Norsk Ståldag 2017
Norsk Ståldag ble avholdt den
2. november på Hotel Bristol i
Oslo. Årets Ståldag var delt i
fem temaer: Økonomi & marked,
Bygg, Broer, Miljø, og Faglig.
Kvelden ble avsluttet med
bankett og utdeling av heders-prisen Stålprofilen.
Økonomi & marked
Konferansier Mai Helen Myhre åpnet
i år Norsk Ståldag med musikk
og gnistregn. Kjell Senneset fra
Prognosesenteret fulgte opp med
en analyse av fremtidsutsiktene for
bygg- og anleggsmarkedet. Prof.
Knut Anton Mork ga deltagerne et
globalt perspektiv på en verden med
mange kriser, og Norges utsikter i
dette. Tom Frode Hansen fra Norsk
Stål avsluttet Økonomi & marked
-bolken med et blikk på stålmarkedet og prisutviklingen på stål og
metaller.
Bygg
Under temaet Bygg fortalte Lars
Philip Thorbjørnsen, Prosjektdirektør for Vinterparken Holding,
om planene for verdens største
innendørs skihall på Lørenskog.
Mika Jäsperlä fra Ruukki Construction forklarte om prosjektering og
montering av stålkonstruksjonene
til Vålerenga stadion, og Simen Bakken fra Kultur- og idrettsbygg, Oslo
kommune, tok tilskuerne med gjennom prosjektering og bygging av
nye Jordal Amfi.

Professor i samfunnsøkonomi Knut
Anton Mork

Kjell Senneset, Prognosesenteret

Tobias Larsson, Outokumpu

Konferansier Mai Helen Myhre

Leder av Norsk Stålforbund, Kjetil Myhre

Øivind Pedersen, Rambøll Norge

Faglig
Under bolken Faglig forklarte Anne
Steen-Hansen fra RISE Fire Research om brannsikkerheten i sandwichpaneler. Kjetil Myhre fra Norsk
Stålforbund holdt så sin årlige Norge
Rundt presentasjon av faglig aktivitet

i Norge det siste året. Til slutt viste
Marcus Rodriguez fra EDR & Medeso
frem IDEA StatiCa steel, som analyserer stålknutepunkter med Finite
element metoden av BIM modeller
iht Eurokoden, og Hololens, AR som
verktøy i Lean Six Sigma produksjon

Priser
Etter lunsjen var det tid for utdeling
av Norsk Stålkonstruksjonspris
2017 og Norske Arkitektstudenters
Stålpris 2017.
Broer
Under teamet Broer presentere så
Tobias Larsson fra Outokumpu rustfrie stål som et holdbart og vedlikeholdsfritt alternativ i broer. Øivind
Pedersen fra Rambøll Norge fortalte
om prosjekteringen av Farrisbrua
ved Larvik, og Gaute Mo fra årets
stålprisvinnere Degree of Freedom
viste frem Norgesporten bru.
Miljø
Michal Drewniok fra University of
Cambridge kom for å fortelle om britiske Miljø prosjekt rundt ombruk av
stålkonstruksjoner, og om økonomi
og hindringer. Prof. Joseph L. Keddie
fra University of Surrey fortalte
inngående om BarrierPlus, et EU
prosjekt om vannbasert maling for
stålkonstruksjoner der Norsk Stålforbund er partner.
10
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®

Norsk Ståldag ble avholdt den 2. november på Hotel Bristol.
Med over 200 deltakere ble den 29. Ståldagen rekordstor.

Simen Bakken, Kultur- og idrettsbygg

Anne Steen-Hansen, RISE Fire Research

Marcus Rodriguez, EDR & Medeso

Norske Arkitektstudenters Stålpris
2017 gikk til
Anders Haagaas Grinde
for prosjektet FISH,
a land based salmon farm in
Oslo.
Prispremien
er et diplom
samt en sjekk
på 20.000
kroner. Prisvinneren
mottok
tidligere i år
også den
europeiske
studentprisen
”ECCS Steel
Design Student Award”
og fikk dekket
opphold og
reise dit.

*
U-nite Fasteners
Technology AB
SE-UDDEVALLA

12
ETA-12/0504

Marutex®

av bygningsdeler. Så var det slutt og
tid for Stålbar, bankett, og utdeling
av hedrespriser. Årets Norsk Ståldag
var den 29. i rekken, og med over
200 deltakere ble årets arrangement
rekordstort.
Lasse Kilvær
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STÅLPROFILEN 2017

Arne Eggen, Kari Nissen Brodtkorb, og Per Tveit mottok stålbyggebransjens
hederspris under Stålbanketten 2. november i år. Martin Olav Måseide fikk også
utmerkelsen, men var ikke tilstede under seremonien.

Historie
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
innstiftet i 1996 Stålingeniørprisen.
Prisen ble overrukket til professor Per
Kristian Larsen og dr. ing. Bjørn Aasen
under påfølgende Ståldager. Prisen er nå
videreført med nytt navn og nye statutter. Det nye navnet på prisen er «Stålprofilen» som er en hederspris som tildeles
personer som har jobbet for stålets fremme. Prisen utgis av Norsk Stålforbund og
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner.
Stålprofilen deles ut til personer som har
gjort en spesiell og fremtredende innsats
for stålbyggingens utvikling i Norge, på
land eller til vanns. Utmerkelsen vil deles
ut hvert år, til en eller flere vinnere, så
langt det finnes verdige kandidater. Utmerkelsen består av Arne Eggens stålskulptur og et nytt emaljert jakkemerke,
håndlaget ved OPRO i Oslo.

Stålprofilen er en hederspris for fremtredende bidrag til norsk stålbyggings utvikling.
Stålprofilen går i år til fire vinnere:

Martin Olav Måseide,
Siv. Ingeniør
Martin Olav Måseide
har bidratt i utviklingen
av standarder innen
NORSOK. Han har vært
med å stifte NFS og holdt
mange foredrag på kurs
i regi av NFS og Norsk
Stålforbund. Martin har
også vært Stålforbundets
kontrollør for de som har
søkt om å bli godkjent for
utførelse.

Per Tveit,
Ing. dos. Emeritus

Arne Eggen,
Arkitekt, MNAL

Kari Nissen Brodtkorb,
Arkitekt MNAL

Per Tveit har hatt et langt
virke med forsking og utdanning i Norge, Danmark
og USA. Pers Dr.ing.avhandling på nynorsk fra
1959, Bogebruer med skrå
krysstilte hengestenger,
ga ideen om nettverksbuebroa, der stenger krysser
hverandre minst to ganger.
Ideen har siden spredd seg
og nettverksbuebroer har
blitt bygd i minst 27 land.

Arne Eggen har tegnet en
rekke broer og er kanskje mest kjent for Ypsilon
gangbro i Drammen, som
har vunnet flere priser.
Arne er hovedforfatter
av en lærebok for arkitekturstudenter som er
utgitt både på norsk og
engelsk, og bidro stort
under opprettelsen av
Norske Arkitektstudenters
Stålpris i 2005.

Kari Nissen Brodtkorb
var den første vinneren av
Norsk Stålkonstruksjonspris i 1991 for Stranden på
Aker brygge. Hun mottok
også European Steel Design
Award for samme prosjekt.
Hun har virket som arkitekt
i sitt eget firma og også som
professor i arkitektur ved
Arkitekthøgskolen i Oslo.
Kari har arbeidet inspirert
med stål i bygg, og mottatt
en rekke priser for stålprosjekter i Norge og Sverige.

Er du oppdatert på 1090-serien?
Våre spesialister hjelper deg med innfrielse av lovkrav og kvalitetssikring
av leverandører, oppgaver, metoder, personell og materiell.
Kiwa Teknologisk Institutt ▪ firmapost@teknologisk.no ▪ www.teknologisk.no
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Vi tillverkar stålkonstruktioner,
svetsad balk & HSQ

Vi är certifierade enl. SS-EN 1090-1, EXC 1-4, SS EN ISO 3834-2
och får därmed CE-märka våra produkter

www.fsmide.se
08-774 08 30

TILL DIG SOM ANSVARAR
FÖR MARKNADSFÖRING
OCH ANNONSERING
Tidningen Stålbyggnad är Nordens största renodlade
stålbyggnadstidning, med en upplaga om 10 000 exemplar.
Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande
exemplen och den tydliga analysen.
Tre viktiga styrkor för annonsering i tidningen Stålbyggnad:
● Tidningen är vald, läsaren positiv innan man läser.
● Tidningen når engagerade läsare.
● Når absolut rätt målgrupp. ”Mitt i prick”. Undviker spill.

ANNONSPLANEN FÖR 2018 ÄR NU KLAR

Beställ
redan
nu!

Kontakta
Migge Sarrion,
+46-8-590 771 50,
annons@sbi.se
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Sjokkerende funn på strømfakturaene til stålbransjen
Norsk Stålforbund har hatt stor
suksess med felles forhandling på
medlemmenes forsikringsbetingelser gjennom rammeavtalen med
Pareto, og har oppnådd opptil 50%
besparelse på forsikringspremien
for noen medlemmer. I januar 2017
inngikk vi en rammeavtale med
Eneas, som har levert energitjenester til norsk industri i over 20
år. En av tjenestene som har vært
mest interessante for Stålbransjen
er Energirevisjon.

Mye feil i bransjen
Siden januar har Eneas revidert
strømfakturaene til 42 av Stålforbundets medlemmer, og funnene
er mildt sagt overraskende. «Vi har
funnet feil i ca 25% av revisjonene,
og dette tilsvarer gjennomsnittet
for norsk industri forøvrig» sier
Kyrre Lind-Isaksen, som er Stålforbundets kontakt i Eneas. «Mer
interessant er det at snittfeilen er
på over 220.000 kroner! Og dette
er kun den historiske feilbetalingen
vi sørger for at medlemmet får
refundert. I tillegg kommer all
fremtidig besparelse».

Overrasket
Celsa Steel Service er en av
medlemsbedriftene som har fått
en gjennomgang av sine strømfakturaer. «Vi hadde ikke stor tro på
at vi skulle få noe igjen for dette,
men ble svært overrasket etter
hvert som resultatene fra revisjonen tikket inn» sier Tore Myrseth, Logistikk og Innkjøpsleder i
Celsa. Som en av Europas ledende
produsenter av armeringsjern er
Celsa Steel Service avhengige av

STÅLFORBUNDET FEIL OPPSUMMERT
Antall revisjoner gjennomført
Antall feil så langt
Totalt feil så langt (NOK)
Snittfeil (NOK)
Revisjoner med feil (%)

konkurransedyktige priser på kraften. «Eneas sin gjennomgang har
avdekket vesentlige feil på flere av
våre lokasjoner. Nå sørger Eneas
for at vi får refusjon for de siste tre
årene, og for fremtiden vil vi betale
vesentlig mindre for strømmen til
vår produksjon».

Mange misforståelser
Eneas opplever at mange industribedrifter overser viktigheten av å
ha kontroll på energifakturaene. «I
en så energiintensiv bransje som
stålbransjen er det spesielt viktig
å ha kontroll på strømkostnadene.
Norske myndigheter har lagt til
rette for å beholde industrien
i hjemlandet, og noen av disse
tiltakene medfører vesentlig lavere
kostnader for bedriftene. Det er
allikevel et kronglete regelverk, og
myndighetene har overlatt det til
bedriftene selv å sørge for at man
betaler rett pris for sin strøm»,
forteller Lind-Isaksen videre.

Fortsatt mulighet
Det er fortsatt mange medlemmer i Stålforbundet som enda ikke
har gjennomført revisjonen. «Vi
anbefaler alle å la Eneas ta en kikk
på fakturaene. Vi har så langt funnet feil på alt fra små verksteder
til store stålprodusenter. Kunden

42
10
2 207 528
220 753
24%

signerer kun avtale og en fullmakt,
så tar vi oss av resten. I verste fall
får man beskjed om at alt er i orden, helt kostnadsfritt», avslutter
Lind-Isaksen.

Om revisjonstjenesten
Medlemmet gir Eneas fullmakt til
å innhente informasjon fra nett- og
kraftleverandør samt andre aktuelle instanser.
Eneas påtar seg å revidere
det innhentede materialet og om
mulig søke refusjon fra aktuell
Leverandør. Eneas påser at Leverandøren krediterer medlemmets
tilgodehavende.
Hvis det ikke er feil er tjenesten
kostnadsfri. Dersom det avdekkes
feil, fakturerer Eneas sin avtalte andel. Fakturaen kommer først etter
at dere har fått pengene refundert.
Norsk Stålforbunds
kontaktperson:
Kyrre
Lind-Isaksen,
Leder Salg og
Forretningsutvikling
+47 934 67 554,
kyrre.lind-isaksen@eneas.no
www.eneas.no

Oppfølging av Ombruksprosjektet
I november presenterte Norsk Stålforbund og industridesigner Eva Widenoja sin DIP15 rapport, «Ombruk
av stål og tilknyttede materialer.»
for samarbeidspartner Design og
arkitektur Norge (DOGA). Gjennom
Designdrevet innovasjonsprogram
(DIP) kan virksomheter søke økonomisk støtte til å involvere designere
i idéfasen av et innovasjonsprosjekt.
Programmet ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og
Innovasjon Norge.
Målsettingen med prosjektet
har vært å tilrettelegge ombruk
av stålkonstruksjoner, og avdekke
brukerbehov i de viktigste delene
av verdikjeden, som grunnlag for
attraktive, kommersielle muligheter.
14

Rapporten finnes på www.stalforbund.no

De største hindringene er løst og
veien ligger nå åpen for å gjøre dette
i praksis.
Norsk Stålforbund jobber nå med
oppfølging og videreføringsprosjekter. Etter flere foredrag og en del
mediedekning har flere interessen-

ter kontaktet Stålforbundet i forbindelse med prosjektet, blant annet
om å ombruke spesifikke stålbygg.
Rapporten, som peker på flere
nye muligheter for våre medlemmer,
kan lastes ned på våre hjemmesider:
www.stalforbund.no
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Bästa examensarbete i stålbyggnad

SBI söker projektledare
Vill du bli en av Sveriges främsta experter
inom stålbyggnation? SBI söker projektledare
med fokus på stål och miljö!
Vi söker en projektledare med intresse av
stål. Hos oss får du möjlighet att arbeta i
den absoluta framkanten inom stålbyggnad, samarbeta med de främsta experterna i och utanför Sverige, samt driva
egna projekt och vara starkt delaktig i
institutets utveckling.

Ur motiveringen: Rapporten behandlar en intressant
frågeställning och presenterar beaktansvärda slutsatser.
Den håller en teoretisk nivå som man sällan ser i examensarbeten. Den är därutöver välskriven och föredömligt disponerad.

Hans Groth, Outokumpu, håller ett intressant föredrag på
seminariet om Rostfritt stål.

Lyckat seminarium om
rostfria stålkonstruktioner
Dagen innan årets Stålbyggnadsdag
genomfördes ett välbesökt seminarium som fokuserade på rostfria
konstruktioner till byggbranschen.
Seminariet var också en del i det europeiska kunskapsspridningsprojektet
PUREST – Promotion of new Eurocode
rules for structural stainless steels. Ett
projekt som syftar till att föra ut den
senaste kunskapen kring användandet
av rostfritt stål i byggbranschen. Den som behöver lära
sig mer om att använda rostfritt stål kan med fördel läsa
SBI:s nyligen uppdaterade publikation Dimensionering
av konstruktioner i rostfritt stål – publikation 196.
Under en fullspäckad eftermiddag kunde närmare 40
deltagare ta del av de senaste rönen från forskningen,
implementeringen av den i standarder och slutligen
praktisk användning.
Vi fick bland annat ta del av kommande regler i nästa
generations Eurokod, EN 1993-1-4. Vidare bjöds på ett
mycket talande exempel där man genom livscykelanalyser och livscykelkostnader visade på fördelarna med att
använda rostfritt stål.
Björn Åstedt
Presentationerna från seminariet finns här :
www.sbi.se/arkiv/presentationer-fran-stalbyggnadsdagen
NR 4 • 201 7 • NY HET ER O M STÅ L BYG G NA D

Som Projektledare hos SBI kommer du
bli expert i hur stål används på bästa sätt
i byggbranschen för att främja både miljön
och den arkitektuella kreativitet. Du möter
de främsta specialisterna inom stålbyggnad i
världen och kommer utveckla både din kompetens
och kontaktyta. I rollen kommer du till exempel att:
» Agera projektledare i olika utvecklingsprojekt
» Planera och genomföra olika seminarier och kurser
» Genomföra standardiseringsarbete
» Agera tekniksupport till våra medlemsföretag
» Delta i internationellt arbete.
Resor i och utanför Sverige är
förekommande i tjänsten.
» Profilera stålets möjligheter som
byggnadsmaterial genom sociala
medier och liknande.
Stålbyggnadsinstitutet erbjuder ett varierat, flexibelt och
utvecklade arbete mot en roll som
teknisk chef vid institutet. Du kommer utveckla samarbete med både
stora och små byggföretag, samt de
mest framstående universiteten och
högskolorna i landet. Du kommer i rollen
få möjlighet och tid att fördjupa dina kunskaper
så att du kan erbjuda kvalitativt stöd till SBI:s medlemmar och
samarbetspartners. Det är inte ovanligt hos SBI att man inleder
projekt med högskolor och universitet vilket kan ge dig möjlighet
att doktorera genom arbetet.
Vi söker dig som...
» Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom bygg
» Har 2–4 års relevant arbetslivserfarenhet från en tjänstemannaposition inom bygg eller miljö.
» Är intresserad av stål som material och vill lära dig hur det
kan användas effektivt i byggbranschen.
» Har ett starkt miljöintresse och vilja att arbeta med det inom
byggbranschen
» Har B-körkort
» Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du problemlösande
och strukturerad. Du gillar att bygga
ramar som andra kan arbeta utifrån
och är duktig på att kommunicera
din kunskap både skriftligt och
muntligt. I och med att du kommer
att driva kommunikationen genom
SBI:s sociala medier är det också
viktigt att du är duktig på att fånga
intresset hos andra genom text. Du
ser det som självklart att hela tiden
utveckla din kompetens och ditt kunnande som ingenjör så du kan ge bästa
service till organisationens medlemmar.
Utöver detta har du en god samarbetsförmåga.
Du kommer ha stora kontaktytor och då är det viktigt att du kan
bemöta olika typer av personer på ett passande sätt. Initialt kommer du få mycket stöd för att komma in i rollen, men efterhand
förväntas du bli självgående och driva dina egna projekt.
Du kommer bli en del av en mindre grupp på 3 personer som sitter
i våra fina lokaler med utsikt över Kungsträdgården. Utöver dessa
tre kommer du ha mycket samarbete med olika organisationer
och utveckla ett brett kontaktnät.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work
och vårt önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten
går till Academic Work stn04@academicwork.se

Foton: Academic Work

På Stålbyggnadsdagen delades stipendiet för bästa examensarbete i Stålbyggnad till Jonas Fahleson från Luleå
tekniska universitet. Examensarbetet har rubriken Model
uncertainty related to designers´ choice – A probabilistic
analysis och handlar om konstruktioners säkerhet kopplat
till ingenjörens val vid dimensionering. (läs mer om arbetet
på sid 48–50). Handledare har varit Claes Fahleson, Fahleson & Co, och examinator Peter Collin, LTU/Ramböll.
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European Steel Bridge Awards 2018

ECCS inviterer til å nominere bruer til neste års pris i Praha
Deles ut annet hvert år
European Steel Bridge Awards blir
gitt av ECCS hvert annet år for å
oppmuntre til kreativ og enestående
bruk av stål ved bygging av broer.
Målet er å gi europeisk anerkjennelse til stål- og komposittbroer som
legger vekt på de ulike fordelene
ved stål i konstruksjon, produksjon,
økonomi, bærekraft og arkitektur, og
å tiltrekke seg kunder, arkitekter og
ingeniører interessert i å bruke mer
stål i brobyggesektoren, noe som
gjør stålindustrien mer konkurransedyktig.
Invitasjon
ECCS har gleden av å invitere norske
og svenske medlemmer til å sende
inn sine bidrag til European Steel
Bridges Awards 2018, som vil deles ut
under en seremoni i Praha i september 2018. Prisene er åpne for stål
og komposittbroer, hvorav stålkonstruksjoner primært ble konstruert
eller produsert i et ECCS medlemsland. Hvis prosjektet er multinasjonalt, kan det også sendes i samsvar
med innleveringsprosedyren som er
angitt på hjemmesiden. Prisene er
dedikert til eier, entreprenør, arkitekter, ingeniører og stålkonstruktører.
ECCS International Jury vil velge
prosjektene som skal tildeles.

Vinnande Väg- och järnvägsbroar i
ECCS Steel Bridge Award 2016

Akrobaten i Oslo, vinner av
Gang- og sykkelbro kategorien i
ECCS Steel Bridge Award 2012

● Projektet ska vara färdigt och invigt mellan 31/5 2015 –
31/5 2018
● Sista datum för anmälan av projektförslag 1 maj 2018
● Prisutdelning i Prag, Tejeckien, 11 september 2018

● Prosjektet skal være ferdigstilt mellom 31/5 2015 – 31/5
2018
● Siste dato for innlevering: 1. mai 2018
● Utdelingsseremoni: Praha, Tsjekkia, 11. september 2018

För frågor och anmälan, ta kontakt med lars@sbi.se,
070-630 22 17

For nominasjoner og spørsmål, ta kontakt med lasse@
stålforbund.com

Kjetil Myhre ny norsk
leder for CEN/TC135
Kjetil Myhre fra Norsk Stålforbund har blitt valgt til ny leder for
den europeiske komitéen CEN/
TC135, Execution of Steel Structures and Aluminium Structures.
Han overtar 1. desember 2017
etter Bjørn Aasen fra Norconsult
som har ledet komitéen de siste
9 årene. Komitéen har ansvar for
utførelsesstandardene i serien NS
EN 1090-1 til NS EN 1090-5. Standard Norge har sekretariatet for
komitéen. Den ble opprettet i 1987 og har hele tiden hatt
norsk ledelse. Det er 3 aktive arbeidsgrupper i komitéen,
WG2 med ansvar for NS-EN 1090-2 med Roger Pope fra
UK som leder, WG14 med ansvar for NS-EN 1090-4 og
-5 med Ralf Podleschny fra Tyskland som leder og WG15
med ansvar for NS-EN 1090-1 med Karsten Kathage fra
Tyskland som leder.
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Seminarium för brokonstruktörer
Den 9 november hölls ett seminarium för brokonstruktörer i samverkan mellan SBI, Brosamverkan,
Trafikverket samt IABSE med 60 deltagare. Bland annat
presenterades revideringen av de brorelaterade delarna
av Eurokod, men även praxis och regler för provisoriska konstruktioner. Danska erfarenheter av formras
presenterades (läs på www.sbi.se – Arkiv – Övriga presentationer). Sist hölls en genomgång av brorelaterade
FoU-projekt vid de tekniska högskolorna.

QMP1090™ – En av Sveriges bästa innovationer
Skapa-priset är det mest eftertraktade innovationspriset
i Sverige. Efter uttagningar och regionfinaler samlades
de 32 innovationer i Sverige med störst potential att växa
och förändra sina respektive branscher. Inom byggindustrin lyser QMP1090 klart.
– Det är inte första gången vårt digitala verktyg för att
effektivisera och höja kvaliteten på kravställningsarbetet
i byggprocessen uppmärksammas, vilket vi är oerhört
stolta över!”, säger Viktor Lundin, grundare.
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ETT SÄKERT VAL FÖR STÅLBYGGAREN
EN 1090-1 CERTIFIERADE

DRAGSTAGSSYSTEM

DRAGSTAGSSYSTEM
m-connect

STÅLBYGGNADSSKRUV
EN 15048 & EN 14399

MONTAGESKRUV

REFERENSOBJEKT

GÄNGSTÄNGER

BALKONGINFÄSTNINGAR

NEO M-GÄNGAT
LYFTSYSTEM

MONTAGEKILAR
KEMISKA FÖRANKRINGAR
SVETSBULTAR

KVALITETSKONTROLL

Foto: Per Petersson på uppdrag
av Eolus Vind AB

HÄNGSTAG TILL
VÄGBRO, VÄG 27

GRUNDBULTAR TILL
TOLVMANSTEGEN

VI PROVAR OCH VERIFIERAR ALLA VÅRA
PRODUKTER I EGET LABORATORIUM

NORDIC FASTENING GROUP AB
Din kompletta leverantör av stålbyggnadsprodukter, fästelement och ingjutningsgods!
Tel: 0303-20 67 00 | www.nfgab.se | info@nfgab.se | Rattgatan 15, 442 40 Kungälv, Sverige

NY UTGÅVA AV VÅR
!
NYHET STÅLBYGGNADSKATALOG
FINNS UTE NU!

FRÅGA OSS FÖR DITT
EXEMPLAR IDAG!
FULLT AV
NYHETER!
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Ny lærebok for
prosjektering av
stålkonstruksjoner
utsatt for seismiske
påvirkninger
Design of Steel
Structures for Buildings in Seismic
Areas. Forfattere
er Raffaele Landolfo, Federico Mazzolani, Dan Dubina,
Luís Simões da
Silva and Mario
D’Aniello. Boken
omhandler seismisk prosjektering
av stålkonstruksjoner basert på
EN 1998-1 (2004). Den inneholder
grunnleggende teoretisk bakgrunn
for seismisk dimensjonering, prosjekteringskrav og detaljerte regler
for bygningsapplikasjoner.
Beregningseksempler er inkludert
i de relevante kapitler for å gi bedre
forståelse til leseren. I tillegg gir
boken innsikt i prosjektering som
assisteres av testing, samt noen beregningseksempler på eksisterende
bygninger.

Studiereise til Luxembourg
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS), i samarbeid
med ArcelorMittal arrangerte
20. – 23. september en meget
interessant studiereise til
Luxembourg. Det var 28 deltakere som startet reisen onsdag
kveld med med fly til Paris. På
torsdag var det besøk til Mercier
i Champagne. Dagen etter, fredag, var det besøk til stålverket
ArcelorMittal Differdange. Det
var først et seminar, som ble
holdt av Georges Axmann, om
rusttregt stål, bruk av resirkulert
stål og høyfast stål. Deretter var
det omvisning av stålverket til
som produserer grove plater. På
ettermiddagen var det guidet
omvisning av et parkeringshus
ved togstasjonen i Belval, AOB
– AM office building, Office
building KPMG Kirchberg og
Auchan, også i Kirchberg. Lørdag var det besøk til Moseldalen
til Bernkastel-Kues. Om kvelden
var det fly hjem fra Frankfurt til
Gardermoen. Nok en interessant studietur med NFS var
gjennomført.

www.steelconstruct.com

Kjetil Myhre

Skandinaviens största center
för stålplåt, balkprofiler
och halvfabrikat

Nyhet!

S vensk t förs
äljningskonto

r

Vi överträffar alla gränser för att komma nära dig
Snabb och fri leverans överallt i Sverige
EN 1090 / ISO 9001 / ISO 14001 Certificeret

Kontakta vårt försäljningskontor i Sverige
sverige@euro-steel.dk
Tlf. +46 73 508 65 83
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Lundagervej 31 · 8722 Hedensted
Tlf. +45 75 89 01 66
Fax +45 75 89 07 34
mail@euro-steel.dk
www.euro-steel.eu
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Med varmforzinkingsanlegg i Østfold og
Vestfold dekker vi hele
det sentrale Østlandet
Varmforzinking - Kvalitet - Transport
Den raskeste, beste og
billigste rustbeskyttelsen.
Faste sjåfører og biler med kran.
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Stålbyggnadspriset 2017
I år var det den lilla byggnaden som tog emot det stora priset. Stålbyggnadspriset 2017
tilldelades idag den flytt- och monteringsbara bastun Solar Egg. Hedersomnämnanden
gick till Värtatterminalen i Stockholm och Malmö Saluhall i Malmö.

Jean-Baptiste Béranger

VINNARE – SOLAR EGG
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André Pihl, Wingårdhs

J

uryn hyllar Solar Egg för sin tydliga
koppling till Kiruna och sitt möte mellan innovation och tradition, mellan
föränderlighet och beständighet. Dessutom
hoppas man att branschen tar lärdom av den
monteringsvänliga konstruktionen.

Jean-Baptiste Béranger

Hedersomnämnande till Malmö Saluhall, Malmö.

Jean-Baptiste Béranger

Jean-Baptiste Béranger

Hedersomnämnande till Värtaterminalen, Stockholm.

MOTTAGARE AV STÅLBYGGNADSPRISET 2017

Solar Egg är ett konstruktivt smycke i stål
tillägnat Kirunaborna. Grunden för denna
innovativa flyttbara sociala skulptur är idéen
om en plats för samtal. I form av en distinkt
behållare, ett ägg helt av rostfri självbärande
stålplåt, ryms ett rum för värme och reflektion,
vår traditionella bastu. Äggformens fasettering
bryter upp och reflekterar omgivningarna i
olika fragment, som associerar till den komplexitet som ryms i Kirunabornas diskussion
kring klimat och hållbar samhällsbyggnad.
Solar Egg springer idémässigt direkt ur gruvan
med stålet som material. Till fullo integrerat
i konstruktion och form. Där modern teknik
möter traditionellt hantverk. Där föränderlighet möter beständighet. Där det hållbara blir
liktydigt med det lätt demonterbara. Det lätt
flyttbara. Ett Solar Egg, liten i skalan men
stor i tanken, som kan inspirera och bana väg
för kommande större projekt. Som att flytta
en stad!
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Christian Lärk

Juryns Motivering

Arkitekt: Bigert & Bergström
Konstruktör: Komposit & Mekanik, Lasse Hässler
Beställare: Riksbyggen
Stålentreprenör: Hangmen / Mälarlaser

➤
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Solar Egg
S

Detta fundament består av en rörstomme med
ett golvbjälklag upptill och sex stödben på
vilka hela konstruktionen vilar. På mittenstommen står även den 300 kg tunga kaminen.
Träinredningen hänger på skalets insida.
Då skalet bär sig själv och träinredningen,
utan inre stöd, är hållfastheten särskilt känslig kring öppningar, precis som ett riktigt ägg
som går sönder helt om någon delyta krossas.
Dörröppningen är därför konstruerad för att

ge stadga. För att facett-plåtarna ska se så
blanka ut som möjligt och absolut inte bockas
kring fästpunkterna, måste man kunna lasta
av spänningar som uppstår. Bland annat är
temperaturskillnaderna stora i olika delar
av ägget. Medan yttertemperaturen nertill
kan vara -20 grader, är inneluften som träffar
skalet högst upp i kupolen kanske 150 grader
varm. Om infästningarna skulle bucklas för
mycket kan ägget riskera att kollapsa vid

Samtliga bilder på uppslaget: Jean-Baptiste Béranger

olar Egg är ritad av konstnärsduon
Mats Bigert och Lars Bergström på
uppdrag av Riksbyggen för att uppmärksamma staden Kirunas pånyttfödelse.
Solar Egg är tillverkat nästan helt av stål.
Endast inredningen är av furu. Inget isoleringsmaterial förekommer mellan stålskalet
och inredningen av trä. Solar egg består av
ett yttre skal av 69 facetter som bär sig själva.
Skalet hänger i ”midjan” på en bottenstomme.

Konstnärerna Lars Bergström (tv) och Mats
Bigert (th) inuti Riksbyggens Solar Egg under
provkonstruktionen i ateljén. Nedan syns svetsning av bastukammaren i form av ett mänskligt
hjärta.
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t ex hårt vindtryck. Hela konstruktionen är
beräknad att klara minst 25 m/s.
En av de stora utmaningarna är mötet
mellan flexibel struktur och rigid struktur.
Metallplåtarnas sammanfogning påverkas,
liksom infästning mot bottenstommen som
måste vara flexibel eftersom plåten bara
är 1 mm tjock och hela skalet kan påverkas av temperaturskillnader. Varje kant
av äggets facetter är bockad för att kunna

fästas enkelt mot nästa facett. Detta för
att möjliggöra så snabb sammanfogning
och isärtagning som möjligt. Facetterna är
tätade med en värmetålig gummilist. Ingen
facett har 45 gradersvinklar någonstans
och alla facetter har olika storlek. Det är
också omöjligt att anpassa bitarna under
montering, varför kravet på precision i
plåtarbetet är extra stort.

Ägget på Turné

Solar Egg i Kiruna har blivit en stor succé i
internationell arkitektur- och designmedia.
Verket flyttade till Björkliden under sommaren 2017, för att vid årsskiftet åka till Paris
och visas i Svenska Institutets 1600-trädgård
i Marais. Därefter reser ägget till Stockholm
och vidare norrut för visning i Gällivare eller
Kiruna under 2018. n

Stålbyggnadsprisstatyetten

Konstruktörens tankar
Solar Egg har konstruerats av Lasse Hässler.
– I och med att bastun skulle vara mobil så
hade jag i huvudet en klar bild av hur den skulle
vara uppbyggd. Sedan var det en utmaning att
göra det tydligt för montörerna.
– Strukturen är självbärande. Den stora utmaningen är när plåten bucklas vid infästningspunkterna. Vi har använt 1 mm rostfri plåt som
har en stor temperaturdifferens vilket behövs
om det är -20 ute och +85 inne där man sitter.
– Infästningspunkterna bör vara rörliga i
x-och y-led. Jag löste det med 2 mm hängande plåtar som gör att ytter skalet är rörligt
i x-och y-led. De 69 olika metall delarna är
monterade med skruv och mutter, medan den
vattenskurna träinnerpanelen sitter med M4
press muttrar. Panelen limmades ihop till stora
flak och vattenskars med bulthål. Eftersom
vattenskärningen sker under kort tid så hinner
inte träet svälla nämnvärt.
– Mats Bigert ville att vedbastukaminen
skulle vara placerad i mitten. Inneha mittpunkten och vara själva hjärtat. Det skulle vara ett
anatomiskt hjärta med kranskärl/blodådror,
aorta mm. Eftersom Solar Egg skulle placeras
nära gruvan i Kiruna gruvan, tänkte vi använda
stål till hjärtkaminen. I det här fallet blev det
rostande Cortenstål. Fasettering av ett anatomiskt hjärta blev 119 olika delar med blodådror
på som svetsades ihop av Zoltan Schnierer.
– Att kunna 3D visualisera hur den färdiga
produkten skulle bli var viktigt. Ett av mina
vardagsverktyg är 3d-print, vare sig det är
Smyckekonst i titan eller test modeller för
industridesign i sla/sls. Hur Solar Egg skulle
byggas förklarades genom 3D-print modeller
som kunde visa monteringen och svetsning av
ägget och det hjärtformade bastuaggregatet. n
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Den 300 kilo tunga kaminen står placerad mitt i det balanserande ägget. Konstruktionen ritades i CAD och beräknas hålla för
vindstyrkor över 25 m/s.

Den självbärande fasadkonstruktionen består av 69 facetter i
rostfritt 1-mm stål. Alla delar är olika och ingen har 45-gradersvinklar någonstans.

Statyetten som delades ut till
det vinnande projektet har designats av Fredrik Hamrebjörk.
– Designen av statyetten hade
två viktiga krav. Den skulle
använda ”s-formen” från Stålbyggnadsprisets logotyp, och
bara kunna tillverkas genom
additiv tillverkning (d.v.s.
3d-printing) i rostfritt stål.
– Att fylla ut statyetten med ett
gitter är vanligt inom additiv
tillverkning för att minska vikten, utan att uppoffra styrkan i
delen. En gitterifyllnad är svår,
om inte omöjlig, att tillverka
med någon annan traditionell
tillverkningsmetod. Jag valde
därför att lägga till ett gitter
i statyetten för att minska
statyettens vikt och byggtid.
Statyetten designades utan en
vägg på baksidan vilket gör att
man från rätt vinkel kan se rakt
igenom gittret.
– För att spegla en stålbyggnadskonstruktion designades
ett fackverk tillsammans med
det unika gittret. Statyettens
CAD-fil skickades efter många
avstämningar med Exmet,
över för tillverkning i deras
DMLS-printer. Statyetten
avlägsnades från byggplattan
och polerades endast på
fram- och baksida för att ge en
kontrast mellan en grov och en
bearbetad 3D-print. Statyetten
monterades
och färdigställdes till
sist på en
ekfot av Atelier
Borgila, som
också tillverkar
Silverbalken.
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Vinner av Norsk Stålkonstruksjonspris 2017:

Bumerang bru og Jungelbru
Norsk Stålkonstruksjonspris 2017 går til Bumerang bru og Jungelbru, som er deler
av et tur- og sykkelveinett i Groruddalen. Prisen gis til arkitekt SAAHA, rådgivende
ingeniør Degree of Freedom, byggherre Oslo Kommune Bymiljøetaten,
og stålentreprenør Implenia / Boss Industrier og mek. Verksted.
Text: Degree of Freedom & Norsk Stålforbund

Foto: Are Carlen

JURYENS UTTALELSE Juryen har valgt å premiere de to bruene Bumerang bru og Jungelbru. Dette er to svært forskjellige bruer,
men de er deler av samme prosjekt, og de ligger noen hundre meter fra hverandre på samme gang- og sykkeltrasé. Prosjektet er den
avsluttende delen av Groruddalsatsingen og delfinansiert av denne. Bruene ligger i svært forskjellige omgivelser, og utformingen av dem
viser en prisverdig følsomhet for de ulike situasjonene og en evne til å gi relevante formsvar på oppgaven.
Jungelbru spenner over et bekkefar i et tett og bratt skogområde som tidligere har vært nærmest utilgjengelig. Brokarene er skånsomt
plasser i terrenget og valget av hengebruprinsippet åpner opp for fantasien. Brua er utført i galvanisert og rustfritt stål, med spesialtegnede
detaljer som løfter inntrykket av brua og gir den egenart.
Bumerang bru, som spenner over Ytre Ringvei i en vakker kurve, er kraftigere i uttrykket. Med rekkverk i presist utformet rustregt stål
skapes en elegant sekvens som går fra bred til slank, fra massiv til gjennomsiktig. Brokroppen, også den i rustregt stål, er tegnet som en
asymmetrisk kassekonstruksjon med følelse for bruas linjeføring. Det røde stålet står i kontrast til den grønne vegetasjonen rundt.
Sammen er de to bruene eksempler på berømmelig bruk av stål. De er resultat av lekenhet, sikker formingsevne og gjennomgående
solid fagkunnskap fra unnfangelse til utførelse.

BUMERANG BRU
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Foto: Are Carlen

(Fra venstre) Christian Magnussen og Ole Christian Almås, Implenia AS, Elin Vatne, Boss Industrier og mek. Verksted, Truls Korsæth og Birgit Aune, Oslo
Kommune, Mario Rando og Gaute Mo, Degree of Freedom, og Thor Olav Solbjør, Saaha

JUNGELBRU
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Spennvidde:
83 m / 3 spenn, maks spenn 22,5m (Bumerang)
36 m / 1 spenn (Jungelbru)
Bredde: 3–4 m fri bredde (Bumerang) ).
1,9 m føringsbredde (Jungelbru)
Ståltonnasje: 94,9 tonn (Bumerang)
4 tonn (Jungelbru)
Stålkostnad: 5,2 millioner (Bumerang)
1,4 millioner (Jungelbru)
Totalkostnad: 24 millioner nok
Bæresystemer: Prefabrikkerte bruseksjoner
med minimal byggetid.
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Bumerang bru

B

umerang bru over ytre ringvei er
en gang- og sykkelbru som Oslo
kommune har etablert for å knytte
sammen tur og sykkelveinett i Groruddalen.
Turveien går gjennom skogen, og passerer landskapsformer med viktige biotoper.
Terrenget, utsiktene og opplevelsen i denne
turveitraséen vil underbygges av gangbruene
som leder brukerne gjennom landskapet.
Gangbruene blir en naturlig forlengelse av
turveien og gir et utsiktspunkt som styrker
opplevelsen.
Bumerang bru etablerer et utsiktspunkt
der man opplever Groruddalen på en ny
vinkel. Beskrivelse av stålkonstruksjonene
(bæresystem, materialvalg, hoveddimensjoner og mengder): Brua er en 83 meter lang
26 • ARKITEKTUR

kontinuerlig stålkassekonstruksjon i fire
spenn. Tverrsnittet har en asymmetrisk form
for å optimalisere bruas konstruksjon og
materialbruk. Bruas rekkverk er en integrert
del av brudesignet og inkluderer belysning
i håndløperen. Generelt er fri bredde lik 3
meter og maksimal stigningstall 1/20. Den
naturlige breddeøkningen til 4 meter i kurven fungerer som utkikkspunkt. Mellom
landkar i betong er brua støttet av tre slanke
stålsøyler. Konstruksjonen har en tverssnittshøyde på 850 mm og et maksimalt spenn på
22,5 meter. Dette gir en høyde spenn rate
på kun 1/26.
Tverrsnittet er bygd opp av én trapesformet hovedstålkasse med utkragede vinger
med ulike lengder. En viktig grunn for å

benytte stål som hovedmateriale var prosjektets idé om en forenklet byggeprosess med
minimal byggetid på stedet. Byggemetoden
har bestått av prefabrikasjon av bruseksjoner
på verksted i kontrollerte former og transport
av disse til byggeplassen for montasje. Brua
ble bygget i korrodert stål kjent som Corten
stål. Dette er en er en stållegering som er
utviklet for å eliminere behovet for maling
eller galvanisering, og det er i hovedsak to
grunner for å benytte Corten i dette prosjektet
var lave vedlikeholdskostnader og kontrasten
av den røde fargen mot den grønne naturen.
Tilgjengeligheten av profiler av Corten-stål er mindre enn for annet stål, men
plater som var hovedkomponenten for denne
brua er hyllevare. n
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Foto: Are Carlen
Foto: Kjetil Myhre

Jungelbru

J

ungelbru krysser en ravinedal med
Haugerudbekken i bunn. Dalen er
godt bevart og har i uvanlig høy grad
fått ligge uberørt og har betydelige biologiske
kvaliteter som tilsier at tekniske inngrep,
inkludert anleggelse av turvei, må skje på
en ytterst skånsom måte. Kryssingen av er
en del av Oslo kommunes satsing på å knytte
sammen tur- og sykkelveinett i Groruddalen.
Terrenget, utsiktene og opplevelsen i
denne turveitraséen vil underbygges av
Jungelbrua og turveien som leder brukerne
gjennom landskapet. Bruene blir en naturlig
forlengelse av turveien og gir et utsiktspunkt
som styrker opplevelsen. Jungelbru etablerer
et utsiktspunkt der man opplever ravinedalen fra en ny vinkel. Beskrivelse av stålNR 4 • 201 7 • NY HET ER O M STÅ L BYG G NA D

konstruksjonene (bæresystem, materialvalg,
hoveddimensjoner og mengder): Brua er ei
36 meter lang enkel hengebru i ett spenn.
Enkel hengebru vil si at gangbanen ligger
på de fire bærekablene, og etterspennes ikke
for å gi trykk i brubanen.
For å understreke broens letthet, samtidig
som brukerne gis uhindret sikt og en trygg
ferdsel over broen, er rekkverket utført med
rustfritt stålnett. For å avstive rekkverket er
det lagt inn en kabel ved håndløperen som
spennes opp mellom landkar. Turveien som
fører til broen kan av topografiske årsaker
ikke tilfredstille maksimalstigning på 1/20,
og det ble derfor vedtatt, for å redusere
horisontalkreftene i landkaret og dermed
kostnadene, å redusere kravet for broen til

maksimalstigning 1/12. Broen er designet
slik at byggeprosess på stedet blir så kort og
enkel som mulig. Den har en fri indre bredde på 1,9m og bygges opp av 18 elementer
á 2m. Det statiske systemet genererer store
horisontalkrefter i landkarene. Disse forankres ved bruk av peler forankret i berget.
Byggemetoden er forenklet; prefabrikasjon
av bruseksjoner på verksted i kontrollerte
former og transport av disse til byggeplassen
for montasje. Byggegropa og arbeidet med
fundamentene kan ferdigstilles samtidig som
stålelementene fabrikeres. Kablene spennes
opp mellom landkarene, og man bygger seg
utover element for element. Dette har minimert prosjektets inngripen i eksisterende
vegetasjon. Brua bygges i galvanisert stål. n
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NTNU stålworkshop 2017

En intensiv workshop
i stålfabrikasjon av

Denne tronen tar utgangspunkt i en omdreiet
hyperboloide, og kan endre omkrets.

dobbeltkrumme flater.
av Lasse Kilvær, prosjektleder,
Norsk Stålforbund

Dobbeltkrumme flater
I september gikk andre stålworkshop ved NTNU Gløshaugen av
stabelen, med studenter ved andre
semester i arkitektur. Studentene
arbeidet med å aproksimere dobbeltkrumme flater med lange elementer,
blant annet med såkalte gridshells.
De arbeidet i tre grupper som fikk
hver sine stålprodukter å jobbe med.
På fire dager gikk de fra blanke ark,
til disse strukturene, som skulle kunne bære minst en person. Etterhvert
vil de også vil fungere som sitteplasser i studentenes arbeidsrom. n
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Formen er et möbius-bånd som går gjennom seg
selv, med forsterkninger i sløyfene. Den fungerer
også som benk.
Denne strukturen, en hyperbolsk paraboloide, vil
ha en tendens til å kollapse, men blir forsterket
ved flattstål-nettverkets styrke i kompresjon.
ARKITEKTUR • 29

Eva Widenoja

Landskapsanpassade
stålmaster
For teknisk infrastruktur som kraftledninger, er forsyningssikkerhet og økonomi
viktigst, men også visuelle kvaliteter bør ha en plass i denne sammenhengen.
Norske nettselskaper legger allerede vekt på hvordan ledninger plasseres i landskapet,
men for å ta bedre hensyn til de som er berørt av kraftutbygging, hvor ledningen
kommer tett på og har stor visuell innvirkning på omgivelsene, bør også høyspentmaster og andre elementer ledningen består av, designes slik at de passer inn.

STÅL I ANLEGG

V

isuell kvalitet ved kraftledningselementene er ikke noe nytt, men har
vært mindre vektlagt de siste tiårene.
Tidligere var estetikk et viktig fag i utdannelsen av kraft- og byggingeniører, og dermed fikk vi også eksempler på infrastruktur
med gode estetiske kvaliteter, en ”hverdagsdesign” som vi fortsatt kan se rester av, som
for eksempel ved kraftstasjonen på Rjukan.
Kraftledningens ulike elementer, master, stasjoner osv, er industriprodukter, og
innen industridesignerens kompetansefelt.
Når industridesigneren også integrerer tilpasning av landskap i designprosessen, kan vi få
fram nye produkter som også tar hensyn til
omgivelsene.
For å systematisere designmetodikk i forhold til landskap, skrev Widenoja Design veilederen; ”Landskapstilpasset mastedesign” for
NVE, Norges Vassdrags og energiverk (2009).
Veilederen viser hvordan design og valg av
høyspentmaster kan tilpasses ulike landskapstyper i planleggingen av nye kraftledninger.
Designmetodikk

Sikkerhet, tekniske og samfunnsøkonomiske
hensyn gir klare rammer for utforming av
viktig infrastruktur, og designarbeidet må
30 • STÅL I ANLEGG

skje i tett samarbeid med nettselskapenes
fagmiljøer.
En landskaps/produktanalyse som peker
på visuelle forhold bør sammen med tekniske, bruks- og sikkerhetsmessige krav danne
grunnlag for utformingen. I analysen skal det
vurderes om designet i størst mulig grad bør

skjules i landskapet, som en ”landskapstilpasset” løsning, eller om det er forhold som gjør
at designet bør eller kan være mer fremhevet,
som i en mer ”stedstilpasset” løsning.
I den metodikken vi utviklet for NVE
ligger det uansett enn grunnholdning om
at designeren skal ta hensyn til landskapet. ➤
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Fra landskapsanalysen av det
aktuelle ledningssegmentet:
”Metoden er basert på persepsjons- og formalestetisk analyse, en
analyse som gir en vurdering av
hvordan estetikken i en gitt sammenheng virker…”
”… den foreslåtte løsningen med
en forankringsmast som skal ta
opp vinkelen i ledningen vil virke
dominerende…
”… Masten sees i et vidt område,
både fra bil, stier, fra utsiktsplatået
og til en viss grad fra kafeen. Masten vil stå i en krapp sving og nær
veien, slik at passerende bilister vil
oppleve den tett på, i nærvirkning
langs veien. …mange stopper her i
begeistring over utsikten. En standard mastetype vil sette et preg på
stedet som vil stå i kontrast til den
opplevelsen mange er ute etter når
de kommer hit.”

Fra Store
Norske Leksikon:
Lysefjorden; ”Navnet kommer av
norrønt Lýsir, antagelig en direkte avledning av adj. ljoss, ’lys’, og sikter til
de hvitskurte bergene langs fjorden.”
www.snl.no/Lysefjorden

Statnett bygger høyspentmast som er
spesielt designet for Øygardsstølen i
Lysebotn – stålmasta er tilpasset det
stedet og det landskapet den står i.

Masten under montasje.
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➤ En stedstilpasset løsning på Øygardsstølen

I forbindelse med at Statnett bygger 420kv
ledningen Vestre korridor, Tjørhom-Lyse,
kom Forsand kommune med forslag om at det
burde utvikles en stedstilpasset masteløsning på
strekningen mellom Lysebotn kraftstasjon og
Stølsdalen, og Widenoja Design fikk i oppdrag
å designe denne nye masta som har blitt omtalt
som ”Statnett’ første designmast”.
For mastepunktet ved Øygardsstølen ble
det valgt en fremhevet, stedstilpasset løsning.
Her var lokal plassering gitt av tekniske og
terrengmessige årsaker, på et sted hvor mange
vil komme tett på masten, og sammen med de
vinklede linene i begge retninger, ville den masten som plasseres her ta mye oppmerksomhet
uansett utforming. Utfordringen var å finne
en estetisk god løsning for en svært synlig mast,
som både er i samspill med, og som reflekterer
villskapen i landskapet.
Landskapet som inspirasjon

En standard forankringsmast i vinkel ville med
en tradisjonell fagverksmast, og med liner som
stuper ned mot fjorden, oppleves som en stengsel
for det storslåtte landskapet. Og det rent tekniske uttrykket ville det sette sitt preg på stedet.
Lysebotnmasta har i stedet fått tre frittstående
strukturer konstruert i varmforsinkede, lakkerte
stålrør, som åpner for utsikten.
Den nye masta har rene, skrådde linjer som
både harmonerer med landskapet og som er
inspirert av spenningen i det bratte, stupende
terrenget. Mastens utforming er tenkt å gi en

Bygging av masten med utsikt ned mot Lysebotn.

følelse av at stolpene nesten kommer ut av
balanse, men at de holdes på plass av linene.
Knekkene i formen henspeiler på fjorden med
de dramatiske fjellsidene og det spesielle lyset.
Dette har vært inspirasjon både til former og
fargevalg. Victor Hugo har beskrevet lyset
som et lyn: ”… Ved Kjerag skyter en lysstråle
ut fra fjellveggen… dette lynet skyter frem og
trekker seg tilbake…”
På en slik mast er det mange elementer
som sloss om oppmerksomheten; blant annet liner, isolatorer, støtteisolatorer, luker og
lufteåpninger. For å unngå visuell støy, har

VI FINNS
RUNT HÖRNET
Stena Stål erbjuder branschens bästa service genom lokal
närvaro med lager, produktion och försäljningskontor på
flera platser runt om i Sverige och ett komplett sortiment
av stålprodukter. Stena Ståls lager och försäljningskontor
finns nära våra kunders verksamhet. Våra kranbilar täcker
dessutom större delen av landet flera dagar i veckan – så vi
är aldrig långt borta. Ring Linda i Värnamo, Peter i Timrå,
Kenneth i Luleå eller någon annan av våra nära stålsäljare.
Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

vi arbeidet med å implementere alle delelementer sammen med enkle hovedformer og
å flytte oppmerksomheten fra linefestet til
plattformen ved å gi den en klar, sterk form
malt i en kontrastfarge.
Designarbeidet har vært koordinert av
prosjekteringsleder Vebjørn Støve, i et tett
samarbeid med Statnett’ fagmiljø, ingeniørene
på Efla og produsenten Valmont,
Lysebotnmasta vil synes godt for reisende
fra både sør og nord, og vil forhåpentligvis
bli et flott landemerke for det spektakulære
stoppestedet på Øygardsstølen. n

HELSINGBORG, NYBRO,
JÖNKÖPING, VÄRNAMO,
KALMAR, GÖTEBORG,
LIDKÖPING, STORFORS,
VÄSTERÅS, KARLSTAD,
MOLKOM, STOCKHOLM,
TIMRÅ, ÖRNSKÖLDSVIK,
SKELLEFTEÅ, LULEÅ,
KIRUNA OCH MOSS.

www.stenastal.se
www.stenastal.no
Växel 010-445 00 00
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Service

Setter nye
standarder
på sitt felt

Maskiner

FICEPs maskiner og systemer til
prosessering av stålbjelker og -plater
setter nye standarder på sitt felt.
Overalt hvor høyere produktivitet,
lavere produksjonskostnader
og større nøyaktighet er målene,

Alt av tilbehør

er FICEPs høytytende CNCmaskiner for konstruksjonsstål- og
produksjonsbedrifter i en helt egen
klasse. Å se maskinene i aksjon vil
overbevise deg – det er bare å be om
en demonstrasjon.

Gemini

CNC-maskineringssystem for plater
Rask og teknisk avansert maskin til profilskjæring,
boring, skråskjæring, bearbeiding og
konturmerking av deler. Kan bearbeidede flate
deler raskere og mer økonomisk enn ved bruk
av langt dyrere separate skjæreoperasjoner og
arbeidsintensive maskineringssentre.
Nå med doble skråskjærehoder, doble borspindler
og opptil tre skjærebrennere som ekstrautstyr.

Endeavour

CNC-boring-, fres- og konturmerking for bjelker
Så snart en bjelke er fastspent i stilling, kan boring,
fresing og konturmerking foretas samtidig på alle
sider av bjelken uten noen ytterligere innblanding
fra operatørens side.
Hver borspindel kan beveges raskt og uavhengig
innenfor 250 mm, noe som tillater fresing, konturer,
lommer, boringer og gjengeskjæringer, etc.

Excalibur 12
CNC-spindelbor for bjelker

En integrert laser sikrer riktig startpunkt
for bearbeiding på bjelkens overflate. Med
trådløs fjernkontroll elimineres opptil 30 %
av operatørens bevegelser.
Er som standard utstyrt med automatisk
verktøyskifter med seks posisjoner, gjør at man
i samme operasjon løse mange oppgaver, for
eksempel bore, gjenge, frese, gravere, etc.

www.meidell.no / www.ficep.co.uk

Meidell Oslo | Bergen | Stavanger | Møre

22 20 20 25

VOORTMAN AUTOMATISERAD STÅLBEARBETNING
SÅGNING | BORRNING | COPING | MÄRKNING | KAPNING | YTBEHANDLING | PROGRAMVARA

TAG DIN PRODUKTION TILL NYA HÖJDER!
•
•
•
•
•
•

Övervaka hela produktionsprocessen från kontoret
Full kontroll på varje process och aktivitet
Omedelbar återrapport på allt som är klart
Import av produktionsdata endast en gång
Automatiskt val av bästa flöde för maximalt utnyttjande av kapacitet
Full automatisering - två operatörer kör hela linjen

DEALER SWEDEN | WWW.RICHARDSTEEN.SE

DEALER NORWAY | WWW.PABACHKE.NO

Enkla og komplexa Stålkonstruktioner
til offentlig og privat byggverksamhet.

Försäljning och konstruktion. Projektledning, tillverkning och montering.
Give Stålspær levererar stål till projekt över hela Skandinavien från vår fabrik i Danmark. Det
handlar om både enkla stålkonstruktioner med en okomplicerad designprocess och komplexa
konstruktioner med stora dimensioner och komplicerad montering. Det är därför vi säger
”solid agreements - right solutions”.

www.givestaalspaer.dk/sv

Stål gör det möjligt
När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner
ska projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att
åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet.

Foto: Kjetil Myhre / Nyheter om Stålbygg

Några exempel på detta är följande projekt.

Det nye Munchmuseet

B

Ill: Estudio Herreros / Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

yggingen av det nye Munchmuseet
er i full gang, og stålkonstruksjonene
er nå montert
Det nye Munchmuseet står som et tårn på
13 etasjer. I bunnen er det omkranset av et
stålpodium på 3 etasjer, med lobby, administrasjon, utstillinger, leserom og bibliotek.
Tårnet er delt i to med en statisk del i betong
og en dynamisk del i stål og glass. Munchs
kunst vil oppbevares i betongdelen. Den dynamiske delen av tårnet, som strekker seg i hele
byggets høyde, vil inneholde sirkulasjons - og
pausearealer, som vil skape et vertikalt rom
med utsyn over byen.
Ingeniørenes rolle

Grunnsteinen ble lagt den 14. oktober 2016,
etter mange år med diskusjoner, avbrytel- ➤
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ser, og politisk dragkamp. Det er Multiconsult i arbeidsfellesskap med Hjellnes Consult og Brekke & Strandsom har kontrakt
på rådgivende ingeniørtjenester på prosjektet, og de har involvert flere andre firmaer, inkludert BGKI Florian Kosche AS.
Vi har snakket med Florian Kosche om
hans bidrag til stålkonstruksjonene i prosjektet.
– Jeg ble involvert i Munch prosjektet
i 2010. Det begynte egentlig med å vinne
arkitektkonkurransen til det nye hovedbiblioteket Deichmann sammen med
Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo.
Vi allierte oss med andre firmaer for at

36 • STÅL GJØR DET MULIG

Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Ill: Estudio Herreros / Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

➤

vi kunne delta i prosjektering til begge
byggene. Det fikk vi, og da fikk jeg jobbe
med Munchmuseet.
Det har vært mange stopp i prosessen, har
det vært noen utfordring for dere?

– Nei, ikke annet enn at slike prosjekter alltid har mange dimensjoner, utover det
tekniske. Et pregende bygg på en meget
sentral tomt leder naturligvis til en offentlig
diskusjon og politisk behandling. Jeg har
blitt vant til prosessene fordi jeg er vant til
å jobbe med slike prosjekter.
Det nye Munchmuseet åpner for publikum i 2020. n

Byggherre: Kultur- og idrettsbygg (KID),
Oslo Kommune
Entreprenør grunnarbeider og råbygg:
Veidekke AS
Stålentreprenør: Promostal
Arkitekt: Estudio Herreros
RIB: Multiconsult, Hjellnes Consult
og Brekke og Strand og BGKI Florian Kosche AS
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Et av byggene er ferdigmontert.

Byemark Stål

Montering av skrå bjelke

EMV Construction

EMV Construction

Veterinærbygget på Campus Ås

Bærende stål for glasstak
Byggherre: Statsbygg
Entreprenør, bygg: BundeBygg
Entreprise tett bygg: AF Bygg Østfold
Stålentreprenør: EMV Construction i
samarbeid med Skanska Stålfabrikken,
Byemark Stål
Prosjekt.gruppe: Multiconsult, Henning
Larsen Architects, ØKAW AS Arkitekter,
Hjellnes Consult, NNE Pharmaplan
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Byemark Stål

S

tatsbygg oppfører det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen
skal samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo. Veterinærhøgskolen er en del av
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et
selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.
Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i
Norge noen sinne. Det nye veterinærbygget
blir på ca. 63.100 kvadratmeter og består
av åtte sammenknyttede bygninger med
tilsammen 2400 rom. Det vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer,
bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme
spesialarealer som laboratorier, dyrestaller,
dyrehospital og akvarier m.m.

Trappekonstruksjon, uten søyler.

EMV Construction på Magnor leverer
hele 1700 tonn konstruktivt stål til prosjektet
herav 950 tonn HSQ bjelker, produsert av
Skanska Stålfabrikken, Melhus. Byggetid
er 2015–2018. Det siste stålet, takstolene,
blir produsert i disse dager. Monteringen
er ferdig i januar 2018. EMV Construction

forteller med stolthet at de har tilvirket alt
stål i Norge, levert av norske stålgrossister!
Et annen norsk verksted er Byemark Stål i
Rakkestad som har levert bærekonstruksjonene til glasstak, trappekonstruksjoner og
skjermtak på til sammen 350 tonn, samt en
➤
mengde braketter o.l. n
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Ill: Lund+Slaatto Arkitekter

Bildetekst 1:

DEKRA - experter inom svets
• Vägledning till ISO 3834- och EN 1090-certifiering
• Kvalificering av svetsprocedur
• Svetsrådgivning
• Materialteknik
• Certifiering av svetsare
• Processoptimering
• Oförstörande provning
• Utbildning inom alla områden
DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad
branscher via oberoende besiktning, provning
och certifiering. Vi finns på 28 orter i Sverige och
är Europas ledande företag inom teknisk kontroll
med 39 000 medarbetare i över 50 länder.
www.dekra-industrial.se

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 informationmöte på ert företag!
info@nordicgalvanizers.com
www.nordicgalvanizers.com
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Clarion Hotel The Hub

N

Foto: Kjetil Myhre / Nyheter om Stålbygg

år Clarion Hotel The Hub åpner i 2019 vil det
fremstå som en totalrenovert enhet, med møtelokaler, flere saler og restauranter. Romkapasiteten økes med 300 til 810 rom, og med 40 000 m² blir
hotellet Norges største. Hotellet utgjør et helt kvartal,
med en egenartet sammensetting av moderne arkitektur
og bygningsarv.
Kombinasjonen av rekonstruksjon, renovering og nybygg har skapt et usedvanlig komplekst prosjekt utviklet i
nært samarbeid med Byantikvaren og lokale myndigheter.
Det nye hotellet er utviklet med utgangspunkt i den omkringliggende bygningsarven og det har vært avgjørende at
nybygget spiller sammen med omgivelsene og underbygger
den eksisterende bygningsmassen. På denne måten søker
prosjektet å bevare byggenes egenart samtidig som volumet
økes. Bygningsvolumene står som en tydelig forlengelse
av Knut Knutsens Hotell Viking til vinter-OL i 1952 mot
Jernbanetorget. Fasadene er oppbygget av aluminiumsplater lagt i vinkel, forskutt med variasjon i dybde og
farge. Utformingen kan minne om skjellstruktur som
man finner hos reptiler og i brynjer. Avhengig av tid, vær
og lys, skaper variasjonene et spill av lys og refleksjon, og
gir letthet og liv til fasadene. n
Byggherre: Choice Hotels
Entreprenør: Betonmast AS
Stålentreprenør: Contiga AS
RIB: Norconsult
RIB Stål: Contiga
Arkitekt: Lund + Slaatto Arkitekter

Ill: Lund+Slaatto Arkitekter

Lund + Slaatto arkitekter

I motsatt side av kvartalet ligger det funksjonalistiske ikonet Gasmann-gården, tegnet
av arkitekt Ole Sverre i 1932.

IWS

Se vår hemsida för aktuell
utbildningskalender.
2018.
vMånga
44 i nyheter
Stockholm

svetsakademin.se
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Bli proffs med oss.
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En mycket bra
kombination
mellan stål och
betong. En juvel
bland möjligheterna.

Juvelen i Uppsala

S

om den sista etappen kring Uppsala
centralstation byggs nu kontorshuset
Juvelen. Huset kommer att blir sju och
en halv våningar högt och drygt 10 000 kvadratmeter stort. Förhoppningen är att Juvelen
Beställare: Skanska
Arkitekt: Utopia arkitekter
Stomentreprenör: Strängbetong
Stålentreprenör: VSAB
Stålkonstruktör: Structor Byggteknik
Dalarna

40 • STÅL GÖR DET MÖJLIGT

ska bli Nordens mest hållbara kontorsbyggnad.
Projektets ambition är att skapa ett hus som är
attraktivt designat och samtidigt är energisnålt,
har god inomhusmiljö och innehåller sunda
material. Fasaden utgörs av metalliskt målad
betong, vilken ger den dess glans.
Stålstommen levereras av Västsvenska
stålkonstruktioner AB (VSAB) till stor del
av det egenutvecklade IQB- stomsystemet.
IQB- stomsystem är en samverkanskonstruktion i stål och betong som inte bara är
brandskyddad vid leverans utan även ger
snabba montagetider då ingen stämpning
vanligtvis krävs. Stålstommen består av 8

våningar samverkansbalk och stålpelare med
håldäcksbjälklag. Projektets takkonstruktion
har en spännande geometri som gett flertalet
projektanpassade kopplingar mellan samverkanskomponenter och valsade profiler.
FEM-analys är gjord på takkonstruktionen.
Alla balkar är maskinskurna på grund av den
komplicerade geometrin. Stomstabiliserande
stål i schakt med förspända förband samt
svetsförband fasadväggar. Projektet levereras i
utförandeklass EXC2 och med en brandklass
på pelare i R90 och balkar R60. Totalt skall
VSAB leverera 600 ton stål med 350 pelare
och 330 balkar. n
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Bågbro över stambanan vid Västberga Allé

S

tockholm har fått ett nytt smycke
inom infrastrukturen vid Västberga
Allé. Här har en ny bågbro i stål växt
fram under det gångna året och invigningen
ägde rum den 11 september. Bron ingår i
en modernisering på grund av ett växande
trafikflöde med stort fokus på ökad trafiksäkerhet för både ny tung trafik och utökad
gång- och cykeltrafik. Den gamla vägbron i
Västberga hade klena pelare placerade mitt
i underliggande spårområde och bron hade
aldrig klarat av påkörning vid en urspårning.
Då nya bron saknar stöd i spårområdet så
har denna risk nu helt eliminerats. Vidare
har säkerheten och framkomligheten höjts
för trafikanter på bron genom att gång- och
cykeltrafiken nu är helt åtskild från biltrafiken och framförs på en egen 5 m bredd
farbana, total brobredd är 12,6 m.
Bron är en klassisk bågbro i stål med en
spännvidd på ca 105 m som binder samman
stadsdelarna på ömse sidor om stambanan.
Bågarna lutas inåt för att ge ett visuellt
kraftfullt intryck och har delvis målats i en
spännande orangeröd kulör. GWSK:s avsikt
med val av kulör är att skapa ett visuellt band
och samspel mellan bron och den stora traverskranen med samma färgbild som tydligt
framträder i stadsbilden norr om bron.
Då tågtrafiken på den underliggande
stambanan inte fick påverkas under byggtiden
så inleddes arbetet med att bygga ett kraftigt
temporärt skydd över hela spårområdet. Detta
fungerade både som skydd för tågtrafiken
men även som arbetsplattform vid rivning av
den gamla bron och vid byggnation av nya
bron. Skyddet utformades med en stålstomme på ca 360 ton och monterades till stor del
under de dygn då tågtrafiken var avstängd
under påsken 2016.
Brons bågsektion är uppbyggd som rekBeställare: Trafikkontoret
Arkitekt: GWSK Arkitekter
Konstruktör: ELU Konsult
Entreprenör: Hochtief
Stålentreprenör: Promostal
Kvalitetsansvarig stål: Stålbyggnadskontroll
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tangulär stållåda med bredd 1,5 m och höjd
som varierar från 2,5 m vid anfanget till 1,5
m i bågens hjässa. Brobanan utgörs av en
underliggande stållåda i samverkan med
betongfarbana. Stålet tillverkades i mindre
segment på verkstad i Gdynia i Polen och
transporterades med fartyg och lastbil till
Västberga. Huvuddelen av stålet utgörs av
kvalitet S460 och total vikt stål är ca 860 ton.
Bromontaget gick till så att den underliggande stållådan svetsades samman och

lanserades ut över det temporära skyddet.
Lanseringen utnyttjades för att samtidigt
transportera ut den mittersta delen av bågen
genom att den placerats ovanpå stållådan
vid lanseringen. Därefter restes bågarnas 4
ändar upp stöttade av temporära torn innan
den mittersta delen slutligen hissades upp
och svetsades samman med bågändarna. Då
bron färdigställts så revs det underliggande
skyddet under tågtrafikens planerade avstängning påsken 2017. n
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Nytt handelshus i Uppsala

A

trium Ljungberg bygger ett nytt handelshus med 50 000 kvadratmeter
i Norra Gränbystaden med Fastec
Sverige som totalentreprenör och Västanfors Stålbyggnader som stomentreprenör.
Byggnaden är på två plan och totalt 13 000
kvadratmeter plus skärmtak på 740 kvadratmeter.
Västanfors har dimensionerat, konstruerat, tillverkat och monterat överbyggnaden
och står för stålstomme inklusive samverkansbalkar för HDF-bjälklag, fackverk och
primärer, HDF-bjälklag, betongsocklar, takplåt och väggelement. På högdelen är det 43
fackverksbalkar, omvända sadeltakstolar
Beställare: Atrium Ljungberg
Arkitekt: Johan Skoog Arkitekter
Totalentreprenör: Fastec Sverige
Konstruktör: Västanfors Stålbyggnader
Stålentreprenör: Västanfors Stålbyggnader
Fasadelement: Ruukki Construction
Fackverk: SWL
Samverkansbalkar: SWT

som spänner 21 meter från vardera fasaden
till en uppläggningsbalk i mitten. Lågdelen
har 12 fackverk där de största har längden
18 meter. Hela lågdelen utformas med Sedumtak för att uppnå gällande miljöcertifieringskrav. Det är över 100 stycken KKR-pelare med varierande längder och dimensioner
upp till 12 meter. Fackverksbalkarna har
levererats av SWL och samverksbalkarna
från Scandinavian Weldtech. n

Brorenovering av GC-bro i stål

A

lucrom utför ommålning av en GC-bro
i Åkersberga utanför Stockholm. I projektet arbetar vi som totalentreprenör åt
Österåkers kommun. Projektet består av totalt
6 stycken fristående broar (Knisslingebroar)
varav fem stycken går över Åkers kanal och
en över trafikerad väg. I uppdraget ingår att
demontera en bro åt gången så att tillgängligheten för folk inte blir lidande. Broarna

körs med specialtransport till vår anläggning
i Jordbro där efter demontering av räcken
och farbaneplåtarna tas bron(fackverkskonstruktionen) in för ytbehandling. Kommunens
anlitade kontrollant utför kontroller efter varje
delmoment. Efter ommålningen så monterar
vi tillbaka farbaneplåtarna som i detta skede
är tvättade med nya skruvförband. När all
återmonteringsarbeten är klara transporteras

bron tillbaka och återmonteras nattetid. Under
tiden bron har befunnit i Jordbro har diverse
betong/asfalteringsarbeten utförts på plats.
När den ena bron är på plats så plockas nästa
bro. Total tid för demontage/ytbehandling/
återmontage är ca 5–6 veckor. Ytbehandlingen
genomförs med ett målningssystem klassificerat enligt korrosivitetsklass C5-M (marin), och
totalytan för de 6 brosektionerna är 1600 m². n

Beställare: Österåkers Kommun
Totalentreprenör: Alucrom AB
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TYNNPLATER
Alsvåg Plater AS,
www.alsvag.no,
Pb.263, 8401 Sortland,
Tel. 76 11 00 30
ArcelorMittal Construction Norge AS
www.arcelormittal-construction.no
Tærudgata 3, 2004 Lillestrøm
Tel. 63 94 14 00
Areco Profiles AS
www.arecoprofiles.no
Pb. 20, 3791 Kragerø
Tel. 35 69 40 50
Europrofil AS
www.europrofil.no
Naustvegen 12, 6230 Sykkylven
Tlf: 70 24 64 00
Kingspan Limited,
www.kingspanpanels.no,
Grålumsveien 125, 1712 Grålum,
Tel. 69 14 44 00
Lindab AS,
www.lindab.no,
Stålfjæra 10, 0903 Oslo,
Tel. 22 80 39 00
Paroc AS,
www.paroc.no,
Nils Hansensv. 2, 0667 Oslo,
Tel. 995 30 270
Ruukki Building Components AS,
www.ruukki.no,
Postboks 140 Furuset,
1001 OSLO
Tata Steel Norway Byggsystemer,
www.tsbsnordic.no,
Røraskogen 2, 3739 Skien,
Tel. 35 91 52 00
STÅLGROSSISTER
Astrup AS,
www.astrup.no,
Haavard Martinsens vei 34,
0978 Oslo,
Tel. 22 79 15 00
best armering as,
www.best-armering-as.com,
Rådhusgata 35, 3015 Drammen,
Tel.: 32 25 49/10
B GROUP,
www.bgroup.lt,
Gelezinio vilko str. 18A,
LT-08104 Vilnius, Litauen,
Tel.+370 (5) 2332535
Celsa Steel Service AS,
norway.celsa-steelservice.com,
Pb59 Grefsen 0409, Oslo,
Tel.23 39 38 00
E.A Smith AS, avd Smith Stål Nord,
www.smith.no,
Nedre Ila 66, 7493 Trondheim,
Tel. 72 59 24 00
E.A Smith AS, avd Smith Stål Vest,
www.smith.no,
Postboks 34, 5341 Straume,
Tel. 56 31 05 00
E.A Smith AS, avd Smith Stål Øst,
www.smith.no,
Bentsrudvn. 3, 3080 Holmestrand,
Tel. 33 37 25 00
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Edgen Murray Norge AS,
www.edgenmurray.com,
Energivegen 1, 4056 Tananger,
Tel. 51 69 52 00
Førde Stål AS,
www.fordestaal.no,
Pb 354, 6802 Førde,
Tel. 975 43 002
Norsk Stål AS,
www.norskstaal.no,
Pb.123, 1378 Nesbru,
Tel. 66 84 28 00
Stene Stål Produkter AS,
www.stenestal.no,
Seljevn. 8, 1661 Rolvsøy,
Tel. 69 35 59 00
Tibnor AS
www.tibnor.no
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo
Tel. 22 90 90 00
STÅLENTREPRENØRER / VERKSTEDER
ABT Bygg AS,
www.abt.no,
Løkkeåsveien 22D, 3138 Skallestad,
Tel. 33 35 11 50
AK Mekaniske AS,
www.akmek.no,
Rosenborgveien 12, 1630 Gamle Fredrikstad,
Tel. 69 10 45 20
A. Kvam AS,
www.alfkvam.no
Industribygg 1, 6657 Rindal
Tel. 71 66 42 00
Alsaker Stål AS,
www.alsakerstal.no,
Janaflaten 39, 5179 Godvik,
Tel. 55 50 68 70
ARMEC AS,
www.armec.no,
Pb.60, 2271 Flisa,
Tel. 62 95 54 00
Baastad Mekaniske AS,
www.baastadmek.no,
Veibyveien 26, 1866 Båstad,
Tel. 934 27 987
Bakkesmia AS,
bakkesmia@tussa.com
Follestaddal, 6156 Ørsta,
Tel. 900 77 610
BB-Lakk & Mek as,
www.bb-lakkogmek.no,
Pb 3, 3051 Mjøndalen,
Tel. 32 23 10 40
BEKO Industriverksted AS,
www.bekoind.no,
Nordstrandveien 57, 8012 Bodø,
Tel. 75 58 11 77
Boss Industri og Mek. Verksted AS,
www.bossindustri.no,
Bosmyrkollen 2, 4620 Kristiansand,
Tel. 38 00 09 00
Brackmann & Olsen Mekaniske AS,
Industriveien 5, 3090 Hof,
Tel. 32 75 95 88
Brødrene Midthaug AS,
www.midthaug.no,
6453 Kleive,
Tel. 71 20 15 00
BSI Service AS,
www.bsiservice.no,
Fleslandsvegen 159, 5258 Blomsterdalen,
Tel. 55 13 90 80
Byggmetall AS,
www.byggmetall.no,
Kraftlaget, 7250 Melandsjø,
Tel. 48 22 23 32
Byemark Stål AS,
www.byemark.no,
Storgata 22, 1890 Rakkestad,
Tel. 69 22 27 86
Bygg Teknisk Stål AS,
www.btstal.no,
Pb.173, 1890 Rakkestad,
Tel. 69 22 70 00
Christie & Opsahl AS,
www.christie.no,
Sofus Jørgensensvei 5, 6415 Molde
Tel. 71 20 31 00

Con-Serv AS,
www.con-serv.no,
Østerskogen 36, 4879 Grimstad,
Tel. 93 000 696
Contiga AS,
www.contiga.no,
Pb.207, Økern 0510 Oslo,
Tel. 23 24 89 00
Delprodukt AS,
www.delprodukt.no,
Moavegen 8, 7228 Kvål,
Tel. 72 85 75 75
Din Smed AS,
he-lerk@online.no,
Pb 3035 Ganddal, 4392 Sandnes,
Tel. 41 27 66 06
DM Stål AS,
www.dmstaal.no,
Øybergveien 59, 7224 Melhus,
Tel. 72 87 96 96
Edvind Hansen AS,
www.edvindhansen.no,
Pb 2063-PIB, 2811 Hunndalen,
Tel. 61 14 00 80
Einar & Kaares Mekaniske A/S,
www.ekmekaniske.no,
Lindebergveien 1, 2016 Frogner,
Tel. 63 86 86 60
EMV Construction AS,
www.emvc.no,
Ekornveien 11, 2240 Magnor,
Tel. 62 83 70 11
EuroWeld AS,
www.euroweld.no,
Haraldsvei 9, Pb. 420, 1471 Lørenskog,
Tel. 91 69 89 97
Fagstål AS,
www.fagstaal.no,
Lillevahrskogen 13, 3160 Stokke,
Tel. 33 33 71 40
Fana Stål AS,
www.fanastaal.no,
Espehaugen 23, 5258 Blomsterdalen,
Tel. 55 91 81 81
Fana Stålservice AS,
fanastaalsmed@gmail.com,
Rødshella 20, 5244 Fana,
Tel. 922 44 506
Feyling Mekaniske Verksted AS,
www.feyling-mek.no,
Emsevegen 128, 2770 Jaren,
Tel. 61 32 83 67
Finneid Sveiseverksted A/S,
www.finneidsveis.no,
Finneid Kai, 8210 Fauske,
Tel. 75 60 08 60
Fiskum Plate & Sveiseverksted AS,
www.fiskum-sveis.no,
Kongsbergveien 791, 3322 Fiskum,
Tel. 920 84 156
Frank Smed AS,
www.franksmed.no,
Vikavegen 137, 7340 Oppdal,
Tel. 72 42 21 91
Furstål AS,
www.furstal.no,
Industriveien 5, 9062 Furuflaten,
Tel. 77 71 12 00
GBS Produkter AS,
www.gbsprodukter.no,
Holmengata 24, 1394 Nesbru,
Tel. 66 77 80 20
Gjeraldstveit Mekaniske AS,
www.gjeraldstveit.no,
Brynaskogen 9, 5705 Voss,
Tel. 990 46 769
Glør AS,
lars.erling.eriksen@glor.as,
Myra 11, 8610 Mo I Rana,
Tel. 75 12 14 30
Gnist Industriservice AS,
www.gnist.no,
Pb 172, 2336 Stange,
Tel. 951 35 059
HA-MEK AS,
www.hamek-as.no,
Stangevegen 111,
4017 Stavanger,
Tel. 466 23 576
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STÅLPRODUSENTER
ArcelorMittal Commercial
Long Norway AS,
www.arcelormittal.com,
Holmenveien 20, 0374 Oslo,
Tel. 22 83 78 20
Outokumpu AS,
www.outokumpu.com,
Pb.6305 Etterstad, 0604 Oslo,
Tel.23 24 74 50
SSAB Svensk Stål AS,
www.ssab.com,
Pb 437, 1327 Lysaker,
Tel. 23 11 85 80
Stalatube OY
c/o GatewayStainless AS,
www.stalatube.com,
Pb.317 Bragernes, 3001 Drammen,
Tel. 32 82 85 02
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Hammerfest Industriservice AS,
www.hisas.no,
Meridiangata 40, 9600 Hammerfest,
Tel. 78 40 73 00
Hansen Sveis og Montering AS,
www.hansen-sveis.no,
Strandveien 1-3, 1661 Rolvsøy,
Tel. 69 94 99 20
Harasjøen Mekaniske AS,
www.haramek.no,
Harasjøen Næringspark, 2330 Vallset,
Tel. 62 58 53 00
Harstad Stålmontasje Drift AS,
rola-bre@online.no
Pb 2073 Kanebogen, 9497 Harstad,
Tel. 91 33 48 07
Hergun Sveiseindustri AS,
www.hergun.no,
Fosseveien 9, 4985 Vegårshei,
Tel. 37 16 81 75
Hiltula AS,
www.hiltula.no,
Grønøra Vest, 7300 Orkanger,
Tel. 72 47 97 90
HMR Group AS,
www.hmr.no,
Prestnesvegen 68, 5460 Husnes,
Tel.53 48 21 00
IMO Sveiseindustri,
www.imosveis.no,
Pb 15, 8604 Mo i Rana,
Tel. 480 25 070
IMTAS Transportmekanikk AS,
www.imtas.no,
Pb 500, 8601 Mo i Rana,
Tel. 751 24 366
Industrisveis AS
www.industrisveis.no
Versvikvegen 9, 3937 Porsgrunn
Tel. 35 93 24 80
Invisible Connections AS,
www.invisibleconnections.no,
Øran Vest, 6300 Åndalsnes,
Tel. 71 22 44 70
IPOA AS,
www.ipoa.no,
Produksjonsveien 21, 1618 Fredrikstad,
Tel.69 87 82 00
Ivar Bråthen Mekaniske AS,
www.braathenmek.no,
Gubberudvegen 132,
2312 Ottestad,
Tel. 62 57 60 00
JBM Products AS,
www.jbm-products.no,
Pb 523, 4357 Klepp Stasjon,
Tel.41 54 00 54
Jens Jensen AS,
www.jens-jensen.no,
Pb 2008, 9507 Alta,
Tel. 78 45 69 50
JHS Engineering AS,
www.jhs.no,
Torsvang, NO-3271 Larvik,
Tel. 33 14 14 60
Johs Sælen & Sønn AS,
www.selen.no,
Hegglandsdalvegen, 5201 OS,
Tel. 56 30 06 47
JoMek Sveis AS,
www.jomek.no,
Hellenvn. 12, 2022 Gjerdrum,
Tlf. 63 93 90 02
Jondal Stål AS,
www.jondalstaal.no,
Postboks 13, 5629 Jondal,
Tel. 53 67 50 50
Kontinental Maskinservice AS,
www.kontinental.no,
Lohnelia 49, 4640 Søgne,
Tel. 38 05 04 22
Kynningsrud Prefab AS,
www.kynningsrud.no,
Vallehellene 3, 1662 Rolvsøy,
Tel. 69 30 97 97
Lafopa Industrier AS,
www.lafopa.no,
Brenneveien 5, 7650 Verdal,
Tel. 740 73 150

LECOR Stålteknik AB,
www.lecor.se,
Dumpergatan 8,
S-442 40 Kungälv, Sverige,
Tel. +46 303 246670
Litana ir Ko,
C/o Litana Norge AS,
www.litana-group.com,
Vinjeveien 200, 3967 Stathelle,
Tel. 979 650 81
Llentab AS,
www.llentab.no,
Grenseveien 86 A, 0663 Oslo,
Tel. 977 07 300
(Bergen Tel. 55 39 26 00)
Lonbakken Mekaniske Verksted AS,
www.lonbakken.no,
Skansen 20, 2670 Otta,
Tlf. 61 23 55 70
LSI Welding AS,
dag@lsiwelding.no,
Kjerraten 15 Holmen, 3013 Drammen,
Tel. 94 01 09 73
Lysaker & Thorrud AS,
www.lystho.com,
Ryghgt. 6A, 3050 Mjøndalen,
Tel. 32 23 20 50
Lønnheim Stålbygg AS,
www.lonnheim.no,
PB 2141 Løkkemyra, 6502 Kristiansund N,
Tel. 913 98 966
Maritim Sveiseservice AS,
www.maritim-sveis.no,
Pb 3604, 9278 Tromsø,
Tel. 776 008 90
Mar-Kem AS,
www.mar-kem.no,
Holmestrandsvn. 106, 3036 Drammen,
Tel. 32 81 94 70
MA Totalbygg AS,
lasse@matotalbygg.no,
Oscars gate 81, 0256 Oslo,
Tel. 95 19 00 34
MCE AS,
www.mce.no,
Tongane, 5590 Etne,
Tel. 53 77 12 70
Mekanor AS,
www.mekanor.no,
Håmmålsfjellveien 27,
2550 Os i Østerdalen,
Tel. 62 49 76 60
Metacon AS,
www.metacon.no,
Pb.184, 1891 Rakkestad,
Tel. 69 22 44 11
Møre Stål AS,
www.mørestål.com,
Breivika industrivei 41, 6018 Ålesund,
Tel. 70 15 82 80
Nils Løff AS,
www.nilsloff.no,
Skrubbmoen 11, 3619 Skollenborg,
Tel. 32 76 33 50
Norax AS,
www.norax.no,
Elfengveien 1, 2500 Tynset,
Tel. 62 48 28 00
Norbye Industriservice AS
www.nis.as,
Øyjordnesveien 28, 9310 Sørreisa,
Tel. 975 36 869
Nordic Steel AS,
www.nordicsteel.no,
Orstadvegen 128A, 4353 Klepp Stasjon,
Tel. 46 90 00 00
Nortech AS,
www.nortech.no,
Skotselv Næringspark,
Pb.8, 3331 Skotselv,
Tel. 32 75 67 00
Næsset Mek. Verksted AS,
www.naessetmek.no,
Bergermoen, 3520 Jevnaker,
Tel. 61 31 09 11
Ofoten Mek AS,
www.ofotenmek.no,
Havnegt. 21, Pb.18, 8501 Narvik,
Tel. 76 97 78 10

OK Vedlikehold AS,
www.okvas.no,
Kristvika Næringspark, 6530 Averøy,
Tel. 71 51 53 56
Oppland Stål AS,
www.opplandstaal.no,
Ottadalsvegen 1630, 2682 Lalm,
Tel. 61 23 93 30
OPS Mekanisk AS,
www.opsas.no,
Buråsen 20, 4636 Kristiansand,
Tel. 99 47 33 13
Orkla Stålkonsult AS,
www.orklastal.no,
Furumoen 11, 7300 Orkanger,
Tel. 975 22 190
Overhalla Mek. Verksted AS,
www.omek-as.no,
7863 Overhalla,
Tel.74 28 21 38
PRETEC AS,
www.pretec.no,
Pb 102, 1740 Borgenhaugen,
Tel: 69 10 24 60
PRO CON AS,
truls_toivo@hotmail.com,
Brennmoen Industriområde,
9050 Storsteinnes,
Tel. 461 89 552
Procut AS,
www.procut.no,
6315 Innfjorden,
Tel. 71 22 60 90
Rosmek AS,
www.rosmek.no,
Pb.114, 1481 Hagan,
Tel.67 07 09 93
Rustfri Eksperten AS,
www.rustfrieksperten.no,
Hornebergveien 13, 7038 Trondheim,
Tel. 73 50 99 90
Ruukki Construction Oy,
www.ruukki.no,
Pb 900, 60101 Seinäjoki, Finland,
Tel.+ 358 20 59 11
Røkenes AS,
www.rokenes.no,
Knottveien 11, 9514 Alta,
Tel. 78 44 50 08
Røra Mek. Verksted AS,
www.roramek.no,
Sundsøya, 7670 Inderøy,
Tel. 74 15 44 78
Safe Exit AS,
www.safeexit.no,
Bergliveien 9, 3712 Skien,
Tel. 952 06 353
SIAS AS,
www.sias-as.no,
Pb 284, 3192 Horten,
Tel. 33 03 53 60
Skanska Stålfabrikken,
www.skanska.no,
Øysand, 7224 Melhus,
Tel. 40 01 36 60
Skar Industriservice AS,
www.skarindustri.no,
Åsaveien 93, 3531 Krokkleiva,
Tel. 32 15 82 92
Skipnes Mek. Verksted AS,
www.skipnesmek.no,
Skipnes, 6697 Vihals,
Tel. 71 64 56 41
SL Mekaniske AS,
www.slmekaniske.no,
Breimyra 11, 4340 Bryne,
Tel. 51 48 96 00
Stamas Productions AS,
productions.stamas.no,
Bedriftsvegen 33, 4353 Klepp Stasjon,
Tel. 51 97 89 20
Stjern Stål AS
www.stjern-entreprenor.no
Sjøvegen 10, 7170 Åfjord
Tel. 72 53 06 00
Stokke Stål AS,
www.stokkestaal.no,
Dalen veien 9, 3160 Stokke,
Tel. 33 33 58 00
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Øiseth Montasje AS,
tomont@online.no,
Kongleveien 5, 2214 Kongsvinger,
Tel. 400 84 557
Øysand Stål AS,
www.oysandstal.no,
Buvika, 7350 Buvika,
Tel. 72 86 62 10
STÅL- OG FASADEENTREPRENØRER
ALFA Stålentreprise AS,
www.alfa-stal.no,
Raglamyrvegen 15, 5536 Haugesund,
Tel. 48 03 90 51
Alustål,
www.alustal.no,
Vestengveien 40A, 1725 Sarpsborg,
Tel. 69 13 69 13
Borg Bygg AS,
www.borgbygg.no,
Tomteveien 47, 1618 Fredrikstad,
Tel. 69 35 12 70
Bøttger & CO AS,
www.bottger.no,
Pb 2518 Kjørbekk, 3702 Skien,
Tel. 35 52 54 70
EA Bygg & Betong AS,
www.eabygg.no,
Leirskogvegen 735, 2930 Bagn,
Tel. 970 84 290
KOBI Ålesund AS,
www.kobialesund.no,
Hatlevika 120, 6016 Ålesund,
Tel. 90 65 49 59
Lie Blikk AS,
www.lieblikk.no,
Kvålveien 13, 4323 Sandnes,
Tel. 46 94 00 00
Nordiske Stålbygg AS,
Øysandvegen 139, 7024 Melhus,
Tel. 72 85 39 30
O.B.Wiik AS,
www.obwiik.no,
Industriveien 13,
2020 Skedsmokorset,
Tel. 64 83 55 00
Panelbygg AS,
www.panelbygg.no,
Knoffsgate 16,
3044 Drammen,
Tel. 32 82 78 00
Scancon AS,
www.scancon.no,
K. G. Meldahls vei 3, 1672 Kråkerøy,
Tel. 99 09 52 27
Stål & Fasade AS,
www.stalfasade.no,
Sandvikveien 30, 4016 Stavanger,
Tel. 51 82 64 64
Stål- og Landbruksbygg AS,
www.sl-bygg.no,
Tjøllingveien 416, 3280 Tjodalyng,
Tel. 33 12 72 66
Stålteknikk AS,
www.staalteknikk.no,
Sandviksveien 30, 4016 Stavanger,
Tel. 992 73 000
ENTREPRENØRER
AF Gruppen Norge AS,
www.afgruppen.no,
Pb.34 Grefsen 0409 Oslo,
Tel. 22 89 11 00
Bjørn Bygg AS,
www.bjorn.no,
Pb 6342 Langnes, 9293 Tromsø,
Tel. 77 66 10 30
Consto AS,
www.consto.no,
Postboks 6154, 9291 Tromsø,
Tel. 975 92 901
Flaget AS,
www.flagetas.no,
Industriveien 22, 3300 Hokksund,
Tel. 907 54 305
Fronta Bygg AS,
www.frontagruppen.no,
Pb 1314, 5406 Stord,
Tel. 53 41 68 00

Hallgruppen AS,
www.hallgruppen.no,
Ask 32, 2022 Gjerdrum,
Tel. 40 00 50 77
Helgesen Tekniske-bygg AS,
www.htb.no,
Valestrand, 5281 Valestrandsfossen,
Tel. 56 19 34 00
HENT AS,
www.hent.no,
Vestre Rosten 79, 7075 Tiller,
Tel. 72 90 17 00
Implenia AS,
www.implenia.no,
Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo,
Tel. 22 50 73 00
Kynningsrud Fundamentering AS,
www.kynningsrud.no,
Postboks 13, 1662 Rolvsøy,
Tel. 69 30 97 97
Mesta AS,
www.mesta.no,
Pb 253, 1326 Lysaker,
Tel. 05 200
NCC Norge AS,
www.ncc.no,
Pb.93 Sentrum, 0101 Oslo,
Tel. 22 98 68 00
Norbridge AS,
www.norbridge.no,
Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal,
Tel. 954 44 091
Skanska Norge AS,
Konstruksjonsavdelingen,
www.skanska.no,
Pb.1175 Sentrum, 0107 Oslo,
Tel. 40 00 64 00
Talitor Construction,
www.talitor.no,
Pb 93, Evjeløkka 4A, 1662 Rolvsøy,
Tel. 69 33 90 80
Veidekke Entreprenør AS,
www.veidekke.no,
Pb 505 Skøyen, 0214 Oslo,
Tel. 21 05 50 00
Vinje Industri AS,
www.vinjeindustri.no,
Skibåsen 10A, 4636 Kristiansand,
Tel. 38 03 88 00
Ø.M.Fjeld AS,
www.omfjeld.no,
Pb 1214, 2206 Kongsvinger,
Tel. 62 82 14 22
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Stålbygg AS
www.staalbygg.fredrikstad.no
Sørkilen 2, 1621 Gressvik
Tel. 951 80 197
Stålbyggeren AS,
www.stalbyggeren.no,
Stongvegen 170, 4270 Åkrehamn,
Tel. 52 81 54 00
Sveen Mekaniske AS,
www.sveenmekaniske.no,
Sylte, 6652 Surna,
Tel.97 00 50 00
Sveis & Maskinteknikk AS,
www.smtas.no,
Strandgata 50, 8400 Sortland,
Tel. 76 11 18 00
Sveisemekanikk AS,
www.sveisemekanikk.no,
Lillevarskogen 16, 3160 Stokke,
Tel.33 33 80 60
Sveiseservice AS,
www.sveiseservice.no,
Arabergveien 2, 4055 Sola,
Tel. 47 60 48 00
Syljuåsen AS,
www.syljuaasen.no,
Kallerudlia 15, 2816 Gjøvik,
Tel. 61 14 50 80
Søgne Stål AS,
Nesan 37, 4532 Øyslebø,
Tel. 38 28 84 29
Sørmaskinering AS,
www.sormaskinering.no,
Østre Lohnelier 2, 4640 Søgne,
Tel. 38 16 66 91
Ti Industrier Hønefoss AS,
www.ti-industrier.no,
Verkstedveien 20, 3516 Hønefoss,
Tel. 32 11 44 90
Torsnes Industriservice AS,
www.torsnesservice.no,
Thorsøvn. 187,
1634 Gamle Fredrikstad,
Tel. 91 58 77 95
Tratec Koab AS,
www.koab.no,
Pb 64, 4795 Birkeland,
Tel. 416 80 128
Trondheim Stål AS,
www.trondheimstaal.no,
Pb.5735, 7437 Trondheim,
Tel.73 96 91 91
Trøndersveis AS,
www.trondersveis.no,
Solhøgda 5, 7350 Buvika,
Tel. 918 33 227
UNI STÅL AS,
Tassebekkveien 350,
3160 Stokke,
Tel.404 74 306
Uthaug Industri & Skipsservice AS,
www.uthaugindustri.no,
Hårberg, 7130 Brekstad,
Tel.905 23 226
Vevle Mek. Verkstad AS,
www.vevlemek.no,
Rymledalen, 5282 Lonevåg,
Tel. 56 39 26 75
Vikan Sveis AS,
www.vikansveis.no,
Pb 17, 8058 Tverlandet,
Tel. 75 51 51 00
Vinje Industri AS,
www.vinjeindustri.no,
Skibåsen 10A,
4636 Kristiansand,
Tel. 38 03 88 00
Vitec AS,
www.vitec.as,
Industriv.12, 7652 Verdal,
Tel. 454 84 600
VM sveis og montering AS
www.vmgruppen.no
Pb 2194 Høyden 1521 Moss
Tel. 69 23 53 53
Åkrene Mek. Verksted AS,
www.aakrene-mek.no,
Tuenvn. 81, 2000 Lillestrøm,
Tel. 63 88 19 40

RÅDGIVENDE INGENIØRER
COWI AS,
www.cowi.no,
Pb. 123, 1601 Fredrikstad,
Tel. 69 30 40 00
Degree of Freedom AS
www.dofengineers.com,
C/O Multiconsult AS,
Pb 265 Skøyen, 0213 Oslo,
Tel. 975 80 093
Dipl.-Ing. Florian Kosche AS
www.difk.no,
Møllergt. 12, 0179 Oslo,
Tel. 977 61 614
Hjellnes Consult as,
www.hjellnesconsult.no,
Pb 91 Manglerud, 0612 Oslo,
Tel. 22 57 48 00
Ingeniørgruppen AS,
www.ingeniorgruppen.no,
Pb 1035, 8602 Mo i Rana,
Tel. 909 87 359
Kværner Jacket Technology
Trondheim AS,
www.kvaerner.com,
Pb 1229 Sluppen, 7462 Trondheim,
Tel. 952 00 456
Multiconsult AS,
www.multiconsult.no,
Pb. 265 Skøyen, 0213 Oslo,
Tel. 21 58 50 00
North West Solutions AS,
www.nwsolutions.no,
Rensvikholmen, 6521 Frei,
Tel. 918 34 238
45
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PASSER AS,
www.passer.no,
Bjellandveien 24, 3172 Vear,
Tel. 98 88 94 16
Prefab Design AS,
www.prefabdesign.no,
Gamle Forusveien 14A, 4031 Stavanger,
Tel. 916 64 944
PROCON Stavanger AS,
www.procon-stavanger.no,
Sverdrupsgate 23, 4007 Stavanger,
Tel. 51 56 90 90
Pro-Consult AS,
www.pro-consult.as,
Ringtunveien 5, 1712 Grålum,
Tel. 990 95 238
Rambøll Norge AS,
www.ramboll.no,
Hoffsveien 4, 0275 Oslo,
Tel. 22 51 80 00
Siv. ingeniør Arne Vaslag AS,
www.av-as.no,
Karivoldveien 90, 7224 Melhus,
Tel. 72 87 12 50
Stål-Consult AS,
www.stal-consult.no,
Vesterveien 15B, 4613 Kristiansand S,
Tel. 38 10 30 00
Sweco Norge AS,
www.sweco.no,
Drammensveien 260, 0212 Oslo,
Tel. 67 12 80 00
Technip Norge AS
www.technip.com
Kjørboveien 14 & 16, 1337 Sandvika
Tel. 67 58 85 00
WSP Engineering AS,
www.hoyerfinseth.no,
Engebrets vei 5, 0275 Oslo,
Tel. 23 27 80 00
PROGRAMVARE / IKT
EDRMedeso AS,
www.edrmedeso.com,
Leif Tronstads plass 4,
1337 Sandvika,
Tel. 67 57 21 00
Nordiske Medier AS,
www.nordiskemedier.no,
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu,
Tel. 98 69 89 59
Theta Development as,
www.thetadev.no,
Pb 30 Laksevåg, 5847 Bergen,
Tel. 99 44 34 71
BRANNSIKRING OG ISOLERING
Firesafe AS,
www.firesafe.no,
Pb.6411 Etterstad, 0605 Oslo,
Tel. 22 72 20 20
Joma Trading Norway AS,
www.jomatrading.no,
Tomteveien 55, 1618-Fredrikstad,
Tel. 69 34 64 00
BETONGELEMENTPRODUSENTER
Con-Form Oslo AS,
www.con-form.no,
Trondheimsveien 184, 0570 Oslo,
Tel. 46 44 49 00
Contiga AS,
www.contiga.no,
Pb.207, Økern 0510 Oslo,
Tel. 23 24 89 00
Kynningsrud Prefab AS,
www.kynningsrud.no,
Vallehellene 3, 1662 Rolvsøy,
Tel. 69 30 97 97
Loe Betongelementer AS,
www.loe.no,
Pb.4, 3301 Hokksund,
Tel. 32 27 40 00
FESTEMATERIELL / MASKINER
Beijer AS,
www.beijeras.no,
Pb 9513, 3038 Drammen,
Tel. 32 20 24 00
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EJOT Festesystem AS,
www.ejot.no,
Pb 84 Røa, 0701 Oslo,
Tel. 23 25 30 40
HR Maskin AS,
www.hr-maskin.no,
Sagveien 8, 1890 Rakkestad,
Tel. 69 22 70 60
iTec AS
www.itec.as
Torvet 13110 Tønsberg
Tel. 977 99 226
Nord-Lock AS,
www.nord-lock.com,
Torvet 1, 3110 Tønsberg,
Tel. 977 99 226
P.A. Bachke AS,
www.pabachke.no,
Stanseveien 13, 0975 Oslo,
Tel. 21 06 19 60
P. Meidell AS,
www.meidell.no,
Stålfjæra 16 Kalbakken, 0975 Oslo,
Tel. 22 20 20 25
SFS Intec AS,
www.sfsintec.biz/no,
Solheimveien 44, 1473 Lørenskog,
Tel. 67 92 14 40
TBM AS,
www.tbmaskin.no,
Svelvikveien 61, 3039 Drammen,
Tel 48 23 49 77
Tingstad AS,
www.tingstad.no,
Breivika Industrivei 4, 6018 Ålesund,
Tel. 70 17 77 00
INSPEKSJON / DOKUMENTASJON
AAA Certification AB,
www.a3cert.com,
Göteborgsvägen 16H, 441 43 Alingsås, Sverige,
Tel. +46 322 642 600
FeC AS,
www.fec.as,
Leknesvegen 246, 5915 Hjelmås,
Tel. 926 03 289
HSP Inspection AS,
www.hspinspection.no,
Statsminister Torps vei 1a,
1738 Borgenhaugen,
Tel. 69 87 99 88
Ikm Inspection AS,
www.ikm.no,
Holmejordet 21A, 3267 Larvik,
Tel. 33 13 24 50
Inspecta AS,
www.inspecta.com,
Herbergveien 2, 1710 Sarpsborg,
Tel. 69 10 17 10
Mar-Kem AS,
www.mar-kem.no,
Holmestrandsvn. 106, 3036 Drammen,
Tel. 32 81 94 70
MSG Technology AS,
www.msgtechnology.no,
Moav. 8, 7228 Kvål,
Tel. 905 600 82
Nordvest Inspeksjon AS,
www.nordvest.no,
Lyngja, 6475 Midsund,
Tel. 71 27 93 00
Quality Welding AS,
www.qualitywelding.no,
Skibåsen 9, 4636 Kristiansand S,
Tel. 91 99 88 88
Safe Control Materialteknik AB,
www.safecontrol.se,
Tillgängligheten 1,
417 01 Göteborg, Sverige,
Tel. +46 (0)31-65 64 70
Svetsansvarig i Sverige AB,
www.svetsansvarig.se,
Gravanäsvägen 11,
342 93 Hjortsberga, Sverige,
Tel. +46 721 60 57 00
Teknologisk Institutt AS,
www.teknologisk.no,
Kabelgaten 2, 0580 Oslo,
Tel. 22 86 50 00

MALING
Joma Trading Norway AS,
www.jomatrading.no,
Tomteveien 55, 1618-Fredrikstad,
Tel. 69 34 64 00
Jotun A/S,
www.jotun.no,
Hystadvn. 167,
3209 Sandefjord,
Tel. 33 45 70 00
Zinga Norway AS,
www.zinganorway.no,
Tjuvholmen Allè 3, 0252 Oslo,
Tel. 23 89 10 35
VARMFORSINKING
Brødr. Berntsen AS,
www.bberntsen.no,
Hensmov. 43, 3516 Hønefoss,
Tel. 32 10 97 70
NOT Varmforzinking AS,
www.not-varmforzinking.no,
Jernbanevegen 21, 4365 Nærbø,
Tel. 982 96 251
Duozink AS,
www.duozink.no,
Borgeskogen 71, 3160 Stokke,
Tel. 400 03 686
Duozink Selbak AS,
www.duozink.no,
Løenv. 4, 1653 Sellebakk,
Tel. 400 03 686
FerroZink Trondheim AS,
www.ferrozink.no,
Industriveien 51, 7080 Heimdal,
Tel. 72 89 62 00
Galvano Tia AS,
www.galvano.no,
Pb 143, 8201 Fauske,
Tel. 75 60 11 00
Molde Zink AS,
www.moldezink.no,
Baklivegen 13, 6450 Hjelset,
Tel. 71 20 29 10
Pro-Consult AS,
www.pro-consult.as,
Ringtunveien 5, 1712 Grålum,
Tel. 990 95 238
Vestsink AS,
www.vestsink.no,
Gurskøy, 6080 Gurskøy,
Tel. 70 08 03 60
Vik Ørsta AS, Avd Vik,
www.vikorsta.no,
6893 Vik i Sogn,
Tel. 57 69 86 50
Vik Ørsta AS, Avd Ørsta,
www.vikorsta.no,
Strandg. 59, 6150 Ørsta,
Tel. 70 04 70 00
Zinken AS,
www.zinken.no,
Idrettsv. 138,
5353 Straume,
Tel. 406 20 200
ORGANISASJONER/UTDANNING
Chr. Thams Ressurs,
www.thamsressurs.no,
Orkdal vgs Follo,
7300 Orkanger,
Tel. 926 81 727
Den norske Stålgruppen,
www.stalforbund.com/stalgruppen.htm
Høgskolen i Gjøvik,
www.hig.no
Industrigruppen Stål og Fasade (IGS),
www.igsf.no
Nordic Galvanizers,
www.zincinfo.se
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner,
www.NFSkompetanse.com
Stål- og metallgrossistenes Forening,
Pb. 1369 Vika, 0114 Oslo,
Tel. 23 23 90 90
Universitetet i Agder,
www.uia.no,
Pb 509, 4898 Grimstad,
Tel. 37 23 30 00
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Chr. Thams ressurs og studiesenter tilbyr nå IWS-,
IWT- og IWE- utdanning. Norsk Sveiseteknisk
Forbund har godkjent Chr.Thams for alle 3 nivåene.
Utdanningen gjennomføres hovedsakelig ved hjelp av
videokonferanse. Deltagerne deltar aktivt i undervisningen fra sin egen PC hjemme eller på jobb. I løpet
av de 6 siste årene har Chr.Thams utdannet nasjonale sveisekoordinatorer spesielt for byggebransjen.
De oppfordres nå til å ta IW-utdanning. Oppstart for
alle 3 nivåene er 11. januar 2018.
Mer informasjon: www.thamsressurs.no
(+47) 72 81 18 99, post@thamsressurs.no

Nye medlemmer
i Norsk Stålforbund
Stålentreprenører / verksteder
● Sveiseservice AS,
www.sveiseservice.no
Festemateriell / Maskiner
● HR Maskin AS,
www.hr-maskin.no
Entreprenører
● Flaget AS,
www.flagetas.no
Rådgivende ingeniører
● Sweco Norge AS,
www.sweco.no
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Morten Aspås, Therese Jensen, Bjørnar Værnes fra Chr. Thams ressurs og
studiesenter og Håvard Sletvold fra Axess er ivrig etter å komme i gang.

Høy ytelse av vannbasert maling
Et EU-finansiert prosjekt kalt Barrier
Plus hvor Norsk Stålforbund har deltatt,
utviklet for korrosjonsbeskyttelse av
stålkonstruksjoner, er nå ferdigstilt.
Fordelene ved dette belegget inkluderer forsterket fuktmotstand, lavflyktige organiske forbindelser (VOC) og
en-komponent selv-tverrbinnende,
uten isocyanater. For å aktivere denne
ytelsen ble et latexpolymerbindemiddel
designet, uten bruk av såpe-lignende
molekyler, kjent som overflateaktive
midler, for å danne spredningen. Ved å
minimere overflateaktive stoffer i belegget ble barrieregenskapene betydelig
forbedret. Latexen ble vellykket opp

til 15 kg mengder og en rekke belegningsprestasjonstester ble fullført. En
livssyklusvurdering viste at BarrierPlusbelegget har en bedre miljøprofil enn
industrielle løsningsmiddelbelegg og
viste lovende resultater i forhold til kommersielle vannbårne referanser.

MEDLEMSNYTT

IWS-, IWT- og IWE- utdanning

Stålkomponent før og etter sprøytepåføring av et pigmentert belegg.
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Examensarbetet 2017
På Stålbyggnadsdagen delades stipendiet för bästa examensarbetet i
Stålbyggnad 2017 till Jonas Fahleson från Norrbottens Byggprojektering.
Handledare har varit Claes Fahleson, Fahleson & Co,
och examinator Peter Collin, LTU/Ramböll.

Konstruktioners säkerhet
kopplat till ingenjörens val
vid dimensionering
En ingenjör eller en konstruktör måste under projekteringsprocessen göra åtskilliga
val. Valen kan till exempel vara vilka laster som förväntas uppstå på konstruktionen
under dess livslängd, eller tolkningen av konstruktionens geometri som används för
att beräkna lasternas påverkan. Ingenjörer har ofta möjlighet att göra olika val utan att
för den skull valet kan sägas vara felaktigt.

D

et allra vanligaste sättet att verifiera en byggnads säkerhet
mot brott är med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt
Eurokoderna. De ingående last- och bärförmågeparametrarna tillskrivs partialkoefficienter som inkluderar de osäkerheter
som varje parameter är förknippad med. Partialkoefficienterna ges
bestämda, deterministiska, värden som i grunden är anpassade med
hjälp av sannolikhetsteoretiska metoder så att en tillfredställande
säkerhet uppnås. Säkerheten mot brott försäkras genom att verifiera
att lasteffekterna inte överskrider bärförmågan. Alternativt, kan
verifieringen ske med hjälp av sannolikhetsteoretiska metoder.
Istället för att last- och bärförmågeparametrarna tillskrivs partialkoefficienter så behandlas dessa som stokastiska variabler där
varje variabel beskrivs med hjälp av en statistisk fördelning med
tillhörande karakteristiska parametrar såsom exempelvis medelvärde och varians. Bärverkets säkerhet mot brott verifieras genom att
kontrollera att det beräknade säkerhetsindexet β överstiger ett
förutbestämt målvärde för säkerhetsindexet β t som, analogt med
brottsannolikheten, är kopplat till Eurokodernas säkerhetsklasser
enligt tabell 1.
Vid dimensionering med sannolikhetsteoretiska metoder används stokastiska variabler för last, materialvärden och geometriska
parametrar. Utöver detta tillkommer stokastiska variabler för modellosäkerheter på både last- och bärförmågesidan. Informationen som
ges i Eurokoderna, samt bakgrundsdokumenten till dessa, gällande
modellosäkerheternas innehåll är dock något begränsad. En del av
modellosäkerheten tar hänsyn till förenklingar i beräkningsmodeller,
som ibland är empiriska, en annan del av osäkerheten är förknippad
med ingenjörens val, även om detta inte explicit anges i Eurokoderna.
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Säkerhets klass

Brottsannolikhet

Säkerhetsindex

1

10

≥3,7

2
3

-4
-5

10

≥4,3

-6

10

≥4,8

Tabell 1. Säkerhetsklass, brottsannolikhet och säkerhetsindex.
Underlag till studien

Sedan några år tillbaka har SBI tillsammans med Nordcert initierat
en frivillig certifieringskurs av stålbyggnadskonstruktörer. Kursen
riktar sig till konstruktörer med civil- eller högskoleingenjörsexamen med fem respektive åtta års arbetslivserfarenhet. Mellan åren
2010 och 2016 fick ett stort antal byggnadskonstruktörer exakt
samma kursuppgift som handlade om att ta fram laster, beräkna
lasteffekter och dimensionera ett antal komponenter i en mindre
hallbyggnad i stål.
Dimensioneringsunderlaget som byggkonstruktörerna tilldelades
var kortfattat. Följande information erhölls:
» En planritning med yttre mått, centumavstånd för de bärande
elementen i stommen samt vindstagens placering i ytterväggarna.
Av ritning framgick även att stagning endast var möjlig i tre av
väggarna eftersom garageportar var placerade längs hela ena
långsidan.
» En sektionsritning med yttre mått, där det även framkom att taket
var flackt sluttande i riktning parallellt med byggnadens kortsida.
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PRISMOTIVERING

Partialkoefficientmetoden baseras på uppmätta, alternativt antagna, statistiska fördelningar av laster och
materialstyrkor. Via sannolikhetsteoretisk behandling av statistiska data kan storlek på partialkoefficienter och
lastkombinationsfaktorer bestämmas. En konstruktions säkerhetsnivå beror emellertid i realiteten av ytterligare
en variabel, nämligen noggrannheten av konstruktörens beräkningsmässiga modell av den verkliga konstruktionen.
Statistiska data för denna variabel har inhämtats från ett stort antal konstruktionsberäkningar, utförda inom
ramen för Stålbyggnadsinstitutets certifiering av Stålbyggnadskonstruktörer. Denna variabel behandlas därefter
med samma matematiskt strikta sannolikhetsteoretiska metoder som exempelvis snölast och vindlast och dess
effekt på konstruktionens säkerhetsnivå undersöks.
Rapporten behandlar en intressant frågeställning och presenterar beaktansvärda slutsatser. Den håller en
teoretisk nivå som man sällan ser i examensarbeten. Den är därutöver välskriven och föredömligt disponerad.
För detta belönas den med Stålbyggnadsinstitutets pris för bästa examensarbete 2017.

Figur 1. Antagen karakteristisk egentyngd av taket.

Figur 3. Klassificering av fel som begicks vid dimensioneringsuppgiften.

Figur 2. Beräknat karakteristiskt vindtryck.

» Byggnadens geografiska läge och verksamhet.
» Takplåten var av bärande högprofil och skulle dimensioneras
för skivverkan.
» Vidare uppmanades man att göra lämpliga antaganden vid avsaknad av information.
Informationen i de givna förutsättningarna var således på den nivå som
en byggnadskonstruktör kan förväntas erhålla i verkligheten i sitt yrke.
Vid resultatsammanställningen av beräkningsuppgifterna uppmanade
kursledaren berörda byggnadskonstruktörer att åtgärda eventuella
felaktigheter innan man ansågs vara godkänd i kursmomentet.
Ingenjörens val

I detta examensarbete har de ogranskade dimensioneringsberäkningarna analyserats. Resultaten sammanställdes och ett antal beräkningsparametrar, relaterade till de val och antaganden ingenjören
gjort under dimensioneringen, kontrollerades. Exempelvis kontrollerades antagen egentyngd av taket, antagen referenshöjd på
byggnaden samt antal medräknade pelare som bidrar till global
snedställning. I figur 1 och 2 visas fördelningen i antagen egentyngd
för tak samt beräknade karakteristiskt hastighetstryck av vind.
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De felaktigheter som påvisades vid dimensioneringen klassificerades utifrån en modell baserad på Rasmussens arbete om kognitivt
beteende vid beslutsfattande:
» Slarvfel, där intentionen är korrekt men utförandet är felaktigt.
» Misstag, där intentionen är felaktig men utförandet är korrekt.
Dessa kan antingen vara kunskaps- eller regelbaserade fel.
» Överträdelser, där intentionen är medvetet felaktig exempelvis för
att minimera arbetsinsatsen.
Figur 3 ovan visar hur de olika felen fördelade sig enligt denna
klassificering.
Förutom felklassificering så sammanställdes lastberäkningarna.
Figur 4 och 5 visar till exempel de dimensionerande vertikallaster
samt horisontallaster som erhölls vid beräkningarna.
Utifrån underlaget skattades även statistiska parametrar, kopplade
till variationerna i beräknade lasteffekter på grund av ingenjörens
val, med hjälp av matematisk statistik. Vidare användes en sannolikhetsteoretisk (nivå 2) metod för att analysera hur brottsannolikheten
påverkades då denna modellosäkerhet varierades.
Resultat av studien

I studien konstaterades, utifrån ett 95 procent konfidensintervall,
att variationskoefficienten för de beräknade lasteffekterna, härvid
definierad som modellosäkerheten på grund av ingenjörens val med
beteckningen Vθ S , varierar någonstans mellan 0–0,3 beroende på
aktuell lastkombination och lasttyp.
Med hjälp av enkla exempel, innehållandes en permanent och en
variabel last, påvisades att variationerna hos modellosäkerheten VθS
medför en ökning av brottsannolikheten och därmed en minskning
av säkerhetsindexet β. Storleken på dessa effekter beror av fördelningen ϕ mellan den permanenta- och variabla lasten. Som ett exempel
konstaterades att då ϕ = 0,75 (75 procent av den totala karakteristiska
lasten är variabel och 25 procent är permanent) samt VθS = 0,3 så reEXAMENSARBETET 2017 • 49
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Bästa examensarbetet 2017
VθS

0

0,1

0,2

0,3

ϕ=0,75
R

1,20

1,20

1,20

1,20

G

0,89

1,04

1,53

2,49

Q

1,57

1,70

2,12

2,88

γ

Tabell 2. Nödvändiga partialkoefficienter för permanent last (G) och variabel last (Q) anpassade mot partialkoefficienten 1,2 för
bärförmågan (R) då 75 procent av den totala karakteristiska lasten är variabel och 25 procent permanent.

Figur 4. Sammanställning av dimensionerande vertikala lasteffekter.

➤

ducerades målvärdet för säkerhetsindexet β t= 4,75 i säkerhetsklass
3 till β ≈ 3,24 enligt figur 6.
Vidare så konstaterades att de negativa effekterna av att öka VθS,
beträffande en minskning av säkerhetsindexet β, är mer påtagliga
då den permanenta lasten är den dominerande lasten, det vill säga
då ϕ=0,25 (25 procent variabel last och 75 procent permanent last).
Genom att exempelvis öka VθS från 0,1 till 0,2 så minskas säkerhetsindexet med 30 procent (jämfört med en minskning på 16 procent
för fallet ϕ=0,75). Detta har sitt ursprung i att spridningen hos
permanenta laster normalt är små och därmed får variationerna hos
modellosäkerhetsparametern stor inverkan på brottsäkerheten då den
permanenta lasten är dominant.
Slutligen konstaterades att det inte är försvarbart att med hjälp
av partialkoefficienter inkludera denna typ av modellosäkerhet i
beräkningarna. Detta eftersom den stora spridningen skulle medföra
mycket höga värden på partialkoefficienterna på lastsidan för att
bibehålla säkerhetsindex för säkerhetsklass 3 då modellosäkerheten
varieras, se tabell 2.
Istället föreslås andra typer av åtgärder som eliminerar att denna
spridning (läs: modellosäkerhet) uppkommer:
» Granskning av beräkningar. Exempelvis syftar dimensioneringskontroller enligt 25 § i EKS 10 att eliminera grova fel. Det är även
vanligt idag att företagen skapar interna checklistor som används
vid dimensioneringskontroller. Dessa kontroller är speciellt viktiga
då det handlar om nyutexaminerade ingenjörer med otillräcklig
erfarenhet för att kunna ifrågasätta rimligheten hos beräknade
resultat.
» Öka återkopplingen mellan personer med stor- respektive liten
kunskap inom aktuellt område, till exempel med hjälp av kurser,
konferenser och workshops.
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Figur 5. Sammanställning av dimensionerande horisontella lasteffekter.

Figur 6. Erhållet säkerhetsindex då modellosäkerheten p.g.a. ingenjörens
val varierar för fallet då 75 procent av den totala karakteristiska lasten är
variabel och 25 procent permanent.

» I de fall dimensioneringsuppgiften är av, för ingenjören, obekant
natur bör denne tilldelas extra tid för arbetet.
Till sist bör nämnas att det i många fall även finns en viss inbyggd
säkerhetsmarginal i dimensioneringen eftersom utnyttjandegraden
hos en dimensionerad konstruktionsdel sällan är 100 procent. Detta
beror till stor del av användandet av till exempel standardprofiler
i stål.n
Hela publikationen finns att läsa/ladda ner på
LTUs publikationsdatabas:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-62950
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Låt de goda idéerna
bli till verklighet
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.

TACK!
Tack alla ni som besökte oss på

STÅLBYGGNADSDAGEN
KONTOR

LOGISTIK

HANDELSCENTER

i Stockholm 25-27 oktober.

PREFERENS

ARENA

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

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

Få din nästa projektidé på arcelormittalprojekt.se

Posttidning B
Retur adr: Norsk Stålforbund
Møllergata 8,
0179 Oslo,
Norge

Nya Hempadur
Avantguard® 860
En verklig utmanare

Vår förstklassiga nya, Hempadur Avantguard 860 är en
aktiverad zinkprimer som ger ett överlägset rostskydd,
är oerhört lätt att applicera och leder till bevisat lägre
produktionskostnader.
Jämfört med zinksilikat:
• 4x snabbare torktid
• 2x bättre motståndskraft mot sprickbildning
Behåller sina lättapplicerade egenskaper vid olika
temperaturer och luftfuktighet.
Samma goda rostskyddsegenskaper som hos en oorganisk
zinksilikatfärg och lika lätt att applicera som en epoxi.
Kontakta oss på avantguard@hempel.com om du vill ha mer
information.
avantguard.hempel.com

