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Vi på WSP är din stålkonstruktör som kan stålets alla möjligheter.  
Vi vet hur man skapar den avvägda balansen mellan  arkitektur, 

 funktion, produktion, tid och ekonomi som resulterar i ett 
 framgångsrikt projekt. Trygghet och ansvar är nyckelord för oss.  

Vi är världsledande  rådgivare och konsulter inom samhällsutveckling 
som kombinerar global spetskompetens med lokal förankring för  

att göra ditt projekt redo för framtiden. 

Hör av dig så berättar vi mer.

Vi  
framtidssäkrar  
världen
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LEDARE  NR 1  2022
God efterfrågan  
i oviss framtid
Vi har just avslutat ett av de affärsmässigt mest framgångsrika åren 
i stålbyggnadsbranschens historia. Med fyllda orderböcker gick bran-
schen in i 2022. Vad de är värda återstår att se efter den vedervärdiga 
ryska invasionen av Ukraina. Vår marknad kommer sannolikt att på-
verkas under överskådlig tid. 

Den svenska stålexporten gjorde ett av de bästa resultaten under 
2000-talet med närmare 60 miljarder kronor i intäkter. Det såg fort-
satt ljust ut före invasionen enligt auktoritativa bedömare som räknade 
med en ökad generell stålefterfrågan i Sverige om fem procent jämfört 
med 2021. Inom EU förutspåddes en ökad konsumtion av konstruk-
tionsstål med drygt fyra procent under 2022.

Trots den säkerhetspolitiska oron ökar stålaptiten i världen och efter 
drygt 20 år ser vi en fördubbling av stålproduktionen som närmar sig 
två miljarder ton/år. Den fossilfria ståltillverkningen har en ansenlig bit 
kvar att vandra innan den är operativ på global nivå. Teknikutveckling 
pågår överallt i världen och omkring 2060 kan huvuddelen av ståltill-
verkningen vara koldioxidneutral. Hur behoven av ökad energipro-
duktion ska lösas återstår att se. Steget att gå från dagens masugnspro-
cess till direktreducerad järnframställning baserad på vätgas lär kräva 
100 nya megastora kärnkraftverk. 

Haveriet för den svenska energipolitiken har blivit synligt hos envar 
elanvändare. Elbristen i Norden har lett till ökad import och därmed 
även import av krisdrabbade europeiska elpriser. Dessa kommer till-
sammans med höga stålpriser och ökade transportkostnader att ställa 
till det för vår bransch. Generella prisökningar, materialbrist och långa 
leveranstider kommer troligen dämpa efterfrågan på marknaden. Sam-
tidigt blåser de säkerhetspolitiska vindarna i Europa fortsatt åt fel håll. 

Alla osäkerheter till trots ser företagen inom stålbyggnad viss 
lönsamhet, hyfsad efterfrågan på logistikbyggnader, ökat tryck i bo-
stadsbyggandet och att kontorsprojekt ånyo börjat dyka upp. På in-
frastuktursidan dominerar broprojekt som handlar om byten och reno-
veringar. Här kommer stålets fördelar väl till pass – snabbt att montera, 
hög hållfasthet, långa spännvidder samt optimal precision. Här bör den 
nya imponerande Skurubron i Nacka nämnas, en 379 meter lång bro 
med 5800 ton stål. Stålbyggnadsinstitutets professionella stålnätverk för 
unga med intresse av stålbyggande kommer att besöka brobygget i vår.

Stålbyggnadsbranschens framgångar kräver fler nya medarbetare 
och inspiratörer på lärosätena. Kanske lär vi kunna välkomna nya 
medarbetare i branschen från Ukraina. Nyligen fick Chalmers en ny 
professor, stålentusiasten Mohammad al-Emrani, vars engagemang för 
samhällsbyggnad i allmänhet och stålbyggnad i synnerhet imponerar. 
Engagemang och entusiasm räcker en bit på vägen men ytterst krävs 
djupa kunskaper, förmåga att omsätta dessa i spännande och attraktiva 
forskningsprojekt samt inte minst att utgöra en stimulerande förebild 
för teknologerna. Mohammad är professor vid institutionen för Kon-
struktionsteknik/Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. I sin forsk-
ning fokuserar han huvudsakligen på stålkonstruktio-
ner och fiberarmerade kompositer. 

Ledaren är skriven måndag 7 mars. 

Peter Salomon
ordförande, Stålbyggnadsinstitutet
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Vätgaslagret i Luleå tar form
Bygget av bergrumslagret för fossilfri vätgas i Luleå 
har nått halvtid och bland annat håller själva stål-
linern (stålskiktet) inne i Svartöberget på att mon-
teras. Lagret, som blir en viktig del av värdekedjan 
för fossilfri järn- och stålframställning, är planerat 
att tas i drift till sommaren. Tekniken för lagring 
av gas i ett inklätt bergrum under mark (LRC) är 
väl beprövad för lagring av naturgas. Nu tar dock 
tekniken ännu ett steg framåt när detta för första 
gången utvecklas med vätgas i större pilotskala.
www.hybritdevelopment.se

SSAB tidigarelägger 
omställningen för  
fossilfritt stål 
SSAB:s styrelse har fattat ett 
inriktningsbeslut om att bygga om 
det nordiska produktionssystemet 
för tunnplåt i grunden och accele-
rera företagets gröna omställning. 
Bakgrunden är den kraftigt växande 
efterfrågan på fossilfritt stål. Planen 
är att ersätta nuvarande system 
med så kallade minimills, som ger 
ett breddat produktprogram och 
en förbättrad kostnadsposition. 
Ambitionen är att i stort sett ta bort 

NYTT&NOTERAT
Trafikverkets arkitekturpris på Arkitekturgalan
Varvsbron på Oceanpiren i Helsingborg är en av de fyra nominerade till 
Trafikverkets arkitekturpris. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan som sänds 
digitalt torsdag den 7 april. 

Ur juryns motivering: ”Med sina mjuka och svängda former tar Varvsbron 
steget ut i Oceanhamnen, Helsingborgs nya urbana arkipelag. En föredömlig 
process, präglad av innovation och kreativitet, har resulterat i en väl gestaltad 
artefakt som samtidigt spänner bågen och visar vägen för stadens framtida 
stadsutveckling.”
www.arkitekt.se/arkitekturpriser/arkitekturgalan/arkitekturgalan-2022/
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koldioxidutsläppen kring 2030, 15 år 
före tidigare kommunicerad plan. För 
att det ska gå att genomföra måste 

nödvändig infrastruktur vara på plats 
i tid, framför allt tillgång till fossilfri el.
www.ssab.se

SBI är Scenografipartner 
till Arkitekturgalan
Stålbyggnadsinstitutet är Scenogra-
fipartner till Arkitekturgalan 2022. 
Som scenografipartner tar vi in stålet 
på scenen och synliggör det cirkulära 
byggmaterialet. Galan går av stapeln 
den 7 april genom en livesändning 
från Kulturhuset i Stockholm. 

Arkitekturgalan arrangeras av Sve-
riges Arkitekter och är Nordens största 
mötesplats för arkitektur. Ett event 
som bjuder på inspiration och kunskap 
och där årets bästa arkitektur får pris.

Förändra är temat för årets Arki-
tekturgala. Samhället befinner sig i 
en snabb förändringsprocess som 
måste öka takten om vi ska nå våra 
klimatmål. Samhället och vi alla 
är – vare sig vi vill det eller inte, har 
planerat för det eller inte – inne i en 
förvandlingsprocess och ett skede 
av transformation. 

Välkommen till en inspirerande 
dag med arkitekturen och föränd-
ringen i centrum!

Information och anmälan: 
www.arkitekt.se/arkitekturpriser/ar-
kitekturgalan/arkitekturgalan-2022/

BE Group levererar stål, armering, rör, specialstål, 
rostfritt och aluminium till bygg- och verkstadsindustri 
över hela Sverige och i fem andra nordeuropeiska 
länder. 

I vårt erbjudande ingår sortimentsbredd, produkt- 
kunskap 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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ATT LEVERERA STÅL!

VÄLKOMMEN TILL VÅRVÄLKOMMEN TILL VÅR  

NYA WEBBSHOP!NYA WEBBSHOP!

www.begroup.sewww.begroup.se

BE_Group_Nyheter_om_Stålbyggnad_Nr_4_2021_utfall.indd   1BE_Group_Nyheter_om_Stålbyggnad_Nr_4_2021_utfall.indd   1 2021-09-15   09:49:332021-09-15   09:49:33



BE Group levererar stål, armering, rör, specialstål, 
rostfritt och aluminium till bygg- och verkstadsindustri 
över hela Sverige och i fem andra nordeuropeiska 
länder. 

I vårt erbjudande ingår sortimentsbredd, produkt- 
kunskap 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

>130 ÅRS  
ERFARENHET AV 

ATT LEVERERA STÅL!

VÄLKOMMEN TILL VÅRVÄLKOMMEN TILL VÅR  

NYA WEBBSHOP!NYA WEBBSHOP!

www.begroup.sewww.begroup.se

BE_Group_Nyheter_om_Stålbyggnad_Nr_4_2021_utfall.indd   1BE_Group_Nyheter_om_Stålbyggnad_Nr_4_2021_utfall.indd   1 2021-09-15   09:49:332021-09-15   09:49:33



NR 1 •  2022 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD8  

NYTT&NOTERAT

N
T

B
R

ys
ta

d
 E

n
er

gy
P

ia
 N

or
d

la
n

d
er

Norsk Offshoredag 2022  
med fokus på Energisituasjonen 
i Norge og Internasjonalt
Norsk Offshoredag 2022 vil bli arrangert 31.mai 
2022 for 20. gang. Formålet med Norsk Offsho-
redag var fra starten i 2002 å sette fokus olje og 
gass industrien og stålkonstruksjoner til havs. 
Konferansen har de senere årene hatt fokus på 
de nye utviklingstrender innen fornybar energi, 
havvind, etc., og dette vil bli hovedfokus også på 
årets konferanse.

Konferansen, som holdes i regi av Norsk Fo-
rening for Stålkonstruksjoner (NFS) i samarbeid 
med Norsk Stålforbund, avholdes på Radisson 
Blu Scandinavia Oslo ved slottet. Det vil også 
være mulig å delta digitalt via Teams. Dette er 
del av et 2-dagers arrangement, med Seminar 
om Havvind og Fornybar Energi – aktuelle områ-
der og regelverk – dagen etter, den 1. juni.

Olje og Energiminister Terje 
Aasland åpner konferansen
Konferansen har de senere år 
fått positiv støtte fra Olje- og 
Energidepartementet, og vil 
også i år ha et åpningsinnlegg 
med Olje og Energiminister 
Terje Aasland. 

Den høyaktuelle energisitu-
asjonen i Norge og Internasjo-

nalt vil deretter bli dekket av 
et innlegg fra Jarand Rystad i 
Rystad Energy. 

Konferansen videre er 
inndelt i 3 hovedsesjoner: Hav-
vind, Offshore byggeprosjekter 
og Fornybar Energi. Det vil i alt 
være 11 faglige foredrag totalt 
fordelt på disse sesjoner.

Thor Dahl, Leder NFS
Program for dagen er vist her: 
www.norskoffshoredag.no. 

Terje Aasland

Jarand Rystad

Ny professor på Chalmers  
– Mohammad Al-Emrani 

Mohammad Al-Emrani är ny professor 
på avdelningen för konstruktionsteknik, 
i forskargruppen Lättviktskonstruktio-
ner, på Chalmers. I sin forskning har han 
fokuserat huvudsakligen på stålkonstruk-
tioner samt FRP kompositer. Moham-
mad bedriver idag forskning inom bland 
annat utmattning av stålkonstruktioner, 
tillståndsbedömning samt förstärkning 
och reperation. 

Den 15 december 2021 hölls Moham-
mads installationsföreläsning – Applied research… from needs to 
implementation. 

Abstract: Steel structures have played a major role in the deve-
lopment of industrial societies since the early 18-century. Bridges, 
high-rise buildings, offshore platforms, and many other types struc-
tures have been possible to construct due to the excellent properties 
of steel as a building material. Steel as a material has developed 
substantially during the last decades. New production methods have 
also emerged opening for new possibilities for more industrialized 
manufacturing of steel structures. This is taking place in times (or 
as a result) of an increased awareness of the importance of more 
sustainable design, production, and construction methods.
www.chalmers.se

Annika Roos ny vd på Jernkontoret 
Annika Roos har nu tillträtt som ny vd på Jern-
kontoret. Hon ska fortsätta driva arbetet med att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för järn- och 
stålindustrins verksamhet i Sverige. Annika Roos 
kommer närmast från rollen som global chef för 
Powder-verksamheten inom Sandvik Manufac-
turing and Machining Solutions. Hon har arbetat 
inom Sandvik-koncernen under 35 år i en rad 
olika ledande befattningar, senast med fokus på 
att utveckla affären för metallpulver som bland 
annat används vid 3D-printing. Annika har en ut-
bildning inom teknisk fysik från KTH. Annika Roos 
tar över efter Bo-Erik Pers som går i pension.
www,jernkontoret.se

Jenny Gotthardsson – Årets Fe 2022
Jenny Gotthards-
son, områdeschef 
för Boliden Gar-
penberg, tilldelas 
utmärkelsen 
Årets Fe 2022. 
Utmärkelsen 
går till en kvinna 
inom gruv- och 
stålindustrierna 
som gjort särskilda insatser i eller för industrierna under sin 
karriär. ”Fe” står för järn i det periodiska systemet och bakom 
utmärkelsen står arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgi-
varna, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin samt 
nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden. 

Inför internationella kvinnodagen 8 mars presenterade orga-
nisationerna en lista med 40 kvinnor över 40 år för att uppmärk-
samma och synliggöra kvinnor över 40 i gruv- och 
stålbranscherna samt lyfta den kunskap och 
erfarenhet som dessa personer bidrar med. 
Se mer via qr-koden till höger.

Ruukki förvärvar Dala-Profil AB
Ruukki Construction 
förvärvar aktiemajoritet 
i Dala-Profil AB, som är 
baserat i Borlänge, De 
erbjuder olika tunn-
plåtslösningar för tak 
och fasader och sys-
selsätter 35 anställda. 
Bolagets verkställande 
direktör Carl Sahlin 
kvarstår som mino-
ritetsägare och fortsätter som bolagets vd efter transaktionen. 
Dala-Profil kommer, som del av Ruukki Construction, fortsätta som 
självständigt företag under sitt egna väletablerade varumärke.
www.ruukki.com/swe/
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Ny målningshall för 
Bröderna Jansson
Bröderna Jansson har en lång historia av 
blästring och målning men har under hösten 
2021 lyft kunskap och kvalitet till att måla 
enligt TS44 och målar därmed broar åt 
Trafikverket som kund via som Skanska och 
Peab. Målet är nu att fylla ut den kapacitet 
man har med externa kunder, något man inte 
haft möjlighet till under många år på grund av 
kapacitetsbrist.

För att klara åtaganden på denna nivå job-
bar man med egenkontroll Frosio level 3 och 
ett nätverk av 3:e parts kontrollanter. Man 
målar idag med 6 stycken högtryckssprutor 
samt elektrostat. 

Idag har man fyra ytor med 1100 kvm 
tillsammans för målning, för att blästra har 
man två ytor för fristråle blästring med grit 
på 700 kvm tillsammans. Utöver det har 
man en maskinbläster med stålkulor som 
hanterar allt material för förberedelse innan 
produktion. Bröderna Jansson kan idag bläs-
tra och måla upptill 45 m långa 7 m breda 
samt 6 m höga konstruktioner. 
www.br-jansson.se

Stålmodulen i FEM-Design tar nya kliv framåt

FEM-Design 21 står för dörren och med detta även den nya funk-
tionen Plastic Hinges. Med detta verktyg kan en plastisk fördelning 
av spänningen över tvärsnittet erhållas och plastiska mekanismer i 
strukturen uppträda. Detta kommer också potentiellt sett påverka 
lastfördelningen och ge ett mer realistiskt beteende. 

Vid denna typ av beräkning används en mer avancerad styvhets-
matris för Timoshenko-balkteorin där en kopplingsdel mellan krök-
ningen och den axiella töjningen ingår. På grund av detta fås ett mer 
nyanserat beteende av t.ex. enkelsymmetriska profiler. Om plastice-
ring uppstår i tvärsnittet kan det neutrala lagret potentiellt förflyttas 
och följaktligen kan en axiell last ge upphov till krökning av balken. 

Pastic hinges går att aktivera i olika brott- eller bruksgränser för 
att t.ex. tillåta plasticering i brottgräns men inte i en viss bruks-
gräns. Analysen är iterativ och kommer omfördela krafter när 
tvärsnitt i strukturen plasticerar. Om inte kraften kan omfördelas i 
strukturen kommer beräkningen stoppa och presentera resultatet 
för det senast konvergerade laststeget. FEM-Design visar också 
första instabila läget. Med hjälp av dessa resultat får konstruktö-
ren en mycket god förståelse för mekanismen och hur den kan 
undvikas. 
www.strusoft.com

DOT köper Pohl Invest
DOT AB har övertagit alla aktiviteter i Pohlin-
vest, vilket totalt omfattar varmförzinknings-
fabriker på fyra platser i Sverige. I och med 
förvärvet av Pohlinvest stärker DOT sin position 
på den svenska marknaden, eftersom man nu 
även kan erbjuda varmförzinkning i Halmstad, 
Rydsgård, Lysekil och Säffle. De förvärvade 
fabrikerna kompletterar de nuvarande i Söl-
vesborg och Eskilstuna och leder DOT ännu 
närmare de svenska kunderna. 
 www.dot.se



NR 1 •  2022 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD10  

NYTT&NOTERAT

Tikkurila börjar  
sälja världens  
första miljömärkta 
rostskyddsfärg
En färg som inte kan rosta och 
är Svanenmärkt. Efter sex års 
utveckling börjar Tikkurila nu 
att sälja rostskyddsfärgen Fon-
tezinc HR i Europa. Färgens 
egenskaper spar både tid och 
pengar och gör att företag 
inom bland annat bygg, marin 
verksamhet, fordon, vattenre-
ning och infrastruktur nu kan 
göra en stor skillnad för miljön. 
www.tikkurila.se

Galfan från SSAB 
hos Tibnor
Galfan (ZA) är en beläggning av 
zink-aluminiumlegering som ger 
goda korrosionsskydd, och gör 
produkten till ett bra alternativ till 
Aluzink och zink-magnesiumbe-
läggningar. Man kan även ersätta 
traditionell zinkbeläggning med 
en tunnare Galfan-beläggning, 
som erbjuder både bättre 
svetsbarhet och bättre form-
ningsegenskaper. Beläggningens 
goda formbarhet i kombination 
med stål med djuppressnings-
egenskaper innebär att man 
kan använda Galfan till detaljer 
som annars kräver en obelagd 
pressplåt som korrosionsskyd-
das genom elförzinkning eller 
målning. Nu lagerför Tibnor 
Galfan från SSAB. 
www.tibnor.se

Llentab Steel AB väljer Galfan från SSAB
I Kungshamn på den svenska västkusten ligger Llentab som tillverkar och säljer 
multifunktionella stålbyggnader. Vädret på västkusten skapar de bästa testförhål-
landena för de material som används vilket bland annat gjort att Llentab Steel AB 
nu valt Galfan från SSAB där också miljödeklarationen är en viktig del.

– Vi stod inför en utmaning och insåg att vi behöver erbjuda en bättre kor-
rosionsklass på vårt material. Vi ville samtidigt ha riktigt bra dokumentation på 
materialet och då blev valet av SSAB enkelt då de har koll på både dokumentation 
och produkter.  När våra miljöansvariga fick se produktdeklarationerna avseende 
Galfan blev dom glatt överraskade eftersom vi i vår tur ska skapa miljövarudeklara-
tioner för våra produkter, säger Anders Lundin, VD för Llentab Steel AB.
www.llentab.se

Brandsäkerhet med Ruukkis F-PIR-sandwichpaneler 
Med bokstaven F som ”Fire” i 
produktnamnet introducerar 
Ruukki en ny familj sandwich-
paneler med PIR-kärna som 
kommer att vara den starkaste 
gruppen i Ruukkis portfölj när 
det gäller brandsäkerhetspa-
rametrar. 

Huvudegenskaperna hos 
F-PIR-paneler är:
l  Reaktion på brand B-s1,d0 (i 

enlighet med EN 13501-1) 
l  Mycket höga brandmot-

ståndsvärden upp till EI 60 (i 
enlighet med EN 13501-2)

En nykomling inom F-PIR är 
en panel med 80 mm tjocklek, 
som i linje med FM-krav kan 
användas för innerväggar 
(mellanväggar/innertak) base-
rat på FM 4880-tester.
www.ruukki.com/swe R
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Nye MUNCH 
– proppfull av stål
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I fjor høst var det offisiell åpning på det 13 etasjer høye  

museet med 26 000 kunstverk av Edvard Munch. Bygget i 

seg selv er en omfattende og utfordrende konstruksjon, 

og stål er en sentral del av konstruksjonen. 

av Cato A Mørk, Multiconsult

Det som er spesielt med bygget er at 
det fullt ut er tilpasset funksjon som 
museum. Det er en rekke tekniske 

utfordringer knyttet til klimatisering og 
andre forhold som er løst på en veldig god 
måte. Arkitekturen er også en spennende og 
interessant faktor i dette prosjektet, sier Geir 
Juterud, konserndirektør i Multiconsult.

Siden 2010 har Multiconsult arbeidet med 
å realisere nye MUNCH, fra skisse til ferdig 
bygg. Nybygget er på 58 meter over 13 etasjer, 
har bærekraftige løsninger og er utformet 
av arkitektkontoret estudio Herreros og 
LPO-arkitekter. Museet har 11 utstillings-
saler, et bruttoareal på over 26 000 m2, og 
inneholder også arkiver, konserveringsverk-
steder, kontorer, møterom, serveringssteder 
og butikk.

– Det som har vært spesielt interessant med 
dette prosjektet er at vi står jo ikke på land, 
vi står ute i Bjørvika på betongfylte stålpeler 
ned til nesten 50 m. Og ikke nok med det, vi 
måtte ta hensyn til konstruksjoner i grunnen, 
spesielt Operatunnelen men også eksisterende 
kaikonstruksjoner. Så dette har vært spennen-
de faglige utfordringer, sier Svein Nielsen, 
oppdragsleder for Multiconsult.

Multiconsult har hatt rollen som prosjek-
terende på ingeniørfag fra skisseprosjektet 
i 2010 og gjennom hele prosjekterings- og 
byggefasen, på oppdrag av Oslobygg KF. 
Selskapet har bidratt med de store fagene 
geoteknikk, byggeteknikk, VVS og elektro, 
og vært involvert i brannkonsept, akustikk, 
bygningsfysikk og logistikk.

Selve bygget har hatt strenge krav når 
det gjelder bærekraft, og noen nøkkelord 
er lave klimautslipp i bygg- og driftsfase, 
lavkarbonbetong, resirkulert stål, og lang 
levetid på konstruksjonen. Bygget har også 
passivhusstandard.

MUNCH-museet er lokalisert i Bjørvika.
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➤ Stål sentralt i konstruksjonen
Stål er en viktig del av konstruksjonen i byg-
get, selv om betongen i glidestøp kanskje har 
fått mest oppmerksomhet. Både i råbygg 
og i kaikonstruksjonen langs Akerselven er 
det spennende stålkonstruksjoner. I løpet av 
prosjektet leverte Veidekke alene mer enn 
1000 tonn konstruksjonsstål i forbindelse med 
råbygget, og i den innvendige entreprisen 
ble det også brukt betydelige mengder stål.

– Kort fortalt består museet av tre deler. 
Høybygget består av en betongkonstruksjon 
i bakkant og dette utgjør den statiske delen. 
I forkant er det en dynamisk del som er en 
stålkonstruksjon. Den tredje delen er podium, 
lavbygget på tre etasjer som også hovedsake-
lig er bygget i stål, sier Pål Anders Thomas, 
disiplinleder RIB i Multiconsult.

I utviklingen av bygget ble det lagt vekt 
på å holde på konsept og utforming fra arki-
tektene, noe som betød store søylefrie arealer, 
og at stål ble avgjørende. 

– I den dynamiske delen ønsket vi å ha så 
lite søyler som mulig og mest mulig åpent. 
Alle stålkonstruksjonene i den dynamiske 
delen er avstivet mot den statiske delen av 
bygget, forteller Pål Anders Thomas. 

Oppsveisede bjelker og fagverk bærer ta-

ket og de underliggende dekkene i podiet inn 
mot søylene i den dynamiske delen. Samtidig 
er det mye spesialprofiler og lite standardpro-
filer i prosjektet. I podiumet spenner bjelkene 
over 20 meter på det meste, og tverrsnitts-
høyden er på hele 900 mm. I kontrast til de 
store bjelkedimensjonene er søylene slanke.

– Også i restauranten som vender mot 
fjorden øverst har stål vært avgjørende, for-
teller Pål Anders Thomas. 

Det har muliggjort et slankt bæresystem, 
som går i ett med sprossene i vindusfasaden.

– Det har vært en kjempemoro prosess 
sammen med arkitektene og andre aktører, 
og vi sitter igjen med et felles godt prosjekt, 
sier oppdragsleder Svein Nielsen i Multi-
consult. n

Fra toppen av Munch-museet får man en fin 
utsikt over Oslo by.

Pål Anders Thomas, disiplinleder RIB i  
Multiconsult.

Råbygget av Munch-museet. 

Byggherre: Oslobygg KF
Arkitekt: Arkitektkontoret estudio 
Herreros og LPO-arkitekter.
Rådgivere: Multiconsult – med under-
rådgiverne Brekke & Strand, Civitas, 
Bollinger + Grohmann 
Entreprenører: Veidekke, SGS og HENT
Stål til råbygg: Promostal (Polen)
Stål, innvendige arbeider: SIAS
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Äntligen möts vi på Nordbygg!
Den 26 april slår Nordbygg upp portarna till en ny spännande mässa och vi   

är på plats. Välkommen till till Welandkoncernens gemensamma monter, möt ett 
urval av våra bolag och ta del av vårt breda och omfattande erbjudande. 

WELAND VISAR VÄGEN 
VI SYNS I C-HALLEN
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Stålkonstruktioner av kvalitet
LECOR Stålteknik AB är lokaliserat i en modern produktionsenhet i Kungälv. Vi arbetar med alla 

typer av stålkonstruktioner och utöver broar och industristommar erbjuder vi även leveransfärdiga 
prefabricerade stålkonstruktioner för byggprojekt. Vi är en kapacitetsresurs för byggsmederna och 

ger möjlighet även för mindre stålföretag att leverera och montera stål till större byggprojekt.

Lecor Stålteknik AB, Växelgatan 1, 442 40 Kungälv
Tel. 0303-24 66 70  •  E-post: info@lecor.se  •  Webb: lecor.se
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Det nye næringsbygget 

Økern Portal ligger i  

Lørenfaret 1 i overgangen 

mellom bydelene Løren 

og Økern. Prosjektet  

består av et stort, heste- 

skoformet portalbygg 

med Nord-Europas stør-

ste takparkanlegg, samt 

et hotell, parkeringshus 

og varemottak.

av Jørn Høiback fra Norske Bæresystemer AS  
og Morten Rotheim fra Djerving AS

Økern Portal

Portalbygget har fått navnet sitt fra 
sammenkoblingen i form av en 
brukonstruksjon over en urbant ut-

formet uteoppholdsplass. På tomta tas det 
opp et terrengfall på tre etasjer, som med 
parkmessig utforming leder gående gjennom 
denne portalen og danner en akse mellom 
nye Økern sentrum og Lørenbyen.

Fasaden
Arkitektene ønsket at fasadene skulle være 
mer enn «påklistret pynt» – de ønsket å finne 
ut om fasadene kunne løse konstruksjon, 
teknikk, solavskjerming og dagslys, og i 
tillegg underbygge formen. Designet og 
uttrykket skulle forsterke formen og gjøre 
prosjektet til et signalbygg. Samtidig var det 
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➤ viktig å velge materialer som ikke kunne 
oppfattes som utdatert den dagen prosjektet 
ble ferdigstilt. Kanskje fasaden kunne være 
med å definere identiteten til prosjektet? 

Inspirasjonen bak den unike fasaden ble til 
slutt skogen, med fokus på de store trærne og 
deres varierte løvverk. Elementene på portal-
bygget er av prefabrikkerte paneler i en kom-
binasjon av champagnefargede plater og sorte 
profiler. Fasadeelementene er av 75 % resirkulert 
aluminium. I tillegg er det en fagverkskonstruk-
sjon i stål som utgjør de bærende elementene 
i designkonseptet. Fagverket representerer 
stammene og greinene, mens fasadeplatene 
er plassert og vinklet for å tilsvare bladverket 
man finner i en skog. Fasaden reflekterer vær 
og årstid i fjernvirkning, og gir en variert og 
spennende rytme på nært hold. Det er også åtte 
gjennomgående lysgårder fordelt i hesteskoen, 
som alle bidrar til å bringe dagslys lenger inn i 
kontorlokalene og bryte opp volumet.

Bæresystemet
Hovedbæresystemet består av 2500 tonn stål i 
form av bjelker og søyler, samt 62 500 m2  hull-
dekker og 15 500 m2 vegger av prefabrikkert 
betong. Stålet er optimalisert til å håndtere 
byggets komplekse geometri, lange spenn 
og store belastninger. Det har blitt lagt stor 
vekt på byggbarhet og sikkerhet i prosjekt-
utviklingen og detaljprosjekteringen, og det 
har vært et tett samarbeid mellom arkitekter, 
rådgivere og utførende for å få til dette. 

Bærekonstruksjonen i stål er meget godt 
integrert i byggets arkitektur, både med hen-
syn på portalbyggets form, og for det ekspress-
sive fasadeuttrykket. Søylene i bæresystemet 
er laget av oppsveiste kasseprofiler og valse-
de hulprofiler, mens bjelkene er oppsveiste 
hatteprofiler. Portalen, som spenner over 28 
meter i fasaden og 32 meter innover i bygget, 
bæres av fire stålfagverk som hver er fem 
etasjer høye. Fagverkene i fasadene har skrå 
søyler, slik som søylene i de andre fasadene. 
Bæresystemet på Økern Portal viser definitivt 
at stål gjør det mulig.

Utfordringer underveis
Til et slikt komplisert prosjekt har det 
definitivt dukket opp en del utfordringer, 
spesielt relatert til monteringen. Noen av 
utfordringene skyldtes det lange spennet i 
portalen, opphengte hjørner og skrå søyler 
i fasadene. Løsningen for portalen og de 
opphengte hjørnene ble å montere dem på 
midlertidige søyler, som senere ble fjernet 
ved å jekke opp konstruksjonene og så fjerne 
underlagsskiver – helt til de overliggende 
konstruksjonene tok over all lastbæringen. 
Når det kommer til skråsøylene er både 
retningen, spredningen og vinklene optima-
lisert for å gi best mulig horisontal likevekt. 

En annen utfordring ved dette bygget 
er den store takflaten. Bygget i seg selv er 
skrått i taket, og flaten faller med tre etasjer 
fra den ene enden av bygget til den andre. 
Dette kommer av terrenget bygget står på. 
Det at takflaten også inneholder en park, 
hage og oppholdsarealer gjør at bærekon-
struksjonene får ekstra vektbelastning. For 
å løse dette har det blitt tatt mange sprang i 
bærekonstruksjonene. 

For å ha kontroll på krefter og deformasjo-
ner i alle midlertidige faser, samt i ferdigstand, 
har mye tid gått med til globalanalyse. Den 

skrå geometrien i bygget gir horisontallaster 
av betydelig størrelse, som alle måtte hånd-
teres på en god måte. Geometrien, samt de 
store vertikale og horisontale kreftene med-
førte at prosjekteringen av alle de komplek-
se knutepunktene har vært omfattende og 
tidskrevende. 

Økern Portal legger til rette for et mang-
fold av tilbud, som spenner fra treningssenter 
og tjenesteyting til kontorplasser. Takparken 
kan tilby spiselige vekster, løpebane, samt ni 
ulike bespisningsmuligheter som både det 
lokale nærmiljøet og leietakerne i bygget kan 
benytte seg av. Slik skapes et bærekraftig møte 
mellom næring og nærmiljø. n

Byggherre: Oslo Pensjonsforsikring AS
Arkitekt: Dark Arkitekter AS
Konstruktør/RIB: Djerving AS
Totalentreprenør: Vedal Entreprenør AS
Stålentreprenør: Norske Bæresystemer AS
Prosjektutvikling: Vedal Utvikling AS
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STENE STÅL PRODUKTER AS
Seljeveien 8 
1661 Rolvsøy, Norway

+47 69 35 59 00
kontakt@stenestal.no

www.stenestal.no

Skreddersydd 
for stålbyggere

Varmforzinking - Kvalitet - Transport
Den raskeste, beste og 

billigste rustbeskyttelsen. 
Faste sjåfører og biler med kran.

Tlf.: 40 00 36 86 • E-post: post@duozink.no
www.duozink.no

Med	  varmforzinkingsanlegg i	  Østfold	  og	  
Vestfold	  dekker	  vi	  hele	  det	  sentrale	  Østlandet

Med	  varmforzinkingsanlegg	  i	  Østfold	  og	  
Vestfold	  dekker	  vi	  hele	  det	  sentrale	  Østlandet

Sertifisert
Varmforzinkingsanlegg
Sentralt på Østlandet



Projekt: Karlatornet, Göteborg. Hissentreprenör: Kone AB.

Produkter: Svetsade väggfästen och specialbalkar för installation av hissar.
Egen svetsavdelning:  Vi erbjuder CE-märkta, svetsade montagedetaljer med snabb 
leveranstid. Vårt mål är att kunna tillgodose våra kunders önskemål och hitta � exibla 
lösningar. Vi är certi� erande enligt EN 1090-1 och tar oss an både mindre och större projekt - 
skicka in dina ritningar och låt oss veta vilken typ av svetsning som vi kan hjälpa dig med!

Svetsade specialprodukter
www.pretec.se | www.pretec.no

VI KAN EN 1090 & ISO 3834
Vi certifierar även mot ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

EN 15085-2, ISO 27001, ISO 13485 m.fl
.

AAA Certification AB
Göteborgsvägen 16H

441 32 Alingsås

0322 - 642 600

info@a3cert.com
 www.a3cert.com
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➤

Wylliam Husson, 
ProDevelopment

Å T E R B R U K  AV S T Å L

I en tidigare artikel på temat återbruk, se 
Stålbyggnad 4/2018, nämndes bland an-
nat ett behov av provningsprocedurer 

med definierade acceptanskriterier och 
provningsomfattningar samt metoder för 
att tillgodoräkna sig miljöfördelarna av att 
utnyttja återbrukade produkter. Idag finns 
sådana.

Branschstandard
På uppdrag av Mekaniska Verkstädernas 
Riksförbund och Nordcert har ProDeve-
lopment AB utarbetat en branschstandard, 
MVR BS04:2021 – Återbruk av stål i bärande 
konstruktioner – Krav- & processbeskrivning, 
som ger instruktioner för sortering och klas-
sificering av stålkomponenter för återbruk 
som ingående produkter i bärande kon-
struktioner.

Rekommendationerna gäller för varm-
valsade och kallformade profiler som ingår 
i statiskt och kvasistatiskt belastade bärande 
konstruktioner upp till och med utföran-
deklass EXC2 men principerna kan även 
tillämpas på andra produkter, bl.a. svetsade 
balkar, med vissa anpassningar och ytterligare 
kontroll.

Fyra procedurer, A till D, definieras för 
säkerställande av de väsentliga egenskaperna 
enligt avsnitt 5.1 i SS-EN 1090-2. Vilken pro-
cedur som är aktuell beror av den information 
som är tillgänglig och vad som kan förväntas 
av materialet. I avsaknad av information bör 
varje komponent provas (Procedur D), ett 
dyrt alternativ. 

Komponenter med dokumenterad his-
torik, tex hämtade från en bygglovspliktig 
byggnad med känt byggår, däremot kan delas 
in i kontrollpartier som samlar komponenter 
med likadana egenskaper och funktion. Efter 
kontroll med oförstörande metoder, främst 
hårdhetsprovning men även spektrometri, 
kan en eller få profiler representera hela grup-
pen och undergå förstörande provning.

Material tillverkat efter 1971 kan anses 
uppfylla samma krav som nytt stål (Proce-
dur B). Undersökningar syftar till att be-
stämma en stålsort vilket kan göras med 

hjälp av en enda uppsättning förstörande 
provningar. Äldre material däremot behö-
ver undersökas närmare och karakteristiska 
egenskaper tas fram genom en statistisk ut-
värdering (Procedur C), dvs med minst tre 
förstörande provningar. Om ursprungliga 
kontrolldokument fortfarande är tillgängliga 
och komponenterna är fullt spårbara räcker 
det med oförstörande provning (Procedur A).

Utifrån vägledningen i branschstandarden 
kan ett företag utveckla egna specifika rutiner 
för att bedöma egenskaperna hos återbrukat 
stål.

Återbruk kan drastiskt reducera en stålkonstruktions energianvändning 

och koldioxidutsläpp. Trots det måste man erkänna att återbruk av stål  

fortfarande är sällsynt. Men mycket har hänt på sistone och tidigare hinder 

har kunnat undanröjas.

Det senaste om  
återbruk av stål 
– ett regelrätt och fungerande sätt 
att säkerställa egenskaperna

Figur 1: 
Val av 
provnings-
procedur 
enligt MVR 
BS04:2021.

Komponenterna har ett känt ursprung?

Stålet kan antas uppfylla samma krav som nytt stål?

Procedur A Procedur CProcedur B Procedur D

Ursprungliga kontrolldokument är 
tillgängliga och komponenterna är  

fullt spårbara?

ja

ja

ja nej

nej

nej
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Resultatet blir återbrukade ingående pro-
dukter med ett provningsintyg som styrks 
deras egenskaper och kan bifogas prestan-
dadeklarationen vid CE-märkning efter till-
verkning enligt SS-EN 1090-2 i en certifierad 
verkstad.

Tillämpning i ett pilotprojekt
För att undersöka hur återbruk av stål kan 
göras praktiskt, miljömässigt och ekono-
miskt gångbart samt prova att tillämpa 
branschstandarden ovan initierade Skanska 
och Stena Stål ett pilotprojekt med finansiellt 
stöd från SBUF (ID:14024). Konstruktionen 
som utfördes i återbrukat stål är en del av 
ett fläktrum på ett av Stockholmshusen som 
Skanska bygger åt Familjebostäder i Farsta, 
Stockholm. Som ersättning till profilerna 
som projekterades initialt hittade Stena Stål 
varmvalsade HEM-balkar som hade tjänat 
som testbord i ett laboratorium i Hisings 
Backa, Göteborg, sedan 1990-talet.

Att jobba med återbrukade produkter 
kräver en större flexibilitet vid projektering 
för att anpassa konstruktionen till det tillgäng-
liga materialet. I detta fall var konstruktionen 
av enkel sort och endast några knutpunkter 
behövde ritas om vilket inte medförde några 
svårigheter. Att efterlysa profiler med kort 
varsel lär dock inte vara framgångsrikt i större 
skala och helst bör återbruksprocessen inne-
hålla någon form av lagerhållning.

De återbrukade profilerna levererades i 
befintligt skikt vilket försvårade arbetsflödet 
i verkstad då gammal färg behövde avlägs-
nas manuellt. Om kunden inte uttryckligen 
vill och kan hantera rekonditionering bör 
leverantören av återbrukat stål kunna till-
handahålla kapade och blästrade produkter.

Produkternas kvalitet säkrades med proce-
dur B i MVR BS04:2021 och följande punkter 
lades till, förtydligades eller anpassades till de 
rådande förutsättningarna:
●  kriterier för visuell inspektion;
●  praktiska rekommendationer för bearbet-
ning av ytor inför hårdhetsprovning;
●  acceptanskriterier för sortering i kontroll-
grupper;
●  urval av profil till förstörande provning och 
uppskattning av säkerhetsnivån.

I rapporten till SBUF-projektet ingår ett 
exempel på bakgrundsdokument till egna 
rutiner och ett exempel på provningsintyg 
som kan användas vid CE-märkning. Båda 
har granskats och godkänts av RISE.

Enastående miljöegenskaper
Klimatpåverkan från återbrukat stål kan 
hanteras antingen inom ramen för miljö-
varudeklarationer (EPD) eller, på ett mer 
förenklat sätt, med klimatdeklarationer ba-
serade på Boverkets generiska klimatdata. I 
båda fallen får utsläppen från råvaruförsörj-
ning (modul A1), dvs demontering, sättas 
till noll, och Boverket räknar även med noll 
klimatpåverkan från transport och tillverk-
ning i produktskede (modul A2 och A3). I 
en miljövarudeklaration bör transport och 
rekonditionering beaktas men deras på-

men är svårare att kvantifiera och antagligen 
något som återbrukare behöver lära sig att 
uppskatta med tiden utifrån egna erfaren-
heter.

Europeisk standard på gång
Pilotprojektet har visat på möjligheter och 
bidragit med viktig praktisk information. 
Frågan om återbruk är högaktuell, även 
internationellt, och en gemensam europeisk 
teknisk specifikation (CEN/TS) om åter-
bruk av stålkomponenter förbereds av CEN/
TC135/WG2. Förlagor till denna standard är 
bl.a. MVR BS04:2021 och engelska SCI/P427. 
Publicering väntas om några år men jag 
hoppas att svenska stålbyggnadsbranschen 
utnyttjar sitt försprång och satsar redan nu. n

Läs mer på Internet
www.sbuf.se – Sök ”14024”

verkan blir ändå 
en bråkdel (under 
0,05  kg CO

2
-eq/

kg) av vad den 
är för nytt stål (ca 
1,00  kg CO

2
-eq/

kg). I pilotprojek-
tet kunde klimat-
påverkan minskas 
med hela 96%.

Regelverket 
beakta dock inte 
materialeffekti-
vitet och det är 
konstruktörens 
ansvar att inte an-
vända för mycket 
material, även om 
återbrukat stål har 
nära noll utsläpp. 
En enkel tumregel 
är att inte ersätta 
nytt stål med åter-
brukat stål om det 
innebär en vikt-
ökning större än 
50%.

Rimliga kostna-
der för provning
Återbrukat stål 
bör helst ses som 
en egen material-
klass med särskilt 
goda miljöegen-
skaper och kva-
litetssäkrat material kan säljas till minst 
samma pris som nytt stål och med en stor 
konkurrensfördel i projekt med miljöprofil.

För att återbruk ska vara ekonomiskt 
gångbart behöver kostnader för samtliga 
återbruksoperationer bli mindre än kun-
dens betalningsvilja. Uppskattningar visar 
att skrotpriset utgör den största posten men 
denna tenderar också att följa samma trend 
som försäljningspriset och en någorlunda 
konstant marginal uppstår mellan skrot- och 
stålpris. Mest kritiska för lönsamheten blir 
därför demontering och provning.

Tack vare gruppering och oförstörande 
provning kan provningskostnaderna hållas på 
en rimlig nivå, i storleksordning 2 till 3 kr/kg. 
Dessutom är de enkla att uppskatta. Objekt 
med för få och lätta komponenter kan t.ex. 
lätt uteslutas.

Extra kostnader från demontering upp-
skattas i litteraturen till mellan 2 och 4 kr/kg 

➤
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Erfarenheter av återanvänt stål
I Sverige pågår flera intressanta pilotprojekt med återbrukat stål. Ett par av  

pionjärerna är ståldistributörerna Stena Stål och Tibnor, där Tibnor samverkar  

med Sweco och Dekra. Vi har frågat aktörerna om hur de ser på återbruks- 

marknaden för stålprodukter.

STENA STÅL – Christoffer Muhl Pollari / Thomas Larsson

Hur mycket kan återbrukat stål tänkas kosta i relation  
till nytt stål?
Priset beror till stor del av demonteringskostnader och testkostnader. De 
har gemensamt att det blir billigare per kilo om det är stora kontrollpartier. I 
gynnsamma fall kan det bli ett lägre pris än nytt stål.

Har ni några profiler på hylla idag om någon ringer?
Vi har mindre kvantiteter av återbrukad och kvalitetssäkrad balk på lager.

Kommer ni att ta fram en EPD för återbrukade profiler? 
Det kommer vi ta fram när återbruk skalas upp efter fler lyckade projekt.

Vilken tror ni kommer att bli den mest återbrukade profiltypen?
Vi bedömer att balk kommer vara den produkttypen som återbrukas 
mest till bärande konstruktioner. Vi ser även att olika former av plåt kan 
användas till estetiska och väderskyddande applikationer. 

Märker ni någon efterfrågan från kunderna redan nu?
Vi ser ökande efterfrågan och stort intresse för återbrukat material.

Ser ni att återbrukat stål kommer ta plats i det ordinarie sortimentet 
framöver, i så fall när?
Vi ser stora möjligheter att återbrukat material blir en del av vårt sortiment i 
framtiden. Tidsplanen bestäms mycket av den framtida efterfrågan.

TIBNOR / SWECO – Patrik Bjelovuk / Alexander Dobo

Hur mycket kan återbrukat stål tänkas kosta i relation  
till nytt stål?
Det tänker vi att piloten kommer att visa, det kommer att vara väldigt 
viktigt att prova ”rätt” saker!

Har ni några profiler på hylla idag om någon ringer?
Inte idag, vi hoppas att kunna ha små mängder inom kort!

Kommer ni att ta fram en EPD för återbrukade profiler? 
Om det kommer att vara i form av specifika EPD för just det  
materialet eller för det totala projektet kan vi inte riktigt veta  
ännu då mycket kommer att vara beroende på hur vi väljer att  
”lägga upp” materialet

Vilken tror ni kommer att bli den mest återbrukade profiltypen?
Balk och möjligen hålprofiler

Märker ni någon efterfrågan från kunderna redan nu?
Faktiskt finns det en viss efterfrågan redan nu.

Ser ni att återbrukat stål kommer ta plats i det ordinarie  
sortimentet framöver, i så fall när?
Ja, det tror vi att det kommer att göra, När och exakt hur är  
svårt att sia om dock.

BOVERKET – Oskar Larsson Ivanov / Niels Bailleul

Boverket tittar på frågan om återbruk för olika byggmaterial för att 
i framtiden kunna ge vägledning kring återbruk av byggprodukter. 
Nyligen fick myndigheten också ett uppdrag och anslag för att öka 
cirkulariteten i byggbranschen under de kommande tre åren. Även om 
utredningarna inte är färdiga ännu så går det att fastslå vissa principer 
för återbruk av stål. 

Hur bedömer man egenskaperna på återbrukat stål?
Stål som ska återbrukas i bärande konstruktioner behöver bedömas 
utifrån två perspektiv. Det första perspektivet är att stålet ska uppfylla 
relevanta egenskapskrav på exempelvis bärförmåga och brand. De 
relevanta egenskaperna kan skilja från fall till fall. En utgångspunkt 
kan vara de väsentliga egenskaperna som finns definierade i dagens 
produktstandarder samt i EKS. Exempel på sådana egenskaper är 
slagseghet, sträckgräns, brottförlängning, svetsbarhet och korrosions-
motstånd. Kännedom om stålets ursprung och kvalitet minskar behovet 
av provning av karakteristiska egenskaper. Stickprovskontroll kan vara 
tillräckligt om stålet som ska återbrukas kan förutsättas ha tillverkats 
under samma förhållanden. 

Det andra perspektivet är att upptäcka och bedöma de ska-
dor som kunnat uppstå under livslängden. Kännedom om stålets 
användning och vad den utsatts för kan återigen utgöra underlag 
för stickprovsbedömning. Exempel kan vara om stålet utsatts för 
utmattningsbelastning.

Exakt omfattning av kontroller av produkter är en sammanväg-

ning av den information som finns tillgänglig och erforderligt mått på 
säkerhetsnivå, vilka metoder som ska användas regleras eller vägleds ej 
av Boverket.

Krävs CE-märkning av återbrukat stål?
Nej, återbrukade och icke-modifierade stålkomponenter eller 
bärverksdelar i stål kan i dagsläget inte CE-märkas. Det som krävs 
är att materialet har kända och dokumenterade egenskaper som är 
lämpliga för dess användning. Detta gäller både för komponenter så 
som varmvalsat stål enligt exempelvis SS-EN 10025-1 och för bär-
verksdelar enligt SS-EN 1090-1. Metoder för tillverkningskontroll och 
inledande bedömning av produktens prestanda (t.ex. provning) som 
är framtagna i harmoniserade standarder är huvudsakligen anpassade 
till nyproducerat grundmaterial och nyproducerade bärverksdelar. 
Samtliga bedömningar ska vara utförda innan produkten släpps ut på 
marknaden. En produkt kan bara släppas ut på marknaden en gång 
och ska anses utsläppt när den för första gången har levererats i sam-
band med kommersiell verksamhet. Sammanfattningsvis är det inte 
möjligt att CE-märka återanvända bärverksdelar eller återbrukande 
stålkomponenter eftersom de redan släppts ut på marknaden.
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Erfarenheter från återbruksprojekt

Ombruksstål fra den amerikanske ambassaden
Norsk Stål og Norsk Gjenvinning inngikk høsten 
2021 en samarbeidsavtale om å etablere en 
industriell verdikjede for ombruk av konstruk-
tivt stål. Avtalen innebærer demontering, 
mellomlagring, testing og dokumentasjon av 
stålkomponenter, samt videre salg og distribus-
jon av andre byggeprosjekter. 

Som et pilotprosjekt til å teste ut verdikjeden, 
er det blitt tatt ut om lag 20 tonn stål fra den 
tidligere amerikanske ambassaden i Oslo. Dette 
skal så selges videre for å brukes om igjen i et 
nytt bygg senere. Ombruksstålet ble lagt på lager 
i fjor høst, og klargjøres nå for testing og videre 
distribusjon. Komponentene skal kunne spores 
på individnivå, og de skal ha egen dokumen-
tasjon som er avhengig av utføringsklassen.  

Mari Solheim

Återbruksprojektet Besökscentrum vid Onsala Rymdobservatorium har 
givit oss på Chalmersfastigheter och vår samarbetspartner NCC många 
lärdomar. För att bli bra på att bygga med återbrukat material krävs 
många kreativa beslut. Vår målsättning har hela tiden varit att vi skall lära 
oss vilket innebar att vi behövde våga ta risker när vi fattade våra beslut. 
Vi har samlat på oss värdefulla erfarenheter som vi gärna delar med oss 
av när det kommer till återbrukat stålbyggande. I projekteringsfasen iden-
tifierade vi att stål utgör en lämplig stomme i återbruksprojekt kopplat till 
följande punkter:
●  God tillgång
●  Standardiserade tvärsnitt
●  Stor miljöbesparing
●  Lång livslängd

Vi vill fortfarande påstå att det teoretiskt är lätt att återbruka stål även om 
vi stötte på hinder på vägen. Några viktiga saker vi inte förutsåg och som 
begränsade projektet var:
●  Rivningsentreprenörernas affärsmodell  
En del i affären är att sälja skrot och de är inte alltid villiga att äventyra den 
affären genom att experimentera med nya affärsmodeller.
●  Rivningsmetodernas åverkan på materialet 
Med många av de konventionella rivningsmetoderna skapas deformatio-
ner på materialet. Att demontera stålet mer varsamt är självklart möjligt, 
men då behöver både rivningsmetoder och tidsåtgången för rivningen 
ändras. Den processen gör att kostnaderna är högre för rivningsentre-
prenören.

Besökscentrum  
vid Onsala 
Rymdobservatorium

●  Även om det finns ett gott utbud kan det vara svårt att hitta rätt tvärsnitt 
vid rätt tidpunkt. I återbruksprojekt är det ständigt en balans mellan att 
ha en kort lagertid för hittat material, samtidigt som det behöver säker-
ställas att rätt material finns framme när projektet behöver det. 

Med den erfarenheten vi samlat på oss har vi lärt oss att ta kontakt 
och engagera en stålentreprenör i ett tidigare skede så att de kan vara 
behjälpliga med att söka och bedöma material. Bygglovet för återbruks-
projektet Besökscentrum vid Onsala Rymdobservatorium drog ut på 
tiden vilket gjorde materialförvärven svårtajmade. Är det möjligt att 
kartlägga lämpliga rivningsprojekt som löper parallellt med ens eget 
återbruksprojekt är det den bästa lösningen. Det gör att det i tidigt skede 
går att upprätta ett samarbete kring hur demontering och hantering av 
materialet lättast kan återbrukas. 

Vår slutsats är att bygga med återbrukade stålstommar är fullt möjligt, även 
om vi inte i detta projekt hade någon jättestor framgång med det. Vi tar med 
oss vad vi lärt oss och hoppas att våra lärdomar kan hjälpa vårt nästa projekt till 
framgång. Vi tror att om återbruksambitionerna ökar i fler projekt så kan bran-
schen lättare samarbeta för att tillsammans lösa de utmaningar med affärsmo-
deller och logistikkedjor som vi identifierat som utmaningar i vårt projekt. 

Pär Johansson, Chalmersfastigheter
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comparison with traditional weathering 
steels. Weathering ML steels also offer 
excellent impact toughness at an opera-
ting temperature of -50°C both in the 
base material and in the welded joint. The 
submerged arc welding (SAW) and metal 
active gas (MAG) welding test results for 
SSAB Weathering 420 ML and 460 ML 
plates are presented later in the article. ➤

Esa Virolainen, 
Senior Specialist,  

SSAB Europe Oy

Sakari Tihinen, 
Senior Welding Specialist, IWE,  

SSAB Europe Oy

SV E T S N I N G

The weldability of weathering steels is similar to that of structural steels of the same 

strength class. When planning welding work, the most significant difference between 

the steels relates to the selection of a welding consumable, namely the need to  

consider the weathering resistance of the welding consumable.

Welding of  
Weathering steels

Weathering steel is a low-alloy steel 
with excellent atmospheric cor-
rosion resistance. Atmospheric 

corrosion resistance is based on an oxide 
layer that forms on the surface, creating a 
sealed unbroken protective layer over the 
steel surface. This oxide layer is called pa-
tina. The term weathering steel is generally 
used, sometimes also weather resistant steel 
and weatherproof steel.

Weldability of weathering steels
The weldability of weathering steels is si-
milar to that of structural steels of the same 
strength class. When planning welding 
work, the most significant difference bet-
ween the steels relates to the selection of a 
welding consumable, namely the need to 
consider the weathering resistance of the 
welding consumable. Other specific consi-
derations are the need for preheating with 
thicker plates as well as the heat input limits 
in the case of welding ultra high strength 
SSAB Weathering 960 steel.

SSAB has recently developed new 
kinds of weather resistant plate pro-

ducts with a thickness range from 8 to 
65 mm trade name SSAB Weathering ML. 
The ML plates are manufactured in the 
yield strength classes of 355 MPa, 420 
MPa, and 460 MPa. SSAB Weathering 
ML plates offer customers the benefit of 
excellent weldability. In the engineering 
workshop, better weldability means that 
the need for preheating is reduced in 

Environmentally friendly COR-TEN A steel 
was chosen for the facade of the Environment 
Building in the City of Oulu.

The Sipoonkorpi Bridge, made from COR-TEN 
steel, blends in well with the surrounding nature.

COR-TEN A is a phosphorus alloyed steel. Other steel grades are structural steels made without 
phosphorus. More information on different kinds of steels can be found on SSAB’s website.

Table 1. Weathering steels manufactured by SSAB. 

Steel grade  Yield strength (min. MPa) Thickness range (mm)

COR-TEN A  345  0.5 – 12.7

COR-TEN B  345  2 – 40

SSAB Weathering 355 ML 355 8 – 65

SSAB Weathering 420 ML 420 8 – 65

SSAB Weathering 460 ML  460  8 – 65

SSAB Weathering 550  550  3 – 6.1

SSAB Weathering 700  700  0.8 – 6.1

SSAB Weathering 960  960  2.5 – 6.0
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Selection of welding consumable
The weathering resistance of the welds of 
weathering steels can be ensured by follo-
wing the instructions given in the European 
steel structure standard EN 1090-2: 2018 
(Execution of steel structures and aluminum 
structures. Part 2: Technical requirements for 
steel structures). The weathering resistance 
of the welded joint must be of the same level 
as that of the base material. Under standard 
EN 1090-2, the chemical composition of 
the welding consumables must correspond 
to option 1, 2 or 3 in table 2. As a general 
guideline, the chemical composition of the 
welding consumables should correspond to 
the base material, i.e. equivalent to option 1 in 
table 2. Welding consumables corresponding 
to option 2 are needed when a structure is 
designed for an operating temperature of 
-50°C (NL, ML). A CrMo alloy filler metal 
corresponding to option 3 was initially meant 
for welding heat resisting steel 13CrMo4-5, 
and in practice it is not needed for welding 
SSAB’s weathering steels.

The alloying of the welding consumables 
type corresponding to option 1 is equivalent 
to the base material. The welding consuma-
bles selection for SSAB Weathering steels 
of strength classes 355–460 and COR-TEN 
steels is made according to option 1, and wel-
ding consumables for these strength grades 
are easily available. The base material low-
temperature impact toughness guarantee 27J / 
-50°C of SSAB Weathering ML and NL steels 
makes choosing the welding consumables 
more challenging. There is a limited number 
of option 1 welding consumables available 

with a -50°C impact toughness guarantee. 
For submerged arc welding, there is currently 
only one flux-wire combination available 
with a -50°C impact toughness guarantee, 
trade name Bavaria BF10 MW (flux) + BA-
S2NiCu (wire). Welding test results using the 
Bavaria flux-wire combination are presented 
later in the article.

Welding consumables corresponding to 
option 2 can be found for the submerged arc 
welding with even -60 °C Charpy- V impact 
toughness guarantee. An example of a good 
combination is Esab OK Flux 10.62 (flux) + 
OK Autrod 13.27 (wire). SSAB Weathering 
460 ML steel welding test results with the 
Esab combination and with impact toughness 
tested at a temperature of -60°C are presented 
at the end of this article.

SSAB Weathering 700 and 960 steels are 
high strenght weather resistant hot rolled 
strip products. In addition to option 1 un-
dermatching welding consumables, the fil-
ler metal is often chosen also based on the 
base material’s strength grade. For example, 
welding consumables with a strength class of 
890 MPa that generally consist of a relatively 
high nickel alloy can be considered for the 
Weathering 960 steel. 

Welding consumables corresponding to 
table 1 must generally be used for the welds in 
steel structures that are atmospheric corrosion 
resistant. Alternatively, unalloyed welding 
consumables can be used for the multi-pass 
welding of fillet welds or butt welds in both 
root passes and filling passes. In this case, 
surface passes are required to be weld using 
weather-resistant consumables.

Preheating
Increasing the working temperature in wel-
ding slows down the cooling of the joint and 
reduces hardening. The level of hardness of 
the welded joint is lowered and the risk of 
cold cracking is reduced. The need for raising 
the working temperature is increased with 
thicker plates and welding with a low welding 
heat input. Cold cracking also requires there 
to be hydrogen in the welded joint as well as 
a state of higher weld residual stresses.

For welding COR-TEN steels, it is not 
usually necessary to carry out preheating with 
low material thicknesses when using low-
hydrogen (hydrogen scale ≤ H5) welding 
consumables. In comparison with traditional 
S355 structural steels, COR-TEN steels con-
sist of slightly higher alloying, which is why 
preheating of +100…200°C is recommended 
with plate thicknesses exceeding 20…30mm. 
Preheating is determined based on standard 
EN 1011-2 method A instructions. (Recom-
mendations for welding of metallic materials. 
Part 2: Arc welding of ferritic steels) 

With a thermomechanical hot rolling pro-
cess, the target steel strength can be achieved 
with a lower alloying. Thanks to their low 
carbon equivalent, thermomechanically rol-
led steels are easy to weld. With the recently 
developed SSAB Weathering 355–460 ML 
plates, preheating can often be fully avoided 
when low-hydrogen welding consumables 
are used and the welding heat input is Q ≥ 
1.5kJ/mm. The weldability of Weathering 
ML plates is discussed in more detail later 
in this article.

Thin (t ≤ 8 mm) SSAB Weathering 550, 
700 and 960 steels do not require preheating 
when low-hydrogen (hydrogen grade < H5) 
welding consumables are used and the general 
welding guidelines for high-strength steels 
are followed.

Cooling time recommendation t8/5

The welded joint properties depend on the 
joint cooling speed, which is impacted by 
heat input Q, plate thickness, the joint type, 
welding process and the working tempera-
ture. Microstructure changes that are signi-

➤

The option ’Equivalent’ contains: ≥ 0.4% Cu and other alloying elements.  *) Source EN 1090-2, table 6.

Table 2. Selection of welding consumable for weathering steels that comply with standard  
EN 10025-5:2019*). 111: manual metal arc welding, 135: MAG welding, 121: single wire  
submerged arc welding.

Welding process  Option 1  Option 2  Option 3

111  Equivalent  2.5% Ni  1% Cr + 0.5% Mo

135  Equivalent  2.5% Ni  1% Cr + 0.5% Mo

121  Equivalent  2.0% Ni  1% Cr + 0.5% Mo

Painted COR-TEN B tubes have been used for the roof structure of Tel Aviv railway station.
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welding parameters as well in order to keep 
mechanical properties of welded joint as a 
sufficient good level.

Ultra-high-strength SSAB Weathering 
960 steel is more sensitive to the heat input of 
welding. In the case of a matching weld, heat 
input must be restricted so as to not exceed the 
t8/5 time by more than four seconds; see Table 
3. It must be decided during the design phase 
whether the Weathering 960 steel structure’s 
welds should be matching with base material 
strength or undermatching. The recommen-
ded cooling time ≤ 4 seconds means to low heat 
input, which can be achieved by using low 
heat input welding processes, such as pulse 
MAG welding or laser MAG hybrid welding. 
If a weld can be designed as undermatching, 
a higher heat input (t8/5 ≤ 15 seconds) and all 
traditional welding processes can be used.

Excellent weldability of SSAB  
Weathering ML plates
The manufacturing process of Weathering 
ML plates recently developed by SSAB 
makes it possible to manufacture thicker 
weather resistant plates with excellent wel-
dability. Thanks to the thermomechanical 
hot rolling process, the hydrogen content 
and carbon equivalent values (table 4.) of the 
steels are relatively low in comparison with 
the traditionally manufactured weathering 
steels. Thanks to low carbon equivalent va-
lues, the steels can be welded even without 
preheating, when low-hydrogen welding 
consumables (hydrogen scale ≤ H5) are used 
and the heat input is at least 1.5 kJ/mm. 
However, for thick plates (thickness of a 
single plate ≥ 40mm) it is recommended to 
use preheating (100…125°C). When the heat 
input is low (Q < 1.0kJ/mm), the need for 
preheating must be determined based on the 
EN 1011-2 standard method A. The prehea-
ting recommendations for SSAB Weathering 
ML plates are presented in Table 5.

In addition to reduced need for preheating, 
the new type of weathering ML plates offers 
excellent heat affected zone (HAZ) Charpy-
V toughness at low temperature -50°C. The 
welding test results for 25 mm thick SSAB 
Weathering 420ML and 460ML plates are 
presented in tables 7–9. MAG welding filler 
metal was Lincoln LNM28 solid wire. Submer-➤

Table 3. Recommended t8/5 cooling times for SSAB Weathering and COR–TEN® steels.

Table 4. CEV carbon equivalent values of SSAB Weathering ML steels.

Table 5. Preheating recommendations for SSAB Weathering 355ML, 420ML and 460ML plates 
(EN 1011-2 and method A).

Steel  Thickness range (mm) CEV typ. CEV max

Weathering 355 ML 8…65  0.37  0.42

Weathering 420 ML  8…65  0.41  0.45

Weathering 460 ML  8…65  0.43  0.45

1) t8/5 = 15 seconds applies to undermatching welds. 
2) Matching strength welds t8/5 = maximum 4 seconds.

Steel grade  t8/5 minimum  t8/5 maximum

SSAB Weathering 355  5 seconds  30 seconds

SSAB Weathering 420ML, 460ML  5 seconds  25 seconds

COR-TEN B, B-D  5 seconds  25 seconds

SSAB Weathering 550   20 seconds

SSAB Weathering 700   15 seconds

SSAB Weathering 960   15 seconds 1, 2)

Combined plate 
thickness (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 ≤120

HD ≤ 5ml/100g
1.0 ≤ Q < 1.5kJ/mm 20°C      75°C

HD ≤ 5 ml/100g 
Q ≥ 1.5kJ/mm 20°C 

HD ≤ 10ml/100g
1.0 ≤ Q < 2.5kJ/mm 20°C    100°C 125°C 

HD ≤ 10ml/100g 
1.5 ≤ Q < 2.5kJ/mm 20°C      100°C

HD ≤ 10ml/100g 
Q ≥ 2.5kJ/mm 20°C 

HD = hydrogen content of consumable (ml/100g) and Q = heat input (kJ/mm).

ficant in terms of the mechanical properties 
of the weld take place within the cooling 
temperature range of 800…500°C. Cooling 
time t8/5 is used as the value that describes 
the cooling speed, that is, the time it takes 
to pass this temperature range. The t8/5 time 

can be determined according to the general 
instructions of standard EN 1011-2. The t8/5 
times recommended for SSAB’s weathering 
steels are presented in Table 3. Based on the 
recommended cooling time, it is possible to 
determine the welding heat input and other 

svetsakademin.se Bli proffs med oss

VVii  sseess  ppåå  EEllmmiiaa  
SSvveettssmmäässssaa  1100--1133  mmaajj    

ii  mmoonntteerr  AA0077::3388
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Table 6. Welding parameters for butt welds of SSAB Weathering 420 ML and 460 ML plates.

Table 7. Macro images, joint design and welding sequence of butt welds

Steel Plate  Welding Welding Groove Q Preheating Interpass t8/5

 thickness  process consum-  (kJ/ (°C) temp (s)
 (mm)  ables  mm)   (°C) 

SSAB  25 135/MAG Lincoln, V, 60° 1.0 No 100– ~ 7
Weathering    LNM28   preheating 150°C 
420 ML        needed   

SSAB  25 121/SAW Bavaria V, 60° 2.0 No 100– ~ 13
Weathering    BF10MW &   preheating 150°C 
420 ML    BA-S2NiCu    needed   

SSAB  25 121/SAW Bavaria V, 60° 3.0 No 100– ~ 24
Weathering    BF10MW &   preheating 150°C 
420 ML    BA-S2NiCu     needed    

SSAB  25 121/SAW Esab OK V, 60° 3.0 No 100– ~ 24
Weathering    Flux 10.62   preheating 150°C 
460 ML    and OK      needed    
   Autrod 13.27

ged arc welding (SAW) tests were performed 
with a Bavaria wire-flux combination which 
impact toughness guarantee is 27 J @ -50°C. 
Both LNM28 MAG solid wire and Bavaria 
SAW wire-flux combination comply with 
EN 1090-2 standard option 1 alloying. The 
Weathering 460ML plate is also submerged 
arc welded with an Esab high-nickel SAW 
wire-flux combination which complies with 
EN 1090-2 standard option 2. Impact toughness 
class of SAW wire-flux combination made 
Esab is -60°C. Table 8 shows that the impact 
toughness of SSAB Weathering ML plates heat 
affected zone remains at a good level even up to 
-60°C and though the welding heat input has 
been fairly high 3.0kJ/mm, and the calculated 
t8/5 cooling time is 24 seconds. n

Läs mer på Internet
www.ssab.se/varumarken-och-produkter/
ssab-weathering

Macro image Joint design Welding sequence

SSAB Weathering 420 ML, MAG welding, solid wire: Lincoln LNM28, Q = 1.0 kJ/mm

SSAB Weathering 420 ML, submerged arc welding, flux & wire: Bavaria BF 10 MW & BA-S2NiCu, Q = 2.0 kJ/mm

SSAB Weathering 420 ML, submerged arc welding, flux & wire: Bavaria BF 10 MW & BA-S2NiCu, Q = 3.0 kJ/mm

SSAB Weathering 460 ML, submerged arc welding, flux & wire: Esab OK Flux 10.62 & OK Autrod 13.27, Q = 3.0 kJ/mm

➤
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Table 8. Charpy-V test results for butt welds, requirement ≥ 27J @ -50°C. 

The notch location has been reported according to standard EN 9016: V = Charpy-V notch, W = notch in weld metal, H = notch in heat affected zone, 
T = notched surface is perpendicular to the test piece surface, a / b, where a = distance from weld metal centerline or fusion line [mm], b = distance 
between impact test specimen surface and surface of plate nearest to it [mm]

Table 9. Tensile test results for butt welds, requirement Rm ≥ 500MPa (S420), Rm ≥ 530MPa (S460).

Steel Heat input t8/5 Welding Notch (°C) Test specimen Impact energy (J)
 Q (kJ/mm) (s) consumables location  size Test 1 Test 2  Test 3  Average
       
SSAB  1 7 Lincoln LNM VWT0/2 -50 10x10x55 69 58 64 64
Weathering    28 VHT1/2 -50 10x10x55  94  72  88  85
420 ML    VHT2/2 -50 10x10x55  70  263  260  198

Steel Heat input t8/5 Welding Notch (°C) Test specimen Impact energy (J)
 Q (kJ/mm) (s) consumables location  size Test 1 Test 2  Test 3  Average
       
SSAB  2 13 Bavaria BF 10 VWT0/2 -50 10x10x55 116 48 129 98
Weathering    MW + S2NiCu VHT1/2 -50 10x10x55  292  239  69  200
420 ML    VHT2/2 -50 10x10x55  255  307  256  273

Steel Heat input t8/5 Welding Notch (°C) Test specimen Impact energy (J)
 Q (kJ/mm) (s) consumables location  size Test 1 Test 2  Test 3  Average
       
SSAB  3 24 Bavaria BF 10 VWT0/2 -50 10x10x55 36 71 90 67
Weathering    MW + S2NiCu VHT1/2 -50 10x10x55  131  75  84  97
420 ML    VHT2/2 -50 10x10x55  238  249  60  182

Steel Heat input t8/5 Welding Notch (°C) Test specimen Impact energy (J)
 Q (kJ/mm) (s) consumables location  size Test 1 Test 2  Test 3  Average
       
SSAB  3 24 Esab OK Flux VWT0/2 -60 10x10x55 115 117 120 117
Weathering    10.62 + OK VHT0/2 -60 10x10x55  50  41  41  44
420 ML   Autrod 13.27 VHT1/2 -60 10x10x55  74  76  72  74
    VHT 2/2 -60 10x10x55 40 33 54 42
    VHT 5/2 -60 10x10x55 256 248 229 244

Steel  Welding  Q T8/5 Test  Thickness Rp0.2 Rm A5 Fracture
 consumables  (kJ/mm) (s) # (mm) (MPa) (Mpa) (%) location

SSAB  Lincoln LNM  1 7 1. 25 494 630 24.2 Base material
Weathering 420 ML 28

SSAB  Lincoln LNM 1 7 2. 25 494 631 22.7 Base material
Weathering 420 ML 28

SSAB  Bavaria BF 2 13 1. 25 500 605 18.0 Weld metal
Weathering 420 ML 10 MW + S2NiCu

SSAB  Bavaria BF 2 13 2. 25 501 602 18.0 Weld metal
Weathering 420 ML 10 MW + S2NiCu

SSAB  Bavaria BF 3 24 1. 25 502 589 16.5 Weld metal
Weathering 420 ML 10 MW + S2NiCu

SSAB  Bavaria BF 3 24 2. 25 497 583 15.7 Weld metal
Weathering 420 ML 10 MW + S2NiCu

SSAB  OK Flux 3 24 1 25 491 599 17.0 Weld metal
Weathering 460 ML 10.62 + OK
 Autrod 13.27

SSAB  OK Flux 3 24 2 25 496 595 16.5 Weld metal
Weathering 460 ML 10.62 + OK
 Autrod 13.27  
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Björn Lindhe, 
Svetsingenjör IWE nr 276

Innebörden av  
likvärdigt tillsatsmaterial  
till grundmaterialet

Vad innebär egentligen ”likvärdigt tillsatsmaterial till grundmaterialet”?  

Är det ur samma batch eller kvalitet? Vad händer när våra standardstål går från 

S355J2-kvalitet till S420N material med våra tillsatsmaterial?

På ritningar inom byggsektorn står ofta 
beskrivit att tillsatsmaterialet skall 
vara likvärdigt med grundmaterialet. 

Så länge vi håller oss till sträckgränser på 355 
MPa för stål inom byggsektorn är detta ett 
ickeproblem, men när bättre stålkvalitet eller 
slagsegheter på -20°C föreskrivs så krävs att 
tillverkaren börjar tänka. 

Historik
Historiskt sätt så har vi i de nordligaste 
delarna av Europa använt stål med högre 
sträckgränser i våra stålkonstruktioner än 
i sydligare delar av kontinenten.  Detta har 
också inneburit att vi använder andra typer 
av elektroder än övriga Europa. En anled-
ning till detta kan vara Sandvik och SSAB:s 
utveckling inom stål samt ESAB och ELGAs 
elektrod utveckling. 

Problembeskrivning
Den vanligaste stålsorten vi idag använder 
har beteckningen S355J2. Detta innebär stål 
med 355 MPa i sträckgräns och där slagseg-
hetsprovningen utförts vid -20°C och 27 
Joule energiupptagningsförmåga. 

Vanligt förekommande belagda elektro-
der inom montage av stålkonstruktioner är 
t.ex. ESAB OK 48.00 och ELGA P48S. För 
trådelektroder är motsvarande t.ex. ESAB 
Aristorod 12.50, ELGA Elgamatic 100 och 
Grytgöl GB 74 samt för rörelektroder är mot-
svarande ESAB Tubrod 15.14 och NST SM-
3A. Dessa elektroder har alltid varit ”lika bra 
eller lite bättre” och därmed uppfyllt kravet 
att elektroden skall vara minst lika bra som 
grundmaterialet. 

SV E T S T I P S E T 

Vi står nu inför ett generationsskifte gäl-
lande kvalitén på stålet. Inom några år kom-
mer vår standardkvalitet förmodligen att vara 
420 eller 460 MPa i sträckgräns. Anledningen 
är bl.a. att få ner vikter på transporter eller få 
ner godstjockleken för att minska totalkost-
naderna för byggnationen med t.ex. mindre 
modeller på lyftkranar samt att fler balkar/
pelare kan transporteras på samma transport 
till byggarbetsplatsen. 

Det som händer när stålets sträckgräns höjs 
är att även andra elektroder måste användas, 
men vilka elektroder krävs när sträckgränsen 
ökar?

Klassificeringens uppbyggnad
Belagda elektroder för olegerade och låglege-
rade stål är klassificerade enligt en standard, 
som heter ISO 2560-A. Klassningen för vårt 
lands vanligaste belagda elektrod ESAB OK 
48.00 är E 42 4 B 42 H5. 
Betydelsen är följande: 
E =  Belagd elektrod
42 =  Beteckning för hållfasthet och förläng-

ning (420 MPa i sträckgräns)
4 =  Beteckning för slagseghet för helsvets-

godset (Testat vid -40°C och minst 47 
Joule energiupptagningsförmåga)

B =  Beteckning för höljestypen ( I detta fallet 
basiskt hölje)

4 =  Beteckning för svetsgodsutbyte och 
strömart (Utbyte 105-125% och likström)

2 =  Beteckning för svetslägen (lämplig för 
svetslägena PA, PB, PC, PD, PE och PF)

H5 =  Beteckning för vätetal helsvetsgods 
(Vätetalet 5 ml/100 g svetsgods d.v.s. 
fukthalten för elektroden) 

Om en klassificering för t.ex. trådelektrod 
(homogentråd) enligt ISO 14341 studeras 
så är uppbyggnaden likvärdig med den be-
lagda elektroden på både sträckgräns och 
provningstemperatur.  Exempelvis ESAB 
Aristorod 12.50:
G =  Solidtråd 
42 =  Beteckning för hållfasthet och förläng-

ning (Elektroden klassad med sträck-
gräns 420MPa). 

4 =  Beteckning för slagseghet för helsvets-
gods. (Testat vid -40°C och minst 47 
Joule energiupptagningsförmåga)

M21 =  Beteckning för skyddsgas (Blandgas 
enligt ISO 14175) 

3Si1 =  Beteckning för kemisk sammansätt-
ning hos tråd 

Om vi går till en högre sträckgräns så kom-
mer detta att innebära att våra vanligaste 
elektroder på marknaden inte längre kan 
användas för stålkonstruktioner med en 
stålkvalitet med sträckgräns på 460 MPa. 

Summering
Konstruktörer, som arbetar med kravställ-
ning av stålkonstruktioner samt tillverkare 
av stålkonstruktioner måste i framtiden, när 
stålkvalitén ändras vara beredda på att göra en 
bättre specifikation samt teknisk genomgång 
före projektet startas för att säkerställa att slut-
produkten verkligen uppfyller ställda krav. n  

Källa: 
ESAB Svetshandbok sjuttonde upplagan, 
EKS 11 – Boverkets Konstruktionsregler  
– BFS 2019:1. 



VI ÄR SVETS.

10–13 maj 2022
Produktionsmässorna.se

Jönköping

Möt morgondagens trender och innovationer  
på Sveriges ledande branschmässa. Här hittar du  
ett brett utbud av allt inom svets och fogningsteknik.
 
Elmia Svets och Fogningsteknik är en av  
sex parallella mässor under det gemensamma  
namnet Elmia Produktionsmässor.

Registrera dig 
för fri entré!

☑ Eget kontrollaboratorium  

☑	 Certifikatshantering 

☑	 Egen	tillverkningsenhet 

☑ Kundunika artiklar 

☑ CAD-modeller 

☑	 En	webbportal	för	dig	som	kund		
	 och	konstruktör
 -	 Webbshop
 -	 Dokumentshantering
 -	 Godsspårning

Med över 30	års	erfarenhet och ett 
gediget sortiment av både ingjutnings- 
gods och fästelement så är vi ett tryggt 
val för dig som kund eller konstruktör! 
 
Vi har en unik möjlighet att tekniskt	
kvalitetssäkra alla produkter i eget 
testlaboratorium. Resultaten följs upp 
med noggrann dokumentation som 
ger full	spårbarhet.

Kontakta	oss	idag! 
www.nfgab.se | info@nfgab.se | 0303-206700



NR 1 •  2022 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD34  •  YTSKYDD 

Annikki Hirn, 
Nordic Galvanizers

Varmförzinkat stål – perfekt 
för den cirkulära ekonomin
Är klimatfrågor viktiga för nordiska små- och medelstora industriföretag?  

Att de stora företagen har en väl uttalad miljöpolicy är naturligtvis förväntat.  

Men hur ser det ut för de mindre – t ex merparten av de som lägger ut ytbehandling 

på en underleverantör? Frågar kunden om produktens eller teknikens miljöpåverkan?  

Om koldioxidutsläpp, återvinning eller anpassning till den cirkulära ekonomin?  

Kanske inte ännu – men inom en snar framtid kommer miljöanpassningen få allt 

större fokus – och varmförzinkningsindustrin är förberedd!

Det är många diskussioner om koldi-
oxidavtryck idag. Koldioxidavtryck 
är en beräkning av det totala utsläp-

pet av växthusgaser (GHG) som orsakas av 
en aktivitet eller produkt. Ofta anges värdet 
i koldioxidekvivalenter, det vill säga hur 
mycket koldioxid, eller dess motsvarighet i 
andra växthusgaser, som släpps ut. I princip 
alla företag jobbar idag för att minska sitt 
koldioxidavtryck och öka produkternas livs-
längd. Uttryck som cirkularitet, återbruk och 
återvinning blir allt viktigare, dels på grund 
av myndighetskrav, men även till följd av 
att marknaden efterfrågar mer miljövänliga 
produkter.

Varmförzinkat stål
Varmförzinkat stål är ett material som är väl 
lämpat för den cirkulära ekonomin. Varmför-
zinkningen ger ett långvarigt korrosionsskydd 
som oftast inte behöver något underhåll för att 
klara en produkts hela livslängd. Zinkskiktet 
kan följa stålkonstruktionen genom flera an-
vändningscykler, och när skiktet är förbrukat 
kan konstruktionen förzinkas på nytt. Om 
produkten till slut ska återvinnas så kan zinken 
tas om hand i samma process som stålskrotet, 
där den förångas och samlas upp i ett filter. 

Flexibla konstruktioner
Varmförzinkat stål har lång livslängd, och 
väljs ofta då man önskar en underhållsfri 
produkt under lång tid. Ofta står varm-
förzinkade konstruktioner 30–50 år eller 
ännu längre. I modernt byggande har ef-

Y T S K Y D D

terfrågan på temporära konstruktioner som 
ska gå snabbt att bygga upp och plocka ned 
efter behov ökat. Här har det öppnats en 
ny marknad för varmförzinkat stål, som 
är ett utmärkt material för den här typen 
av konstruktioner. Delarna sammanfogas 
med skruvförband som lätt kan monteras 
isär om konstruktionen inte längre behövs 
där den är installerad. De varmförzinkade 
delarna läggs på lager i väntan på nästa mon-
teringsplats. Varmförzinkningen gör ytorna 
tåliga, vilket är en fördel både vid montage, 
transport och lagring. 

Modulsystem – ett konkret exempel
Ett företag som jobbat aktivt med de här 
frågorna är finska R-Taso, som designar 
och tillverkar modulsystem för industri-
plattformar, gångbryggor och trappor. Alla 
deras produkter är modulära och kompatibla 
med varandra och möjliggör konstruktion 
av stora, lättanpassade enheter. Man designar 
både produkter för nya industrier och för 
uppgraderingar av befintliga installationer. 
R-Taso:s produkter är goda exempel på den 
cirkulära ekonomin, och hela 95 % av pro-
duktutbudet är varmförzinkat!

Ett exempel på ett intressant projekt som 
utförts är underhållsplattformar, trapptorn 
och gångbryggor för Stora Enso Uleåborgs 
anläggning. De viktigaste faktorerna för att 
minska koldioxidavtrycket är enligt R-Taso 
en intelligent design, optimerad användning 
av råmaterial, stålets ursprungsland samt en 
bra ytbehandling.

R-Taso väljer varmförzinkning
Den huvudsakliga ytbehandlingen av de-
ras stålkonstruktioner är varmförzinkning 
enligt EN ISO 1461. Varmförzinkning ger 
produkterna ett bra korrosionsskydd och 
god beständighet i krävande industrimiljöer. 
Varmförzinkat stål tål även den mekaniska 
påfrestningen vid transport och installation 
utan skador. Om kunden så önskar kan det 
varmförzinkade stålet även målas innan leve-
rans. R-Taso jobbar för att minimera miljöbe-
lastningen redan i produktutvecklingsarbetet 
genom att optimera mängden råvaror och 
konstruera produkterna för en lång livscykel.

Zink med lågt klimatavtryck
New Boliden, som levererar zink till Nor-
dens varmförzinkare, har också ett starkt 
miljöfokus, med målet att minska sina CO

2
-

utsläpp med 40 % till 2030. Betydande inves-
teringar görs för att öka energieffektiviteten 
och minska användandet av fossila bränslen. 
Boliden är Europas största gruvproducent 
inom zink och tredje störst inom smält-
verksproduktion. 

Från och med 2022 inleder Boliden försälj-
ning av zink med lågt klimatavtryck. Den 
nya produkten medför mindre än 1 ton ut-
släpp av koldioxid per ton zink, jämfört med 
branschgenomsnittet på 2,5 ton. 

– Intresset för metaller med låg klimat-
påverkan är mycket högt. Nu inkluderar vi 
zink i denna produktportfölj vilket visar att 
även vår produktion av denna metall håller 
yttersta nivå ur klimathänseende. Dessutom 
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larna med ett slitstarkt korrosionsskydd är in-
tressant när det gäller möjligheter till återbruk 
av produkterna. Vägräcken och lyktstolpar är 
sådana exempel. Tidigare har det varit lite av 
en slentrian att denna typ av produkter har gått 
till återvinning om nedmontering skett till följd 
av ombyggnad eller ändrade förhållanden. 
Idag har man en ny syn på detta i flera länder 
i Europa. Begagnade räcken sorteras upp i 
sådana som kan användas direkt, sådana som 
behöver omförzinkas och de som är uttjänta 
och där materialet återvinns. Varmförzinkat 
stål är ett modernt konstruktionsmaterial och 
den cirkulära ekonomin har redan fått efter-
frågan att öka. n

pågår investeringar i ökad produktion så att 
en större andel metall med hög klimatpres-
tanda når marknaden, säger Daniel Peltonen, 
direktör för affärsområde Smältverk, Boliden.  
Utsläppsberäkningarna inkluderar utsläpp 
utmed hela värdekedjan fram till kund enligt 
Scope 1, 2 och 3 GHG Protocol Product Life 
Cycle samt följer standarden ISO 14064-3.

Parkeringshus
Varmförzinkat stål monterat med skruv-
förband passar bra för byggnader där man 
planerar för en kortare brukarfas, som t ex 
vissa lagerhallar och parkeringshus. Ett ex-
empel på en konstruktion som har byggts 

enligt denna princip med enkel demontering 
är ett parkeringshus med plats för 450 bilar i 
Moorsport i Holland. Eftersom man visste att 
behovet av extra parkeringsyta var temporärt 
använde man varmförzinkat stål och byggde 
med skruvförband för att säkerställa att det lätt 
kan demonteras och byggas upp på en annan 
plats när stadsutvecklingsplanen kräver det. 
Varmförzinkning underlättar också använd-
ningen av tunnare profiler som tillåter mer 
naturligt ljus att komma in i parkeringshuset.

Andra exempel på återbruk
Förutom byggnadskonstruktioner finns det 
många andra användningsområden där förde-

Under våren hittar du tidningen Stålbyggnad 
på flera Mässor och event runt om i Sverige!

 Skruvförband gör det enkelt att montera upp och ned konstruktioner i varmförzinkat stål.
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Leif Andersson, 
Protega AB

Brandskydda stål  
– ur arkitektens perspektiv
Att bygga med stål innebär spännande och utmanande möjligheter att  

skapa byggnader och rum med volym och estetik. Stålet möjliggör stora  

spännvidder, kostnadseffektiva lösningar och hållbarhet.

V i ser ofta missuppfattningar om 
att kraven på att uppfylla olika 
byggtekniska krav skulle minska 

möjligheterna till ett estetiskt tilltalande 
resultat. Byggnadstekniskt brandskydd 
är ett område som ofta anses försvåra 
då det innebär att dela av, bygga in och 
lösningar som inte anses möjliga att ge-
nomföra.

Vad är det då vi vill åstadkomma och finns 
svaret på dessa önskningar?
Vi vill ha en stålkonstruktion som är 
brandskyddad och som fortfarande visar 
stålets råa former och dess slankhet. Sva-
ret är att skydda stålet med brandskyd-
dande färg som är CE-märkt i enlighet 
med EAD 350402-00-1106, ett bevis på 
att produkten är testad och utvärderad 
enligt EN-standard EN13381-8. En färg 
som reagerar och skyddar stålet då en 
brand uppstår.  

B R A N D T I P S E T –  D E L 1 

Formspråk
En färg ger dig många möjligheter beträf-
fande:
● Kulör, brandskyddsfärger kan brytas till 
alla tänkbara kulörer
●  Yta, med rätt produkt och rätt applice-

ringsmetod är det möjligt att erhålla en 
slät yta 

●  Form, stålets form kan framhävas genom 
att det inte byggs in, färg kan framhäva 
former

Hållbarhet
De 17 globala hållbarhetsmålen är något vi 
ser dagligen. Byggbranschen bedriver idag 
mycket arbete kopplade till dessa mål och 
det efterfrågas mer och mer av slutanvändare 
med exempelvis miljömärkning, gröna lån 
och användarflexibilitet.

Stål är sedan länge ett material vi åter-
vinner och nu finns det spännande projekt 
som lovar CO

2
-fri ståltillverkning 2026. För 

att erhålla hållbara lösningar måste vi titta 
på helheten, dvs alla ingående komponenter 
ska göra så små klimatavtryck som möjligt 
och även bidra till en hälsosam inomhus-
miljö. Idag finns det brandskyddsfärger 
för inomhusbruk som har olika typer av 
miljöbedömningar, exempelvis Byggva-
rubedömningen, Sunda Hus, Svanen och Sprutmålad profil Profil målad med roller

Det här är den första artikeln i en 
serie om tre. Serien vill beskriva  
vad det innebär att använda sig av 
färg för att brandskydda stål. 

Del 1 –  Brandskyddet ur  
arkitektens perspektiv 

Del 2 –  Konstruktören/brand-
ingenjörens synvinkel

Del 3 –  Installatörens perspektiv

Rätt ytbehandling för cirkulärt, hållbart byggande 

Varmförzinkat stål är ett material som alltid varit anpassat för den cirkulära 
ekonomin - långt innan det blev ett begrepp! 

• Lång underhållsfri livslängd 
• Möjlighet att använda befintliga konstruktioner i nya tillämpningar
• Möjlighet till ny, lång livslängd genom omförzinkning av befintliga,      

äldre konstruktioner
• Möjlighet att återvinna både zink och stål till 100 %

info@nordicgalvanizers.com  
www.nordicgalvanizers.com
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BASTA. Viktigt är att du väljer produkter som är vattenbase-
rade och som har en bra miljöbedömning. Miljöbedömningen 
är din garanti för att produkten uppfyller de krav om innehåll 
och egenskaper som respektive bedömningssystem ställer. I 
miljöbedömningssystemen efterfrågas mer och mer s.k. EPD 
(Environmental Product Declaration) enligt ISO 14025 och 
EN 15804:2012+A2:2019 där produktens miljöpåverkan under 
hela dess livscykel beskrivs.

En aspekt som kanske tenderar att glömmas bort när vi talar 
om hållbarhet är produktens livslängd och underhållsbehov. 
En brandskyddsfärg i en inomhusmiljö har i princip ingen 
livstidsbegränsning så länge ytan inte skadas, ett brandskydd 
ska inspekteras regelbundet. Skulle en målad yta skadas ska 
den bara repareras med samma eller liknande färgsystem. 

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration 
vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar 
ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. 
Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader 
är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. 
Initialt ska deklarationen omfatta grundkonstruktion, bärande 
konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar. Om brand-
skyddet är en del av byggnadens bärande konstruktionsdelar 
ska de räknas med i en klimatdeklaration. Även då behövs 
produktens EPD.

Kostnader
Kostnader i byggprocessen är vi alla mer eller mindre bekanta 
med. Att arbeta med en helhetssyn beträffande kostnader leder 
ofta till god kontroll och möjligheter till att minska kostnader. 
Tänk på det klassiska ”isberget”. En stålkonstruktion som är 
brandskyddsmålad kan bidra till att förbättra de delar som 
ligger ”under ytan”. Några exempel:
●  Brandskyddsfärg kan appliceras innan stål monteras
●  Minimalt spill
●  Snabb applicering
●  Få komponenter – färg+spruta jämfört med skiva+profiler

+skruv+spackel+färg

Att realisera kundens vision om hur en byggnad ska se ut är en 
utmaning. Arkitekten kan bli hjälpt av att använda lösningar 
som gör det enklare att realisera sin kunds önskan. n

Nära samarbete.
Även på distans.
Med Trimble Connect får du en säker 
molntjänst som samlar aktuell bygg- 
information på ett ställe – i realtid.  
För alla parter. I projektets alla 
skeden. Precis där ni behöver den.  
 
För ett närmare samarbete, utan 
frågetecken. Kom igång redan idag!

Trimble Connect 

Business ingår 

för dig med

Läs mer om varför Trimble Connect är det 
enda sättet du kommer vilja samarbeta på:

tek.la/samarbeta
Trimble Connect fungerar på Windows, Android, iOS samt i de flesta 
webbläsare. För systemkrav se tek.la/connect  

Läs mer om våra licenser på tek.la/trimble-connect
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Meierikvartalet på Lillestrøm

Når både enkle og mer kompliserte byggkonstruksjoner skal  

prosjekteres og bygges, gir stålet deg mange muligheter til å oppnå en  

kostnadseffektiv konstruksjon med høy kvalitet. Noen eksempler på dette 

er følgende prosjekter.

Stål gjør det mulig

Lillestrøm som byområde er i stor vekst, 
og prosjektet Meierkvartalet bidrar til 
denne utviklingen. Prosjektet har en 

størrelse på rundt 90.000 m2, og består av 
blant annet boliger (totalt 350 leiligheter), 
næringslokaler, kontorer og en felles kjeller. 

Boligprosjektet inkluderer 9 og 12 etasjes 
blokker og boligtårn på 16, 17 og 19 etasjer. 
Prosjektet skal bygges ut i mange byggetrinn. 

Til fundamenteringen har det blitt be-
nyttet spunt staget mot arbeidsplate eller 
bunnplate, samt hjørnestivere. Det ble valgt 

stålkjernepeler til fjell. Det er 60 til 100 meter 
til fjell, så lange og kostbare peler medførte 
behov for færrest mulig pelepunkter. Det har 
gått med ca. 800 tonn spunt og rundt 32.000 
meter med stålkjernepeler til fundamente-
ringen av boligdelen i prosjektet.
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➤

Byggherre:  
Stor-Oslo Eiendom 
Arkitekt:  
DARK Arkitekter AS 
Konstruktør/RIB: 
Djerving AS
RIG: Geovita AS 
Totalentreprenør: 
BundeBygg AS
Stål/prefab  
entreprenør: Norske 
Bæresystemer AS

I boligprosjektet ble det ved gjennom-
gang av totale byggekostnader og ønske om 
fleksibilitet i layout av leilighetene valgt et 
bæresystem med stål og hulldekkeelemen-
ter (lange spenn, lite vekt og dermed lavere 
kostnader til peling). Trappe- og heissjaktene 
er utført som plass-støpt og prefabrikkerte 
betongelementer. Det har vært et tett samar-
beid med arkitekt og tekniske fag for å kunne 
optimalisere bæresystemet og de tekniske fø-
ringene. Søylene i bæresystemet er hulprofiler, 
mens bjelkene er hatteprofiler. I kjelleren og 
i matbutikken er det betongsøyler. Så langt 
har det gått med ca. 1300 tonn stål, 600 m2 
stålbalkonger, 41.000 m2 hulldekker, 4000 m2 
betong-balkonger og 4000 m2 prefab vegger 
til bæresystemet. Trappekjernene i de fleste 
byggene er plass-støpte.

Meierikvartalet er et stort og omfattende 
prosjekt, og spesielt utfordrende med tan-
ke på plasseringen og oppdelingen i mange 
byggetrinn. Det er jernbane, veg eller eksis-
terende bygg på alle sider. Men fremdriften 
av prosjektet har gått greit foreløpig – inn-
bøyningen av spunten har blitt gjennomført 
som prosjektert, og det har heller ikke vært 
noen setningsutfordringer mot jernbanen el-
ler allerede eksisterende bygg. Oppdelingen i 
mange byggetrinn har satt krav til planlegging 
og tidlige avklaringer av grensesnittene mot 
de neste byggetrinnene.

Grunnet mye tid på heising i kranene, liten 
lagerplass på anleggsområdet og plasseringen 
av prosjektet, har det gått med mye tid til 
planlegging av logistikk og montasje. Mon-
tasjefirmaet ble involvert tidlig for å kunne 
løse montasjen på best mulig måte. Montasje 
har også foregått bak betongsjaktene, så god 
kommunikasjon med kranførerne har vært 
viktig. Høyden på boligtårnene i prosjektet 
har gjort at litt ekstra fokus måtte legges på 
HMS, deriblant på å forberede for innfesting 
av fallsikring fra fabrikk, prosjekterte sik-
ringsløsninger, montasje av knutepunkter fra 
dekket under, gjennomføring av redningsøve-
lser og å ha redningsutstyr på dekkene. Hele 
prosjektet planlegges ferdigstilt i 2024–2025. n
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Frisk Asker Hockey har fått ny ishall

Byggherre: Asker Kommune
Arkitekt: JOB Arkitekter AS
Entreprenør: Backe Stor-Oslo AS
Konstruktør/RIB: Dr.techn. Olav Olsen AS 
RIB over bakkeplan: Contiga AS 
Stålentreprenør: Contiga AS

Utbygger: Seltor Bolig AS
Arkitekt: KB Arkitekter AS
Entreprenør: Seltor AS
Utførende: Blikkenslager Ulf Hansen AS
Plateleverandør: Astrup AS
Plater: Rimex Aisi 316 Rosy Gold Granex M1A

Navnet på den nye ishallen i Asker 
kommune ble bestemt tidlig i janu-
ar, og valget falt på Varner Arena. 

Dette kommer fra et langvarig samarbeid 
med Norges største aktør innenfor motein-
dustrien – nemlig Varner. Hallen er bygget i 
samarbeid mellom Asker kommune, Backe 
Stor-Oslo og Frisk Asker Hockey. 

Varner Arena har mange fasiliteter ute-
nom selve ishallen, deriblant supporterbutikk, 
en rekke bespisningsmuligheter og losjer. 

Banebredden i hallen er på 24 meter, som 
også er vanlig standard i NHL. Tilskuer-
kapasiteten i ishallen ligger på rundt 3800 
personer. Men arenaen er ikke bare en is-
hall. Den skal nemlig kunne brukes til annen 
idrett også, deriblant kampsport, samt andre 
arrangementer. 

Til den nye ishallen har det gått med 
450 tonn stål. Dette har stort sett blitt be-
nyttet til råbygget i kombinasjon med hull-
dekker, samt i alle innerveggene i andre 

➤

➤

Utvendig fasade på Kremmerhuset 
Panorama i Tønsberg

Leilighetsbygget Kremmerhuset Pan-
orama ligger sentralt i Tønsberg sen-
trum, og består av 46 nye leiligheter. 

Det er lagt stor vekt på fasaden til bygget, og 
da spesielt kvaliteten på materialet. Valget 
falt til slutt på plater i rustbestandig stål fra 
Rimex. Disse platene vil endre utseende etter 
hvert som omgivelsene endres i forskjellige 
lys og forhold. 

Metallplatene fra Rimex kan leveres i man-
ge overflater og farger. Til dette prosjektet 
er det levert Granex-plater, og disse platene 
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er glassblåste og helt matte. Fargen valgt til 
Kremmerhuset Panorama er Rosy Gold, som 
gjør byggets fasade til et iøyenfallende skue. 

Metodene som benyttes for å produse-
re platene er avhengig av om fasadeplatene 
skal stå utvendig eller innvendig. Platene 
som produseres for å benyttes utvendig, har 
ingen lakk, farge eller pigment som ligger 
utenpå platene. De rustbestandige platene 
har et naturlig transparent oksidlag som gjør 
dem motstandsdyktige mot korrosjon. Far-
gene, som eksempelvis Rosy Gold-platene på 

etasje, da i kombinasjon med gips. Selve 
tribuneanlegget er laget av prefabrikkerte 
betongelementer. Den bemerkelsesverdige 
fasadeen består av perforerte aluminium-
splater, glassflater og tre.

Hele prosjektet hade byggestart i 2019. 
Monteringen av råbygget begynte i april 2020, 
og var ferdig i januar 2021. Varner Arena 
stod ferdig like før jul samme år. Frisk Asker 
Hockey fikk nøklene til sin nye storstue den 
3. januar 2022. n

Kremmerhuset Panorama, har blitt oppnådd 
ved å senke platene i en varm oppløsning av 
krom- og svovelsyre. Denne løsningen øker 
tykkelsen på oksidlaget – og det er nettopp 
tykkelsen på dette laget som avgjør fargen 
til slutt. 

En nyproduksjon av metallplatene fra 
Rimex inneholder ca. 80 % resirkulert ma-
teriale – og prosentandelen øker. Rustbestan-
dige stålfasader forventes å vare i 100 år. Når 
fasaden til slutt rives, vil alt av stål kunne 
gjenvinnes, resirkuleres og brukes på nytt. n
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Äldreboende i Eskilstuna

Ett nytt vård- och omsorgsboende 
byggs längs Karl Hovbergsgatan i 
stadsdelen Skiftinge i Eskilstuna. 

Boendet får namnet Vågens vård- och om-
sorgsboende och ska inrymma 88 lägenheter 
i en byggnad med tre våningsplan. Förutom 
lägenheter kommer byggnaden att inrymma 
ytor för administration, medarbetare samt 
en sambandscentral för hemtjänsten.

Beställare:  
Eskilstuna Kommunfastigheter
Arkitekt: Sweco Arcitects
Entreprenör: Peab Sverige 
Konstruktör: Structor Eskilstuna 
Stålentreprenör: GAJ Stålkonstruktioner 
Stålbalkleverantör: Peikko

GAJ tillverkar och monterar stålkon-
struktionen med total stålvikt cirka 140 ton 
fördelat på stålpelare, samverkansbalk (Del-
tabalken) och stål till balkonger. Skiftinge 
äldreboende får en bruttoarea på cirka 
10 000 kvm och kommer bland annat att 
rymma 88 lägenheter och gemenskapsytor 
fördelat på 3 våningar. n
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Markedets 
største utvalg av 
stål og metaller

www.tibnor.no

TILLSAMMANS GER VI JÄRNET!

Specialister på smide och större stålkonstruktioner. Vi är alla en del av Blixtljuset.se
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Coimbra i Hagastaden

Kvarteret Coimbra 
heter det andra 
kvarteret av två som 

byggnadsfirman Erik Wal-
lin uppför i den nya stads-
delen Hagastaden. Coimbra 
omfattar två flerbostadshus 
på 10–13 våningar med to-
talt 135 bostadsrätter i va-
rierande storlek. Wingårdh 
arkitektkontor har i nära 
samarbete med Wallin ritat, 
där den tydliga referensen är 
Mies van der Rohes byggna-
der längs Lake Shore Drive 
– den berömda stadsfronten 
i Chicago. Med stilrena fasa-
der av glas och aluminium i 
harmoniska kulörer vill man 
skapa en vacker, funktionell 
och visionär del av staden.

Husen är grundlagda 
ovanpå Norra länken och 
stommen består av stålstomme 
och betong (håldäck, RD-plat-
tor, betongväggar) samt prefa-
btrappor. Stomentreprenör är 
BJ Svets & Anläggning som 
har levererat ca 108 stålpelare 
av VKR, både envånings- och 
tvåvåningspelare, samt ca 150 
stålbalkar (HSQ och HEB) 
upp till 18 m långa. n

Beställare:  
Byggnadsfirman Erik Wallin / NREP
Arkitekt: Wingårdhs
Entreprenör: Reomti
Konstruktör: Hillstatik
Stålentreprenör:  
BJ Svets & Anläggning
Stommontör: Prefabsystem
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Swebolt

Läs mer på abus-kransystem.se

Vikten av det viktigaste
Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder 
helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och 
utbildning av din personal. 
Låt oss ta hand om det viktigaste så att du kan lägga energi på annat.

Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.
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STÅLPRODUSENTER
ArcelorMittal Commercial Long Norway AS, 

www.arcelormittal.no, 
Holmenveien 20, 0374 Oslo, 
Tel. 22 83 78 20

Celsa Armeringsstål AS, 
www.celsa-steelservice.no, 
Verkstedløypa, Mo Industripark, 
8626 Mo i Rana, 
Tel. 47 70 33 33

Outokumpu AS, 
www.outokumpu.com, 
Dronningensgate 30, 1530 Moss. 
Tel. 43 08 41 61 

SSAB Svensk Stål AS, 
www.ssab.se, 
Drammensveien 288, 0283 Oslo. 
Tel. 23 11 85 80

Stalatube OY 
c/o GatewayStainless AS,

www.stalatube.com, 
Ole Steens gate 10, 
3015 Drammen, 
Tel. 97 17 00 17

TYNNPLATER
Alsvåg Plater AS, 

www.alsvag.no, 
Havnegt. 28, 8401 Sortland. 
Tel. 76 11 00 30

ArcelorMittal Construction Norge AS,
www.arcelormittal.no
Sørumsgata 11A, 
2000 Lillestrøm
Tel. 63 94 14 00

Areco Profiles AS,
www.arecoprofiles.no
Lienga 6, 1414 Trollåsen
Tel. 900 10 088

Borga Stålbygg AS,
 www.borga.no 
Rasmus Solbergs vei 2, 1400 Ski.  
Tel. 69 67 60 28

Europrofil AS,
www.europrofil.no
Naustvegen 12, 6230 Sykkylven
Tlf: 70 24 64 00

Kingspan AS, 
www.kingspanpanels.no, 
Grålumsveien 125, 1712 Grålum, 
Tel. 69 14 44 00

Lindab AS, 
www.lindab.no,
Stålfjæra 10, 0975 Oslo, 
Tel. 22 80 39 00

Plannja AS
www.plannja.no,
Østre Aker vei 219, 0976 Oslo,
Tel. 23 28 85 00

Ruukki Construction Norge AS,
www.ruukki.no, 
Tevlingveien 15, 1081 Oslo
Tel. 21 52 52 60

Tata Steel Norway Byggsystemer AS, 
www.tatasteeleurope.com, 
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, 
Øvre strandgate 5, 
3018 Drammen
Tel.: 32 88 45 10

B GROUP, 
www.bgroup.lt, 
Gelezinio vilko str. 18A,  
LT-08104 Vilnius, Litauen, 
Tel.+370 (6) 151 8 151

Celsa Steel Service AS, 
www.celsa-steelservice.no, 
Vitaminveien 5b, 0485 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, 
Idrettsvegen 155, 
Straume Næringspark, 
5353 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

Førde Stål AS, 
www.fordestaal.no, 
Steinavegen 10, 6802 Førde
Tel. 975 43 002 

Hebra AS, 
www.hebra.no,
 Vardheivegen 66, 4340 Bryne, 
Tel. 51 88 98 00

Huth & Wien Engineering AS,
www.hwe.no
Jellestadveien 33, 
1739 Borgenhaugen
Tel. 69 10 21 20

Norsk Stål AS, 
www.norskstaal.no, 
Nye Vakås vei 80, 1395 Hvalstad
Tel. 45 50 16 00

Stene Stål Produkter AS, 
www.stenestal.no, 
Seljevn. 8, 1661 Rolvsøy, 
Tel. 69 35 59 00

Tibnor AS,
www.tibnor.no
Tevlingveien 15, 1081 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 
Industrivegen 8, 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, 
Flismyrvegen 22, 
2280 Gjesåsen
Tel. 62 95 54 00

Askim Mekaniske Verksted AS, 
www.amv.no, 
Sagveien 13, 1814 Askim 
Tel. 69 23 53 53

Baastad Mekaniske AS, 
www.baastadmek.no, 
Hølandsveien 88, 1860 Trøgstad
Tel. 934 27 987

Bakke Stålprodukter AS
www.bakkestalprodukter.no
Industriveien 46, 2680 Vågå
Tel. 907 52 885

Bakkesmia AS, 
bakkesmia@tussa.com
Follestaddal, 6156 Ørsta, 
Tel. 900 77 610 

Bastal AS, 
www.bastal.no, 
Øyrane 12, 6800 Førde, 
Tel. 410 77 777

BEKO Industriverksted AS, 
www.bekoind.no, 
Nordstrandveien 57, 8012 Bodø, 
Tel. 75 58 11 77

Berglund Stål og Blikk AS, 
www.bsb.as, 
Stensrudvegen 14, 2335 Stange, 
Tel. 97 54 69 75 

Bi Sveiseteknikk og Maskinering AS, 
www.bism.no, 
Sagvollveien 422, 2833 Raufoss, 
Tel. 913 95 877

BKS Industri AS,
www.bksas.no
Sunde ind om 3, 
5450 Sunde i Sunnhordaland,
Tel. 56 12 63 00

Bladt Industries A/S
www.bladt.dk
Nørredybet 1, DK-9220 Aalborg Øst
Tel. +45 9635 3700

Bomekan AS, 
Industriveien 5, 3090 Hof, 
Tel. 984 22 491

Brødr. Berntsen AS, 
www.bberntsen.no, 
Hensmov. 43,  3516 Hønefoss, 
Tel. 32 10 97 70 

Brødrene Midthaug AS, 
www.midthaug.no, 
Skallvegen 1–3, 6453 Kleive
Tel. 71 20 15 00

BSI Service AS, 
www.bsiservice.no, 
Fleslandsvegen 159, 
5258 Blomsterdalen, 
Tel. 55 13 90 80

Byemark Stål AS, 
www.byemark.no, 
Svaleveien 5, 1890 Rakkestad
Tel. 69 22 27 86

Bygg Teknisk Stål AS, 
www.btstal.no, 
Bedriftsveien 7, 
1890 Rakkestad
Tel. 69 22 70 00 

Christie & Opsahl AS, 
www.christie.no, 
Sofus Jørgensensvei 5, 
6415 Molde 
Tel. 71 20 31 00

Contiga AS, 
www.contiga.no, 
Kabelgaten 39c, 0580 Oslo
Tel. 23 24 89 00

Daco Mekaniske AS
www.dacomek.no
Vangestadvegen 10, 
6854 Kaupanger
Tel: 57 67 87 75

Dagestad Mekaniske verksted AS
www.dagestad-mek.no
Jemtlandsveien 12, 
2383 Brumunddal
Tel. 62 33 55 90

Edvind Hansen AS, 
www.edvindhansen.no, 
Amsrudvegen 7, 2827 Hunndalen
Tel. 61 14 00 80

Einar & Kaares Mekaniske A/S, 
www.ekmekaniske.no, 
Lindebergveien 1, 2016 Frogner, 
Tel. 63 86 86 60

Elektrosveis AS
www.elektrosveis.no 
Bataljonveien 11, 3734 Skien
Tel. 35 52 52 19 

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. 67 92 02 20

Fagstål AS, 
www.fagstaal.no, 
Lillevahrskogen 13, 3160 Stokke, 
Tel. 90 16 74 80

Fana Stål AS, 
www.fanastaal.no, 
Espehaugen 23, 
5258 Blomsterdalen, 
Tel. 55 91 81 81 

Fana Stålservice AS, 
www.fana-service.no
Lønningshaugen 15, 
5258 Blomsterhaugen
Tel. 93 25 26 46

Feyling Mekaniske Verksted AS, 
www.feyling-mek.no, 
Emsevegen 128, 2770 Jaren, 
Tel. 61 32 83 67
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Fimek AS,
jack@fimek.no
Øyjordnesveien 79, 9310 Sørreisa
Tel. 459 19 128

Finneid Sveiseverksted A/S, 
www.finneidsveis.no, 
Finneidkaiveien 2, 8210 Fauske
Tel. 75 60 08 60

Fiskum Plate & Sveiseverksted AS, 
www.fiskum-sveis.no, 
Kongsbergveien 791, 3322 Fiskum, 
Tel. 32 75 06 77

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

Gjersing ś Mekaniske Verksted AS
www.gjersing.no
Minne Industriområde 42, 
2092 Minnesund
Tel. 63 92 24 00

Gnist Industriservice AS, 
www.gnist.no, 
Stensrudveien 11B, 2335 Stange
Tel. 62 57 14 99

Gunnar Hippe AS
www.ghippe.no
Gammelveien 6B, 2390 Moelv
Tel. 62 35 98 50

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, 
knut@hsmh.no
Skoleveien 5B, 9407 Harstad
Tel. 901 80 854

Haukås Vimek AS, 
www.vimek.as, 
Frakkagjerdveien 207,  5563 Førresfjorden, 
Tel. 52 77 40 22  

Hiltula AS, 
www.hiltula.no, 
Furumoen 15, 7300 Orkanger
Tel. 72 47 97 90

IKON Norge AS
www.ikonnorge.no/
Akersgata 51, 0186 Oslo
Tel.  992 81 707

IMO Sveiseindustri, 
www.imosveis.no, 
Mo Industripark, Svaboveien,  
8626 Mo i Rana
Tel. 480 25 070

IMTAS Prosjekt AS, 
www.imtas.no, 
Mo Industripark, Verkstedløypa, 
8626 Mo i Rana
Tel. 751 24 365

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, 
Granheimveien 7, 1580 Rygge 
Tel.69 87 82 00

Ivar Bråthen Mekaniske AS, 
www.braathenmek.no, 
Gubberudvegen 132, 2312 Ottestad, 
Tel. 62 57 60 00

JHS Construction AS, 
www.jhs.no, 
Torsvang 2, 3271 Larvik, 
Tel. 33 14 14 60

Johs Sælen & Sønn AS, 
www.selen.no, 
Hegglandsdalvegen 275, 5201 OS, 
Tel. 56 30 06 47

JoMek Sveis AS, 
www.jomek.no, 
Hellenvn. 12, 2022 Gjerdrum, 
Tlf. 63 93 90 02

Jondal Precision Industries AS, 
www.jondalprecision.no, 
Jondal, 5627 Jondal
Tel. 53 67 50 50

Kamstål AS, 
www.kamstal.no, 
Gamle Forusveien 11, 
4031 Stavanger, 
Tel. 480 88 444

KOAB Service AS, 
www.koab.no, 
Flakk 62, 4760 Birkeland
Tel. 37 28 02 00

Kontinental Maskinservice AS, 
tmlar@online.no, 
Lohnelia 49, 4640 Søgne, 
Tel. 38 05 04 22

Lafopa Industrier AS, 
www.lafopa.no, 
Brenneveien 5, 7650 Verdal, 
Tel. 740 73 150

Llentab AS, 
www.llentab.no, 
Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen
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, 
www.lsiwelding.no, 
Røllesveien 1, 3074 Sande,
 Tel. 33 77 72 80

Lumarine Teknologi AS, 
www.lumarine.no, 
Mjosundvegen 332, 6693 Mjosundet, 
Tel. 455 01 700

Lysaker & Thorrud AS, 
www.lystho.com, 
Ryghgt. 6A, 3050 Mjøndalen, 
Tel. 32 23 20 50

Lønnheim Stålbygg AS,
www.lonnheim.no, 
Pilotveien 2, 6517 Kristiansund
Tel. 913 98 966

Maritim Sveiseservice AS, 
www.maritim-sveis.no, 
Terminalgata 175, 9278 Tromsø
Tel. 776 008 90

Metacon AS, 
www.metacon.no, 
Bredmyra 4, 1739 Borgenhaugen
Tel. 69 22 44 11

Montasjeservice AS,
www.montasjeservice.com
Dølstuløkka 1, 3470 Slemmestad
Tel. 31 29 77 90

Møre Stål AS, 
www.mørestål.com, 
Inste Holen 2, 6011 Ålesund, 
Tel. 922 80 131

Nils Løff AS, 
www.nilsloff.no, 
Skrubbmoen 11, 
3619 Skollenborg, 
Tel. 32 76 33 50

Nitek AS, 
post@nitek.no, 
Vepsveien 6, 9514 Alta
Tel. 78 45 69 50

Norax AS, 
www.noraxtynset.no, 
Elfengveien 1, 2500 Tynset, 
Tel. 62 48 28 00

Norbye Industriservice AS, 
www.nis.as, 
Øyjordnesveien 28, 9310 Sørreisa, 
Tel. 77 84 17 20

Nordec Oy, 
www.nordec.com, 
Eteläinen Makasiinikatu 4,  
00130 Helsinki, Finland
Tel.+ 358 50 314 3231

Nordic Steel AS, 
www.nordicsteel.no, 
Langmyra 6, 4344 Bryne, 
Tel. 46 90 00 00

Nortech AS, 
www.nortech.no, 
Skotselv Næringspark, 3331 Skotselv
Tel. 32 75 67 00 

Næsset Mek. Verksted AS, 
www.naessetmek.no, 
Bjønnputtveien 3, 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, 
Baseveien 15, 6531 Averøy, 
Tel. 400 01 517

Oppland Stål AS, 
www.opplandstaal.no, 
Ottadalsvegen 1630, 2682 Lalm, 
Tel. 61 23 93 30

Orkla Stålkonsult AS, 
www.orklastal.no, 
Furumoen 11, 7300 Orkanger, 
Tel. 975 22 190

Overhalla Mek. Verksted AS, 
www.overhallamekaniske.no, 
Skogmo, 7863 Overhalla, 
Tel.74 28 21 38

PCS Stokke Stål AS, 
www.stokkestaal.no, 
Borgeskogen 69, 3160 Stokke
Tel. 33 33 58 00

PRETEC AS, 
www.pretec.no, 
Kampenesmosen 3, 1739 Borgenhaugen, 
Tel: 69 10 24 60

PRO CON AS, 
post@proconas.no, 
Brennmoen Ind.område, 
9050 Storsteinnes, 
Tel. 461 89 552

Procut AS, 
www.procut.no, 
6315 Innfjorden, 
Tel. 71 22 60 90

Ringsaker Industriservice AS
www.ringsaker-industriservice.no
Storgata 38, 2390 Moelv
Tel: 623 67 370

Rosmek AS, 
www.rosmek.no, 
Industriveien 9, 1481 Hagan
Tel.67 07 09 93

R.S Stål AS,
www.rsstaal.no
Sjøsiden 105, 7130 Brekstad
Tel. 917 55 047

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

Saltvik Mekaniske AS, 
www.saltvik.as, 
Salomons vei 37, 8530 Bjerkvik, 
Tel. 76 95 28 00

Skanska Stålfabrikken, 
www.skanska.no, 
Øysand, 7224 Melhus, 
Tel. 40 01 36 60 

Skar Industriservice AS, 
www.skarindustri.no, 
Åsaveien 93, 3531 Krokkleiva, 
Tel. 905 80 232 
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SL Mekaniske AS, 
www.slmekaniske.no, 
Breimyra 11, 4340 Bryne, 
Tel. 51 48 96 00 

Smitek AS, 
www.smitek.no, 
Industrivegen 37, 2850 Lena
Tel. 99 64 11 79

Sogneprodukt AS, 
www.sogneprodukt.no, 
Industrivegen 25, 
6893 Vik i Sogn, 
Tel. 57 69 83 40

Spilde Mek Verksted AS, 
www.spilde-mek.no, 
Sagveien 9, 1890 Rakkestad, 
Tel. 69 22 66 90

Stamas Productions AS, 
www.productions.stamas.no, 
Bedriftsvegen 33, 
4353 Klepp Stasjon, 
Tel. 51 97 89 20

Stjern Stål AS,
www.stjern.no 
Sjøvegen 10, 7170 Åfjord
Tel. 72 53 06 00

Stryvo AS,
www.stryvo.no
Vipevegen 8, 6783 Stryn
Tel. 57 87 28 00

Stålbygg AS,
www.staalbygg.fredrikstad.no
Sørkilen 2, 1621 Gressvik
Tel. 957 69 810

Ståleriet AS
morten@staaleriet.no
Sagbakken 4, 3243 Kodal
Tel. 454 12 988

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

Svinndal Gjerde og Sveiseverksted AS, 
www.svinndalgjerde.no, 
Vadbakken 10, 1592 Våler, 
Tel. 69 28 71 71

Syljuåsen AS, 
www.syljuaasen.no,
Kallerudlia 15, 2816 Gjøvik, 
Tel. 61 14 50 80

Søgne Stål AS, 
www.sognestaal.no
Nesan 37, 4532 Øyslebø, 
Tel. 918 76 707

Sørmaskinering AS, 
www.sormaskinering.no, 
Østre Lohnelier 2, 4640 Søgne, 
Tel. 40 06 63 84

Ti Industrier Hønefoss AS,
www.ti-industrier.no, 
Verkstedveien 20, 3516 Hønefoss, 
Tel. 905 31 111

Torsnes Industriservice AS, 
www.torsnesservice.no, 
Øraveien 15B, 
1630 Gamle Fredrikstad, 
Tel. 91 58 77 95 

Trondheim Stål AS, 
www.trondheimstaal.no, 
Hofstadvegen 64, 7224 Melhus
Tel. 73 96 91 91

Velle Utvikling AS,
www.velle.no
Stensarmen 5, 3112 Tønsberg
Tel. 33 35 90 00

Vest Stål & Fasade AS, 
www.veststal.no, 
Sandeidvegen 359b, 5585 Sandeid, 
Tel. 4884 9191

Vevle Mek. Verkstad AS, 
www.vevlemek.no, 
Solbjørgsdalen 96, 5282 Lonevåg, 
Tel. 56 39 26 75

Vikan Sveis AS, 
www.vikansveis.no, 
Vikan, 8020 Bodø
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

Øiseth Montasje AS, 
tomont@online.no, 
Carsten E. Rosenvinges veg 1, 2212 Kongsvinger, 
Tel. 400 84 557

Åkrene Mek. Verksted AS, 
www.aakrene-mek.no, 
Tuenvn. 81, 2000 Lillestrøm, 
Tel. 63 88 19 40

STÅL- OG FASADEENTREPRENØRER
ALFA Stålentreprise AS, 

www.alfa-stal.no, 
Raglamyrvegen 15, 
5536 Haugesund, 
Tel. 48 03 90 51

Borg Bygg AS, 
www.borgbygg.no, 
Tomteveien 47, 1618 Fredrikstad, 
Tel. 69 35 12 70 

Brødrene Iversby AS
www.iversby.no
Vallehellene 13, 1664 Rolvsøy
Tel. 907 85 299

Bøttger AS, 
www.bottger.no, 
Gunnar Knudsens veg 144, 3712 Skien
Tel. 35 50 39 20  

EA Bygg & Betong AS, 
www.eabygg.no, 
Leirskogvegen 735, 2930 Bagn, 
Tel. 400 37 690 

HA-MEK PROSJEKT AS, 
www.ha-mek.no, 
Stangevegen 111 F, 2321 Hamar, 
Tel. 62 50 75 55

Hallmaker Group AS, 
www.hallmaker.no, 
Strandveien 50, 1366 Lysaker, 
Tel. 67 11 21 00

Lie Blikk AS, 
www.lieblikk.no, 
Kvålveien 13, 4323 Sandnes, 
Tel. 46 94 00 00

O.B.Wiik AS, 
www.obwiik.no, 
Industriveien 13, 2
020 Skedsmokorset, 
Tel. 64 83 55 00

Panelbygg AS, 
www.panelbygg.no, 
Tollbugata 71, 3044 Drammen
Tel. 32 82 78 00 

Scancon AS, 
www.scancon.no, 
Verkstedveien 12c, 1671 Kråkerøy, 
Tel. 99 09 52 27

Straye Stålbygg AS
www.straye.no
Kråkerøyveien 2B, 1671 Kråkerøy
Tel. 483 12 133

Stålteknikk AS, 
www.staalteknikk.no
Robotvegen 10, 4340 Bryne
Tel. 992 73 000

Thermica AS, 
www.thermica.no, 
Ringeriksveien 20B, 
3414 Lierstranda, 
wTel. 948 79 592

Tromsø Stålindustri AS,
www.tromso-stalindustri.no
Stakkevollveien 41, 9010 Tromsø
Tel. 777 18 900

ENTREPRENØRER
A Bygg Entreprenør AS,

www.abygg.no,
Ulvenveien 82E, 0581 Oslo
Tel. 996 91 928

AF Gruppen Norge AS, 
www.afgruppen.no, 
Innspurten 15, 0663 Oslo
Tel. 22 89 11 00 

Flaget AS, 
www.flagetas.no, 
Industriveien 22, 
3300 Hokksund, 
Tel. 33 20 09 99

Fronta AS, 
www.frontagruppen.no, 
Hamnegata 6, 5411 Stord
Tel. 53 41 68 00 

GEO Fundamentering & Bergboring AS, 
www.geofb.no, 
Vallehellene 3–5, 
1662 Rolvsøy
Tel. 69 30 97 50

Hallgruppen AS, 
www.hallgruppen.no, 
Karoline Eggens vei 3, 
2016 Frogner, 
Tel. 40 00 50 77

Helgesen Tekniske Bygg AS, 
www.htb.no, 
Reigstadvegen 1, 
5281 Valestrandsfossen
Tel. 56 19 34 00

HENT AS, 
www.hent.no, 
Vestre Rosten 79, 7072 Heimdal, 
Tel. 72 90 17 00

Implenia Norge AS, 
www.implenia.no, 
Fornebuveien 11, 1366 Lysaker
Tel. 22 50 73 00

MainTech AS,
www.maintech.no
Granåsvegen 15A, 7069 Trondheim
Tel. 73 95 67 50

Mesta AS, 
www.mesta.no, 
Strandveien 15, 1326 Lysaker
Tel. 478 05 200

Norbridge AS, 
www.norbridge.no, 
Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal, 
Tel. 954 44 091 

Norske Bæresystemer AS, 
www.norbs.no, 
Vækerøveien 3, 0281 Oslo, 
Tel. 951 20 083 

Peab-Bjørn Bygg AS, 
www.bjorn.no, 
Hjalmar Johansens gt. 25, 
9007 Tromsø
Tel. 77 66 10 30 

Skanska Norge AS Teknikk, 
www.skanska.no, 
Lakkegata 53, 0187 Oslo
Tel. 40 00 64 00

Statnett,
www.statnett.no
Nydalen allè 33, 0484 Oslo
Tel. 23 90 30 00

Talitor Construction AS, 
www.talitor.no, 
Evjeløkka 4A, 1661 Rolvsøy, 
Tel. 69 33 90 80

Veidekke Entreprenør AS, 
www.veidekke.no, 
Skabos vei 4, 0278 Oslo, 
Tel. 33 20 09 99 

Ø.M.Fjeld AS, 
www.omfjeld.no, 
Gaupevegen 4, 2206 Kongsvinger
Tel. 62 82 14 22 

RÅDGIVENDE INGENIØRER
AFRY AS,

www.afry.com
Bassengbakken 1, 7042 Trondheim
Tel. 24 10 10 10 

Aker Solutions AS
www.akersolutions.com
Ranheimsveien 10, 7044 Trondheim
Tel. 67 51 30 00

Asplan Viak AS
www.asplanviak.no
Kjørboveien 20, 1337 Sandvika
Tel. 417 99 417
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Bubbledeck Norway AS, 
wwwbubbledeck.no, 
Ramstadsletta 15, 1363 Høvik, 
Tel. 67 11 66 20

CCL Norway AS, 
www.cclnorway.no, 
Tverrvegen 30A, 6020 Ålesund, 
Tel. 70 17 52 80

Concrete Structures,
 www.concretestructures.no,
Snarøyveien 20, 1360 Fornebu
Tel. 959 49 658

COWI AS, 
www.cowi.no,
Kobberslagerstredet 2, 1671 Kråkerøy
Tel. 21 49 76 88

Degree of Freedom AS, 
www.dofengineers.com, 
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
Tel. 415 53 422

Dipl.-Ing. Florian Kosche AS, 
www.difk.no, 
Møllergt. 12, 0179 Oslo, 
Tel. 977 61 614

Hyndla AS
www.hyndla.com
Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord
Tel. 41 289 275

Industrivisualisering AS,
www.invis.no
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Tel. 75 75 70 00

Ingeniørgruppen AS
www.ingeniorgruppen.no
Saga 20, 8626 Mo i Rana
Tel. 909 87 359

Leiknes AS, 
www.leiknes.as, 
Storgata 17, 9300 Finnsnes, 
Tel. 77 87 07 50

Multiconsult AS, 
www.multiconsult.no, 
Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo
Tel. 21 58 50 00

Prefab Design AS, 
www.prefabdesign.no, 
Gamle Forusveien 14A, 
4031 Stavanger, 
Tel. 916 64 944

Procon Rådgivende Ingeniører AS, 
www.procon-stavanger.no, 
Sverdrupsgate 23, 
4007 Stavanger, Tel. 51 56 90 90

Pro-Consult AS, 
www.pro-consult.as, 
Dikeveien 46, 1661 Rolvsøy
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 96, 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 
Philip Pedersens vei 7, 1366 Lysaker
Tel. 67 58 85 00 

WSP Norge AS,  
www.wsp.no, 
Engebrets vei 5, 0275 Oslo, 
Tel. 932 40 000

Zenit Engineering, 
www.zenit.no, 
Onarheimsvegen 96, 5480 Husnes
Tel. 4003 1250

PROGRAMVARE / IKT 
EDR & Medeso AS,  

www.edrmedeso.com, 
Lysaker Torg 45, 1366 Lysaker
Tel. 67 57 21 00

Nordiske Medier AS, 
www.nordiskemedier.no, 
Østensjøveien 39/41, 0667 Oslo, 
Tel. 98 69 89 59

Theta Development AS, 
www.thetadev.no, 
Herman Grans vei 58B, 
5162 Laksevåg, 
Tel. 99 44 34 71

BETONGELEMENTPRODUSENTER
Con-Form Oslo AS, 

www.con-form.no, 
Østensjøveien 36, 0667 Oslo, 
Tel. 46 44 49 00 

Contiga AS, 
www.contiga.no, 
Kabelgaten 39c, 0580 Oslo, 
Tel. 23 24 89 00 

Loe Betongelementer AS, 
www.loe-betong.no, 
Steinbergveien 80, 3353 Steinberg, 
Tel. 32 27 40 00 

Spenncon AS,
www.spenncon.no
Hensmoveien 88, 3516 Hønefoss
Tel. 67 57 39 00

FESTEMATERIELL / MASKINER
Clemco Norge AS,

www.clemco.no
Industriveien 8, 1481 Hagan
Tel. 23 12 51 20

EJOT Festesystem AS, 
www.ejot.no, 
Grinidammen 4, 1359 Eiksmarka
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
Ringdalskogen 101, 3270 Larvik
Tel. 95 800 700

LM Dahl Ingeniørfirma AS,
www.lmdahl.no, 
Hovedgårdsveien 9, 1397 Nesøya, 
Tel. 66 98 25 95

Norspray AS, 
www.norspray.no, 
Maskinveien 10, 4033 Stavanger, 
Tel. 51 22 07 00

P. Meidell AS, 
www.meidell.no, 
Stålfjæra 16, 0975 Oslo, 
Tel. 22 20 20 25

SFS Intec AS, 
www.sfsintec.biz/no, 
Fjellboveien 3, 2016 Frogner, 
Tel. 67 92 14 40

Tingstad AS, 
www.tingstad.no, 
Breivika Industrivei 4, 6018 Ålesund, 
Tel. 70 17 77 00 

KRANBANER
Konecranes AS,

www.konecranes.no
Brobekkveien 60, 0598 Oslo
Tel. 22 07 97 00

INSPEKSJON / DOKUMENTASJON
AAA Certification AB, 

www.a3cert.com, 
Göteborgsvägen 16H, 
441 43 Alingsås, Sverige,
Tel. +46 322 642 600

HSP Inspection AS, 
www.hspinspection.no, 
Statsminister Torps vei 1a, 
1738 Borgenhaugen, 
Tel. 91 77 38 60 

Ikm Inspection AS, 
www.ikm.no, 
Holmejordet 21A, 3267 Larvik, 
Tel. 33 13 24 50

Kiwa AS, 
www.kiwa.no, 
Kabelgaten 2, 0580 Oslo, 
Tel. 22 86 50 00

MSG Technology AS, 
www.msgtechnology.no, 
Grønørveien 58, 7300 Orkanger
Tel. 905 600 82

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

Weld IT AS,
www.weldit.no
Bleivassvegen 30H, 5347 Ågotnes
Tel. 56 33 61 00

MALING
Firesafe AS, 

www.firesafe.no, 
Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog, 
Tel. 22 72 20 20

Joma Trading Norway AS, 
www.jomatrading.no, 
Bjørnengveien 6, 1664 Rolvsøy
Tel. 69 34 64 00 

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

Tikkurila Norge AS,
www.tikkurila.no
Stanseveien 25c, 0976 Oslo
Tel. 95 03 33 56

Zinga AS
www.zinga.no
Cort Adelersgate 16, 0254 Oslo
Tel. 901 82 991

VARMFORSINKING 
Duozink AS, 

www.duozink.no, 
Borgeskogen 67, 3160 Stokke, 
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, 
Kirkeveien 17, 8200 Fauske
Tel. 75 60 11 00

Molde Zink AS, 
www.moldezink.no, 
Baklivegen 13, 6450 Hjelset, 
Tel. 413 85 500 

NOT Varmforzinking AS, 
www.not-varmforzinking.no, 
Jernbanevegen 21, 4365 Nærbø, 
Tel. 982 96 251

Vestsink AS, 
www.vestsink.no, 
Leikongvegen 205, 6080 Gurskøy
Tel. 70 08 03 60

Vik Ørsta AS
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
Den norske Stålgruppen, 

Stortorvet 10, 0155 Oslo
Tel. 41 02 15 98

Industrigruppen Stål og Fasade (IGS),
www.igsf.no

Nordic Galvanizers, 
www.zincinfo.se 

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, 
www.NFSkompetanse.com 

Stål- og metallgrossistenes Forening, 
Stortorvet 10, 0155 Oslo
Tel. 41 02 15 98

Universitetet i Agder, 
www.uia.no, 
Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad, 
Tel. 37 23 30 00
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Stålentreprenører/Verksteder:
●  Gjersing´s Mekaniske Verksted AS,  

www.gjersing.no
●  Velle Utvikling AS, www.velle.no

Rådgivende ingeniører:
●  Asplan Viak AS, www.asplanviak.no

Maling:
●  ZINGA AS, www.zinga.no

Nye medlemmer  
i Norsk Stålforbund

– Vi skal bli en grønn inno-
vatør i regionen og tilby 
stadig grønnere stål, sier 
salgssjef Reidar Lindberg i 
IPOA AS under besøket til 
foretaket i februar ifm vår 
artikkel om IPOA i «Med-
lemsforetak i fokus». 

Nå har IPOA fulgt opp 
denne ambisjonen med 
å klimakompensere sin 
stålleveranse til Gumpens 
Skadesenter i Kristian-
sand. Stålet som leveres er 
bjelkeprofiler og hulprofiler 
produsert av hhv 80% og 0% resirkulert stål. Dette gir et 
totalt utslipp på ca 80 tonn CO2-ekvivalenter, fra vugge til 
grav. Gumpens Skadesenter blir med dette Norges første 
klimanøytrale stålbygg.

Grønt Stål
Klimakompenseringen skjer gjennom Norsk Stålfor-
bunds miljøordning «Grønt Stål», ved at trær plantes på 
småbrukerens vilkår i tropiske Cochabamba, Santa Cruz 
Bolivia. Det er en forretningsdrevet løsning for å stoppe 
avskogingen av Amazonas regnskog. Å plante trær og 
motvirke avskoging er en av de mest effektive metodene 
for klimakompensasjon, da det både reduserer utslippene 
og absorberer karbondioksid fra atmosfæren. Ca. 17% av 
økningen i karbondioksid i atmosfæren skyldes ifølge FNs 
klimapanel, IPCC, avskoging.

Norges første klimapositive stålbygg
IPOA har også høyere ambisjoner og gjennom sitt nye 
produksjonslokale på egen tomt skal de oppføre Norges 
første klimapositive stålbygg. Dette gjøres ved at stålet 
klimakompenseres til mer enn 100 %. Det innebærer at 
bygget får et negative utslipp, det vil si at det fjernes flere 
klimagasser enn det som slippes ut. 

Kjetil Myhre
Les mer her: www.no.grontstal.se

Torsdag 24. april kl 15–19 arrangerer Norsk Stålforbund, 
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) og Yngres 
Stålnettverk (YSN) sine årsmøter i Felix konferanse-
senter, Aker brygge, Oslo. Etter årsmøtene blir det felles 
tapas-middag og faglig seminar. Nicolas Neumann i 
Multiconsult vil presentere følgende aktuelle temaer:
1. Generell info om revisjon av Eurokodene - med tidsplaner 
2. Standarder som omhandler beskyttelse mot tilsiktede 
uønskede handlinger (NS 5830, NS 5831, NS 5832 og NS 
5834) og Lov om nasjonal sikkerhet.
Program og påmelding: www.stalforbund.no/kurser/

Norges første klimanøytrale stålbygg

Årsmøter i Norsk Stålforbund,  
NFS og YSN
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Sertifikat fra ZeroMission.
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rekkverk og fagverk. Trapper og rekkverk 
står for omtrent 10% av omsetningen. IPOA 
er sertifisert for CE-merking i utførelsesklas-
sene EXC1, EXC2 og EXC3 og sertifisert iht. 
NS-EN ISO 3834-2. 

Norges første klimapositive stålbygg
– Vi skal bli en grønn innovatør i regionen. 
Vi skal anvende bransjeledende teknologi i 
nye fasiliteter, tilby stadig grønnere stål og 
skape mange nye arbeidsplasser, sier salgssjef 
Reidar Lindberg. IPOA skal føre opp et nytt 
«grønt» produksjonslokale på tomta. Det 

I fabrikkhallene i Råde produserer vi årlig 7,5 tusen tonn stål, for det meste stålhaller til industrien, sier daglig leder Per Ove Andersen. 

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

stålbyggeforetak som med dyktig personale og kvalitetssikrede prosesser  

forsyner byggebransjen med stålkonstruksjoner av ulike slag. Under denne  

vignett presenterer vi disse i tidsskriftet.
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IPOA AS har på kort tid etablert seg som den største leverandøren av stålbygg  

i Norge. Selskapet, som har blitt kåret til Gassellebedrift av DN hele 5 år på rad,  

har på 10 år gått fra null til 250 millioner kroner i omsetning. Daglig leder Ingeniør  

Per Ove Andersen startet IPOA i 2011. Initialene gav opphav til navnet.

IPOA – Norges største  
stålentreprenør

Per Ove har inntil nylig vært styre-
leder, men ved ansettelsen av Knut 
Klev, som kommer fra stålgrossisten 

Stene Stål Produkter AS, har han fått en 
avløser. I tillegg til å være styreleder er Knut 
innkjøpssjef med ansvaret for å bestille det 
beste og grønneste stålet til den beste prisen. 
Og det er ikke småtteri han skal kjøpe inn, 
hele 7.500 tonn stål går med til IPOA sine 
prosjekter, som i hovedsak består av store 
stålhaller til industrien. Selskapet har egne 
ansatte som både prosjekterer, fabrikkerer 
og monterer.

Flere produksjonshaller
IPOA AS sysselsetter i dag 120 personer, et 
antall som stadig øker. Produksjonslokalet 
og hovedkontoret ligger på en 25-mål stor 
tomt på Sognshøy industriområde i Råde, 
nær grensa til Rygge. Tomta blir kjøpt og 
overtatt til sommeren. 

– Råde kommune er en gunstig kommune 
å være i. Det er kort vei til E6 og transpor-
ten videre derfra, sier Per Ove. Her er det 
fabrikasjon av bjelker og søyler. I nærheten i 
Idrettsveien, også i Råde, har IPOA ytterligere 
to verkstedhaller som produserer trapper, 
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Utenfor hovedbygningen, fra venstre: Stian Kjenne, Reidar Lindberg, Marius Kurzok, Per Ove Blakkestad Andersen og Knut Klev.

- En egen valsemaskin kommer godt med, sier utviklings- og 
prosjektleder Marius Kurzok.

Store mengder prefabrikkerte stålkonstruksjoner 
er lagret på egen tomt.

Marius Kurzok og Stian Kjenne i verkstedhallen hvor fagverk produseres.
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skal bli Norges første klimapositive stålbygg, 
legger Per Ove til og fortsetter: 

– Det skal benyttes resirkulert stål, og dets 
lave CO

2
-utslipp skal klimakompenseres til 

mer enn 100 %. Det innebærer at bygget får 
et negativt utslipp, det vil si at det fjernes 
flere klimagasser enn det som slippes ut. Kli-
makompenseringen skjer gjennom Norsk 
Stålforbunds miljøordning «Grønt Stål», ved 
at trær plantes på småbrukerens vilkår i tro-
piske Cochabamba, Santa Cruz Bolivia. Det 
er en forretningsdrevet løsning for å stoppe 
avskogingen av Amazonas regnskog.

Topp moderne utstyrspark
Innenfor et samlet produksjonsområde på 
mer enn 3.500 m2, finnes alt fra CNC-styrte 
plasmamaskiner til platesaks, kantpress og 
profilvalser. Et slyngrenseanlegg fra Agtos er 
bestilt og vil snart bli installert. Den vil bety 
mye for selskapets fleksibilitet med hensyn 
på innkjøp, pris og logistikk. – Vi plan-
legger også for en ny kappe- og borrelinje, 
sier Marius Kurzok som er utviklings- og 
prosjektleder.

Prosjekter og kunder
IPOA har til nå ferdigstilt mer enn 1.000 
stålkonstruksjoner og mer enn 1.000 trap-
peprosjekter. De har i dag mange pågående 
leveranser, der de to største prosjektene er 
et logistikksenter for Logicenter som snart 
er ferdig, og neste store prosjekt er en ny 
skipshall (dokkhall) for Larsnes Mekaniske 
Verksted. De største kundene er i hovedsak 
«tett bygg»-entreprenører og ikke så mange 
av de store totalentreprenørene. 

Ekstrem vekst
Siden starten for 10 år siden har selskapet hatt 
en gjennomsnittlig vekst på 44% per år og har 
i alle år gått med overskudd. I 2021 endte om-
setningen på 254 millioner kroner og et over-
skudd godt over 10 %. Nå investerer selskapet 
i innovasjon og utvikling – og videre vekst; 

– Vi investerer i ny produksjonshall og 
nye maskiner, og ikke minst i kompetente 
ingeniører og fagfolk, sier Per Ove, som ser 
meget lyst på framtida. Ordrereserven er på 
over 100 millioner kroner. n

Kjetil Myhre
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Havbruksseminar og Norsk Havbruksdag
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Et havbruksseminar om prosjekte-
ringsregler for havbruksanlegg ble ar-
rangert 9.november med forelesere fra 
DNV og Sjøfartsdirektoratet. Semina-
ret, som samlet 55 deltakere, omhand-
let: Krav til å operere havbruksanlegg, 
standarder og krav til anlegg, ny ma-
ritim LOC ordning fra Sjøfartsdirekto-
ratet, klasseregler for flytende anlegg, 
barrierestyring i akvakulturnæringen 
og NS9415 / Nytek-22.

Et stort tema for arbeid og sikker-
het på Havbruksanlegg er Arbeids-
miljølovens gyldighetsområde. Den 
gjelder for anlegg inntil 12 nautiske 
mil fra land. For anlegg utenfor dette 
må det etableres standarder mht 
risikoreduksjon, tilsyn under drift, 
krav til maritimt utstyr etc.

Sjøfartsdirektoratet’s regelverk 
vil dekke krav til tilsyn, likt Solas etc. 
Klasseregler er foreløpig en frivil-
lig ordning, dvs det er ikke et krav 
som det er for skip. Nytek-22 regler 
gjelder for bl.a. rømningssikkerhet 
og strøm/bølge krav på lokalitet. 

Norsk Havbruksdag 2021 ble 
arrangert for femte gang den 10. 
november. Konferansen ble som 
tidligere år åpnet av Fiskeridepar-
tementet. Statssekretær Kristina 
Hansen viste i sitt innlegg til positiv 
utvikling og mange nye utviklings-
prosjekter på gang i næringen. Nye 
regelverk etableres, og inkluderer 
bl.a. Sjøfartsdirektoratet regelverk 
som nytt, i tillegg til NS9415, Nytek 
og DNV med flere.

Pål A. Fossan i Fiskeridirektoratet 
fortalte at det har blitt etablert en 
midlertidig ordning for utviklingstil-
latelser i perioden 2017-2019, som 
nå videreføres til permanente ord-
ninger. Det har blitt gitt særtillatelser 
innen forskning, stamfisk, undervis-
ning mm.

Stål Heggelund i Norsk Industri 
fokuserte på viktigheten av å få til 
bærekraftig vekst i bransjen med 
lavutslippskjeder og FOU utford-
ringer knyttet til elektrifisering, 

undervannsfør, økt overlevelse for 
fisken og logistikk. Digitalisering er 
viktig mht kontroll av fiskevelferd, 
oppdrettsprosesser, tilstandskon-
troll etc. Utvikling av en Operatør-
modell for bransjen er viktig, evt. å 
gjøre som i olje/gass med en hove-
doperatør eller om det bør lages en 
spesiell modell for havbruk. 

Frode Kamsvåg i DNV foku-
serte på at strukturell integritet av 
skrogstrukturen er meget viktig for 
en havbrukskonstruksjon da det er 
stort skadepotensiale ved en skrog-
feil for ukontrollert rømning av fisk, 
forurensning etc.  Strukturmessig er 
det store likheter med offshore fly-
tende Olje/Gass installasjoner; men 
det er også forskjeller ved at bl a sti-
gerør ikke er relevant i Havbruk, og 
nettstrukturer er kun i Havbruk. Risk 
Based Inspection (RBI) programmer 
er viktig i driftsfasen i kombinasjon 
med målinger av kritiske elementer. 

Arne Hjeltnes holdt innlegg om 
Norsk Sjømat. Mange nye ideer 
for eksport av laks kom fram, med 
bl.a. tog til Kina som tar 16 dager. 
Produktutvikling av sushi med norsk 
laks har vært en stor suksess siden 
starten for 30 år siden i Østen. 
Norsk sjømat kan også lære av 
andre mat-suksesser i Norge som 
«Fjellgrisen fra Valdres». En artig 
historie i lokalavisen; det var da 
sjåføren på fraktbilen mistet lappen 
for grisekjøring og ble tatt av Purken.                                                                                                            

Øystein Bondevik i Techano holdt 
innlegg om lasthåndteringssystemer 
om bord på offshore havfarmer. Det 

kreves systemer for spesielle servi-
cebåter for fiskefor etc., overføring 
av fisk til brønnbåt og personell 
transport (walk to work). Systemene 
består av skinnegående kraner, 
svingkraner fra sjø til dekk, vinsjer 
og crowd control for fisken i merden. 

Torgeir Torgersen, NSK, og John 
Riis, 7 Waves, holdt innlegg om 
strukturanalyser og design på Hav-
farm 1: Det ble vist til at designkravet 
er 25 års levetid uten å gå i tørrdokk, 
dvs. at utmatting og korrosjon blir 
en hovedutfordring mhp. design. 
Transporten fra verftet i Kina til Nord-
Norge ble utført med verdens største 
tungløftefartøy, Boskalis Vanguard. 
Pga. lengden av Havfarm 1 på rundt 
400 meter ble det stort overheng 
på hver side av fartøyet som krevde 
omfattende styrkeanalyser.

Kåre O. Krogenes i Viewpoint 
Seafarm fortalte om ombyggingen, 
som nå pågår ved verft, av oljerig-
gen Polar Pioneer til en havbruks-
plattform. Nils Tufte fra Bluegreen 
fortalte om Marine Donut konseptet, 
som består av lukkede anlegg i 
termoplast, som har stort potensial 
pga den lave vekten. Den er sveisbar 
og gjenvinnbar. 

Av andre konsepter nevnes Hex 
Box fra Ocean Aquafram, Aquatraz 
fra Midtnorsk Havbruk og Øymerd 
fra Bemlotek. Dette viser at det er 
en omfattende innsats på konseptsi-
den innen norsk havbruk, som lover 
godt for den videre utviklingen av 
bransjen.n

Thor Dahl, Leder NFS

Det var rundt 80 deltakere på Norsk Havbruksdag 2021.

Arne Hjeltnes holdt et innlegg om Norsk 
Sjømat.

Statssekretær Kristina Hansen
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