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Välkommen till Stålbyggnadsdagen 2019 i Göteborg!
KLIMATSMART STÅLBYGGANDE

HÖJDPUNKTER UNDER STÅLBYGGNADSDAGEN!
Kommande Eurokod om FEM
Eurokodfamiljen för stål 
kommer att utökas med nya 
delar. EN 1993-1-14 blir en 
ny del som utökar möjlighe-
terna för dimensionering av 
stålkonstruktioner baserat 
på finitelementanalys. 
Syftet är dels ge stålkon-
struktören bättre stöd och 
mer omfattande underlag 
samt att utöka möjligheter-
na för användning av mer 
avancerade beräkningar. Dessutom kommer rekommendationer för användning av 
HFMI-metoden att presenteras. En metod som påtagligt förbättrar utmattningse-
genskaperna.

Svetsekonomi med höghållfasta stål
Svetsning med höghållfasta stål ger möjlighet till sänkta kost-
nader i produktionen.  Prof. Nils Stenbacka går igenom viktiga 
punkter att beakta kring fogval och fogberedning för stål med 
högre hållfasthet, för att uppnå lägre svetskostnader samt 
klimatbesparingar. 

Hisingsbron
Hisingsbron kommer att bli ett nytt 
landmärke i Göteborg med ungefär 
750 ton stål som kommer åka 
upp och ner i en unik lyftbrodel. 
Förutom mycket stål är det många 
detaljer som ska klaffa för att det 
här gigantiska bygget ska fungera 
optimalt. Annica Ridell håller i ett 
föredrag om vad det innebär för en 
kontrollant. Dagen efter kan du se 
det ”live” på studiebesöket.

Topology Optimisation for Concept Design
Topologioptimering med hjälp av numeriska metoder gör att 
material kan utnyttjas maximalt. Metoderna vinner mer och 
mer popularitet som praktisk designmetod inom byggsektorn. 
Nick Cole från Robert Bird Group kommer för att beskriver hur 
man i sina projekt arbetar aktivt med topologioptimering och 
designautomation för att nå framgång.

Björn  Åstedt
vd, Stålbyggnadsinstitutet

Klimatutmaningen är vår tids största fråga att hantera och den kommer kräva uppoffringar från 
alla delar av samhället för att lösa. När det kommer till byggbranschen är vår övertygelse att 
”rätt material på rätt plats”, ur ett livscykelperspektiv, är vägen framåt. Suboptimeringar med 
företräde för det ena eller andra materialet kommer inte vara framtida generationer till gagn. 

Vi har därför satt samman ett program som kombinerar den senaste stålbyggnadstekniken 
med klimatsmarta lösningar för framtidens stålbyggande.

Stålbyggnadsdagen handlar om att inhämta ny kunskap, knyta nya kontakter och få en inblick i
framtidens teknik. Vi har i år ett mycket intressant program som förhoppningsvis alla hittar
många lärorika ämnen i. Det finns också flera parallella seminarier att välja mellan som bland
annat våra systerorganisationer Svetskommissionen, Plåt & Ventföretagen och MVR delar 
med sig av kunskap via.

Årets dag, som är den 52:a i rad, genomförs på Svenska Mässan i Göteborg.

Vi ser fram emot en lärorik, utmanade, inspirerande och festlig Stålbyggnadsdag 2019!

Välkommen! 
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Välkommen till Stålbyggnadsdagen 2019 i Göteborg!

GULDPARTNER GULDPARTNER GULDPARTNER GULDPARTNER

MÖTESTORGET MED PRODUKT- OCH FÖRETAGSUTSTÄLLNING
 

Under Stålbyggnadsdagen har vi 
ett stort mötestorg där många 
medlemsföretag presenterar sin 
verksamhet och sina produkter. 
Under de väl tilltagna pauserna i 
programmet får du här tillfälle att 
träffa representanter för dessa 
företag och skaffa dig information 
om nya produkter och tjänster 
inom stålbyggnadsområdet. 

Använd pauserna att gå runt och 
samla in kunskap och kontakter 
till dina kommande projekt. Mellan 
kaffepauserna har du, utöver 
huvudprogrammet i stora salen, 
parallella seminarier att gå på. I 
tre mindre salar i anslutning till 
Mötestorget kan du besöka mer 
fördjupande seminarier. 

Alla parallella seminarier ingår i 
deltagaravgiften.

Let´s connect 

Cu
rta
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Regi
stre

ring

Mötestorget

Entré

H

Stålbyggnadsdagen 
 7 nov 2019

J2 J1

G1
STÅLBYGGNADSDAGEN 

 7 november 2019
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PROGRAM
08.00–08.55  Stålbyggnadsdagen 2019 Öppnas
 Morgonkaffe på mötestorget

09.00–10.40 Inledningspass • Sal H
 Välkommen till Stålbyggnadsdagen – Peter Salomon / Björn Åstedt/Tomas Alsmarker
 Hållbar tillväxt i Sveriges tillväxtmotor Göteborg – Johan Trouvé
 Klimatarbete i bygg- och anläggningssektorn – Gustav Sandqvist
 Topology Optimisation for Concept Design – Nick Cole
 Prisutdelning - Bästa examensarbetet

10.40–11.20  Fika på Mötestorget
 Mingla bland utställande medlemsföretag

11.20–12.20 Framtidens teknikutveckling • Sal H
 Stål i samverkan med andra material till hållbara hybrider – Fredrik Ohlsson
 En framtidsspaning om stål och trä i en hållbar helhet – Roberto Crocetti
 Smartare stålprojektering med maskininlärning – Samir El Mourabit
 Kommande Eurokod om FEM samt vägledning om HFMI-metoden – Mohammad El-Amrani

 Parallella seminarier
 Sal G1 - Räkna med rostfritt stål – Ove Lagerqvist
 Sal J1  - Praktiska möjligheter att minska klimatpåverkan i ditt projekt – MVR
 Sal J2 - Nyheter om svetsning – Svetskommissionen 

12.20–13.40 Lunch på Mötestorget
 Mingla bland utställande medlemsföretag

13.40–14.40 Morgondagens stålbyggande • Sal H
 Så får du lägre svetskostnad med höghållfasta stål  – Nils Stenbacka
 Hur gör man för att återanvända fler stålkomponenter? – Wylliam Husson
 Svetsfria kopplingar för ett effektivare byggande – Niclas Görander
 Kontroll så att helheten blir rätt - Hisingsbron – Annica Ridell

 Parallella seminarier 
 Sal G1 - Nyheter inom standardiseringen – Rutger Gyllenram / Fredrik Fehn
 Sal J1  - 100 % hållbara metaller – Plåt & ventföretagen / Svensk Byggplåt
 Sal J2 - Corténstål och Rostfritt stål i arkitektur och konstruktion

14.40–15.20  Fika på Mötestorget
 Mingla bland utställande medlemsföretag

15.20–17.15 Inspiration för arkitektur och teknik • Sal H

 Presentation av finalisterna till Stålbyggnadspriset: 
 - Containervillan, Måns Tham
 - Husarviksbron, Henrik Rundquist
 - Nacka Strand, No4, Samuel Lundberg
 - Nationalmuseum, Andreas Stålberg
 Prisutdelning -  Stålbyggnadspriset
 Prisutdelning -  Silverbalken
 The Role of Design in Sustainable Future Developments – Gerry O’Brien

19.00  Stålbyggnadsmiddagen
 Middag på restaurang Imagine, Gothia Towers
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PARALLELLA  SEMINARIER – Torsdag 7 november
Före och efter lunch har vi parallella seminarier 
i tre olika rum i anslutning till mötestorget. Där 
kan man få en fördjupning inom olika områden. 
Kunskap om att konstruera i rostfritt stål, 
nyheter inom miljöstandarder och svetsning, 
klimatpåverkan och återbruk, fördjupas under 
en timme.  SBI har även bjudit in sina systeror-
ganisationer att använda en timme till att sprida 
kunskap, information och inspiration. 

Det kostar inget extra att delta i dessa 
olika parallella seminarier utan det ingår i 
deltagaravgiften för Stålbyggnadsdagen.

Dimensioneringsregler för 
rostfritt stål ges i EN 1993-1-4 och 
genomgår just nu en revidering. 
Under senare år har stora resurser lagts på 
kunskapsuppbyggnad om bärande kon-
struktioner i rostfritt stål samt utveckling av 
dimensioneringshjälpmedel. För konstruktörer 
och stålbyggare finns det en hel del skillnader 
jämfört med kolstål att känna till. I seminariet 
kommer väsentliga skillnader belysas och 
förklaras.
Föreläsare: Ove Lagerqvist

Seminariet kommer att ta  
upp intressanta ämnen  
som avslutas med en frågestund.
• Kompetenskrav för svetsare
• Indelning av tillsatsmaterial
• Standardsvetsprocedurer, ISO 15612
• Information om svetsning på ritning 
   – svetsbeteckningar och hänvisningar, 
       uppdatering av ISO 2553
• Provningsomfattning och väntetider före   

provning i EN 1090.
• Du kommer även att ha möjlighet att prova  

VR-svetsning ute på Mötestorget
Föreläsare: Mathias Lundin / Peter Fransson 
/ Björn Lindhe

Praktiska möjliheter att 
minska klimatpåverkan 
i ditt projekt. Kraven på 
hållbarhet i byggbranschen ökar snabbt. Vad 
kan vi förvänta oss framöver och vad kan vi 
som stålbyggare göra för att möta detta? En 
genomgång av stålets fördelar som byggmate-
rial och argument för att bygga med stål ur ett 
hållbarhetsperspektiv.
Föreläsare: Björn Uppfeldt

Plåt &Ventföretagen  
bjuder på ett specialsemi- 
narium, i samarbete med  
Svensk Byggplåt, om varför byggplåt, ofta av 
stål, är nutidens och framtidens miljösmarta 
byggmaterial. 
Ta del av goda exempel från plåtslageriarbe-
ten och arkitektur, med mindre spill och ökat 
återbruk.
Föreläsare: Johan Lindström

Del 1: Nya miljöstandarder för  
stålkonstruktioner.  
Uppdateringen av miljöstandarden EN 15804 
för byggmaterial leder till en revision av stan-
darderna för byggnader och en ny standard 
för byggnadsverk. Dessutom tillkommer nu 
standarder för kommunikation till slutkonsu-
ment – B2C. Sverige tar också ledningen i att 
utveckla en kompletterande miljöstandard 
för stål- och aluminiumprodukter i bärande 
konstruktioner.
Föreläsare: Rutger Gyllenram

Del 2: Nytt verktyg för att kvalitetssäkra 
konstruktioner. SIS-QMP1090 hjälper dig 
snabbt att skapa en komplett kravbild (kon-
trollplan) och rapport över ditt byggprojekt och 
din specifika konstruktion.
Föreläsare: Fredrik Fehn

Corténstål i arkitektur och konstruktion 
Michael Olofsson, SSAB, presenterar tekniska 
frågor om byggkonstruktioner och fasadmate-
rial i rosttrögt stål (cortén). Vad bör man tänka 
på vid sammanfogning mellan cortén och 
andra byggmaterial?

RÄKNA MED ROSTFRITT STÅL

NYHETER INOM STANDARDISERINGEN ÅTERBRUK OCH MINSKAT SPILL!ARKITEKTSEMINARIUM

NYHETER INOM SVETSNINGMINSKA KLIMATPÅVERKAN  
I DITT PROJEKT

Rostfritt stål i arkitektur och konstruktion
Tobias Wreje-Larsson, Outokumpu, berättar 
om hur man utnyttjar rostfritt ståls egenska-
per och vad man bör tänka på vid hantering, 
tillverkning och sammanfogning av rostfritt stål 
i konstruktioner. 
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STÅLBYGGNADSMIDDAGEN
Torsdagen den 7 november, kl 19.00 – sent
Restaurang Imagine, Gothia Towers

STÅLBYGGNADSSTUDIEBESÖKET
Fredagen den 8 november, kl 9.00–13.00 
Dagen efter Stålbyggnadsdagen har vi ett studiebesök. Vi ska besöka det nya 
landmärket i Göteborg – Hisingsbron. Den 440 meter långa stålbron över Göta 
älv (Arpeggio) kommer ha en unik lyftbrodel på 42 meter med en intressant 
lyftkonstruktion. Vid studiebesöket har huvuddelen av stålbrodelarna anlänt till 
Göteborg och montaget till brokonstruktionen har börjat monteras. Vi kommer 
att få en ordentlig presentation av Hisingsbron och andra intressanta infra-
strukturprojekt i Göteborg. Därefter blir det en rundtur till stålbrodelarna och 
bromontaget. Missa inte detta intressanta studiebesök. 
OBS! Ta med dig skyddsskor om du har.
 Program
09:00 Samling vid Läppstiftet/Lilla Bommen
09:15 Studiebesök på Hisingsbron
 – Information om projektet 
 – Besök ute på projektet
12:00    Lunch 

 

Stålbyggnadsddagen avslutas i sedvanlig ordning med middag på kvällen, 
i år på Restaurang Imagine på plan 28 i Gothia Towers 3. 
Stålbyggnadsmiddagen bjuder i god stålbyggartradition en trerätters 
meny, givetvis med de traditionella stålbyggnadsnubbevisorna. Det blir 
som alltid en trevlig samvaro och kontakter med kollegor samt högklassig 
underhållning av olika slag.

PROGRAM
• Gällande regelverk, nya EKS 11 och uppdateringen om EN 1090-1 & 

 EN 1090-2 – Ove Lagerqvist, ProDevelopment
• Kontroll och provningsmetoder, vad passar i olika situationer – 

 Milan Poznic, Kiwa
• Tillämpningar och exempel på de nya svetsinspektionsklasserna i
  EN 1090-2 – Liv Eltvik, Aas Jakobsen
• Fortsatta diskussioner över mat och dryck i anslutning till Sal J2 

KOSTNADSEFFEKTIV KONTROLL OCH PROVNING
Onsdagen den 6 november, kl 15.00–19.00
Sal J2, Svenska Mässan (Ingång Gothia Tower)

 

För att uppnå en kostnadseffektiv nivå på kontroll och provning krävs givetvis 
god kunskap om regelverkets utformning och omfattning. Utformningen 
är komplex och bitvis snårig och seminariet inleds med att gå igenom hur 
regelverket hänger ihop och vilka är nyheterna är. Vi får också en genomgång 
av för- och nackdelar med olika kontrollmetoder, i vilka situationer de olika 
metoderna, kostnader och nyheter inom området.

Avslutningsvis presenteras och exemplifieras användandet av den nya 
bilagan för val av svetsinspektionsklass i nya SS-EN 1090-2. Bilagan är tänkt 
att kunna skräddarsy kontrollen av svetsförband på ett mer effektivt, och 
därmed kostnadseffektivt, sätt än idag.

Direkt efter seminariet bjuds på mat och dryck och möjligheter att stanna 
kvar och diskutera, mingla och umgås.

Ove Lagerqvist Milan Poznic Liv Eltvik

STÅLNÄTVERKET
Onsdagen den 6 november, kl 12.30 – 19.00
Chalmers / Svenska Mässan
Innan Stålbyggnadsdagen drar igång träffas Stålnätverket för 
yngre i branschen. Efter lunch ges tillfälle att få veta mer om nyli-
gen avslutad och pågående stålforskning på Chalmers. Nätverket 
ansluter sedan till seminariet ”Kostnadseffektiv kontroll och 
provning” på Svenska Mässan, inför Stålbyggnadsdagen. Dagen 
avslutas med mat och dryck.
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MODERATOR
Tomas Alsmarker
brinner för konsten 
att förena arkitektur 
och teknik till en helhet 
och kommer att vara 

moderator på Stålbyggnadsdagen.
 

Johan Trouvé
är VD på Västsvenska 
Handelskammaren och 
välkomnar Stålbygg-
nadsdagens deltagare 
till Göteborg och berät-

tar vad som händer inom bygg- och 
infrastruktur i Sveriges tillväxtmotor, 
och hur en hållbar tillväxt är viktig. 

Gustav Sandqvist
jobbar på enheten Håll-
bar affärsutveckling på 
Skanska Sverige och 
kommer ge en inblick i 
vad som händer inom 

klimatfrågan i bygg- och anläggnings-
sektorn och ge en bild av Skanskas mål, 
ambition och arbete.

Nick Cole
från Robert Bird Group 
kommer beskriva hur 
man når framgång i 
sina projekt genom 
att arbeta aktivt med 

topologioptimering och designauto- 
mation för att utnyttja materialen 
maximalt med hjälp av numeriska 
metoder. 

Fredrik Ohlsson
är VD på Peikko Sverige 
och kommer att visa 
effektiva stomkonstruk- 
tioner med samverkan 
mellan flera byggmate-

rial för ett hållbart och kostnadseffek-
tivt byggande till bostäder och kontor.

Roberto Crocetti
är professor i Bygg- 
material på KTH och 
visar hur ett ökat 
medvetande om 
klimatbelastning från 

byggmaterial öppnar för nya materi-
alkombinationer och lösningar. Hur 
kan kommande hybridapplikationer 
mellan stål och trä se ut framöver?

Samir El Mourabit
är digitaliseringsled-
are hos Sweco och 
kommer att presen-
tera pågående försök 
för att effektivisera 

stålprojektering med AI. Målet är att 
tillämpa maskininlärningsalgoritmer 
för att minska tiden som krävs för att 
modellera ståldetaljer.

Mohammad El-Amrani
från Chalmers tar upp  
vad den nya Euroko-
den om FEM kommer 
att innebära för 
branschen. Även nya 

regler i Eurokoden för HFMI-behand-
ling kommer att skapa intressanta 
möjligheter på utmattningsbelastade 
stålkonstruktioner.

Nils Stenbacka
är professor i svets-
teknologi och visar hur 
lägre svetskostnad vid 
höghållfasta stål kan 
uppnås redan på kon-

struktionsstadiet och genom att satsa 
på en kostnadseffektiv fogberedning. 
Det ger även klimatsmarta svetskost-
nadsbesparingar.

Wylliam Husson
från ProDevelopment, 
kommer att visa 
några lösningar att 
öka återanvändningen 
av stålkomponenter 

bland annat om hur materialegenska-
per kan säkerställas.

Niklas Görander
är teknisk rådgivare på 
Pre Cast Technology 
och kommer att lyfta 
fram lösningar och 
nya infallsvinklar på 

bultförband och svetsfria kopplingar 
istället för att svetsa ihop kompo-
nenter på byggplatsen för att minska 
kostnaderna och höja kvaliteten.

Annica Ridell
från Sweco Manage- 
ment kommer att ge 
en inblick i vilka utma-
ningar som finns i ett 
komplicerat stålbro-

projekt som Hisingsbron och vad det 
är viktigt att tänka på i projektering, 
tillverkning och montage.

Gerry O’Brien
är arkitekt från AKT II 
och kommer att visa 
hur AKT II har använt 
sina kunskaper för att 
designa och leverera 

många projekt med stål på sätt som 
många skulle betrakta som ”ovanliga” 
genom att fullt ut nyttja materialets 
unika egenskaper. I alla diskussioner 
om en hållbar framtid måste värdet 
som design tillför vara ett viktigt 
ämne. 

Räkna med  
rostfritt stål 

Ove Lagerqvist från 
ProDevelopment och 
professor i stålbygg-
nad på LTU kommer 

att ha ett fördjupande seminarium om 
bärande konstruktioner i rostfritt stål. 
Den nya Eurokoden om rostfritt stål 
kommer också att gås igenom.

Nyheter inom  
miljöstandardiseringen

Rutger Gyllenram 
från Koboldt & Part-
ners är bergsingenjör 
och har de senaste 

10 åren representerat SBI inom det 
internationella standardiseringsarbe-
tet inom hållbarhet, främst i Europa. 
Rutger kommer att gå igenom en 
ny version av miljöstandarden för 
byggprodukter EN 15804.
 

Nytt verktyg för 
att kvalitetssäkra 
konstruktioner 
Fredrik Fehn från 
SIS kommer att 
gå igenom ett nytt 

effektivt verktyg för att kvalitetssäkra 
stålkonstruktioner.

Återbruk och  
minskat spill!

Johan Lindström är 
VD och förbunds-
direktör på Plåt & 
ventföretagen och 

ordförande i Svensk Byggplåt.

MEDVERKANDE
STÅLBYGGNADSPRISET
En representant från respektive finalistprojekt kommer att presen-
tera sitt projekt och hur man har utnyttjats stålets egenskaper och 
möjligheter att designa och genomföra projektet

Corténstål 

Michael Olofsson
är teknisk ut-
vecklingschef från 
SSAB och kommer att 
gå igenom tekniska 

frågor om byggkonstruktioner och 
fasadmaterial i Cortén i arkitektur och 
konstruktion.

Rostfritt stål

Tobias Wreje-Larsson
är Project Sales Mana-
ger från Outokumpu 
och kommer att berät-
ta hur man på rätt sätt 

utnyttjar rostfritt stål i arkitektur och 
konstruktion.

Nyheter inom svetsning

Mathias Lundin är 
VD och expert inom 
teknik och standardi-
sering på Svetskom-
missionen.

Peter Fransson är ut-
vecklingsledare inom 
kompetenssäkring på 
Svetskommissionen.

Björn Lindhe är 
VD och expert inom 
svetsning på Svets- 
ansvarig AB samt 
utbildningsansvarig på 
Svetsakademin.

Minska klimatpå- 
verkan i ditt projekt

Björn Uppfeldt  är VD 
och förbundsdirektör 
på Mekaniska  
Verkstädernas Riks-
förbund – MVR.

FINALISTER 

Måns Tham,  
Måns Tham Arkitekt-
kontor,  
presenterar Container-
villan. 

Henrik Rundquist, 
&Rundquist,
presenterar Husar-
viksbron.
 

Samuel Lundberg, 
HHL Arkitekter,

presenterar Nacka 
Strand No4. 
 

Andreas Stålberg,
Wingårdh Arkitekt-
kontor, 

presenterar National-
museum.

PARALLELLA SEMINARIER



Anmälan sker på www.stalbyggnadsdagen.se/anmalan. Vi sänder därefter en bekräftelse av din anmälan per e-post.  
Se till att anmäla er så snart som möjligt så att ni inte missar årets Stålbyggnadsdag!

PRISLISTA

ÅTERBUD SKA MEDDELAS STÅLBYGGNADSINSTITUTET SENAST DEN 4 NOVEMBER 2019, I ANNAT FALL DEBITERAS HELA AVGIFTEN. 

INGÅNG GOTHIA TOWERS
Ingång genom entrén till Gothia Towers och sedan en trappa upp.
Goda kommunikationer till Svenska Mässan från Centralstationen, 
Landvetter Flygplats eller med bil. Du hittar hit genom 
att gå in på www.svenskamassan.se/utforska-oss/
om-oss/hitta-hit/ eller genom att scanna QR-koden.

HOTELL 
På Hotel Gothia Towers har SBI reserverat ett antal rum till rabatterat 
pris med 15 % för nätterna ons/tors och tors/fre. Länk för bokning av 
hotellrum återfinns på vår webbplats, www.stalbyggnadsdagen.se/

hitta-hit/ eller genom att scanna QR-koden.
 
OBS! Boka hotellrum direkt då reservationen inte ligger 
kvar ända fram till Stålbyggnadsdagen.

ANMÄLAN & INFORMATION 
WWW.STALBYGGNADSDAGEN.SE

Kungsträdgårdsgatan 10,  Box 1721, 111 87 Stockholm, Sverige   08-661 02 80   info@sbi.se   www.sbi.se

STÅLBYGGNADSDAGEN GENOMFÖRS I ÅR PÅ 
SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG

Seminarium – Kostnadseffektiv kontroll och provning 
(onsdag)

Pris: Medlem 1 900: – Ej medlem 2 900: –

Stålbyggnadsdagen (torsdag)
Pris: Medlem 4300:– Ej medlem 5300:–

Stålbyggnaddagsmiddag (torsdag)
Pris: Medlem 1 600:– Ej medlem 1 900:–

Studiebesök (fredag)
Pris: Medlem 700:– Ej medlem 900:–

Endast studiebesök (inte SBD) 1 500:–

OBS!  
Begränsat antal platser till studiebesöket på fredagen.  
De som anmäler sig till Stålbyggnadsdagen (torsdagen)  

kommer ha förtur på platserna.


