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NORDIC STEEL
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Vi skal være kundens førstevalg, fordi vi 
               kjenner, forstår og løser kundens behov best.
    Vi er best både faglig og på personlig service.
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Børre Lobekk
DAGLIG LEDER
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Stolt av å være 
en del av det
Visjonen vår er «Vi skal være kundens førstevalg, fordi 

vi kjenner, forstår og løser kundens behov best. Vi er 

best både faglig og på personlig service.» Dette gjelder 

alle avdelinger, og vi mener det når vi sier at det skal 

lønne seg å velge Nordic Steel. 

Alle sertifikater og godkjenninger som trengs for å 

være det beste stålsenteret er på plass. Sikkerhet 

kommer alltid først.

En travel hall, smilende medarbeidere og masse 

aktivitet er noe av det kjekkeste jeg ser. Jeg er stolt av 

å kunne si offentlig at vi har de beste medarbeiderne i 

alle avdelinger. Når alle drar i samme retning, mot 

samme mål, ser vi resultater. 

Fra kundene våre får vi svært gode tilbakemeldinger på 

leveransene, både på grunn av kvalitet og 

leveringspresisjon, men også fordi vi gir en merverdi i 

form av kunnskap og løsninger som spiller de gode.

Miljø har blitt enda viktigere for oss og vi tør å påstå at 

vi er Norges grønneste stålsenter. Vi får kontrakter fordi 

vi leverer på bærekraftig produksjon og tar miljøvennlige 

valg. Det skal vi fortsette med fremover.

I Nordic Steel Group vil vi litt mer enn andre. Vi er sterkt 

posisjonert hos kunder i alle bransjer, noe som er resultat 

av langsiktig, strategisk arbeid. Vi som jobber i selskapet 

vet at de som velger oss tar det beste og tryggeste 

valget.
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Norges ledende 
kompetansesenter innen stål
Nordic Steel Group er et av Norges best sertifiserte 

stålsenter. Vi er en komplett leverandør av mekanisk 

produksjon innenfor avansert  platebearbeiding, 

sertifisert sveis og montasje. Vi leverer til kunder i alle 

bransjer.  

Siden oppstarten i 1998 har Nordic Steel posisjonert 

seg som et av Norges mest seriøse stålsenter. Dette er 

en posisjon vi er veldig stolte av. Selskapet har en lang 

referanseliste fra flere av de store aktørene innen olje 

og gass, akvakultur og maritim næring, HVAC, fornybar 

energi, samferdsel, bygg og anlegg og annen industri. 

Som ledende stålsenter tar vi ansvar for det grønne 

skiftet og vi er stolte over å være Norges grønneste 

stålsenter. Vi jobber målrettet for en mer bærekraftig 

industri og gjør vårt beste innen alle områder vi kan 

påvirke.

Vi har gode samarbeidspartnere innenfor alle fag, noe 

som gjør oss til en komplett leverandør for kundene våre. 

Bedriften har sertifiseringene som skal til for å levere på 

de mest komplekse og krevende prosjektene.

Vi er en viktig del av kundens fantastiske løsninger.

Derfor sier vi – part of great solutions!
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Norges ledende 
kompetansesenter innen stål
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Norges grønneste i vår bransje

Nordic Steel Group skal som foregangsselskap gjøre det vi kan 

for å sikre verdiskapningen også for samfunnet med mindre 

miljøpåvirkning og utslipp.

Norge har forpliktet seg til å bli et lavutslippsland innen 2050 

og samfunnet må derfor gjennom et grønt skifte. Nordic Steel 

Group skal være med i det grønne skiftet og jobber målrettet 

for en mer bærekraftig industri. Vi kan ikke gjøre alt, men vi 

skal gjøre vårt beste innen alle områder vi kan påvirke.

FNs bærekraftsmål

Vi støtter FNs bærekraftsmål og har valgt oss ut tre mål som 

vi spesielt retter vår oppmerksomhet mot, fordi her kan vi gjøre 

en forskjell.

Mål 3: God helse: Vi tar ansvar for medarbeidernes 

helse, med eget treningsrom, sunn lunsjbuffet, gode 

forsikrings- og behandlingsordninger.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Vi sørger 

for et fast og trygt arbeidsliv for mange. Vi gir jobb og 

muligheter til lærlinger og personer som av ulik grunn 

har falt utenfor arbeidslivet.

Mål 13: Stoppe klimaendringene: Vi bidrar aktivt til å 

motarbeide klimaendringer ved å tilby resirkulert, grønt 

stål, vi har fornybar strøm på hele bygget, vi resirkulerer 

over 90 prosent av alt avfall hvert år, og vi søker aktivt 

bærekraftige erstatningsprodukter i stedet for farlige 

kjemikalier.
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Miljføfyrtårn

• Siden 2014 har vi vært sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift

• Det er dokumentert at vi tar miljøansvar gjennom 

arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og 

transport 

Hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet

• Vi sponser lokalidretten for å være med å sikre gode 

oppvekstvilkår for barn og unge

• Vi har elbil-ladere tilgjengelig for kunder, ansatte og 

folk flest utenfor bygget vårt

• Vi har elektriske bysykler som enkelt kan brukes 

sammen med kollektivbilletten

Seriøst arbeidsliv

• Vi støtter Oslomodellen, der det stilles krav til 

leverandører om ordnede lønns- og arbeidsforhold

• Vi bruker transportører som er «fair transport-

sertifiserte»

• Leverandører må dokumentere miljøkrav i alle våre 

rammeavtaler
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Stål blir brukt overalt, i alle typer næringer og til 

mange ulike formål. Stål gir uendelige muligheter. 

Det er derfor vi sier at hos oss er alt mulig. Vi vet at 

fremtidens næringer, for eksempel innen fornybar 

kraft, er avhengig av stål. 

Vi vet at mange av næringene vi leverer til i dag, 

som olje og gass, bygg og anlegg, maritim næring og 

samferdsel skal fortsette å bruke stål. Kanskje skal de 

bruke stål til nye oppgaver, på nye områder. 

Da skal vi være med.

Vi jobber med stål. 
Hos oss er alt mulig.
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Regjeringskvartalet, Oslo
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Har du en god idé, 
kan vi bli med å utvikle den
En av de viktigste oppgavene våre er å sørge for at 

et produkt går fra idé til virkelighet. Vi jobber derfor 

hver dag for at du som kunde skal få et best mulig 

resultat i form av funksjon, produksjonsvennlighet 

og ikke minst kvalitet.

Vi i Nordic Steel Group er i stand til å tilby og levere 

de produktene du som kunde ønsker. Vi har 

erfaringen som trengs for å løse nesten hva det skal 

være. Den tverrfaglige spesialistkompetansen vi har 

i flere næringer tar vi gjerne med oss fra en næring 

til en annen og optimaliserer produkter og 

leveranser der.

Vår tekniske avdeling består av kompetente 

tekniske tegnere, maskiningeniører, 

sveiseingeniører og sveiseinspektører. Dette er 

dyktige fagfolk, som har lang erfaring fra mange 

ulike næringer – og som bidrar til imponerende 

prosjekter i inn- og utland hver eneste dag.

Trenger du noen å lufte ideene dine med? Noen som 

står på det lille ekstra for å realisere ditt prosjekt? 

I samarbeid med kundene gir vi liv til ideer og 

kommer opp med løsninger som passer akkurat ditt 

prosjekt. Dokumentasjon av arbeidet er selvsagt en 

del av leveransen. Du skal være trygg på at du får 

kvalitet når du velger Nordic Steel Group.
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Vi skal 
levere bedre 
og raskere 
enn noen 

andre 
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Nordic Steel AS

Nordic Steel er en komplett leverandør av mekanisk 

produksjon innenfor avansert platebearbeiding, sertifisert 

sveis og montasje. Vi løser det meste og sier sjelden nei til 

en utfordring. Materialer i alle kvaliteter blir bearbeidet hos 

oss og vi sveiser etter nasjonale og internasjonale krav.

Våre tjenester:

• Laserskjæring

• Knekking

• Sveising

• Montasje

• Stansing

• Gravering & fresing

• Overflatebehandling

• Service og vedlikehold

Nordic Steel Construction AS

Nordic Steel Construction er en betydelig aktør innen 

stålkonstruksjoner og tak og har kompetanse til å sette 

opp alle typer bygg. Vi stiller i hele landet, på kortere eller 

lengre oppdrag. Samarbeid med utbygger og 

entreprenører setter vi svært høyt.

Våre tjenester:

• Stålbygg

• Bærende stålkonstruksjoner

• Fasader

• Taktekking 

• Ombygg og påbygg 

• Rehabilitering

• Montasje

• Service og industrivedlikehold

Alt innen stål og montasje



Det er likevel menneskene bak som imponerer mest.

Maskinene våre er 
noen råskinn
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Vi er stolte av maskinene våre. De har revolusjonert faget vårt. På hvert sitt område er de 

noen råskinn, men uten folkene våre hadde maskinene ikke vært noe. Det er hva vi kan få til 

sammen som er hele poenget.  Derfor er vi enda stoltere av hverandre. 

Vi har kunnskapen om programmering og mulighetene som ligger i maskinene. Noen av 

maskinene finnes det bare et par stykker av i hele Norge, så sjeldne er de. Men ute hos oss 

kan du se dem i aksjon. Du kommer til å bli imponert – både av maskinene og menneskene.
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Skal du 
først sveise, 
skal det gjøres 
skikkelig
Nordic Steel har bygget opp en erfaren sveiseavdeling. Vi har store sveisehaller som gir oss 
god mulighet til å skille av for bearbeiding av ulike materialkvaliteter for å sikre en trygg og 
effektiv produksjon. 
 
Ingeniørene og sveiserne våre vet hva de holder på med. De har kunnskap om materialenes 
egenskaper, og sveisemetodene som egner seg best til det formålet konstruksjonene skal ha. 
Alle sveiserne våre har sertifikatene sine i orden. De er i den øverste liga og vet hvilket 
ansvar som hviler på dem i den jobben de gjør. De sveiser i alle materialer, fra de minste til 
de største konstruksjoner. Det viser av leveransene til Nordic Steel at den faglige stoltheten 
står sterkt. 
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Vi har sveiseingeniører av 
internasjonalt format

Vi har jevnlig leveranser i henhold til DNV 2.7-1 og 

gjeldende NORSOK-standarder. Vi har god kjennskap til 

Statens vegvesens håndbok R762 prosesskode 2 og 

vi kan levere EPD på alle leveranser som krever dette.

Nordic Steel har prosedyrer godkjent av akkreditert 

tredjepart for følgende materialer i tykkelser opp til 

110 mm:

• Super Duplex

• Duplex

• 6Mo

• 904/904L

• 304/316L

• Aluminium - flere typer

• Karbonstål/svartstål - flere typer

Om ønskelig legger vi gjerne til flere spesialprosedyrer 

for deg som kunde.

I Nordic Steel har vi sveisekompetanse helt i toppsjiktet og vi 

leverer sertifisert sveising etter nasjonale og 

internasjonale krav. Det er viktig for oss at kvalitetsarbeid blir 

utført av sertifisert personell. Derfor har sveiserne som jobber 

hos oss sertifikater til å sveise med alle metoder til alle slags 

formål.

Vi har egne sveiseingeniører (IWE og IWT) som er utdannet i 

henhold til IIW (International Institute of Welding).

Sveiseprosedyrene er svært omfattende. Hos oss blir 

produksjonsoppfølging og sveisesømmer testet og 

dokumentert. Vår egen sveisekoordinator har ansvaret for at 

rutinene blir fulgt til minste detalj. Sveising hos oss blir utført 

på et meget høyt nivå.

Enkeltprodukter, serier, små- og store konstruksjoner er alle like 

vanlige i vår produksjon.



21



22

Det skal være 
god økonomi 
å bruke oss
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Det er ikke bare noe vi sier. Det er en lovnad. Vi er 

alltid der for kundene våre, når som helst på døgnet. 

Haster det, er vi på ballen umiddelbart.

Kundene våre er avhengige av at vi skjønner deres 

behov. At vi tilpasser oss, kan det vi driver med – og 

at vi leverer. Det er det vi lever av.



Det vi får til hos oss er mulig på grunn av folkene våre. Kompetente, seriøse, arbeidsvillige 

og pålitelige, i alle ledd og i alle avdelinger. Hver eneste dag får vi jobbe med fantastiske 

løsninger i lag og sammen med kundene våre. Det som driver oss er viljen til å få litt mer, 

og der kvalitet og leveringspresisjon alltid står i første rekke. 

Vi i Nordic Steel trives på jobb og har det kjekt sammen. Det tror vi kundene våre merker, 

for de trives også hos oss. Vi er stolte av å være del av et fantastisk team 

– vi er part of great solutions!
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Vi skal være med, og vi har 
godkjenningene i orden

Vi har alle nødvendige sertifiseringer. Dette er noen av de:

• NS-EN ISO 9001:2015

• NS-EN ISO 3834-2

• EN 1090 - EXC 1-4

• Achilles

• Sellihca

• Startbank

• TransQ

• Miljøfyrtårn

• EPIM JQS

• Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og            

   bygningsloven

• Montering av bærende metall- eller betong-

   konstruksjoner i tiltaksklasse 3

• Taktekking klasse 3 iht. plan og bygningsloven

Nordic Steel har egne sveiseingeniører (IWE og IWT), 

samt et bredt utvalg av sveiseprosedyrer som er 

godkjent av DNV. Vi har jevnlig leveranser i henhold til 

DNV 2.7-1 og gjeldende NORSOK-standarder.

Vi har god kjennskap til Statens vegvesens håndbok 

R762 prosesskode 2 og vi kan levere EPD på alle 

leveranser som krever dette. Vi legger gjerne til nye 

prosedyrer etter behov.
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Akvakultur og maritim næring 
- verdensledende i Norge

I denne næringen er forståelse av god fiske-

helse, riktige overflater, funksjon og kvalitet 

helt sentralt. Vi tilfører samtidig ekstra verdi 

med utmerket leveringspresisjon, 

sertifisering og dokumentasjon. Alt blir 

produsert fra fabrikken vår på Jæren. 

Vi leverer blant annet:

• Stålkonstruksjoner

• Avlusningsutstyr

• Utstyr til merder

• Trapper og rekkverk

• Plattformer

• Lusevaskere

• Produksjonsutstyr

• Produksjonslinjer

• Tanker og paneler

• Havbruksutstyr

• Rammeverk

• Vannbehandling
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Salmon Evolution
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Samferdsel og infrastruktur 
- betydning for alle
Samferdsel angår alle som ferdes i det 

offentlige rom.  Vi produserer og monterer alt 

du trenger i stål, til tunneler, veier og broer. 

Ryfast, verdens lengste undersjøiske tunnel, 

har ulike typer opphengssystem- og stativ for 

skilt og signal fra oss. 

Vi leverer blant annet:

• Brokonstruksjoner

• Utstyr til tunnel

• Høydehinder

• Skiltoppheng

• Trapper, rekkverk og repos

• Bymiljø/utemøbler

• Braketter i alle former

• Kunstinstallasjoner

• Ventiler og rister

• Dører og inspeksjonsluker

• Brurekkverk

• Terrorsikring



Bygg og anlegg - din ekspert 
på grønt stål
Vi er med når offentlige og private bygg skal 

settes opp. Nybygg, ombygg, påbygg – vi 

leverer og monterer alt bransjen trenger i 

stål. Vi leverer på alle bestemmelser i Oslo-

modellen og tar bærekraftig ansvar innen 

miljø, arbeidskraft, lønns- og arbeidsforhold.

Vi leverer blant annet:

• Stålkonstruksjoner

• Braketter i alle former

• Beslag

• Bærestål

• Fasadeløsninger

• Brokronstruksjoner

• Søyler og bjelker

• Tverrbærere

• Slisseplater

• Slissebeslag

• Leidere og repos/plattformer

• Skiltsystemer

• Massive bærebjelker

• Ventiler og rister
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Olje og gass - enorme verdier

Oljebransjen bidrar til enorme verdier for 

landet vårt. Vi leverer kvalitet til Norges 

viktigste næring hver dag. Bare det beste er 

godt nok for å kunne tåle ekstreme 

påkjenninger i olje- og gassnæringen. 

Vi er stolte over å være en del av det.

Vi leverer blant annet:

• Uniter og moduler

• Alle typer stålkonstruksjoner

• HPU (Hydraulic Power Units)

• Tanker og paneler

• Heavy duty-utstyr

• Rammeverk og skider

• AHU (Air Handling Units)

• Alt innen HVAC

• Verkstedsinnredning

• Separasjonsutstyr

• Tankinnmat

• Kundetilpassede containere
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Fornybar energi 
- nøkkelen videre
Fornybar energi er nøkkelen til å sikre vårt 

stadig økende energibehov. I Nordic Steel 

oppfyller vi de strengeste kravene fra bransjen 

- både teknisk, men selvsagt også på miljø og 

kvalitet. Vi har tatt et tydelig standpunkt om 

at vi skal være med i det grønne skiftet.

Vi leverer blant annet:

• Spesialutstyr

• Stålkonstruksjoner

• Plattformutstyr

• Alle typer rør

• Ståldekk

• Bærestål

• Ventilasjonskanaler

• HVAC-utstyr

• Utstyr til omformerstasjoner

• Sertifiserte tanker

• Eksos

• Trapper og repos



HVAC - teknisk ekspertise
Norges ledende kvalitetsprodusent av 

ventilasjonskanaler og utstyr til alle bransjer. 

Lang erfaring med leveranser til både on- og 

offshoreprosjekter. Vi tilpasser produktene 

akkurat slik kunden vil ha det.

Vi leverer blant annet:

• Kanaler i alle klasser

• Utstyr

• Balanseringsspjeld

• Eksos og svanehalser

• Hele Simduct-serien

• Jethetter

• Penetrasjoner

• Overganger

• Lydfeller

• Bend i alle grader

• Manuelle/elektriske spjeld

• Komplette uniter (AHU)
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Stolt av å være en del av det
36

Nye Stavanger universitetssjukehus (Nye SUS)



37



Salmon Evolution - 180 tonn med spesialutstyr til Artec Aqua

Doggerbank - 130 tonn med ventilasjonskanaler til Aibel

Jotun A har 20 tonn ventilasjonskanaler fra Nordic Steel

Consulens Brygge har over 30 tonn bærestål,

291 søyler og hele taket er tekket av oss

38
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Vår sterke posisjon kan vi 
takke kundene våre for

«Nordic Steel har bevist god kompetanse og 
samhandling.»

Bjørnar Flem, Artec Aqua AS:

- Nordic Steel har vunnet kontrakten på Salmon 
Evolution i tøff konkurranse med et leverandørmarked 
som virkelig har fått oppmerksomheten rettet mot 
oppdrettsnæringen. Pris har vært avgjørende, men 
Nordic Steel har så langt også bevist god kompetanse 
og samhandling.

«Leverer kvalitet på krav utover gjeldende standarder.»

Arild Olsen, Moelven Limtre AS:

- Nordic Steel har vist vilje til å løse krevende 
konstruksjoner og leverer kvalitet på krav utover 
gjeldende standarder. Statens vegvesen har en egen 
håndbok for brukonstruksjoner med tilleggskrav som 
må tilfredsstilles og dokumenteres. Dette er nøkkelen 
til samarbeidet vårt med Nordic Steel. 

«Gjennom Nordic Steel har vi hatt tilgang på de beste 
folkene. »

Ole Kristian Sivertsen, Desert Control AS:

- Nordic Steel er en strategisk solid samarbeidspartner 
for oss, med høy kompetanse på viktige områder for 
Desert Control. Gjennom Nordic Steel har vi hatt tilgang 
på de beste folkene. Vi har fått produsert ting raskt, i 
tillegg til at selskapet har vært med på å spesialutvikle 
produksjonsutstyret vårt. Nordic Steel er en svært 
kompetent partner som er vant med å levere på 
krevende spesifikasjoner og som derfor har blitt en 
viktig samarbeidspartner for oss.

«Nordic Steel har høy presisjon på leveringen..»

Hedda Kløvig, AF Gruppen AS:

- Nordic Steel laget et opphengssystem til fasaden på 
Nasjonalmuseet som ikke var blitt laget før, derfor var 
det ekstra viktig for oss å bruke en trygg leverandør. 
Nordic Steel har høy presisjon på leveringen, forstår 
behovet og leverer alltid innenfor den kvaliteten vi 
trenger.
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Du skal være trygg når du velger 

Nordic Steel Group. Vi lover deg kvalitet, 

leveringspresisjon og et engasjement 

uten sidestykke.

Vi bidrar til bedre løsninger for deg som 

kunde. Som selskap jobber vi hver dag 

for å bidra til bedre 

løsninger for verden, som Norges 

grønneste stålsenter. 

Fremtiden er Nordic Steel Group.
Velkommen til oss.

Vi skal ta godt vare på deg.
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Langmyra 6, 4344 Bryne, Tlf: +47 46 90 00 00 , post@nordicsteel.no

part of great solutions
NORDIC STEEL


