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Vi jobber med stål.
Ingenting er umulig.
Nordic Steel AS er Norges ledende 
kompetansesenter innen stål.

En komplett leverandør av mekanisk produksjon til 

kunder i alle bransjer.

Vi jobber med avansert platebearbeiding og sveis.



Nøkkeltall

• Omsetning: Nordic Steel Group 2021: 284 MNOK

• Resultat EBITDA: Nordic Steel Group 2021: 37 MNOK

• Antall ansatte: 100 stk fagkvalifiserte ansatte (8 stk lærlinger)

• LEAN. leveringspresisjon 2021: 99,7%, 2020: 99,7%

• Avvikskost internt/eksternt 2021: 0,6% av omsetning 

• Fraværsskader siste 84 mnd: 0 (780 000 timer uten fraværsskader)

• Kildesortert 2021: 93%

• Sykefravær 2021: 2,8% (Langtid: 1,8% / Egenmeldt: 1%) 

Vi skal være kundens førstevalg, 

fordi vi kjenner, forstår og løser kundens behov best. 

Vi er best både faglig og på personlig service.



Leverer til 
alle bransjer
Fordeling av omsetning

Akvakultur

Bygg og anleggOlje og gass

Samferdsel/infrastruktur

HVAC

Diverse industrierFornybar energi



Hva kundene våre sier

- 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.

Bjørnar Flem – Artec Aqua

- 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.

Arild Olsen – Moelven Limtre

- 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.

Hedda Kløvig – AF Gruppen AS



Referanseprosjekter

• Doggerbank A, B og C

• Smestad-Sogn kabeltunnel

• Salmon Evolution

• Johan Sverdrup

• Sotrasambandet, høyspent kabeltunnel 

• Y-blokka

• Limtrebruer langs E6

• Bacalhau i Brasil

• Mjøstårnet i Brumunddal

• Steien Bru i Alvdal

• Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum

• Munchmuséet

• Klosbøle Bru



Sertifiseringer
og godkjenninger

• IWE-sveiseingeniør

• IWT-sveisekoordinator

• IWI-sveiseinspektør

• Sveiseprosedyrer som er DNV-

godkjente

• Leveranser i henhold til DNV 2.7-1 

og gjeldende NORSOK-standarder

• NS-EN ISO 9001:2015

• NS-EN ISO 3834-2

• EN 1090-2

• Achilles

• Startbank

• Miljøfyrtårn

• Collabor8



• 10 500 m² produksjonslokaler

• 20 tonns traverskraner

• Alle materialkvaliteter

• Egen teknisk avdeling

• Engineering, tegning og beregning

• Tynnplateform, strukturer og komplette systemer

• Større kompliserte konstruksjoner

• Serieproduksjon

Vi skal levere 
bedre og raskere 
enn noen andre



Laserskjæring med 
ekstrem presisjon

Laserskjæring er en suveren prosess for komplekse 
detaljer med høye toleransekrav. 

• Maks arbeidsområde: 3070 × 1550 mm

• Maks tykkelse stål og aluminium: 30 mm

(PS: Vi tilbyr også vann- og plasmaskjæring for tykkere materialer)



Knekking - store
muligheter

• Kan forme opptil 25 mm tykt stål

• Inntil fire meters lengde



Skal du først sveise,
skal det gjøres skikkelig

Nordic Steel har DNV-godkjente prosedyrer for følgende 
materialer i tykkelser opp til 110 mm:

• Karbonstål

• Aluminium

• 304

• 316

• 904

• Duplex

• Superduplex



Olje og gass
• Uniter og moduler

• Store offshore stålkonstruksjoner

• HPU (Hydraulic Power Units)

• Komplette systemer

• Tanker og paneler

• Heavy duty-utstyr

• Rammeverk og skider

• Repos og plattformer

• Filtre og strainere

• AHU (Air Handling Units) 

• Rør og flenser

• Verkstedsinnredning

• Transformator-rom

• Separasjonsutstyr

• Tankinnmat

• Værhus/weather protection

• Kundetilpassede containere

• S.I.-Special Items



HVAC 

• Kanaler i alle klasser

• Utstyr

• Balanseringsspjeld

• Eksos og svanehalser

• Hele Simduct-serien

• Jethetter

• Penetrasjoner 

• Overganger

• Lydfeller

• TAG-skilt

• Manuelle/elektriske spjeld

• Bend i alle grader

• Rister

• Flenser

• Inspeksjonsluker

• Komplette uniter(AHU)

• Inntakskammer

• S.I.-Special Items

• Modellering og engineering

• Offshore/onshore



Akvakultur

• Produksjonslinjer

• Tanker og paneler

• Havbruksutstyr

• Utstyr til fôringssystemer

• Rammeverk

• Ventiler

• Vannbehandling

• Avlusingsutstyr

• Stålkonstruksjoner

• Utstyr til merder

• Trapper og rekkverk

• Plattformer

• Lusevaskere

• Produksjonsutstyr



Samferdsel og 
infrastruktur

• Brokonstruksjoner

• Utstyr til tunnel

• Høydehinder

• Skiltoppheng

• Trapper, rekkverk og repos

• Bymiljø / utemøbler 

• Braketter i alle former

• Kunstinstallasjoner

• Master og stativer

• Ventiler, rister

• Dører og inspeksjonsluker

• Brurekkverk

• Montasjerammer

• Alle typer cortenprodukter

• Terrorsikring

• Sykkelstativ og sykkelskur



Nye Stavanger Universitetssykehus

Y-blokka

Munchmuseet

Consulens Brygge

Bygg og anlegg

• Komplette stålbygg

• Alle typer stålkonstruksjoner

• Bærestål

• Fasadeløsninger

• Stålsjakter

• Gitterdragere

• Alle typer beslag

• Tverrbærere

• Opphengssystem

• Leidere og reposplattformer

• Skiltsystem

• Ventiler og rister

• Massive bærebjelker

• Kunstobjekter

• Utsmykking

• Braketter i alle dimensjoner



Diverse industrier

• Kabinetter

• Innredet arbeidsskap

• Containerinnredning

• Simprofile

• Trafodører og ventiler

• Kjemikalie-skider

• Utstyr til energianlegg

•  Medisinsk utstyr

•   Aluminiumsutstyr

•  Utstyr til verksted

• Strainere og bird screens

•   Kontrollpanel og div. panel

•   Fyllestasjoner

•   Lyddempere



Montasje og 
installasjon

Våre dyktige fagfolk kan være med på det meste. 

Enten det er montasje av hele stålbygg på land eller som 

personell offshore. Vi utfører også industrivedlikehold, 

ombygg, påbygg og byggfornyelse.

Sentral godkjenning:

Montering av bærende metall- og 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3



Bærende
stålkonstruksjoner
• Enkel prosjektering 

• Kort produksjonstid

• Effektiv montering

• Lave byggekostnader

• Stor fleksibilitet i utformingen



Taktekking,
byggets femte fasade

Montørene våre sikrer høy kvalitet på taket, 

tette og varige løsninger

Sentral godkjenning:

Taktekking i tiltaksklasse 3



På lag med fremtiden

• Nordic Steel Group skal være med i det grønne skiftet og 
jobber målrettet for en mer bærekraftig industri

• Vi tror på en bærekraftig framtid der lønnsomme 
selskaper i vekst spiller en viktig rolle

• Verdier skapes når vi utnytter ressurser på en bedre 
måte. Det gjelder i produksjon, drift, arbeidsliv og i 
dagliglivet

• Vi kan ikke gjøre alt, men vi skal gjøre vårt beste innen 
alle områder vi kan påvirke



FNs bærekraftsmål
-Vi jobber med alle målene, men har fremhevet tre mål der vi virkelig skal gjøre en forskjell

Vi tar ansvar for ansattes helse: Treningsrom på bygget. Individuell oppfølging fra 

profesjonell part. Sunn og variert lunsjbuffet.

Vi sørger for et fast og trygt arbeidsliv. Levering til mange bransjer sikrer stabil drift 

og fortsatt økonomisk vekst. Vi gir jobb og muligheter til lærlinger og personer som 

av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet.

Vi bidrar aktivt for å stoppe klimaendringene. Grønn energi fra Lyse. Vi tilbyr resirkulert grønt stål. 

Effektiviserer produksjonen. Stiller krav til leverandører og partnere.



• Årets Miljøfyrtårn 2021

• Lærebedrift

• Grønn og miljøbevisst kultur i hele organisasjonen

• Strenge krav i hele organisasjonen som utfordrer

næringskjeden - for å tilby de mest bærekraftige løsningene

• Kildesorterer over 93 prosent

• Fornybar energi som hovedkilde i egne bygg

• Krav til «Fair Transport» sertifisering når mulig

• Tilbyr alternativt mer bærekraftige løsninger

• Elbil-ladere for ansatte, kunder og folk flest

• Bysykkel - enkelt å kombinere med buss og tog

• Stolt sponsor av barn og ungdom (bredde)

Konkrete tiltak



Et utvalg bilder fra 
produksjonen!

Vi tar alle utfordringer. Vi kan lage nesten alt i stål. 











One-stop shop!

• Stabilt og forutsigbart

• Klar og enkel kommunikasjon

• Alt passer sammen

• Reduserer risiko

• Skreddersyr løsninger

• Avlaster dine interne ressurser

• Samarbeider tett

• Svært fleksible



nordicsteel.no

nordicsteelconstruction.no

http://www.nordicsteel.no/
http://www.nordicsteelconstruction.no/

