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Ruukki leverer stålkonstruksjoner til nytt landemerke i Bergen  

Ruukki, ledende leverandør av stålkonstruksjoner, får en nøkkelrolle i ett av Bergens største 

byggeprosjekter noensinne. Ruukki skal produsere og installere stålkonstruksjonene til 

Helleren, et nytt bygg som vil bli et landemerke i Bergen. Kunden er Veidekke Entreprenør AS 

og kontrakten har en verdi på ca. 57 millioner kr.  

 

Helleren, som skal bygges i Bergen sentrum, vil bestå av en nasjonal svømmehall med fasiliteter 

tilpasset viktige nasjonale og internasjonale svømmekonkurranser, og en ny videregående skole for 

900 elever. Bygningen vil bli på ca. 28 000 kvadratmeter. 

”Ruukki har den siste tiden vært involvert i mange omfattende byggeprosjekter, og med denne avtalen 

stryker vi vår posisjon i det norske markedet for stålkonstruksjoner ytterligere. Vi har gode resultater å 

vise til i produksjonen og installasjonen av lignende konstruksjoner, sier Sami Eronen, SVP, 

Infrastructure and Northern Europe, Ruukki Construction.  

Takkonstruksjonen til den nye svømmehallen, som består av store og krevende takstoler, gjør det 

nødvendig med en spesialkompetanse i dette prosjektet.  

"I Norge er Ruukki kjent som et dyktig og pålitelig selskap som har vist sin spesialkompetanse i 

byggingen av flere utfordrende prosjekter. Vår tidligere erfaring med selskapet inkluderer et vellykket 

samarbeid i byggingen av den nye operaen i Oslo," sier prosjektleder Øyvind Dietrichson i Veidekke 

Entreprenør.  

Ruukki har den senere tiden spilt en viktig rolle i mange omfattende byggeprosjekter i Norge. De 

viktigste prosjektene inkluderer Kilden – det nye teateret og konserthuset i Kristiansand, DnB NORs 

hovedkontor i Oslo og det nye konserthuset i Stavanger. 

- Les mer om Ruukkis medvirkning i Kilden, det nye teateret og konserthuset i Kristiansand 

- Les mer om Ruukkis medvirkning i DnB NORs hovedkontor og det nye konserthuset i Stavanger 

- Les mer om Ruukkis medvirkning i Operaen i Oslo. 

Stålkonstruksjonene vil produseres for det meste på Ruukkis fabrikk i Peräseinäjoki i Finland. 

Leveransene vil starte sommeren 2011 og fortsette til tidlig i 2012. Helleren vil åpne på slutten av året i 

2012.  

 For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Johan Löw, VP, Ruukki Construction, tlf +46 70 98 33415  eller Michael Porko, Business 
Manager, Ruukki Construction, tlf. +46 70 98 33411 

Ruukki leverer metallbaserte komponenter, systemer og totalløsninger til bygg- og verkstedsindustrien. 
Selskapet har et stort utvalg av metallprodukter og tjenester. Ruukki har virksomhet i 27 land og har 
11 700 ansatte. Netto salgsinntekter i 2009 var ca 16 milliarder NOK. Selskapets aksjer er notert på 
NASDAQ OMX Helsinki (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Selskapet markedsfører seg med navnet Ruukki. 

 

http://www.ruukki.com/www/news.nsf/pfbd/345CAB4009848207C22575F400212A08
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