
produksjon. Og resultatene uteblir ikke. 
Stålfabrikken kan vise til null fraværs-
skader siden 2005 og scorer meget høyt 
på målinger over kundetilfredshet.

Lokalene
Skanska Stålfabrikken har produksjons-
lokaler på Øysand i Melhus kommune, 
sør for Trondheim. Stålfabrikken er en 
selvstendig avdeling i Skanska Norge AS, 
Region MidtNorge. Her arbeider det 28 
personer med prosjektering, produksjon 
og montering av stålkonstruksjoner som 
bæresystem i bygg samt innstøpingsgods, 
fergelemmer og pelespisser. Stålfabrikken 
har i tillegg en avdeling i Steinkjer med 6 
ansatte. Her produseres trapper og rekk-
verk, fortrinnsvis med standard løsninger. 

Utvidelse
Omsetningen var i 2008 på 64 millioner 
NOK og i 2009 på 52 millioner NOK. Be-
driften har tross finanskrisen en god ordre-
tilgang og ser optimistiske på framtiden. 
De planlegger derfor en større utvidelse. 
Rundt påsketider starter byggingen av 

Vår strategi er å redusere byggekost-
naden og sikre kvaliteten gjennom 
å industrialisere og standardisere 

produkter og arbeidsprosesser. Søknads-
prosessen og godkjenningen har absolutt 
bidratt til dette, sier Ove Bremseth til 
Stålbyggnad. 

– Vi har forbedret vårt internkontroll-
system og innført rutiner som effektivi-
serer produksjonen og samtidig sikrer 
god kvalitet på våre produkter.  For å bli 
godkjent har bedriften blitt kontrollert av 
en tredje parts kontrollør med hensyn på 
kompetanse, system for produksjonskon-
troll og utførelse av stålkonstruksjoner.  

Hovedmål
Bedriften som har som hovedmål å levere 
0-feil i all ledd, er også sertifisert etter 
miljøstandarden ISO 14001 og kvalitets-
standarden ISO 9001. Som om ikke det 
er nok, gjennomfører bedriften systema-
tikk, måling og tiltak i tråd med teorien 
om Lean Construction (3S) for orden, 
ryddighet og renhold. Dette har ført til 
et bedre arbeidsmiljø og en mer effektiv 
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Under et bedriftsbesøk  

27. januar ble Stålfabrikken 

Skanska ved avdelingsle-

der Ove Bremseth overrakt 

godkjenningsbeviset på at 

de er ”Godkjent for utfø-

relse”. Skanska Stålfabrik-

ken ble dermed det femte 

firmaet som er godkjent 

etter Norsk Stålforbunds 

godkjennelsesordning for 

stålentreprenører.

Skanska Stålfabrikken 
”Godkjent for utførelse” 
- og utvider produk-
sjonslokalene

BYGGTEKNIK

Ove Bremseth,
Skanska Stålfabrikken

NR 1 •  2010 • NYHETER OM STÅLBYGGNAD BYGGTEKNIK    35

nye 3 500 kvadratmeter. Ett år senere vil 
dagens produksjonslokaler på 2 500 kvm 
ha blitt utvidet til totalt 6 000 kvm. Det vil 
komme nytt lager med sager, ny skjærehall 
med produksjonslinje for hatteprofiler og 
nytt ferdigvarelager (kaldtlager). Det skal 
også investeres i sveiseroboter for sveis 
av pelespisser.

Historie i Norge
Skanska ble etablert i 1887. Den gang 
het det Skånska Cementgjuteriet. Skan-
ska fikk sitt nåværende navn i 1984. 
I 1965 ble Skanska notert på børsen i 
Stockholm.Skanska overtok aksjene 
i Selmer ASA i 2000. Selmer har tra-
disjoner tilbake i Norge til 1906: det 
som den gang het Ing. F. Selmer AS. 
Skanska Norge som er en av Norges leden-
de entreprenørselskap, med etableringer 
over hele landet, er et heleid datterselskap 
i Skanska AB med 4000 ansatte og 9,75 
mrd NOK i omsetning (2009). ■

Läs mer på Internet
www.stålfabrikken.no

Godkjent for utførelse/  
godkjente bedrifter

– Contiga AS
– Ruukki Construction Norge AS
–  Skalles Mek Verksted AS (nå 

Ruukki Construction)
– SKV AS
– Skanska Stålfabrikken

Les om godkjenningsordningen på: 
www.stalforbund.com 

De nye produksjonslokalene sees nærmest
i bildet og til venstre og til høyre.


