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Den norske Stålgruppen er en selvstendig og ideell organisasjon som er administrativt tilknyttet 

Norsk Stålforbund. 

 

Medlemmer i Stålgruppen er “Stålentreprenører” og “Stål- og fasadeentreprenører”, alle 

medlemmer i Norsk Stålforbund, som i fellesskap ønsker å fremme bruken av stål ved å spre 

kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer av konstruksjoner. 

 

 

Den norske Stålgruppen 

Stortorvet 10, 0155 Oslo  

Telefon +47 41 02 15 98  

e-post: post@stalforbund.com  

Hjemmeside: www.stalforbund.no  
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Stålgruppens organisasjon og administrasjon 

 

 

Organisasjon 

 

 

Den norske Stålgruppen 

 

145 medlemsbedrifter per 7. juni 2021  

herav 132 stålentreprenører og 13 stål- og fasadeentreprenører. 

 

 

 

Årsmøte 

 

 

 

Styremedlemmer valgt på Årsmøte 27. august 2020 

 

Formann 

Frede Sørbøe, AK Mekaniske AS  

 

Representanter for stålentreprenørene: 

Geir Lerbo, Stokke Stål AS 

Thor Egil Einarsrud, Contiga AS 

Pål Leversby, Nortech AS 

Daniel Arian Myrdahl, Pretec AS 

Pål Rino Jensen, Nils Løff AS 

Representanter for stål- og fasadeentreprenørene: 

Rune Syvertsen, Metacon AS 

Stig Myhre, Panelbygg AS 

Stian Linna, Bøttger & Co AS 

Kaj Stenvall, Ruukki Construction 

 

 

 

Daglig leder 

Kjetil Myhre 

 

 

 

Administrativt tilknyttet Norsk Stålforbund 

 

 

Administrasjon/Økonomi 

 

Stålgruppens daglige leder er samtidig daglig leder for Norsk Stålforbund og har kontor-teknisk 

assistanse i Norsk Stålforbund. Kontingentinntekter er i sin helhet overført til Norsk Stålforbund. 

Daglig leder benytter resurser fra Norsk Stålforbund til administrativ drift av Stålgruppen. Det er  

derfor ikke laget eget regnskap for Stålgruppen, og det refereres til regnskapet for Norsk 

Stålforbund. 
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Norsk Stålforbund har kontor i Stortorvet 10, 0155 Oslo. 
 

 

Stålgruppens tilknytning til andre organisasjoner 

 

 

Norsk Stålforbund 

 

Den norske Stålgruppen er en av basismedlemmene i Norsk Stålforbund. Formann er Den 

Norske Stålgruppens representant i styret i Norsk Stålforbund. Norsk Stålforbunds arbeid og 

prosjekter er ikke omtalt i denne rapporten. Det vises til egen rapport for Norsk Stålforbund som 

er tilsendt separat. 
 

 

European Convention for Constructional Steelwork, ECCS 

 

Stålforbundet er medlem av European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) og har 

fast plass i styret. ECCS er en organisasjon for stålentreprenørene i Europa og omfatter til sammen 

17 EU- og EØS-land. Det viktigste bidraget fra ECCS har hittil vært utvikling av publikasjoner og 

europeiske stålkonstruksjonspriser.  

 

ECCS og CEN - komiteer 

Stålforbundet har aktive representanter i flere tekniske ECCS komiteer samt CEN komiteer:  

 

Kjetil Myhre: Formann i CEN/TC135, ISO/TC167 og ECCS/TC9 Execution. 

Anne Marte Gaarder: CEN/TC135 WG17 c-PCR (regler for EPD)  

Gunnar Solland, DNV GL: ECCS/TC8 Structural Stability & Eurocode evaluation group EC3.1.9 

og EC3.1.10 hhv utmatting og materialer 

Bjørn Aasen, Norconsult: ECCS/TC 10 Connections & CEN/SC3/WG8 

Tom Lassen, Universitet i Agder: ECCS/TC 6 Fatigue  

Inge Lotsberg, DNV GL: ECCS/TC 6 Fatigue  

Liv Eltvik, Aas Jakobsen: CEN/TC250/SC3 Eurocode evaluation group EC3.2 bruer   

Arne Aalberg, professor ved NTNU: CEN/TC250/SC3 og /WG1 Eurocode 3 

 

I tillegg er flere av Stålforbundets medlemmer korresponderende medlemmer av ECCS tekniske 

komiteer og får verdifull informasjon på den måten. 

 

 

Nordisk samarbeid 

 

Daglig leder er representert i SBI´s styre. 

 

 

Eurokoder og utførelsesstandardene 

 

Stålforbundet har som oppgave å sørge for at bransjens interesser blir ivaretatt ved utarbeidelsen 

av nye standarder, både nasjonalt og internasjonalt. Dette har vært spesielt viktig ved innføringen 

av Eurokode 3 med de nasjonale tilleggene og utførelsesstandardene NS-EN 1090-x. Siste årene 

har det vært arbeider med å revidere standardene.  

 

Stålforbundet er godt representert i Standard Norges stålkomite, og har på den måten stor 

innflytelse på resultatet. Komiteen har brukt mye tid på korrekt oversettelse av standardene.  
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Standardiseringsarbeider: Miljø 

 

Norsk Stålforbund er medlem av Standard Norges miljøkomite “SN/K 223 Miljøstandardisering i 

BA”. På denne måten får stålbransjen “en stemme” i Norges speilkomite der de viktige 

miljøsakene blir behandlet.  

 

Stålforbundet deltar i CEN/TC135 WG17 som utvikler en ny europeisk c-PCR for stål og 

aluminium. Den gir regler for hvordan miljødeklarasjoner (EPD) skal utarbeides for byggevarer av 

stål og aluminium. 

 

 

 

 

Aktiviteter 

 

 

 

Styret 

 

På årsmøte 2020 ble Frede Sørbøe gjenvalgt som formann og Geir Lerbo, Stian Linna, Kaj 

Stenvall, Daniel Arian Myrdahl, Pål Leversby og Pål Rino Jensen gjenvalgt som styremedlemmer. 

 

På valg i 2021 er Stig Myhre, Rune Syversen og Thor Egil Einarsrud. 

 

Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden. 

 

 

EPD-generatoren 
 

EPD-generatoren for stålprodukter, som LCA.no har utviklet på oppdrag for Norsk 

Stålforbund, ble i mars 2020 godkjent av EPD-Norge. Det er forventet at flere medlemmer vil 

anskaffe seg EPD-generatoren da det er et økende krav om å levere EPDer for alle typer 

byggevarer, også spesifikke EPDer. Det er nå 17 medlemsforetak som hittil har anskaffet seg 

EPD-generatoren. 

 

 

Byggmontasjefaget 
 

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk har nå gitt sin støtte til Betongelementforeningens 

søknad om et nytt lærefag, kalt Byggmontasjefaget i Videregående utdanning. Faget skal gi 

nødvendige ferdigheter og kunnskaper for montasje av store bærende elementer i tre, stål og 

betong. Betongelementforeningen, Moelven og Norsk Stålforbund har laget en beskrivelse av 

faget og innhold. Dette vil danne underlaget for læreplanarbeidet som starter medio mars. 

Forslaget til læreplan ble sendt ut på høring 1. kvartal i år. 

 

 

ESA-klagen 
   

Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen har i vinter klaget staten, ved Landbruks- og 

matdepartementet og Innovasjon Norge, for de to programmene tredriverordningen og 

investeringstilskuddsordningen for landbruket inn til EFTAs overvåkingsorgan ESA. De to 

offentlige støtteordningene som klages inn til ESA utgjør til sammen anslagsvis 450 millioner i 

årlige overføringer. Disse ordningene bør erstattes med innovasjons-støtteordninger til hele 

byggevareindustrien, uavhengig av byggemateriale.  
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Det grønne skiftet i byggenæringen krever at offentlige myndigheter gjør kunnskapsbaserte 

beslutninger når de miljøvennlige byggene skal realiseres. Det bidrar til innovasjon og 

utvikling hos vareprodusentene, i tillegg til at det skaper forutsigbarhet for investeringer i ny 

produksjonsteknologi. Dagens støtteordninger, som er ren støtte til treindustrien, har ikke et 

kunnskapsbasert fokus, og motarbeider derfor det grønne skiftet. 

 

 

Kampanje: Bli stålingeniør! 
   

 – Vil du ha en spennende og utfordrende 

jobb, bli stålingeniør. Det uttaler 

hovedpersonene i filmen «Stålingeniør» i 

NRK-serien Mitt yrke. Den viser hverdagen 

til en ingeniør som prosjekterer stålbygg og 

en sivilingeniør som prosjekterer offshore 

konstruksjoner. Vi har i vinter kjørt en 

kampanje i sosiale medier for å få flere 

ungdommer til å velge utdanning som fører 

fram til stålingeniør-yrket. 
  

Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner har sponset filmen «Stålingeniør» til 

serien Mitt yrke som har gått på NRK2 i beste sendetid. Filmteamet har fulgt Henning Klausen i 

stålentreprenøren Metacon AS og Clara Garcia Heras i offshoreselskapet Aibel AS på jobb på 

kontoret, i møter og på byggeplass. 
 

 

Forsikringsordningen  

 

Stålforbundets forsikringsordning for våre medlemmer med Pareto er en stor suksess. Om lag 

hvert tredje verksted (+ andre) har tegnet forsikring for yrkesskade og tingskade m.m. gjennom 

forsikringsordningen. Besparelsen har vært på 20-40 % av gjeldende årspremie.  

Etter at Stålforbundets forsikringsordning har vært driftet i litt over fire år, registrer vi at stadig 

flere medlemmer benytter seg av medlemsordningen. Til nå er samlet årlig besparelse for 

medlemmene på over 2 millioner kroner. 

 

Pareto tilbyr også Byggsikkerhetsgarantiforsikring til våre medlemmer, som alternativ til 

bankgarantier. Det kan være opptil 10 ganger rimeligere å tegne en slik forsikring framfor å stille 

bankgarantier.  

 

 

Ny lærebok: Stabilisering gjennom skivevirkning  

 

Håndboken er utarbeidet av professor Torsten Höglund i samarbeid med 

Stålbyggnadsinstitutet. Hensikten har vært å vise hvordan skiver av 

trapesformede stålplater fungerer i forskjellige typer bygg og å gi 

anvisninger for beregninger sammen med eksempler på beregninger. 

Håndboken, som er tilpasset Eurokoder, ble i 2015 supplert med et 

kapittel om dimensjonering av plater for påvirkning av tverrlast.  

 

Norsk Stålforbund kjøpte rettighetene til håndboken I 2016 av 

Stålbyggnadsinstitutet og har oversatt den til norsk. Den er gjennomgått 

og tilpasset norske spesielle krav og forhold av Vidar Kjeldaas. Den 
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norske utgaven er finansiert gjennom bidrag fra Industrigruppen Stål og Fasade (IGS) og deres 

medlemmer. 

 

 

Byggmontasjefaget 

 

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk har nå gitt sin støtte til Betongelementforeningens søknad 

om et nytt lærefag, kalt Byggmontasjefaget i Videregående utdanning. Faget skal gi nødvendige 

ferdigheter og kunnskaper for montasje av store bærende elementer i tre, stål og betong. 

Betongelementforeningen, Moelven og Norsk Stålforbund har laget en beskrivelse av faget og 

innhold. Dette vil danne underlaget for læreplanarbeidet som starter medio mars. Forslaget til 

læreplan ble sendt ut på høring 1. kvartal i år. 

 

 

Stålprisindekser 

 

Medlemsbedriftene har gratis tilgang på prisindeksene. Indeksene er basert på prisutviklingen for 

relevante produkter og deres markedsandeler. Indeksene er i hovedsak basert på SSB´s 

importpriser. Flere av medlemmene benytter stålprisindeksen i sine pristilbud og kontrakter for 

regulering av stålprisene. 

 

Øvrig 

 

De fleste kurs og konferanser har i perioden blitt avholdt digitalt via Teams pga 

Koronasituasjonen. 
 

 

Norsk Stålforbunds prosjekter 

 

Norsk Stålforbunds prosjekter er alle av interesse for Den norske Stålgruppen og er referert i 

årsrapporten til Norsk Stålforbund som er distribuert tidligere.  

 

 

Stålgruppens medlemmer per 7. juni 2021 

 

 

Stålentreprenører / verksteder: Stålentreprenører / verksteder Arkiver - Norsk Stålforbund 

(stalforbund.no)  

Stål- og fasadeentreprenører: Stål- og fasadeentreprenører Arkiver - Norsk Stålforbund 

(stalforbund.no) 
 

https://www.stalforbund.no/kategori-medlemsforetak/verksteder/
https://www.stalforbund.no/kategori-medlemsforetak/verksteder/
https://www.stalforbund.no/kategori-medlemsforetak/igs/
https://www.stalforbund.no/kategori-medlemsforetak/igs/

