
Europeiskt ståldesignpris till DNB-kontorshus – Ruukki
Construction levererade stålstomme
Kontorshuset DNB A i Oslo har tilldelats priset European Steel Design Award 2015. Priset delades ut den 15 september vid ECCS
Steel Design Awards i Istanbul. Ruukki har projekterat, tillverkat och monterat byggnadens stålstomme. 

”Vi är glada och stolta över detta erkännande. Vi fick priset tack vare vårt goda samarbete mellan arkitekter, ingenjörer, stålentreprenören,
byggledningen och utvecklingsbolaget”, säger Øystein Olav Ylvisåker, projektchef för Oslo S Utvikling AS.

Ylvisåker poängterar bolagets vision om att eftersträva hög kvalitet och ta vara på innovationer. Ruukkis projektchef Minna Kuusela-Opas tog
emot priset.

”Det här är ett fint erkännande av Ruukkis projektledningskompetens. Vårt kompetenta och professionella a team har verkligen förtjänat
priset.”, säger Minna Kuusela-Opas.

Den prisbelönta byggnaden anses vara den mest mångfasetterade av DNB:s kontorslokaler i världen. Huset har 6 x 6 meter stora kubformade
utkragningar långt från byggnadskroppen, vilket var möjligt tack vare en stålkonstruktion. Ruukkis stålleverans till byggnaden uppgick till cirka
1 600 ton.

Rotterdambaserade arkitektbyrån MVRDV tillsammans med norska byrån DARK Arkitekter har stått för den arkitektoniska utformningen av
DNB A-byggnaden.

Syftet med tävlingen European Steel Design Awards 2015 är att uppmuntra till användning av stål på ett kreativt sätt i byggandet. Tävlingen
belönar byggherrar, arkitekter, stålkonstruktörer och stålbyggnadsentreprenörer. Priskriterierna omfattar estetik, teknik, miljö och ekonomi.
DNB A-byggnaden nominerades till tävlingen av Norsk Stålforbund.

Ytterligare information: Minna Kuusela-Opas, Affärsområdeschef, Ruukki Construction, minna.kuusela-opas@ruukki.com, tfn +358 50 380 17
34

Mediakontakt: Tapani Tuominen, Ruukki Construction, tapani.m.tuominen@ruukki.com, tfn +358 50 314 3131

Ruukki Construction är SSABs division som producerar energieffektiva byggnads- och konstruktionslösningar.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets
kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige,
Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com
 

 


