
Prefabrikkerte 
armeringsløsninger
Utfør jobben raskere og mer effektivt.

Fornybart armeringsstål produsert med vannkraft og kjærlighet.
BÆREKRAFT FRA NORD.



Utfør jobben raskere 
og mer effektivt med 
prefabrikkerte 
armeringsløsninger
Prefabrikerte armeringskurver er 
nøkkelen til å spare både tid og penger på 
armeringsarbeid. Det er dessverre ofte kort 
tid fra prosjektering til utførelse 
på byggeplass.

Tidspresset står ofte i veien for å velge 
denne type løsninger da det krever bedre 
planlegging, og har lengre leveringstid.

Celsa Steel Service ønsker å være mer 
fleksibel når det gjelder slike løsninger. Lang 
erfaring hjelper oss å finne nye produkter 
som er stadig bedre tilpasset til kundenes 
behov. Våre komponenter er designet med 
tanke på typiske betong konstruksjoner som 
finnes i boligbyggninger.

Mesteparten av Celsa sine komponenter 
lages som nettprodukter som bøyes etter 
kundens ønske med tanke på 
mål/dimensjoner.
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Redusert tid på tegningsforståelse
Mindre behov for tegningsforståelse. Kompliserte 2D 
tegninger kan ofte være tidskrevende å ta i bruk og utføre 
etter på byggeplass. Med Celsa sine løsninger på tegninger av 
prefabrikkerte armeringskonstruksjoner kan en sparer verdifull 
tid på byggeplass. 

Mangel på jernbindere
Det er i dag mangel på jernbindere som har erfaring med å lese 
armeringstegninger, og som vet hvordan arbeidet må planlegges 
for at det skal gjennomføres på en rasjonell måte. 

Prefabrikerte armeringskonstruksjoner fra Celsa er ett enkelt 
produkt som alle uten tidligere erfaring med armeringstegninger 
eller armeringsarbeid kan montere på byggeplassen. 

Redusert armeringsavfall
Våre prefabrikkerte armeringskonstruksjoner er skreddersydd, 
og inneholder nøyaktig den armeringen som trengs.  Ved bruk av 
andre armeringsprodukter blir det alltid rest avfall som belaster 
både miljø og økonomien. 

Færre forflytninger av armeringen
Under armeringsarbeidet av kapp og bøy forlyttes armeringen 
ofte mellom flere stasjoner før det blir montert. Celsa sine 
prefabrikkerte armerings konstruksjoner leveres og losses på 
byggeplassen, slik at det ved neste trinn kan senkes rett ned i 
formen.  

Grunner til å bruke prefabrikkerte 
armeringskonstruksjoner
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Forbedret arbeidsmiljø 
Kapp og bøy armering er tungvint å jobbe med på byggeplassen. 
De fleste jernbindere har på ett eller annet tidspunkt følt smerte 
i kroppen som kan være alt fra vondt i skuldre, håndledd, rygg 
eller knær.  Våre prefabrikkerte armerings konstruksjoner løftes 
på plass med kran. 

Økt kvalitet 
Armerings konstruksjonene blir montert i jig i Celsa sine 
verksted, der det er optimale forhold for å holde seg så nær 
millimeter presisjon sammenlignet med å måtte utføre arbeidet 
på byggeplass. 

Tidspbesparing av armeringsarbeidet
Innleggingshastigheten av armering for prefabrikkerte armerings 
konstruksjoner varierer mellom 1000-10000 kg /arbeidstime. For 
tradisjonelt kapp og bøyd er det rundt 60-150 kg/arbeidstime.

Sveising av armering
Celsa produserer prefabrikkerte armeingskonstruksjoner ved 
å sveise armerings jern sammen.  Hvis sveising ikke er tillatt i 
armeringen bindes den med tråd på våre verksted. 
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Eksempler på noe av det Celsa Steel Service kan 
produsere som prefabrikkerte armeringskonstruksjoner.

Heisgruber
Vi kan prefabrikkere heisgruber i de fleste størrelser som gjør 
det mulig å frakte til byggeplass. Celsa mottar gjerne modell 
eller tradisjonelle armerings tegninger for det som ønskes som 
prefabrikkert armering.

Ved å ta hensyn til geometri og overdekning ved prosjektering kan 
våre kunder senke heisgruben rett ned i formen når den ankommer 
på byggeplass.

Dobbel heisgrube prosjektert i Tekla Structures
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Søyler
Celsa kan produsere prefabrikkerte søyler ved bruk av søylemaskin eller 
ved manuell produksjon. Søylemaskinen kan produsere runde søyler 
opp til ø1300 mm. Dette fører til kortere produksjonstid enn ved manuell 
produksjon. 

Ved manuell produksjon kan Celsa produsere søyler i alle størrelser som 
er mulig å frakte til byggeplass. 

Bruksområder 
Prefabrikkerte søyler gir muligheten til å ha store rom der vegger blir 
erstattet med søyler som bærende element. 

Brukes ofte ved kaiprosjekter, fiskeanlegg, søyler mellom etasjer samt 
pelefundamenter. 

Produksjonstegning av prefabrikkert søyle som brukes i vår produksjonshall. 

Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

A - A

12
ø

20
c1

00
0-

PA
11

2

13
ø

16
c3

10
-P

A1
01

X - Ikke sveis

Pos Ant. Diameter ø Dordiameter
Armering

Form
PA101 7685

13 16 672160.*** 7685 157.7

PA112

7845

12 20 672160.*** 7845 232.2

PA108 195024 16 0 00 73.9

PA110 310036 20 0 00 275.2

Total vekt (kg): 738.9

ORGINALFORMAT: A3

ELEMENTINFORMASJON
ANTALL SWP ELEMENTER stk1
VEKT: 738.9 kg

1143

yttersøyle

Prosjekt nr Rev.

Sveisepos

Målestokk
1:20 1:25

Tegnet av

DatoSalmon matfiskanlegg Sign.

19.10.2020 Jan M.

Ordre nr:

Lev. dato:

BunnByggdel:

4 stk

31
0

29
0

90

A A

9 ø20 PA110

79
0

50
0

9 ø20 PA110

9 ø20 PA110

2*
50

=1
00

12
5

1 0
00

2*
50

=1
00

12
5

2*
50

=1
00

57
0

2*
50

=1
00

60

7*
11

0=
77

0
3*

12
0=

36
0

47
5

54
5

12
5

38
0

35
11

0
75

12
5

20
20

6 ø16 PA108

6 ø16 c110 PA108

6 ø16 PA108

6 ø16 PA108
9 ø20 PA110

9 ø20 PA110

9 ø20 PA110

9 ø20 c105 PA110

23
40

12 ø20 PA112

13 ø16 PA101

112

21
60

11
2

895

573

65

42
0

7teknisk.no@celsa-steelservice.com | celsa-steelservice.no | 233 93 800 



Våre tekniske rådgivere omprosjekterte armeringen i støtteveggen som ble 
levert i to deler – fundament og vegg. 
Dette førte til en total besparelse på 4,6 tonn på hele støtteveggen. 

Eksempel på omprosjektering av støttevegg 
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40.2% mer materiale Bedre

Tradisjonell VS Celsa 

Original løsning tegnet av RIB. Efter omprosjektering av Celsa

Opprinnelig løsning Celsa sin løsning
Antall bøyler 7 stk 2 stk

Vekt i snitt 11,50 kg 8,20 kg

Totalvekt (Vegglengde 211m med cc150) 16 169 kg 11529 kg

Oppsummering: 
- materialle besparelser: 4,63 tonn 
- mindre sveising 
- stivere konstruksjon 
- rask montasje på byggeplass
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Peleholder 
Pelehodet er en type konstruksjon som passer bra 
for prefabrikkering. Ved sveising kan vi ta hensyn til 
oppstikkende stålplater fra peler slik at montering på 
byggeplass foregår smertefritt.

Vi kan levere alle typer, med og uten 
oppstikk for søyler. 

Kantdrager 
Kantdragere tilpasses for hvert prosjekt. 

Ofte kan omprosjektering utført av våre tekniske rådgivere 
spare en god del total vekt på armeringen.

Bruksområder 
Kantdragere med oppstikkende bøyler brukes ofte ved 
overgang mellom fundament og vegg.
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Se ett prosjekt der vi har brukt Hololens 2 for å kvalitetssikkre: 
https://youtu.be/fsuiOTIJB1k

Modellbasert produksjon
Celsa Steel Service vil henge med i utviklingen av ny teknologi, og har tatt i 
bruk blant annet Trimble XR10 Hololens2 som er andregenerasjon 
«mixed reality» enhet produsert av Microsoft.

Det er en enhet man plasserer over hodet med ett visir over øynene. Hololens2 gjør 
at enn kan samhandle med informasjon på en helt annen måte enn tidligere, enn 
kan f.eks berøre og bevege 3D hologramer ved bruk av håndbevegelser som føles 
naturlig.

Med bruk av denne teknologien kan vi nå gjøre kontroll av ferdig prefabrikkerte 
konstruksjoner på en helt annen måte. Hololens2 viser i virkelig størrelse 3D 
armeringskonstruksjonen som da f.eks kan plasseres over den ferdige prefabrikkerte 
konstruksjonen og sammenlignes.

Våre produksjonshaller produserer også prefabrikkerte armeringskonstruksjoner 
uten bruk av tegninger. Dette betyr at vi kan produsere prefabrikkerte 
armeringskonstruksjoner kun ved å se på modell i skjermer som er montert i våre 
produksjonshaller.
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Kantkurver
Kantkorgene består av såkalte «U-bøyler» og monteringsstenger. Vi har mange typer med forskjellige 
senteravstand og dimensjon, slik at de dekker behov for de fleste prosjekter. A,B og C mål kan variere, 
men de bør ikke overstige totallengden som finnes i tabellen under. For at arbeidet går mer effektivt 
anbefaler vi å kombinere kantkorgene sammen med Bamtec rullearmering. 

Artikkel Type Kappelengde 
tverrtråd

CC[mm] Ø [mm] Vekt[kg] Timer/tonn
Komponent

Timer/
tonn K&B

Estimert tidsbesparing Kom-
ponent vs K&B [timer/tonn]

DSM12150QB1757 3000x1757-150-12 1800 150 12 36,76 1.25    4.97 3.71

DSM12200QB1757 3000x1757-200-12 1800 200 12 28,96 1.59 4.97 3.38

DSM12250QB1757 3000x1757-250-12 1800 250 12 24,28 1.90 4.97 3.07

DSM12150QB1357 3000x1357-150-12 1400 150 12 29,65 1.55 4.97 3.41

DSM12200QB1357 3000x1357-200-12 1400 200 12 23,63 1.95 4.97 3.02

DSM12250QB1357 3000x1357-250-12 1400 250 12 20,01 2.30 4.97 2.67

Bruksområder
Kantkorger brukes ofte som lukkebøyler langs horisontale og vertikale -flater som dekke og 
vegge –kanter.  

L

A

B

Se vårt utgangspunkt for tidspbesparelse beregninger: https://youtu.be/H-Q-muhhFu4

Tilpassede nettprodukter
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Oppstikkende vinkler
Oppstikkende vinkler består av 90 gaders bøyde vinkler og monteringsstenger. En typisk armerings 
konstruksjon som tar veldig lang tid når man utfører jobben på tradisjonelt vis. Takket være denne 
drageren kommer du til å spare masse tid på måling, merking av cc og sveising. 

Bruksområder
Oppstikkende vinkler brukes ofte der hvor det finnes overgang mellom fundament og vegg. Det kan 
være f.eks. bunnplate – vegg eller stripefundament – vegg -overgang. Disse kan også brukes som 
skjøtevinkler mellom tversgående vegger.  

L

A

B
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Standardnett
Standardnett fremstilles etter kravene gitt i 
Norsk Standard NS 3576 «armeringstål, Mål og 
egenskaper, Del4: Sveiste armeringsnett».

Lagerførte standardnett leveres i stålkvalitet 
B500NA.

Kan produseres fra dimensjon ø5mm og opp til 
ø8mm avhengig av hvilke type som velges. En 
stor fordel med standardnett er at det er lagerført 
hos Celsa, og kan i de fleste tilfeller leveres på 
kort varsel. 

Nettene kan leveres i flere format. Trykk på 
lenken for datablad av våre standardnett 
og lagernett: https://celsa-steelservice.no/
produkter/lagernat-2/ 

Bruksområder
Standardnett kan brukes til å armere betong 
dekker, vegger, armering av betongelementer til 
vei og flyplassdekker etc.

L

L2
cc

L2
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L1 L1

cc

B

cc
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Nett- 
betegnelse

Avstand cc 
[mm]

Dimensjon 
ø [mm]

Lengde 
tråder 

L1

Tverr trå-
der  L2

Armerings 
tverrsnitt 
[mm2/m]

Lengde 
tråd stk.

Tverr 
tråd 
stk

Antall 
stk. pr. 
bunt.

Vekt pr.stk.
[kg]

Format 
[m]

Kvalitet

K131 150* 5 68 25 131 14 33 50 20,944 2x5 NA

K189 150* 6 68 25 189 14 33 40 30,192 2x5 NA

K257 150* 7 68 25 257 14 33 30 41,072 2x5 NA

K335 150* 8 68 25 335 14 33 20 53,720 2x5 NA

K402** Lengdetråd: 
100/150 

Tverrtråd: 125

8 62 25 402 17 40 15 65,965 2x5 NA

K503 100 8 45 50 503 20 50 15 79,000 2x5 NA

K131B 150* 5 68 50 131 16 33 50 24,262 2,35x5 NA

K189B 150* 6 68 50 189 16 33 30 34,976 2,35x5 NA

K257B 150* 7 68 50 257 16 33 25 47,580 2,35x5 NA

K335B 150* 8 68 50 335 16 33 20 62,230 2,35x5 NA

K189T*** 150* 6 50 25 189 16 43 25 47,531 2,45x6,4 NA

R503*** 100/200 6/8 48 50 503/257 20 13 24 25,500 2x2,5 NA

K131S 150* 5 75 50 131 8 16 50 5,852 1,2x2,4 NA

Endeutstikk [mm] Antall tråder

* Avstand cc: Reell cc avstand er 152 mm 
**K402 har en bredde på 2050mm. Avstanden mellom langtråd i K402 veksler mellom 100/150       
*** Nye standardnett
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Lagernett/Fingerskjøtnett
Med fingerskjøtt menes utstikkende armering som gir omfarlengde for videre skjøting mellom nettene. 
Celsa har tre typer standardiserte fingerskjøtnett som kan leveres i format 2x5m, samt nye K Nett i 
NC kvalitet. 

Bruksområder
Fingerskjøttnett brukes der det er behov for å skjøte slik at enn unngår at nettene legger seg over 
hverandre i skjøteområdet. Brukes ofte i dekker, vegger, betongelementer til vei og flyplassdekker.

For større byggeprosjekter kan vi tilby spesialnett som tilpasses hvert enkelt byggeprosjekt.

cc
L2

L2

               cc
L1 L1

L

B

cc

Nett- 
betegnelse

Avstand cc 
[mm]

Dimensjon 
ø [mm]

Lengde 
tråder 

L1

Tverr 
tråder 

L2

Armerings 
tverrsnitt 
[mm2/m]

Lengde 
tråd 
stk.

Tverr 
tråd 
stk.

Antall 
stk. pr. 
bunt.

Vekt 
pr.stk.
[Kg]

Kvalitet Format 
[m]

Finger-
skjøtt

K335F 150* 8 68/432 25/475 335 11 31 20 46,22 NA 2x5 Ja

K402F* Leng-
detråd: 

100/150 
Tverrtråd: 

125

8 62/437 25/425 402 14 37 15 57,61 NA 2x5 Ja

K503F 100 8 50/450 50/450 503 16 46 15 67,94 NA 2x5 Ja

K754NC 150* 12 75 50 754 16 40 10 168,72 NC 2,35x6 Nei

K754NCF 150* 12 75/675 50/650 754 12 36 8 139,06 NC 2,35x6 Ja

K1340NC 150* 16 75 50 1340 16 40 4 300,20 NC 2,35x6 Nei

* Avstand cc: Reell cc avstand er 152 mm 
** K402F har en bredde på 2050mm. Avstanden mellom langtrådene i K402 veksler mellom 100/150 mm.  

Endeutstikk [mm] Antall tråder
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Fordeler
Skjøting av tradisjonelle standardnett fører til at det blir fire lag med nett i skjøteområdet.

Bruk av våre lagernett med fingerskjøtt gir flere fordeler: 

Tradisjonelle standardnett Fingerskjøtnett

• Kun to lag med stenger over hele overflaten

• Minimerer armeringsmengden

• Stengene havner på lik høyde med hverandre slik 
at beskrevet overdekning ivaretas. 

1.

3.

2.

4.
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Spesialnett
Spesialnett tilpasses det enkelte byggeprosjekt, både på armeringstverrsnitt og formater. Alle 
krysspunkter er sveiset. 

Celsa sine spesialnett gir en tilpasset armeringsmengde i stabil sammensveiset form og med tilpasset 
format. Kapp og bindearbeid på byggeplassen reduseres og monteringen går raskere. 

Kan leveres i stålkvalitet B500NA og B500NC. 

Spesialnett kan leveres fra 2m til 11,5 m i lengden og 3,4 m. i bredden. 

Bruksområder
Brukes som veinett og i tunneler, dekker på grunn med spesielle fugeavstander, etasjeskille og vegger i 
bygg. Blir i stor utstrekning også brukt i elementproduksjon. 
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Bruk av spesialnett i bunnplate.
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Bruk av spesialnett i bunnplate.

K Nett som er kappet og bøyd etter 90 grader vinkel.

Kapping og bøying av nett
Celsa tilbyr også kapping og bøying av våre standardnett. Også kjent som stripenett og bøyde nett. 

Stripenett
Stripenett kjennetegnes ved at dem ofte har lav bredde og lengde. Bruksområde for stripenett er som 
regel i plattendekker som skjøtearmering.

Bøyde nett
Celsa kan også bøye standardnett etter flere 
forskjellige former.  Bøyde nett brukes som 
oftest i vegghjørner og skallvegger.

K503 nett kappet til lengde 2500 mm og bredde 600 mm.

NETT NR: 1 PRODUKSJONSINSTR.:
TOT.ANTALL: 1 TOT.VEKT: 12 ST/BUNT: 1 VEKT/BUNT: 12 VEKT/ST: 11,85 TOLERANSE: 1 SNUING: Valgfritt REV.:

STÅLTYPE ANTALL KLIPP-
LENGDE Ø mm Frigivinng KROK-

SIDE DT STANGDELING VEKT PR 
NETT

LENGDE-
STANG 1 B500NA 6 2500 8 f31: 50 f41: 50 5x100 5,92

TVERR-
STANG B500NA 25 600 8 f11: 50 f21: 50 24x100 5,92

SA
M

M
EN

D
RA

G

STÅLTYPE Ø VEKT(kg)

B500NA 8 12

TOTAL VEKT(kg) 
DENNE SIDE 12

NETTLISTE

SIDE

1/1

PROSJEKTNAVN

Spesnett

PROSJEKTDEL

123
OPPDRAGSNUMMER HOVEDMERKING

Ingen farge

BØYELISTE NR

123test
TILHØRER TEGNING UNDERORDNETMERKING

Ingen farge

UTFØRT AV

SS
FERDIGSTILLINGSDATO KONTROLLERT AV REVISJON

123test (2/2)
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Celsa Steel Service AS
Postboks 59
Vitaminveien 5b, Nydalen 0409, Oslo
Sentralbord: +47 233 93 800
E-post: teknisk.no@celsa-steelservice.com
Kontakt: https://celsa-steelservice.no/kontakt-oss/

Norges ledende armeringsleverandør og produsent. Produkter og 
tjenester leveres til byggeindustrien i hele Norge. Hovedkontoret 
er i Oslo. Vi er lokalisert med fabrikker på følgende steder: Oslo, 
Drammen, Kristiansand, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.
Våre ansatte kan gi råd og assistanse i alle våre markedsområder. 

20
22

-1
0-

31

Bærekraft fra nord. 
Fornybart armeringsstål produsert med vannkraft og kjærlighet.


