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VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ RANAVERKEN

Med mer än 100 anställda och en verksamhet som vilar på 50 års erfarenhet står 
vi på en solid grund. Att vi dessutom har högsta kreditvärdighet gör att vi kan 
agera långsiktigt i våra satsningar. Stabiliteten är något som gagnar vår relation till 
både kunder och leverantörer.

RANAVERKEN ÄR EN STÅLBYGGNADS- 
ENTREPRENÖR.  Det betyder att vi behärskar 
hela kedjan från konstruktion, tillverkning och 
montage av en vädertät byggnad i stål. Färdig att 
kompletteras med VVS, el, ventilation och inred-
ning. Med utgångspunkt från Tråvad på Väst-
götaslätten utför vi uppdrag i hela Sverige samt 
övriga Norden. Vi anlitas av både små och stora 
aktörer inom bygg och fastighet. 

Vare sig vi åtar oss del- eller totalentreprenad eller 
hjälper våra kunder med prefabricerade stommar 
och fackverksbalkar finns det ett stort inslag av 
individuellt anpassade lösningar. Vi skapar idéer, 
tar initiativ och är nytänkande. När vi är med er i 
ett tidigt skede skapas de bästa förutsättningarna 
för ett lyckat och kostnadseffektivt projekt. Ranav-
erken är den självklara partnern.

50 ÅR  MED REFERENSOBJEKT. 
Ranaverken bygger årligen ca 60-70 stålbyggnader, 
allt från små tillbyggnader till stora byggkomplex. 
Många kunder kommer åter efter några år och gör 
tilläggsbeställningar och nya tillbyggen av sin verk-
samhet, ett förtroende som vi är stolta över. Vi har 
mer än 50 års erfarenhet. Det betyder för oss att vi 
kan ge dig de värdefulla råd och tips som du kan 
behöva i köpprocessen.
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Fackverksbalkar av stål är vår bärande idé

FÖRSÄLJNING OCH KONSTRUKTION går 
på många sätt hand i hand. Säljare, konstruktörer 
och tillverkare har en öppen dialog som effektivt 
leder projektet framåt. Ett väl genomarbetat under-
lag skapar goda förutsättningar för alla inblandade 
i projektet. Med vår samlade kompetens under ett 
och samma tak styr vi resurserna åt rätt håll redan 
från början. Det sparar tid och ger dig som kund en 
trygghet.

I PRODUKTIONSVERKSTADEN kapar vi 
stålet till rätta längder för takbalkar eller stålstom-
mar. Kompletta stålbyggnader och fackverksbalkar 
för små och stora byggföretag utgör en väsentlig 
del av vårt utbud idag. Takbalkar och stommar 
slungblästras, målas och färgsätts efter kundens 
önskemål. Den färdiga ytbehandlingen klarar bygg-
normernas korrosionsklassning. Våra traditionella 
fackverksbalkar erbjuder en klok ekonomisk lösning 
samtidigt som den flexibelt kan anpassas till nya 
förutsättningar både före och efter montage.

VÅR KVALITETSMÄRKNING förser oss med 
verktyg för att löpande kontrollera och dokumen-
tera produktionen. Kravet på spårbarhet innebär 
för våra kunder att man enkelt kan få reda på             
råvarans ursprung liksom produktens kemiska    
sammansättning. Gentemot våra leverantörer ställer 
vi höga krav för att kunna följa deras process. 

För att upprätthålla en god kunskap om företagets 
kontrollfunktioner genomför vi kontinuerligt utbild-
ningar för våra medarbetare. Kvalitetstänket ska nå 
ut i samtliga företagets förgreningar så att vi verkar 
utifrån samma grundsyn.

CE-MÄRKNINGEN på våra produkter motsvarar 
en gemensam europeisk nivå avseende säkerhet, 
hälsa, funktion och miljö. Det ger oss riktlinjer för 
hur vi ansvarsfullt hanterar produktionens hela för-
lopp. EN 1090 är en viktig branschstandard för att 
garantera god kvalitet på våra produkter. Svetsarna 
har godkända intyg över svetsarprövning EN 287-
1:2011 för att hantera olika metoder och material 
och möta gängse fordran på säkerhetsföreskrifter.

I MONTERINGEN får vi god användning av vår 
stora erfarenhet. Montering av tak, väggar, dörrar, 
fönster och bjälklag är ett pussel som ställer erfaren-
het och kompetens på sin spets. I vårt övergripande 
ansvar ser vi till att manskap och material koor-
dineras för att underlätta monteringsarbetet. Hela 
vägen ner till dess att sista skruv dragits, ser vi till 
att de olika delarna faller på plats.

GRÖN HÄNSYN är något som präglar hela vår 
arbetsprocess. Miljöcertifieringen enligt ISO 14001 
stödjer en struktur för att tänka grönt i både inköp, 
tillverkning och montage – en bra strategi både nu 
och i framtiden.
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Affärsbyggnader och Handelsbyggnader

Vi konstruerar, tillverkar och monterar olika typer av stålhallar i form av affärsbyggnader och handelsbyggnader. 
Oavsett om de är för konventionellt bruk eller för kontorsändamål. Byggnaden kan anpassas för att inrymma 
olika miljöer under samma tak t.ex. utställningshall med tillhörande kontorsdel eller livsmedelsbutik med till-
hörande lager och godsmottagning. Möjligheterna är oändliga. Kontakta gärna en av våra säljare för mer råd och 
lösningar. Vi har mer än 50 års erfarenhet. Det betyder för oss att vi kan ge dig de värdefulla råd och tips som du 
kan behöva i köpprocessen. 

VISNINGSHALL, SKI

Utformningen av hallen är luftig tack vare en ljus stomme med få pelare och fackverk. Den svängda långsidan 
med stora glaspartier ger ljus och rymd åt byggnaden. Precis som en bilhall ska vara. Ranaverkens uppdrag ingick 
att dimensionera bärande stålkonstruktion, tillverkning, samt med egna montörer montera upp stålstommen, 
montage av ytterväggar och tak inkl. fönster, dörrar och portar.

Mysen, Rissa, Vadsø osv. 
Prosjekt Europris  

Ofta får vi förfrågan från en lokal bygg-
entreprenör eller byggherre om att 
tillverka och uppföra stålstomme, väggar 
och tak. Med moderna dataprogram i 
3D-vy, kan kunden lätt se hur den färdiga 
byggnaden kommer att se ut. 

Här en färdig affärsbyggnad till daglig-
varukedjan Europris med tillhörande lager 
i Mysen. Totalt har vi fått förtroendet att 
uppföra 14 st Europris butiker runt om i 
Norge.

”Vi skräddarsyr 
hallen efter 
dina behov, 
därefter 
levererar 
vi”
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SCHENKER, GÖTEBORGS hamn har investerar i ett nytt logistikcenter i anslutning till hamnen som hyrs 
ut till Schenker. Hallen mäter hela 120 x 170 meter, det blir ca. 20 000 kvm. under tak. Totalentreprenör är NCC. 
Ranaverken har levererat och med egna montörer monterat stålstomme, entresol, väggar och tak. Mängden stål 
som användes till projektet är ca 600 ton.

POSTEN, GÖTEBORG 

Ranaverken fick i uppdrag av PEAB Sverige AB 
att uppföra stålöverbyggnaden till Postens nya 
omlastningscentral och logistikhall i Backa, Göte-
borg. Stålöverbyggnaden har en total bredd på 38 
m, längd på 165,6 m samt en tillbyggnad av 9,0 m 
skärmtak vid långgods/lastkaj.

KABI-FRESENIUS, HALDEN

Ett bra exempel. Stort eller litet, det 
spelar ingen roll. Vi bygger det kunden 
vill ha. Vår styrka är hela kedjan från idé 
till färdig byggnad. Hallen på bilden är 
hela 87 meter lång, 17 meter bred och 20 
meter hög. Ett höglager för läkemedel i 
Halden, Norge. Ranaverken har tillverkat 
stålstomme och takbalk vid vår fabrik i 
Tråvad, samt med egna montörer uppfört 
hallen. Väggelement av sandwich-typ gör 
att det går snabbt att få upp en helt färdig 
vägg med isolering, innervägg och ytter-
vägg i ett.

Lager & Logistikhallar 
En logistikhall med en stålstomme är en anpassningsbar och tålig konstruktion oavsett utförande och storlek. 
Fackverksbalkens effektiva konstruktion och goda anpassningsförmåga möjliggör stora och öppna ytor med eller 
utan mittpelare. Stora ytor och invändiga transporter underlättar flödet av så väl inkommande som avgående gods. 
Oavsett om hallen ska vara ett kallager eller ett varmlager hjälper våra säljare till med val av isolering, klädsel, por-
tar, dörrar och fönster. 
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Produktionshallar och Industribyggnader

Ranaverken tillverkar och monterar stomlösningar i stål. Vi uppför flera olika typer av Produktionshallar och 
Industribyggnader. Hallen anpassas och dimensioneras efter din verksamhet och dina behov. Vi sätter stort värde 
i att bygga hallar som ger dig ny flexibilitet och gedigen kvalitet. Vi vet vikten av att i framtiden flexibelt kunna 
utnyttja ytor till nya ändamål om så krävs. Här kommer vårt stora ritningsarkiv in i bilden, det sträcker sig mer 
än 50 år tillbaka i tiden. Oavsett om du är en ny eller gammal kund, finns tryggheten i att vi alltid kan hjälpa dig 
med en utbyggnad eller beräkning av laster. 

CELSA, VÄSTERÅS

Att få förtroendet att bygga flera stora objekt i samma område och på nästan samma gång är tacksamt. All 
nödvändig logistik finns ju redan på plats. Västerås är en av flera stora projektområden för Ranaverken. Här är 
bilder från Celsa stålhantering. Hallen är byggd i tre 99 meter långa ”skepp” och försedd med rejäla traversbanor. 
Spännvidden på varje skepp är 20,5 meter. Ranaverken har konstruerat, tillverkat och monterat stålöverbyggnad, 
traversbanor, väggar och tak.

AVAC PLAST, TROLLHÄTTAN 

Tillbyggnad av Avac plast produktionslokal 
på 1000 m² i Trollhättan. Ranaverken har 
fått förtroendet att bygga och uppföra den 
här lagerlokalen på industriområdet till östra 
infarten till Trollhättan. 

Till byggobjektet har använts ca. 30 ton stål. 
Ranaverkens montörer har även klätt om 
en befintlig kontorslokal med ny fasadplåt i 
harmoniska färger. 
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