
Sysav varmekraftverk

Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan hjelpe kunder med å
løse deres problemer. For dette utfordrende prosjektet leverte vi
en horisontal sinusformet profil i råaluminium, Sinus 55 til
veggene. Den er sjøvannsbestandig og blank til å begynne med,
men den blir grå over tid som et resultat av oksidasjon. Bak dette
plasserte vi en brakett og en innvendig vegg på 1,2 mm. Platen
ble galvanisert og belagt med en maling som vanligvis blir brukt
på yttervegger, da overflaten måtte være motstandsdyktig mot
varmen og fuktigheten i et varmekraftverk.
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Opprinnelig hadde hovedentreprenøren (NCC) bare et arkitektutkast, og underleverandøren

(Plåtexpressen) sto overfor en rekke utfordringer. Taket på kraftstasjonen skulle huse en

værskjerm, som inneholder isolasjon, og en ramme for å holde skjermen i rette vinkler og

dimensjoner. Vind- og værbelastninger var viktige faktorer i beregningene for å sikre et funksjonelt

system. Det var også strenge krav til de innvendige veggene på grunn av belastning forårsaket av

varme og fuktighet. I likhet med taket, måtte ytterveggene også tåle elementene. Videre måtte

konstruksjonen også være rasjonell med tanke på pris og tidsforbruk.

De fleste av de tekniske løsningene måtte installeres i løpet av de første av de to byggetrinnene

der Sysav ble bygget. Utfordringene vi sto overfor var detaljprosjektering av tak og vegger,

tegningene og å gjøre arkitektens tegninger til praktiske løsninger. Taket krevde en værskjerm og

en konstuksjon for å holde det oppe. På en høy bygning på et eksponert og ofte vindfullt sted, om

værskjermen skal fungere, var det svært viktig å få dimensjonene helt korrekt. Veggene måtte

også fungere som værskjerm, og i denne forbindelse hadde arkitektene en klar visjon om det

endelige utseende, med en horisontal sinusformet profil. Ruukki produserte de tekniske

løsningene for vegger og tak i samarbeid med byggingeniørene, Rambøll. «Vi satte oss ned og

løste alle detaljene sammen og baserte deretter tegningene på det,» forklarer Gunnar Gundersen,

Ruukkis salgsingeniør.

«Vi har jobbet med Ruukki i lang tid, og de var det åpenbare valget for oss også for dette

prosjektet,» sier Henry Svensson, administrerende direktør i Plåtexpressen, Ruukkis kunde for

Sysav-bygningen. Ruukki var en fantastisk partner med å alltid holde seg til tidsfrister og tilby

veldig gode priser. «Ruukki er svært konkurransedyktig og kan levere mer eller mindre hva som

helst når det gjelder platemetall,» sier Svensson. Ruukki leverte en IP-brakett, som er en

stålkonstruksjon og ble brukt som veggisolasjon. De leverte også sinusformede

aluminiumsoverflateplater og det korrugerte stålet (TRP-stål) til taket. «Det var av høy kvalitet, og

vi var ferdige i tide. Når du bygger noe 50 meter høyt, er det viktig at alt ankommer til avtalt tid og i

riktig rekkefølge,» sier Svensson.

Til å begynne med kan prisen på forhåndsfabrikkerte veggfester være høyere enn andre metoder.

Med store byggeprosjekter er tidsaspektet ekstremt viktig for prisen. «Det er et spørsmål om å

utføre konstruksjonen rasjonelt, da dette påvirker både prisen og tidsforbruket, og de samlede
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fordelene blir da større ved å bruke denne modellen,» sier Gundersen. Ruukkis ansatte er

eksperter på byggeløsninger og i tillegg til høy kvalitet og leveringssikkerhet, vil Ruukki også bistå

med å utvikle praktiske løsninger og implementering.
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