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Tokvam AS Suge/blåsemaskin 

Tokvam AS ledende i Norge på 
snøryddingsutstyr og annet 
vintervedlikehold.  

Ønsker å utvikle tilbud for feiing og 
børsting av gater, gangveger, plasser 
osv. med utstyr påmontert traktor, 
hjullaster o.l. 

 Prosjektet skal utvikle en prototype 
for testing og videre utforming av 
suge/blåsemaskin 

 

Forprosjekt 320´ 



Norwegian Additive Manufacuring 
(NAM) 

Kompetanse, organisasjonsutvikling 

 

Nyetablert bedrift i Raufoss 
Industripark. Satser på industriell 
produksjon gjennom additive 
metoder. Potensielt paradigmeskifte 
for industriell utvikling 

 

NAM har behov for å bygge en 
hensiktsmessig organisasjon med 
rett kompetanse for å sikre 
konkurransekraftig bedrift. 

Forstudie 200´ 
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«Smarte» beholdere 

• Utvikling av framtidas konsepter 
for industriell produksjon. 
«Smarte» produkter som 
kommuniserer digitalt med 
produsenter, distributører og 
sluttbrukere.  

• Av stor betydning for hele 
industrimiljøet 

• Sintef Raufoss Manufacturing 
Gjennomføres som et case 
sammen med Hexagon Ragasco 
(gassbeholdere) 

 

• Forstudie 250 000 



Sprøytestøping innfargede materialer 

Plastal Raufoss tester ut 
prosess for sprøytestøping av 
innfargede materialer. Kan gi 
grunnlag for leveranse av 
karosserimaterialer for 
snøscootere og andre fritids 
kjøretøyer 

 

Forstudie 150´ 

http://www.plastal.com/


Mat fra Toten 

• Støtte til søknad om 
nettverksfinansiering Innovasjon 
Norge 

 

• Skal gi grunnlag for å bygge en 
sterkere organisasjon for å kunne 
utløse vekstpotensial i lokal 
matproduksjon 

 

• Søknaden utformet og sendt, men 
ikke innvilget i første omgang 

 

• Forstudie 60´ 

http://www.oa.no/nyheter/helse/mat-og-drikke/denne-planten-er-roten-til-overvekt-blant-nordmenn/s/5-35-346369


Arwi Hightech Coating Raufoss 

Produksjon av pyntedetaljer på 
motorkjøretøyer 

Organisasjonsutvikling og 
kompetansebygging for å 
muliggjøre vekst 

Ny bedrift i Raufoss 
Industripark 

 

Forstudie 200´ 



Hy5 Håndproteser 

• Etablering av ny bedrift 

    i Raufoss Industripark 

• Utvikling og produksjon 

     av hydrauliske håndprote- 

     ser i titanmateriale 

     Additiv framstilling av  

     titankomponenter ved NAM 

Forstudie – industrialisering og markedsintroduksjon 
200´  

 



IndustryLab 4.0 

• SRM utvikler ny lærings- 
og testingsarena 

• Tilgjengeliggjøre ny og 
avansert teknologi for 
små og mellomstore 
bedrifter 

• Pilotering, testing og 
simulering 

• Forstudie 200´  



LEAN-KURS ISIFLO JOBB OG 
REKRUTTERINGSSENTER 

• Samarbeid mellom NAV Vestre Toten  

     og Raufoss Water & Gas 

 

     NAV-brukere tilbys opplæring og tilpassing 

     til arbeidslivet 

 

     Ønsker å utvide tilbudet til å  

     omfatte LEAN-opplæring 

       

      Pilotprosjekt/forprosjekt 50´                                                       

 

https://www.nav.no/no/Person

