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Raufoss Ammunisjonsfabrikker 

• Målsettingen er å utnytte teknologi- og 
industrikompetansen i Raufossmiljøet til å bli 
en ledende internasjonal aktør innen avanserte 
våpensikringssystemer. 

• Produktene i Safehouse serien kjennetegnes av 
innovative funksjonsløsninger, kompakthet, 
nyskapende design, lav vekt, 
plasseringsvennlighet, lettbetjent og høy 
kvalitet. 

• Dårlig likviditet våren 2012, midt i en viktig 
utviklingsfase mot sentral kunde, førte til 
søknad til Omstillingsprogrammet – med 
potensial om: 
– Stor leveransekontrakt innen sommeren 

2012. 
– Leverandøravtale er inngått med 

Felleskjøpet Agri og vil øke årlig salg fra kr 
1,5 mill til ca kr 7-8 mill fra sommeren 
2012, men krever arbeidskapital for 
produksjonsoppstart. 

– En rettet emisjon planlegges innen 
sommeren 2012 og vil legge grunnlaget 
for en betydelig forretningsvekst.  

Hovedprosjekt – 
690' 

Safehouse 

Mål om 
20-25 
ansatte 
innen 
2015 



KP Metall 

• KP Metall er et nystartet selskap i 
RI med lokasjon i tidligere Raufoss 
Metall. 

• Kombinasjonen VP Metall og KP 
Metall skal tilby en større bredde 
knyttet til bearbeiding av 
ekstrudert profil fra i første rekke 
HAP. 

• Nye produkter mot offshore og 
bygg/anlegg. 

• Aktiviteter: 
– Markedsutvikling og markedsføring: 
– Opprusting av bygg med hensyn til HMS 
– Kompetanseheving 
– Flytting av maskiner og utstyr 

Forprosjekt – 
400' 

Mål om 7-10 nye 
arbeidsplasser innen 2 år. 



Alumast (TotAl-Gruppen) 

• TotAl-gruppen ønsker å igangsette en 
forstudie for å kartlegge mulighetene for å 
igangsette utvikling og produksjon av 
kraftmaster i aluminiumprofiler. 

• Statnett ønsker tilgang til nye mastetyper 
til erstatning for tradisjonelle stålmaster i 
fagverkskonstruksjon.  Dette er begrunnet 
ut fra følgende: 
– Vekt 
– Utseende 
– Miljø 
– Vedlikehold og kilekostnad 

• Aktiviteter: 
– Erfaringer 
– Markedskartlegging 
– Aktører / produsenter 
– Søknader 

 

Forstudie – 280' 



Advanced Non-Woven 

• SRM er forespurt fra Innovasjon Norge om å 
evaluere patentert prosessteknologi for 
produksjon av isolasjon av trefiber – aktualisert 
av nedgangen i norsk treforedlingsindustri.  

• Advanced Non-woven er et dansk 
teknologiselskap som ønsker å etablere seg i 
Norge sammen med en lokal partner. 

• Unikheten er lav densitet (lav vekt i forhold til 
volum), miljøvennlighet (liten andel 
bindemiddel – polymer og lite energikrevende) 
og lovende kostnadsmessig. 

• Innledende samtaler med lokal produsent. 
• Teknologien testes nå i Sør Afrika gjennom 

bygging av to fabrikker. 
 

Fordeler VTK: tilgang til fiber, prosessforståelse, 
logistikk, tett på markedet, næringsvennlighet etc 

 

Forstudie – 100' 



Raufoss Offshore 
• Målet er å utarbeide forretningsplan for det 

nystartede selskapet Raufoss Offshore. 
• Underleverandørindustrien til offshore er i 

består i dag av få og store aktører – med liten 
konkurranse. 
– Ergo – kan verktøy- og maskineringskompetansen 

fra Raufoss anvendes til offshore/subsea 
installasjoner – eksempelvis til adaptere, skid og 
trestrukturer med påfølgende vedlikehold og 
service. 

• Stort og voksende marked med gode marginer. 
• Krever 0-feil policy og tilgang til 

spesialmaskiner og kompetanse. 
• Krever investeringer initielt i størrelsesorden 

50-60 MNOK. 
• Etablere etablerersøknad, IFU, SkatteFunn og 

prospekt. 
• SRM og TotAl-Gruppen stiller seg bak 

satsningen. 
• Sikre langsiktige investorer. 

 
 
 
 

Forstudie – 200' 



Benteler - Rørproduksjon 

• Utvide produktporteføljen på Raufoss 
innen aluminium. 

• Det er få tilbydere av sømløse rør i 
ultrahøyfaste legeringer som 7xxx 

• Det skal utvikles tynnveggede rør som 
kan anvendes innen. flyindustri og 
transportbransjen. 

• Benteler er i dag store på stålrør, og har 
dermed distribusjons- og salgsnettverk 
globalt. 

• Prosjektet går på klargjøring av 
infrastruktur i fjellanlegget, utvikle en 
produksjonsprosess sammen med 
Universitetet i Berlin og 
kompetanseheving 

• Målet i første omgang er en 
virksomhet med grunnlag for 10 nye 
medarbeidere  

 

Forprosjekt – 
400' 



Utvikling av LeanLab  

• LeanLab er vedtatt flyttet fra Gjøvik 
og til Industriparken på Raufoss - pga 
større nærhet til kunder og 
samarbeidspartnere. 

• Laben skal i denne sammenheng 
gjøres mer fleksibel og mobil: 
– Kunne pakkes ned og oppmonteres raskt 

og effektivt for å flyttes til andre steder i 
Norge og Sverige. 

– Gjøres mer fleksibel for å tiltrekke seg 
andre bransjer og næringer (eksempelvis 
tjenesteyting). 

 

 

 

Forprosjekt – 
400' 



Raufoss Technology  

• Utvikle konsept for økt fleksibilitet av eksisterende smi-linje på 
Raufoss 

• Har i dag 100 ansatte på Raufoss, og ønsker å styrke og utvikle 
aluminiums-kompetanse lokalt 

• Har en velfungerende og godt vedlikeholdt smilinje hvor 
eksisterende produkter skal fases ut i 2014-2015 

• Kan denne linja produsere nye produkter til nye kunder (fem-link) 
hvor de lager flere produkter pr smisyklus?  
– Forstudie på produkt, prosess og produksjon 

 
 

Forstudie – 320' 


