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Åpnet ny fabrikk
■ Skal produsere rakettmotorer for tre milliarder
Raufoss : Nammo

Raufoss er blitt
totalleverandør av
rakettmotorer etter
åpningen av sin
motorrørfabrikk i
går.
Bjørn Erik Berntsen

Fabrikken inne på Svartåsen har
kostet 75 millioner kroner.
– Vi skal levere rakettmotorer
for omtrent tre milliarder kroner
til vår samarbeidspartner Raytheon Company i USA. Det skjer
over en periode på 15 år, fortalte
Morten Brandtzæg, direktør for
rakettdivisjonen, til Oppland Arbeiderblad.

I verdenstoppen

Det tok 29 år før Nammo Raufoss (Nordisk Ammunisjonshus)
fikk den gjeve kontrakten med
Raytheon, en av verdens største
produsenter av raketter.
Motorrørene lages til AMRAAM, et avansert luft-til-luft
missil. Raketten er selve flaggskipet på rakettsiden i det amerikanske forsvaret, og i en rekke
Nato-land.
Nammo Raufoss er i verdenstoppen i utvikling og produksjon av rakettmotorer.
Det ble også bekreftet i hilsningstalen til direktør Jim Knox
fra storkunden Raytheon.
Investeringen i den nye motorrørfabrikken er den største datterselskapet Nammo Raufoss har
gjennomført siden Nammo ble
etablert i 1998.
– Det nye anlegget vil øke
kapasiteten vår betraktelig. Det
vil også styrke Nammos globale
posisjon vesentlig, som velkvalifisert totalleverandør av rakettmotorer, sier konsernsjef Edgar
Fossheim.

Månelanding

Hilsning og gave fra hovedentreprenør Miljøbygg innledet rekken
av taler.
Den offisielle åpningen med
snorklipping ble foretatt av konsernsjef Fossheim og statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet. Sistnevnte
holdt deretter tale og beveget seg

Forklarer: Prosessingeniør Ola Øverstad orienterer om den nye motorrørfabrikken. Ved hans side statssekretær Roger Ingebrigtsen,
i midten konsernsjef Edgar Fossheim og direktør Morten Brandtzæg. Bakerst direktør Jim Knox fra Raytheon.
foto: Asbjørn Risbakken

langt over jordens overflate, med
den nylige avdøde månefarer
Armstrong i tankene.
– Det prosjektet her, er ett av
landets største månelandingsprosjekt.
Ingebrigtsen nevne i samme
stund fiskerinæringen i nord,
oljeeventyret, og nettopp en av
landets stolteste historier, industrieventyret på Raufoss.

Hjelmås sier det blir 12 til 13
nye arbeidsplasser i motorrørfabrikken. Han sier antall ansatte
vil kunne bli doblet om få år.
Den nye fabrikken i Svartåsen
ligger delvis i Vestre Toten og delvis i Gjøvik. Løsningen på «problemet» ble å invitere både ordfører Iddberg og ordfører Waarum.
Begge var da også til stede.

Gjøvik og Vestre Toten

– Det er ikke hver dag vi presenterer oss så åpent som i dag, sa
konsernsjef Edgar Fossheim, og
fortsatte:
– Avansert forsvarsmateriell
lages helt i utkanten av verden.
Og det er ikke hvermannsen som
kjøper luft-til-luft missiler, la han
til og takket eierne av Nammo,
Den norske stat og finske Paria
Oy, for tilliten til å kunne investere i ny fabrikk.

Den nye fabrikken skal foreta
den første leveransen mot slutten
av året, fortalte fabrikksjef Tore
Hjelmås.
Nå er det stål som gjelder, fordi
metallet er sterkere enn både aluminium og komposittmateriale
som Nammo og Raufoss-industrien tradisjonelt er gode på.

Snart slipper du
å lese av strømmen
HAMAR: Tirsdag ble
avtalen som gjør at du i
framtiden ikke trenger å
melde inn strømforbruket
ditt, signert.
Kjetil Lysengen

Eidsiva Anlegg, Relacom og
OneCo inngikk en avtale som
skal sikre utskiftning av alle
strømmålere i Eidsiva Netts
område. Avtalen omfatter cirka
140.000 nettkunder, som vil få
besøk av montører de nærmeste
årene, skriver HA på nett.
Det såkalte AMS-systemet

med automatiske strømmålere
skal innføres for alle strømkunder i hele landet. 1. januar 2017
er fristen myndighetene har satt.
Avtalen som ble signert i
Eidsivas lokaler i Hamar, er
verdt 35 millioner kroner for
Relacom og cirka 20 millioner
kroner for OneCo, som begge
varsler at nye arbeidsplasser vil
vokse fram.
– For Relacom Innlandet er
dette en svært viktig avtale, som
sikrer oss mye jobb litt fram i
tid. Det vil definitivt bety flere
nye arbeidsplasser, sier salgssjef
Karen Ristebråten i Relacom.

Mer åpenhet i går

Maskinering: Prosessingeniør Jan Erik Sandmo inspiserer maskineringsutstyr i den nye fabrikken.

