m a n d a g 1. o k t o b e r 2 0 12

nyheter 

oppl and arbeiderbl ad

■ Nammo Raufoss investerer 50 millioneR

Vokser seg inn i Gjøvik
RAUFOSS

Nammo Raufoss
skal bygge åtte ny
bygg og anlegge
350 meter ny veg i
Raufoss industripark.
All utbygging skjer i
Gjøvik kommune.
Kristin Stavik Moshagen

Gravemaskinene står klare.
Skogen er hogd. Stikkene er satt
ut. Nammo Raufoss venter kun
på tillatelsen fra Gjøvik kommune før de setter i gang med
det som er en storstilt satsing.
Og igangsettingstillatelsen er
under arbeid.
Åtte nye bygninger skal bygges på tre steder i nærheten av
den nye rakettmotorrørfabrikken som åpnet i august. Den investeringen kostet 75 millioner
kroner, mens investeringen som
nå skal gjennomføres, vil koste
50 millioner kroner. Dermed investerer Nammo 125 millioner
kroner for å sikre arbeidsplasser
på Raufoss. Utbyggingen foregår
på Gjøvik kommunes side av
kommunegrensa.
Øker kapasiteten
Direktør Morten Brandtzæg for
rakettdivisjonen opplyser at det i
den ene bygningen skal etableres
en mikser som blander drivstoff
til rakettmotorer. Nammo har en
mikser fra før.
– Vi har jobbet lenge med det,
og jeg er fortalt at det har vært
en drøm i over 20 år å bygge en
mikser til. Det er en forsikring i
tilfelle noe skulle skje med dagens mikser, for det er mer enn
dramatisk om det skjer stans i
produksjonen av drivstoff, sier
han.
Utbyggingen vil naturlig nok
også øke kapasiteten slik at
Nammo kan undertegne flere
og større avtaler.
– Det nye mikseranlegget
gir oss mulighet til å utvide

KLART: 350 meter veg med overbygg og åtte nye bygninger på til sammen cirka 1000 kvadratmeter skal bygges i dette området. Pro-

sjektleder Tom Snipstad og direktør Morten Brandtzæg i Nammo Raufoss opplyser at investeringen er på 50 millioner kroner, og at det
skal stå klart til bruk i 2013.
Foto: Asbjørn Risbakken

virksomheten innen røyksvake
rakettmotorer. De kan brukes
både sivilt, det vil si romfart, og
militært. Utbyggingen gjør at vi
blir vestens første rakettmotorfabrikk som har to identiske miksere for å sikre produksjonen,
sier han.
Prosjektleder Tom Snipstad
for utbyggingen opplyser at
byggene til sammen er på drøyt
1000 kvadratmeter og at det skal
anlegges 350 meter veg med
overbygg.
Viktig utbygging
– Vi skal sprenge ut 16.000 kubikk med fjell på det ene av de
tre stedene vi skal bygge. Der

skal laboratoriet bygges. Massen
som sprenges ut, skal brukes til
å fylle ut i området hvor de andre byggene skal bygges. Rundt
laboratoriet blir fjellet brukt
som naturlig beskyttelse rundt
anlegget, mens vi skal bruke jord
og annen tung masse rundt de
andre byggene, forklarer Snipstad.
Sikkerhet står i høysete når
en jobber med sprengstoff, og
Brandtzæg understreker at alle
ansatte skal hjem til middag
hver dag. Derfor er det strenge
krav til vedlikehold og sikkerhetsrutiner.
At utbyggingen foregår i
Gjøvik kommune har ingen an-

nen praktisk betydning enn at
Nammo får to kommuner å forholde seg til, og Brandtzæg sier
bedriften har gode medspillere i
kommunene, fylkeskommunen
og i staten.
– Det er utrolig viktig for
Nammo å få bygge ut når vi har
behov for det. AMRAAM-kontrakten gir minst tre milliarder
i omsetning for Nammo, og det
er en ringvirkningsfaktor på 4 til
4,5 milliarder kroner i verdi til
lokalsamfunnet over tid. Hvert
år kjøper Nammo lokale tjenester for om lag 130 millioner
kroner. Det er viktig at vi kan
fortsette å være lønnsomme,
sier Brandtzæg.

■ fakta
Nammo Raufoss

■ Nammo Raufoss er en del
av Nammo Group, som har
virksomhet flere steder i Europa,
Australia og Nord-Amerika.
■ Nammo Raufoss omsetter for
om lag 1,3 milliarder årlig, mens
Nammo Group omsetter for om
lag 3,2 milliarder. Mer enn 90
prosent av produksjonen på
Raufoss eksporteres.
■ Nammo Raufoss har 685
ansatte, som i alle hovedsak
er bosatt i kommunene rundt
Mjøsa. Nammo Group har om
lag 2000 ansatte i åtte land.

3 dager
igjen
På åpningsdagen inviterer vi til fest,
selvsagt med bløtkake og kaffe.
Hjertelig velkommen til Opplands beste
nyhet i 2012 med snorklipp kl 10.00

Lave priser og tilbud er billigere

