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VÅPENPRODUKSJON

NAMMO Raufoss skal levere våpendeler til
milliordkontrakt med USA
Av NTB
01. juni 2018, kl. 12:12



Kongsberg Gruppen har vunnet en kontrakt verd 6,9 milliarder
kroner om å levere norskutviklede NSM-missiler til den
amerikanske marinen.
DEL



Det er gjennom sin amerikanske samarbeidspartner Raytheon Kongsberg Gruppen er tildelt
kontrakten. Det er mange års arbeid som ligger bak, skriver E24. Naval Strike Missile- rakettene skal
utgjøre en del av det den amerikanske marinen kaller «Over the horizon Weapon Systems» på
amerikanske fregatter.
Kongsberg Gruppen opplyste om kontrakten i en børsmelding sent torsdag kveld, men er ellers
sparsomme med opplysninger. I en kunngjøring på det amerikanske forsvarsdepartementets side
går det fram at kontrakten har en fast del på 14,86 millioner dollar, tilsvarende 114 millioner kroner.
Videre ligger det opsjoner verd 847,6 millioner dollar, om lag 6,9 milliarder kroner.
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tre prosent på Raufoss
Det går videre fram at 78 prosent av arbeidet med å lage rakettene vil foregå i Norge, 75 prosent ved
Kongsberg Gruppen selv og 3 prosent ved Raufoss. Resten vil foregå i USA samt noe i Tyskland.
Avtalen kan også åpne for ytterligere leveranser til framtidige amerikanske fregatter, skriver E24.

Lik Oppland Arbeiderblad på Facebook

Liker

Tonny Ingvaldsen og 25 k andre liker dette.

Les mer om: Nammo Raufoss våpen våpenproduksjon
Se kommentarer

Flere saker

367 millioner i overskudd for Nammo

Kommet hjem til jul

Nammo kan få kontrakt verdt 10 15 milliarder

Forsvar uten ammunisjon?

– At en hobbybirøkter som meg skal være en
trussel mot Nammo, det er jo bare tull
Vis ﬂere saker

Kommentarer til denne saken
Til toppen
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