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Rana Gruber AS, 
ved adm. dir. Kjell Sletsjøe

1. Et svært vanskelig år med fortsatt 
dramatiske fall i jernmalmprisene. 
Dog har Rana Gruber satt nye produk-
sjons- og effektivitetsrekorder i alle 
avdelinger.

2. Vi forventer et svært vanskelig år, 
ikke minst likviditetsmessig. Håpet 
er at prisene vil bedres noe, at nye 
produksjonsrekorder nås og at kommu-
nen etterlever dommen og gjør opp for 
feilaktig innbetalt skatt 

3. For å styrke likviditeten selger vi 
kontorbygget vårt, aksjer i MIP AS og 
andre eiendeler. Vekstplaner utover 
dette er det lite rom for.

SLIK VAR 2015, 

og utsikter for 2016
I vår første utgave av Gule Sider i år har vi, som ved tidligere årsskifter, en oppsummering av fjoråret 
og et blikk framover for 2016. Vi har spurt et utvalg av bedrifter følgende tre spørsmål:

1. Hvordan oppsummerer dere virksomheten i 2015?
2. Hvilke forventninger, mulighet og utfordringer har dere for 2016?
3. Har dere konkrete prosjekt (ut over vanlig produksjon) som vil prege 2016?

SINTEF Molab AS, 
ved adm. dir. Eigil Dåbakk

1. Fjoråret var i flere henseende et bra år for SINTEF Molab. Totalt sett nådde 
vi inntektsmålene våre, og hadde framgang innenfor olje- og gassektoren til 
tross for de vanskelige tidene på dette området.  Vi økte våre markedsandeler og 
leverte gjennom våre norske kunder til flere feltutbygginger i utlandet. Samtidig 
vokser vi stadig på miljøområdet og er desidert størst i Norge på utslippsmålinger 
fra norsk industri. 

2. 2016 vil bli et krevende år for mange av våre kunder og dermed også for oss. 
Å beholde og utvikle posisjonen innen olje- og gassindustrien, samtidig som vi 
klarer å levere godt til øvrig landbasert industri, er viktig. Leveranser innenfor 
ulike områder på miljø, som luftanalyser, utslippsmålinger, vannmålinger m.m. 
er et stadig viktigere område for oss, der vi leverer til kunder over hele landet, 
og her forventer vi en videre vekst i 2016.

3. Vi må bli bedre til å levere mer for mindre. Derfor arbeider vi med å bli bedre 
på å drive mer kostnadseffektivt og innfører etter hvert LEAN i hele organisa-      
sjonen. Hensikten er selvfølgelig ikke LEAN i seg selv, men resultatene som 
følger av det. Videre vil vi ferdigstille arbeidet med et nytt produksjonssystem 
som vil hjelpe gi bedre flyt i produksjonen vår.


