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Stavanger Steel Industries växer, förvärvar Keycast Kohlswa 

 

 

”Det är med stor glädje vi välkomnar Keycast Kohlswa och våra nya kollegor till Stavanger Steel Industries! Vi 

har en tydlig vision och målbild om att bygga och utveckla den ledande totalleverantören av stålgjutgods och 

rostfritt smide. Att fortsätta den här resan med Keycast Kohlswa känns ypperligt och vi är väldigt entusiastiska! 

Keycast Kolswa är en topleverantör inom sitt gebit, att ytterligare bidra till den utvecklingen och genom 

koncernens samlade kompetens utveckla det vidare till marknadsledande inom Europa ser vi fram emot!”   

Björn Rygg, Styrelseordörande Stavanger Steel Industries. 

 

Stavanger Steel Industries har sedan tidigare produktion av handformat stålgjutgods i Norge och Sverige. Att nu 

även kunna erbjuda våra kunder skalformning som produktionsmetod kompletterar erbjudandet till kunder på 

ett bra sätt. Hanformning lämpar sig vid produktion av komplexa detaljer och mindre serier samtidigt som 

skalformningen lämpar sig för produktion av detaljer som även ställer krav på goda toleranser, fina ytor och lite 

större serier.  

 

”Genom att bli del av Stavanger Steel Industries med industriella huvudägare som är både långsiktiga och solida 

ser vi mycket positivt på framtiden. Det är en koncern med stor kompetens där vi fortsätter utvecklingen av 

Keycast Kohlswa. Tillsammans blir vi ännu starkare och därigenom kan vi erbjuda våra kunder den bästa 

helhetslösningen.”  

Mårten Lund, VD Keycast Kohlswa 

 

Helt unikt för Keycast Kohlswa är att man som skalformningsgjuteri producerar komplexa detaljer som väger 

upp till 350-400kg. 

Stavanger Steel Industries består idag i huvudsak utav tre producerande enheter.  

 

 

 

”Detta förvärv ger betydande synergier och möjligheter för våra kunder, anställda och leverantörer. Med 

möjligheter för våra kunder att kunna producera allt ifrån prototyper, förserier, upp-rampning och 

volymproduktion, och samtidigt kunna erbjuda en flexibilitet och säkerhet genom produktion på flera ställen 

ser vi som en stor och unik fördel, idag och i framtiden” 

Rasmus Nordbø, VD Stavanger Steel Industries. 

 

Kontaktpersoner för mer information:  

Rasmus Nordbø, CEO Stavanger Steel Industries, rasmus@fiska.no, +47 416 28 515 

Mårten Lund, CEO Keycast Kohlswa, marten.lund@keycast.se, +46 70 269 5884 

Andreas Korzonek, Head of Sales andreas@stavangersteel.se, +46 70 553 0919 
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