
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsatt lave priser på industrimetaller, HAP’s pressverk på Raufoss selges? 
Lagrene av råmetall i aluminium, kobber og nikkel har doblet seg på ca. to år. Kombinert med mindre 
etterspørsel i Europa og mindre vekst i Asia enn tidligere gir det lave priser på industrimetaller og halvfabrikat. 
Statistisk Sentralbyrå melder at ordresvikten fra eksportindustrien nå er så stor at høy innenlandsk etterspørsel 
ikke demmer opp for svikten fra Europa. Hydro la frem resultat for 1. kvartal sist uke og leverte noe bedre 
resultat enn fryktet. Det forventes et mer stabilt marked fremover etter som planlagte nedstengninger av 
produksjon realiseres og en svakt stigende etterspørsel. Sammenslåingen mellom Hydro Aluminium Profiler og 
Sapa har tatt en litt uventet vending når Hydros pressverk på Raufoss er lagt ut for salg. Bakgrunnen er 
innsigelser fra konkurransemyndighetene i EU om at det nye selskapet får en for stor markedsandel i Sverige 
og Norge. Også Hydros bearbeidingsenhet for profiler i Sverige vil bli solgt, mens pressverket på Magnor 
forblir i det nye selskapet som blir hetende Sapa. Det ventes et svar fra EU 14. mai.  
Etterspørselen etter halvfabrikat er fremdeles laber og det er korte leveringstider på mange produkter. 
Outokumpu kan levere plater fra Tornio i Finland på 5 uker, som er kort til denne tiden på året å være. Det 
samme gjelder tynnplater og profiler i aluminium, på sistnevnte er det ny nedgang i etterspørselen i år i forhold 
til i fjor. Derimot mot skipsplater og tykkere plater er det mer fart i markedet og verkene har levering i tredje 
kvartal. Årsaken er stor booking fra flyindustrien. På stangstål er situasjonen krevende for produsentene, selv 
om det på enkelte produkter er lang leveringstid. Prisene er fortsatt lave og lønnsomheten svak. På plast er det 
ingen store bevegelser i pris eller leveringssituasjonen. Til tross for vikende råvarepriser på LME ble det en 
ikke de store endringene i legeringstilleggene på rustbestandige stål i mai. Også skrotprisen på stål fra Imatra er 
tilnærmet uforandret på 1850.- kr/ tonn for varmvalset stål for mai. Gjennomsnittsprisen på kobber gikk ned 
med kr. 2,50 per kilo og prisavtaler korrigeres tilsvarende.  
 
Dette påvirker følgende av våre lagerførte produkter: 
Aluminium plater               Kobber, messing og bronse      Rustfritt / syrefast stål/duplex/super-duplex 

Aluminium profiler            Nikkel, bly og tinn                    Spesialstål varmv.520M og seigherdet 2244/2541 

RHEINZINK / VM ZINC   Titan grad 2 og grad 5             Inconel 625 og 718            

 

1 Euro  = NOK 7,60        LME Al          US $   1 828 
1 USD  = NOK 5,78        LME Cu         US $   7 074 
                                         LME Ni          US $ 15 055 

 

Metallnoteringer siste fem 
mnd: 

Desember Januar Februar Mars April I dag 

Aluminium gjennomsnitt i 
NOK/kg 

11,76 11,53 11,64 11,27 10,94 10,57 

Kobber gjennomsnitt i 
NOK/kg 

46,39 46,26 46,39 45,84 43,30 42,75 

Legeringstillegg rustfritt / 
syrefast: 

Desember Januar Februar Mars April Mai 

EN 1.4301 /  
AISI 304 plater  

9,28 9,67 9,58 9,98 9,73 9,80 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 13,91 14,45 14,47 14,85 14,51 14,48 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt 
varmv. 

16,93 17,67 17,66 17,87 17,48 17,40 

Duplex SAF 2205 bolt 
varmv. 

13,37 13,74 13,73 13,83 13,74 13,74 

Super Duplex SAF 2507 
Bolt varmv. 

16,17 16,53 16,79 17,42 17,27 17,60 
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