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Bestill din bilpakke på fjordline.com ⁄⁄ 815 33 500

590,-*
fra

Innenriks mellom
Bergen og Stavanger

per pakke
Pakken inkl. personbil + 1 person
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1890,-*
fra

Bergen–Stavanger–
Hirtshals

per pakke
Pakken inkl. personbil + 2 voksne, 2 barn
& standard innvendig 4-sengslugar

ferien nå!ienBook

For fire år siden solgte 
Ståle Raa livsverket for 
220 millioner kroner. Nå 
er han tilbake i bransjen 
som gjorde ham rik. 
MATS ARNESEN 
mats.arnesen@bt.no

– Dette er faget jeg liker best. 
Derfor har jeg kommet tilbake.

Etter tre års karantene er 
låsesmeden tilbake. Ståle Raa 
har på kort tid kjøpt Låssenteret 
AS, samt gjort avtale om kjøp av 
Norsk Låsservice og Møre Beslag 
AS gjennom selskapet sitt, Raa 
Invest. Summen han har gitt for 
selskapene vil han ikke opplyse, 
av hensyn til aksjonærene. 

Med kjøpene blir Raa igjen én 
av de store aktørene i låsesmed-
bransjen på Vestlandet med 
avdelinger i Ulsteinvik, Ålesund, 
Molde, Kristiansund og Volda 
gjennom Norsk Låsservice og 
Møre  Beslag. I tillegg har Raa 
sikret seg Låssenteret Montasje 
AS i Bergen, samt Låssente-
ret Montasje AS i Stavanger. 
Sammen med de opprinnelige 
avdelingene til Låssenteret i 
Arendal og Oslo, forventes det 
en omsetning på 150 millioner 
kroner i 2018, ifølge Raa. 

Offshore og sosiale medier
– Det norske markedet vokser 
med flere hundre millioner 
kroner i året, og det er fortsatt 

rom for vekst. Særlig med utvik-
lingen av elektroniske løsninger. 

Raa og medeier, investor 
Hans Petter Eikeland, solgte i 
2013 selskapet Safeguard Group 
til svenske Assa Abloy. Salgs-
summen skal ha vært på mellom 
220 og 250 millioner kroner. 
Fra han kjøpte Låsservice, som 
Safeguard Group da var kalt, 12 
år tidligere, vokste bedriften fra 
tre ansatte til 110 og en total om-
setning på 180 millioner kroner. 
Etter salget ble han værende i 
selskapet som direktør, før han i 
2015 takket for seg.

Salget av selskapet utløste en 
karantene på tre år. I stedet for 
å nyte sin nye rikdom, gikk Raa 
i gang med å forvalte den. På 

kort tid i 2016 gikk låsesmeden 
inn med midler i etableringen 
av offshoreselskapet Fabtech på 
Ågotnes og oppstartssel skapet 
Socius, et sosiale medier- selskap 
som er i ferd med å bli stort 
 internasjonalt. 

– Jeg liker å ha noe å gjøre og 
tanken om å ta livet med ro var 
ikke aktuell, selv om det ble noe 
ferie. Det er viktig å kunne glede 
seg til helgen, og da må man 
fylle uken med noe, sier Raa.  

– Konkurranse er sunt
Med oppkjøpene går Raa i 
direkte konkurranse med sitt 
gamle selskap. 

– At vi skal konkurrere er en 
naturlig del av det, og det er OK. 

Heller ikke regionsjef for 
Vestlandet i Certego, tidligere 
Låsservice, er særlig bekymret 
for konkurransen. 

– Konkurranse gjør oss til 
en bedre aktør for våre kunder. 
Vi mener det er sunt både for 
bransjen og for våre kunder. Vi 
blir skjerpet i både kvalitet og 
leveranser, skriver Olav Magne 
Olsen i en epost. 

Raa kan fortelle at han alle-
rede har sikret seg noen av sine 
tidligere ansatte til sitt nye sel-
skap.   

– Etter å ha jobbet med noen i 
15 år er det klart at man kjenner 
hverandre godt, sier Raa.

Det har sin naturlige for-
klaring, ifølge Olsen. 

– At ansatte flytter på seg av 
forskjellige årsaker, er ikke uvan-
lig. Det viktigste for Certego er at 
vi fremdeles har et veldig faglig 
godt og sterkt team som leverer 
gode sikkerhetsløsninger, sier 
han.

Vil bygge bedriftskultur
Raa ser for seg flere oppkjøp i 
tiden fremover og peiler seg inn 
på en omsetning på 300 millio-
ner kroner i 2021. 

– Jeg ser ikke for meg at jeg vil 
gjøre ting annerledes nå enn jeg 
gjorde før. Dette handler i stor 
grad om å bygge bedriftskultur. 
Det føler jeg at jeg alltid har vært 
god til, og det skal jeg fortsette 
med. For meg er det viktig at det 
blir stilt høye krav, men det skal 
også være mye rom for å ha det 
gøy på jobb, sier Raa. 

Satser på 300 millioner 
i omsetning innen 2021

AMBISIØS: Ståle Raa klarte ikke å holde seg unna. For andre gang håper han å samle små låsesmedbedrifter i et større konsern.  
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FAKTA

Låssenteret

n Kjøpt opp av låsesmed-
gründer Ståle Raa i 2017 for 
en ukjent sum. 
n Har opprinnelige lokasjo-
ner i Arendal og Oslo, samt 
Låssenteret Montasje AS 
i Bergen og Låssenteret 
 Montasje AS i Stavanger. 
n Raa har i tillegg inngått 
en avtale om kjøp av Norsk 
Låsservice og Møre Beslag 
AS, som vil trå i kraft i mai 
2018. 

Dette handler i stor 
grad om å bygge 
 bedriftskultur. Det 
føler jeg at jeg alltid 
har vært god til, og det 
skal jeg fortsette med.
Ståle Raa


