
  

 

Aksjonærbrev 

10.01.2020 
    



 

Kjære aksjonær, 

Her kommer en oppdatering fra Orbital Machines AS. Oppdateringen 

dekker hva selskapet har oppnådd i 2019 og planlagte måloppnåelser 

for 2020.  

 

Som nevnt i tidligere aksjonærbrev planlegger selskapet 

emisjonsutvidelse i Q1 2020. Her vil eksisterende aksjonærer kunne 

benytte 10% rabatt for forhåndssigneringer. Detaljer for 

emisjonsutvidelse (prissetting, antall  aksjer og dato for åpning av 

tegningsvindu) vil bli bestemt av styret i Orbital Machines AS i løpet av 

kort tid. Mulighet for forhåndssignering med rabatt vil bli sendt til 

eksisterende aksjonærer når detaljer er bestemt. "Mål og milepæler 

2020" beskriver hva selskapet skal benytte denne kapitalen til. 

 

 

   

 

Dette har selskapet 

oppnådd i 2019: 
  

Høydepunkter: 

• Turbopumpe designet, verifisert med simulering, og lansert i 

markedet.  



 

• Første funksjonelle prototyp av brenselpumpe er nær ferdigstilt 

og forventes å være klar til åpning av emisjonskampanjen. 

• Testrigg er ferdigdesignet og er under bygging ved 

Vannkraftlaboratoriet. 

• Vi har fått innvilget totalt 2.000.000 NOK i offentlige 

prosjektstøtter for 2020. 

• Vi har knyttet kontakt med potensielle kunder og er i konkret 

dialog om kommersielle pilotprosjekter. 

 

 

 

Teoretisk design og lansering av elektrisk turbopumpe 

  

“Mosquito” er selskapets første produkt og designet etter 

spesifikasjonene til Copenhagen Suborbitals rakett “Spica”. Pumpen er 

designet og verifisert med avansert simulering. Den er utviklet med 

god hjelp av tre studenter fra NTNU og veiledning fra Prof. Ole Gunnar 

Dahlhaug ved Vannkraftlaboratoriet. "Mosquito” er basert på en 

elektrisk motor på 150kW fra en ekstern leverandør og har et 

parametrisk design som gjør at den kan tilpasses ulike kunders behov 

for strømming, trykk og ulike drivstoffer. Dette gjør at den enkelt og 

raskt kan tilpasses ulike kunder og typer motorer. 

 

Mosquito ble offisielt lansert under Spaceport Norway-konferansen i 

September 2019. 

Presentasjon og lansering kan sees her (video).  

 

https://orbitalmachines.us20.list-manage.com/track/click?u=6735e6a21b7d90d50fd9e25d9&id=5ac681e6a7&e=e78218fc44


 

 

CEO Eivind Liland ved lanseringen av "Mosquito" under Spaceport Norway 2019.  

 

 

Selskapets første produkt “Mosquito”.  

Pumpen er utviklet etter spesifikasjonen til Copenhagen Suborbitals rakett Spica.  



 

Påbegynt utvikling og testing på Vannkraftlaboratoriet ved 

NTNU. 

Pågående milepæl for selskapet er testing i vannkraftlaboratoriet ved 

NTNU. Master-student Rakel Heggset med Prof. Ole Gunnar Dahlhaug 

som veileder har dedikert denne høstens prosjektoppgave til bistand 

med design og utvikling av testrigg. Rakel dedikerer også sin 

masteroppgave på nyåret til testing av turbopumpen i 

vannkraftlaboratoriet. 

  

 

 

 

Modell av testrigg.   

Produksjon av prototype 

Parallelt med testriggen produseres prototype av turbopumpen i Berlin 

og i Sør-Korea. I Sør-Korea produseres impellere og tetningskammer, 



 

ved MotionLab i Berlin produseres øvrige deler. Lukas Oehmigen 

bistår selskapet på konsulentbasis med sin kompetanse på 

teknologidesign og produksjon. Delene fra Sør-Korea er ferdig og 

delene i Berlin blir ferdig i løpet av de neste dagene.  

 

  

 

 

 

Funksjonerende brenselpumpe er produsert i aliminium i Berlin og Sør-Korea med 

formål om verifisering i Vannkraftlaboratoriet.  



 

  

Kundekontakt og markedsvalidering 

I November 2019 deltok selskapet på Space Tech Expo Europe, 

Europas største industrimesse for romfart. Nytt for året var at 

småsatellitter var et eget tema. Målet var å innhente markedsdata og 

knytte kontakter med potensielle kunder og andre relevante aktører.  

Selskapet opplevde høy interesse for det elektriske turbopumpe-

konseptet blant potensielle kunder, investorer og andre relevante 

aktører i bransjen. Til sammen hadde selskapet møter med 10 

potensielle kunder hvorav 8 indikerte interesse. Flere potensielle 

kunder la frem forslag om at partene sammen kunne søke EU- eller 

ESA-midler med formål om pilotprosjekter nær fremtid. Fra vår 

markedsundersøkelse og dialog med potensielle kunder i 2018 

konkluderte selskapet med at det var nødvendig å verifisere 

teknologien med fullskala rakettmotor-test med Copenhagen 

Suborbitals før potensielle kunder ønsker å gå inn i seriøs dialog. 

Tilbakemeldingene fra Space Tech Expo og mulighetene for europeiske 

støttemidler som grunnlag for pilotprosjekter og risikoavlastning ga 

inntrykk for at selskapet har mulighet for konkrete kundeprosjekter 

tidligere i prosessen enn antatt.  

Selskapet er nå i positiv dialog med flere aktuelle kandidater for 

oppstart av kommersielt pilotprosjekt. Les selskapets blogg-innlegg fra 

Space Tech Expo her. 

 

https://orbitalmachines.us20.list-manage.com/track/click?u=6735e6a21b7d90d50fd9e25d9&id=6c340cb148&e=e78218fc44


 

 

Eivind Liland og Ola Eid på Space Tech Expo Europe i November 2019.  

 

Støttemidler og tilhørende prosjekter:  

Selskapet har foran neste år lagt inn prosjektsøknader for fire ulike 

typer prosjekter som utløser offentlige støttemidler. Samtlige 

prosjektsøknader har blitt vurdert positivt og selskapet har fått 

innvilget til sammen 2.000.000 NOK fra Norsk Romsenter, ESA BIC, 

Innovasjon Norge og Regionale Forskningsfond. Dette innebærer 

pågående prosjekt med utviklingen av turbopumpe for Copenhagen 

Suborbitals, ny generasjons turbopumpe og forskningsprosjekt i 

samarbeid med SINTEF som resulterer i funn av optimale 

dimensjoner og materialer for tetninger og lager. 

  

ESA BIC 



 

Fra 01.01.2020 tar ESA BIC i regi av European Space Agency inn de 

første norske selskapene i inkubasjonsprogrammet “ESA Business 

Incubation Centre Norway” hvor hensikten er å bidra til at norske 

selskaper innen romfart lykkes. Inntak i ESA BIC Norway utløser også 

€25.000 i støttemidler fra ESA. Orbital Machines har blitt innvilget 18 

måneders inkubasjonsprogram som gir selskapet både teknisk og 

forretningsmessig veiledning fra ESA og Kjeller Innovasjon. Les om 

opptaket her. 

  

 

 

Mål og 

milepæler 2020 
  

Teknologisk utvikling. 

Selskapet forventer å utføre teknologiske utviklingsmilepæler ved 

Vannkraftlaboratoriet og med Copenhagen Suborbitals. Ved siste 

oppdateringsmøte med Copenhagen Suborbitals 20.12.2019 ble 

selskapet informert om at Copenhagen Suborbitals forventer å kunne 

utføre rakettmotor-test med Orbital Machines elektriske turbopumpe i 

løpet av sommeren 2020. Orbital Machines AS utvikling er i rute for å 

https://orbitalmachines.us20.list-manage.com/track/click?u=6735e6a21b7d90d50fd9e25d9&id=1cd83a2509&e=e78218fc44


gjennomføre dette med Copenhagen Suborbitals.  

  

Milepælmål 2020: 

April 2020: Ferdigstille testing i vannkraftlaboratoriet 

April 2020:  Ferdigstille testing i kryogenisk lab (flytende oksygen). 

August 2020: Gjennomføre rakettmotor-test med Copenhagen 

Suborbitals 

September 2020: Fokus på et eller flere kommersielle pilotprosjekter.  

  

Kommersielle pilotprosjekter 

I kjølvannet av Space Tech Expo Europe er selskapet i dialog med flere 

potensielle kunder som ønsker å inngå pilotprosjekter.Den første 

kandidaten er aktuell for pilotprosjekt med en neste 

generasjons elektrisk turbopumpe. Dette vil gjøre at selskapet dekker 

et større segment i markedet. 

Den andre kandidaten er aktuell for integrasjonsprosjekt med 

"Mosquito", pumpen som utvikles etter spesifikasjonene til 

Copenhagen Suborbitals rakett Spica.  

 

Selskapet forventer å signere en eller flere intensjonsavtaler med 

aktuelle kandidater før kommende emisjonsutvidelse. 

Team 

I høst utlyste selskapet to stillingsannonser rettet mot 

studenter.  Den første utlysningen består av teoretisk utvikling av 

optimal batteripakke for turbopumpen basert på vurdering av ulike 



leverandører av battericeller. Dette vil gi selskapet konkrete totalvekt-

estimater for den elektriske turbopumpen. Den andre utlysningen er 

en teoretisk utvikling av en optimalt bærerakett basert på Orbital 

Machines elektriske turbopumpe. Dette vil gi selskapet informasjon og 

parametre fra et kundeperspektiv og finne ideélle parametre på en 

bærerakett basert på turbopumpen. I tillegg vil dette prosjektet gi 

indikasjoner på hvilke parametre som bør fokuseres på foran en neste 

generasjons turbopumpe. Kandidatene er NTNU-studentene Tobias 

Winter og Tomas Berg som har erfaring fra henholdsvis Propulse 

NTNU (rakettprosjekt) og Revolve NTNU (el-racerbilprosjekt). 

 

Tyske Lukas Oehmigen produserer for tiden pumpen i Berlin for 

testingen i vannkraftlaboratoriet på konsulentbasis. Med Lukas’ 

kompetanse på teknisk design og produksjon, erfaring fra utvikling av 

aksial-fluks elektriske motorer i tillegg til startup-erfaring innehar 

Lukas en verdifull og utfyllende kompetanse for selskapet. 

  

Geografisk selskapsutvidelse 

Selskapet planlegger å etablere underavdeling i Berlin, Tyskland. 

Tyskland har et godt og rimelig miljø for moderne og avansert 

produksjon/prototyping som selskapet ønsker å benytte seg av. Ved å 

opprette en tysk avdeling sparer selskapet ekstraarbeid- og utgifter for 

eksport og toll. Vårt produkt defineres av utenriksdepartementet som 

flerbruksmateriell og det kreves dermed høy grad av rapportering og 

lisenser/godkjenninger for informasjonsflyt over landegrenser. I 



 

tillegg er Tyskland en viktig aktør i Europeisk romfart med flere 

potensielle kunder og -partnere.  

  

  

 

 

 

Selskapets Oppfordringer 

 

Følg oss på sosiale medier. Mye informasjon og oppdateringer vil 

postes på vår Facebook-side og Linkedin-profil før kommende 

emisjonsutvidelse.  

 

Tips gjerne om investeringsmuligheten i selskapet til andre 

potensielle investorer. Ved større investeringsbeløp, sett oss gjerne i 

kontakt.  

 

Som nevnt i innledningen sender vi deg som eksisterende aksjonær 

et tilbud om forhåndssignering med 10% rabatt i forkant av 

emisjonsutvidelsen. Dette skjer så raskt detaljer for 

emisjonsutvidelsen er på plass.  

 

 

 

Med dette ønsker vi deg etn godt start på det nye året.  

Selskapet ser frem til å ta fatt på 2020. 

 

https://orbitalmachines.us20.list-manage.com/track/click?u=6735e6a21b7d90d50fd9e25d9&id=3b33e506c9&e=e78218fc44
https://orbitalmachines.us20.list-manage.com/track/click?u=6735e6a21b7d90d50fd9e25d9&id=fa47da55d7&e=e78218fc44
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