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1 Innledning
I august 2009 søkte Vestre Toten kommune Oppland fylkeskommune om omstillingsstatus på bakgrunn
av kommunens ekstraordinære utfordringer pga bortfall av ca 550 arbeidsplasser i Raufoss Industripark,
dvs. om lag 17 % nedgang, i perioden september 2008 til juli 2009. I tillegg kommer bortfall av
arbeidsplasser utenfor industriparken som en ringvirkning av nedgangen i industrien eller andre forhold.
Søknaden ble innvilget med et tilsagn på kr 5 000 000 og omstillingsstatus i to år, det vil si ut 2010 og i to
år til pluss opsjon på et tredje år ved fortsatt behov. Det forutsettes her en kommunal egenandel på 20
% slik at beløpet er på kr 6 000 000. Prosjektets overordnede målsetning er at omstillingsmidler skal
bidra til å styrke og bevare lokale arbeidsplasser i Vestre Toten kommune. Delmålene er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

skal utviklingsarbeidet være styrket
skal det være etablert nye møteplasser og styrket nettverksarbeid/samarbeidsstruktur
skal det være etablert nye næringer/arbeidsplasser
skal kompetanse være tilpasset til reelle og framtidige behov, om nødvendig ved omskolering
skal tiltak være gjennomført i samarbeid med NAV
skal det være gjennomført målrettet tiltaksarbeid i forhold til samfunnsutvikling for å gjøre
kommunen attraktiv å bo og jobbe i, inkludert omdømmebygging

Omstillingsprosjektet skal primært rette seg mot industrielle arbeidsplasser, men åpner
mulighetsvinduet i forhold til tertiærnæringer for å få et mer allsidig næringsliv og styrke regionens
attraktivitet.
Prosjektansvarlig er rådmannen og prosjektleder ansettes av styringsgruppa etter forslag fra
prosjektgruppa, der SRM er valgt til PL i ca halv stilling. Øvrige roller er:




Prosjekteier: Kommunestyret
Styringsgruppe: Formannskapet
Prosjektgruppe:
o Ordfører
o Representant fra NAV Vestre Toten
o Representant fra Næringsrådet
o Representanter fra Raufoss industripark (Leder og tillitsvalgt)
o Representant fra Raufoss Handelsstand
o Representant fra Karrieresenteret
o Representant fra Raufoss vdg skole
o Representant fra administrasjonen (oppnevnes av rådmannen)

Styringsgruppa har et rådgivende mandat, hvor rammer og føringer for tildeling av omstillingsmidler
drøftes, mens det er kommunen gjennom formannskap og kommunestyre som beslutter.
SRM, SINTEF Raufoss Manufacturing, er et allmennyttig forsknings- og utviklingsselskap lokalisert i
Raufoss Industripark, med SINTEF, stiftelse, som største eier. SRM er også medlem, og koordinator, av
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NCE Raufoss som er en arena for samarbeidsbasert innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i
næringsklynger med klare ambisjoner og stort potensial for vekst.

1.1 Innledende studie
Formålet med denne rapporten, utarbeidet av prosjektledelsen, er å gi faglige innspill til
beslutningstagere om potensielle prosjekter i Vestre Toten kommune som kommer inn under statuttene
til omstillingsmidler. I første fase av kartleggingsarbeidet er det intervjuet ledere fra totalt ni store
industribedrifter (>85 ansatte), fire nettverksorganisasjoner, en utbygger, handelsstanden, Raufoss
fotball og kommunen. Dette utvalget dekker i stor grad næringslivet i kommunen samt i noen grad
handel og sentrum og fritid, slik at aktuelle og gode prosjekter bør være fanget opp. Dette er tre viktige
elementer i det å skape en attraktiv og konkurransedyktig kommune.
Rapporten er bygd opp etter mal fra Innovasjon Norge, som er kvalitetssikringsorgan for midler tildelt av
fylkeskommuner, der det innledningsvis er beskrevet arbeidsmarked og demografisk utvikling i
kommunen samt næringsstruktur og kompetansenivå. Deretter beskrives tematisk inndeling i form av
sentrumsutvikling, næringsliv, fritid og nøkler som er knyttet til hvordan gjøre kommunen mer attraktiv.
I neste kapittel er det en strukturert framstilling av aktører og deres potensielle prosjekter før aktuelle
prosjekter er analysert og vurdert i henhold til definerte kriterier. Rapporten munner ut i et forslag til
hvordan omstillingsmidlene kan fordeles.
Denne rapporten er i hovedsak rettet mot Prosjektansvarlig, Prosjekteier, Styringsgruppe og
Prosjektgruppe, i tillegg til Oppland Fylkeskommune og Innovasjon Norge, som et beslutningsunderlag
for hvordan omstillingsmidlene skal fordeles. Den vil også være nyttig i det videre arbeidet med
kartlegging og utforming av prosjektplaner.
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2 Vestre Toten, en sentralt beliggende kommune
2.1 Felles bolig- og arbeidsmarked
Vestre Toten er en industrikommune med sentral beliggenhet i forhold til Gjøvik. Avstanden til
Lillehammer og Hamar er ca. 60 minutter med bil. Avstanden til Gardermoen hovedflyplass er kort, ca.
90 km fra Raufoss tettsted. Til Oslo er avstanden ca. 115 km. Vestre Toten er, sammen med Østre Toten
kommune og Gjøvik kommune, en integrert del av ett felles bolig og arbeidsmarked. By, bymessige strøk
og tettbebygde strøk i hver kommune grenser mot hverandre, mens store skogområder eller Mjøsa
vender mot nabokommunene. Dette gjør at avstanden til kommunesentra i øvrige kommuner blir
forholdsvis lang for de fleste innbyggerne. Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommuner betegnes
heretter som region/regionen.
Oversiktskart over Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten er vist i figur 2.1. En ser av kartskissen at by,
bymessige strøk og tettsteder til en stor del ligger innenfor svart sirkel. Dette gir muligheter for å skape
et samarbeid imellom kommunene på flere områder. Blant annen vil opprusting av veier og
kollektivtilbud i dette området vil gi positive miljøgevinster, og området blir mer tilgjengelig for
innbyggere som bor utenfor den sentrale sirkelen.

Figur 2.1 Oversiktskart over Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten
Kommunegrenser stiplet i rødt. (Statens kartverk)
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2.2 Befolkningsutvikling i kommunen og regionen.
2.2.1

Befolkningsutvikling 1970-2010

Befolkningsutviklingen i Vestre Toten og nabokommunene i perioden 1970-2010 er vist i tabell 2.2.
Befolkningen totalt pr. 1 Januar.
1970

1980

1990

2000

2010

0529 Vestre Toten

11714

13349

13325

13065

12770

0528 Østre Toten

13623

14005

14303

14103

14518

0502 Gjøvik

25176

26127

26083

27013

28807

Regionen (totalt)
50513
53481
53711
54181
56095
Tabell 2.2 Befolkningsutviklingen i Vestre Toten og nabokommunene i perioden 1970-2010 (SSB)
Ca. 488 personer ble overført fra Vestre Toten til Østre Toten i 2003
3 personer ble overført fra Østre Toten til Vestre Toten i 2001

Figur 2.2 viser at regionen som helhet har hatt vekst i perioden fra 1970 – 2010. Vestre Toten har hatt
en svak vekst, + 1056 personer, men denne endringen må korrigeres for grensejusteringen i 2003 hvor
488 personer ble overført fra Vestre til Østre Toten kommune. Det samme gjelder for Østre Toten, + 895
personer, men enda svakere dersom man også her korrigerer for grensejusteringen. Den største veksten
har vært i Gjøvik kommune, + 3631 personer, hvor en betydelig del av veksten kommer fra innvandring
som nå står for 9,4 % av innbyggertallet. Dersom man regner på økningen i prosent så blir tallene slik:
Vestre Toten, + 9,0 %. Østre Toten, + 6,6 %. Gjøvik kommune, + 14,4 %.
2.2.2

Befolkningsendring over tid, 1970-2010

Befolkningsendring over tid i Vestre Toten og nabokommunene i perioden 1970-2010 er vist i figur 2.3.

Figur 2.3 Befolkningsendring over tid (SSB)
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En ser av figur 2.3 at Vestre Toten og Østre Toten har stagnert hva gjelder befolkningsøkning siden 1980.
Gjøvik kommune har hatt en fin befolkningsøkning fra 1995. Disse forskjellene i befolkningsøkning i de
tre kommunene påvirker ikke det felles bolig og arbeidsmarkedet negativt. Imidlertid er det
problematisk for den enkelte kommune at befolkningstilveksten går mot null, eller i verste fall negativ.
Det betyr at befolkningen i kommunen blir eldre. Det blir flere pensjonister, flere omsorgstrengende,
færre lønnsmottakere og færre barn. Kommunens inntekter reduseres, og det blir vanskelig å
opprettholde tjenestetilbudet.
2.2.3

Framskrivning av folkemengden 2012-2030

Antall innbyggere i Vestre Toten per 1.1.2011: 12803. Figur 2.4 viser folkemengde fra 1995-2011 og
framskrevet 2012-2030. Framskrivning er basert på alternativ MMMM. (middels vekst)

Figur 2.4 Framskrivning, Vestre Toten (SSB)

Prognosen viser at Vestre Toten sannsynligvis vil øke innbyggertallet marginalt i årene framover.
Tilsvarende prognose for Østre Toten viser en tilnærmet 0-vekst, og for Gjøvik en forholdsvis sterkere
vekst enn for Vestre Toten.

Figur 2.5 Framskrivning, Østre Toten (SSB)

Figur 2.6 Framskrivning, Gjøvik (SSB)

Disse tallene er i stor grad en framskrivning av utviklingen de siste årene, men de viser at Gjøvik er en
attraktiv bykommune som tiltrekker seg nye innbyggere. Kommunene selv kan ta grep for å selge seg
som en attraktiv kommune å bo i. Skole-, fritids- og omsorgstilbud er sentrale ting som er viktig når folk
skal velge bosted. Den kanskje viktigste faktoren utenom dette er hvor attraktivt bomiljø kommunen kan
skaffe. Mange vil bo høyt og luftig eller ved vann, eller i en by. Vestre Toten mangler flere av disse
mulighetene men kan jobbe aktivt ut fra sine forutsetninger.
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2.2.4

Folkemengde etter alder

Tabell 2.3 viser befolkning i forhold til alder for Gjøvik, Østre- og Vestre Toten samt oppland fylke. Man
ser at Vestre Toten har ca ett prosentpoeng større andel av befolkningen mellom 16 og 66 år enn
nabokommunene og Oppland for øvrig.
16-19

20-39

40-66

>67

05 Oppland

5,3 %

22,7 %

37,5 %

16,1 %

0502 Gjøvik

4,9 %

25,0 %

36,3 %

15,2 %

0528 Østre Toten

5,1 %

21,9 %

38,3 %

16,6 %

0529 Vestre Toten
5,4 %
22,4 %
Tabell 2.3 Folkemengde etter alder (SSB)

38,6 %

15,3 %

2.3 Næringsliv og sysselsetting i Vestre Toten
2.3.1

Næringsutviklingen i Vestre Toten, 2000-2008

En oversikt over næringsutviklingen for Vestre Toten kommune er vist i tabell 2.4. Tabellen viser først
antall sysselsatte fordelt på næring med bosted i kommunen. Videre vises antall sysselsatte etter næring
med arbeidssted i kommunen. Til slutt vises forskjellen mellom disse som gir inn- og utpendling til
Vestre Toten.
Sysselsatte
Sysselsatte med bosted arbeidssted
i kommunen
kommunen

med
i
Netto innpendling

0529 Vestre Toten

2000 2008 Endring

2000 2008 Endring

2000 2008 Endring

I alt, alle næringer

6750 6467 -283

6770 6643 -127

20

176

156

01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske

275

266

-9

262

248

-14

-13

-18

-5

11 Utvinning av råolje og naturgass

4

11

7

0

0

0

-4

-11

-7

10,12-37 Industri og bergverksdrift

2222 1692 -530

3302 2761 -541

1080 1069 -11

40-41 Kraft- og vannforsyning

21

12

-9

1

11

10

-20

-1

19

45 Bygge- og anleggsvirksomhet

353

450

97

273

282

9

-80

-168

-88

50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet

832

898

66

449

523

74

-383

-375

8

60-64 Transport og kommunikasjon

331

291

-40

282

242

-40

-49

-49

0

65-74 Finans, forretningsm. tj. yting

438

521

83

221

249

28

75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting

2242 2308 66

00 Uoppgitt
32
18
Tabell 2.4 Næringsutviklingen i Vestre Toten, 2000-2008 (SSB)

-14

-217

-272

-55

1947 2309 362

-295

1

296

33

1

0

-1

18

-15

Ser en på sysselsatte med arbeidssted i kommunen, finner en at antall arbeidsplasser i Vestre Toten
kommune er redusert fra 6770 i år 2000 til 6643 i 2008, en reduksjon på 127 arbeidsplasser eller 1,9 %
på åtte år. Vestre Toten har dermed hatt en negativ næringsutvikling i perioden. Samtidig har antall
yrkesaktive bosatt i Vestre Toten blitt redusert enda mer, fra 6750 i 2000, til 6467 i 2008, en reduksjon
på 283. Kommunens egendekning på arbeidsplasser, forholdet mellom antall arbeidsplasser og antall
yrkesaktive er mer enn 100 %. Det vil si at alle yrkesaktive som er bosatt i kommunen, teoretisk kunne
ha arbeidet i kommunen. Vestre Toten utgjør derfor en stor del av det felles arbeidsmarkedet i
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regionen. Industri og offentlig forvaltning er de største næringene i Vestre Toten. Sysselsettingen innen
industrien er redusert med 541 fra 2000 til 2008. Offentlig forvaltning har økt sysselsettingen med 362
fra 2000 til 2008. Netto innpendling innenfor offentlig forvaltning er endret fra -295 til +1 fra 2000 til
2008.
2.3.2

Pendling i det geografisk tilgjengelige arbeidsmarkedet

En oversikt over pendling inn og ut av kommunen til 15 omkringliggende kommuner som er innenfor
rekkevidde for dagpendling, samt pendling innen egen kommune, er vist i tabellene 2.5 og 2.6. Begge
tabellene viser at antall arbeidstakere som bodde og arbeidet i Vestre Toten i 2009 var 3678, en økning
fra 2005 på 50, men godt under nivået fra 2000. Tallene for de forskjellige kommunene er forholdsvis
stabile både for innpendling og utpendling. Tallene viser også at de fleste arbeidstakere fra Vestre Toten
som ikke arbeider i egen kommune, pendler til Gjøvik og Østre Toten. De fleste som pendler til Vestre
Toten kommer fra Gjøvik og Østre Toten.
Til Gjøvik pendlet 1520 personer i 2009 og det har vært en jamn økning fra 2000. Til Østre Toten pendlet
379 personer i 2009 og det har vært forholdsvis stabilt siden 2000. En oversikt over hele landet viser at
ganske mange pendlet til Osloområdet, og den desidert største utpendlingen går til Oslo kommune.
Tallet for 2009 var 186.
Bostedskommune: Vestre Toten.
Arbeidspendling til kommuner:
Sysselsatte personer
Arbeidskommune

2000

2005

2009

0239 Hurdal

1

2

1

0403 Hamar

34

27

34

0412 Ringsaker

35

69

55

0417 Stange

3

6

4

0501 Lillehammer

53

56

58

0502 Gjøvik

1298

1426

1520

0521 Øyer

1

2

4

0522 Gausdal

1

2

2

0528 Østre Toten

392

349

379

(0529 Vestre Toten)

4300

3628

3678

0532 Jevnaker

4

3

2

0533 Lunner

9

9

6

0534 Gran

66

95

112

0536 Søndre Land

40

30

44

0538 Nordre Land

5

13

14

0541 Etnedal
0
0
1
Tabell 2.5 Yrkesaktive med bosted i Vestre Toten som pendler ut av kommunen (SSB)

Fra Gjøvik pendlet 1158 personer i 2009 og det har vært en økning fra 2005, se tabell 2.6. Fra Østre
Toten pendlet 910 personer i 2009 og det har vært jamn økning fra 2000. Noen pendler inn fra
Osloområdet, men atskillig færre enn de som pendler ut. Tallet for Oslo kommune for 2009 er 43.
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Arbeidskommune: Vestre Toten
Arbeidspendling fra kommuner
Sysselsatte personer
Bostedskommune

2000

2005

2009

0239 Hurdal

2

4

2

0403 Hamar

15

15

15

0412 Ringsaker

54

60

67

0417 Stange

5

7

8

0501 Lillehammer

25

24

28

0502 Gjøvik

1076

1069

1158

0521 Øyer

3

4

5

0522 Gausdal

3

3

3

0528 Østre Toten

804

874

910

(0529 Vestre Toten)

4300

3628

3678

0532 Jevnaker

3

0

8

0533 Lunner

14

6

12

0534 Gran

69

57

70

0536 Søndre Land

185

177

176

0538 Nordre Land

31

24

20

0541 Etnedal
1
3
5
Tabell 2.6 Yrkesaktive med bosted utenfor Vestre Toten som pendler til kommunen (SSB)

2.3.3

Sysselsettingsutviklingen etter 2008

Sysselsettingen etter 2008 var mer turbulent enn i perioden 2000 - 2008. Finanskrisen som begynte å bli
merkbar fra høsten 2008, medførte store problemer for bedrifter i Vestre Toten i 2009.
Bemanningsreduksjoner i industrien, i bygg og anlegg, og innen transport og lager rammet mange
arbeidstakere.
SSB har i 2009 lagt om sysselsettingsstatistikken til ny internasjonal næringsfordeling. Totaltallene er
imidlertid sammenlignbare med tidligere år. Endringer i sysselsettingen fra høsten 2008 til høsten 2009
vises i figur 2.10 og er interessant siden det gir et bilde på hvordan finanskrisen i 2009 påvirket
sysselsettingen i Vestre Toten. Tallene for 2010 foreligger ennå ikke.
Tabell 2.7 viser næringsutviklingen for Vestre Toten fra 2008 til 2009. Ser en på sysselsatte med
arbeidssted i kommunen, finner en at antall arbeidsplasser i Vestre Toten kommune er redusert fra 6643
til 6331, en reduksjon på 312 arbeidsplasser eller 4,7 % på ett år. Samtidig har antall yrkesaktive bosatt i
Vestre Toten blitt redusert fra 6467 til 6303, en reduksjon på 164.
Kommunens egendekning på arbeidsplasser, forholdet mellom antall arbeidsplasser og antall
yrkesaktive er fremdeles mer enn 100 %, men netto innpendling har gått ned fra 176 til 28.
Sysselsettingen innen industrien i Vestre Toten ble redusert med 269, eller 9,9 %. For bygg og anlegg ble
reduksjonen 49, eller 17,3 %. For transport og lager ble reduksjonen 45, eller 18,6 %.
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Sysselsatte
Sysselsatte med bosted arbeidssted
i kommunen
kommunen

med
i
Netto innpendling

0529 Vestre Toten

2008 2009 Endring

2008 2009 Endring

2008 2009 Endring

01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske

265

256

-9

247

290

43

-18

34

52

05-09 Bergverksdrift og utvinning

24

21

-3

14

9

-5

-10

-12

-2

10-33 Industri

1630 1485 -145

2723 2454 -269

1093 969

-124

35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon

61

58

-3

40

39

-1

-21

-19

2

41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet

461

426

-35

283

234

-49

-178

-192

-14

45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner

779

749

-30

428

412

-16

-351

-337

14

49-53 Transport og lagring

248

258

10

242

197

-45

-6

-61

-55

55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet

116

119

3

94

85

-9

-22

-34

-12

58-63 Informasjon og kommunikasjon

106

125

19

24

33

9

-82

-92

-10

64-66 Finansiering og forsikring

69

62

-7

17

19

2

-52

-43

9

68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift

168

175

7

133

160

27

-35

-15

20

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting

249

211

-38

82

64

-18

-167

-147

20

84 Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring

225

232

7

215

208

-7

-10

-24

-14

85 Undervisning

418

438

20

425

436

11

7

-2

-9

86-88 Helse- og sosialtjenester

1471 1473 2

1509 1485 -24

38

12

-26

90-99 Personlig tjenesteyting

159

195

36

149

189

40

-10

-6

4

00 Uoppgitt

18

20

2

18

17

-1

0

-3

-3

176

28

-148

I alt, alle næringer.
6467 6303 -164
Tabell 2.7 Næringsutviklingen i Vestre Toten 2008 – 2009 (SSB)

6643 6331 -312

2.4 Utdanningsnivå og kompetansetetthet
Utdanningsnivået på de yrkesaktive i en kommune og en region er viktig for næringsutviklingen. Det sier
mye om hvilken omstillingsevne området har, og hvor langt det har kommet i overgangen fra et
tradisjonelt landbruks og industrisamfunn mot et kompetansesamfunn. Særlig er andelen med høyere
utdanning på mastergradsnivå viktig. En oversikt over utdanningsnivået i Vestre Toten, regionen, fylket
og landet for 2009 er vist i figur 2.7. Figuren er sammensatt av statistikk fra SSB hentet fra to forskjellige
tabeller.
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Andel med høyere utdanning
Universitets- og høgskolenivå kort Prosent
Universitets- og høgskolenivå lang Prosent
20,8

19,2
15,6

4,1

0502 Gjøvik

17,3

15,0

17,1

6,5
2,6

3,3

3,6

Region

Oppland

2,3

0528 Østre 0529 Vestre
Toten
Toten

Norge

Figur 2.7 Andel av personer over 16 år med høyere utdanning (SSB)
Mørk grå: Høyere utdanning til og med 4 år (kort)
Lys grå: Høyere utdanning på mer enn 4 år, samt forskerutdanning (lang)

En ser av figur 2.7 at andelen av bosatte over 16 år i Vestre Toten med høyere utdanning bare er på 17,3
%. Dette er lavest av alle søylene i figuren. Gjøvik ligger på 23,3 %. Landsgjennomsnittet ligger på 27,3 %.
Andelen av høyere utdanning sier ikke alt om en kommunes utdanningsnivå eller kompetansenivå.
Andelen av befolkningen med videregående utdanning og fagbrev inne industrifag er også en styrke. Her
ligger trolig Vestre Toten svært bra an. Imidlertid så har sysselsettingen innen industri hatt en
tilbakegang i Vestre Toten med redusert behov for fagutdannede.
Den lave andelen med høyere utdanning er et viktig signal til Vestre Toten. Det kan være at ungdom har
satset på å starte tidlig i jobb innen kommunegrensene og ikke reist ut for høyere utdanning. For de som
har reist ut, kan det være at det er mer attraktivt å fortsatt bo og arbeide i en større by enn å flytte
tilbake til hjemkommunen.

2.5 Senterstruktur og kommunikasjoner
2.5.1

Senterstrukturen i Vestre Toten

Senterstrukturen i Vestre Toten domineres av Raufoss, både med hensyn til befolkning og areal.
Befolkning og areal er vist i tabell 2.8. Befolkning er vist i figur 2.8.

1642 Reinsvoll
1643 Bøverbru
1644 Eina
1645 Raufoss

2000
Areal av tettsted (km²)
1,33
0,74
0,76
5,71

2009
Bosatte Areal av tettsted (km²)
1124
1,51
721
0,77
632
0,78
5914
6,41

Tabell 2.8 Befolkning og areal i tettsteder (SSB)
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Tettstedene i kommunen har økt noe i areal fra 2000 til 2009. Reinsvoll har økt fra 1,33 km 2 til 1,51 km2,
mens innbyggertallet er redusert med 46. Eina har økt sin befolkning med 43. Raufoss har økt fra 5,71
km2 til 6,41 km2, mens innbyggertallet er økt med 427.

Befolkning
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2000
2009

1642 Reinsvoll

1643
Bøverbru

1644 Eina

1645 Raufoss

Figur 2.8 Befolkning i tettsteder (SSB)

Raufoss er kommunesenter og industrisenter og blir et lokalt pressområde i kommunen. Eina sin økning
kan komme av beliggenheten ved Einafjorden og at det er lagt til rette for boligbygging i området.
2.5.2

Kommunikasjoner og kommunikasjonsutvikling

Vestre Toten har forholdsvis gode kommunikasjonsmuligheter mot omverdenen. Vegforbindelsen
sørover mot Gardermoen og Oslo på Riksveg 4 er under stadig forbedring, hvilket er høyst nødvendig
pga økt trafikk, smale veger og mange ulykker. Imidlertid ønsker mange også en forbedring av riksveg 33
mot Minnesund. Vegforbindelsen nordover mot Gjøvik på Riksveg 4 er bra. Videre mot Lillehammer
(Riksveg 4 og E6) er den mindre bra. Vestover er det mye dårlig veg, men på Riksveg 33 mot Fagernes
har det vært forbedringer. Generelt er det et stort behov for oppgradering av veger i og gjennom Vestre
Toten, regionen og fylket.
Togforbindelsen mellom Gjøvik og Oslo går gjennom Vestre Toten, men holdeplasser på Raufoss,
Reinsvoll og Eina. Antall avganger mellom Gjøvik og Oslo er ca. 10 hver veg på hverdager, og noen færre
på helg.
Bussforbindelsen i kommunen har vært forholdsvis uendret lenge. Ringruta er stamruta som binder
sammen Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten. Ruta går slik: Gjøvik, Kapp, Lena, Bøverbru, Reinsvoll,
Raufoss, Gjøvik, og motsatt veg. Ellers går det langrute fra Lillehammer til Hønefoss gjennom kommunen
samt et godt antall ruter på kryss og tvers, i kommunen og ut av kommunen. Det går ikke noen buss
direkte til Gardermoen og Oslo gjennom kommunen.
Tallene for ut- og innpendling for Vestre Toten viser at ca. 2000 personer skal til og fra Gjøvik eller Østre
Toten to ganger hver dag. Internpendling i kommunen imellom tettstedene er sannsynligvis også stor.
Dette blir så mange reisende at man burde se på mulighetene for å styrke kollektivtrafikken, både for
buss og tog i regionen, spesielt innenfor svart sirkel. Se skisse 2.1.
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2.6 Skoler i Vestre Toten
Kommunen har 6 barneskoler. Korta, Ihle, Raufoss, Reinsvoll, Thune og Bøverbru. Korta skole som ligger
på Raufoss er størst. Skolen ble tatt i bruk i 1997 og har ca 350 elever. Ihle skole ligger mellom Bøverbru,
Reinsvoll og Raufoss. Den er kommunens minste barneskole og har ca. 50 elever. Det er ungdomsskoler
både på Raufoss og på Reinsvoll.
Det finnes også en videregående skole på Raufoss. Oppland Fylkeskommune har ansvaret for den.
Nåværende studietilbud er følgende: Elektrofag, Helse og sosialfag, Påbygging til generell
studiekompetanse, Restaurant- og matfag, Studiespesialisering m/fotball, Teknikk og industriell
produksjon samt Tekniske og allmenne fag (TAF).

3 Prosjektstruktur
3.1 ”Teknologi og Tradisjon” og en spennende fritid
Vestre Toten kommune har gode forutsetninger for å tiltrekke seg kompetanse til tross for at regionen
preges av lavt utdanningsnivå. Vestre Toten kommune har valgt ”Teknologi og tradisjon” som slogan på
sin hjemmeside, vi mener at tillegget ”spennende fritid” er minst like relevant. Gjennom mange
spennende arbeidsmuligheter i industrien, gode værforhold og vakker natur, som er godt tilrettelagt for
aktivitet, kan man både ha et spennende arbeidsliv og spennende fritid på Vestre Toten. En
gjennomgang av realfagsutdannede personer i Alfa-Rollemodellbyrå (www.rollemodell.no) viser at
nesten alle rollemodeller oppgir en eller annen form for utendørsaktivitet som fritidsinteresse, dette
stemmer med en del andre observasjoner om at utendørsidrett er populært blant de med høyere
utdannelse. Prosjektet har utgått fra fire stolper hvor Vestre Toten kan satse for å ha et mer attraktivt
og godt tilbud til potensielle og nåværende innbyggere.





3.1.1

Næringsliv
Fritid
Sentrumsutvikling
Nøkler
o Regionutvikling
o Attraktivt bosted
o Effektiv kommune
o Infrastruktur
Næringsliv

Raufoss Industripark med sine 40 ulike bedrifter og over 2200 ansatte er den største arbeidsplassen i
Vestre Toten kommune. En del industriaktører og tilknyttede næringer ligger også plassert på
Prøvenfeltet. Noen små bedrifter ligger utspredt i kommunen, mange av dem er knyttet sammen i TotAlgruppen. Det er i denne ”stolpen” det aller største potensialet for nye arbeidsplasser ligger.
Prosjektledelsen har derfor fokusert på å kartlegge hva slags planer nøkkelbedrifter og etablerte
nettverk har i løpet av de neste to til fire år.
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Den nest største næringen i kommunen er ”offentlig forvaltning og annen tjenesteyting. Store deler av
denne næringen er ikke konkurranseutsatt men baserer seg isteden på behov hos innbyggerne. For
eksempel så genererer en økning av elever ved skolene på Raufoss eventuelt flere lærerstillinger.
Generelt sett kan man derfor si at en økning av innbyggere i kommunen kan skape flere arbeidsplasser i
næringen.
Den tredje største næringen er varehandel. Vi mener at det er innenfor disse tre områdene som
potensialet for å skape nye arbeidsplasser er størst. Øvrige næringer er relativt små, men kan
selvfølgelig også skape en del nye arbeidsplasser, dog i mindre omfang.
Prosjektet har gjennomført intervjuer med noen av de største bedriftene og nettverksaktørene i
området. Intervjuer presenteres i kapittel 4.
3.1.2

Fritid / kultur

Vestre Toten kommune har mange fritidsaktiviteter å by på. De aller fleste tilbud baserer seg på idrett
og friluftsliv. Eksisterende tilbud som hoppbakke, løypenett, Badeland og fotballbaner er i god stand og
drives av idrettslag og/eller ideelle foreninger (med finansieringsstøtte fra kommunen). En privat aktør
ser på mulighetene for å bygge en bowlinghall på Raufoss. Kommunen har også i flere runder diskutert
og vurdert en alpinbakke i friluftsområdet på vestsiden av Raufoss, også kjent som Raufosskogen.
Vestre Toten har Kulturskolen og ungdomsklubben som tilbyr aktiviteter for ungdom, samt et bredt
kulturtilbud for voksne gjennom kommunen, frivillige lag og foreninger.

En promenadevei langs Hunnselva er et forslag som er blitt diskutert i kulissene. Dette kan knytte
sammen fritidsaktiviteter med Kjøpesenter og Raufoss sentrum gjennom at flere legger
ettermiddagspromenaden, jogge, sykkel- eller rullebretturen innom sentrum.
En opprettet stiftelse ”Raufoss Historiske Samlinger” skal se på muligheter for å styrke
museumsvirksomhet tilknyttet industriparken. Det arbeides med å skaffe tilveie midler for å utrede
muligheten for å etablere et museum i bygning 5 i industriparken – der hvor Benteler i dag har samlet
administrasjon og produktutvikling. Det vil være behov for ca 1000m2, hvor man ser for seg
besøksinngang fra Raufoss sentrum med mulig kafé og auditorium tilknyttet museet. Det vil kreve
betydelige midler til utredning, etablering og ikke minst drift (hvor man er avhengig av en langsiktig
finansieringsmodell).
Denne stolpen har relativt liten potensial for å skape nye arbeidsplasser. Den er derimot en viktig
byggestein for omdømme. I versjon 1 av denne rapporten, som dekker fase 2 av omstillingsprosjektet, er
det derfor ikke lagt vekt på å kartlegge potensielle aktører og prosjekter utover det som står nevnt her.
3.1.3

Sentrumsutvikling

At Raufoss sentrum ikke er det mest velutviklede eller peneste bysentrum i landet er de fleste nok så
enig om. Men med noen enkle tiltak og ivrige ildsjeler som brenner for sentrum finnes det absolutt
potensial for forbedring.
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Prosjektforslaget som er tatt fram av Raufoss Handelsstadsforening baserer seg på enkle og billige tiltak
for å gjøre presentasjonen av enkelte bygg i storgata mer delikat. Det foreslås også å iverksette
kompetansehevende tiltak for butikkeierne i sentrum for at sette fokus på skilting og presentasjon.
Det nye kjøpesentret på Raufoss har vært en suksess. Etter få år i drift skal de nå utvide arealet. Coop
Norge Eiendom skal i løpet av 2012 starte utbygging/utvidelse av Raufoss kjøpesenter, der det skal
bygges ca 11.000 m2 med kombinert handels- og næringsvirksomhet. Dette skal stå ferdig til sommeren
2013 der ca 80 % av arealene skal være handelsvirksomhet og resterende 20 % kontorareal. Det nye
kjøpesenteret kan skape opp til 100 nye arbeidsplasser.
3.1.4

Nøkler

Den fjerde stolpen dreier seg om nøkkelfaktorer til hvordan Raufoss skal fremstå mer attraktivt for
nåværende og potensielt fremtidige innbyggere.
Næringsrådet i Gjøvikregionen arbeider aktivt for at regionen skal fremstå som et attraktivt bosted for
folk også uten naturlig tilknytning til regionen. Tilbakemelding fra prosjektleder Gunn Mari Rusten tyder
på at Næringsrådet har god oversikt over hvor tilflyttere kan bo, hvor barn kan gå på
skole/barnehage/spille fotball osv men den detaljerte oversikten over potensielle arbeidsplasser og,
fremfor alt, kompetansebehov mangler. Her kan Vestre Toten kommune skaffe seg et fortrinn overfor
de andre kommunene gjennom å etablere et tett samarbeid med Næringsrådet og på den måten bli
markedsført som en attraktiv kommune for de som ønsker et spennende arbeid og en spennende fritid.
Det kan også etableres ordninger for å lokke kompetanse til kommunen gjennom et innflytterstipend
eller lignende.
At kommunen har en godt fungerende organisasjon for å ta hånd om både nåværende og fremtidige
innbyggere er A og O for å fremstå som et attraktivt bosted. God informasjon og
kommunikasjonsløsninger vil forenkle dette arbeidet. Sørum kommune i Akershus og Kongsvinger i
Hedmark er eksempler på kommuner som har kommet langt i arbeidet med nye IKT-løsninger og bruk av
sosiale medier for å samhandle med sine innbyggere.
Et godt barnehage- og skoletilbud er også en nøkkelfaktor for å tiltrekke seg nye innbyggere. Full
barnehagedekning, gode barneskoler og faglig sterke ungdoms- og videregående skoler er kriterier som
er viktige for å være et attraktivt bosted for alle, men spesielt for de kompetansemedarbeidere som
bedrifter i kommunen sårt trenger.
Raufoss videregående skole jobber på flere områder for å bedre kvaliteten i skolen og derigjennom få
flere søkere. Opplæringskontoret i Raufoss Industripark (OIR) har tidligere gode erfaringer med
forskjellige ”ung møter ung”-opplegg, det vil si at elevene selv markedsfører sin utdannelse mot
ungdomsskolene for å rekruttere flere søkere. Raufoss videregående skole kan ha stor nytte av å
markedsføre disse forbedingene via et ”ung møter ung”-prosjekt hvor utvalgte elever driver blogger og
en Face book-side, hvor alle elever i åttende, niende og tiende trinn på ungdomsskolen inviteres til å
delta sammen med lærere og andre støttespillere. På den måten vil ungdomsskoleelever få god innsikt i
hverdagen til elever ved Raufoss videregående. Som en ekstra bonus vil både skolen og industrien høye
sin kompetanse på sosiale medier.
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4 Kartlegging av eksisterende næringsliv og nettverksaktører
Det er gjennomført en rekke intervjuer med store industribedrifter, nettverksaktører og tjenesteytere i
regionen. Disse aktørene er nøkkelen til å skape nye arbeidsplasser samtidig som de selvsagt er nært
knyttet til øvrige næringer i regionen. Gjennom intervjuerne er det kartlagt en rekke aktiviteter som kan
være med på å bevare dagens arbeidsplasser, skape nye arbeidsplasser samt å gjøre bedriftene mindre
konjunkturavhengige. Næringsliv er her delt inn i tradisjonell industri og tjenesteyting.

4.1 Industribedrifter
4.1.1

Ragasco

Bedriftens hovedmålsetning er å være nummer en i verden på utvikling og levering av masseproduserte
og kostnadseffektive gass-trykkbeholdere for lagring og transport. En årlig vekst på 25-30 % er
nødvendig for å oppnå dette, hvor markedsandeler må tas fra tradisjonelle tilbydere av stål-kontainere i
tillegg til tilstedeværelse i voksende markeder knyttet til omlegging av energibruk og energibærere.
Lykkes man med dette vil man i første rekke fokusere på effektivisering av produksjon, gjennom økt
oppetid og omstillingseffektivitet, men også kapasitetsøkning og restrukturering. I et perspektiv på 3-4
år ønsker Ragasco å være etablert world-wide, med økt tilstedeværelse i eksempelvis USA, Sør-Amerika,
Midtøsten, Japan, Øst-Europa, India og Kina.

Figur 4.1 Ragasco Composite LPG Container

Bedriften har i dag 103 ansatte og hadde en omsetning på 452 MNOK og et årsresultat på 63 MNOK
etter skatt i 2009. Dette er en omsetningsvekst på over 80 % fra 2007. Utvikling og produksjon foregår
på Raufoss, hvorav komplette LPG (Liquid Propane Gas), og siden 2008 T4 CNG (Compressed Natural
Gas) for kjøretøy, produseres i automatiserte høyvolum produksjonslinjer. Materialet i selve beholderne
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er plast (PE) forsterket med viklede lag med karbonfiber. Beholderne er å få i fem ulike størrelser og et
utall varianter av ventiler og farger. Viktige egenskaper ved produktet, sammenlignet med stål, er lav
vekt, stablingsvennlighet, designfrihet, grep, synlig gassnivå, den verken eksploderer eller korroderer.
Typiske produksjonsprosesser er plaststøping, formblåsing, filamentvikling – alt knyttet sammen med
transportbånd og roboter (det tar ca 15 sekunder å produsere en konteiner).
4.1.1.1 Nye markeder
Globalt er det ca en milliard gasskonteinere i omløp (portable 5-15 kg), og årlig selges det omkring 60-70
millioner (kompositt, stål og kombinasjoner). Ragasco har i dag kapasitet til å produsere to millioner
beholdere, og har i dag ca 90 % av markedet for propanbeholdere i komposittmateriale. Bedriften har i
dag to hovedsatsningsområder:




Innen LPG-markedet er det viktig å introdusere denne type beholdere i tradisjonelle
stålbeholdermarkeder som USA, Asia og Øst Europa. Økt produktvariasjon knyttet til form, farge,
logo og hva som kan oppbevares vil også komme sterkere i fokus framover. I tillegg vil økt oppetid –
det vil si opp mot 80 % - være en viktig suksessfaktor for økt konkurransekraft, med fokus på Lean
prinsipper, omstillingstid og kontinuerlig forbedring. Patentering og IPR blir også stadig viktigere i
konkurranse med asiatiske produsenter. Bedriften har i dag fire patenter på LPG – hvor de første vil
utløpe i løpet av 2016.
I tillegg arbeides det aktivt med å utvikle nye forretningsområder basert på lagring av CNG gass.
Europeisk personbilmarked anses som et spennende marked framover, hvor det stadig kommer nye
restriksjoner med hensyn til reduksjon av vekt og utslipp, der de store bilfabrikantene er i ferd med
å ta steget fullt ut ved å tilby kundene sine biler som går på biogass, hydrogen og naturgass.
Utfordringen ligger i å utvikle og sikre teknologien samt være konkurransedyktig på pris. For
premium-segmentene i Europa kan man fortsatt konkurrere med teknologi basert på
karbonfiberløsninger, mens for Asia (Hyundai og kinesiske bilprodusenter spesielt) og Sør Amerika
må prisen ned fra dagens nivå. Nye materialer basert på avansert S-Glass (utviklet for å tilfredsstile
kravene i fm stadig større vindmøller) kan i så måte være en del av løsningen – men dette krever
commitment fra underleverandører og ikke minst standardiseringsinstitusjoner for å sikre
henholdsvis eksklusivitet (IPR) og eliminering av diskriminering i forhold til glassfiber (i dag ca 20 %).
Bedriften vil i løpet av sommeren beslutte oppstart av et CNG prosjekt basert på S-Glass. Eventuell
oppstart av dette prosjektet samt suksessfulle resultater vil sikre Ragasco som verdensledende
innen gasslagring – noe som kan forsvare videre vekst og arbeidsplasser i Norge. Eksempelvis vil
salgsøkninger i step på ca 10.000 beholdere til personbilmarkedet innbære et nytt skift i fabrikken (7
ansatte). Potensialet er stort når man vet at det bare i Asia i 2010 ble solgt ca 400.000 gassdrevne
kjøretøyer (100 liters segmentet). Italia er et betydelig marked samt USA som ser gass som et
alternativ i sin energiomlegging (shell gass) hvor eksempelvis GM trucks planlegger en gassdrevet
modell (300 liters segment). Lykkes man er det kanskje snakk om 25-50 nye arbeidsplasser på
Raufoss i et perspektiv på 2-3 år.

Risiko
 Tiden det tar å få godkjenning i ulike land.
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Tilliten til produktkategorien.
Struktur og konkurranseintensitet hos distributørene.
Metallbeholdernes relative konkurransekraft (prisen på stål og aluminium).
Utvikling innen global bilindustri og hvilke satsningsområder som vokser fram som mest bærekraftig
på kort sikt.

4.1.2

Raufoss Technology

Raufoss Technology har 100 ansatte og omsatte i 2010 for 315 MNOK – med et resultat på ca 6,4 MNOK.
Bedriftens strategi er å utvikle og produsere state-of-the-art lettvekts hjulopphengskomponenter til den
globale bilindustrien. Bedriften har i dag kunder som GM (General Motors), Hyundai, Honda, Volvo,
Saab, Daimler etc., og arbeider aktivt med å utvide kundeporteføljen. Hovedkontor samt utvikling og
produksjon for det europeiske markedet er lokalisert på Raufoss. I tillegg er det produksjonssatellitter i
Canada og Kina for å serve henholdsvis Nord Amerika og det voksende markedet i Asia. Stadig økte krav
til lettere og bedre løsninger med hensyn til korrosjon og utmatting gjør at RT tiltrekker seg økt interesse
for aluminiumsbaserte hjulopphengsløsninger. På den andre siden må virksomheten kontinuerlig
redusere pris, ressursbruk og utviklingstid for å være konkurransedyktig mot krevende kunder. Raufoss
Technology skal nå danne grunnlaget for markedsmuligheter, produktutvikling og produksjon av neste
generasjon hjuloppheng, som kan redusere kostnader knyttet til logistikk, materialforbruk og energi –
samtidig som produktegenskaper, kvalitet og produksjonseffektivitet forbedres. Dette krever utstrakt
F&U innsats på flere områder for å lykkes.
Global bilindustri preges av betydelig overkapasitet pga stagnerende markeder i Nord Amerika samt
betydelig opptrapping av produksjonskapasitet i Asia. Dette skaper grobunn kun for de som tilbyr
konkurransedyktige løsninger med hensyn til pris, egenskaper og kvalitet. Raufoss Technology må tilby
neste generasjon hjuloppheng til en 10 % lavere pris enn i dag for å bli tatt i betraktning av potensielle
kunder. Det nye prisscenarioet må gjenspeiles i form av reduserte kostnader, der redusert vekt,
energibruk, materialhåndtering etc. er viktige elementer. I dag produseres smidde kontrollarmer ut fra
ekstruderte aluminiumsstenger, noe som krever at støpt bolt ekstruderes ut til lange lengder,
eksempelvis profiler, for deretter kjøles, rettes og kappes. Tanken i dette prosjektet er å integrere
prosessene på en bedre måte. Gjennom avansert materialteknologi, smart verktøyteknologi og god
prosesskontroll ser man et stort potensial i utvikle dette videre.

Figur 4.2 Hjuloppheng fra Raufoss Technology
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4.1.2.1 Prosjektforslag 1, Rasjonell drift
For å møte prisforventninger i markedet er det kontinuerlig behov for bedre og mer rasjonell drift for å
være konkurransedyktig som leverandør fra Norge. Økt grad av fleksibilitet og mer rasjonelle prosesser
er her nøkkelkonsepter for å lykkes. Med fleksibilitet menes behovet for og både kunne omstille
produksjonsprosesser til ulike produkter på en rask og effektiv måte samt at variasjoner i ulike prosesser
kan fanges opp og justeres i real time for å sikre rett kvalitet, ytelse og egenskaper. Utvikling av nye
metoder for prosessintegrert styring og adaptivitet vil her stå sentralt, der eksempelvis
dimensjonsnøyaktighet, temperatur, kraft, vibrasjoner etc. er parametere som inngår i en automatisk
prosessjustering. Rasjonalitet er i større grad knyttet til prosessforenkling og strømlinjeforming.
Prosjektet vil blant annet inkludere aktiviteter som går på å redusere antall ledd i en tradisjonell
verdikjede bestående av ulike aktører for å integrere en større del av verdiskapningen i en
sammenhengende prosesslinje. Lykkes man med denne teknologiutviklingen vil det gi potensielt store
besparelser med hensyn til kostnader, material- og energibruk. For spesifikke høyytelses produkter er
det her snakk om 20 % kostnadsreduksjon pga produksjonsoptimalisering og energibesparelse, 20 %
redusert materialforbruk pga bedre ressursutnyttelse og 30 % mindre energiforbruk. I tillegg vil denne
type teknologi gi større designfrihet ved forming av aluminiumskomponenter og man vil kunne komme
nærmere net-shape med færre prosesstrinn. Oppnår man forventede resultater vil det tilfredsstille, ikke
bare kunde gjennom rimeligere, bedre og lettere løsninger, men også andre stakeholders gjennom
forbedringer knyttet til miljøaspekter og bedriften og samfunnet for øvrig gjennom bedre
ressursutnyttelse.
-Utvikle nye simuleringsmetoder og plattformer for å karakterisere og forstå prosessen i forhold til
metallflyt og de produktegenskaper og syklustid som er påkrevd. Metodisk vil det her være snakk om
materialkarakterisering og simulering basert på Forge.
-Økt forståelse av forholdet mellom mikrostrukturen i materialet under deformasjon samt hvordan
prosessbetingelser påvirker produktegenskaper. Testdesign og gjennomføring av tester i mindre skala,
basert på prototypverktøy, vil her danne grunnlaget for videre mikrostruktur- og materialanalyser.
-Utvikle ny og smart verktøyteknologi for produksjon av aluminiumsemner som utsettes for betydelig
økt temperatur og trykk sammenlignet med tradisjonelle metoder. Utstrakt virtuell og fysisk testing er
her nødvendig for å forstå termomekaniske forhold samt reduksjons- og smøreforhold som opptrer ved
ulike scenarioer.
-Definere state-of-the-art innen sensorikk knyttet til økt forståelse av smiforløpet og
produksjonsprosessen for å sikre oppfyllelse av en 0-feil filosofi. Metodemessig vil det være snakk om å
designe spesialtilpassede målemetoder, eks. integrert verktøysensorikk, for lokal måling av friksjon,
temperatur, trykk etc.
-Verifisere resultatene gjennom fullskala laboratorietesting.
Dette FoU prosjektet kan ses på som et teknologiprogram, parallelt med typiske kundeprosjekter, der
man søker å bygge generisk kompetanse for utvikling av fremre hjulopphengskomponenter.
Demonstrert kompetanse, dugelighet og robusthet skal i neste step adapteres til kundeprosjektene for å
sikre konkurransefortrinn uten at man tar for mye risiko på kritisk linje i stadig kortere utviklingssykluser.
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4.1.2.2 Prosjektforslag 2, Ball joint
Så lenge Volvo var eid av Ford ble det i stor grad benyttet felles plattformer for flere Volvo og Ford
modeller. Hjuloppheng og dermed kontrollarmer og kuleledd ble derfor i stor grad utviklet sammen med
Ford. Kontrollarmer ble hovedsaklig tilvirket i stål. Etter salget til Geely står Volvo friere til å utvikle
komponenter og løsninger som passer bedre med Volvo's strategi som premium merke.
Lettvektsktsløsninger i aluminium er dermed et naturlig satsningsområde. Som produsent av slike
løsninger vil Raufoss Technology være en interessant samarbeidspartner. Volvo solgte i 2009 334 808
biler.
Målet med prosjektet er å utvikle kuleledd som har bedre ytelse mhp tetthet, friksjon og levetid
samtidig som prisen er attraktiv. Mer konkret vil man studere alternative tetteløsninger. Når det gjelder
friksjon og levetid vil det gjennomføres en studie av ulike overflater på selve kula. Det vil også ses på
hvordan ulike overflatebehandlingsprosesser av kula vil påvirke friksjon og levetid. Nye typer av fett vil
også bli studert. Her finnes det mange typer på markedet med ulike egenskaper og pris. Det trengs å
teste ut og kartlegge de ulike typene for å vite hva som fungerer best i forhold til ulike
kundespesifikasjoner. Felles for det meste av denne utviklingen er at den krever fysisk testing. Det er
mange ulike materialer (gummi, fett, plast, stål) og samvirkningen mellom dem er komplisert (friksjon
over tid med varierende temperatur i varierende miljø) at de materialmodeller som eksisterer ikke er
gode nok til at dette kan FEM beregnes eller simuleres på en tilfredsstillende måte. Det å ha testutstyr
for å kunne gjøre det meste av denne testingen selv vil derfor være vesentlig for å gjøre denne
utviklingen raskt og til akseptable kostnader. Fram til nå er det kjøpt tester av eksterne utenlandske
testlaboratorier, men dette er dyrt, tidkrevende og man gjør seg avhengig av tilgjengelighet. Man mister
også mye kompetanse ved ikke å kunne teste selv. Summen av dette er at utviklingsprosjektet er
strategisk viktig for RT's videre utvikling både teknologisk og markedsmessig. Årsaken til at RT ønsker å
satse sterkere på utvikling av kuleledd er at det vil styrke mulighetene til å få nye prosjekter med
komplette kontrollarmer. Det er således fortjenesten fra disse nye prosjektene som gir lønnsomhet for
denne investeringen.
En innledende studie er utført der behovet for prosjektet er diskutert og konkrete mål og aktiviteter er
foreslått. Bedriftens ledelse og eiere har gitt tilslutning til denne studien og en økt satsning på kuleledd i
form av utviklingsressurser og testkapasitet planlegges gjennomført, men det er usikkerhet til om dette
vil skje i Norge eller ved bedriftens fabrikk i Canada. For virksomheten på Raufoss er det avgjørende at
satsningen skjer lokalt her. RT skal i 2011 og 2010 investere ca 18 MNOK i dette prosjektet – i form av
personal, FoU, testutstyr, infrastruktur, driftskostnader etc.
Det er viktig for Raufoss Technology å kunne levere komplette kontrollarmer. Da får man direkte inngrep
med bilprodusentene (OEM'ene) og kan påvirke valg av løsninger i langt større grad enn om man kun er
en leverandør av smiprodukter. Prismarginen for komplette løsninger er bedre enn for rene
smiprodukter. For å være systemleverandør er kuleleddet avgjørende.
Ved å forsterke egen kompetanse vil man enklere og tryggere både kunne kjøpe billigere komponenter
fra lavkostland basert på in-house testing og også kunne gjøre mer bearbeiding selv (f.eks. maskinering
av kulebolter). Dette vil gi større verdiskapning i eget hus.
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4.1.3

Kongsberg Automotive

Kongsberg Automotive (KA) har en misjon om “forbedret kjørekomfort”. Visjonen er å bli sine kunders
foretrukne partner i strategiske markedssegmenter, med unike deler og effektiv produksjon. Bedriften
er godt etablert globalt med 12 fabrikker på 4 kontinenter. Konsernets utviklingssenter ligger på
Raufoss. Denne plasseringen er ikke omstridd og man ser for seg at utviklingssenteret vil være på
Raufoss i overskuelig fremtid.
Bedriften opererer innenfor følgende områder:
Division: Seat Comfort
- Seat heating
- Advanced head restraints
- Advanced lumbar supports

Division: Driveline & Chassis
- Automatic shifters
- Manual rod shifters
- Manual hydraulic gear shifters
- Clutch servos
- Air brake couplings

Figur 4.3 Produkteksempler fra Kongsberg Automotive

KA har hatt stor suksess med sitt ABC-program. Det har tatt 10 år å utvikle teknologien som ledet frem
til bremserørskoblinger i komposittmateriale, noen av systemene har klikk-koblinger.
Før finanskrisen i 2008 produserte KA 2 millioner koblinger i uken. 260 mann var ansatt og ytterligere 20
var innleid. Så kom finanskrisen, transportbransjen og nyttekjøretøyer var en av de store taperne i
krisen, og produksjonen gikk ned til 4000 koblinger i uken på det verste. På det laveste omsatte man for
ca 20 % av det som var normalt. Bedriften ble tvunget til å redusere bemanningen til 109 personer.
Årsomsetningen ble mer enn halvert fra året før.
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I 2011 har man kommet over kneiken og dagens 200 ansatte produserer ca 1,7 mill koblinger i uken. Det
ser fortsatt bra ut og markedet ser ut til å vokse.
Det tok, som tidligere nevnt, 10 år å utvikle ABC-programmet som har gitt KA stor suksess. Nå ønsker
bedriften igjen å tenke langsiktig for å utvikle program som kommer om nye 10 år. Man ønsker å se til
personbilsmarkedet og det store behovet for klikk-koblinger som allerede eksisterer og som forventes
øke i årene som kommer.
4.1.3.1 Prosjektforslag
KA ønsker å screene markedet for å få frem behov til hvordan KA kan dekke markedes behov i
fremtiden. Man ønsker å bevege seg inn på et nytt marked – personbil. Personbilsmarkedet er større,
markedet har større potensial og er mindre konjunkturavhengig. Dagens personbiler har som regel en
annen teknologi hva gjelder koblinger. Det er dog forventet at både brenselsystemer og systemer for
annen type veske, som for eksempel spylervæske vil basere seg på klikk-koblinger i en nær fremtid.
Hovedfokus er å finne nye markeder for sine produkter og know-how. Dette gir en lav teknologisk risiko.
Markedsmessig så er det en del risiko forbundet med prosjektet. Inngrep med kundene og synergier er
nøkkelord. En kjempesuksess kan generere 500-700 arbeidsplasser, mens en middels suksess kan gi
omtrent 200 – 300 arbeidsplasser.
Tekniske nøkkelfaktorer:





Kompositt og plaststøyping
Design av koblinger i kompositt
Verktøyteknologi
Utviklingsmetodikk

KA har kompetansesenteret for koblinger på Raufoss. Også i internasjonaliseringsloopen skal tenkingen
foregå på Raufoss. Etablering i Asia vil generere mer arbeid på Raufoss. Ekspertisen blir sendt til Asia fra
Raufoss.
4.1.4

Hydro Aluminium Profiler

Hydro Aluminium Profiler er en av Skandinavias ledende leverandører av ekstruderte, bearbeidede og
overflatebehandlede aluminiumprofiler og komponenter. Bedriften driver utvikling og produksjon av
kundespesifiserte aluminiumprofiler til de fleste bransjer, som for eksempel transport, bildel, møbel,
elektronikk, konstruksjon, bygg/anlegg og industrielle applikasjoner. Produksjonen foregår på seks
lokasjoner fordelt på Norge, Sverige, Finland og Russland, med hovedkontor på Raufoss hvor også
utvikling, salg, konstruksjon og kundeservice er lokalisert. Totalt har selskapet 425 ansatte og omsetter
for ca en milliard kroner (2009) ut fra en produksjonstonnasje på 30.000 tonn. Ekstruderingsverket på
Raufoss består av tre presser, P12, P22 og P65 (indikerer presskraft i hundre tonn), som har kapasitet til
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å produsere profiler med et tverrsnitt på
520 millimeter med en vekt på 30 kg/m. I
tillegg er det et støperi tilknyttet HAP på
Raufoss, slik at man eksempelvis for
strukturelle bildeler som crash management
komponenter, levert av Benteler, har en
tett integrert og samlokalisert verdikjede fra
støpt bolt, via ekstrudert profil og til ferdig
støtfanger.
4.1.4.1 Omstillingsprosjekt
Bakgrunn: Aluminiumsbransjen globalt er
inne i en betydelig konsolideringsfase, noe
som også i høyeste grad påvirker disponeringene til Hydro. Overkapasitet i markedet for ekstruderte
produkter, grunnet salgsnedgang knyttet til bilindustrien og andre sentrale europeiske markeder, gjør at
Hydro aluminium Profiler må restrukturere sin virksomhet. Et ledd i denne restruktureringen er
nedleggelse av presseverket på Karmøy, som innebærer at man tar ut kapasitet som er basert på
gammel og lite miljøvennlig og effektiv teknologi - som også påfører selskapet høyere faste kostnader
enn mer moderne og tilpasset kapasitet.
Denne nedleggelsen gir derimot store muligheter for industrimiljøet på Raufoss og Magnor. Over en
utfasingsperiode på 15 måneder skal Hydro bygge opp teknologi, kapasitet og kompetanse på Raufoss
for å sikre en strømlinjeformet restrukturering til det beste for nye og eksisterende kunder. Hydro ser
derfor for seg en tredelt investeringsmodell for den planlagte restruktureringen, som innebærer; 1)
teknologimodernisering, 2) oppstart og igangkjøring av nye verktøy og 3) kompetanseutvikling.
1) Teknologimodernisering: Storpressa på Raufoss er i utgangspunktet en nyere og mer effektiv og
robust presse enn den som nå nedlegges på Karmøy. Likevel kreves det investeringer knyttet til
modernisering og oppgradering for å sikre konkurransedyktig teknologi. Eksempelvis vil
oppgraderingen innbeære en mer miljøvennlig produksjon, der man ser for seg å spare 3-4
MNOK pr år i energikostnader. I tillegg vil man gjennom en oppgradering kunne redusere antall
reklamasjoner knyttet til grafittimerker etc.
2) Oppstart og igangkjøring av nye verktøy: Over 1400 ekstruderingsverktøy skal flyttes over fra
Karmøy og til Raufoss, der 70 % av disse må bygges mer eller mindre nye og resterende
ombygges for tilpasning til pressene på Raufoss. Dette vil føre med seg betydelig konstruksjonsog maskineringsarbeid som kan tilfalle verktøybyggermiljøet på Raufoss. I tillegg vil Hydro sette
på betydelige ressurser i en oppstartsfase for å kvalitetssikre at verktøyene og produktene er i
henhold til kravspesifikasjoner.
3) Kompetansebygging: En betydelig del av produksjonsvolumet som overtas fra Karmøy er
produkter rettet mot andre markeder enn det Raufoss tradisjonelt leverer til. Den nye
produktporteføljen vil inneholde produkter for eksempelvis marine og offshore applikasjoner,
som krever at HAP Raufoss må kvalifisere seg i henhold til nye krav og kvalitetsstandarder. Det
viktigste punktet knyttet til kompetanse er opplæring av nyansatte. HAP sin fabrikk på Raufoss
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planlegger med en bemanningsøkning på 30-40 personer kommende år, noe som vil kreve
kompetanseheving relatert til aluminium som materiale, aluminiumsforming, kvalitet,
produksjonseffektivitet, HMS etc. – som alle er viktige aspekter for økt konkurransekraft.
Rammebetingelser: Den interne restruktureringen i Hydro for å tilpasse virksomheten til globale
markedskonjunkturer er også avhengig av lokale og nasjonale rammebetingelser. HAP ser
kompetansemiljøet innen lettvektsmaterialer på Raufoss som svært interessant for videreutvikling av
bedriften, og har i den sammenheng gått inn på eiersiden i SINTEF Raufoss Manufacturing. Det antas
også at Raufoss som industristed har tilgjengelige ressurser i form av arbeidskraft pga betydelig
nedbemanning i industrien siste 2-3 år.
Konsekvenser av og ikke lykkes: Restruktureringen i HAP er et nødvendig grep for å redusere
kostnadsnivået i konkurransen med Søreuropeiske, asiatiske og amerikanske ekstruderingsverk. Man er
også avhengig av å utvikle nye, bærekraftige og innovative produkter, i tett samarbeid med kunder, for å
sikre et solid fundament for fortsatt nedstrøms aluminiumsproduksjon i Norge. Det vil si at
kombinasjonen av kostnadseffektive og robuste prosesser samt innovative og smarte løsninger er helt
essensielt for å motvirke videre flytting av kapasitet til lavkostnadsland.
Gjennomføring av utfasing og kompetansebygging: HAP har planer om å bruke 25 MNOK i
oppstartskostnader i løpet 2011. En betydelig andel av disse midlene, ca 9 MNOK, er knyttet til
kompetanseutvikling av personell for å overta produksjonsvolum som tidligere er produsert på HAP
Karmøy. Konkrete kompetanseutviklingsaktiviteter er som følger:










Opplæring knyttet til nye kravspesifikasjoner er viktig for å kunne sikre kvalitet i prosessene.
Det vil kjøres opplæring i nye kvalitetsstandarder, for eksempel Lloyds for marine og offshore
applikasjoner, i tillegg til kundespesifikke krav.
Omstillingshastighet ved bytte av verktøy er svært viktig for å oppnå effektiv drift og høy OEE
(Overall Equipment Effeciveness). Når man øker antall nye profilverktøy i omløp med ca 1400 vil
fokus på dette bli enda tydeligere, og man ser for seg å kjøre kursing i metoden SMED (Single
Minute Exchange of Die) på bred operasjonell basis i bedriften.
Man øker ikke bare antall verktøy men også kunder og leveringslokasjoner. I denne
sammenheng er det viktig å sikre effektiv logistikk – right place, in time, in full – for å
optimalisere kundetilfredshet og kostnadseffektivitet.
Lean og bærekraftig produksjon er nøkkelfaktorer for overlevelse i konkurranseutsatt industri.
HAP vil kurse sine medarbeidere i Lean prinsipper og teknikker, og planlegger i den
sammenheng å sette på et ekstra skift i produksjon i tre måneder, uten nødvendigvis
kundeordre som tilsier det, for å trene og lære opp folk samt teste nye verktøy. Dette er en
betydelig investering.
HAP vil også videreutvikle ideen om et innovasjons- og kompetansesenter for å gi økt
produktverdi for kunden. Et slikt senter kan ha en todelt rolle; for det første, lære opp ansatte i
produkt- og materialegenskaper, produktmuligheter og produksjonsmessige aspekter, og for det
andre, fasilitere nødvendig tverrfaglig ekspertise for å bygge størsts mulig verdi inn i produktet.

Det er her snakk om i størrelsesorden 30-40 nye arbeidsplasser på Raufoss.
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4.1.5

Nammo Raufoss

Nammo er en høyteknologisk bedrift innen forsvar og romfartsprodukter. Bedriften er spesialisert innen
design, utvikling, testing og produksjon av ammunisjon og rakettmotorer. Konsernet er også
verdensledende innenfor miljøvennlig demilitarisering av ammunisjon. Nammo har i dag omkring 1900
ansatte, og av dem arbeider ca. 700 i Norge. Konsernet har heleide datterselskaper i 7 land; Norge,
Sverige, Finland, Tyskland, Sveits, USA og Canada og til sammen 17 produksjonsenheter. Den årlige
omsetningen ligger på ca 3.4 MRD NOK.
4.1.5.1 Strategi måleteknologi og verktøy
Nammo går mer og mer over til tredimensjonelle målemaskiner for oppmåling av prototyper og
produkter knyttet til tilvirking av ammunisjon og rakettmotor. Det vil si at behovet for kvalitetskontroll
på tradisjonell måte avtar – og dermed behovet for kalibrering av måletekniske instrumenter. Dette kan
på sikt forvitre miljøet, eksempelvis ved Raufoss Industrial Tools som er en nasjonal leverandør av
kalibreringstjenester. Nammo mener det er viktig å ivareta denne type kompetanse i tilknytning til
industriparken – ikke bare for Nammo, men også for andre aktører og ikke minst maskineringsmiljøet i
Gjøvikregionen.
Tilvirking av verktøy for produksjon av produkter til både forsvar og sivil bruk er til dels fragmentert i
området. Nammo har egen verktøyproduksjon, men kjøper også fra lokale tilbydere samt andre
leverandører fra land godkjent av Nato. Lokale tilbydere er eksempelvis Raufoss Industrial Tools,
Benteler, SRM, Topro, Intek, Tokvam, Mustad Longline etc. Til sammen besitter disse bedriftene
betydelig kompetanse, erfaring, teknologi og maskinpark med hensyn til maskinering. Nammo ser her et
økende behov for koordinering og restrukturering for å beholde og styrke denne type kompetanse.
4.1.5.2 Omstillingsbehov
Et annet innspill til behov for omstilling hos Nammo er en potensiell overtakelse av produksjon av Link.
Dette produktet binder sammen ammunisjon i kjeder for typisk effektiv bruk av mitraljøse og
maskingevær. En overtakelse av maskiner og utstyr fra dagens leverandør kan, i samarbeid med
Bandak/RIT, skape 3-4 arbeidsplasser på Raufoss.

Figur 4.4 Ammunisjonsproduksjon hos Nammo Raufoss
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4.1.5.3 Generell strategi teknologioverføring
I tillegg er det antageligvis stort potensial i å kunne overføre teknologi fra forsvarsprodukter til sivile
formål. Nammo har i dag ikke ressurser til å utrede dette nærmere, men er villig til å dele teknologi og
erfaringer med seriøse lokale aktører. Nammo har lang tradisjon for FoU tilknyttet sine
teknologiprogrammer og er verdensledende innenfor en del nisjeprodukter til krevende kunder innen
forsvarsindustrien. Innen elektronikkutvikling og materialer burde det være store overføringsverdier.
Det pekes spesielt på kunnskap opparbeidet mht til karbon-karbon materialer, stor motstand mot
varmeoverføring og reaksjon med andre materialer, som interessent for anvendelse til flyindustri,
energiutnyttelse, medisin, forbrenning etc.
4.1.6

Benteler

Benteler Aluminium System Raufoss utvikler og produserer strukturelle produkter basert på ekstrudert
aluminiumsprofil til global bilindustri. Energiabsorpsjon i bilens struktur ved krasj er fellesnevner for
mange av produktene, der støtfangere med tilhørende krasjbokser er hovedprodukter fra Raufoss.
Produktporteføljen ellers består hovedsakelig av:





Bumper beams and bumper systems
Crash boxes
ROPS: roll-over protection systems for
convertibles
Fuel filler pipes






Add-on frames
Windshield frames
Longitudinals
Sub frame components

Benteler Automobiltechnik GmbH, som er automotive-delen av Benteler Group, overtok ved årsskiftet
2009/2010 Hydro sin bildelaktivitet på Raufoss. Dette er et tradisjonelt stålselskap som sysselsetter over
24 000 ansatte ved 150 anlegg i 35 land, hvor 80 prosent av virksomheten er tilknyttet bildelproduksjon.
De ser at framtidens løsninger er lettere produkter for å få ned CO2-utslipp og drivstofforbruk, der
komposittmaterialer, aluminium og multimaterialløsninger framstår som svært konkurransedyktige
løsninger.
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Figur 4.5 Benteler Raufoss produkter

Hovedstrategien er å utvikle kundespesifikke produkter hvor Raufoss er hovedsete for
materialkompetanse, produkt- og prosessutvikling og produksjon. For 7xxx aluminiumslegeringer finner
man på Raufoss en helintegrert verdikjede fra støperi, ekstrudering, verktøybygging og til forming av
ferdige produkter. Avansert prosess- og produksjonsteknologi, med høy oppetid, for tilvirkning av
differensierte produkter med high-end egenskaper er styrken til Benteler. Utfordringer er selvsagt
knyttet til å tilby konkurransedyktig pris, teknologiinnovasjon, mer fleksible løsninger, lavere vekt med
forbedrede egenskaper og ikke minst være ledende på utviklingstid og ressursbruk. Historisk har man
klart å utvikle seg i takt med kundekrav, der man har gått fra ca 50 støtfangere pr time i 1970 til 400 pr
time på M24 i 2010. Benteler Raufoss har etter restruktureringen fortsatt sterke bånd til fabrikkene
Louviers i Frankrike, Holland i USA, Tønder i Danmark, Stribo i Tsjekkia og Suzhou i Kina hvor det er
utstrakt kompetanse- og teknologioverføring. Dette er viktig for miljøet på Raufoss i tillegg til at Benteler
ser ut til å ville bygge aluminiumskompetanse på Raufoss gjennom både eierandeler i SRM og fokus på
produktutvikling.
4.1.6.1 Omstilling
Benteler Raufoss har siden overtagelsen, fra Hydro Aluminium Structures til Benteler, høsten 2009 hatt
sterkt fokus på interne prosesser og kostnadskutt. Dette vil også fortsette framover i kombinasjon med
en vekststrategi på 15 % årlig vekst. For å strømlineforme produksjonen ser Benteler på muligheter for å
konsolidere verktøyproduksjon, vedlikehold og støtfangerproduksjon. I dag er disse aktivitetene spredt
over et stort område og i mange og til dels uhensiktsmessige bygninger. Dette innebærer en betydelig
omstilling der man må optimalisere logistikk og interaksjon mellom ulike avdelinger og ledd i
verdikjeden. Benteler har i dag produksjonslinjer for både små og store volum til kunder som GM, Audi,
BMW, Toyota, Nissan, Daimler, Porsche, Rover, Rolls Royce etc. Veksten ser man for seg gjennom
fortsatt fokus på crash management systemer, der bruk av ekstrudert profil, i kombinasjon med andre
materialer og nye sammenføyningsmetoder, kan benyttes inn mot produksjon av nye og innovative
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strukturelle produkter, også inn mot det voksende el-/hybrid-markedet i tillegg til andre applikasjoner
rettet mot andre markeder enn bil.
I tillegg til utfordringer og omstillinger i form av konsolidering av aktivitet innenfor Raufoss Industripark
fokuserer Benteler Raufoss på å styrke verktøymiljøet i området. Bedriften har egen verktøyavdeling
som konstruerer og bygger verktøy for avanserte formingsprosesser, både ekstrudering og
profilforming, i tett samarbeid med prosessutvikling og produksjon. Utviklingen innen verktøyteknologi
går mot mer fleksible og modulariserte verktøy med høy fokus på presisjon, repeterbarhet,
tilgjengelighet og tilvirkningskostnad. Verktøyutvikling i tett samspill mellom praktisk og teoretisk
kunnskap har vært og vil bli en viktig nøkkel for å opprettholde konkurransekraft på Raufoss.
4.1.7

Raufoss Water and Gass

Raufoss Water & Gas AS (RWG) som utvikler og produserer vann- og gasskolinger har siden 2004 vært et
heleid datterselskap av den nederlandske industrigruppen Aalberts Industries NV. Gjennom denne
bedriften, som omsetter for ca12 milliarder NOK og med ca 9000 ansatte fordelt på 100 bedrifter
worldwide, inngår Raufoss Water & Gas AS i et nettverk av bedrifter i Europa og USA. Dette styrker
bedriftens posisjon og muligheter i de nevnte markeder. Hovedkonseptet til RWG er å skape verdier
gjennom utvikling og leveranser av miljøvennlige produkter med høy kvalitet til kundens krav innenfor
vann-, avløps- og gassdistribusjonsnett. Hovedproduktene er ISIFLO (eget brand) messingkoblinger for
sammenføyning av rør innen vann- og gassforsyning – som er et av de sterkeste merkene innenfor
Europas vann-, avløps- og gassdistribusjonsnett. ISIFLO er markedsleder innen sitt segment i
Skandinavia, Tyskland og Frankrike. RWG gruppen har 120 ansatte og en konsolidert omsetning på
ca 350 MNOK i tillegg til datterselskapene i Sverige, Tyskland og Frankrike. Etter mange års storsatsning
på utvikling av komposittmateriale med tilhørende konsepter, produkter og prosesser er RWG nå klare
for å styrke eksisterende markeder samt utvikle nye områder. Dette utviklingsarbeidet har vært
gjennomført i nært samarbeid med egen utviklingsavdeling og med eksperter fra råvareprodusent, FoU
institutter samt lokale produsenter av plastprodukter. De nye produktgruppene er testet og kvalifisert
etter alle normer og standarder som også er gjeldende for eksisterende ISIFLO messingkoblinger. Det
mest nyskapende produktet er Sprint-koblingen, hvor man finner innovative innstikksprinsipper i
samspillet mellom mekanikken i pushback-ringen, o-ringen og klemringen.

Figur 4.6 Kobling fra Raufoss Water and Gass
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4.1.7.1 Prosjektforslag
Raufoss Metall AS besluttet i 2010 å avvikle sine aktiviteter knyttet til messingproduksjon på Raufoss –
noe som innebærer betydelige utfordringer for RWG siden Raufoss Metall er hovedleverandør av
messing til RWG og produksjon av koblinger til vann- og gassdistribusjon. RWG har i så henseende
vurdert flere alternativer, men kommet fram til at en overtagelse og videreføring av smiavdelingen til
Raufoss metall vil være det beste for RWG og samfunnet på Raufoss for øvrig. Smiavdelingen omfatter
17 arbeidsplasser. Eieren til RWG, Aalberts Industries NV, har flere bedrifter med smikapasitet nærmere
hovedmarkedene til RWG, slik at ved en eventuell utflytting vil transport av smigods fra kontinentet og
til RWG Raufoss for videreforesling betraktes som lite hensiktsmessig. Denne situasjonen vil il true
ytterligere 30 arbeidsplasser knyttet til RWG og ISIFLO bearbeidingsverksted. I forbindelse med
overtagelse av smiavdelingen til Raufoss Metall er det behov for omstilling innen automatisert
produksjon, vedlikehold, Lean og kompositt- og plastmaterialer.
Automatisering / robotteknikk. Det er investert i gradeautomater, maskiner som automatisk fjerner
overskytende material etter smioperasjoner, som settes sammen med roboter for innlegging i maskin.
Dette gjør det mulig å øke effektiviteten betraktelig i produksjonen. I tillegg til direkte investeringer i
maskiner og utstyr vil det være behov for ombygging og opplæring. Tilpasning av produksjonsutstyr til
mer rasjonell produksjon er viktig for styrking av konkurransekraft – der man ved suksessfulle resultater
på sikt kan ta hjem produksjon av smidde komponenter som i dag produseres i utlandet.
Vedlikehold. Smiavdelingen ved Raufoss Metall bærer preg av manglende vedlikehold over tid – hvor
særlig smipressen, som er den mest kritiske prosessen for produksjon av ISIFLO koblinger, krever
omfattende oppdatering og vedlikehold for sikre en robust prosess og produkter med rett kvalitet og
riktige egenskaper.
Lean produksjon. Kursing og implementering av Lean prinsipper i produksjon er et viktig ledd i å
oppdatere smiavdelingen ved Raufoss Metall til en lønnsom og bærekraftig virksomhet med trygge
arbeidsplasser også i framtiden. Her vil LeanLab på Gjøvik spille en viktig rolle. I tillegg vil det være
nødvendig med installasjon og implementering av et nytt styringssystem for oppfølging og planlegging
av produksjon (MPS).
Materialer. RWG er bekymret for en forvitring av messingkompetanse på Raufoss dersom
smiavdelingen ikke opprettholdes. I tillegg til RWG har Aalberts Industries 10 andre bedrifter for
produksjon av messingkomponenter, der ingen av dem har materialteknisk kompetanse tilsvarende det
man har på Raufoss. Det ligger derfor et betydelig potensial i å opprettholde dette miljøet. RWG utvikler
også nye materialer, plastkompositt, for bruk i vann- og distribusjonskoblinger. En omfattende
omskolering av personell i retning av sprøytestøping av komposittmaterialer vil måtte skje i løpet av
2011. i den forbindelse har RWG sammen med SRM investert i en sprøytestøpemaskin som i første
rekke er tenkt etablert som et opplæringssenter for både RWG og øvrige medlemsbedrifter i Plastnett
innlandet.
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4.1.8

Plastal

Plastal Raufoss, del av Plastal Industri AB med totalt 760 ansatte og lokasjoner i blant annet Göteborg og
Gent, er blant de ledende produsentene av overflatebehandlet og sprøytestøpt plast til den europeiske
bilindustrien. Hovedfokus har hittil vært støtfangere, interiørkomponenter og dekorerte
plastkomponenter for personbiler og lastebiler. Strategien er basert på de fire pilarene kundefokus,
avanserte plastprodukter til premium segmentet, kunde- og prosessdrevet utvikling samt
desentraliserte beslutninger. Plastal Raufoss består av både en utviklingsavdeling og et
produksjonsanlegg. Utviklingsavdelingen utvikler og prosjekterer høyteknologiske plastkomponenter og
systemer hovedsakelig til eksteriør på personbiler og lastebiler. Hovedkunder er Volvo, Scania og Saab,
der produktene består av sprøytestøpte og lakkerte plastkomponenter. Produktene og systemene
utvikles i nært samarbeid med kunden – fra styling til ferdig validert produkt/system. De fleste
plastkomponentene produseres ved produksjonsanleggene i Göteborg og Gent hvor de sekvenseres JIT
(just in time) til kunden, men en del småserier, reservedels- og spesialprodukter produseres på Raufoss.
I tillegg driver Plastal innovasjonsprosjekter der de utvikler egne konseptuelle løsninger for nye
produkter, basert på nye plast- og lakkmaterialer eller nye produksjonsprosesser. Spesielt ser man en
økende grad av avanserte fiberforsterkede kompositter. Det er i dag 146 ansatte ved Plastal Raufoss,
hvorav 17 på utviklingsavdelingen, og omsetningen i 2010 var på ca 181 MNOK. Bedriften har i dag for
lav utnyttelse av eksisterende produksjonskapasitet, og har dermed som målsetning å øke belegget slik
at det er behov for ett skift til.

Figur 4.7 Produkter fra Plastal
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4.1.8.1 Potensielle prosjekter
Rasjonell produksjon: Ved fabrikken på Raufoss har man et avansert og unikt reservedelskonsept for
Volvo. Etter at en bilmodell går ut av serieproduksjon i fabrikkene i Göteborg eller Gent flyttes
produksjonsutrustningen til Raufoss der det produseres reservedeler til Volvo i 15 år. Man ser nå at
variantfloraen eksploderer ved at det introduseres nye modeller og face-lifts hyppigere, der for
eksempel hver modell oppdateres hvert 3-4 år og stadig med flere fargealternativer. I tillegg til
reservedeler produserer Plastal Raufoss en del småserie plastkomponenter til Volvo serieproduksjon,
tilbehør og spesialbil, og da også med behov for spesialfarger. Bedriften får dermed et stort antall
verktøy og lakkonfigurasjoner å administrere samt veldig variable batch-størrelser, slik at økt fleksibilitet
og raske omstillinger blir stadig viktigere for å kunne drive rasjonelt. Bedrifter som produserer en-stykk
ordre for levering direkte til kunde må ha gode løsninger for å håndtere vareflyten. Internt fordrer dette
enkle, adaptive og fleksible automasjonsløsninger for å kunne opprettholde sikre og gode leveranser.
Det vil derfor være høye krav til fleksibilitet og omstilling av linjen, samt at det skal være
kostnadseffektive løsninger for denne type produksjon. De automatiserte linjene må håndtere flyten av
varer etter et en-stykksprinsipp, og spesielt operasjoner i forbindelse med pakking og hulltaking vill være
aktuelle i dette prosjektet. Automatisering av pakking av store og komplekse deler er en stor FoUutfordring som blant annet vil medføre samhandling robot/menneske. Utvikling av automatisert utstyr
for fleksibel hulltaking ses også på som et kritisk punkt for å lykkes.
Fabrikk 2015: Plastal jobber også med et omstillingsprosjekt for sikre at man jobber i henhold til stateof-the-art innen produksjonslogistikk, der man har en tidshorisont på fire år fram i tid. Dette er med
henblikk på å oppnå optimal bruk av kapasitet og ressurser i forhold til økt produktvarians. I dette
framtidsbildet ser man også for seg andre kunder og bransjer enn det man har i dag.
Nye produkter og ny teknologi: Plastal jobber her i flere retninger. I dag er hovedfokus lakkerte
støtfangerkapper i plast i tillegg til accessories som hjulbuer, bodykit og dørterskler. Framtidens biler vil
møte stadig strengere krav til lette løsninger, noe som innebærer mange muligheter for plast og
fiberforsterkede polymerer. Her jobbes det med utvikling av ulike plastløsninger for accessories til ulike
kunder. I tillegg til økt satsing innen bilmarkedet jobber også Plastal sammen med andre norske
underleverandører om konseptutvikling. Her vil det kreves investering i andre og mer fleksible typer
sprøytestøpemaskiner enn det man har i dag. Også innen lakkering er det konkrete utviklingsprosjekter
på gang, der man ser på både mer miljøvennlige kjemikaliesammensetninger i lakk samt oppgradering
av lakkeringsroboter for å forbedre finish, kvalitet og kapasitet.
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4.1.9

SINTEF Raufoss Manufacturing

SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM)er et allmennyttig forskningsinstitutt som har til formål å drive
forskning, innovasjon, utvikling, tjenesteyting og formidling av FoU innen områdene materialteknologi,
produksjonsteknologi og produkt- og produksjonsutvikling, samt andre aktiviteter som har naturlig
sammenheng med dette. Bedriften har vokst til en kunnskapsbedrift på nesten 90 ansatte i løpet av få år
og omsatte for 88 MNOK i 2010. I perioden fra 2005-2010 har fokuset stort sett vært regionalt på
Raufoss og industriklyngen, men har nå som målsetning å befeste sin posisjon som et nasjonalt
kompetansesenter innenfor norsk vareproduserende industri. Gjennom NCE (Norwegian Centres of
Expertice), nasjonale og europeiske forskningsprosjekter, etablert FoU avdeling i Trondheim og
lokasjoner på Møre og Kongsvinger tar man aksjoner for å ta en rolle utover regionen Innlandet.

Figur 4.8 SINTEF Raufoss Manufacturings fagområder

SRM er organisert i virksomhetsområder som ikke har fullt resultatansvar, men som er ansvarlige for
egen omsetning, dekningsbidrag, kvalitet og faglig utvikling. Disse områdene er:
Materialteknologi er et tverrfaglig felt som omhandler materialers egenskaper og deres bruksområder
innenfor forskjellige områder. Forholdet mellom ulike materialers struktur på molekylært og atomært
nivå, og deres makroskopiske egenskaper står sentralt. I samspillet mellom legeringsvalg, valg av
produksjonsprosesser og optimalisering av produktets mekaniske og fysikalske egenskaper, spiller
materialteknologi og beregningsmekanikk en nøkkelrolle. Bruk av beste kjente teknologi i daglige, faglige
støtteaktiviteter og utvikling av ny teknologi gjennom FoU prosjekter er arbeidssettet. Dette er
fundamentet for å sikre kundene kvalitet, kontinuitet, videreutvikling og nyskapning. Området jobber i
hovedsak med materialene aluminium, messing, titan, plast og plastkompositter.
Produksjonsteknologi har som visjon å utvikle teknologi og systemløsninger for lønnsom produksjon, og
tilbyr spisskompetanse innen automatisert og fleksibel produksjon. Ved å benytte moderne verktøy,
teori og lang erfaring sikres optimal effektivitet og kvalitet i produksjonen. Avdelingen har tilgang til
moderne laboratorier for verifikasjon av teoretisk forskningsarbeid og for gjennomføring av
industriprosjekter. Hele kjeden fra grunnforskning til verifikasjon, implementering i bedriftene dekkes,
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og her jobbes det mot bransjer som aerospace, automotive, elektromekanisk, energi, næringsmiddel,
maritim, mekanisk, møbel og subsea.
Produkt- og produksjonsutvikling er et relativt nyopprettet fagområde og har til hensikt å forbedre
utviklingsprosesser innen både vareproduksjon og offentlige virksomhet. Avdelingen har
spisskompetanse innen kvalitets- og prosessforbedring, bærekraftig produktutvikling og
kunnskapsbygging i innovasjonsprosesser.
4.1.9.1 Potensielle prosjekter
SRM jobber med å etablere et bærekraftslaboratorium for å hjelpe kunder med å skape gode ideer,
demonstrere teknologi, kursvirksomhet, refleksjon i tidligfase produktutvikling, parkbibliotek,
prosessforbedring, ekspertdannelse etc. Bakgrunnen for en slik etablering er økende krav til
utviklingsprosesser i form av kortere utviklingstid, krav til bærekraftige og innovative løsninger,
ressursknapphet, tverrfaglighet og ikke minst kort payback tid. Dette er et omstillingstiltak i den
forstand at det kan hjelpe organisasjoner i å tenke annerledes og dermed skape ideer, produkter,
prosesser og metoder som ikke nødvendigvis er i samsvar med eksisterende kjernekompetanse eller
prosesser. Det er i første rekke viktig å lage et konsept/prospekt som kan markedsføres/videreutvikles
sammen med potensielle kunder og partnere for og både sikre et riktig produkttilbud og en langsiktig
finansieringsmodell. Det er naturlig at man utvikler senteret i tett samarbeid med NCE, Komm-Inn,
Næringsrådet i Gjøvikregionen, HiG og muligens et industrimuseum på Raufoss for også å ivareta et
besøkssted hvor man kan se både framover og bakover i tid.
Det jobbes også aktivt med å komme i posisjoner innen nye bransjer med betydelig vekstpotensial.
Eksempler på dette er vind- og småkraftenergi, offshore og maritim sektor samt fly- og romfartsindustri.
Innen offshore vindenergi, som har et enormt potensial innen fornybar energi, er SRM representert i
strategiprosessen på konsernnivå i SINTEF. Her vil det utarbeides hvilke muligheter norsk industri har for
både utvikling og produksjon knyttet til framtidige leveranser til dette markedet. Dette innebærer også
muligheter for kompetansebedrifter i Vestre Toten som besitter kompetanse inne avansert produksjon,
verktøykompetanse, egnede materialer som aluminium og plastkompositter samt simulering og
beregning av dynamisk påkjente konstruksjoner. Det samme er til dels dekkende for de andre nevnte
områdene, der SRM er i dialog men blant andre Norsk Romsenter, NASA materialteknologi, FMC, Aker
Solutions, InnoWind, Kleven Maritime etc. Det krever derimot mye ressurser å kartlegge interesse,
potensial og konkrete aktiviteter med lokale bedrifter knyttet til disse nye markedene.
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4.2 Nettverksaktører
4.2.1

NCE Raufoss

NCE Raufoss er det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon,
og arbeider med å fylle rollen som det norske senteret for alle vareproduserende industri. NCE står for
Norwegian Centre of Expertice og er det tyngste programmet i Norge for å utvikle de mest vekstkraftige
og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge (www.nce.no). NCE Raufoss er et konsortium av 16
medlemsbedrifter og omfatter i tillegg nettverket TotAl-gruppen med 38 medlemsbedrifter. Til sammen
omsetter bedriftene for ca 6 milliarder kroner med en eksportandel på ca 85 %. Antall ansatte er ca
5000, fordelt på bedrifter fra 10 til 1000 ansatte. Flere av bedriftene er del av globale konsern med
aktivitet over hele verden. Programmet har pågått siden 2006 og skal løpe ut 2016. følgende
bedrifter/nettverk er med i konsortiet:










Raufoss Technology & Industrial
Management AS
Nammo Raufoss AS
Hydro Aluminium Structures Raufoss AS
Hydro Aluminium Profiler AS
Raufoss Technology AS
Kongsberg Automotive Raufoss AS
Steertec Raufoss AS
Plastal AS
Hexagon Composites ASA










Raufoss Water and Gas AS
Raufoss Metall AS
Raufoss Industrial Tools AS
Mustad Longline AS
TotAl-gruppen (bedriftsnettverk
bestående av 27 SMB-bedrifter)
Raufoss Næringspark ANS
Topro
Hapro

De største markedene er den globale automotive-industrien og forsvarsbransjen. Kompetansebasen i
dette bedriftsnettverket er internasjonalt ledende innen sine nisjer, og spesielt innen materialteknologi
og produksjonsteknologi. Konsortiet av bedrifter har sitt tyngdepunkt i Raufoss Industripark, men har
også medlemsbedrifter andre steder i Innlandet. Den tette koblingen mot forsknings-, utviklings- og
akademiske miljøer er et av fortrinnene til klyngen. Det felles FoU-selskapet SINTEF Raufoss
Manufacturing er prosjektleder for NCE Raufoss og samtidig et felles utviklings- og kompetansemiljø for
alle bedriftene og i stadig større grad for øvrig norsk vareproduserende industri.
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Figur 4.9 Nettverket NCE Raufoss

4.2.1.1 Strategi for NCE Raufoss
Målet med NCE Raufoss er å bygge varige verdier og utvikle en struktur som utgjør en komplett
utviklingspartner for vareproduserende industri. For å oppnå dette må de 3 pilarene vist i figuren under
på plass. Utviklingen så langt viser at NCE Raufoss er godt på veg når det gjelder klyngeutvikling
(nettverk, arenaer, relasjoner, felles prosjekter og strategier etc.) og FoU-partner (SINTEF Raufoss
Manufacturing), mens den kommersielle utviklingen ikke har hatt sammen utvikling i fellesskapet. Sist
nenvte område har høyeste prioritet i kommende fase.

Figur 4.10 NCE Raufoss strategi

Innovasjons- og omstillingstiltak Komm-Inn
Formålet med NCE-ene, som etter hvert har blitt 12 sentere, er å fremme nyskaping og fornyelse for å
styrke eksisterende bedrifter, samt å bidra til å utvikle nye produkter som sikrer bedriftenes framtid. I
tillegg skal det danne grunnlaget for å etablere nye bedrifter. For å oppfylle NCE som en sterk
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kommersialiseringsaktør skal det opprettes et spin-off selskap, komm-inn, som skal skape verdier for
sine eiere gjennom etablering og utvikling av vekstbedrifter.
Selskapet eies av 7 virksomheter og offentlige aktører, med like eierandeler. Bakgrunnen for stiftelsen er
å bygge opp en slagkraftig, kompetent og målrettet aktør for etablering og utvikling av vekstselskaper
basert på forretningskonsepter med høyt kommersielt potensial og kompetanseinnhold. Integrert i
dette skal det drives inkubatordrift for å få et bredere vekstgrunnlag samt skape synergier mellom ulike
prosjekter. Selskapet skal benytte seg av posisjonen knyttet til det industrielle knutepunktet NCE
Raufoss. Heri ligger det et uforløst innovasjons- og kommersialiseringspotensial som det er behov for en
dedikert og profesjonell aktør for å utløse. Selskapet skal videre ta rollen som regionalt senter for
innovasjon og kommersialisering med støtte fra lokale og regionale myndigheter og som en del av SIVA’s
nasjonale nettverk. Visjonen og den langsiktige målsetningen er å utvikle dette til å bli det nasjonale
vekstsenteret for vareproduserende industri. Selskapet skal ta aktivt eierskap i utvalgte
prosjekter/bedrifter og bidra med nødvendig kompetanse (internt i selskapet og gjennom innleie av
ekstern spisskompetanse). Innsats som ytes vekstbedrifter skal konverteres til eierandeler. Selskapet
skal etablere en kapitalbase i størrelsesorden 20 -25 MNOK til førstefase-investeringer i vekstselskaper.
Selskapets drift skal finansieres av midler fra NCE Raufoss, SIVA’s programmer, støtte fra regionale og
lokale myndigheter, næringsliv og på sikt inntekter fra driften og salg av eierandeler. Selskapets
forretningsmodell er basert på følgende strategi:











Selskapet skal bidra til etablering og utvikling av vekstbedrifter med stort potensial ved å foredle
ideer fra industrien i NCE Raufoss, Høgskolen i Gjøvik, etablerere og tilknyttede partnere og
nettverk gjennom aktivt eierskap
Selskapet skal aktivt engasjere seg i få prioriterte prosjekter med styreplass og eierandel og
benytte spisskompetanse fra regionens kompetansemiljøer og eksterne fagmiljøer.
Selskapet skal også ta egne initiativ for å utvikle prosjekter som har et betydelig potensial i
samhandling mellom ulike aktører i nettverket
Selskapet skal kommersialisere gjennom innovasjon, industriutvikling og inkubatordrift. Fokus
på synergier mellom prosjekter og en grundig og profesjonell utvelgelse før selskapet engasjerer
seg utover fase 1 (inkubasjon).
Selskapet skal være utøvende part i NCE Raufoss sitt arbeid med Ny Virksomhet med
delfinansiering herfra
Selskapet skal knytte til seg relevante og profesjonelle kapitalaktører
Selskapet skal, unntaksvis, kunne ta på seg prosjektlederoppdrag som ligger tett opptil
forretningsmodellen og som vil kunne gi synergier mot dette
Selskapet skal, som prinsipp, konvertere sin innsats mot eierandeler i vekstbedriftene og gjøre
investeringer basert på beslutninger i styret.

4.2.1.2 Omstilling rettet mot vekstmarkeder
NCE har jobbet aktivt for å kartlegge hvordan kompetanse og teknologi utviklet i konsortiet over tid kan
overføres til nye markeder og bransjer. Spesielt olje- og gassektoren, marin samt småkraft og annen
fornybar energi er interessante områder hvor kunnskap fra forsvars- og bildelsindustri kan anvendes for
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både å styrke og øke konkurransekraften i industriklyngen. Omstilling rettet mot nye områder krever
betydelige ressurser i form av kartlegging av potensial, danne nettverk, penetrering av eksisterende
strukturer etc. Videre satsning er avhengig av et helhetlig prosjekt for å utarbeide
forretningsplaner/prospekter for vekstnæringer basert på eksisterende kompetanse og næringsstruktur
og potensielle vekstmarkeder for disse. Et slikt prosjekt skal ikke ha enkeltbedriftsfokus, men se samlet
på næringsvirksomhet i NCE klyngen. Det vil være naturlig å bruke etableringen Komm-In og SRM i
gjennomføring av et slikt prosjekt. Tentativ struktur er som følger:







4.2.2

Matrisefokus der kapasitet/kompetanse kan vurderes opp mot nye vekstmarkeder
Kommersiell analyse
Koordinering
Innledende seleksjon og utarbeidelse av prospekter
Preliminære områder: Olje og gass, marin, småkraft og annen fornybar energi,
komposittmateriale, verktøykompetanse i sammenheng med hybrid tilvirkning, bærekraftig
produksjon etc.
Utarbeide modell for Innovasjons- og kommersialiseringssenter
TotAl-gruppen

TotAl-gruppen (Toten Aluminium) er en industriell nettverksorganisasjon med formål å styrke
innovasjon og verdiskaping i bedrifter engasjert i foredling av aluminium. Gruppen har 41 medlemmer i
Oppland (33), Hedmark (7) og Buskerud (1) innenfor mekanisk produksjon, engineering og tilgrensende
tjenester. Totalt antall ansatte er om lag 3 000.. Fellesnevneren er løsninger basert på aluminium som
materiale, der geografisk nærhet og nettverkstilhørighet skal bidra til bedre kommunikasjon, logistikk og
styrket konkurransekraft. Gruppens utspring og geografiske tyngdepunkt er Raufoss-området med dets
internasjonalt anerkjente industrimiljø innenfor utvikling og produksjon av komponenter og systemer i
aluminium. TotAl-bedrifter finnes nå i Oppland, Hedmark og Buskerud.
Alle kan ikke beherske alt. Selvstendige bedrifter som utfyller hverandre, går sammen i forpliktende
samarbeid om å tilby kunden den beste løsningen. Kombinasjon av relevante spesialiseringer gir
nødvendig bredde i tilbudet. Nettverket er basis for samhandling og løsningene fremskaffes derfor
effektivt og trygt.
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Figur 4.11 TotAl-gruppennettverket

Noen av aktivitetene er kontinuerlige og rettet mot å skape arenaer og møteplasser, og å ivareta
oppgaver innefor nettverkets utvikling. Eksempler på dette er "bli kjent møter", studieturer og
deltagelse på seminarer og andre fagfora. TotAl-gruppen er også eier av flere større langsiktige
prosjekter og fokuserte nettverk. Men i flere tilfeller kan også TotAl-gruppen være et kontaktpunkt og
bindeledd mot eksterne prosjekter som kan være relevante for bedriftene, eller nettverket generelt.
4.2.2.1 Relevant omstillingsprosjekt
Olje- og gassindustrien representerer et betydelig marked for leveranser av produkter, systemer og
tekniske tjenester. Norskbaserte selskaper har vært en drivkraft i omstilling og utvikling av industri
innenfor denne sektoren. Investeringene i norsk olje- og gassvirksomhet har vært stigende over mange
år og nådde en historisk topp i 2009 på 136 mrd. Kroner. En ny historisk topp forventes i 2011 og man
forventer et betydelig investeringsnivå i årene som kommer – selv omusikkerheten anses som høy.
Betydelige utbyggingsprosjekter er under utvikling internasjonalt, noe som representerer et potensial
for norske leverandørselskaper med spesialkompetanse. Likevel er det mange barrierer knyttet til å
etablere seg for leverandørbedrifter. Eksisterende samarbeids- og konkurransemønstre kan være
utfordrende for nye aktører både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom spesifikke tiltak i et forpliktende
bedriftsnettverk vil det være mulig å oppnå bedre tilgang til dette markedet og utvikle langsiktige og
konkurransedyktige kunderelasjoner. Om lag 150 000 personer er direkte sysselsatt i
petroleumssektoren som totalt står for 25 % an Norges BNP. Åtte nye felt er under utbygging, der
leverandørindustrien består av ca 1500 bedrifter med ca 88 000 sysselsatte og 200 mrd. kroner i årlig
omsetning.
Bakgrunn: TotAl-gruppen gjennomførte i 2008 en forstudie ”TotAl-offshore” hvor Innovasjon Norge
bidro med et tilskudd. Et forprosjekt ”Olje&gass Innlandet”, med a5 deltagerbedrifter, TotAl-gruppen
som koordinator og Østlandsforskning som FoU deltager, er nylig avsluttet. Man ønsker nå å etablere et
hovedprosjekt med følgende Overordnet målsetting:
”Økte leveranser til norsk og internasjonal olje- og gassindustri fra bedrifter i Innlandet innenfor
mekanisk produksjon, engineering og tilgrensende tjenester.”
Spesifikk målsetting og hovedinnhold:
”Vellykkede leveranser av komponenter og systemer til ”subsea” segmentet.”
1. Etablere et bedriftsnettverk av komplementære selvstendige bedrifter.
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2. Utvikle en operativ nettverksmodell med forpliktende samarbeid.
3. Gjennomføre definerte tiltak for å oppnå vellykkede leveranser.
Det er utarbeidet en tentativ plan for prosjektets aktiviteter over en periode på 3 år.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
4.2.2.2




Nettverksutvikling
Produksjons- og utviklingssamarbeid
Felles verktøy for prosjektstyring og dokumentasjon
Markedskanal og modell for innhenting av forespørsler
Modell for samarbeid om komplette tilbud
Plan for markedssegmentene ”Top side” og ”Landanlegg”
Deltakere
EAB Engineering AS, Gjøvik
Raufoss Industrial Tools AS, Raufoss
Thune Produkter AS, Hamar





Intek Enterprise AS, Raufoss
Protomek AS, Lena
CHSnor AS, Moelv

Dette prosjektet må anses som et betydelig bidrag til omstilling i kommunen da man retter seg mot nye
vekstmarkeder ut fra mekanisk produksjon og engineering-kompetanse i Innlandet. Av de seks
deltagerbedriftene er Raufoss Industrial Tools og Intek Enterprise lokalisert i Vestre Toten kommune.




Intek Enterprise utvikler verktøy og utstyr for industrimarkedet og har som målsetning å være et
ledende kunnskapssenter innen mekaniske tjenester. Bedriften har en moderne maskinpark
som i dag består av over 20 høyteknologiske CNC-maskiner. Bedriften har ca 30 ansatte og en
omsetning på 43 MNOK i 2009.
Raufoss Industrial Tools, en del av Bandak Group, konstruerer og produserer industrielle
produksjonsverktøy, samt leverer tjenester innen herding og kalibrering. Verktøyene benyttes
blant annet til forming av aluminiumsprofilerer, varmsmiing og kaldforming av aluminium.
Bedriften har ca 45 ansatte og en omsetning på 40 MNOK.

Prosjektet har en varighet på 1 år, med mulighet for forlengelse avhengig av initielle resultater.
Kostnadsbudsjettet er på et 1,5 MNOK.
4.2.3

Næringsrådet i Gjøvikregionen

Næringsrådet i Gjøvik-regionen er en medlemsorganisasjon eiet av ca 350 bedrifter og organisasjoner
samt kommunene Gjøvik, Østre- og Vestre Toten, Søndre- og Nordre Land. Disse kommunene har ingen
egen organisasjon for næringsutvikling, men benytter seg av Næringsrådet. Forretningsideen er å bidra
til å ta vare på og videreutvikle næringslivet i regionen, der Næringsrådet skal være en rådgiver og
samarbeidspartner næringslivet foretrekker i spørsmål om omstilling og videreutvikling.
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Styret og representantskapet for Næringsrådet har samlet seg om en følgende prioriterte strategiske
satsingsområder:






Internasjonalisering - Det skal utvikles et tilbud til små og mellomstore bedrifter i internasjonale
spørsmål. Dette skal øke bevisstheten om de mulighetene som finnes.
Kompetanseheving - Kompetansenivået i regionens arbeidsstyrke skal minst være på nivå med
landsgjennomsnittet.
Bedriftsnettverk – Det skal skape arenaer for utveksling av erfaringer og økt samarbeid innen
flere bransjer.
Landbruk - Bidra til omstilling og muligheter for mer nisjepreget produksjon.
Regionbygging og profilering – Det skal arbeides for at Gjøvikregionen framstår overfor
omverdenen som en region med 67000 innbyggere.

Det er her viktig at ressursene settes inn på områder hvor regionen allerede har en styrke samt områder
med betydelig utviklingspotensial. Filosofien er at det er letter å bli bedre på noe man er god på enn å
bli god på noe man er dårlig på. Unntaket er hvis det er trusselbilder som er så tydelige at tiltak må
settes i verk.
Næringsrådet har i dag seks ansatte og initierer og drifter en rekke prosjekter knyttet til ovennevnte
satsningsområder.
4.2.3.1 Ledernettverk
Et initiativ som Næringsrådet jobber med å etablere, og som kan passe inn i forhold til omstillingsmidler,
er utvikling av et ledernettverk i regionen. Bakgrunnen for dette er behovet for økt kompetanse blant
ledere i ulike organisasjoner og på ulike nivåer for å øke konkurransekraften i Innlandet. Ca 90 % av
bedriftene i Innlandet har 20 ansatte eller færre, og disse bedriftene har som oftest eier eller en
fagutdannet person som leder. I større organisasjoner er det også vanlig med mellomledere som har
oppnådd denne posisjonen med bakgrunn i å være dyktige maskinoperatører/håndverkere. I tillegg
finnes det i offentlige organisasjoner også mange med lederansvar som kunne trenge påfyll og nettverk
innen faget ledelse. Mange ledere opplever ofte å være ensomme i sin posisjon, uten verken nødvendig
kompetanse eller noen å støtte seg til. Å bygge opp et nettverk med representanter fra disse forskjellige
områdene vil kunne gi interessante synergieffekter til nytte for alle deltagende. Ledernettverket,
bestående av ledere i både i offentlig og privat sektor, skal sette fokus på faget ledelse og har som
formål å bli en arena hvor deltagerne både kan få påfyll av kompetanse men også et sterkt nettverk for
diskusjon, refleksjon og læring. Typiske temaer for dette nettverket kan være.







Kommunikasjon
Strategi og forretningsutvikling
Team og teamledelse
Prosjektledelse
Endringsledelse
Coaching
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Forøvrig ser Næringsrådet betydelig behov for nytenkning og innovasjon i regionen, og ser det som
naturlig at omstillingsmidlene også kan bidra i så måte. Det uttrykkes ønske om at midlene i størst mulig
grad benyttes til fellestiltak som kompetanseheving, innovasjonssenter, arenatenkning og profilering,
siden budsjettet er for lite til å hjelpe mange bedrifter med konkrete prosjekter.
4.2.4

Kruttlauget

Industrimiljøet på Raufoss har siden 2006 vært utpekt som nasjonalt ekspertsenter innen bruk av
lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. Det er derfor avgjørende å profilere hele regionen som
et offensivt kompetansemiljø som skaper resultater og tiltrekker seg god arbeidskraft. Det betyr at
interessante arbeidsplasser må kombineres med gode boforhold og mangfold i tilbudet til befolkningen i
ale aldre. Dette krever nærmere og smartere samarbeid mellom næringsliv, kommune, bank og frivillige
organisasjoner. Et viktig ledd i denne utviklingen er å skape et trygt fundament for videre aktivitet i
Raufoss Fotball. Raufoss Fotball har vært et av regionens mest kjente merkevarer og har opparbeidet en
sterk prestasjonskultur som i dag benyttes til å videreutvikle barn og ungdom i alle aldersklasser.
Kruttlaugets mål er derfor å bidra til offensiv regionalutvikling i Vest Oppland samt å etablere et
bærekraftig fundament for Raufoss Fotball. Omfangsmessig er det målsatt at i løpet av 2011 skal lauget
ha inntil 30 medlemmer, fra eksempelvis privat næringsliv, offentlig sektor, frivillige organisasjoner,
bank og finans, som hver skal betale en årlig kontingent på 30.000 NOK. Medlemsfordeler kan være
temaarrangementer, foredrag, studieturer, nettverksmøter etc. Organisering av lauget vil bli
plenumsmøter for viktige beslutninger, arbeidsutvalg og prosjektgrupper som gjennomfører konkrete
aktiviteter. Medlemskontingenten er tiltenkt støtte/tiltak som skal understøtte laugets mandat og
målsetninger, mens den daglige driften av lauget enda ikke er finansiert.

4.3 Tjenesteyting
4.3.1

Handel sentrum

Raufoss sentrum gir et noe nedslitt og kjedelig inntrykk med en del tomme bygninger og mange vinduer
uten utstillinger. Handelsstandsforeningen i sentrum er en gruppe som drives av noen ildsjeler. Mange
av butikkene har nok med å få det til å gå rundt økonomisk og kan derfor ikke legge mye midler på
estetikk selv.
4.3.1.1 Prosjektforslag
Det foreslås å opprette et prosjekt som ledes av Handelsstandsforeningen v/Mona Sørvik. Konkrete
tiltak:
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4.3.2

Prosjektledelse
Kompetanseheving på presentasjon og skiltskriving
Ta frem en visuell modell over hvor fint sentrum kan bli med små midler
Bannere til gatebelysningsstolpene i Storgata
Alle butikker måler baseline og omsetningsøkning om 1, 2, og 5 år
Handel kjøpesenter /Coop Norge Eiendom

Coop Norge Eiendom AS er et heleid datterselskap i Coop Norge-konsern og er ansvarlig for kjøp og salg,
forvaltning og utvikling av eiendom med strategisk interesse for Coop.
Coop Norge Eiendom AS ble etablert i 2001 og skal bidra til at samvirkelagene i Norge utvikler sine
eiendomsporteføljer og skaffer seg gode næringslokaler for sin handelsvirksomhet. Selskapet har på
forholdsvis kort tid gått fra å være en liten aktør til å bli en betydelig nasjonal aktør på
eiendomsmarkedet. Coop Norge Eiendom AS samler i hovedsak sin virksomhet gjennom ulike heleide og
deleide selskaper som Coop Eiendom Vest, Amco Eiendom, Norsk Bransjesenter, Finansgruppen
Eiendom, samt deleide selskaper med samvirkelagene. Coop Norge Eiendom AS har et stort nettverk og
en rekke samarbeidspartnere, men er alltid på utkikk etter nye interessante prosjekter å samarbeide
om.
4.3.2.1 Potensielle prosjekter
Coop Norge Eiendom skal i løpet av 2012 starte utbygging/utvidelse av Raufoss kjøpesenter, der det skal
bygges ca 11.000 m2 med kombinert handel- og næringsvirksomhet. Dette skal stå ferdig til sommeren
2013 der ca 80 % av arealene skal være handelsvirksomhet og resterende 20 % kontorareal. Det er
forventet en omsetningsvekst fra dagens nivå på ca 163 MNOK til over 400 MNOK ved full utnyttelse av
arealene – hvorav det er estimert med minimum 100 nye arbeidsplasser. Senteret skal ha en unik
miljøprofil hvor blant annet jordvarme skal utnyttes til oppvarming av senteret minimum 80 % av
vinterhalvåret og fjernvarme fra Raufoss Industripark for å ta unna i perioder med sterk kulde. Dette
innebærer en ekstrakostnad i størrelsesorden 2 MNOK hvor det vil være naturlig å søke ekstern
finansiering fra eksempelvis Enova eller andre virkemidler.
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4.3.3

Kommune

Vestre Toten er kommune en industri- og landbrukskommune. Raufoss er største tettsted, men det er
også stor grad av spredt bebyggelse. Kommunen har et areal på ca 250 km2 og om lag 12.800
innbyggere. Kommunen er Opplands største industrikommune med et sterkt material- og
produksjonsteknologisk miljø omkring Raufoss.
4.3.3.1 Potensielt prosjekt
Vestre Toten kommune har jobbet med effektivisering av driften i flere prosjekter i tjenesteområdene
over flere år, og ser en fortsatt fokus på kvalitetsforbedring og effektivisering som nødvendig for å skape
en bærekraftig økonomi. Det planlegges derfor å innføre Lean prinsipper for mer effektivt arbeidssett
for å kunne yte bedre og mer effektive tjenester for innbyggerne i kommunen. Lean er en virksomhetsog ledelsesfilosofi som setter kundeverdi og kvalitet i fokus, der man kontinuerlig forbedrer
prosesser/tjenester ved å redusere alle former for sløsing. I den forbindelse er det etablert et samarbeid
med miljøet i Raufoss Industripark for å trekke veksler på deres erfaringer med forbedringsarbeid over
tid.
Lean har vært anvendt i bilproduksjonen hos Toyota siden 50-tallet, og har derfor tradisjonelt vært brukt
som arbeidsmåte i industrien. Etter hvert er Lean også tatt i bruk innen privat og offentlig administrasjon
og tjenesteyting. I dansk offentlig sektor er Lean innført i stort omfang de senere årene. Norsk offentlig
sektor er nå i startgropen og det er noen få kommuner og andre offentlige arbeidsplasser som har gjort
seg erfaringer med Lean.
Hovedmålsettingen for innføring av Lean som arbeidsmetode i VTK er å yte bedre og mer effektive
tjenester for innbyggerne i kommunen:






Bedre tjenestetilbud til Vestre Toten kommunes innbyggere
Optimere drift av kommunens virksomhet
Høyere medarbeidertilfredshet
Høyere medarbeidermedvirkning
Møte nye krav og forventninger

Innføring av Lean i VTK skal på sikt omfatte hele organisasjonen. Det må legges opp et løp hvor en
gjennomfører en trinnvis opplæring og innføring i organisasjonen hvor det velges ut enkelte piloter. Da
kan det høstes verdifulle erfaringer som det kan bygges videre på i prosessen. Lærende evaluering av
det arbeidet som er gjort som anvendes videre nå nye enheter når de innfører Lean. En må forvente å
bruke 3-4 år på å innføre Lean i hele organisasjonen.
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4.4 Sammenstilling av potensielle prosjekter
Bedrift/nettverk
Ragasco
Raufoss
Technology
Kongsberg
Automotive
Hydro Aluminium
Profiler
Nammo Raufoss

Kategori
Produksjonsbedrift
Produksjonsbedrift

Antall ansatte
103
100

Produksjonsbedrift

200

Produksjonsbedrift

425

Produksjonsbedrift

700

Benteler
Aluminium
Structures
Raufoss Water
and Gass
Plastal

Produksjonsbedrift

550

Produksjonsbedrift

120

Produksjonsbedrift

146

SINTEF Raufoss
Manufacturing
NCE Raufoss

FoU og
produksjonsbedrift
Nettverksaktør

85

TotAl-gruppen

Nettverksaktør

Næringsrådet i
Gjøvikregionen

Nettverksaktør

Kruttlauget

Nettverksaktør

Handelsstandsforeningen
Coop Norge
Eiendom
Vestre Toten
kommune
Raufoss vdg skole

Nettverksaktør
Eiendsomsaktør og
utbygger
Kommune

5000 ansatte fordelt på
16
medlemsorganisasjoner
(inkl TotAl)
3000 ansatte fordelt på
41 bedrifter
Representerer 350
eierbedrifter
14
medlemsorganisasjoner
-

Skole

Tabell 4.1 Kartlagte prosjekter
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Identifiserte prosjektforslag
Nye forretningsområder for CNG beholder
1) Rasjonelle prosesser
2) Ball Joint
Utreding av nye markedsmuligheter for
eksisterende kompetanse og produkter
Overflytting av produksjon fra nedlagt
anlegg på Karmøy
1) Ivaretakelse av eksisterende
verktøykompetanse
2) Teknologioverføring fra forsvar til sivilt
bruk
Effektivisering av produksjonen samt
konsolidering av Raufossfabrikkens posisjon
i konsernet
Overtakelse av produksjon, maskiner og
bemanning fra Raufoss Metall
1) Rasjonell og fleksible fabrikk
2) Nye produkter mot andre bransjer
1) Kompetanselab for bærekraft
2) Vindkraft som nytt forretningsområde
1) Komm-Inn
2) Nye markeder for NCE bedrifter

Olje og gass, nytt marked for
Innlandsbedrifter
1)Ledernettverk for bedrifter i
Gjøvikregionen
2) Innovasjon i regionen
Nettverk og fundament for Raufoss Fotball
og prestasjonskultur i VTK
Kompetanseheving presentasjon samt
presentasjonstiltak i Raufoss sentrum
Utvidelse av Raufoss Kjøpesenter med
tydelig miljøprofil
Innføring av Lean som arbeidsmetode i
kommunen
Utplassering av elever i industribedrifter
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5 Kriterier for tildeling av omstillingsmidler
For å analysere hvilke prosjekter som skal tildeles omstillingsmidler er det definert åtte viktige kriterier
som hver vektlegges like stor betydning i den videre analyse. Hvert prosjekt identifisert i
kartleggingsprosessen, med unntak av noen logiske sammenslåinger, er analysert i henhold til disse åtte
kriteriene, som er vist nedenfor, der en tallverdi fra 1 (lavest) til 3 (høyest) er gitt. Dette er translasjon av
kvalitative vurderinger ut fra intervjuene med hver aktør og til kvantitative og mer sammenlignbare
data. Dette er selvfølgelig situasjonsbetinget siden annet sted, tid og personer involvert kunne endret
oppfatning og innhold. For å sammenligne og vurdere enkeltprosjekter opp mot hverandre er det laget
en tildelingsindikator som helt enkelt er summen av verdiene knyttet til de åtte indikatorene.
1) Tid før effektuering – dette kriteriet tar hensyn til når man kan forvente oppstart og resultater
fra prosjektet, og om dette ligger innenfor tidshorisonten for omstillingsmidlene som primært
skal dokumenteres i løpet av 2012. Dette innbærer at jo mer konkret et prosjekt foreligger desto
høyere score oppnås.
2) Wow-faktor – denne representerer hvor overraskende, imponerende eller verdiskapende en
kvalitet eller i denne sammenheng et prosjekt framstår. Dette er ikke nødvendigvis knyttet til de
som opererer innen samme bransje, terminologi eller kultur, men mer som en respons fra
objektive aktører.
3) Giringspotensial – i dette begrepet ligger hvor sannsynlig det er å skaffe eksterne midler som
enten bidrar til at prosjekter kan igangsettes eller at de kan forsterkes og utvides. Dette er et
viktig kriterium for å utløse aktivitet utover rammene til omstillingsmidlene.
4) Arbeidsplasser – antall nye arbeidsplasser som kan skapes gjennom oppnådde suksessfulle
prosjektresultater. Her vil det være vanskelig å bedømme potensialet for spesielt nettverks- og
innovasjonsaktiviteter, men uten denne type langsiktige satsning vil man redusere
sannsynligheten for å skape nye virksomheter og arbeidsplasser.
5) Gjennomføringsevne – er en bedømmelse av en bedrift eller nettverksorganisasjon sin evne til å
prosjektere og gjennomføre prosjekter. Her vil i en del tilfeller større organisasjoner, med
kapasitet og erfaring, komme bedre ut enn mindre bedrifter hvor ressurser er mer spredd på
aktiviteter og fagområder.
6) Sannsynlighet for igangsetting pga omstillingsmidler – sier noe om rollen omstillingsmidlene
kan ha i å utløse at gode prosjekter igangsettes. Her vil gjerne store og etablerte bedrifter med
egne utviklingsavdelinger og budsjetter være selvhjulpne i sammenligning med mindre aktører,
samt at definert prosjekt faller utenom andre relevante virkemidler eller
finansieringsmuligheter.
7) Bidrag til risikospredning – her ses det på om prosjektet bidrar til at man etablerer seg i nye
markeder og bransjer, og om man kan utvikle mer innovative tjenester, produkter og prosesser
som fører til økt konkurranse- og bærekraft.
8) Synergier og spredningseffekt – er et mål på hvordan prosjektet klarer å involvere og engasjere
andre lokale aktører. Dette kan være forskningssamarbeid, brukermedvirkning,
markedsanalyser, samarbeid, kunde- og leverandørforhold etc. Dette er viktig for å styrke Vestre
Toten kommune som kompetansemiljø og et sted der folk ønsker å bo og leve.
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5.1 Prosjektsammenligning mot kriterier
I det følgende er identifiserte prosjekter vurdert opp mot tildelingskriterier.
5.1.1

HAP - Overflytte produksjonskapasitet til Raufoss fra Karmøy

Kriterier
Tid før effektuering
Wow-faktor
Giringspotensial
Arbeidsplasser
Gjennomføringsevne
Sannsynlighet for igangsetting pga
omstillingsmidler
Bidrar til risikospredning

Synergier og spredningseffekt
mellom aktører

5.1.2

Begrunnelse
Starter 2011 og ferdig kvartal 4 2012
Betydelig mediesak og et viktig bidrag til styrking av
aluminiumsmiljøet på Raufoss
Det vil være mulig å knytte FoU programmer til deler av
kompetanseutviklingen – eksempelvis BIA
20-40
Stor organisasjon men endringsvilje og kapasitet
Bruker internt i størrelsesorden 25 MNOK i oppstartskostnader i
løpet 2011, der ca 9 MNOK er knyttet til kompetanseutvikling av
personell
Ved å ta over kapasitet fra Karmøy kommer man automatisk inn
på nye markeder og bransjer for ekstruderte produkter – som
eksempelvis offshore og maritim industri
Over 1.400 verktøy skal bygges om og vedlikeholdes som følge av
overtaingen – noe som vil komme verktøymiljøet lokalt til gode. I
tillegg kobler HAP seg tettere på utviklingsprosesser gjennom
SRM

Verdi
3
3
2
3
3

1

3

2

Bærekraftsenter - Regionalt senter for økt innovasjon og bærekraft

Kriterier
Tid før effektuering
Wow-faktor

Giringspotensial
Arbeidsplasser
Gjennomføringsevne

Sannsynlighet for igangsetting pga
omstillingsmidler
Bidrar til risikospredning

Synergier og spredningseffekt
mellom aktører

Begrunnelse
Prosjektering fra kvartal 3 2011 og i drift kvartal 2 2012
Et senter for bærekraft og innovasjon vil kunne benyttes av
mange aktører fra industri, kommunal virksomhet, skoler,
besøkende til Raufoss Industripark etc. Dette er et viktig ledd i
utvikling av framtidens løsninger
Mulige andre og nødvendige kilder kan være BIA gjennom rettede
FoU prosjekter, bedrifter, Innovasjon Norge og SRM
Vanskelig å estimere, men potensialet er der om kan bringe fram
gode ideer for kommersialisering
SRM sammen med Komm-In (NCE Raufoss) og muligens
Næringsrådet vil ha evne til å gjennomføre dersom finansiering
faller på plass
Omstillingsmidler vil være avgjørende for å etablere konseptet og
for å skaffe videre finansiering
Senteret skal bidra til nye og innovative produkter, prosesser,
tjenester, metoder og løsninger der man har som målsetning å
diversifisere eksisterende portefølje i Raufoss Industripark. I
tillegg vil senteret gagne organisasjoner i Innlandet som setter
fokus på kreativitet, innovasjon og bærekraft
Senteret vil være åpent for de som ønsker, og det vil prioriteres
samhandling mellom ulike aktører og bedrifter for å skape
nødvendig mangfold og ekspertise. Det vil være naturlig i første
rekke å etablere et samarbeid med Næringsrådet, NCE Raufoss og
Komm-In samt TotAl-Gruppen
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Verdi
2

3
3
2

2
3

2

3
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5.1.3

Kruttlauget - Prestasjonskultur i Raufoss Fotball og VTK generelt

Kriterier
Tid før effektuering
Wow-faktor
Giringspotensial
Arbeidsplasser
Gjennomføringsevne
Sannsynlighet for igangsetting pga
omstillingsmidler
Bidrar til risikospredning
Synergier og spredningseffekt
mellom aktører

5.1.4

Verdi
3
2
2
2
3
2
3
3

Komm-In - Industrielt kommersialiseringsselskap

Kriterier
Tid før effektuering
Wow-faktor
Giringspotensial
Arbeidsplasser
Gjennomføringsevne
Sannsynlighet for igangsetting pga
omstillingsmidler
Bidrar til risikospredning
Synergier og spredningseffekt
mellom aktører

5.1.5

Begrunnelse
Prosjektet har som mål å få 30 medlemmer i løpet av 2011
Resultatet kan bli WOW for mange
Det finnes ikke mye offentlige midler men det kan blir populært i
næringsliver å støtte prosjektet
Vanskelig å bedømme, men potensial
Prosjektet er bygget av næringslivstopper som er kjent for god
gjennomføringsevne
Drift av lauget et enda ikke finansiert, omstillingsmidler kan
utgjøre forskjellen
Gir Raufoss Fotball et solid fundament
Dette er en ny samarbeidsform i regionene som vil knytte
aktørene tettere sammen

Begrunnelse
Selskapet er etablert
Dette leddet mangler i hele Norge for at gründere skal lykkes
stort. Lykkes dette blir det suksess.
Stort giringspotensial, målet er 20 mill for investeringer i 2011 der
SIVA, OFK og eierbedrifter bidrar
Avhengig av antall vellykkede gründerprosjekter
Velkjente aktører står bak
Omstillingsmidler utgjør en liten del av finansieringen
Muliggjør realisering av gründerbedrifter
Komm-Inn er et spleiselag mellom en rekke aktører

Verdi
2
3
3
2
3
1
3
3

Nye markeder og bransjer - Olje, gass, småkraft, vind, materialer og verktøy

Ved å analysere prosjektene som Ragasco, Nammo, Kongsberg Automotive, Plastal og Raufoss
Technology beskriver så gir de svært sammenlignbare enkelt- og totalverdier i forhold til definerte
kriterier. Nedenfor følger en samlet analyse, der kommentarene er dekkende for de fem bedriftene:
Kriterier
Tid før effektuering
Wow-faktor

Giringspotensial
Arbeidsplasser

Gjennomføringsevne
Sannsynlighet for igangsetting pga
omstillingsmidler

Begrunnelse
Løpende teknologi- og kundeprosjekter
Kompetansebygging knyttet til eksisterende kjernekompetanse
innen en eller flere av områdene produkt, prosess, metode,
bransje etc – derfor en gjennomsnittlig wow-faktor
Forskningsrådet og Innovasjon Norge vil i mange tilfeller være
aktuelle partnere.
I hovedsak bevaring og styrking av eksisterende miljø, men flere
ønsker å bevege seg inn på nye markeder som bety potensial for
nye arbeidsplasser lokalt
Store organisasjoner men egne utviklingsavdelinger, endringsvilje
og kapasitet
Anses som lav

Verdi
2

2
2

2-3
2-3
1
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Bidrar til risikospredning

Synergier og spredningseffekt
mellom aktører

Noen framhever prosjekter som innebærer videreutvikling av
eksisterende teknologiplattform mens andre ønsker å bevege seg
inn mot andre markeder med eksisterende kompetanse knyttet
til produkter eller prosesser
Anses som middels siden skisserte aktiviteter i stor grad
involverer intern kompetanse, i noen grad SRN og kanskje en eler
to andre lokale aktører i kommunen

1-3

1-2

Det framstår dermed som naturlig å framlegge ”Nye markeder og bransjer” som et fellesprosjekt basert
på innspill fra TotAl-Gruppen, NCE og nevnte industribedrifter. Førstnevnte jobber med å etablere et
hovedprosjekt for å se på den muligheten olje- og gassindustrien representerer for leveranser av
produkter, systemer og tekniske tjenester sett fra Innlandet, mens NCE har jobbet aktivt for å kartlegge
hvordan kompetanse og teknologi utviklet i konsortiet over tid kan overføres til nye markeder og
bransjer der spesielt olje- og gassektoren, marin samt småkraft og annen fornybar energi er interessante
områder hvor kunnskap fra forsvars- og bildelsindustri kan anvendes for både å styrke og øke
konkurransekraften i industriklyngen. I tillegg signaliserer flere bedrifter i Vestre Toten bekymring for en
forvitring av det tradisjonelt sterke verktøymiljøet i regionen. Dette miljøet er i dag fragmentert ved at
flere aktører har egne konstruksjons- og maskineringsmiljøer – eksempelvis Nammo, Benteler, Raufoss
Industrial Tools, SRM, Intek lokalt i tillegg til eksempelvis Topro, Mustad Longline, Øveråsen, Tokvam
med flere i regionen. Styrking av dette miljøet vil kunne skje gjennom bedre koordinering og
kompetansebygging, nettverksdannelse, ressurs- og kapasitetsoversikter, felles markedsføringstiltak
mot nye bransjer og kunder etc.
Et fellesprosjekt av en viss størrelse vil kunne kartlegge potensial og muligheter for lokale bedrifter inn
mot spesifikke kunder og bransjer, der det deles inn i tre delprosjekter:





1. Fornybar energi
2. Olje- og gassektoren
3. Verktøyteknologi
Innføring av El-sertifikater vil kunne stimulere til økt produksjon av elektrisitet fra fornybare
energikilder som vind, vann og bio. Spesielt vindkraft, landbasert som offshore, er av interesse for
industrimiljøet på Raufoss, der fokus på lette konstruksjoner utsatt for dynamisk påkjente krefter er
nødvendig. Eksempelvis forming av store aluminums- og plastkomposittstrukturer kan innebære et
betydelig verdiskapingspotensial. Gjennom SRM er industrimiljøet representert i strategiutvalget
innenfor vindenergi i SINTEF konsernet. Dette er et viktig steg på veien for en videre
konseptutvikling der det må defineres aktuelle teknologier, produkter, prosesser, utviklingspartnere
og ikke minst lokale bedrifter som ønsker å være med på en slik satsning.
Investeringene i norsk olje- og gassvirksomhet har vært stigende over mange år og nådde en
historisk topp i 2009 på 136 mrd. Kroner. En ny historisk topp forventes i 2011 og man forventer et
betydelig investeringsnivå i årene som kommer – selv omusikkerheten anses som høy. Betydelige
utbyggingsprosjekter er under utvikling internasjonalt, noe som representerer et potensial for
norske leverandørselskaper med spesialkompetanse. Likevel er det mange barrierer knyttet til å
etablere seg for leverandørbedrifter. Eksisterende samarbeids- og konkurransemønstre kan være
utfordrende for nye aktører både nasjonalt og internasjonalt. TotAl-Gruppen er i ferd med å
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etablere et hovedprosjekt for å utrede muligheter for Innlandet, der seks bedrifter er med i
konsortiet hvorav Intek Enterprise og Raufoss Industrial Tools fra Vestre Toten kommune.
Raufoss miljøet har tradisjonelt vært dyktige til å omsette kombinasjonen av teoretisk og praktisk
kunnskap gjennom verktøyutvikling. Robuste, effektive og stabile prosesser for høyvolumprodukter
er alle tuftet på verktøykvalitet. For å utvikle dette miljøet er det flere, blant annet Nammo,
Benteler, SRM og Raufoss Industrial Tools, som framhever at en eller annen form for konsolidering
er veien å gå for økt konkurransekraft både lokalt og mot vekstbransjer som energi og offsshore.

Basert på ovenstående prosjektbeskrivelse følger følgende prosjektforslag for ”Nye markeder og
bransjer”:
Kriterier
Tid før effektuering
Wow-faktor

Giringspotensial

Arbeidsplasser

Gjennomføringsevne

Sannsynlighet for igangsetting pga
omstillingsmidler
Bidrar til risikospredning
Synergier og spredningseffekt
mellom aktører

Begrunnelse
Prosjektet kan etableres allerede kvartal 3 2011
Et utredningsprosjekt vil kunne omdannes til en wow-faktor
dersom man lykkes med et eller flere av delprosjektene.
Potensialet er derfor tilstede
Innovasjon Norge er aktuell delfinansieringskilde for delprosjektet
mot olje- og gassektoren mens SIP, Strategic Institute Projects hos
SINTEF Materialer og Kjemi, kan være en giringsmulighet knyttet
til vindenergi.
Potensial er absolutt tilstede dersom man lykkes i å styrke lokal
industri gjennom kommersialiseringssuksess innenfor nye
markeder
NCE, SRM og TotAl-Gruppen, i tett samarbeid med industrielle
aktører, vil naturlig kunne gjennomføre et slikt prosjekt på en god
måte
Anses som høy

Verdi
2

2

2

2

3
3

Dette prosjektet bidrar i høy grad til å utrede en omstilling i
forhold til etablert næringsstruktur
Anses som høy siden man involverer mange aktører lokalt,
nasjonalt og internasjonalt
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5.1.6

Raufoss Water and Gass - Overtakelse av smiavdelingen til Raufoss Metall

Kriterier
Tid før effektuering
Wow-faktor

Giringspotensial
Arbeidsplasser
Gjennomføringsevne
Sannsynlighet for igangsetting pga
omstillingsmidler
Bidrar til risikospredning

Synergier og spredningseffekt
mellom aktører

5.1.7

Verdi
3

1
2
3
3

2

2

1

Raufoss Videregående skole - På ungdommens premisser få innblikk i industri

Kriterier
Tid før effektuering
Wow-faktor
Giringspotensial
Arbeidsplasser
Gjennomføringsevne
Sannsynlighet for igangsetting pga
omstillingsmidler
Bidrar til risikospredning
Synergier og spredningseffekt
mellom aktører

5.1.8

Begrunnelse
Gjennomføres i 2011
Lite kjent at RWG overtar smiavdelingen i tidligere Raufoss metall
samt lite fokus på messing som framtidens materiale da flere
aktører går over til plastkomposittløsninger
Det vil være mulig å knytte FoU programmer til deler av
kompetanseutviklingen – eksempelvis BIA
Bevare 17 arbeidsplasser
Stor organisasjon men endringsvilje og kapasitet
Et viktig bidrag til kompetanseheving i organisasjonen for og raskt
og på en effektiv måte å oppgradere og effektuere tilegnet
kapasitet
Eventuell bortfall av smikapasitet på Raufoss vil gjøre det
uhensiktsmessig å transportere smigods fra kontinentet og til
RWG Raufoss for videreforesling – og dermed skape en situasjon
der ytterligere 30 arbeidsplasser trues
Bidrar til å sikre messingkompetanse og en helhetlig
messingverdikjede på Raufoss, men utover det angår det relativt
få aktører

Begrunnelse
Prosjektet kan startes opp høsten 2011, resultater kan ses innen
ett år.
Dette er en ny måte å jobbe på både for skole og industri.
Prosjektet jobber på ungdommens premisser.
Det finnes lite tilleggsfinansiering
Sikrer fremst fremtidig rekruttering
Mange aktører, må ha vilje til samarbeid på ny arena
Dette prosjektet et helt avhengig av omstillingsmidler for å bli
satt i gang
Nei
For elever kan det utgjøre forskjellen på å velge Raufoss eller ikke

Verdi
3
3
1
2
2
3
1
2

Coop Norge - Utbygging/utvidelse av Raufoss kjøpesenter

Kriterier
Tid før effektuering
Wow-faktor
Giringspotensial
Arbeidsplasser
Gjennomføringsevne
Sannsynlighet for igangsetting pga
omstillingsmidler
Bidrar til risikospredning

Begrunnelse
Starter sommeren 2012 og åpning 2013
Vil gi betydelig blest om Raufoss sentrum
I hovedsak interne midler, men kan få med Enova på laget knyttet
til utnyttelse av jordvarme
100+
Stor og profesjonell organisasjon med kapasitet
Anses som ikke relevant

Verdi
1
2
2
3
3
1

Økt handel bidrar til flere arbeidsplasser innen tjenesteyting, men
estimert vekst vil også i stor grad avhenge av Raufoss som et
konkurransedyktig industristed
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Synergier og spredningseffekt
mellom aktører

5.1.9

Anses som middels – men kan trekke flere mennesker til Raufoss
og dermed hindre handelslekkasje.

2

Handelsstandsforeningen - Presentasjonstiltak i Raufoss sentrum

Kriterier
Tid før effektuering
Wow-faktor
Giringspotensial
Arbeidsplasser
Gjennomføringsevne
Sannsynlighet for igangsetting pga
omstillingsmidler
Bidrar til risikospredning
Synergier og spredningseffekt
mellom aktører

Begrunnelse
Kan settes i gang direkte, tiltak innværende år
Et felles løft for sentrum kan berøre mange innbyggere
Det finnes ingen alternativ finansiering for dette prosjektet
Liten potensial for mange nye arbeidsplasser
Prosjektet drives av ildsjeler
Prosjektet er helt avhengig av omstillingsmidler få å bli satt i gang
Nei
Anses som middels. Kan gi et felles løft for aktører i Raufoss
sentrum samt forhindre handelslekkasje

Verdi
3
2
1
1
3
3
1
2

5.1.10 Vestre Toten kommune – Opplæring/implementering av lean
Kriterier
Tid før effektuering
Wow-faktor
Giringspotensial

Arbeidsplasser
Gjennomføringsevne
Sannsynlighet for igangsetting pga
omstillingsmidler
Bidrar til risikospredning

Synergier og spredningseffekt
mellom aktører

Begrunnelse
2011-2013
En organisasjon opplever mange endringsprosjekter og lean vil
for mange oppleves som et av mange initiativ
Muligens gjennom støtte til kommunale virksomheter samt
følgeforskningsprosjekter siden temaet er relativt nytt innen
kommunal forvaltning
Bevare arbeidsplasser
Kommunen er en profesjonell aktør som har god
prosjektlederkompetanse
Omstillingsmidler er et viktig bidrag knyttte til innhenting av
kompetanse for innføring, opplæring og implementering av lean
prinsipper
Et lean-prosjekt som fører til økt trivsel, kvalitet, handlerom og
bærekraftig vil føre til at VTK framstår som en attraktiv kommune
som i neste omgang tiltrekker seg kompetente ressurser som vil
videreutvikle miljøet
Prosjektet vil innebære en kompetanseflyt mellom kommunal
virksomhet og lokal FoU

Verdi
3
2

2
2
2

2

2
2

5.1.11 Prosjektforslagmatrise
Figur 5.1 på neste side oppsummerer og rangerer identifiserte prosjekter, der fem prosjekter skiller seg
positivt ut med sum indikatorverdi på 19-20. Deretter kommer tre prosjekter med en verdi på 17, mens
siste halvdel oppnår en verdi på mellom 14-16. For sistnevnte kategori, med unntak av Raufoss
Handelsstand, er det mange store aktører med løpende utviklingsprosjekter i stor grad innenfor
eksisterende produktportefølje. Hensyn til disse tas også med i prosjektet knyttet til ”Nye markeder og
bransjer”.
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Bedrift/
aktør

Tid før
effektuering

Wow-faktor

Giringspotensial

Arbeidsplasser

Gjennomføringsevne

Bidrar til
risikospredning

Synergier og
spredningseffekt mellom
aktører

Sum

3

Sannsynlighet
for
igangsetting
pga
omstillingsmidler
1

HAP

3

3

2

3

3

2

20

Bærekraftsenter

2

3

3

2

2

3

2

3

20

Kruttlauget

3

2

2

2

3

2

3

3

20

Komm-in

2

3

3

2

3

1

3

3

20

Nye markeder og
bransjer

1

2

2

2

3

3

3

3

19

RWG

3

1

2

3

3

2

2

1

17

Raufoss
videregående
skole
VTK

3

3

1

2

2

3

1

2

17

3

2

2

2

2

2

2

2

17

Handelsstand

3

2

1

1

3

3

1

2

16

Coop

1

2

2

3

3

1

2

2

16

Ragasco

2

2

2

3

2

1

3

1

16

Nammo Raufoss

2

2

2

2

3

1

2

2

16

Benteler
Aluminium
Structures
Kongsberg
Automotive

2

2

2

2

3

1

2

2

16

2

2

2

2

2

1

3

2

16

Plastal

2

2

2

2

2

1

2

2

15

Raufoss
Technology

2

2

2

2

2

1

1

2

14

Tabell 5.1 Prosjektforslagsmatrise
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6 Anbefalinger og konklusjon
I følge Veiledningshefte i omstillings- og nyskapingsarbeid [Innovasjon Norge] kan omstillingsmidler
finansiere bedriftsrettede og tilretteleggende prosjekter samt at infrastrukturelle og andre
samfunnsrelaterte prosjekter kan finansieres dersom de er av betydning i næringspolitisk sammenheng.
Eksempler på hva midlene kan brukes til er:







Kompetanseutvikling
Etablering av ny virksomhet og utvikling av eksisterende
Nettverksbygging mellom bedrifter
Administrasjon av omstillingsorganisasjon
Konkretisering av krav til infrastruktur for næringsvirksomhet
Mobilisering/tiltaksarbeid

I tillegg kommer føringen fra kommunen i henhold til prosjektdefinisjon, gjengitt i innledning. Det er
også fra Innovasjon Norge gitt føringer om at innsatsen konsentreres til områder der man har særlige
forutsetninger eller fortrinn pga omstillingsmidlenes begrensede omfang.

6.1 Fase 1
Ut fra prosjektforslagsmatrise, kartlegging fase 1, i kapittel 5.1.11 foreslås det fra prosjektledelse å
tildele omstillingsmidler til de prosjektene med en indikatorverdi på 17 eller høyere i tillegg til Raufoss
Handelsstand. Følgende tabell indikerer behovet for omstillingsmidler i de ulike prosjektene, i følge
samtaler og prosjektbeskrivelser med de aktuelle aktører.
Prosjekter
Nye markeder og bransjer
HAP
Bærekraftsenter
Prosjektledelse
Lean i VTK
RWG
Kruttlauget
Handelsstand
Komm-In
Elevutplassering
Sum

Sum [i
Andel
tusen kr]
800
27 %
450
15 %
440
15 %
300
10 %
300
10 %
240
8%
150
5%
150
5%
100
3%
70
2%
3 000
100 %

Tabell 6.1 Fordeling av midler

Dette gir en tematisk inndeling som vist i figur 6.2.
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Fordeling av omstillingsmidler

Bedrifter

27 %

33 %

Fritid
Handel/sentrum
Kommune
Innovasjon/nettverk

18 %

5%
5%

Næringspotensial

12 %

Figur 6.2 Tematisk inndeling av tildelte midler

6.2 Fase 2
Videre arbeid i fase 2 vil innbefatte en mer utstrakt kartlegging av aktiviteter og prosjekter knyttet til
fritid og sentrum/handel. I tillegg vil det bli fokus på prosjektplaner og oppfølging av besluttede
prosjekter fra fase 1. Et tentativt budsjett for fase 2, uten at det er definert konkrete prosjekter, er
foreslått nedenfor, tabell 6.2.
Prosjekter
Prosjektledelse
Kommune
Sentrum
Fritid
Andre
Reserve
Sum

Sum [i
Andel
tusen kr]
300
500
500
500
500
700
3 000
100 %

Tabell 6.2: Budsjett fase 2

Prosjektledelse vil være videre kartlegging og oppfølging.





Kommunale prosjekter som økt kvalitet, lean og effektivisering kan være aktuell for
omstillingsmidler.
Sentrum: Relevante prosjekter kan være forskjønning av område mellom nytt kjøpesenter, elv
og industriparken samt sentrumsutvikling sørover mot lyskryss og videre hvordan dagens
barneskoleområde kan bli en del av det hele.
Fritid / kultur: eksempler er alpinanlegg, bowling, Raufoss fotball, industrimuseum etc.
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Andre prosjekter, samt reserve, kan være øremerket gode prosjekter som dukker opp i fase 2,
videreføring av prosjekter fra fase 1 og til mer regionalrettede tiltak.
Mindre bedrifter og gründere, der eksempelvis Corinor, Clean Silicon etc er spennende aktører.
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