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Raufoss Water & Gas 1 

• Prosjektmål: 
"Kompetanseheving av de 
medarbeiderne som ble 
overtatt fra Raufoss Metall" 

• RWG gjennomførte 
aktivitetene med suksess og 
sikret 17 medarbeidere i ca 
halvannet år, men lykkes ikke 
å bevare smiavdelingen etter 
andre halvår 2012 

Forstudie – 
240' 

Hvorfor 

Smiing til eget 
bruk var ikke 
tilstrekkelig for å 
dekke en kostbar 
produksjon i 
fjellanlegget 



Raufoss Water & Gas 2 
• Prosjektets mål er å utvikle en ny 

anboringsventil for vann- og 
gassdistribusjon i komposittmateriale 

• Kundepartner er REPSOL 
• Den nye ventilen vil ha følgende 

fortrinn: 
– Kunne monteres under trykk 
– Effektivisere og forenkle 

monteringen for kunden 
– Komplettere produktporteføljen 

SPRINT 
– Redusere feil ved monteringen 
– Skader ikke røret 
– Samle flere funksjoner i ett produkt 

• Delfinansiert av: Innovasjon Norge, Oppland 
- IFU 

• Prosjektperiode: 2011-2012 
• Total prosjektramme: 6 MNOK med en 

støtte på 1,1 MNOK 

Forstudie – 
100' 



Hydro Aluminium Profiler 

• HAP fikk første kvartal 2011 tildelt 450.000 i 
støtte til kompetansehevende tiltak i 
forbindelse med overflytting av 
produksjonskapasitet fra Karmøy til Raufoss.  
– 28 nye ansatte på Raufoss – hovedsakelig 

ufaglært ungdom (18-19 år) fra Gjøvik- og 
Totenområdet, der 23 stk har fått 
spesialopplæring. 

– 10.000 tonn ekstruderingsvolum overført 
til Raufoss. 

– 3.400 verktøy er overført – hvorav 600 
kjøpt nye fra verktøyprodusenter på 
Raufoss. 

– Utviklet kompetanse ift nye standarder og 
kundekrav – spesielt mot offshore og 
maritim sektor 

– Omstilling gjennomført på halvannet år.  
– Prosjektet er gjennomført i henhold til 

plan og eier er fornøyd. HAP ser likevel at 
man må agere stadig raskere i en bransje 
med overkapasitet og et usikkert marked.  

 

Forprosjekt 
– 450' 



        Lean VTK 
Piloter Innspart tid Areal Struktur

Gimle korttidsplass 17 timer pr dag Pårørende rom og arbeidsrom Kjøkken 

og lagre

Ergo Fysio Frigjort mye plass 

hjelpemiddellager

Generelt

Barnevern 3,2 timer pr sak og 7 uker 

redusert behandlingstid

Generelt

Hjemmesykepleie 16  timer pr dag Generelt

Gimle avd 3 17 timer pr dag Generelt

NAV oppf 2 dager pr sak og 7 uker 

redusert behandlingstid

Generelt

• Økt brukerkvalitet 

• Økt medarbeidertilfredshet 

• Forbedret omdømme 

• Større volum tjenesteproduksjon til samme totalkostnad 

• Lavere sykefravær 

• Mer fokus på utvikling av tjenesten 

• Sterkere faglig forankring og kvalitet kan bidra til mer   
kostnadseffektive løsninger 

• Nye piloter igangsatt 

• Sterkere involvering og forankring blant ansatte 

 

 

For SRM: 

-Utvikle konsept 
sammen med VTK 

-Økt interesse fra privat- 
og off tjenesteyting (10 
kommuner) 

-Prosjekter med Nordre 
Land og SIL 

-Flere ansatte 

-Medieoppmerksomhet 

Forstudie – 
300' 



Komm-In 

• Hovedmål:  

– "Etablere Komm-In, kommersialiseringsselskap, 
med en kapitalbase på 700.000" 

• Fondet og selskapet Komm-In er etablert, og 
etter en emisjon er nå kapitalbasen ca 21 
MNOK. Driftsselskapet KOAX er etablert og 
operativt fra april 2012.  

Forstudie – 
100' 

Skape ny virksomhet i tillegg til å utvikle de 
etablerte bedriftene. Kommersialiserbare ideer 
kan komme fra enkeltbedrifter (spin-off), joint-
ventures, FoU-resultater, eksterne partnere, 
akademiske miljøer eller kombinasjoner av disse 



Kruttlauget 
Bakgrunn / Formål 

 
 

• Profilere vår region som et offensivt 
kompetansesenter 
 

• Fokus på resultater og, å tiltrekke seg god 
arbeidskraft  
 

• Interessante arbeidsplasser må 
kombineres med gode boforhold og 
mangfoldig tilbud  
 

• Dette krever nærmere og smartere 
samarbeid mellom næringsliv, kommune, 
bank og frivillige organisasjoner  
 

• Raufoss Fotball har vært et av regionens 
mest kjente merkevarer  
 

• Raufoss Fotball har opp-arbeidet en sterk 
prestasjons-kultur som i dag benyttes til 
videreutvikling av barn og ungdom  
 

• Det er viktig å skape et trygt fundament 
for videre aktivitet i Raufoss Fotball  
 

Forstudie – 
150' 

Omstillings-
programmet 
støtter drift av 
lauget første 
driftsår – der 
halvparten 
nylig er 
utbetalt 

 
 
Det skal skapes en 
årlig omsetning på 
1,2 MNOK 



Bærekraftsenter - SRM 

• Har en søknad inne til RFF 
Innlandet og Oslofjordfondet 
– omfang; 14 MNOK  

 + forretningsplan 

 

Existing 

products and 

technologies 

Existing 

Processes 

-Ideation      

-Workshops 

 

Raufoss 

Horten 

Kongsberg 

-Innovation methods 

-Competence 

-Innovation facilitators 

Radical new 

-products 

-technologies 

Intra- and Inter 
Industry Cluster 
Innovation 
(I4Cluster 
Project)-------------
------------------------ 
 
 
Med lab 
infrastruktur  

Forstudie – 
440' 



Handelsstand 

Forstudie – 
150' 

Kompetanseheving 
• Utsmykking 
• Dekorering – fire årstider 
• Materialbruk 

Kurs i regi av Næringsrådet i 
Gjøvikregionen 


