
Prosjekter 2014 



Steffensrud Rehabiliteringssenter 

 

• Etablering av nevroklinikk 
• Intensivbehandling av slag- 
    pasienter. Nytt behandlings- 
    tilbud i Norge 
 
Styrker virksomhetens konkurranseevne 
Kan gi 5 nye arbeidsplasser 
 
 
 

 
Forprosjekt  440´  
´ 
 
                                                 
 
 
 
 



ARENA TOTAL       
 

 
 

• Søknad om ARENA-program 
• TotAl-gruppens medlemmer 
• Sub-Sea 
• Top-side 
• Klyngeutvikling, FoU, kompe- 
    tanseutvikling, internasjonali- 
    sering 
 
 

Forstudie 100´ 
 

 
 

                   
 

http://www.total-gruppen.no/artikkel/les/620/1_Godfot-teorien+i+Innlandet/
http://www.total-gruppen.no/


HEXAGON RAGASCO 

• Flytting av produksjon til Raufoss 

• Gassbeholdere som i dag produ- 

    seres i Sverige  
      Avhenger av gode løsninger for integrering i 

      eksisterende produksjonslokaler 

      Utrede nye prosesser og transportsystemer 

      Kompabilitet av verktøy 

      Kompetansetilpassing 

      Designanalyse og tester           

                                                              Forstudie 300´ 

 

 

 

 



Varmpresse Metall AS 

• Oppheng av liner for aluminiumsmaster 
• Utvikling av kraftmaster i aluminium 
    sammen med Lena Metall 
    Stort markedspotensial  
             
       Utrede detaljer for oppheng av liner 
       Systemer for klatring og fallsikring 
       Innfesting av stag og barduner 
       Behovet for jording 
       Alternative festeløsninger til grunn 
     
                                                       Forstudie 100´                                                             



Residency Eina Danz 

• Utvikling av residenssenter for dans 

    Nyland gård – ekteparet Fiskum/Adhana 

    Ombygging av låve til øvings- 

    lokaler, visningssenter mm 

    Mulighetsanalyse 

      Konseptutvikling 

      Arkitektløsninger   

                                               

                Forstudie 60´ 

 

 



Raufoss Offshore 

• Kompetanseprogram for å sikre 
kvalitet, leveringsdyktighet og 
gjennomføringsevne opp mot 
krevende kunder 

• Raufoss Offshore har blitt kvalifisert til 
leveranser for subsea-markedet world-
wide. Har utvidet med avdeling i Sagvoll 
og planlegger ekspansjon som vil doble 
antall ansatte på få år. 

• Forutsetningen er kompetanse i alle 
ledd. (ledelse, fagpersoner, lærlinger, 
materialteknologi, marked etc.)  

• Samkjøring av de to enhetene 

• Forprosjekt kr. 700´ 

 



Tokvam AS 

• Utvikling av snøplogproduksjon 

• Vil gjøre Tokvam til totalleverandør til 
nordisk snøryddingsmarked 

• Stort vekstpotensial 

• Utvikling inkl. patentsøknad, prototyper 
og testing, kompetanseheving og 
prosessutvikling, lansering 

 

• Forprosjekt kr. 500´ 



Kommersialisering og utvikling av 
vekstbedrifter i Gjøvik-regionen 

• Sterkere nyskapingsstruktur gjennom samordning av aktører, 
strategier og programmer. 

• Større evne til å bistå bedrifter med behov for omstilling 

• Større evne til å løfte fram nye konkurransekraftige bedrifter 

• Mer attraktiv region 

• Mer effektiv bruk av ressurser          

 

 

 

• Forstudie kr. 250´ i regi av Omstillingsprogrammet 

 

 

 



Raufoss Industripark 

• Kartlegging og utvikling framtidige behov 

• Bygningsmasse, infrastruktur 

• Laber og annen teknisk infrastruktur 

   Målet med prosjektet er å sikre et  

     best mulig grunnlag for å utvikle et 

     attraktivt industriområde for bedriftene. 

     En viktig forutsetning for Vestre Totens rolle 

     som industrikommune framover. 

   Forstudie kr. 250´ 


