VINJETT

Lederens spalte
Norsk Komposittforbund har nylig hatt
års- og medlemsmøte på Honne Konferansesenter på Biri. Gledelig var det at
hele 34 deltagere var påmeldt, og at 22
bedrifter eller 47 % av våre medlemmer
var representert på selve årsmøtet. Aldri
tidligere har det vært så god oppslutning. Jeg velger å tolke det dit hen at vi
hadde et attraktivt faglig innhold med
aktualitet. Gjenkjøpsavtalen for jagerfly var hovedtema. Med vinkling mot
politiske prosesser og allerede fattede
beslutninger på Kongsberg, ble temaet
belyst på en meget god måte.
Norsk komposittindustri står her
overfor enorme utfordringer. Uavhengig
av hvilken flytype som velges vil utskiftningen av jagerfly gi norske miljøer
muligheter for et kraftig løft – teknologisk og markedsmessig. I tiden som
kommer må den enkelte bedrift, FoUmiljøer og bransjeorganisasjonen kjenne
sin besøkelsestid. Vi må gå aktivt gå inn
i dialog med etablerte, høyteknologiske
komposittmiljøer på Kongsberg og
Raufoss, vi må sørge for en god dialog
med politiske myndigheter og beslutningstagere og vi må fremfor alt vise at
bransjen har kompetanse og kapasitet
til å møte nye utfordringer.
Det er viktig å være aktive medspillere
i denne prosessen. Gjenkjøpsavtalen vil
kunne gi støtet til en kompetansehevning for hele bransjen uavhengig av om
man posisjonerer seg som leverandør av
forsvarsmateriell eller velger andre nisjer i markedet. Det er feil å tro at dette
ikke vedrører min bedrift, uansett hvilke
produkter man produserer. Det blir i så
fall en alt for passiv tankegang. Tvert
om; gjenkjøpsavtalen vil gi oss mulighet
til å implementere nye og bedre produksjonsprosesser, nye materialer vil bli tilgjengelige og det vil bli etablert miljøer
for innovative og kreative prosesser.
Den størst verdiskapningen skjer i
små og mellomstore bedrifter, slik vår
bransje er. Det er derfor ekstra viktig at
en samlet bransje nå griper muligheten
til videreutvikling – til et mulig ledende
europeisk komposittmiljø.
Paal Fischenich, daglig leder
i Norsk Komposittforbund.
e-post: fischmt@online.no
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Komposittindustriens
felles nordiske prosjekter
Som tidligere omtalt på disse sidene har den nordiske
komposittindustrien fått godkjent to prosjekter av
Nordisk Innovations Center og av Norsk-Svensk
Industrifond. Prosjektene dreier seg om en nordisk
web-portal for kompositter samt en videreføring av
det norsk-svenske, interaktive opplæringsprogrammet.

Svensk-norsk kompetanseprosjekt
for komposittindustrien
Prosjektet skal utvikle relevant undervisningsmateriell for komposittindustrien i
Sverige og Norge. Kravspesifikasjoner er allerede laget av våre bransjeorganisasjoner i
samarbeid med PolyInvent AB i Sverige.
Målet for prosjektet er å videreutvikle våre
interaktive opplæringsprogrammer til også
å omfatte komposittekniker/ -ingeniør. En
slik utdannelse vil ytterligere styrke svenske
og norske komposittbedrifters konkurranseevne i tøffere markeder. Også dette
prosjektet vil være viktig for å styrke det
nordiske komposittnettverket.
En ønsket komposittutdannelse på et
akademisk nivå er også i erkjennelsen av at

vår bransje er liten og noe spesiell i forhold
til bl.a den øvrige plastindustrien. Et eget
fagopplegg, som på sikt også kan tilbys på
universitets- og høgskolenivå, vil derfor gi
mulighet for en spissing av fagkunnskapene
mot den kompetanse vår bransje etterspør.
Vi vil i fremtiden være enda mer avhengige
av en spesialisering mot høyteknologiske
og avanserte produkter. Enkle produkter vil
i økende grad bli produsert i lavkostland.
Vi må derfor satse på bruk av kompetanse,
kreativitet, teknologi og design i vår
produktutvikling.
Kostnadsrammen for dette prosjektet er
på SEK 2,6 mill. Norsk-Svensk industrifond
har bevilget 880.000,-til prosjektet. Videre

Nordisk web-portal for kompositter
Prosjektets målsetting er å etablere og
utvikle drift av en nordisk web-portal på
internasjonalt nivå for komposittmaterialer og komposittbedrifter. Portalen skal:
• promotere økt bruk av komposittmaterialer på viktige anvendelsesområder
• fremme nordisk komposittindustri
som internasjonalt anerkjente
leverandører
• være et instrument for å distribuere
konsentrert og bearbeidet informasjon
til nordiske komposittbedrifter på utvalgte områder

Nordisk Innovations Center
har uttalt at de finner komposittbransjen
som viktig for Norden. Det er mange små
og mellomstore bedrifter innen bransjen
som viser høy grad av innovasjon i sitt daglige utviklingsarbeid. Det er derfor viktige å
få en felles nordisk web-portal for et
allerede velfungerende nettverk.
Dette allerede eksisterende nettverket
vil være en garantist for videre drift av portalen også etter at prosjektet er avsluttet.
Prosjektledelsen vil ligge hos SINTEF
v/Reidar Stokke. Han vil bli assistert av
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Millie Ericsson sammen med representanter fra våre samarbeidspartnere Sulfur AB og PolyInvent AB diskuterer det svensknorske kompetanseprosjektet.
er det bevilget til sammen
20.000,- fra fire svenske kommuner, 300.000,- fra den
svenske bransjeforeningen og
300.000,- fra NKFs prosjektfond. De resterende midler
utgjøres av egeninnsats fra
komposittindustrien i Sverige

og Norge. Prosjektstart var 15.
februar 2007 og prosjekttiden
er satt til 18 måneder.
Prosjektleder vil være Paal
Fischenich fra NKF i samarbeide med Millie Ericsson
fra den svenske komposittbransjen.

Den første plastbåten må vente
lenge på status som verneverdig
Harstad Tidende kan melde at i Nordnorsk Fartøyvernsenters
strategiske planer er ikke båter bygd i glassfiberarmert polyester
innlemmet. Planen strekker seg fram til 2010. – Før den tid er det
ikke snakk om å ta inn plastbåter, opplyser daglig leder Ronny
Grindstein.
Plastbåter er temmelig fraværende i et fartøyvern som i stor
grad opererer på sultegrensa, og naturlig nok må prioritere beinhardt. Og da sakker plastbåtene akterut, mens båter bygd i cellulosefiber får førsterang. Selv om man med en viss rett kan hevde
at også plastbåter er bygd av døde trær. Riktignok hundre millioner år gamle trær, omdannet til hydrokarboner. Men trær, likevel!
Kanskje vi her har en ny utfordring for NKF?
Kilde: Harstad Tidende

Paal Fiscenich fra NKF. Prosjektets totale kostnadsramme er
NOK 700.000,-. Av dette bidrar
Nordisk Innovations Center
med 300.000,- og komposittforbundene i Sverige, Danmark
og Norge med til sammen
90.000,-. Resten av budsjettet
dekkes inn via egeninnsats.
Prosjektet startet 15. januar
i år og skal være sluttført sommeren 2008. I arbeidet vi har
foran oss er det svært viktig
at komposittindustrien selv

bidrar med ideer, innhold og
kunnskap. På den måten får
vi en velfungerende portal
som profilerer våre produkter,
teknologi og design på en
fortreffelig måte. Prosjektet
vil være et viktig verktøy for å
skape ny vekst innen bransjen
med spesielt fokus på nye
markedssegmenter.
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