Lederens spalte
Landet er langt og meningene mange.
4,5 millioner innbyggere har rundt 9 millioner meninger, altså et snitt på to – 2 –
meninger pr. hode. Den norske folkesjela
har alltid hatt meningers mot. Allerede
nå kan vi spore denne kraften i forbindelse med lokalisering av et fremtidig
kompetansesenter for kompositter. Man
spør ikke hva et slikt senter skal bedrive
eller innholde, men er mest opptatt av
hvor det skal ligge. Og selvfølgelig er det
interessant, men da ikke som en del av
landets distriktspolitikk. Lokalisering må
velges på bakgrunn av fornuftige resonnement hvor bransjens ønsker og behov
blir ivaretatt best. I dagens elektroniske
verden har fysisk lokalisering begrenset
distriktspolitisk- og sysselsetningsmessig betydning. Valget må derfor bli gjort
med et langsiktig utviklingsperspektiv
med hele bransjen for øye. Samlokalisering med eksisterende, sterke komposittmiljøer vil være det fornuftigste. Her
finner man best synergiene og vinn/vinnsituasjonene.
Komposittindustrien går spennende
tider i møte. Allerede nå kan vi registrere
økt interesse for kompositter. Vi som
bransjeorganisasjon må derfor i stigende
grad være mer synlige overfor myndigheter, skoler, universiteter og ikke minst
i forhold til nye, potensielle kunder.
Det fremtidige kompetansesenteret vil
være et av våre flaggskip i fremtiden.
Vår industri er allerede en aktiv, positiv
og kreativ bransje. La oss sammen gripe
sjansen til en videre utvikling av et
sterkt, nasjonalt komposittmiljø.
Har du nyheter, informasjon
eller synspunkter så send en e-post
til fischmt@online.no eller ring
Paal Fischenich på telefon 913 68 150.

Paal
Fischenich,
daglig leder
i Norsk
Komposittforbund.
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Standardisering skal gi
vekst i komposittbransjen
Norsk Komposittforbund har startet et forprosjekt
for standardisering av råvarer til komposittindustrien.
Bakgrunnen for prosjektet er at sluttbruker må være
i stand til å spesifisere det produktet han ønsker og;
produsenten må kunne dokumentere at han leverer i
henhold til spesifikasjonen. Begge disse elementene er
helt nødvendige for at komponenter og konstruksjoner
i komposittmaterialer skal få større utbredelse. Og; dette
kan vi få til!

Med referanse til internasjonale standarder
vil vi kunne:
• garantere ensartet kvalitet uansett
produsent
• gi ferdigprodusenten frihet til å velge
leverandør etter gunstigste pris og
leveringstid
• minimere kostnadsdrivende behov for
individuell utprøving og dokumentasjon
• gjøre markedet mer transparent
• forenkle innkjøpsprosedyrer
• redusere kostnader ved økt
effektivitet samt
• redusere feil og mangler.

standardiseringsorganisasjonen i landet.
I forbindelse med prosjektet må SN eventuelt etablere en ny arbeidsgruppe under SN
«Komité 138 Plast». Sammen med SN må
så den mest effektive vei mot europeiske og
internasjonale standarder kartlegges. For å
gi grunnlag for hovedprosjektet, må forprosjektet vurdere hvorledes det best kan tas et
norsk/nordisk initiativ overfor CEN og ISO.

Dette vil kunne gi en betydelig kostnadsgevinst for vår industri. Vi vil kunne bytte
leverandører når som helst. Økt konkurranse gir lavere priser og totalmarkedet
øker. Vi blir mer sammenlignbare med andre
materialer og derigjennom mer konkurransedyktige mot stål, aluminium og betong.
Dette vil også gi økt salg fra råvareprodusentene hvilket igjen betyr at det blir en
vinn-vinn-situasjon for hele industrien.
Norsk Komposittforbunds ledelse ser for
seg en utvikling av standarder på nasjonal,
nordisk, europeisk og senere internasjonal
basis. Det endelige målet er å oppnå konsensus om relevante, hensiktsmessige og
konkurransefremmende ISO-standarder for
aktuelle materialkomponenter.
Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid
med Standard Norge (SN). SN er den sentrale

Forprosjektet skal:
• etablere grunnlag for vurdering av
omfang og gjennomførbarhet av
hovedprosjekt
• avklare med SN aktuelle prosedyrer,
organisering, og relevant kontaktflate
• avklare med SN prosjektets forpliktelser
ved etablering av en arbeidsgruppe
under SN
• avklare det faktiske behov og forventninger til internasjonale standarder
• avklare materialleverandørenes posisjoner og ønske om, og vilje til, samarbeid
• kartlegge hvilke standarder som bør
utvikles samt forslag til prioritering
• foreslå aktuelle arbeidsgrupper
• foreta en første undersøkelse om mulige
arbeidsgruppemedlemmer
• etablere strategiske nordiske og europeiske allianser (EuCIA)
• samarbeide med SN om beskrivelse
og organisering av hovedprosjektet
• vurdere delprosjekter (i forhold
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Jakter på kompositt-folk
En ny komposittfabrikk er under planlegging i
Kongsberg. Allerede nå starter jakten på ansatte og
i Kongsberg fryktes det kamp om hver arbeidstaker. 200
nye ansatte trengs trolig til den nye komposittfabrikken.
Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) venter bare på
et garantitilsagn fra Næringsdepartementet og en påfølgende styrebehandling i Kongsberg Gruppen ASA, for å
starte opp. Ansettelsene skal skje snarest mulig når alt er
avklart, skriver Laagendalsposten.
KDA tar sikte på å starte komposittproduksjon samt
maskinering av komponenter i titan til kampflyet Joint
Strike Fighter ganske umiddelbart. Virksomheten vil
begynne i det små i eksisterende lokaler i Kongsberg Næringspark. Så kommer den nye fabrikken om halvannet
eller to år, opplyser avisen.
Kilde: Lågendalsposten/Næringsavisen

til materialgrupper) innenfor hovedprosjektet
• utarbeide foreløpig budsjett for prioritert(e)
del(er) av hovedprosjektet
• undersøke muligheter for finansiering av
hovedprosjekt(ene)
• utarbeide forslag til finansieringsplan
• utarbeide forslag til fremdriftsplan
• utarbeide rapport for presentasjon i
internasjonale fôra
Det er opprettet en styringsgruppe fra NKF bestående av
Tor Dahl fra Reichhold, Jon Taby fra FiReCo, Ulf Kristiansen
fra DIAB, Svein Landaas fra SelcoTek og Nere G. Skomedal
fra Umoe Mandal. Prosjektleder er Eivind Amble fra Amble
& Stokke.
Prosjektet har budsjettramme på NOK 500.000. Av dette
bidrar Innovasjon Norge med 250.000, Norsk Komposittforbund med 100.000, komposittbedrifter 50.000 og
egeninnsats er satt til 100.000 kroner.
Forprosjektet forventes ferdig tidlig høsten 2007.
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