industriutvikling

Lederens spalte
Nok et kompositt år går mot slutten. Det
har vært et år jeg tror de fleste er meget
godt fornøyd med. Fulle ordrebøker, høyt
aktivitetsnivå og mye publisitet rundt
kompositter har preget året 2007.
Enkelte presseoppslag er ikke bare er lystig
lesning, men mest er positivt. Nyheten
som kanskje har overskygget det meste her
hjemme gjelder etableringen av nasjonalt
kompetansesenter for kompositter. NKF
ønske å trekke med seg positiviteten fra
2007 inn i det kommende år. Derfor blir
temaene under vårt årsmøte i Mandal
12.-13. februar viet forskning, utvikling og
nyskapning.
I en hektisk hverdag for bransjens
bedrifter er det likevel viktig å avsette
tid til et slikt evenement. Her får man
både sosialt og faglig påfyll, nettverk
skapes og nye kontakter etableres. Vår
bransjeorganisasjon skal være en faglig og
sosial møteplass. Derfor er det ekstra viktig
at dere reserverer disse to dagene i februar.
I tillegg til årsmøte blir det som vanlig et
godt faglig innhold og bedriftsbesøk til
Umoe Mandal.
Det er forøvrig gledelig å registrere at
interessen for NKF som bransjeorganisasjon
er økende. Vi gjennomfører for tiden en
rekrutteringskampanje. Mye tyder på at vi
får en hyggelig økning i medlemsmassen.
Både i forhold til myndigheter, konkurrenter
og markedet er det viktig at bransjen
fremstår forutsigbar og med samlet styrke.
Derfor er det viktig å ha et sterkt NKF.
Styret og sekretariatet i NKF ønsker dere
alle en riktig god jul og et godt, nytt
komposittår.
Paal Fischenich

Paal
Fischenich,
daglig leder
i Norsk
Kompositt
forbund.
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Gangbrua i Fredrikstad, laget i komposittmaterialer, er blitt et kjent trekk i bybildet. Slik kan den
fremstå når byens storhet, Fredrikstad Fotballklubb, har hjemmekamper. Foto: Jon Hermansen.

Bråstopp for vindindustri
Den nye verksemda High Comp på Bokn var komen godt i
gang med produksjon og levering av vitale delar til store
vindmøller. Men vindkraftindustrien har bråstoppa.
Tekst: Thomas Førde, Aftenbladet

High Comp, som er søsterbedrift til Bokn Plast, hadde funne eit nytt bein å stå på.
– Vindkraftindustrien trudde me høyrde framtida til, seier eigar og dagleg leiar, Helge
Rasmussen.
Dermed blei det beslutta å investera 10 millionar kroner i nytt lokale og
produksjonsutstyr, og fem millionar til utviklingskostnader.
Navhus av plast
Seks vindmøller på Hundhammarfjellet i Nord Trøndelag skal utstyrast med gigantiske
hus av plast eller kompositt som omsluttar navet i dei store vindmøllene. Navhusa kjem
frå Bokn. Me har arbeid ut året med denne kontrakten. Men deretter skulle me ha gått
laus på produksjonen av 20 nye navhus til Norges største vindpark, Ytre Vikna i Nord
Trøndelag i regi av Nord Trøndelag Energi og selskapet Scanwind.
Men brått er dette lagt på is. Utbyggar finn at åtte øre i statleg støtte per kilowattime er
altfor lite, seier Helge Rasmussen.
Flaut
Når eg gjestar andre land er det litt flaut å fortelja at i Norge, med Europas beste tilhøve
for vindkraft, finst knapt ein vindpark i drift, seier Rasmussen. Han viser til støtteordning
mellom anna i nabolanda våre, som til dømes i Sverige, med 20 øre per kilowattime
over 20 år. Statkraft, som er 100 prosent eigd av staten, investerar nå mange milliardar
i Sverige i vindkraft. Det bør vera prov godt nok på at vilkåra i Norge er for dårlege, seier
Rasmussen.
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Kommentar fra Paal
Fischenich; NKF:
Må lære på land
Han seier vidare at signala frå den nye energiministeren om
framtidig satsing på havmøller er gledeleg. Men det er feil å ta
pause i 10 til 15 år for så å satsa stort på havmøller. Industrien må
utnytta tida til å læra og utvikla seg gjennom bygging av vindmøller
på land, seier Rasmussen.
Rasmussen har hatt møte med Tore Nordtun (Ap) nestleiar i energiog miljøkomiteen i Stortinget. Nordtun seier at vilkåra for all
fornybar energi Norge blir nå grundig gjennomgått i Stortinget si
handsaming av klimameldinga. Debatten i Stortinget skal haldast
18. desember.
Nordtun seier vidare at målet om 3,5 TWh straum frå vindkraft
i 2010 ligg fast. Men han vil ikkje lova auka statleg støtte før
handsaminga er gjort i Stortinget.

Raufoss Industripark
med nye eiere

– satser bl.a. på kompositter
En investorgruppe har inngått kontrakt om kjøp av Raufoss
Industripark, hvor det bl.a. satses på kompositter. Det
nye, nasjonale kompetansesenteret for kompositter er
også plassert her. Sammen med de allerede etablerte
komposittbedriftene på Raufoss blir det viktig at senteret
og miljøet gir kompetanse og synergier til resten av landets
komposittindustri.
Investorgruppen som har kjøpt Raufoss Industripark
består av Storebrand Optimér ASA, NLI Eiendomsinvest AS,
Storebrand Livsforsikring AS, Nammo AS, Finansgruppen
Eiendom AS, som fortsatt skal forvalte parken, og Vestre
Toten Kommune.
Raufoss Industripark er én av landets ledende industriparker.
Bedriftene representerer ledende teknologi innen produkter
av lettmetaller, plast og komposittmaterialer samt utvikling
og produksjon av avanserte bil- og forsvarsprodukter. Det
er over 30 leieforhold i parken med bedrifter som Hydro
Aluminium Structures Raufoss AS, Plastal og Nammo AS i
spissen.
I 2006 ble Raufoss Industripark valgt ut som en av seks
«Norwegian Center of Expertice» (NCE). Raufoss er utvalgt
som et satsningsområde for lettvektsmaterialer – aluminium
og kompositt.
Komposittindustrien er svært spent på den videre utviklingen
på Raufoss. Med spennende bedrifter som Ragasco AS
og Nammo AS bør parken ha et godt, komposittfaglig
grunnlag. Men; det er særs viktig at det nye, nasjonale
kompetansesenteret for kompositter og de allerede etablerte
bedriftene på Raufoss evner å trekke med seg resten av norsk
komposittindustri. Ingen er tjent med at vi får et senter for
de få og utvalgte. Et slikt senter skal og må gi kompetanse
og synergier til resten av komposittindustrien. Derfor hviler
det et ekstra stort ansvar på det nyutnevnte styret for
kompetansesenteret.
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Mer enn flaut, dette er
uanstendig!
Et av verdens rikeste land har produsert ren, miljøvennlig
elektrisk kraft siden Norge ble elektrifisert. Elver og fossefall
ga oss mulighet til å bygge industri og næringsliv som la
grunnlaget for velstand etter 2. verdenskrig. Siden 1970tallet har vi så utviklet oss videre til én av verdens største
leverandører av ikke fornybar energi. Norsk sokkel har gitt
milliardinntekter til samfunnet, og kommende generasjoner
er sikret gjennom et gigantisk oljefond. Vår velstand er ikke
i fare. Tvert om, den bobler snart over. Velstanden gir oss
en selvgodhet som blant annet har ført til at vi kan fortelle
verden hvordan klimatrusselen kan løses. Ikke gjennom
handling, men ved utredninger. Vi utreder i øst og vest, men
glemmer at handling kanskje er det som trengs. Handling,
som en grunnpilar for fornyelse.
Min sambygding Raymond lurer alltid på noe. Han «lurær» og
«lurær» Han er nesten filosofisk. Og faktisk lurer også jeg på
hvorfor ikke vi tar vårt moralske ansvar og bruker noe av vår
formue til utvikling av ny teknologi innen energiområdet, gir
våre barn og barnebarn mulighet til å leve opp i et samfunn
hvor energi er en mulighet og ikke en begrensning. Sol, vind,
hav og foss. Alt dette har vi i tillegg til kompetanse. Men
vi fortsetter å utrede. Nylig ble de på nyhetene opplyst at
forskning og utdanning i 2008 får en ekstra bevilgning på
27 millioner. Med dagens oljepris forventes det en ekstra
inntekt til staten i 2008 på 100 milliarder. Altså langt under
0,1 prosent av den forventede merinntekt er tilleggsbevilget
til utvikling av morgendagens samfunn. Om dette monner i
kampen mot klimatrusselen?
Dette er ikke bare er flaut, men også uanstendig.

Års- og medlemsmøte
Norsk Komposittforbund
NKF avholder års- og medlemsmøte på First Hotell Solborg
i Mandal. Tidspunktet er 12.-13. februar 2008. Foreløpig
program er som følger.
Tirsdag 12. februar
12:00 – 13:00
Registrering og lunsj
13:00 – 18:00
Faglig del. Temaer forskning, utvikling og nyskapning
19:30		
Felles middag i et av Mandals pittoreske trehus
Onsdag 13. februar
08:30 – 09:30
Årsmøte i Norsk Komposittforbund
09:30 – 13:00
Besøk hos Umoe Mandal med etterfølgende
		
lunsj og avslutning

Innkalling og detaljert program sendes ut i ultimo desember,
men reserver allerede nå de to dagene.
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