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HVA HAR VI FÅTT TIL?

HVOR ER VI?

HVILKEN VEI VELGER VI 
FREMOVER?

You say you want a revolution
Well, you know
We all want to change the world
You tell me that it's evolution
Well, you know
We all want to change the world
(Revolution 1, The Beatles 1968)
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• Kontinuerlig økning av unike brukere, 
snart 2000!

• Manglende data i kalkulatoren:
– Epoxy curing agents
– Woven fabrics
– Hand Lay-up and Spray-up processes

• Oppdateringer er påkrevd i 2022
• Koreansk versjon etterspurt av 

KCarbon (2022 prosjekt)
• Utvikling av Resirkuleringsmodul: Del 

av HEU prosjekt

ECO-CALCULATOR



1. Utvide medlemsmassen for å øke inntektene
– Composite United (CH) blir medlem fra November 21 i EuCIA
– Jobber med å få inn blant annet Epoxy Europe, Spanske og Polske

organsisasjoner

2. Generere inntekter fra EcoCalculator
– KCarbon fra Korea kjøper lisens på EcoCalculator: 50 k euro + årlig

lisens på 10 k euro (fra 2022)
– Ny Resirkulerings Modul er del av Horizon Europe Project (REBOOST)

FINANSIERING







WG4 arbeider med å utvikle en standard for fiber-polymer-kompositter. 
Standarden omfatter design av bygninger, broer og andre anleggsstrukturer, inkludert 
permanente og midlertidige konstruksjoner, laget av Fiber-Polymer sammensatte materialer 
eller kombinasjoner av dem og andre materialer (hybrid-FPC-strukturer). 

Omfanget inkluderer 
-fiber-polymer kompositt laminater,
profiler

- sandwichpaneler (inkludert baner med kjerne), boltet og limt, laget av glass, karbon, 
basalt eller aramid fibre 
- herdeharpikser og lim
- polymere skum- eller balsatrekjerner.

- April 2021- Det endelige utkastet til standarden sendt til CEN. Dette representerer det 
andre trinnet i den generelle prosedyren satt av CEN TC 250 mot en ny Eurokode.

-
- Gjenstår prøveperiode, før en endelig versjon kan godkjennes i 2024.

CEN/TC 250/WG 4
Fibre reinforced polymer structures





 Industri 4.0 handler om å digitalisere industrien slik at vi kan produsere smartere, mer effektivt og sørge for 
at norsk industri overlever i en global konkurranse som stadig blir tøffere. Automatisering, digitalisering
robotisering, kunstig intelligens og utvikling av nye forretningsmodeller og hele bransjer.

Industri 4.0 – hva betyr dette for kompositt bransjen? 



I norsk industri ble det installert 145 roboter i 
2019. I Slovenia, et land med to millioner 
innbyggere, er det installert  2600 roboter i 
samme periode. 

I Norge har vi 51 roboter per 10.000 
arbeidsplasser. Verdensgjennomsnittet er 71, i 
Øst-Europa varierer det mellom 100 og 140, 
avhengig av land.

Der sier de at «Vi får ikke tak i fagfolk, så vi må 
bruke roboter» - i strid med vår oppfatning om 
hva lønnsnivået i regionen betyr. 

Antall industriroboter vokser voldsomt – bare ikke i Norge

Figur 2. Ser vi på tettheten (antall roboter per 10 000 innbyggere) av 
roboter ligger vi heller ikke godt an.

Figur 1 viser antall roboter anskaffet i 2018, ser vi at Sverige ligger 
fremst med 1 263 innkjøpte roboter mens Norge ligger på 
jumboplass med sine 150 roboter kjøpt i 2018



Formålet :
-utløse ny verdiskapning og styrke bedriftens 
konkuranseevne gjennom økt bruk av digital 
teknologi. 

- gi den enkelte bedrift en god og relevant 
læring samt konkrete tips til startpunkt for 
digitalisering/ automatisering i egen 
virksomhet

- 2 stk workshops hos MIL (Robotic og 3D scan)

- Level Up, MIL besøker hver bedrift og ser på 
muligheter for automasjon

2 stk workshop (Robotik og 3D scan) og LU

«Maturity and Level Up!»  prosjekt i samarbeid med NODE og Mechatronics
Innovation Lab (MIL) 2019-2021

Deltakere fra NKF:
Palfinger Marine
ICOM Composites
Brødrene Aa
Mundal Subsea
Norpartners
Hexagon Ragasco
Nor-Dan Composites
Hydrolift
CSUB











NKF – Årsmøte 2016 – Dal Gård
Workshop – Sekundærlaminat på vakuum injiserte konstruksjoner:
◦ DNV GL spesifiserer ingen detalj parametere. Material leverandørene har langt bedre erfaring 

med sine produkter for å oppnå optimal vedheft er DNV GL sine anbefalinger.
◦ Leverandører og produksjonbedrifter oppfordres til å dele sine erfaringer og innspill på viktige 

parametere for å oppnå optimal vedheft for å imøtekomme kravene til sluttproduktet over 
ønsket tid.

◦ Materialsertifikat bør kreves fra leverandørene.

◦ EN STOR SKADE KAN SETTE BRANSJEN LANGT TILBAKE
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FNs bærekraftsmål- viktig normativt kompass for næringslivet



FN anslår at det kreves en økning på anslagsvis
2 500 milliarder kroner 
i investeringer i utviklingsland per år for å nå målene.

Dette er nødvendig om verden skal bringes inn på et mer 
bærekraftig spor og sult og fattigdom utryddes. 

Samtidig har klimaendringene nådd et nivå som gjør at det årlig må investeres for hundrevis av milliarder 
USD bare for å rette opp for skadeomfanget. Sosial uro, ufred og klimaendringer forsterker mange av 
problemene – især for utviklingslandene.

Norske bedrifter ser positivt på invitasjonen fra myndighetene om å ta en viktigere rolle i 
utviklingspolitikken. Vi sitter på teknologi, kunnskap og erfaringer som er nyttige for å løse mange av de 
utfordringene som fattige land står overfor. Dette gjelder også klimautfordringene og 
behovet for å få til det globale grønne skiftet. 

FNs bærekraftsmål- viktig normativt kompass for næringslivet



Taksonomien skal definere hva en bærekraftig aktivitet er. For at en aktivitet kan klassifiseres som 
bærekraftig må den oppfylle følgende kriterier:

1) Bidra vesentlig til minst ett av seks miljømål. (EU) 
1. Begrensning av klimaendringer
2. Klimatilpasning
3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
4. Omstilling til en sirkulærøkonomi
5. Forebygging og bekjempelse av forurensing
6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

2) Ikke vil være til skade for noen av de andre miljømålene
3) Oppfylle minimumsvilkår for sosiale rettigheter
Plikten til å gi informasjon vil gjelde for selskaper som er notert på regulerte markeder (børsen), som 
overstiger to av tre terskler:
•Omsetning større enn 20 mill. Euro
•Balansesum større enn 40 mill. Euro
•500 ansatte

Hva er EUs taksonomi?



Selv om det kan ta tid før disse kriteriene trer i kraft i Norge, er det viktig å påpeke at europeiske 
aktører kan bli mer opptatt av taksonomiregelverket når det trer i kraft i EU. 

For norske bedrifter som er internasjonale kan taksonomien bli førende på markedet før den trer i 
kraft i form av norsk lovgivning. Et eksempel her er finansiering. 

Bedrifter som i stor grad forholder seg til det europeiske kapitalmarkedet, kan møte nye 
forventningene til tilgang på bærekraftsopplysninger blant europeiske aktører etter at 
taksonomien trer i kraft i EU.

Taksonomilovgivningen forventes å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-
avtalen.

Hva er EUs taksonomi?



Taksonomien er under utvikling og er ikke ferdigstilt enda. Så langt er det publisert regelverk for et utvalg av 
sektorer som skal gjøre det lett å vurdere om en økonomisk aktivitet fyller kriteriene.

Det er disse syv sektorene, som til nå er en del av regelverket og som vi vet har forutsetninger for å bli 
klassifisert som bærekraftige:

Landbruk og skogbruk
Eiendom, bygg og anlegg
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Transport og lagring
Elektrisitet, gass, damp og varmtvannsforsyning
Industri
Vannforsyning, avløp og renovasjon

Hva er EUs taksonomi?







NCMT 
+ NKF

NKF





• May Britt har dessverre annonsert at hun må gi seg som DL i NKF.

• NCMT – er det lokomotivet NKF burde henge seg på?

• Kan NKF bli organisatorisk under NMCT?

• Felles kontingent under NCMT?

• Kontinuerlig trykk på fagutdanning, rekruttering, synliggjøring, omdømme
bygging, kontroll på egen teknologi, utviklingsprosjekter, sikre råvarer,
resirkulering, gjenvinning, miljøfotavtrykk osv.

• Tverrfaglig nasjonalt samarbeidsnivå hvor vi går i samme retning og bygger ned 
forsvarsgarden.

• Årsmøte med egen NKF generalforsamling og felles fagsamling.

• Kreve aktive medlemsbedrifter, indre blomstring, aktive plattformer som er teknologi drevet.

• Naturlige grupperinger som gir industrialisering.

FREMTIDEN
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