2

nyheter

N

NYHETER
tips oss: 61 18 93 00
e-post: tips@oa.no

Onsdag 27. september 2017

Oppland Arbeiderblad

Fullfører helt til Hov

HOV: Den siste av tre
delutbygginger på Fylkesveg 247 planlegges med
oppstart neste høst.
Sæmund Moshagen

saemund.moshagen@oa.no

– Vi er glade for at vi nå også
kan gjøre noe med den gjenstående strekningen på tre kilometer fra ferista i Skeskroken til
Nordbergsvegen ved Hov sta-

sjon, slik at denne ikke forblir
en missing link med en lavere
standard enn vegen for øvrig,
sier Ole Einar Fossen, seksjonssjef i Statens vegvesen utbygging Oppland.
– Reguleringsplanen var ute
på høring for to år siden, og det
mangler kun endelig stadfestelse i kommunestyret i Søndre
Land. Når dette er på plass senere i høst, vil vi starte arbeidet

med grunnavståelser og planlegging. Siktemålet er å sende
jobben ut på anbud i juni neste
år, for oppstart høsten 2018,
opplyser Fossen.
5,5 kilometer ny vei mellom
Hasvollsæter og ferista i Skeskroken åpnes for trafikk 19. oktober. Strekningen fra Nordbergsvegen og ned til Hov sentrum ble ferdigstilt for noen år
siden.

SNART FERDIG: Del to i
utbyggingen av Fylkesveg 274 er
snart ferdig. Tredje og siste del ned
mot Hov stasjon skal startes neste
høst.

109 nye har fått f
n Oda og Sahabat på plass i industriparken

Maskiningeniørene på Nammo Raufoss: Fra venstre Lena Birkeland,

Anne Cecilie Jacobsen og Mari Kristin Larsen.

RAUFOSS: 109 personer
har fått fast ansettelse i
Raufoss Industripark hittil
i år. Oda og Sahabat var
blant de nye i Kongsberg
Automotive.

er den største bedriften i industriparken
fulgt av den tyskeide bildelprodusenten
Benteler Automotive Raufoss AS.
Etter Nammo Raufoss AS har Kongsberg Automotive AS, avdeling Raufoss,
tatt inn 24 personer i år. Bedriften produserer koplinger i stor skala til lastebilindustrien.

Bjørn Erik Berntsen

Flere på opptur

Bjorn.Berntsen@amedia.no

Nammo Raufoss AS har tatt inn flest
med 34 ansatte i år. Både ordfører i Vestre Toten og næringsparkens toppleder
er meget godt fornøyd med utviklingen
i industrien lokalt.
Industriparken er blitt en gigant med
nesten 50 bedrifter, forteller John Einar
Jørgensen, administrerende direktør i
Raufoss Næringspark ans (ansvarlig selskap), eier av Raufoss industripark.

Nesten 3000
Før finanskrisen i 2008–2009 var det
omtrent 150 flere ansatte i industriparken. I årene etter har antallet variert fordi arbeidskraft også er blitt erstattet av
roboter i flere bedrifter.
Jørgensen sier veksten i antall ansatte
er kommet opp i 109 personer i år. Flere
er kommet i fast stilling etter en prøveperiode. Den største oppgangen har
Nammo Raufoss AS med 34 nyansettelser. Blant dem er maskiningeniørene
Lena Birkeland, Anne Cecilie Jacobsen
og Mari Kristin Larsen.
– Noen få blant de 34 har gått til morselskapet Nammo AS på Raufoss, tilføyer Jørgensen og fortsetter:
– Raufoss Industripark sysselsetter
omtrent 3000 personer daglig. Tallet
omfatter alle som har arbeidsoppdrag
på området.
Nammo Raufoss AS produserer blant
annet ammunisjon og rakettmotorer, og

John Einar Jørgensen har Sintef Raufoss
Manufacturing på tredjeplass med 11
flere ansatte. På plassen etter kommer
Raufoss Technology/Neuman Aluminium med åtte flere ansatte. Selskapet lager hjuloppheng til flere kjente bilprodusenter ute i verden. Selskapet har for
øvrig etablert en avdeling i Hunndalen
(Sivesindvegen) på grunn av plassproblemer på Raufoss. En rekke andre bedrifter har også utvidet staben.
– Ikke siden finanskrisen i 2008/2009
har vi opplevd en større vekst i industriparken. Nå har vi satt rekord i antall bedrifter selv om det mangler noe på den
gamle rekorden i antall ansatte, legger
Jørgensen til.

Ordfører gleder seg
Ordfører Leif Waarum i Vestre Toten er
stolt over veksten hos lokomotivet i næringslivet i kommunen.
– Det har ikke vært så høy aktivitet i
industriparken etter finanskrisa som nå.
Flere bedrifter tar inn folk. I neste omgang får vi vekst i skatteinntektene.
Ordføreren sier tilflyttingen har tatt
seg opp. Det gir utslag i større boligutbygging.
– Nå bygges det 116 boliger på ett år.
Normalt ligger utbyggingen på 60 boliger i året. Oppsvinget er et resultat av
bedre tider for industrien. Veldig bra,
legger han til.

I GANG: Automatiker-lærling Oda Langmandsveen og Sahabat Aisaeva er i full sving hos Nammo

