■ Hunton inn i nCE Raufoss

Søker kompetanse
Raufoss

arne Jebsen, daglig
leder og hovedeier
av Hunton Fiber aS,
har forventninger til
medlemskap i nCe
raufoss.
Bjørn Erik Berntsen

– Hunton Fiber har mye å lære
av de beste bedriftene i industriklyngen. Derfor takket vi ja
til invitasjonen om å bli medlem,
sier Hunton-eier og daglig leder
Arne Jebsen.
Nye produkter
NCE Raufoss (Norwegian Centres of Expertise) har 21 medlemmer etter gårsdagens avtale
med Hunton.
Arne Jebsen håper samarbeid
med NCE-klyngen av bedrifter
vil gi gode resultater.
– Målet for Hunton er å bli
noe større enn i dag. Vi har for
tiden fire prosjekter i samarbeid med Innovasjon Norge
og SkatteFUNN. Hensikten er å
skape nye produkter med gode
praktiske løsninger for å oppnå
lønnsomhet.
Jebsen nevner miljøvennlige
trefiberprodukter under utvikling.
– Ved å samarbeide med NCE
skal vi kunne komme raskere til
målet med nye produkter. Huntons eksportandel har gått noe
ned og utgjør 40 prosent. Målet
er å komme opp i nærmere 50
prosent til utlandet.
Effektiv produktutvikling
Prosjektleder Sverre Narvesen i
NCE Raufoss er opptatt av produktutvikling.
– Kunden er bestilleren. Da
må vi i NCE utvikle produktet
så effektiv som mulig. Bedrifter
med den beste produktutviklingen vil også kunne få oppdragene først.
NCE Raufoss samarbeider
med nabo Sintef Raufoss Manufacturing. Stikkord er forskning
og utvikling for å styrke vareproduksjonen.
Sverre Narvesen forteller om
12 sterke NCE-klynger i landet,
deriblant Raufoss.

UtvikliNg: Fabrikkeier og daglig leder i Hunton Fiber, Arne Jebsen, har forventninger til samarbeidet med bedrifter tilsluttet NCE

Raufoss, her representert ved prosjektleder Sverre Narvesen (t.h.).

Når vi spør ham om konkrete
resultater siden NCE Raufoss så
dagens lys i 2006, gir han svar.
– Kongsberg Automotive på
Raufoss selger koplinger i komposittmateriale til lastebilindustrien. Omtrent 40 prosent av de
nye koplingene har fellesskapet
i NCE Raufoss bidratt til.
Narvesen nevner også testlaboratoriet for kuleledd til
hjulopphengsbedriften Raufoss Technology. Testingen ble
tidligere foretatt i utlandet. Meningen var å etablere testlaboratoriet i Kanada. NCE Raufoss
og Sintef lokalt bidro derimot til
etablering av laboratoriet i industriparken. Innovasjon Norge
og andre stilte opp betydelig
økonomisk ved etableringen.
Svensker banker på
NCE-klyngen på Raufoss omfatter
ikke metall og lettmetall. Bedrifter
med andre materialer og formål

er også kommet inn i folden.
Medlemskapet har en årsavgift
fra 75.000 til 150.000 kroner. Årsbudsjettet til NCE Raufoss er på
15 millioner kroner.
Narvesen sier klyngen har
skaffet omfattende finansiell
støtte til prosjekter (Innovasjon
Norge, midler fra Forskningsrådet med flere). NCE Raufoss
anses å være i front på den
finansielle siden, opplyser prosjektlederen.
Klyngen med utspring i Raufoss-industrien har også henvendelse fra en svensk bedrift
som ønsker medlemskap i NCE
Raufoss. Årsaken er den enorme
kunnskapen lokalt om lettmetaller. Det er ikke avgjort om det blir
noe medlemskap for svenskene.
Før Hunton kom ble Topro,
Hapro og Sparebanken Hedmark
medlemmer. Det internasjonale
revisjonsselskapet Deloitte er assosiert medlem.
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kjørte 12 mil
med 1,3 i promille
HaMaR
Mannen tilsto å ha kjørt
Hadeland-lillehammerGjøvik med over 1,3 i
promille, men var ikke
fornøyd med straffen.
siv storløkken

I Gjøvik tingrett ble mannen,
som var 49 år gammel da
promillekjøringen skjedde i
oktober i fjor, dømt til 21 dager i fengsel og ilagt en bot på
62.000 kroner. Det syntes han
var i drøyeste laget, og fikk nylig delvis medhold i Eidsivating
lagmannsrett.
Boten ble redusert med
15.000 kroner fordi mannens

selskap går med underskudd
og at han ventelig ikke vil få
bonus i år etter at han mistet
førerkortet.
Mannens forsvar krevde at
fengselsstraffen skulle gjøres
betinget, boten reduseres og
førerkortet inndras i halvannet
år framfor to, som er tapsforskriftens minimum.
Kjøringen skjedde på morgen og formiddag, på riksvei 4
og E6. Mannen drakk alkoholen før han bega seg ut på den
mellom 12 og 13 mil lange
strekningen, men likevel var
det i en rutinekontroll politiet
stanset ham. 40 minutter senere ble det tatt promilleprøve
som viste 1,33.

