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Åpnet nytt utsalgssted
feldigvis over annonsen 
for lagersalget. – Jeg har 
vært på utkikk etter dy-
ner, og har funnet det 
her, sier hun fornøyd.

Dun of Norway eies av 
Tord Linnerud og Håvar 
Bjerregård. De har ho-
vedlageret på Raufoss, 
og utsalgssted flere ste-
der i landet, deriblant 
Oslo.

Gjøvik: Andelen som 
venter å få bedre økonomi  
i Oppland det kommende 
året, er den laveste på minst 
syv år, mens andelen som 
venter å få dårligere økonomi 
er den nest høyeste, melder 
Gjensidige Bank. 

Banken har gjennomført en sam-
funnsundersøkelse i samarbeid 

med Ipsos. Undersøkelsen gjø-
res årlig. Kun 27 prosent av opp-
lendingene tror at de vil få bedre 
økonomi, som er en nedgang på 
5 prosentpoeng fra i fjor. 12 pro-
sent venter å få dårligere økono-
mi. 

– I sum er dette det mest pessi-
mistiske bildet vi har sett i Opp-
land i de syv årene vi har gjen-
nomført undersøkelsen, sier in-
formasjonssjef Christian Harald-

sen i Gjensidige Bank i en presse-
melding.

På landsbasis venter 29 prosent 
å få bedre økonomi, mens 12 pro-
sent venter å få dårligere økono-
mi. Også dette er de svakeste re-
sultatene som er registrert.

– Nedbemanning i oljerelatert 
industri med ringvirkninger til 
andre næringer er den mest 
sannsynlige årsaken til økt pes-
simisme landet rundt, sier Ha-

raldsen. Han mener at resultate-
ne må sees på bakgrunn av at vi 
har bak oss en periode med 
uvanlig sterk økning i kjøpekraf-
ten som følge av god lønnsvekst 
og lavt rentenivå.

– Det økonomiske omslaget det 
siste året er en påminnelse om at 
det lønner seg å bruke gode tider 
til å skape en solid økonomi. Be-
tal ned gjeld eller spar på andre 
måter, oppfordrer Haraldsen.

Ser svart på økonomiutsiktene

raUFOSS: Betydelig 
lavere vekt, raskere 
og sikrere montering. 
Dette er sentrale 
fordeler med 
høyspentmaster  
i aluminium.
John Berget
john.berget@oa.no

Sintef Raufoss Manufacturing 
og Institutt for Konstruksjons-
teknikk ved NTNU er halvveis i 
et forskningsprosjekt som kan 
gi landet nye høyspentmaster. 

På oppdrag fra Statnett har 
de utviklet og konstruert 
høyspentmaster i aluminiums-
moduler. Målet er at disse mas-
tene skal overta etter den 50 år 
gamle teknologien og geome-
trien som ligger i dagens stål-
master. 

tid viktig
– Tid og sikkerhet er viktige fak-
torer for Statnett, sier prosjekt-
leder Tore Tryland ved Sintef 
Raufoss.

Helikoptre brukes under 
montasjen av høyspentmaster. 
Ofte må helikoptrene stå stille i 
lufta i lang tid mens de små 
stålkonstruksjonene boltes og 
sveises. Operasjonene er sår-
bare for vær og vind. 

Kortere operasjonstid er der-
for svært ønskelig.

lavere vekt
Ingeniørene på Raufoss mener 
de har funnet løsningen som 
kan gi betydelig tidsbesparelse; 
master i aluminiumsmoduler. 

Tryland demonstrerer ved å 
vise en modell som sommer-
studenten Mads Bakken Idd-
berg har laget. 

Masten er delt i flere moduler 
som kan festes i hverandre som 
legoklosser. Med 58 prosent la-
vere vekt kan modulene være 
større for hver helikoptertur. 
Antall helikopteroperasjoner 
blir atskillig færre og Tryland 
mener de har funnet en løsning 
som gjør det mulig å sette mo-
dulene sammen uten at perso-
nell henger i mastene. 

– Hva med kostnaden – blir 
den større?

– Aluminium er dyrere enn 
stål, men når du kan bygge mye 
raskere, så sparer du inn mer-
kostnaden.

Mange er med
Hele verdikjeden er represen-
tert i forskningsprosjektet. In-
dustripartnerne Hydro, Hydal 
Aluminium Profiler, Kapp Alu-
minium Tretum Offshore, VP 
Metall og EFLA er med for å fin-
ne den optimale løsningen, sier 
Mette Foss Dalsegg i Sintef og 
TotAl-gruppen.

– Det forventes at høyspent-
master basert på sveiste modu-
ler i aluminium kan erstatte 
stålprofiler fra land med lavere 
kostnadsnivå, sier Tryland. 

Sintef Raufoss Manufac-
turing sitt samarbeid med be-
driftene i og rundt industripar-
ken på Raufoss bør være et godt 
utgangspunkt der konkrete del-
aktiviteter kan defineres som 
masteroppgaver ved NTNU. 

TotAl-gruppen skal bidra til 
at forskningsresultater kan 
kommersialiseres og gi lokale 
arbeidsplasser.

■ Sintef Raufoss leder spennende prosjekt for Statnett

Master i aluminium

MOdell: Sommerstudenten Mads Bakken Iddberg har 3D-printet en modell for enklere å demonstrere 
montasjeprosessen for Statsnetts folk.   FOtO: aSbjørn riSbakken

prOSjektleder: Tore 
Tryland ved Sintef Raufoss.

radiO tOten  
Slipper Skatt
RAUFOSS: Radio Toten slipper å betale eiendoms-
skatt. Søknaden begrunnes med at Radio Toten er 
en frivillig organisasjon som eies av lokale lag og 
foreninger i begge Toten-kommunene, samt noen 
på Gjøvik, og at nesten alle medarbeiderne driver 
på frivillig basis.

– Dette får økonomiske konsekvenser for oss. 
Kan rådmannen redegjøre for det? spurte Svein 
Erik Sørensen (Frp) da kommunestyret i Vestre 
Toten behandlet søknaden.

– Vi taper eiendomsskatt fra Radio Toten. Det er 
snakk om noen tusenlapper i året, svarte rådmann 
Bjørn Fauchald før saken ble banket enstemmig 
gjennom.

ny Styreleder  
i tOtenbadet
RAUFOSS: Vestre Toten kommunestyre har mot ni 
stemmer valgt Stein Giæver fra Raufoss som ny 
styreleder i Totenbadet KF etter Frank A. Møller, 
som hadde bedt om avløsning.

På vegne av Høyre, Venstre og Frp foreslo Elin S. 
Solberg (H) Kai Frode Grythe, også han fra Raufoss. 
Flertallet mente imidlertid at dette forslaget kom 
for sent: – Hvis Høyre med venner vil ha gjennom-
slag, burde de varslet dette tidligere, mente Hans 
Petter Olsen (SV). 

Styret består ellers av nestleder Elisabeth Lund 
og styremedlemmene Mari Jeppestøl, Rune Harald 
Andersen og Attila Karoly Martinovics fra de 
ansatte.


