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Ny partner for sikkerhetssenteret

SAMARBEIDER: CCIS og Sofie
Nystrømn har inngått samarbeid
med KMPG og Arne Helme. 
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GJØVIK: Center for
cyber- and information
security (CCIS) i Gjøvik har
inngått et strategisk
samarbeid med revisjonsog rådgivningsselskapet
KPMG.
Kjetil Lysengen

kjetil.lysengen@oa.no

Det opplyses det om i en pres-

semelding. KPMG skal bli en
sentral bidragsyter i forskningssenterets arbeid med å
utvikle og styrke forskning,
kompetanse og utdanning
innen cyber og informasjonssikkerhet.
CCIS), som er en del av
NTNU, har som mandat å styrke samfunnets kompetanse og
ferdigheter til å beskytte mot,
oppdage, respondere på og et-

terforske kriminelle handlinger som skjer ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
Gjennom sitt samarbeidskonsortium har CCIS engasjert
sentrale aktører innen politi,
forsvar, næringsliv og akademia i sitt arbeid for kompetanseheving innen cyber og informasjonssikkerhet. Siste tilskudd til partnerskapet er alt-

så revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG.
– KPMG blir, med sin ledende, tverrfaglige kompetanse
innen cybersikkerhet og målrettede arbeid med kompetanseheving og kunnskapsdeling hos små og store norske
virksomheter, en viktig støttespiller framover, sier Sofie
Nystrøm, leder for CCIS.

■ De første av i alt 30 ansatte flytter til Hunndalen

Jaguar på kundelista
HUNNDALEN:
En million biler får
sine hjuloppheng
fra Hunndalen om
et år eller to.

Bjørn Erik Berntsen
bjorn.erik.berntsen@oa.no

Foruten Jaguar står Land
Rover og Volvo på kundelisten.
Fabrikksjef
Christopher
Braathen hos Neuman Aluminium Raufoss antyder 2
til 2,5 millioner hjuloppheng i året. Volumet vil
være på plass når fabrikken
er full sving i 2018.
Bildelfabrikken i Sivesindvegen 3 kommer til å levere
to hjuloppheng i snitt til
hvert kjøretøy.

Flere flytter inn
Østerrikske Neuman (Raufoss Technologi) har fått det
veldig trangt i fabrikken i
Raufoss industripark. Det er
rett og slett fordi etterspørselen etter hjuloppheng blir
stadig større.
Avdelingen har derfor
inngått kontrakt med Tema
Eiendom AS for leie av 1700
kvadratmeter i Hunndalen.
Den forholdsvis nye næringsbygningen ble leid ut
til Hydroenergi AS. Selskapet laget turbiner og småkraftverk, men endte opp
som et konkursbo.
– Er dere klare til å flytte
inn i disse lokalene?
– Absolutt, vi flytter inn i
kontordelen rett etter sommerferien. Ved høstferien er
vi også i gang med montasje
av maskiner.
– Blir det en opptrapping
av antall ansatte i forhold
til planen?
– Nei, men flere ansatte på
Raufoss får sin arbeidsplass
i denne avdelingen. Bakgrunnen er trangt om plassen i kontordelen på Raufoss. I stedet for å bygge ut
for mer kontorplass, flytter
vi flere over til Hunndalen.

Over 30 ansatte
Fabrikksjefen sier kontordelen i Sivesindvegen 3 får
10 til 12 ansatte ingeniører

og salgsansatte. Denne flyttingen skjer i første omgang.
– Hvor mange arbeidsplasser blir det i alt?
– Vi holder oss til den
opprinnelige planen. Opptrapping til full drift i 2017
tilsier rundt 30 ansatte i underavdelingen.
Maskiner for hjuloppheng kommer i høst. Minst
ti roboter skal også plass for
å kunne brukes i den avanserte produksjonen.
Ny trafostasjon blir installert for å få nok energi til
produksjonen.

Kina – og nye ordrer
Bildelfabrikk i bilbyen i
Hunndalen forklarer fabrikksjef Braathen med tre
punkter.
1) Hjuloppheng til Volvo
personbiler til det europeiske markedet produseres i
Kina. Nå skal produksjonen
flyttes fra Kina til fabrikken
i Sivesindvegen 3. Tilsvarende bildeler til Volvo-biler i det asiatiske markedet
skal fortsatt lages i Kina.
Denne produksjonen blir
trappet opp.
2) Avdelingen på Raufoss
blir avlastet en god del ved
flytting. Når alt er i godt
gjenge i den «nye» fabrikken, omfatter det både maskinering og montasje av alle
produktene.
3) Ordreinngangen viser
stadig vekst. Nye avtaler er
inngått med bilprodusenter. Kapasiteten må derfor
utvides.

Over 300 millioner
Neuman Aluminium Raufoss er det offisielle navnet
på avdelingen i industriparken.
Selskapsnavnet
Raufoss Technology AS er
og kjent for mange. Sistnevnte solgte hjuloppheng
for 312,9 millioner kroner i
2014. Overskudd før skatt
ble nesten 18 millioner.
Selskapet lokalt har også
en solid egenkapital på 116
millioner kroner. Betydelige avskrivninger er også
foretatt.
Fjorårets resultat er
ennå ikke offisielt.

Flytter: Fabrikksjef Christopher Braathen bekrefter at flere skal flytte fra Neuman i Raufoss industripark til
Hunndalen.arkivbilde

