Oppsummering Alvdal Skurlag, avdeling Vingelen (ASV)
Bakgrunn
Som en del av Scandinavian Heartland: Business Improvment, aktivitet 1 Masseprodusert Skreddersøm (MSS)
ble Alvdal Skurlag avdeling Vingelen (ASV) invitert med som målbedrift. Virksomheten har ikke vært introdusert
for mss tidligere.
ASV leverer ferdige bygninger basert heltreelementer i vegger og tak. Alt produseres på ordre, men
produksjonen er lite automatisert og leveransen er unik hver gang. Virksomheten er relativt umoden, men
produktet og leveransen har karakteristika som burde gjøre den egnet for masseprodusert skreddersøm.
Markedet for ASVs produkter utvikler seg positivt og selskapet har en målsetting om å tredoble omsetningen.
Gjennomføring
Rørosregionen Næringshage har sammen med SINTEF Teknologi og Samfunn gjennomført fire workshoper
sammen med selskapet i selskapets produksjonslokaler i Vingelen.
Arbeidet har konsentrert seg om å etablere en forståelse i organisasjonen for MSS og hvordan filosofien og
prinsippene kan innføres hos ASV. Virksomheten har blitt utfordret på å tenke helhetlig på vareflyt og
optimalisering av leveranseprosesser. Vi har lagt vekt på å kompetanseoverføring og utfordret ledelsen på å
tenke annerledes enn hvordan virksomheten tradisjonelt har operert. Vår arbeidsmodell er beskrevet under:

Arbeidet med virksomheten har trigget totalt ca 200 timer interntid på forbedring. Sintef og RNH har totalt
rapportert 62 timer tidsforbruk på ASV.
Resultat
Gjennom å tenke masseproduksjon og kundeverdi i produksjonsprosessene har ASV nå en forståelse av hvilken
retning forbedringsarbeidet bør ta, og hvordan de bør tenke i verdikjeden for å klare å både få skalaeffektene
fra masseproduksjon samtidig som kunden skal oppleve å få tilpassede løsninger.
Virksomhetens størrelse er per i dag begrenset og det vil kreve en betydelig omstilling av produksjon og
organisasjon for å klare å ta ut det fulle potensialet i masseprodusert skreddersøm. Allikevel har prosjektet
trigget aktivitet som alle går i retning av og drar nytte av kompetansen opparbeidet i prosjektet;

-

Ny fabrikklayout. Gjennom å tenke helhetlig vareflyt har ASV kjøpt tilgrensende landområde for å
bedre sortere varer som skal videre i produksjon og biprodukter. En ny layoutplan for innvendige
produksjonslokaler og utvendig tomt er utviklet. En ny barkemaskin er den del av denne nye
fabrikklayouten.

-

Testing av element. I workshopene gjennomført i vinter ble det avdekket at produksjonen og
konstruksjonene ikke hensyntar styrkene i treelementene i seg selv. Hvis heltreelementene kan ta noe
av bæringen i konstruksjonen vil det kunne forenkle bygningskroppen og gi en mer kostnadseffektivt
produkt. Alternativt kan elementene produseres enklere (uten gjengestag). Elementene skal nå testes
av Sintef Byggforsk for å bedre forstå elementenes egenskaper.

-

Nye prosjekt. Forståelse for mulighetene som ligger i masseprodusert skreddersøm har også igangsatt
nye prosjekter. I samarbeid med andre lokale aktører har ASV en målsetting om å etablere et
hyttekonsept rettet mot privatmarkedet i Norge. En av forutsetningene for at dette prosjektet lykkes
vil være at produksjonen er fleksibel og kostnadseffektiv.

-

o

Prosjektet har som målsetting å levere ferdighytter ala Saltdalshytta, men med et særpreg
fra Nord-Østerdalen og et ”100%” lokalprodusert produkt. Dette gir god miljøgevinst samtidig
som konseptet må være gjenkjennbart. Gjennom prinsippene bak masseprodusert
skreddersøm skal kunden kunne gjøre tilpasninger uten at det skal gå ut over
produksjonskapasitet. Vi skal være best på

o

Prosjektet har et total budsjettramme på NOK 1.8m hvor NOK 750.000 er tildelt via
Fjellsatsinga til Oppland og Hedmark fylkeskommune. Prosjektet går over tre år, men
prosjektmidlene vil ikke være tilstrekkelig til både å undersøke det kommersielle potensialet
samtidig som ASV skal implementere MSS.

o

Prosjektet er et samarbeid mellom Alvdal Skurlag, Byggservice NØ, Arkitektene Berg &
Østvang og Rørosregionen Næringshage.

Kompetanseoverføring. Etterhvert som flere aktører innarbeider prinsippene for masseprodusert
skreddersøm utvikles det også et miljø i regionen hvor deling av erfaringer og samarbeid vil styrke
lokal konkurranseposisjon for hele regionen.

I arbeidet med ASV og andre har også Rørosregionen Næringshage gjennom samarbeidet med Sintef
opparbeidet seg en større grad av forståelse for prinsippene og arbeidsmetodikk. I videre arbeid med
forretningsutvikling i regionen er dette verdifull kunnskap og kompetanse vi ser stor nytte av.
Vår vurdering er at forretningsmodellen til ASV egner seg godt for masseprodusert skreddersøm. Størrelsen på
virksomheten er ikke slik at alle prinsippene kan implementeres umiddelbart, og selskapet trenger nå tid til
omstilling og tilpasning i egen regi. Prosjektet har gitt organisasjonen et grunnlag og en plattform å arbeide ut
ifra. Med en bedre forståelse av målsettingene, og mulighetene som ligger i masseprodusert skreddersøm, vil
dette forprosjektet kunne trigge forbedringsprosjekter med annen finansering.
Det har vært avgjørende for Alvdal Skurlag at terskelen for å bli med og å lære mer om masseprodusert
skreddersøm var lav. Uten ekstern finansiering ville bedriften i mindre grad kunne tillatt seg å drive forskningog utviklingsarbeid. Relativt til størrelsen på virksomheten vil et prosjekt tilsvarende dette være en betydelig
kostnad. Dette gjelder ikke bare ASV.

Fra prosjektbesøk hos en av kundene til AVS

Vurderinger av alternative layouter for arealbruk på tomta
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