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Brann i enebolig

JAREN: Brannvesen og politi
rykket ut til en enebolig på
Jaren ved ett-tiden torsdag.
Et telys hadde muligens eksplodert og det hadde tatt fyr
i noen gjenstander på et bord.
Resultatet ble noe røyk- og
sotskader på stedet.

Innbrudd i bolig

JAREN: Torsdag morgen fikk
politiet melding om at det
hadde vært innbrudd i en
bolig på Jaren. En safe og et
arkivskap var stjålet. Politiet
har vært på stedet og foretatt
åstedsundersøkelse.

Nådde
åtte prikker

EINA: UP stanset torsdag kveld
en bilfører som kjørte i 105 km/
t i en 80-sone på Eina. Føreren,
en ung gudbrandsdøl, hadde
hatt sertifikat i bare åtte måneder. Han hadde allerede seks
prikker i førerkortregisteret,
og fikk de siste prikkene han
trengte for å miste lappen.

Ferrari i full fart

BEITOSTØLEN: En rød Ferrari
kjørte gjennom sentrum av
Beitostølen i svært høy hastighet torsdag ettermiddag, fikk
politiet melding om. Bilen var
på vei i retning Fagernes. Den
ble senere gjenfunnet utenfor
Bergo på Beitostølen, men politiet har ikke lyktes i å komme
i kontakt med bileieren.

Bedro for
150.000

FAGERNES: En kvinne fra
Valdres må sone 15 av totalt
30 dager fengsel etter at hun
bedro Nav for 150.000 kroner.
Hun unnlot å oppgi at hun var
under utdanning, og fikk samtidig utbetalt dagpenger i en
lang periode.
Retten ville normalt dømt
henne til 30 dager fengsel,
men halvparten er gjort betinget fordi forholdet skriver seg
helt tilbake fra 2009. Beløpet
er i sin helhet betalt tilbake for
flere år siden.
■ Uten førerkort: To bilførere ble anmeldt for kjøring
uten gyldig førerkort i Gjøvik
torsdag formiddag. De to ble
avslørt under en UP-kontroll.
■ Savner skilt?: Politiet
har fått inn to bilskilt med registreringsnummer TV 52620.
Disse er funnet ved Biltema på
Rambekk i Gjøvik.

Omkom
på riksvei 35

Nannestad: Én person omkom da personbilen han satt i
frontkolliderte med et vogntog på riksvei 35 i Nannestad i
15.30-tiden torsdag ettermiddag. Personbilen havnet under
vogntoget, som tok fyr etter
kollisjonen. Politiet vet foreløpig ikke hva som forårsaket
kollisjonen. – Patruljer på stedet sier det er sannsynlig at bilen har kommet over i feil kjøreretning, sier operasjonsleder
Eivind Strømsborg i Romerike
politidistrikt til NTB.
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Milliard-ordrer til
■ Nytt liv i fjellet – skal lage rør i aluminium
Raufoss : Hjul-

oppheng for 600 til
700 millioner kroner
er i boks for Benteler
Raufoss.
Bjørn Erik Berntsen

I januar og februar tikket det inn
ordrer for godt over en milliard
kroner til selskapet på Raufoss.
– Vi skal lage chassisdeler til en
av våre største kunder i Europa.
Hvem det er kan jeg ikke røpe.
Ordren på bakre hjuloppheng er
verdt 600 til 700 millioner kroner
og går over noen år, sier Svein
Terje Strandlie. Han er daglig leder
for det tyskeide familieselskapet på
Raufoss.
Videre skal Benteler satse på
rørproduksjon inne i en av fjellhallene i industriparken.

Skarp konkurranse

Svein Terje Strandlie og prosjektog utviklingssjef Christopher M.
Braathen forteller om tøff konkurranse om avtalene.
Hvis Benteler ikke hadde vunnet ordren, ville chassisproduksjonen (hjuloppheng) blitt produsert i
stål av konkurrenter i bildelbransjen.
Bildelselskapet investerer rundt
30 millioner kroner for å kunne
lage bakre hjuloppheng.
– Et nytt produkt for bildelvirksomheten til Benteler Raufoss?
– Absolutt. Det vi nå gjør er å ta
i bruk støtfangerteknologi på nye
produkter.
– Raufoss Technology AS
(Neuman) i nabolaget har laget
hjuloppheng i mange år. Er dere
blitt store konkurrenter?
– Vi er både konkurrenter og
samarbeidspartnere. Det er ingen
bikkjeslagsmål mellom oss. Neuman hadde ikke klart å ta storordren, hvis vi ikke hadde tatt den.

Holdt stand

Benteler-konsernet har 27.000
ansatte verden over. Flesteparten
arbeider med bildeler. Konsernet
har hovedsete i tyske Paderborn
og omsatte for nærmere 50 milliarder kroner i fjor.
Benteler-familien tok over etter
Hydro bildel på Raufoss i desember 2009.
Både 2010 og 2011 kom ut med
overskudd.
– Vi holder stand, solgte for
1,2 milliarder kroner i 2011, og
satt igjen med 50 til 60 millioner
kroner på bunnlinja i regnskapet.
Det er på nivå med 2010, opplyser
Strandlie.
Bedriften holdt produksjonsvolumet på over fem millioner støtfangere i fjor. I år kan det bli 5,2
millioner.

Europa ned – Asia opp

Økonomisk krise i Europa har
påvirket bilindustrien og gjøre det
fortsatt.
– Flere av de store bilfabrikkene
har klart å holde volumet oppe ved

Storordre: Benteler Raufoss utvider produktspekteret. I tillegg til støtfangere skal det lages bakre hjuloppheng
Christopher M. Braathen og daglig leder Svein Terje Strandlie:

å øke salget til Asia. Kineserne skal
ha «storvokste» biler, for eksempel
BMW 740 lang.
– Benteler tok i fjor i bruk en
ny støtfangerfabrikk i Kina. Vil
det få konsekvenser for produksjonen på Raufoss?
– Ja, vi må nok regne med opptrapping av støtfangere ved Kinafabrikken. Vi på Raufoss skal derimot satse på å utvikle verktøy og
kompetanse. Vi skal inn i markedet med nye produkter.

60 flere i 2011

Bildelselskapet på Raufoss er i posisjon for å bli et utviklingssenter
for aluminiumteknologi hos Benteler.
Selskapet lokalt samarbeider
med Sintef Manufacturing Raufoss
og andre på teknologisiden. Benteler har også 40 ansatte i egen utviklingsavdeling i industriparken.
Benteler Raufoss teller nå 530
ansatte. Det er på nivå med antallet da Hydro bildel pakket kofferten og solgte til Tyskland.
– I 2011 ble 60 personer tilsatt
i bedriften, forteller Jørn Rønning,

Nytt Liv: Det blir trolig litt mer liv i fjellhallene på Raufoss. Svein Terje
Strandlie (t.v.) og Christopher M. Braathen hos Benteler har planer om
rørproduksjon i aluminium.

nytilsatt klubbleder i Bentelerklubben (Jern og metall/Fellesforbundet).
– Benteler-ledelsen i Tyskland
har oppfylt mye av hva den sa om
lokal satsing. Jeg tror opplegget har
vært redningen for mange av våre

530 arbeidsplasser. Utviklingen er
veldig positiv, sier Rønning.

Nytt liv i fjellet

Nylig kjøpte selskapet ei stangpresse i fjellanlegget av Raufoss Metall
AS som avviklet for en tid tilbake.
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Benteler

evakuert: Alle beboerne og et nabohus måtte evakueres etter boligbrannen på Tongjordet torsdag
morgen.
foto: brynjar eidstuen

i stor skala. Fra venstre klubbleder Jørn Rønning, prosjekt- og utviklingssjef
foto: Brynjar Eidstuen

Brannårsaken
fortsatt ukjent
Gjøvik : Krim-

Rørproduksjon: Daglig leder Svein Terje Strandlie ved messingpressa
i fjellanlegget. Benteler kjøper pressa for produksjon av høyfaste sømløse
rør i aluminium.

Nå kan det bli mer liv inne i fjellhall nummer sju.
– Pressa var i ferd med å bli
solgt til et lavkostland da vi kom
inn i bildet. Nå tar vi over pressa
1. april. To måneder senere håper
vi å kunne produsere høyfaste

sømløse rør i aluminium. Vi må se
det hele an til nyttår. Går det bra,
investerer vi rundt 20 millioner
kroner. Benteler-konsernet har for
øvrig 7000 ansatte i rørproduksjon
verden over, tilføyer daglig leder
Svein Terje Strandlie.

teknikere jobbet
utover kvelden
torsdag for å prøve
å finne årsaken til at
det begynte å
brenne i en
kommunal bolig på
Tongjordet i Gjøvik
i går morges.
Kjetil Lysengen

Den eldre trebygningen i Lundsgate stod i full fyr ved 08-tida
torsdag morgen. Brannvesen og
politi fikk kontroll over flammene etter en drøy halvtime.
– Det er for tidlig å si noe om
brannårsaken. Mannen som

bodde i leiligheten i andre etasje
der brannen oppstod, skal avhøres i løpet av kvelden, opplyste
politiet torsdag ettermiddag.

Nabohus evakuert

Mannen var en periode den
eneste politiet ikke kunne gjøre
rede for, men vedkommende ble
påtruffet i timene etter brannen.
De seks øvrige beboerne i huset samt et nabobygg ble evakuert. Røykdykkere ble sendt inn
for å finne ut om det fantes personer i bygningen, som fikk omfattende skader i andre etasje.
– Huset er ikke beboelig og
det må finnes nytt husvære til
de sju som bodde der, sier operasjonsleder Pål Andersen.
Andersen opplyser at den
øvre halvparten av bygningen er
utbrent.
– Vi skal gjennomføre en
rundspørring i nabolaget og flere
vitneavhør, sier Andersen.

Misfarget vann

I forbindelse med det store
vannuttaket ved slukkingen av
brannen i Lundsgate opplyste
Gjøvik kommune på sine hjemmesider at vannet i springen kan
være noe misfarget.
De ber abonnentene tappe
vann i springen til det er klart
igjen før det brukes. Misfargingen er kun av estetisk karakter
og ikke helsefarlig.
Litt etter klokka seks torsdag
morgen fikk politiet melding om
flere bilinnbrudd i nærheten av
brannstedet på Tongjordet, men
vil foreløpig ikke si om de ser
dette i sammenheng med brannen.
Meldingen gikk på innbrudd
og skadeverk i fire parkerte biler.
Det er ødelagt speil, knust ruter
og stjålet blant annet en bombrikke og en GPS.

