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Forprosjekt senter for additiv produksjon
Bakgrunn
NCE iKuben har søkt om midlar til eit forprosjekt for å greie ut behovet for eit
regionalt senter for additiv produksjon. Forprosjektet skal kartlegge behovet for eit
slikt senter hjå lokale produksjonsbedrifter, og sjå korleis additiv produksjon
påverkar verdikjedene og kva moglegheiter og truslar dette representerer for lokale
underleverandørar. Vidare skal forprosjektet skaffe grunnlaget for å kunne gjere
vedtak om oppretting av eit senter, og kva kunnskaps- test- og produksjonsmiljø
som er naturlege samarbeidspartnarar nasjonalt og internasjonalt.
NCE iKuben ser for seg at senteret skal basere seg på nettverk, utnytting av utstyr
og kompetanse på tvers av produksjonsbedriftene i og utanfor regionen.
NCE iKuben legg følgjande effektmål og resultatmål til grunn i forprosjektet:

Effektmål
Effektmålet med prosjektet er å skaffe grunnlag for å beslutte om et senter for
additiv produksjon skal opprettes, hva et slikt senter skal inneholde og hvilke
kunnskaps, test og produksjonsmiljø som er naturlige samarbeidspartnere
nasjonalt og internasjonalt.
Resultatmål
1. Avklare hvilke FOU-miljø som er relevant for prosjektet nasjonalt og
internasjonalt.
2. Kartlegge eksisterende AM testsenter og produksjonsmiljø som kan være
relevante.
3. Oversikt over bedrifter i klyngen som påvirkes av AM
4. Rapport som beskriver mulige endring av industrielle verdikjeder ved innføring
av ny produksjonsteknologi.
5. Finne en bærekraftig økonomisk modell for senteret.

Følgende kostnads- og finansieringsplan er lagt fram:

Vurdering
Additiv produksjon er ein prosess der ein tilset lag på lag til eit produkt. Det er ulike
måtar dette kan gjerast på, men den som aukar mest er 3D-printing. Metodikken
har skote fart og påverkar no område som få hadde sette føre seg for få år sidan.
Produksjonsbedriftene blir utfordra av dei nye produksjonsmetodane uavhengig av
kva type materialar som blir brukt og uavhengig av bransje. Det betyr i praksis at
all industri i regionen blir påverka av denne teknologiendringa.
Additiv produksjon gir mange føremoner. Den er både energieffektiv og
miljøvennleg, fordi ein brukar mindre materiale enn i ein tradisjonell prosess der
ein må kutte av deler av produktet etter at det er støypt. Ein kan produsere i
avanserte 3D-utformingar som tidlegare ikkje var mogleg, og dermed gi betre
løysingar. Det er enkelt å gjere individuelle tilpassingar. Metodikken gir også nye
forretningsmodellar sidan moglegheitsrommet både for produksjon og marknader
blir større.
Utfordringsbiletet for bedriftene er å halde seg orientert om teknologiutviklinga og
bygge kunnskap om bruk av teknologien. Dette må dei greie for å dra nytte av
denne kunnskapen, i utvikling av nye produkt og forretningsmodellar, og for å nå
nye marknader.
Per i dag eksisterer det ikkje eit slikt kunnskapssenter, utanom forskings- og
utdanningsinstitusjonane i Noreg, så langt fylkeskommunen kjenner til. Det finst
bedrifter og selskap som tilbyr kurs, kompetanse og utstyr knytt til additiv
produksjon, slik som til dømes Robotek i Brattvåg. Men fylkeskommunen kjenner
ikkje til miljø som går så metodisk til verks for å kartlegge behova til
produksjonsbedriftene som det forprosjektet skal bidra med her.

Regjeringa gav i revidert nasjonalt budsjett for 2017 2 mill. kroner til oppretting av
eit kompetansesenter for additiv produksjon (3D-printing) på Kongsberg.
Kongsbergindustrien, regionale utdanningsinstitusjonar og kompetansesentra søkte
i fellesskap Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og
Kunnskapsdepartementet om støtte til oppretting av ei slikt senter. Midlane blei gitt
som ett-årig stimuleringsstøtte. Kunnskapsdepartementet ser på støtta som eit ledd
i oppfølging av den nasjonale kompetansestrategien som blei vedtatt i februar
2017. Strategien omtalar korleis teknologiutviklinga gir moglegheiter for auka
effektivitet og innovasjon, både i privat og offentlig sektor. Kongsbergklynga
arbeider no med å etablere eit teknologi-/testsenter der 3D-priting blir ein del av
dette. Regjeringa viser gjennom å gi denne stimuleringsstøtta at det er behov for å
bygge opp kunnskap og kompetanse på dette område for industrien. Tilnærminga
som NCE iKuben legg opp til, vil legge til rette for at bedriftene i Møre og Romsdal
lettare kan få tilgang til kompetansen både frå senteret i Kongsberg, frå
verksemder som tilbyr utstyr og kompetanse og frå forskings- og utdanningsmiljø
nasjonalt og internasjonalt.
Møre og Romsdal har den tredje største industrisysselsettinga i landet, etter
Rogaland og Hordaland. Sysselsettinga i industrien utgjorde i 2016 15 prosent av
sysselsette i vårt fylke mot 8 prosent på landsbasis. At vi har konkurransedyktige
bedrifter i industrien i Møre og Romsdal har difor mykje å seie både i regionen og
for landet. Utviklinga innan dei nye produksjonsteknologiane skjer raskt og det ei
utfordring å halde seg oppdatert på utstyrsida. Samtidig er det miljø, både på
kunnskapssida og produksjonssida lokalt og nasjonalt som har oppdatert kunnskap
og utstyr. Dette er miljø som NCE iKuben ser for seg kan inngå i nettverk som
senteret skal vere ein del av, og slik utnytte teknologi og kompetanse som andre
har investert i. Å ha enkel tilgang til kunnskap og kompetanse, som ligg i fronten
av teknologiutviklinga innan additiv produksjon, er viktig for å oppretthalde ein
konkurransedyktig industri i fylket. Eit senter for additiv produksjon vil trekke
vekslar på andre kompetansemiljø og bidra til raskare kunnskapsoverføring til
industrien i regionen enn om einskild bedriftene sjølv skal leite etter denne
kunnskapen.
Prosjektet er forankra i styret i iKuben og i er i samsvar med målsetningane iKuben
har for sine deltakarbedrifter. Eit senter for additiv produksjon er venta å gi
vesentleg styrke til bedriftene sine moglegheiter til raskt å ta i bruk nye
produksjonsteknologiar og skape nye og bærekraftige forretningsmodellar.
NCE iKuben vektlegg at senteret også vil gi verdi til bedrifter utanfor klynga. NCE
iKuben og samarbeidet med ProtoMore InnovasjonLAB viser at aktivitetane i klynga
rettar seg utover klyngearbeidet. NCE iKuben sine aktivitetar bidrar slik til positiv
utvikling utover deltakarbedriftene i klynga. NCE iKuben har deltakarbedrifter
spreidd over heile fylket.
Fylkeskommunen støtter i dag NCE iKuben med 1,5 mill. kroner. Desse midlane
skal gi større aktivitet og betre effekt av NCE-prosjektet. Fylkeskommunen sine
midlar bidrar særleg til auka aktivitet innan kunnskapssamarbeid og
innovasjonssamarbeid. NCE iKuben har saman med Digital Norway –
Toppindustrisenteret AS, Smart Innovation Norway i Halden og Kongsberg Klyngen
fått 14 mill. kroner over 13 månader frå Innovasjon Norge. Midlane skal gå til
omstilling innan digital transformasjon og innovasjonsevne i små og mellomstore
bedrifter over heile landet.

Fylkesrådmann meiner at deler av utgreiinga knytt til å opprette eit senter for
additiv produksjon heng tett saman med desse klyngeaktivitetane. NCE iKuben må
difor kunne legge deler av utgreiingsarbeidet inn under det ordinære
klyngearbeidet. Fylkesrådmann tilrår difor at fylkeskommunen sin finansieringsdel
går til å dekke innkjøp av forsking i prosjektet. Fylkeskommunen sin
finansieringsdel blir då inntil 35,7 prosent av totalbudsjettet.
Forslag til vedtak:
Regional og næringsutvalet løyver NCE iKuben inntil 350 000 kroner frå dei
regionale utviklingsmidlane, kap 553.60 til «Forprosjekt senter for additiv
produksjon».
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