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FORORD
Ideen til å oppdatere historien til Norges Gummitekniske Forening – NGF – kom da
styret diskuterte markeringen av 50-årsjubileet som fant sted 1. desember 2003.
Tidligere var både foreningens 25 års og 30 års historie dokumentert. Omfanget denne
gang handlet derfor om årene fra 1983 til 2003. Imidlertid, prosessen med å få historien
nedtegnet innen 50 års jubileet viste seg å være «noe komplisert».
Undertegnede, som sekretær og kasserer i styret, sa meg villig til å gjennomføre oppgaven,
men da var allerede selve jubileet markert.
Boken, som nå er ferdig, handler om foreningens og industriens siste 25 år; fra 1983 til
2008, mens de første 30 år finnes i et eget vedlegg, en kopi av beretningen skrevet av
Amund Hoff Berge.
Boken utviklet seg fra å være en oppsummering av aktiviteter i form av møter og konferanser
gjennom årene til også å omhandle noe historisk informasjon om de produksjonsbedrifter
som gjennom årene har bidratt til rekruttering av NGFs medlemmer og tillitsvalgte, og
derved NGFs eksistens.
Som det vil fremgå; gummiindustrien har gjennomgått en omfattende omstillings- og
saneringsprosess i disse 25 årene. Det har det også vært viktig å få frem når NGFs historie
skulle skrives.
I sluttfasen av prosjektet vil jeg spesielt takke Asle Isaksen for god hjelp til å finne fotos
og i arbeidet frem mot layout og trykk. En takk også til våre annonsører som har bidratt
økonomisk slik at denne boka er blitt trykket.
Jeg håper den forsinkede jubileumsberetningen inkludert de etterfølgende fem årene fram
til 2008, vil glede alle gummiinteresserte.
Darbu, mars 2009.
Harald Fredriksen

Forfatteren av boken om NGF,
Harald Fredriksen, har vært
kontinuerlig medlem av styret
siden 1998. Foto: Asle Isaksen

Perioden 1953-1983 og 1984-2003 samt fram til 2009
Foreningens første 30 år er tidligere utarbeidet. Kopi av
original beretningen 1953-1983 kan leses i vedlegget.
Beretningn 1953-1983 er ført i pennen av:
• 20 år v/Willy Neerby
• 20-25 år v/Nicolai Schreiner
• 25-30 år v/Amund Hoff Berge
Historien for de siste 25 årene av NGFs historie er
skrevet av:
• 30-55 år v/Harald Fredriksen.
• For enkelte av disse årene er det også benyttet
underlag som tidligere er utarbeidet av John Mork.
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1. Innledning
Når Norges Gummitekniske Forening –
NGF – nå feirer sitt jubileum, er dette innen
en bransje som har gjennomgått en betydelig
utvikling siden foreningen ble stiftet i 1953.
Forholdsvis enkle gummiprodukter er nå
erstattet av avanserte, hightec-løsninger
blant annet til internasjonal oljeindustri.
Samtidig er bransjen påvirket av globale
strukturendringer som har medført
betydelige omstillinger og nedleggelse av
produksjon av gummiprodukter i Norge.
Produksjon er i tillegg flyttet fra Norge
til lavkostland, i tidligere Øst-Europa og
selvfølgelig til Asia.
Ved dannelsen av NGF var norsk
gummiindustri vel etablert. Askim
Gummivarefabrik A/S var den dominerende
enhet som inngikk i Viking-konsernet.
Dette konsernet omfattet etter hvert 11
bedrifter med mer enn 3.000 ansatte på
sluttet av 1960-tallet. Av disse lever i dag
Trelleborg Viking AS, og Viking Fottøy AS.
Sistnevnte uten egen produksjon i Norge.
Trelleborg Viking AS fremstår i dag som
en fremtidsrettet bedrift med hovedfokus
på produkter til olje- og gassindustrien.
Produktene,
og
ikke
minst
anvendelsesområdene, har hatt en rivende
utvikling fra hermetikkgummi, sålegummi,
slanger, bildekk og kalosjer til avanserte
produkter til olje- og gassindustrien.

«Hylleprodukter» produseres i lavkostland,
mens avanserte, høyteknologiske produkter
produseres i Norge. Mange bedrifter innen
norsk gummiindustri har funnet sine nisjer
i dette markedet, selv om det nesten alltid
har vært vanskelige perioder. Men det er i
motbakker det går oppover.
Det er etter hvert blitt færre ansatte innen
norske, gummiproduserende bedrifter,
noe som også gjenspeiles i NGFs
medlemsmasse. Den er redusert fra ca 160 i
«glansdagene» til dagens ca 65 medlemmer.
Men; anvendelse av gummiprodukter er
ikke redusert, og for foreningen er det også
viktig å engasjere brukere av produktene i
større grad.
Råvare- og maskinleverandører har alltid
vært godt representert i foreningen.
Selv om medlemsmassen er redusert,
er det en svært aktiv forening som i
2008 passerer 55 år. NGF er fortsatt en
forening med personlig medlemskap, og
er derfor ingen bransjeforening basert på
bedriftsmedlemskap.
NGF samler alle som er interessert i
gummi, og i gummiindustriens ve og vel.
Foreningen arbeider målbevisst for, på
nasjonalt og nordisk plan, å vedlikeholde
og heve bedriftenes faglige nivå og
konkurranseevne.
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2. Status ved 50-års jubileet
Under middagen ved jubileumsfesten 27. november 2003 holdt styreformannen Torstein
Sagen følgende tale:

Torstein Sagen var
formann i NGF i
jubileumsåret 2003 og
sitter fortsatt i styret.
Han er den person i
NGFs historie med lengst
styreansiennitet. Foto:
Asle Isaksen

NGF ved 50-årsjubileet i 2003
Kjære Venner
Jubilere er latin, god latin, og betyr ifølge mitt leksikon å feire et en minnerik begivenhet
det vil si et 1000 ,100 eller 50 års jubileum. Vi har god grunn til å feire at vi er 50 år. Selv
om vi er i middelalderen lever vi i beste velgående og er spreke som aldri før. Noe slankere
enn før, noe mer effektive med fokus på de oppgaver som ligger foran oss.
Vi har opplevet en utvikling i gummiindustrien som gründerne av vår forening ikke hadde
mulighet til å forestille seg. Fra å være flere tusen ansatte i bransjen er vi redusert til
flere hundre. Miljøkrav, lønnsomhetskrav og effektivitetskravene er formidable. Nye
kjemikalier og polymerer og tøffere spesifikasjoner fra kundene stiller store krav til våre
gummikjemikere og produksjonsledere. For øvrig er krav fra nærmiljø, ansatte, forbrukere
og myndigheter i stadig forandring. Noe vi må tilpasse oss. Dette har vi klart, dog ikke uten
forsakelser, nedleggelser, utflytting av produksjon etc. Vi som er igjen er sterkere og herdet
av utviklingen og har alle muligheter til å mestre de utfordringer som venter.
I vår tidlige middelalder, det vil si i1980-årene, var foreningen preget av stor aktivitet
på mange fronter. I tillegg til gummikurs i Drammen og møtevirksomhet ellers, tok
man initiativet til messedeltagelse og ordbok for gummiindustrien. Det ble også avholdt
skandinaviske konferanser har hjemme, og vi deltok på IRC i Göteborg 1986. På slutten
av 80-tallet startet kampen om IRC 2000, hvor daværende formann Viggo Valler kjempet
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tappert for Lillehammer og Norge. Valget falt tilslutt på Helsinki, som forøvrig stod for et
utmerket arrangement.
Fra 1990 og frem til i dag, har det skandinaviske arbeidet fortsatt i enda større grad. Vi har
arrangert nordiske møter og deltatt på Rubbercon i Göteborg i 1995. Et skår i gleden var at
vår danske søsterforening DGF ble nedlagt. Imidlertid har vi fått et utmerket samarbeide
med Teknologisk Institut i Århus, og samarbeider nå om fagmøter i Danmark. Vårt 40 års
jubileum ble behørig feiret på Kongsberg høsten 1993.
De siste 20 år er det avholdt uttallige foredrag, bedriftsbesøk, workshops og sosiale
sammenkomster i foreningens regi under ledelse av fire formenn inkludert undertegnede.
Dyktige tillitsmenn og kvinner, eller skal vi si «fagfolk» som har jobbet utrettelig for den
gode sak, har det ikke manglet på. Vi er dem stor takk skyldig. Noen av dem gikk bort altfor
tidlig. De som renner meg i hu er Per Shjødt Nielsen, Øystein Hilden og Kjell Wiker.
Arven de etterlot er løftet videre av andre. Stafettpinnen er heldigvis fortsatt i løp.
Foreningens historie de siste 20 år kan dere lese om i Jubileumsberetningen som kommer
i løpet av våren (men som altså skulle ta fem år. red. anm). NRC 2003 har forsinket dette
arbeidet noe, men den som venter på noe godt osv..
Hva vil så fremtiden bringe? Den som visste det er formidabel. Vi vet dog at det skal
være et nytt nordisk møte i Norge muligens i 2006. dessuten vil vi få IRC til Norden i
2008. Dette blir sannsynligvis i København/Malmö-regionen. For øvrig vil vi satse videre
på kompetanse og kunnskap. Dette er, som angitt i vår formålsparagraf grunnpilarer i
vår forenings virke. Øket samarbeide over landegrensene er selvsagt. Kravene til oss fra
omgivelsene vil øke, dette gjelder både innenfor og utenfor bedriftene vi jobber i.
Vi skal ikke bli større, men bedre!
Vi skåler og gratulerer oss selv med dagen den 1. desember!
Torstein Sagen
NGFs formann i jubileumsåret

Gamle Drammensvei 48
P.O.Box 45, N-1321 STABEKK
Telefon: +47 67 11 94 00
Telefax: +47 67 11 94 10
E-post: office.oslo@hans-claussen.no
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www.claussen.no

Per E. Claussen
pec@hans-claussen.no
Per Løining
pl@hans-claussen.no
Odd J. Bjørklund
ojb@hans-claussen.no
Jonas Claussen
jc@hans-claussen.no
Randi E. Thisland
ret@hans-claussen.no

Mob: 906 74 189
Mob 988 30 549
Mob: 905 42 900
Mob: 905 53 092
Mob: 901 58 804

Vi utfører:

• FORMVULKANISERING
• BELEGGING AV VALSER
• KONFEKSJONERING
• SPRØYTESTØPING AV
SILIKONGUMMI, TPE OG
TERMOPLAST
• STANSING

Vi leverer:

• KUNDESPESIFISERTE
TEKNISKE GUMMI- OG
PLASTPRODUKTER  
• GUMMIPLATER
• HYDRAULIKKSLANGER
• INDUSTRISLANGER
• SILIKONGUMMIPLATER
• SILIKONGUMMISLANGER
• SILIKONGUMMISNOR

Mebrika Gummi- & Plastindustri AS
Våleveien 23, NO 3080, HOLMESTRAND
Tlf: +47 33 05 07 58 - Fax: +47 33 05 07 60
e-post: post@mebrika.no - www.mebrika.no
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3. Et historisk tilbakeblikk
Få bransjer har jobbet så iherdig med materialteknologi og kjemi som gummibransjen. Dette har sin bakgrunn i at materialets opphav er unikt, og at mulighetene for
bransjen helt og holdent har vært knyttet til
den gummitekniske utvikling av blandinger som er basert på mange gummikvaliteter i kombinasjon med andre stoffer.
Hva er gummi?
Ordet gummi dekker vanligvis råvaren
gummi, dvs. uvulkanisert natur- eller syntetisk gummi, og det ferdige produkt som
har praktisk anvendelse.
Gummiprodukter er karakterisert ved sine
elastiske egenskaper som ingen andre materialer har, dvs. det kan forlenges mange
ganger og hver gang gå tilbake til sin opprinnelige form. I motsatt fall er materialet
plastisk, dvs. materialets evne til å opprettholde den form det har fått når strekk eller
trykkpåvirkningen opphører.
Men intet materiale er 100 prosent elastisk
eller 100 prosent plastisk. Gummi er det
materiale som etter vulkanisering kan opprettholde høyest grad av elastisitet avhengig av gummiblandingens sammensetning
og vulkanisering.
Den første tiden var gummikjemikeren den
rene mirakelmannen som utviklet de rette
blandinger for de riktige formål, og gjemte
sine resepter omhyggelig nedtegnet i sin
lille sorte bok. Denne holdning holdt seg
i lang tid, og var også velkjent i starten av
Norges Gummitekniske Forening.
Under og etter 2. verdenskrig, da det var
problemer med råstofftilgang, særlig ved
overgangen fra naturgummi til syntetisk gummi, BUNA S, utviklet det seg et

samarbeide mellom gummifabrikkene.
Utfordringene med denne overgang samtidig med nye tilsatsstoffer var kanskje de
vanskeligste en gummikjemiker har stått
overfor. Det forsterket derfor behovet for
samarbeid.
Samarbeidet var basert på arbeidet i «Utvalget for gummiindustrien», opprettet 15.
april 1940.
Erfaringene fra okkupasjonstiden og den
vanskelige periode etter frigjøringen gjorde
det klart at en samling om felles interesser
kunne være ønskelig, og da arbeidet innen
gummiutvalget ebbet ut var det et alminnelig ønske om å holde kontakten vedlike,
men under andre forhold. Denne mindre
sammenslutningen fikk navnet «Gummiklubben». Samarbeidet her gav initiativet til Norges Gummitekniske Forening,
og de personer som var involvert i Gummiklubben ble også stiftere av NGF den
01.12.1953. Bedriftene var svært velvillige
og ga foreningen kr. 2400,- ved stiftelsen.
(Se for øvrig 20-årsberetningen skrevet av
Willy Neerbye som ligger som vedlegg bakerst. Red.anm.)

Willy Neerbye nedla et stort arbeid
for NGF. Han ble
for øvrig utnevnt
til æresmedlem i 2.
januar 1963.
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Formålet med NGF var den gang som
nå:
«Å fremme den vitenskapelige, tekniske og
økonomiske utvikling av gummiindustrien,
samt å virke for fremme av kollegialt samarbeide».
Dette var ganske romslige formuleringer
som det aldri har vært noe uenighet om,
men kanskje verre å etterleve.
I starten handlet temaene hovedsakelig om
råvarene, og det har vært tallrike foredrag
om gummi, sot, olje og kjemikalier. Dette
var grunnleggende for alle gummikjemikere, og var derfor til stor nytte i hverdagen.
Det samme var jo å bli orientert om tilgjengelig prosessutstyr for alle formål. Som
følge av dette kom råvare- og maskinleverandører til å gjøre seg sterkt gjeldende i
foreningens liv. Foreningen har derfor vært
til stor nytte for bransjen, men selvsagt må
den enkelte bedrift selv sørge for sitt økonomiske liv.
Etterkrigsårene 1953-73
Tiden frem til 1973/74 var preget av den
generelle utvikling i industrien i samband
med oppbyggingen etter krigen. Det var
stor aktivitet med møtevirksomhet i foreningen. Ofte opp til 200 deltagere på møtene. Det ble utarbeidet en gummiteknisk
ordbok i 1970. Samarbeidet med Sveriges
Gummitekniska Förening – SGF – kom i
gang. Opplæring var da som nå en viktig
sak.
Myndighetsårene 1973-78
I denne perioden fikk vi råvarekrisen. NGF
var aktiv med i utarbeidelse av lærebøker
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og spredning av faget til norsk industri.
Samarbeidet med SGF fortsatte. Nå ble
også et samarbeid omkring Scandinavian
Rubber Conference – SRC – formalisert.
SRC-møter ble fra nå av et faktum, faktisk
hvert år i en periode. I den forbindelse skal
nevnes at det ble avholdt noen felles møter
her allerede fra 1965.
Arbeidsmiljø og toksisitet kom i fokus i
denne perioden. Høstmøtene var et fast
holdepunkt allerede da NGTR (Nordisk
Gummiteknisk Råd) ble etablert som en
overbygning for de nordiske gummiforeningene i forbindelse med forberedelse
av SRC-møter, utdanningsspørsmål samt
representasjon i IRCO (International Rubber Conference Organisation).
Samarbeide med Norsk Plastforening ble
forsøkt uten hell, kanskje fordi dette var en
bransjeforening?
NGF etablerte også «Eldres Råd» som
skulle bistå styret med spesielle oppgaver.
Rådet besto av tidligere styreformenn og
medlemmer. Dette rådet er ikke lenger aktivt.
Det er holdt utallige foredrag opp igjennom tidene. Disse har alltid hatt et høyt
vitenskapelig nivå. Det har dreiet seg om
emner fra gummikjemi, produksjonsutstyr
og prosess til miljø og effektivitet.
Fra 1980 har foreningen støttet opp om
«Rubber Handbook» fra SGF. Senere har
vi også samarbeidet med SGF når det gjelder utdanning.

korte vulkaniseringstider i prosessen.
Hele tiden har utfordringene og mulighetene stått i kø. Det unike er at gummiindustrien selv fremstiller sine materialer i
tillegg til fremstilling av produktene.

Skandinavisk og nordisk samarbeid sto i
fokus i denne perioden. Fra venstre;Willy
Olesen fra Danmark, Lennart Doepel fra
Finland, Per Schødt Nielsen fra Norge og
Nils Levin, Sverige. Ill: «50 år med SGF»
Markedsutvikling
I foreningens spede begynnelse besto
markedssegmentene hovedsakelig av produkter basert på naturgummi. Produktene
var fottøy, regntøy, slanger og pakninger.
Bildekk var i sin spede begynnelse. Den
store utfordringen kom med introduksjon av syntetisk gummi, basert på olje og
gass. Dette medførte store muligheter til
utvidelse av bruksområdet, spesielt innen
teknisk gummi, men også for dekk og fottøy. Nye varianter av syntetiske kvaliteter
økte dessuten mulighetene for forbedring
av prosessutstyret, f.eks. sprøyting og injeksjonspressing.
Nitril var velegnet til produkter som krever oljebestandighet og ozonbestandighet.
Disse kvaliteter fikk derfor stor anvendelse
til pakninger, slanger og tekniske artikler
generelt. Senere kom butylgummi med sin
varmebestandighet, og nitril og silikongummi for spesielle anvendelsesområder.
EPDM har fått stor anvendelse da denne
kvaliteten har gode prosessegenskaper som
gjør det mulig å benytte høy temperatur og

Produksjonen av bildekk ved Askim Gummivarefabrikk var i årtier dominerende i
norsk gummiindustri. Foto: Foto: VikingAskim AS/Lokalhistorisk Arkiv i Askim
Etableringsordninger
I løpet av 1960- og -70-årene ble det innført
ordninger for etableringsstøtte til bedrifter
som igangsatte aktiviteter i «grisgrente»
strøk. Dette ble også aktuelt for gummiindustrien, og spesielt Viking-konsernet
hvor Viking-Askim AS etablerte bedrifter
på Rjukan og Otta for fottøyproduksjon.
Begge virksomhetene ble etter noen år avviklet som følger av endringer i markedet
etter disse produktene. Senere har produksjonen av Cherrox-produktene fra Otta og
Askim gjenoppstått, men med produksjon
i utlandet.
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Den Norske Remfabrikk AS og Mehren
Rubber AS etablerte produksjonsbedrifter i
Kleivi, Hallingdal. Mehren Rubber AS ble
på midten av 90-tallet flyttet til Askim, og
senere delvis flyttet til Sande og avviklet i
Askim.
Viking-Askim AS foretok den største utflytting da hele fottøyproduksjonen ble
flyttet til Penang i Malaysia i 1973-74.
Økte lønnskostnader og forventet mangel
på arbeidskraft var viktige årsaker da fottøyproduksjonen var en svært arbeidsintensiv produksjon. Sammen med Det Østasiatiske Kompani i Danmark ble det etablert
en vellykket bedrift, men virksomheten ble
senere overtatt av den Malayiske stat.

Cherrox-produktene var i mange år en
norskprodusert suksess. Foto: Viking-Askim AS/Lokalhistorisk Arkiv i Askim
Volvo-avtalen
Volva AB og Norge etablerte en avtale i
1956 i forbindelse med avviklingen av
bilrasjoneringen. Avtalen skulle sikre leveranser fra norsk industri til Volvo.
Avtalen fikk i første omgang betydning for
de militære bedrifter, men etter hvert kom
det også i gang leveranser fra gummiindustrien. Disse omfattet bildekk fra VikingAskim AS og kjøleslanger, støtfangerlister
og matter fra Viking-Mjøndalen AS. Dette
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gav bedriftene kunnskap om leveranser til
bilindustrien, og som igjen medførte leveranser til annen bilindustri.
For øvrig ble det også innført en tollmessig
fordel for biler som ble importert med norske varer som opprinnelse.
Militære gjenkjøpsavtaler
I årene 1960 til 1980 foretok det norske
forsvar store innkjøp av militært materiell i
utlandet, spesielt Sverige og Tyskland. Her
ble det stilt gjenkjøpskrav for store beløp.
For gummiindustriens vedkommende ble
de store bidrag levert fra Viking- Askim
AS, bildekk, og Viking-Mjøndalen AS,
belter for beltekjøretøy.

Leveranser av belter til beltevogner ble et
viktig produkt for gummimiljøet i Mjøndalen. Foto: Viking-Mjøndalen AS
Norsk oljeindustri
Allerede i 1969 ble det funnet olje på norsk
kontinentalsokkel. Dette gav støtet til en
stor aktivitet fra en rekke land for å bli med
på de muligheter som her dukket opp, og
inngangsbilletten var tilførsel av oppdrag
til norsk industri. Gjennom daværende
Norges Eksportråd (nå Innovasjon Norge),
som dannet en egen gruppe for dette, ble
det en betydelig aktivitet som igjen medførte at det ble gjennomført kontrakter med
aktører innen bilindustrien.

Den stadig økende aktivitet innen oljeindustrien har skapt nye muligheter for gummiindustrien. Oljeindustrien er i dag det
mest interessante område for norsk gummiindustri. Det har vært, og er, store utfordringer knyttet til utvikling av krevende
produkter. Det har vært drevet et omfattende utviklingsarbeid, der norsk gummiindustri har lykkes med produkter, både
nasjonalt og internasjonalt.

Offshoreindustrien representerer i dag den
viktigste industrisektoren for norsk gummiindustri. Her fra Oseberg A-plattformen i
Nordsjøen.
Foto: Terje S. Knudsen/StatoilHydro
Milepæler i gummibransjen
Omkring 1800-tallet fantes det ingen maskiner for bearbeiding av gummi. Gummi
ble derfor løst opp i passende kjemikalier,
gjerne terpentin, nafta eller benzen. Denne
oppløsningen ble benyttet til impregnering
av tekstiler som ga et vanntett materiale.
Senere ble det utviklet metoder for mastisering av gummi samt kalandrering.
Problemet var at gummien var klebrig, men
på midten av 1800-tallet ble det oppdaget
at gummi oppløst i terpentin med 3 prosent
svovel gav et klebefritt materiale etter fordampning av løsemidlet.

Fra 1900-tallet ble det fortgang i utviklingen av vulkaniseringssystemer, antialdringsmidler og fyllstoffer som resulterte i
nedgang i vulkaniseringstider mens fysiske
egenskaper og holdbarhetstid ble kraftig
forbedret.
Her følger noe årstall for viktige bransjehendelser:
1495 Christoffer Columbus oppdaget naturgummi på Haiti ved sin andre
USA-reise.
1536 Fernando de Orriedo y Valdes rapporterer om «merkelige materialer».
1736 La Condamine rapporterer i Frankrike om utvinning og bruk av gummi
hos Syd-Amerikas indianere.
1770 Edward Nairne starter produksjon
av radergummi(viskelær) i London.
1791 Samuel Peal får patent på gummibelegging av lær og sko.
1799 Gummibelegging av tekstiler patenteres av Henry Johnson i England.
1819 Thomas Hancock oppdager at gummi
mykner ved mekanisk bearbeiding,
mastisering, og deretter lettere kan
blandes med andre råvarer og formes.
1823 Skotten Charles MacIntosh produserer vanntett tekstil ved å impregnere det med en løsning av gummi i
nafta.
1839 Charles Goodyear oppdager ved en
tilfeldighet at gummi kan vulkaniseres med svovel.
1845 R.W. Thomson får patent på ”pneumatic wheels”.
1876 Plantasje-epoken innledes da briten
Henry Wickman smugler Hevea-frø
fra Amazonas til London.
1888 Veterinæren J B Dunlop, England
oppfinner det pneumatiske dekket.
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1889 550kg plantasjegummi ankommer
England.
1894 Brødrene Michelin i Frankrike utvikler det første luftgummihjulet for
biler.
1904 Forsøk med sot som fyllstoff.
1909 Fritz Hoffmann, Tyskland presenterer den første syntetiske gummi.
1910 Matthews, England og Harries, Tyskland patenterer mettallisk natrium
som polymerisasjonskatalysator.
1913 Radialdekket presenteres i England.
1914 Første produksjon av syntetisk gummi i Tyskland, 2500 t med metylgummi.
1924 De første antioksidanter taes i bruk.
1927 Patrick i USA og Baer i Sveits utvikler polysulfidgummi.
1930 Produksjonsmetoder for natriumkatalysator polymerisasjon av polybutadien utvikles i Tyskland (Buna) og
Russland (SKA, SKB)
1932 Duprene, senere Neoprene (kloroprenegummi) utvikles av Carothers/
Du Pont.
1933 Buna S (styrengummi), en emulsjonspolymerisert kopolymer av butadien og styren, utvikles av Konrad
hos Bayer.
1934 Buna N (nitril) utvikles av Konrad
og Tschunker hos Bayer.
1936 Bunawerk i Schkopau går i produksjon.
1940 I Tyskland produseres 120.000 tonn
Buna S og tilsvarende mengde i
Russland.
1942 USA starter produksjon av GR-S
styrengummi og vulkolan utvikles
av Bayer.
1943 Standard Oil starter produksjon av
butylgummi.
1944 Dow Corning og General Electric
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1947
1948
1948
1952
1954

1955
1956
1959
1964
1967
1970
1975
1983
1990
1992

starter produksjon av silikongummi
i USA.
Slangeløse dekk presenters av BF
Goodrich.
Akrylgummi introduseres i USA.
Michelin starter produksjon av stålradialdekk.
Michelin starter produksjon stålforsterkede dekk for buss og lastebiler.
«Syntetisk naturgummi», dvs strukturrert cis-1,4-polyisopren produseres ved hjelp av stereospesifikke
katalysatorer.
Fluorgummi lanseres i USA av DuPont og Kellog.
Butadiengummi, dvs. polybutadien
med rendyrket cis-struktur, blir tilgjengelig.
Etenpropengummi presenteres av
Montecatini, Italia.
Epiklorhydringummi introduseres.
Termoplastiske elastomerer (TPE)
introduseres av Shell.
Helstøpt personbildekk (Tre komponenter erstatter 30), utvikles av Firestone.
Perfluorgummi blir kommersielt tilgjengelig fra DuPont.
Hydrert nitrilgummi introduseres av
Bayer.
Fremskritt innen beregning/konstruksjon av mekanisk belastede
gummiprodukter.
Begrepet «green tyres» lanseres av
Michelin, dvs. deler av soten erstattes med kiseldioksid som medfører
redusert forbruk av drivstoff.

I løpet av 1990-årene har også forbedrede
EPDM-varianter blitt utviklet ved hjelp av
single-site-polymerisasjon/metallocenteknologi.

www.rub-tech.no
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4. Bedriftene
Uten bedrifter intet NGF, og det er derfor
naturlig med en oversikt over de fleste
norske produksjonsbedrifter hvor NGF har
eller har hatt medlemmer da disse er viktige
bidragsytere til foreningens utvikling.
I 1984 var det18 produksjonsbedrifter, som
beskjeftiget 1800 mennesker. Viking Dekk
AS dominerte med omsetning på 336 mill.
kroner etterfulgt av Viking-Mjøndalen AS
som sammen med Viking Stavanger AS
omsatte for rundt 130 mill. kroner.
De resterende 15 produksjonsbedrifter
omsatte for ca. 750 mill. kroner i 1984.
Norsk gummiindustri syntes å være inne
i en positiv utvikling på denne tiden.
Det foregikk en utstrakt spesialisering,
lønnsomheten økte og det ble etablert
sterke produktområder som omfattet bl.a.:
• Spesialpakninger av alle slag
• Bil-støtfangere
• Korrosjonsbeskytttende belegg
• Papirmaskinvalser
• Transportbånd
• Personbildekk
• Kabler for offshore og industri
Omsetninger i mange bedrifter økte, og
på slutten av 1990-tallet hadde norske
gummibearbeidende bedrifter en samlet
omsetning på ca 850 mill. kroner og
omkring 780 ansatte i Norge. Forbruket
av gummiblandinger lå på ca 13.000 tonn
pr år. Viking Dekk AS, som ble avviklet
i 1991, benyttet alene ca. 12.000 tonn
gummiblandinger i året, og Standard
Telefon og Kabelfabrikk (STK), som
avviklet sin gummikabelproduksjon i 1991,
forbrukte ca 850 tonn gummi.

GUMMI

Gummi-Norge jobber godt
Gummi-Norge er analysert!
Det står forholdsvis bra til, for
noen bedrifter særs bra. Satsing mot offshoremarkedet
har gitt resultater. Samlet jobber det mer enn 1400 personer i norsk gummibransje og
bedriftene omsetter for 2,6
milliarder kroner (2007-tall).
Tekst: Torstein Sagen og Asle Isaksen
Det er flere år siden Plastforum sist tok en
grundigere gjennomgang av gummiindustriens volumer, omsetning og antall ansatte. Nå
har vi fått hjelp av Torstein Sagen, i Norges
Gummitekniske Forening, til å gjenoppta dette
arbeidet. Han har vært i kontakt med selskapene her i landet som bearbeider gummi og
fått svar fra omtrent samtlige. Et par selskaper
er ikke med, men vi søker å få dem innlemmet
ved neste korsvei.
Et selskap som TESS bearbeider stort sett med
importerte gummiprodukter fra halvfabrikata,
men er vurdert av redaksjonen til å fortjene
plass i oversikten. Tall fra alle bedriftene relateres ellers generelt til befatningen med gummi.

I løpet av 2007 og 2008 har det skjedd en
del endringer i bransjen. For eksempel så
kjøpte Otto Olsen AS selskapet Tetningshuset AS i 2007. Dette og gode tider har gitt en
omsetningsøkning i år på rundt 20 prosent.
Mehren Rubber AS flyttet i fjor til Krokstadelva
og har åpnet splitter ny fabrikk på området til
eieren, Trelleborg-Viking (bildet). Og så må vi
ikke glemme at Rubberstyle (tidl. Stavanger
Gummi-industri) har åpnet helt nytt anlegg
utenfor Stavanger. Andre selskaper jobber
også p.t. med nybygging.
Fin fremgang rapporteres fra mange for
2007, med både omsetnings- og resultatøkning. Flere prosjekter, både når det gjelder
produksjon og produkter, ble igangsatt i fjor
og fortsatte godt inn i 2008.
For året som snart er omme har det også
hersket optimisme. Flere selskaper forventer
omsetningsvekst på mellom 5 og 10 prosent
for 2008, Mehren Rubber sogar om årlig vekst
på 40 prosent de siste årene. Dette takket
være satsing på produktutvikling sammen
med kunder og leverandører, iherdig innsats
mot offshore, men der også leveranser til
landbasert virksomhet viser fin vekst.
Om fremtidsvyene; lederne for omtrent samtlige bedrifter i undersøkelsen gir en ganske

så unison tilbakemelding: stor usikkerhet for
2009.
Den bevisste satsingen på leveranser til
offshorevirksomheten har slått positivt ut i
flere år. Men; med lavere oljepriser og sterk
fokusering på kostnader, er det grunn til å tro
at leverandørindustrien får det tøffere i tiden
som kommer.
Likevel; vi drister oss til en positiv fremtidsvurdering for en bransje som samlet har opplevd
vekst de siste årene og der gummi brukes på
et stadig videre anvendelsesfelt.

Figuren viser eierforhold, forbruk og antall
ansatte i norsk gummiindustri i 1998.
Kilde: Ingvar Lossius/Plastforum

Gummi-Norge i 2007
Selskap

Produkter

Mengde (tonn)

Hovedtyper av materialer

Omsetning

Antall ansatte

Bergen Plastics Rubber
Solutions AS

Rego Maskinsko, matter, lukepakninger, tekn.
produkter, flyteslanger, fendere, profiler.

200

NR, SBR, NBR, HNBR

17

14

Draka Norsk Kabel AS

Spesialkabel for skip, offshore og petrokjemi.
Spesielt halogenfrie

2200

EPDM, NBR, PVC, EVA

320

250 totalt.
Andel gummi: 70

Lærdal Medical AS

Akutt medisinsk materiale

30

Q

90

450 totalt. Andel
silikon: Ikke
oppgitt

Mandals AS

Brann-, trykkluftslanger og industrislanger

700

NBR/PVC, TPE

125

90

Mebrika

Formpressede artikler, sprøytestøping av silikon, stansing og konfeksjonering

2

NR, SQ, EPDM, CR, NBR, Fluorgummi.

Ikke oppgitt

2

Mehren Rubber AS

Formstøpte detaljer og profiler. Spesialitet: Nedhullspakninger for oljebrønner.

300

EPDM, CR, HNBR, FKM mm

119

52

Metso Minerals Norway
As avd. Kongsvinger

Transportbånd

2500

NR, SBR, CR, EPDM

527 tot, estimert 200 på
gummi

125 totalt. Andel
i avd. Kongsvinger: 61

Norsk Gummi AS

Formstøpte artikler. Flatpakninger

1.5

NR, NBR, CR, Silikongummi

1.5

2

Otto Olsen AS

Tetninger, formstøp, profiler, industrigummi

Ikke oppgitt

Alle typer

120

30

R.J.Rygg International AS

Profiler, pakninger og tetninger

70

CR, EPDM, NBR

8

11

Rubbberstyle AS

Tekniske produkter, gummi mot metall, arbeidsmatter, inngangsmatter, bilmatter, gummiblandinger.

200

CR, NBR, HNBR, SBR, NR, EPDM, VITON

21

19

Rub-Tech AS

Belegging av kar, tanker og hjul. Presstøping av
tekniske produkter

40

NR,SBR CR, NBR, EPDM

8

9

Tess AS, Drammen

Slanger

Ikke oppgitt

Butyl, EPDM, EPT/EPR, NR, CR, NBR, Q, SBR, FKM

1200

800

Trelleborg Viking AS

Elastopipe, kjøleslanger, belegg, spesialprodukter offshore, formstøpte produkter.

1100

EPDM, NR, CR, HNBR, NBR. FKM mm

300

Vestpak AS

O-ringer, plater, ruller, bolter, rør, snorer

Ikke oppgitt

HNBR, NBR, FKM, FFKM, CR, EPDM, CSP, BUTYL

100

50

Ca. 2,6 milliarder NOK

Antall ansatte;
Ca. 1460

Tilsammen

ca. 7400 tonn

250

Og slik er bransjeoversikten ved inngangen
til året da denne beretningen skrives. Kilde:
Torstein Sagen/Plastforum
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Viking-konsernet/Viking-Askim AS
Viking-konsernet har vært viktig for
NGF helt siden bedriften stod sentralt i
etableringen av foreningen i 1953. Spesielt
fra Viking-Askim AS og Viking-Mjøndalen
AS har NGF rekruttert medlemmer og
engasjerte tillitsvalgte gjennom mange år.
Men intet tre vokser inn i himmelen, selv
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ikke gummitrær. Viking-Askim AS ble i
1983 delt i to selskaper, Viking-Fottøy AS
og Viking-Dekk AS. Viking-Dekk AS ble
solgt til KFI AB (Kooperative Industri AB,
eiet av KF i Sverige) som eier dekkfabrikken
Gislaved AB i Sverige. Viking og Gislaved
ble begge splittet i et produksjonsselskap
og markedsselskap som alle inngikk i
konsernet Nivis Tyre AB. 1980-årene var
vanskelige med overproduksjon av dekk,
vesentlig pga nedgang i bilproduksjonen.
KFI AB solgte derfor Nivis Tyre AB til
dekkfabrikken Continental AG som også
var lisensgiver til Nivis. Continental AG
var interessert i markedet til Nivis, men
ikke produksjonen da selskapet selv hadde
mer enn tilstrekkelig produksjonskapasitet.
Viking Dekk Produksjon AS ble derfor
besluttet nedlagt, og det siste dekket ble
produsert i Askim 27. november 1991.
Det gikk dessverre ikke bedre i Sverige, og
Gislaved Dekk Produktion AB ble lagt ned
på slutten av 1990-tallet.
Viking-Langevåg
AS
produserte
skumgummi for møbelindustrien.
Det er verdt å merke seg at Viking Fottøy
AS lever i beste velgående.Men; selskapet
har ingen produksjon i Norge. Viking
etablerte allerede i 1973 fottøyproduksjon
i Malaysia, men Viking Fottøy AS har ikke
lenger eierandeler i produksjonsselskapet.
NGF har heller aldri hatt medlemmer fra
Viking Fottøy i sine rekker.

Viking-Stavanger AS – A/S Vestlandske
Gummivarefabrikk
Bedriften ble etablert i Stavanger i 1934
som AS Norske Gummiprodukter, men ble
allerede i 1938 overtatt av tidligere sjef og
senere konkurrent, industrigründeren Petter
Mathias Røwde. Røwde drev AS Askim
Gummivarefabrikk i en årrekke. (Askim
Gummivarefabrikk ble for øvrig kjernen i
det som ble hetende Vikingkonsernet.)
I starten dreide det seg om gummifottøy
som kalosjer og forskjellige typer støvler.
I 1939 ble det kjøpt to strykemaskiner
for gummibelegging av tekstil. Denne
teknologien ble en av hovedvirksomhetene
til bedriften helt til den ble lagt ned i
1990.
Opp gjennom årene ble det utviklet mange
nye produkter basert hovedsakelig på
tekstil som ble belagt ved bestrykning eller
kalandrering.
Produktene var konfeksjonert, gummiert
stoff. Dette krevde mye arbeidskraft, som
maskinsøm av regntøy. Fabrikken ble en
betydelig kvinnearbeidsplass og totalt
den tredje største industriarbeidsplassen
i distriktet med godt over 500 ansatte på
det meste. Produksjonen av regntøy ble
avviklet i 1977 grunnet økende motepreg
i denne sektoren samt høye, hjemlige
produksjonskostnader.

Fra bildekkproduksjonen ved Viking-Dekk
AS i Askim, en produksjon som for øvrig
tok slutt 27. november 1991. Foto: VikingAskim AS/Lokalhistorisk Arkiv i Askim
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Produksjonen av fottøy ble besluttet
overført til Askim i 1968.
Produksjon av de første dykkerdraktene
startet tidlig på femtitallet og ble forbedret
ved introduksjonen av vanntette glidelåser.
Dykkerdraktene var i prinsippet forlengede
gummistøvler som dekket kroppen med
latextetninger til hender og hals eller ansikt.
Etter mange beklagelige reklamasjonssaker
på grunn av ozonskade på 1980-tallet
ble syntetisk gummi eller kombinasjoner
med naturgummi og syntetisk gummi
introdusert.
Oppblåsbare puter til å stabilisere last i
båter og tvillingputer for utlegging av
kabler ble utviklet tidlig. Det gjaldt også
sandblåserhetter.
I 1969 ble det satset på kilereimer, noe som
for øvrig ble et kortvarig eventyr.
Produksjonen av gummiert tekstil til
beskyttelse mot stridsgasser ble betydelig
økt etter introduksjon hos det tyske
forsvaret tidlig på 1970-tallet.
Som et resultat av god innsikt i beskyttelse
mot kjemikaler ble egne gassvernedrakter
for industri introdusert. Dette ble et godt og
lønnsomt produkt.
De siste årene før bedriften ble solgt til
Trelleborgkonsernet, var hovedproduktene
gassvernedrakter, dykkerdrakter, belagte
metervarer til forsvarsbruk samt småprodukter som stemplingsputer, sandblåsehetter og diverse andre mindre produkter konfeksjonert fra gummiert tekstil.
Etter et utslipp ved kjernekraftverket på
Three Mile Irland ved Harrisburg i USA
var det bare én type dykkerdrakt som ble
akseptert av de amerikanske myndighetene:

Vikingdrakta! Jobben ble utført uten
problemer og ble en flott reklame for
produktet.
Etter at Trelleborg tok over Vikingkonsernet ved årsskiftet 1986/87, ble det en
strukturering mellom fabrikkene der Viking
Stavanger mistet de mest lønnsomme
produktene. Deretter ble lite lønnsomme
produkt skallet av og til slutt ble bedriften en
ren produksjonsavdeling for dykkerdrakter
under Trelleborg i Ystad i Sør Sverige. I
1990 ble også selve produksjonen flyttet
til Ystad. Produksjonen her ble for øvrig
flyttet videre østover i 2007. Begrunnelsen
er den velkjente; å holde kostnadene nede i
en arbeidsintensiv industri.
I et historisk perspektiv er det interessant
å merke seg at på midten av 1980-tallet
ble bedriften hedret i regionpressen som
et forbilde for lokal industri på grunn
av inntjeningsgrad, renommé og flotte
produkter. Et tiår senere var alt slutt. Vegen
er kort fra Capitol til den Tapeiske klippe!

Viking-konsernet var i mange år en betydelig
leverandør av regntøy, dykkerdrakter med
mer. Bildet er fra skotøyproduksjon på
Viking-Rjukan AS. Foto: Viking-Rjukan AS
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Trelleborg Viking AS, «Kalosjen»
Bedriften ble etablert i 1896 som Den
norske Galoge & Gummivarefabrik. I
1952 ble navnet endret til A/S Mjøndalen
Gummivarefabrik, og i 1971 til VikingMjøndalen a.s.
Viking-Mjøndalen
AS
med
sine
datterselskaper Viking-Stavanger AS og
Viking-National AS ble altså fra 1987
overtatt av Trelleborg AB. Noe senere,
i 1994/95, skiftet de navn til Trelleborg
Viking AS.
Både Viking-Stavanger AS og VikingNational AS er avviklet, mens Trelleborg
Viking AS under Trelleborgs eierskap er
videreutviklet. Bedriften har i nyere tid feiret
sine største triumfer innen offshoresektoren.
Særlig gjelder det isolasjonssystemer
for olje- og gassrørinstallasjoner på
havbunnen, og brannbeskyttelse av oljerør
på plattformer.
Sommeren 1990, to år etter den tragiske
ulykken på plattformen Piper-Alpha i
britisk sektor i Nordsjøen, lanserte VikingMjøndalen AS et nytt vidundermateriale,
«Firestop». Produktet vil begrense omfanget
av liknende hendelser og gav bedriften et
viktig forsprang på dette feltet.
Fremsynthet og sans for langsiktig strategi
var i alle år et kjennetegn for «Kalosjen».
Dette har fortsatt under nye eiere. Derfor
lanseres stadig nye prosjekter. Det legger
grunnlaget for morgendagen produkter
og eventuelle suksesser. Blant annet førte
ulykken på plattformen Piper-Alfa til
utvkling av elastopipe-produktet.
Som forening har NGF gjennom mange
år rekruttert medlemmer og tillitsvalgte
fra bedriften i Krokstadelva. NGFs første
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kvinnelige formann, Grethe Hartviksen,
ble valgt i 2006. Hun er også rekruttert fra/
ansatt i Trelleborg Viking AS.

Utviklingen av isolasjonsprodukter som
«Firestop» er blitt kalt vidundermateriale
og har vært viktig for Trelleborg Viking AS.
Foto: Trelleborg Viking AS
AGT Industrier A/S og Gjenbruk AS
Etter nedleggelse av Viking ble det i
1991-92 etablert nye bedrifter i de gamle
lokalene. Alt utstyr fra dekkproduksjonen
ble sendt til Kina, unntatt én av
blandemaskinene. Denne dannet grunnlaget
for å etablere Askim Gummitekniske
Industrier, til vanlig bare kalt AGT
Industrier AS. AGT utviklet, produserte og
markedsførte gummiblandinger, spesielt til
regummieringsbedrifter.
Gjenbruk A/S var en av bedriftene som
AGT leverte blandinger til. Gjenbruk A/S
anskaffet brukt utstyr for sin produksjon, og
markedsførte dekkene under merkenavnene
Nordic og Askim Tyre. Selskapene ble
senere fusjonert, men overlevde ikke og
ble avviklet i 1999.

AGT fikk etter nedleggelsen av Viking
overta mikser og valseverk og utviklet
egne resepter, produserte og markedsførte
gummiblandinger til mange virksomheter,
spesielt regummieringsbedrifter.
Foto:
Ingvar Lossius, Plastforum
Mehren Rubber AS
Bedriften Sande Fabrikker A/S ble etablert
i 1943, og som navnet tilsier beliggende i
Sande i Vestfold. Den fusjonerte i 1983 med
Master Gummi A/S og Aurskog Gummi
A/S og skiftet navn til Mehren Rubber AS.
Mehren Rubber AS har gjennom årene hatt
både avdelinger for plastbearbeiding og for
gummiproduksjon. Bedriften overtok Den
Norske Remfabrikk’s avdeling i Kleivi
i Hallingdal i 1983 og videreførte der en
avdeling for produksjon av gummiprodukter.
Denne ble flyttet til Askim i 1997, bl.a. for
nærhet til blandinger som da ble kjøpt fra
AGT Industrier A/S.
En av grunnene for å etablere seg i Askim
forsvant da AGT ble avviklet. Mehren
inngikk avtaler om leieproduksjon,
spesielt i Polen, og flyttet i 2004 resten av
produksjonen til Sande.
Plastvirksomheten ble solgt til Fagerdala
AS, og flyttet fra Sande til Rygge.
Gjennom selskapet Easy Well Solutions
as engasjerte Mehren seg i oljebransjen og

startet produksjonen av såkalte «packere».
Disse produktene for tetting/separasjon
av oljebrønner er blitt en kjempesuksess.
Suksessen medførte at Trelleborg Viking
AS fattet interesse og kjøpte Mehren
Rubber i 2006. I løpet av 2007 er hele
produksjonen flyttet til Trelleborg Vikings
område i Krokstadelva og der etablert i nye
lokaler. Administrasjonen er også flyttet til
Trelleborgs lokaler.
Torstein Sagen jobbet som daglig leder
hos Mehren Rubber i mange år, og var
formann i NGF i jubileumsåret 2003. Han
har nedlagt et stort arbeid for foreningen
og er for øvrig trolig den som har lengst
«fartstid» i NGFs styre. Han ble valgt som
styremedlem i 1987 og formann i 1997
og er fortsatt en som er med og «trekker i
trådene» når vi skriver 2008.

Da Trelleborg åpnet den nye fabrikken til
Mehren Rubber, kalt Packer 1, 7. november
2007, var det mange år siden det var
etablert en helt ny gummifabrikk i Norge.
Foto: Asle Isaksen
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Glava A/S, Avd. Vidoflex, senere
Glavaflex og Geflex AS
Glava A/S etablerte en ny fabrikk i 1993 i
Askim for produksjon av isolasjonsslanger
og plater basert på NBR/PVC. Produktene
hadde en lukket cellestruktur med en glatt
overflate, og som gav god diffusjonsmotstand
og gode termiske isolasjonsegenskaper.
Anvendelsesområdene var først og fremst på
bruksområder hvor det er behov for isolasjon
mot kondens, dvs. hvor medietemperaturen
er lavere enn omgivelsestemperaturen, og
hvor det i tillegg er krav til brannmotstand.
Dette gjelder bruksområdet som kjøleog fryseanlegg, luftkondisjonerings- og
sanitæranlegg i bygninger. Produktene
ble først markedsført under varemerket
Vidoflex, men endret til Glavaflex i 1995.
Produksjonen av disse produktene var
basert på en lisensavtale med Anavid
Insulation Products i Israel som hadde
markedsført Vidoflex-produktene i Norden
siden 1989.
Glava A/S investerte totalt ca 70 mill. kroner
i fabrikken, og rekrutterte de fleste ansatte
fra nedlagte Viking Dekk AS. Fabrikken
var meget moderne, med nytt utstyr i alt fra
inveiingssystemer, blanding, ekstrudering
til vulkanisering og ekspansjon/blåsing i
en 60 meter lang vulkaniseringsovn. Til
slutt i linjen ble produktene merket, kuttet
og pakket.
Glava A/S var optimistisk med hensyn
til fremtidige vekst. Stadig forbedring
av produktenes egenskaper medførte at
Glavaflex etter hvert ble markedsleder i
Norge. Men; produktene oppnådde aldri
tilstrekkelig volum på eksportmarkedene
for å oppnå lønnsom drift i Askim.
Selskapet Geflex AS ble derfor opprettet
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i år 2000 for ytterligere satsing på
eksportmarkedene, men uten at det gav
tilstrekkelig resultatforbedring. Glava A/S
valgte derfor å inngå et samarbeid med
konkurrenten Armacell GmbH. Armacell
kjøpte produksjonsutstyret, og Glava
A/S overtok salg og markedsføring av
Armacells produkter i Norge. Produksjonen
ble avviklet i Askim i juni 2005.

Fabrikken for produksjon av Glavaflexprodukter var meget moderne, med nytt
utstyr i alle ledd. Bedriften hadde også
eget laboratorium, bestyrt av lab.sjef Roar
Johannesen (bildet). Foto: Ingvar Lossius,
Plastforum
R. J. Rygg International AS (tidligere R.
J. Rygg)
Bedriften, som ble etablert i 1972, ligger
i Sande i Vestfold. Grunnleggeren, siv.
ingeniør Finn Rygg, var tidligere sjef på
Mehren Rubber før han startet det nye
selskapet.
Erfaring og bred kompetanse oppnådd
i løpet av over 35 års virksomhet med
produksjon av ekstruderte tetningsprofiler i
gummi, gjør at produktene nå lages i mange
typer og størrelser og som selvklebende
svamp-pakninger. Sortimentet består i dag
av mer enn 2.000 tetningsprofiler innenfor

gummikvalitetene neoprene, nitril, EPDM
og selvslukkende neoprene.
Markedsområdene for bedriften er
primært skips- og offshoreindustrien,
men også øvrig industri i Norden hører til
satsningsområdene.
Bedriften produserer selv sine egne
ekstruderingsverktøy.

Helt siden 1972 har R. J. Rygg International
AS produsert tetningsprofiler av mange
slag. Foto: R. J. Rygg International AS
Draka Norsk Kabel AS
Bedriften ble etablert i 1913 som as Norsk
Kabelfabrikk. Siden 1963 har den hatt
produksjonsanlegg på Holmen i Drammen.
Bedriften har også hatt produksjonsanlegg
bl.a. på Loesmoen (Hokksund) og i Oslo,
Tønsberg og Årnes.
På Loesmoen er det nå bare lager og
pakkeanlegg, mens fabrikken på Årnes er
i drift. Øvrige produksjonssteder utenom
Drammen og Årnes er solgt eller lagt ned
eller på annen måte avviklet.
Diverse omstruktureringer har skjedd opp
gjennom årene, og med flere eiere; så som
Elektrisk Bureau fra 1933 og ABB fra
1992. Dagens eier, Draka Holding, kom
inn i bedriften i 1999 da også dagens navn,

ble innført,.
Nevnes skal også at Wessel Kabel AS i
Drammen ble oppkjøpt i 1987 sammen
med en del andre av bedriftene innen NEKkonsernet.
Dagens eier, Draka Holding, står bak et
internasjonalt kabelkonsern med base
i Nederland. Med et bredt salgsnett
og med over femti fabrikker, er Draka
på kartet over store deler av verden.
Selskapets internasjonale aktiviteter og
store kabelfaglige kunnskaper er også
svært viktig for utviklingen i Norge, som
for Drammens vedkommende nærmer seg
hundre år!
Ved produksjonsanlegget i Drammen
produseres avanserte offshorekabler,
kabler for petrokjemiske anlegg og
raffinerier, kraftkabler for el-forsyning,
installasjonskabler, og subseakabler. På
Årnes produseres datakabler.
Noen kabler er basert på forskjellige
plastkvaliteter med hovedvekt på PE og
PVC. Bedriften har forøvrig egen PVCkompounder. Andre kabeltyper er basert
på gummi hvor krav til brannegenskaper,
temperatur, kjemikaliebestandighet osv. er
viktige egenskaper.
Bedriften produserte i mange år selv
de nødvendige gummiblandinger for
kabelproduksjonen, men stoppet blanderiet
i 1999 og har siden kjøpt ferdige blanding
basert på egenutviklede resepter.
Kabelproduksjon er en kombinasjon av
svært forskjellige operasjoner som ren
mekaniske oppbygging av konstruksjonene
og kjemisk, materialteknisk behandling av
gummi og plast.
Hovedproduksjonen
av
gummikabel
skjer ved ekstrudering i CV-linjer.
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Dette er gummiekstrudere koblet rett
på vulkaniseringsrør med mange bars
vanndamptrykk slik at kabelen dras
gjennom krysshodet på ekstruderen,
vulkrør, pakning (for å opprettholde
trykket) og kjølesoner før oppvinding på
trommel. I tillegg kommer operasjoner for
kabling (sammenslåing av isolerte ledere),
båndvikling og fletting av metallskjerm.
Årsvolumet på gummiblandinger hos Draka
Norsk Kabel har vært mellom to og tre tusen
tonn fordelt på knapt ti hovedresepter med
noen variasjoner for farge og leveringsform.
For isolasjon er EPDM enerådende på
gummikabler. Materialet i ytterkappene
varierer, men med viktige egenskaper for
å tåle kulde og være oljebestandig. I tillegg
må kablene være halogenfrie og likevel ha
lav brennbarhet.

Draka Norsk Kabel er en storforbruker av
EPDM til isolasjonsformål. Foto: Ingvar
Lossius
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Bergen Plastics Rubber Solutions –
tidligere Bull Gummi Industri AS
Bull Gummi Industri AS, ble etablert i
Bergen 1935 av familien Bull. Firmaet
ble i familiens eie frem til 1996,
da det ble kjøpt av Bergen Plastics
AS (eiet av Atle Jarl Ellingsen m/barn).
Firmaet var på denne tiden, verdens største
produsent av skipslukepakninger med kjerne
av svampegummi. I dag er firmaet størst
i Europa innen dette produktområdet og
med fortsatt ledende kvalitetsprodukter.
I år 2000 flyttet firmaet inn i nye , store
lokaler på Midsteegen Industriområde.
Kort tid etter ble firmaets navn endret
til Bergen Plastics Rubber Solution
AS for å kunne identifiseres som en
gruppe sammen med morselskapet.
Selskapet har alltid drevet med
presstøping. I tillegg er det senere kommet
til produkter som krever ekstrudering, coekstrudering, med mer. Det utføres også
mye belegging samt at produksjon av
store unbillicals til oljeindustrien er blitt
et viktig produktområde. Ved fjerning av
oljeinstallajoner er firmaets umbillicals
benyttet.
Bergen Plastics Rubber Solutions AS
pressstøper også fendersystemer med
vekter opp til 200 kg per meter. Nevnes
skal også produktet Bull Flexgrid, som er
et patentert system for utslipp av småfisk
ved tråling. Slike systemer er påbudt ved
tråling nord for 62 breddegrad.
Videre er firmaet verdenskjent for «Bull
Gummimakk med liv i flippen». Produktet er
en betydelige eksportartikkel over store deler
av verden og har eksistert i mer enn 50 år.
Firmaet har de siste 20 årene blandet gummi
i eget blanderi og må sies å være en høyst
livskraftig 74 år gammel gummibedrift
som også har mange, nye prosjekter.

Bull Gummi AS flyttet i 2000 inn i nye, store
lokaker på Midtsteegen Industriområde,
og tok kort tid etter navnet Bergen Plastics
Rubber Solutions.
Metso Minerals (Norway) AS.
Metso Minerals (Norway) AS tilhører
det finske konsernet Metso Corporation
med totalt rundt 25.000 ansatte over
hele verden. Metso Minerals har totalt
13 gummi fabrikker rundt om i verden,
deriblant én i Norge, lokalisert til
Kongsvinger. Organisasjonsmessig hører
den til enheten Mining, en av tre enheter i
Metso Minerals. I 2008 jobber det rundt 65
ansatte i Kongsvinger.
Gummifabrikken på Kongsvinger har sin
opprinnelse fra den Den Norske Remfabrik
som ble etablert i Oslo helt tilbake til

oktober 1891. I 1901 flyttet bedriften fra
Skippergata til Chr. Kroghs. gate, der den
bygget opp stor virksomhet.
Den Norske Remfabrik startet med
gummiproduksjon i 1909. Produktene var
gummiremmer, men etter hvert produsertes
også flere andre større og mindre
gummiprodukter. Under krigen produserte
fabrikken Norges første bildekk og i året
1932 startet man for alvor produksjonen av
transportbånd.
I 1963 flyttet fabrikken til mer moderne
og funksjonelle industrilokaler på Kolbotn
med totalt 13.900 m2 flate. I 1969 kjøpte
Den Norske Remfabrik opp sin konkurrent
av transportbånd, A/S Viking Remfabrik.
I 1973 flyttet den sammenslåtte enheten
til SIVA industriområde i Kongsvinger
der det var god plass for både lagerhold
og
produksjon.
Transportbånd
og
slangeproduksjon ble de viktigste
produktområdene.
Gjennom årene har det vært flere
eierkonstellasjoner;
i 1985 overtok Trelleborg som eier. Bedriften
gikk igjennom en større saneringsperiode
hvor slangeproduksjonen bl.a. ble flyttet til
Sverige, men der Kongsvinger fikk tilført
mer produksjonsutstyr for økt produksjon

Metso Minerals er totalleverandør innen vei og anlegg, mineralprosessering,
materialhåndtering og produksjon av transportbånd. Vårt mål er å betjene
sluttforbrukeren gjennom vårt eget omfattende salgs- og servicenett både her i
Norge og utlandet. Vår kunnskap, service og tilgjengelighet skal tilfredsstille de
krav som blir satt på oss fra våre kunder og samarbeidspartnere.
Metso Minerals (Norway) A/S
Norvald Strandsveg 59 – 2212 Kongsvinger
Telefon: +47 62 88 87 00
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av transportbånd.
Et blanderi på Kolbotn ble lagt ned i
1985 og fabrikken fikk deretter alle
gummiblandinger fra Trelleborg AB.
I 1990 ble Svedala Industri et egen konsern
med oppsplitting fra Trelleborg AB.
Gummifabrikkene på Kongsvinger og
også en større enhet i Trelleborg lå heretter
under Svedala AB. Svedala kjøpte deretter
opp Nokias bånddivisjon i 1991 med
gummifabrikker i Finland og Tyskland.
I september 2001 ble selskapet overtatt
av Metso Corporation og fusjonen fikk
virkning fra 2002.
Transportbånd- og gummiproduksjonen
på Kongsvinger har videreført det som ble
påbegynt av Den Norske Remfabrik i 1932.
Kongsvingerfabrikken har spesialisert seg
på ulike transportbåndtyper for mange
bruksområder. Fabrikken ble ISO sertifisert
i mai 1995. I dag leveres gummibelagte
transportbånd
etter
nasjonale
og
internasjonale standarder og etter kunders
krav og spesifikasjoner.

Metso Minerals (Norway) på Kongsvinger
har rundt 65 ansatte og er blant bedriftene
som bearbeider de største gummivolumene
i Norge. Foto Metso Minerals
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Mandals AS (tidl. Mandals Reberbane
Christiansen & Co. AS)
Mandals AS ble etablert i 1775. På den
tiden fantes det et stort antall seilskuter i
området, skuter som alle hadde behov for
tauverk. Tau var da også eneste produkt fra
bedriften frem til 1922. Fra da ble det etablert produksjon av brannslanger.
Brødrene Christiansen overtok som eiere
i 1927, men det var da Hans Christiansen
overtok bedriften i 1970 at det ble slutt på
produksjon av tauverk. Fra samme tid ble
det kraftig fokus på produksjon av mange
typer av slanger, og ikke minst også vevstoler for slanger.
Inntil 1980 var NBR eneste polymer som
ble benyttet, men deretter ble slanger også
ekstrudert med TPU.
Hans Christiansen solgte bedriften i 2004
til tre lokale investorer. Bedriftens navn ble
samtidig endret til Mandals AS.
Mandals leverer i dag et stort spekter av
slanger bl.a. brannslanger, luftslanger,
slanger for vanningsanlegg og drikkevann.
NBR og TPU er fortsatt de viktigste polymertyper, men også flere plastmaterialer er
tatt i bruk.
Produksjon av vevstoler er fortsatt et viktig
produkt, med nesten hundre prosent eksport.

Mandals-lineren føres inn i stålrøret og
hindrer korrosjon og slitasje ved at mediet
går i slangen uten kontakt med stålet. Her
fra Heidrun-plattformen.
Foto: Kristian Olimb AS/Mandals AS

Rub-Tech AS
Rub-Tech AS har sine røtter fra Olrich AS
på Hamar som produserte regummierte
dekk, og hvor den tekniske produksjonen
utgjorde en mindre del.
Bedriften holder til i egne lokaler i Moelv,
og disponerer ca. 1.400 kvadratmeter.
Rub-Tech AS leverer tekniske produkter
til de fleste formål innen industri, offshore,
fiske, jord-og skogbruk, transport, gruver
og anlegg.
Bedriften har to avdelinger; én byggeavdeling og en avdeling for formpressing.
Produktene er dempere, foringer, slitasjeog korrosjonsbelegging, gummiduk, lister,
profiler, pakninger, ulike typer av hjul og
valser.
Rub-Tech har også mulighet for å reise ut
og vulkanisere inn belegg i tanker o.l.
Forbruk av råvarer var i 2007 på ca. 50
tonn.
Etterspørselen etter selskapets tjenester er
stigende, og et kaldtlager for råvarer og
kundeverktøy er under planlegging.

Rub-Tech har to avdelinger; én
byggeavdeling samt én avdeling for
formpressing, der dette bildet er hentet fra.
Foto: Lars H. Hatlevik

Mebrika Gummi & Plastindustri og
Bera Polymer AS
Bedriften har sine røtter fra Bera Polymer
AS, som ble etablert i 1986 i Tønsberg,
med sprøytestøping og formpressing av
silikongummi som spesialfelt. Bedriften
ble etablert av Ragnar Thollefsen som
tidligere var laboratoriesjef ved AS Refsum
Gummivarefabrikk i Drammen.
I 1989 ble det inngått avtale med Viking
Dekk AS i Askim, om overtagelse
av produksjonslinjen for trålbobbins.
Dette medførte store omlegginger for
bedriften og nye produksjonslokaler ble
etablert på Skoppum, utenfor Horten.
Nye maskiner ga mulighet for et utvidet
produksjonsprogram, og bedriften kunne
også tilby produksjonskapasitet for
stansede pakninger, konfeksjonering og
belegging av valser og hjul.
Bera Polymer AS hadde kunder innefor de
fleste industrigrener, men hovedvekten av
produksjonen var produkter til trålfiske, med
trålbobbiner på 100 kg som hovedprodukt.
Da dette markedet falt sammen i 1990,
var bedriften ikke til å redde og den ble
avviklet i 1991.
Mebrika Enk. ble etablert som mekanisk
verksted i 1987 av Ragnar Thollefsen. I
1991 overtok bedriften den gjenværende
produksjon etter Bera Polymer AS, og
markedsfører seg i dag under navnet
Mebrika Gummi & Plastindustri. Bedriften
flyttet til Holmestrand i 2007, og produserer
formvulkaniserte
gummiprodukter,
stansede pakninger, belegging av valser,
konfeksjonerte produkter og sprøytestøpte
produkter i silikongummi, TPE og
termoplast. Silikongummi er spesialfeltet,
men produksjonen omfatter produkter i
forskjellige gummi- og plastmaterialer.
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Bedriften har i alle år bistått kundene
i utvikling av deres produkter og
gummiprodukter fra Mebrika Gummi
& Plastindustri benyttes i dag over
hele verden både i maskiner i meierier,
kommunikasjonssystemer
innenfor
helikopterog
redningstjeneste,
i
medisinske produkter og i styresystemer
for skip.
Ved siden av egen produksjon har
Mebrika
Gummi
&
Plastindustri
en
handelsvirksomhet
innenfor
industriprodukter av gummi. Selskapet
lagerfører også hydraulikkslanger og
kuplinger, industrislanger, gummiplater,
gummisnor, etc.
Bedriften betjener kunder i hele landet
innenfor både næringsmiddel- og medisinskindustri, samt verksted-, elektronikk- og
annen industri. Ca. 1/3 av produksjonen
eksporteres til andre europeiske land.

Blant
bearbeidingsformene
til
Mebrika Gummi- og Plastindustri
finner vi sprøytestøping av gummi- og
silikongummiprodukter. Foto: Torstein
Sagen
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Rubberstyle AS (tidl. Stavanger Gummiindustri AS)
Stavanger Gummi-industri AS hører til
aristokratene i den norske gummimiljøet, og
skiftet i oktober 2007 navn til Rubberstyle
AS. Bedriften valgte da å ta sitt velkjente
merkenavn i bruk også som firmanavn.
Bedriften har siden 1924 utviklet seg til
å bli en ledende produsent av tekniske
gummiprodukter, og er en viktig leverandør
til offshore- og landbasert industri.
Bedriften er en problemløser som arbeider
med alle typer gummiblandinger, og har
bred erfaring innen produktutvikling.
Rubberstyle AS er blant de få som lager
egne gummiblandinger, noe som gjør
at den har god dokumentasjon på alle
produkter som leveres. I laboratoriet
utvikles stadig nye blandinger tilpasset
kundens kravspesifikasjoner.
I tillegg til tekniske gummiløsninger
produserer Rubberstyle AS et bredt
sortiment av arbeids- og avlastningsmatter
av høy kvalitet. Bedriften leverer også
matter til inngangspartier, gulvløsninger
og tørkematter. Bedriften er landets eneste
produsent av skvettlapper og bilmatter av
gummi. Som forhandler for Trelleborg
tilbyr Rubberstyle AS et bredt sortiment av
slanger og kuplinger, vibrasjonsdempere,
kompensatorer, og gummiduker.
Våren 2008 flyttet bedriften inn i nye,
skreddersydde lokaler ved Dusavikbasen
i Stavanger. I forbindelse med flyttingen
oppgraderte og fornyet Rubberstyle AS sin
maskinpark vesentlig. Dermed er det den
andre bedriften i Norge som det siste året har
etablert helt nye produksjonsarealer og med
spesielt siktemål mot offshoreløsninger.

Rubberstyle AS flyttet våren 2008 til
helt nye lokaler i Dusavika i Stavanger.
Det ble dermed den andre nyåpnede
gummifabrikken i Norge på bare et halvt
år. Ill.: Rubberstyle AS
  
Normec as
NorMec as ble etablert i 1989. Bedriften
ligger i Ål kommune i Hallingdal, og
produserer skjøtemaskiner og skjøtefilm
for vulkskjøting av gummiprofiler.
Skjøtemetoden, som verden over betegnes
som «Normec-metoden» er en forbedret
skjøtemetode som erstatter liming og
injeksjonsskjøting.
Skjøtemetoden
fungerer meget godt både på kompaktog cellegummi samt for silikongummi.
Profilene som skjøtes brukes til en lang
rekke formål, bl.a. til vann- og avløp og
ikke minst til bilindustrien.
Produksjonen går nesten uavkortet til
eksport, og bedriften har siden starten solgt
over 1.000 maskiner til mer enn 30 land
over hele verden.
Produksjonen av uvulkanisert gummifilm
som leveres til kundene, har også økt
kraftig; fra ca. 2 tonn i 2003 til hele 20 tonn
i 2008.

Normec as på Ål eksporterer nesten alt som
produseres. Dette er oppnådd gjennom
målbevisst markedsføring, blant annet med
deltakelse på viktige industrimesser verden
over. Her fra deres stand på K-messen i
Düsseldorf i 2007. Foto: Asle Isaksen,
Plastforum
Easy Well Solutions AS
Under boring av oljebrønner borer en ofte
gjennom flere soner, og da må de ulike
sonene isoleres, slik at produksjon fra én
sone ikke blander seg med for eksempel
vann fra en annen.
Gründeren Rune Freyer så at det trengtes
bedre løsninger for å isolere sonene i
oljebrønner. I 1999 etablerte han selskapet
Easy Well SolutionsAS, og gummiproduktet
han og bedriften utviklet har i løpet av få år
gjort stor, internasjonal suksess.
Gjennom samarbeid med Norsk Hydro
utviklet Freyer i 2001 produktet til å bli
kommersielt og til det som kalles Swell
Packer. Det er en gummi som sveller når
den kommer i kontakt med olje. Dermed
kan produktet brukes som pakning i
oljebrønner, en løsning som sparer både
tid og kostnader, samt muliggjør flere
kompletteringsløsninger for brønnen.
Dermed kan også mer olje hentes opp fra
reservoaret.
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Løsningen ble først brukt av Hydro på
Grane-feltet i Nordsjøen. Det sparte Hydro
om lag 60 millioner kroner på å bruke.
Siden er produktet blitt videreutviklet
videre. Fordelene for kunden er først
og fremst driftssikkerheten, enklere
installasjonsprosess i brønnen i tillegg
til økt fleksibilitet og nevnte, store
kostnadsbesparelser.
Easy Well Solutions har sitt hovedkontor i
Stavanger. Bedriften eies nå av Halliburton
mens produktene produseres av Mehren
Rubber AS/Trelleborg Viking AS i
Krokstadelva.

Tom Rune Koløy i Easy Well Solutions
gir en innføring i hvordan Swell Packers
brukes som tette pakninger i oljebrønner.
Foto: Asle Isaksen, Plastforum
A/S Refsum Gummivarefabrikk
Bedriften ble stiftet så tidlig som i 1925 av
Bjørn Refsum, senere drevet av brødrene
Bodvar og Hakon Refsum. Bedriften var
på mange måter en pioner og blandet all
gummi selv i eget blanderi. Dette for å
oppnå de beste bearbeidingsegenskaper i
produksjonen og for å kunne tilby kundene
et
gummimateriale
spesialtilpasset
for formålet og med de best egnede
egenskaper.
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For øvrig ble AS Refsum Gummifabrikk, i
en artikkel i DuPont Magazine, berømmet
for å være den første bedrift som klarte å
ekstrudere Neoprene kommersielt.
Gjennom
eget
laboratorium,
konstruksjonskontor og verksted hadde
bedriften full kontroll med alt fra
gummikvaliteter til produksjonsverktøy og
ferdigvarer.
Refsum Gummivarefabrikk ble kjøpt av
Mehren Rubber AS i 1987, men ble nedlagt
i 1989 da all produksjon ble flyttet til Sande
og Kleivi/Ål.

som tas fra Plastforum nr. 11/2003 side
15:>
A/S Refsum Gummivarefabrik var i flere
ti-år en betydelig, norsk gummiaktør.
Bedriften lå der CC i dag holder til i
Drammen. Bildet er fra 1956. Foto:
Elvestad, Drammen
Rana Gruber AS/RG Service AS
Rana Gruber AS, har siden 1964 drevet
med gruvedrift og oppredning som sin
primæraktivitet. RG Service AS ble etablert
som eget aksjeselskap i 1998. Selskapet er
lokalisert i Mo i Rana.
RG Service har spesialkompetanse
innenfor bl.a. gummiteknisk vedlikehold

og produksjon.
Gummiteknisk avdeling har gjennom
morselskapet drevet med gummiering av
pumpedeler, ventiler, bend etc helt siden
1964. Spesialiteten er varmvulkanisering
av slitedeler samt en del formstøpning
av spesialdetaljer i gummi samt
kaldvulkanisering og kompositt.
Avdelingen har bred industriell erfaring
med spesiell vekt på prosessanlegg og
vedlikehold av slike, og spesiell kompetanse
mht. bruk av gummi til beskyttelse i
slitasjeutsatte deler i prosessanlegg er
utviklet over mange år.
Fra rundt 2005 har selskapet ikke drevet
med eksternt salg av gummitjenester - i
alle fall kun i liten skala. Men det er når
denne boken skrives på ny aktuelt å selge
tjenester til et eksternt marked.

Standard telefon og Kabelfabrikk AS –
STK
Etablert som SKG-Skandinaviske Kabelog Gummifabrikk A/S allerede i 1915 og
med produksjon av tele- og kraftkabel i
tillegg til telefonsentraler.
NGF hadde gjennom mange år aktive
medlemmer og tillitsvalgte fra nettopp
denne bedriften.
Imidlertid, endringer har også innhentet
STK.
Gummikabelproduksjonen
ble
avviklet i 1991, og selve kabelproduksjonen,
som nå utelukkende er med plastløsninger,
drives nå gjennom det internasjonale
storkonsernet Nexans, som i alt har fem
produksjonssteder i Norge.

Det som engang var STK er nå blitt til fem
kabelfabrikker under navnet Nexans. Ved
fabrikken i Namsos produseres høyspent
jordkabel for Skandinavia. Årlig medgår
rundt 3000 tonn isolasjonsmaterialer,
der kryssbundet polyetylen (PEX)utgjør
hovedmaterialet og som legges i tre sjikt ved
bruk av trippel ekstruder. Det strømførende
materialet i kabelen er aluminium. Foto:
Jon Hermansen, Plastforum
Her viser Atle Kjerrvang gummiering av
bandtromler som ble levert LKAB.
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Laerdal Medical AS
Laerdal Medical AS i Stavanger har
oppnådd internasjonalt ry som leverandør
av medisinsk øvingsmateriell samt utstyr
for akuttmedisin basert på myk PVC og
silikongummi. Forbruket av gummi er ikke
av ruvende dimensjoner, men produktenes
omdømme og internasjonale spredning står
det stor respekt av. Bedriften er i 2008 en
global leverandør av utstyr for blant annet
hjerte-/lungeredning, defibrillering og
ikke minst livaktige treningsdokker som
brukes av både amatører og profesjonelle
helsearbeidere.

Fabrikksjef Berge Solheim hos Laerdal
Medical forteller at det i støperiet
i Stavanger produseres blant annet
sugepumpa LSU (Laerdal Suction Unity),
silikonmaske (Silikon Resuscitator) og
komponenter til treningsdokkene. Dokkene
eller simulatorene er fulle av elektronikk.
Når ambulanse- og helsepersonell bruker
dem i realistiske øvelser, kan de følge med
på puls og andre livsviktige funksjoner.
Dokkene reagerer som på virkelige pasienter,
til og med på medisinering. Den nyeste
treningsdokka har kun trådløse funksjoner.
Teknologien er så avansert at man kan se
pupillene reagere på behandlingen. Foto:
Sigurd Aarvig, Plastforum
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Norsk Gummi AS
Den lille familiebedriften utenfor Drammen
stanser og presser gummiprodukter og
-pakninger etter kundenes spesifikasjoner.
Kundene finnes innenfor flere sektorer, så
som offshore og fiskeri.
Det var Alf Tandberg som på slutten av
1980-tallet brøt ut fra Refsum A/S. Med
én presse og to medarbeidere startet han
Norsk Gummi AS.
Nå drives bedriften av hans svigersønn,
Cato Thorbjørnsen.
Norsk Gummi har også noen egne produkter,
som hinkeleker for paradishopping og
strammere til kjettinger. Gummien kjøpes
inn ferdig, hovedsakelig fra Trelleborgkonsernet.

Daglig leder Cato Thorbjørnsen tilbringer
mye av tiden sin ute i produksjonen. Foto:
Per Øyvind Nordberg

Gummi-Industri AS
Gummi-Industri AS gjør en viktig jobb
i å finne avsetning for brukte buss- og
lastebildekk. Årlig omdanner selskapet,
som har ni ansatte, hele 70.000 slike dekk
til sprengningsmatter og til gummislodder
for veivedlikehold. Mattene lages av
dekkbaner som leveres ferdig skåret og
som sys sammen til matter med hele 12
wirer. Mattene leveres i fem lengder, de
fleste i tre meters bredde.

Arvid Røste i Gummi-Industri AS har
ofte problemer med å skaffe nok buss- og
lastebildekk i Norge og må importere store
kvanta spesielt fra Sverige og Tyskland.
Foto: Per Øyvind Nordberg

Frydenlund Industriområde
3400 Lier
Tlf.: 32 84 40 00 - e-post: tess@tess.no

www.tess.no
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5. Messedeltakelse
NGF har ikke hatt tradisjon for å delta
på messer med egen stand, men unntaket
skjedde i 1985 da NGF deltok på messen
«Subcontracting 85» i Sandvika med
fellesstand under mottoet:
«Norske gummiprodukter tar støyten»
der Viking-Krokstadelva, Mehren Rubber
og Refsum Gummivarefabrikk også stilte
ut sine produkter.
”Ny trend må til innen norsk gummiindustri.
Bortsett fra kabelindustrien er norsk
gummiindustri i de senere år blitt sterkt
redusert. Skal vi i tiden fremover kunne
snakke om en norsk gummiindustri, så
kan ikke denne tendensen fortsette stort
lenger”, uttalte formannen i NGF, Amund
Hoff Berge.
”Da vanskelighetene begynte å melde seg,
var filosofien at man måtte redde det som
reddes kunne. Så satte man i gang med
rasjonalisering. Men uansett hva man
kalte denne rasjonaliseringen, så endte
det nesten alltid med nedleggelse, salg
eller flytting av produksjonen til et annet
sted, sier Berge til «Gumminyt»”. I de

senere år har tendensen vært økonomisk
sikkerhet fremfor alt, ofte formulert som
«ha begge bena på jorda» og «hold deg til
det du kan». Imidlertid er det bare slik at
så lenge man har begge bena på jorda, så
står man stille. Og den som bare holder seg
til det han kan, han vil bli akterutseilt og
forsvinner snart i horisonten. Vi må derfor
vende blikket fremover og se de muligheter
og utfordringer som der dukker opp”, sa
Amund Berge.
Når en ser på de bedrifter som eksisterte
i 1985, og dagens bedrifter, har
gummiindustrien
gjennomgått
store
endringer siden da. Det har vært et frafall
av bedrifter og produkter, samtidig som
vi også har sett store utfordringer, og en
fremvekst av nye bedrifter/produkter,
spesielt rettet mot offshore. Mange har sett
muligheter og utfordringer som dukker
opp, og har grepet mulighetene. NGF har
gjennom sine foreningsmøter, vært og er
opptatt av å gi informasjon om muligheter
og utfordringer i bransjen.
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6. Høst- og vårmøter
Foreningsmøter, enten innen NGF eller
sammen med nordiske gummivenner
gjennom den nordiske overbygningen
NGTR (arrangementene Nordic Rubber
Conference (NRC)), har alltid vært og er
viktige møtesteder både faglig og sosialt.
Kombinasjonen av faglige aktiviteter paret
med sosialt samvær og aktiviteter har
derfor hatt prioritet ved både de nasjonale
og de nordiske arrangementene.
NRC og IRC – International Rubber
Conference i Norden, arrangeres i regi av
NGTR. Men, det er, som nevnt, de nasjonale
foreningene som står hovedansvarlig og
som gjør det meste av forberedelsene og
gjennomføringen av konferansene.
Dette med tid og effektivitet blir stadig
viktigere, og derfor er det nødvendig med
et godt og rimelig tilbud til gummimiljøet,
samtidig som det er konsentrert møte. NRC
tilstrebes derfor å bli arrangert innenfor en
varighet av 24 timer.
Når en ser tilbake på foreningens
konferanser og årsmøter, er det flere temaer
som gjennom mange år har vært viktige,
og hvor styrking av fagmiljøet har vært en
fellesnevner:
Miljø, spesielt arbeidsmiljø innen
gummibedriftene
Foreningen har vært opptatt av
miljøspørsmål i mange år. Mange foredrag
har derfor tatt for seg emnet, ikke minst
for å følge utviklingen internasjonalt med
hensyn til miljøkrav og oppdateringer
på nye kjemikalier som er positive med
hensyn til miljøet, internt og eksternt.
Representanter fra industrien og Statens

forurensningstilsyn (SFT) har holdt
flere foredrag innen emnet, herunder om
REACH.
Nyheter innen råvarer, utstyr og prosess
Det finnes fortsatt gode muligheter til
å overleve innen norsk gummiindustri.
Mange foredrag om råvarer, utstyr og
prosess viser at foreningen alltid har
søkt etter nyheter som gir medlemmene
mulighet for oppdateringer innen emnet.
Foredragene har vært bidrag til at norske
gummibedrifter ikke alltid har måttet søke
etter all ny informasjon på egenhånd.
Forretningsutvikling og kvalitetssikring
Erfaringsutveksling mellom industriledere
er viktig og nødvendig for å få nye
impulser inn i bransjen. Foredrag om
forretningsutvikling/ledelse har derfor
gjentatte ganger vært et viktig tema på
foreningens møter, og vært medvirkende
til god deltagelse på disse møtene.
Likeledes har foredrag innen kvalitet og
kvalitetssikring stadig stått sentralt.
Møteinnhold gjennom 25 år:
1983: Drammen
Temaene under møtet var om Gummiens
elastiske egenskaper holdt av Teknologisk
Institutt, og foredrag fra Monsanto; Improved rubber adhesion to brass plated steel.
Et tema var også Miljø- og produktkontroll
med foredrag fra NAF, Standard Telefon
og Kabelfabrikk og Viking-Mjøndalen AS.
1984: Refsnes/Jeløya, Moss
Møtet startet i Askim med omvisning på
Viking Dekk AS, og deretter foredrag på
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Refsnes Gods med temaene:
Omstrukturering v/Viking-Mjøndalen AS
Carbon Black, produksjon og kvaliteter, og
dispergering av sot i gummi v/Cabot
Erfaringer fra tekniske løsninger fra firma
MAYER på håndtering og dosering av tilsetningsstoffer til gummiindustrien v/Tracon A/S
Miljøproblemer i industrien v/LO’s miljøkontor.
Reklame på industrivaremarkedet med eksempler v/Anderson & Lembke A/S
1985:Randsvangen Hotell
Møtet startet på Hadelands Glassverk og
etterfølgende foredrag på Randsvangen om
temaene:
Utvikling og markedsføring av et nytt flammebestandig materiale v/Norsk Kabelfabrikk AS
AFLAS – Ny fluorpolymer fra Mitsubishi
v/Rubber & Plastic AB
Termoplastisk gummi, markedet i dag v/
Volvo AB
Data-assistert verkøyfremstilling v/Kongsberg Våpenfabrikk AS
Industripolitikk fra LO’s synsvinkel v/Leif
Haraldseth, LO
Vil du? Tør du? Kan du? v/Willy Railo
1986:Nesbru /Sandvika
I 1986 var temaene:
Offentlig støtte til industrien, FoU osv. v/
NTNF
Alcryn. Termoplastisk gummi og fremtiden
v/DuPont
Kjemisk binding og liming av gummi v/
Henkel KGaA
Informatikk. Praktisk anvendelse av ny informasjonsteknologi v/Informatikk
Møtet ble avsluttet om en orientering om
Det norske Veritas, sertifisering av ma-
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terialer og komponenter, samt en faglig
presentasjon av aktiviteter vedr. gummi og
offshorevirksomhet. Til slutt var det omvisning hos DNV.
1987: Skjetten
Møtet i 1987 hadde følgende innhold:
Rubber instrument in quality control v/
Monsanto
Flameresponse of hallogenated and nonhallogenated polymers v/DuPont/Norsk
Hydro AS
Kvalitetssikring v/Statoil AS, VikingMjøndalen AS og Cabot ,
Brannhemmende materialer i kabel v/STK
Møtet ble avsluttet med bedriftsomvisning
hos Standard Telefon og Kabelfabrikk AS
– STK
1988:Drammen
Møtet i 1988 hadde en omfattende agenda:
Viking Dekk AS – en presentasjon av firma
og produkter v/Viking Dekk AS.
90-årenes krav til konkurransedyktige bedrifter v/Andreas Dimmen, ISL
Produktivitet i innkjøpet v/EB Norsk Kabel
Forholdet kjøper – selger
EB-gruppen, en presentasjon v/EB-gruppen
Reflections on mixing in the rubber industry v/DuPont
Compounding for heat- and oil-resistant
seals v/Rein-Chemie.
Materialhåndtering – lagring/transport/
veiing/mikserstyring v/EB Norsk Kabel.
Datastyrt, optisk kontroll av profiler og kabel v/Data Optics AS
Effektivitet og økononomi i formrenholdet
v/Chematex AB

1989:Hønefoss/Klækken
Møtet på Klækken Hotell hadde følgende
agenda:
Trelleborg AB – en presentasjon av firma,
konsern og produkter v/Fredrik Arp
Kvalitet og produktivitet. Verktøy for markedstilpasning v/Teknologisk Institutt
Nye materialmuligheter – fra grenselandet
mellom plast og gummi v/ABB Polymer
Compounds
Polymere materialer i brann – eksempler
fra kabelindustrien v/EB Norsk Kabel
A/S.
Statoil som samarbeidspartner med gummi
og plastindustrien v/Statoil
1990:Tjøme
Tjøme-møtet i 1990 omhandlet:
Materialhåndtering v/Werner & Pfleiderer
Miljøkrise i gummiindustrien? Miljøutfordringer. v/NHO
Kjemikalier i gummiindustrien. Hva skjer
nasjonalt og internasjonalt? v/SFT
Arbeidsmiljøet i gummiindustrien - hvilke
utfordringer finnes? v/Arbeidstilsynet
Håndtering av miljøkrise v/Aluindustriens
miljøsekretariat/Kreftregisteret
Eksempler fra miljøarbeidet i industrien
Eksempler og innlegg fra Viking Dekk AS
og EB Norsk Kabel AS
1991:Åsgårdstrand
Tematisering og innhold i 1991 var som
følger:
Tema kvalitetssikring:
QA-sertifisering av en bedrift. En vei til
kostnadsreduksjon? v/Det norske Veritas
Innføring av ISO 9000. Et praktisk eksempel fra Raufoss AS v/Raufoss AS
Tema teknologi:
Moderne prosesstyring v/Chematex

Tema strategi og strukturering:
Markedstilpasning i 1990-årene v/Mehren
Rubber AS
Offshorekabel v/Norsk Kabel AS
Eksportorientering v/Mandals Reperbane
Nisjestrategi v/Bull Gummiindustri AS
Omstilling ved Gislaved v/Gislaved Gummi AB
En industri i forandring – internasjonal
strukturering v/Alcatel Kabel AS
1992:Tyrifjord /Vikersund
Møtet dette året hadde følgende foredrag:
Myndighetenes og samfunnets krav v/SFT
Strukturendringer hos råvareleverandørene, hva skjer? v/DuPont, Enichem, DSM
og Bayer
Resirkulering av vulkanisert gummi v/Defab, Foldal
Nitrosaminfri vulkanisering v/Enichem
Rapport fra NTH og andre læresteder v/
NTH
Resirkulering, marked, fremtid, offshore og
ny ledelse v/Viking-Mjøndalen AS
Askim ett år etter v/VBU Bedriftsutvikling
AS
Paneldebatt, miljøkrav, nye muligheter og
vekst i norsk industri, råvareleverandørenes, myndighetenes og fagmiljøets rolle, v/
møtets foredragsholdere.
1993:Kongsberg, NGF 40 års jubileum
Jubileumsmøtet og middag ble holdt hos
Den Kongelig Mynt på Kongsberg og samlet 46 deltakere. Møtet behandlet:
Presentasjon av Glavas produksjon av isoleringsmateriale i ekspandert gummi. En
gummibedrift i ekspansjon v/Glava AS
Nødvendige forandringer i struktur og teknologi for å skape en lysere fremtid i gummiindustrien v/Trelleborg AB
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Gjenbruk A/S, Askim ett år etter v/Gjenbruk AS
Møtet hadde for øvrig mange innlegg og
takketaler til Foreningen. Revyinnslag ble
også en del av festen.

Viggo Valler er blant formennene som har
sittet lengst i NGFs historie. Han var styreformann ved 40 års-jubileet i 1993. Foto:
Asle Isaksen, Plast- & Gummiindustrien

Under 40 års-jubileet for NGf, som ble
holdt i lokalene til Den Kongelige Mynt på
Kongsberg, vanket taler til jubilanten og
moro-innslag fra ansatte ved ABB Norsk
Kabel AS. De to glade er «Gunda og Mag-
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da», representert ved Grete Hæg m/gitar
og Eva Nordby. Foto: Asle Isaksen, Plast& Gummiindustrien
1994:Askim
Møtet på hotellet i Askim hadde følgende
programposter:
Ny prod.metode for fremstilling av sot v/
Kværner Engineering
Bedriftsbesøk hos Glava AS, Gjenbruk AS
og AGT AS
Presentasjon av stipendiatoppgaver og tildeling av stipend fra NGF til studentene
Steinar Spydevold og Arne Bardalen.
1995:Drammen
Møtet hadde følgende agenda:
Fra kalosjer til Nordsjøen v/Trelleborg Viking AS
Alternative concepts for NBR/PVC-blandinger v/Bayer
Årsmøtet ble avsluttet med bedriftsbesøk
til Trelleborg Viking AS i Krokstadelva
1996: Kongsvinger
Møtet ble holdt på Vinger Hotell med
punktene:
Presentasjon av Bull Gummiindustri v/Bull
Gummiindustri AS
Nyheter innen EPDM og EVM v/Bayer
Krav til gummiprodukter i oljebrønner v/
Brønnteknoligiutvikling AS
Gummiindustriens krav til pressen v/Plastforum
1997:Oslo
Norum Hotel i Oslo var møtested. Agenda:
Mehren Rubber AS på flyttefot v/Mehren
Rubber AS
Mandals Reperbane – organisering, nisjer

og bedriftsfilosofi v/Mandals Reperbane
AS

Årsmøtet i 1997 var som vanlig godt besøkt, slik det stort sett alltid har vært ved
NGF-sammenkomstene. Foto: Asle Isaksen, Plast- & Gummiindustrien

og la da ned produksjonen av tauverk, men
satte fokus på produksjon av slanger og
vevstoler.
Hans Christiansen solgte for øvrig bedriften i 2004 til tre lokale investorer. Foto:
Asle Isaksen, Plast- & Gummiindustrien
1998:Askim
Zeon Specialty Elastomers-Application
and Possibilities v/Zeon
Extruding and Microwave Vulcanization v/
Berstorff
Møtet inkluderte bedriftsbesøk til Glava
AS avd. Glavaflex, AGT Industri AS og
Mehren Rubber AS.
1999: Oslo
Møtet i Oslo i 1999 hadde en veldig grei
agenda:
Presentasjon og omvisning på SINTEF v/
Kristin Vinje, Sintef Materialteknologi

Hans Christiansen var en fargerik og krevende leder for familiebedriften Mandals
Reberbane. Han ble adm. direktør i 1970
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on recycling of rubber v/Rubber Resources
B.V.
Blandingsteknologier og blandingssystem
med Mixcont v/Trelleborg AB

På møtet i 2001 var hovedtemaet knyttet til
gummiblandinger. Foto: Ingvar Lossius

Kristin Vinje, som i 1999 jobbet i Sintef
Materialteknologi, var involvert i en lang
rekke prosjekter knyttet mot gummiindustrien. Foto: Sigurd Aarvig, Plastforum
2000: Drammen
Møtet samlet 29 deltagere og hadde som
hovedtema 100-års jubileet for Trelleborg
Viking AS:
«Kalosjen» har passert de 100! v/direktør
Kjell Sølvberg
Møtet ble avsluttet med bedriftsbesøk på
Draka Norsk Kabel AS.
2001: Drammen
Fagtema for møtet 22. november i Drammen var gummiblandinger:
Commercial vision and different techniqes
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2002:Drammen
Tema for årsmøtet i 2002 var knyttet til
miljøproblematikk og avfallshåndtering:
Gjenbruk av produksjonsavfall fra cellegummi v/Jon Petter Hauge og Freddy Sten
Olsen, Høyskolen i Østfold som etter stipend fra NGF hadde gjort en prosjektoppgave om cellegummi.
Presentasjon av Dansk Teknologisk Institutt v/Nils Nilsson
Helse- og miljørisiko ved gummikjemikalier v/Trelleborg AB
Det ble også gitt informasjon om Trelleborg/Trelleborg Viking og avsluttende bedriftsbesøk til bedriften.
2003:Drammen
På nytt ble møtet holdt i Drammen og med
agendaen:
Hva er Metso? v/Metso Minerals Norge
AS
Sintef reorganiserer; forskningsprogrammer og støtteordninger v/Sintef Materialer
og kjemi

Afganistan – hva med fremtiden? v/Oberstlt. Nils Ørum
2004: Holmestrand
Møtet ble holdt i Holmestrand, med følgende punkter på programmet:
Lim og tetningsmasser for offshorebruk v/
Sika Norge AS
Ormen Lange prosjektet v/Norsk Hydro
Brønnintervensjonsutstyr, fra idé til løsning v/Brønnteknologiutvikling AS
Draka Norsk Kabel – strategier/produkter
v/Draka Norsk Kabel AS
Møtet ble avsluttet med bedriftsbesøk hos
Hydro Aluminium.
2005: Drammen
På nytt var Drammen stedet for årsmøtet
i NGF:
Jubileumsboka om NGF 50 år, v/Plastforum
Sakhalin-prosjektet v/Trelleborg Viking
AS
Easy Well Solutions og produktene Swell
Packer v/ Easy Well Solutions
Gummi i offshoreindustri v/Norsk Hydro

24 personer møtte fram til NGFs års- og
høstmøte i Drammen 24. november 2005,
samme antall som året før. Foto: Asle Isaksen

2006:Kongsberg/Lampeland
Møtet ble holdt i Lampeland, Numedal:
Syntetic specialities from Zeon, NBR,
HNBR, ACM and ECO v/Erteco Rubber
and Plastics AB
Troll B, gummibelger v/Norsk Hydro AS
Avsluttende bedriftsbesøk til bedrifter i
Kongsberg næringspark: FMC Technologies, Kongsberg Defence & Aerospace og
Teknologisk Institutt.

Årsmøtet på Lampeland høsten 2006 ble
historisk. For det første gikk Torstein Sagen av som formann etter hele ti år i lederstolen, for det andre ble Grethe Hartviksen foreningens første kvinnelige styreleder. Styret som ble valgt bestod av f.v.:
Ole-Bjørn Rasmussen, Grethe Hartviksen,
begge fra Trelleborg Viking, Stein Lind fra
Splice Tech, Torstein Sagen fra Mehren
Rubber, Alf Kolbjørn Sevre fra Easy Well
Solutions, Arne Aaberg fra Rub-Tech og
til høyre Harald Fredriksen (pensjonist).
Foto: Ragnar Brekke, Plastforum
2007: Drammen
Agendaen var:
Filmvulkanisering av gummiprofiler v/
NorMec as
Hva er regelverket REACH, og hva er status i dag? v/SFT
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Bruk av gummi i offshoreindustrien, et
historisk tilbakeblikk v/Force Technology
Norway AS
Møtet ble avsluttet med å overvære DramFagpresse
mensrevyen
2007.
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R. J. Rygg International
Norsk produsent av gummiprofiler
med mer enn 35 års erfaring.
Vi har mer enn 2000 profiler
å velge blant og vi utarbeider
løsninger for kundene.
Kort leveringstid og god service.

51

52

7. Konferansene IRC, SRC og NRC
Fra de nordiske foreningene har det i tillegg
til Scandinavien Rubber Conference (SRC)
og Nordic Rubber Conference (NRC), vært
deltagelse på og også medarrangering av de
internasjonale konferansene International
Rubber Conference (IRC). For sistnevnte
er det International Rubber Conference
Organisation (IRCO) som beslutter tid og
sted for arrangementene.
IRCO avholder gjerne sine møter i
tilknytning til IRC. Det er derfor naturlig at
formennene i de nordiske organisasjonene
reiser på konferansene. Gjennom NGTR
fremmes så de nordiske foreningenes
eventuelt ønsker og synspunkter for
kommende IRC-arrangementer.
I tillegg til at konferansene har faglige
temaer som er nødvendige bidrag for
påfyll av kunnskap for deltagerne, er
den sosiale delen også viktig for å knytte
kontakt med kollegaer innen internasjonal
gummiindustri.
For arrangørene gir slike konferanser
normalt et godt og nødvendig økonomisk
bidrag til foreningenes drift.
NRC har i nyere tid overtatt etter
konferansene SRC.
SRC, Bergen 1983
The 7th Scandinavian Rubber Conference
inneholdt 25 foredrag fordelt på temaer
innen råvarer/materialhåndtering/prosessing/produksjon og maskiner.
Åpningsseansen hadde seks plenumsforedrag der det fra Norge og Skandinavia bl.a.
deltok:
T. Tamburstuen, Arco Norge A/S: Technological Advances – Structural Implications,

H.P. Struksnæs Viking-Askim A/S: The
Transfer of Technology og
H.Ahlmann, Lund Universitet: Is planning
for the Future a planning for Serendipity?
I tillegg til alle foredragene ble det
gjennomført en mindre utstilling med både
produsenter og leverandører.
Det deltok ca 300 deltagere fra 13 land på
internasjonale konferansen, arrangert av
skandinaviske gummifolk.

IRC 86, Göteborg.
Fra de nordiske landene var og er det flittig
deltagelse på IRC-konferansene. I 1983
ble de nordiske gummiforeningene tilbudt
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å avholde IRC tre år sendere, altså IRC 86.
Det var første gang dette arrangementet var
arrangert i Norden. I den nordiske IRCkomiteen ble Nils Levin, Trelleborg, tildelt
lederrollen.
Med over 700 deltagere fra et 20-talls land,
og som kunne glede seg over mer enn
70 foredrag, ble konferansen en suksess,
faglig og økonomisk.

Til IRCi 1986 ble det laget en egen logo og
selve konferansen ble en skikkelig fulltreffer.
Ill.: Fra boken «50 år med SGF»
SRC 91, Oslo/Rica Fjordhotell
SRC 1991 hadde hovedoverskriften
«Rubber Technology & Management
towards the year 2000». Konferansen
samlet 230 deltagere fra 17 land og
gikk over tre dager. Den ble åpnet av
statssekretær Gunnar Myhrvang fra Oljeog Energidepartementet med foredraget:
Norwegian Oil Industry towards the Year
2000.
Deretter fulgte en paneldebatt med Tore
Tønne fra Statoil, C.N. Andersen fra
A/S Roulunds Fabriker, Fredrik Arp fra
Trelleborg og Lasse Kurkilahti fra Nokia
Tyres Ltd.
Konferansens øvrige 23 foredrag omhandlet
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temaer innenfor områdene
• Compounding and chemistry
• Purchasing strategy
• Quality and environment
• Mechanical
technology
and
processing
• International business and strategy.
I tillegg til foredrag, var det også en
utstilling, dog i begrenset omfang.
Konferansen fikk god omtale med positive
tilbakemeldinger. Ubyråkratisk samarbeid
i Norden mellom gummiforeningene om
felles arrangementer har stor betydning for
gummibransjens utvikling her nord.
NRC 94, Oslo/Holmenkollen
NRC 94 ble avholdt på Holmenkollen Park
Hotel med NGF som vertskap og med stor
deltakelse fra hele Norden og fra utlandet
forøvrig. Mellom 180 og 190 personer
fylte lokalene.
Hovedtemaet for konferansen var «Dagens
virkelighet i gummiindustrien med
fokus på produktivitet, nyskapning,
kostnadseffektivitet og miljø»
Konferansen ble åpnet med foredrag av
statssekretær Ole Berrefjord: «Fremtidens
bedrifter i viktige økonomiske og
samfunnsmessige endringer. – Tanker om
bedriftskultur» og
konsernsjef Krister Jorlen, Nolato:
«Ledelsesfilosofi i et familiekonsern.
Sverige i krise: Hva gjorde Nolato?».
Deretter fulgte 12 foredrag og inndeling
i hele10 sesjoner med forskjellige emner
innen hovedtemaet for konferansen.
Konferansen startet 18. mai. Det gav
mulighet for deltagerne til å se og høre den
norske nasjonaldagen i Oslo. For mange
utlendinger ble dette en svært positiv
opplevelse.

Den siste plenumssamlingen under NRC
94 var en paneldebatt ledet av Robert
Finn Hansen fra Viking-Krokstadelva AS.
Paneldebatten ble en fulltreffer og en verdig
avrunding av et stort arrangement. Foto:
Asle Isaksen, Plast- og gummiindustrien
Rubbercon 1995, Göteborg
Gjennom IRC 86 fikk de nordiske
foreningene internasjonal respekt i bransjen.
Da Rubbercon 95 skulle arrangeres tok
Sverige Gummitekniska Förening (SGF)
på seg hovedansvaret for å gjennomføre en
ny konferanse i Göteborg.
Også denne gang ble det et omfattende
program med mer enn 70 foredrag og med
foredragsholdere fra 20 land. Kvaliteten
lå på et høyt faglig nivå, men da det ved
avholdelsen av nedgangskonjunkturer ble
deltagelsen mindre enn i 1986.
NRC 99, Drammen
NRC 99 ble arrangert i Drammen
og med hovedtemaet «The Nordic
Rubber Industry – Ready for the next
millenium?»
Overgangen til et nytt årtusen var for
mange i IT-bransjen ett skrekkscenario
hvor ingen datamaskiner var programmert
for et slikt skifte. Men det hele gikk, som
kjent, forbausende bra for de fleste.

Til NRC 99 satset også NGF på å være
ekstra fremtidsorientert i foredragene –
vise at vi var klare for neste millenium!
Til sammen inneholdt arrangementet 16
foredrag innen områder som
• Trender
i
den
moderne
gummiindustri
• Blandeprosesser
• Miljø
Til sammen deltok 130 deltagere og
foredragsholdere. Arrangementet ble en ny
suksess for NGF, også økonomisk.
Rubber & Plastics AB var hovedsponsor
for konferansen. Det å ha en sponsor gav
foreningen mulighet for å senke kostnadene,
og som samtidig ga mulighet for å kunne gi
medlemmer reisestipend til IRC Orlando
1999. (Ni medlemmer fra NGF deltok på
etterfølgende IRC i Orlando, der for øvrig
nå avdøde Per K. Hermansen, SGF, ble
valgt til ny leder i IRCO.)

Willy Olesen fra Danmark har vært én av
grunnpilarene i det nordiske samarbeidet.
På NRC ’99 i Drammen var han blant
foredragsholderne. Foto: Asle Isaksen,
Plastforum
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IRC 2000, Helsinki
De nordiske landene hadde vist at de kunne
arrangere så vel gode IRC-konferanser
som nordiske gummitilstelninger med høyt
internasjonalt tilsnitt. På ny ble NGTR
tildelt et arrangement og arrangert IRC
2000, denne gang avholdt i Helsinki.
Hovedtemaet var «A New Millennium –
A Challenge» fulgt opp av emneområder
som
• Offshore and Mining
• Tyres
• Rubber Physics and Chemistry
• Enviroment/Health
• Processing and New Technologies
• Automotive
• Testing and Equipment
Konferanseprogrammet og en flott
utstilling holdt i følge deltagerne en høy
faglig standard. 350 delegater fra 29 land
fant veien til IRC 2000 i Helsinki.
Etter nærmere tre års forarbeid av de
nordiske gummiorganisasjonene kunne
Timo Laurila (t.v.) og Per K. Hermansen
åpne en meget ambisiøs IRC 2000. Foto:
Eki Laakkonen.
NRC 2003, Drammen
NRC 2003 hadde hovedtemaet «OffshoreEnvironment-Strategy»
og
samlet
til sammen 85 deltagere i First Hotel
Ambassadeur i Drammen.
Åpningsforedraget ble holdt av Lars
Olofsson fra Gislaved Gummi, mens
Fredrik Arp, konsernsjef i Trelleborg
Group, avsluttet det hele med The
interaction
between
competitiveness
and growth in the rubber industry – an
introduction to the Trelleborg Group. I
tillegg ble det holdt 15 foredrag innenfor
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områdene offshore, miljø og gjenvinning,
material- og forretningsutvikling.
Konferansen inneholdt mange spennende
foredrag, men arrangementet fikk dessverre
mindre deltagelse enn forventet. Likevel
ble det et overskudd for NGF og NGTR.

rubber applications
Experience with rubber production
and sales in China
I programmet inngikk også bedriftsbesøk
hos Grenland Group i Tønsberg og med
båttur tilbake til Sandefjord. Konferansen
var meget vellykket og hadde til sammen
121 deltagere, med et godt økonomisk
resultat for foreningen. Værgudene var
dessverre ikke på NGFs side denne gangen,
men det påvirket kun båtturen.
•
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Day 1, Thursday May 31.

Charanjit Choda, teknisk sjef for Crompton
Europe, var krystallklar og fengende
under NRC 2003. Emnet var om bruk av
akseleratorer og om forskjellene i EPDMmolekyler og prosesseringsegenskaper
dersom man velger et materiale enten fra
Ziegler-Natta katalysatorer eller med de
nye metallocene katalysatorene. Foto:
Asle Isaksen
NRC 2007, Sandefjord
NRC 2007 hadde hovedtemaet «Rubber
Business, Technology and Production»
med tilsammen 11 foredrag.
Åpningsforedraget ble holdt av konsernsjef
Peter Nilsson, Trelleborg AB: Nordic
Rubber Business in Global perspective.
Blant foredragene nevnes
• Rubber in offshore industry
through 40 years
• Peroxide
crosslinking
of
Elastomers
• Nano Technology
• Products for high performance

Time
12.00 – 13.00

Speaker
Lunch and registration

Title

Chairman
13.00-13.05
13.05-13.35

Torstein Sagen, NGF
Grethe Hartviksen, NGF
President & CEO Peter Nilsson
Trelleborg AB

Welcome.
Nordic rubber business in Global
perspective.

13.35-14.05

Principal Engineer Harald Thon,
Norsk Hydro ASA, Oil & Gas

Rubber in offshore industry through
40 years.

14.30-15.00

Bus to Tønsberg

15.00-17.00

Senior Vice President
Communication Runar Rugtvedt,
Grenland Group ASA

Company presentation and Yard tour.

17.15-20.15
20.30

Boat trip from Tønsberg to Sandefjord
Dinner Rica Park Hotel

Possible to purchase drinks. Entertainment.

Day 2, Friday June 01.
Chairman
08.30-09.00

Bo Thôrn, Chairman SGF
Technical Development Mgr.
Leo Nijhof,
Akzo Nobel Netherland bv

09.00-09.30

Development manager automotive
Marika Torbacke,
Statoil Lubricants

Elastomer considerations by difﬁcult
lubricant and sealing requirements.

09.30-10.00

Dr. Oliver Schaefer,
Wacker Chemie AG

Nano Technology: Genioperl-Nanoscale
Silicone Particles.

10.00-10.15

Break

Peroxide crosslinking of Elastomeres.

10.15-10.45

Account Mgr. Steve Brice
DSM Elastomers

EPDM: Traditional polymer in modern
markets.

10.45-11.15

Lic.scient. Nils H. Nilsson, Danish
Technological Institute, Materials

Rubber chemistry the vulcanisation process,
and what causes the special odour?

11.15-11.45

Technical service Martin Saewe,
Rhein Chemie Rheinau GmbH

Products for high performance
rubber applications.

11.45-12.30

Lunch

Chairman
12.30-13.00

Nils Nilsson, DTI
Dr. Martin Mezger,
Lanxess Germany GmbH

13.00-13.30

Managing Director Knud Madsen,
AVK Gummi AS

AVK Sealing technology in China.
Experience with rubber production and
sales in China.

13.30-13.35

Grethe Hartviksen, NGF

Closing remarks.

New TherbanR-HNBR low viscosity
polymers for the use in oil ﬁeld applications.

WWWNGF ORGCOM

Programmet for NRC 2007 var faglig godt
og med solide foredragsholdere.
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SRC, København 1985
NRC, Tampere 1989
NRC Helsingør 1993
NRC Helsinki 1996
NRC Halmstad 1998
NRC 2001 Borås
NRC 2004 Tampere

NRC 2007 i Sandefjord var preget av
god stemning, med mange gode foredrag.
Konsernsjef Peter Nilsson i Trelleborg
AB (t.v.) takkes her for sitt innlegg av
møteleder Torstein Sagen, NGF. Foto:
Ragnar Brekke
Leverandørmøter
Foreningen har gjennom tidene også
arrangert andre typer av opplegg, så som
leverandørmøter, gjerne holdt om våren.
Disse møtene ble en suksess de tre årene
de ble arrangert. Torstein Sagen, Svein
Erga og John Isaksen var nøkkelpersoner i
arrangementene.
1988: Leverandørmøte på Henie-Onstad
senteret med 25 deltagere. Foredragene var
spesielt rettet mot kjemikere.
1989: Leverandørmøte på Holmen
Fjordhotell med temaer innen maskinog produksjonsteknikk. Møtet samlet 47
deltagere.
1990: Leverandørmøte på Holmen
Fjordhotell med temaer innen maskin og
produksjonsteknikk.
Andre arrangementer
I tillegg til ovenstående konferanser
har NGFs nordiske kollegaer arrangert
følgende konferanser:
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IRC blir ikke omtalt spesielt utover egne
arrangementer i Norden. Det er likevel
grunn til å nevne IRC 99 Orlando hvor
hele 9 av NGFs medlemmer deltok.
Konferansen, som omfattet ca 200 foredrag
og utstilling med mer enn 200 utstillere, var
vellykket, både hva angår faglig innhold og
oppholdet. For noen av deltakerne ble det
også noen dagers avkobling og med et svært
vellykket sosialt og kollegialt tilsnitt.

Trelleborg er et globalt industrikonsern.
Vi utvikler høyteknologiske løsninger
som tetter, demper og beskytter i
krevende industrielle miljø. Trelleborg
er representert i over 40 land og har ca.
20.000 ansatte.

Trelleborg Viking AS er kommunens største
industribedrift. Vi har utviklet oss fra å produsere
kalosjer til å betjene krevende kunder innenfor flere
typer industri, og ca. 75% av leveransene våre går til
olje- og gassindustrien. Våre medarbeidere har stor
kompetanse både innenfor engineering, produksjon
og installasjon. For å møte kundenes krav har vi
flere utdannede klatrere som utførere installasjon og
reparasjon under spektakulære forhold.
Vi har også eget laboratorium og blanderi som utvikler
og produserer gummien vi bruker i produksjonen. Dette
gjør oss i stand til å utvikle skreddersydde løsninger for
våre kunder.
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8. Om nordisk samarbeid
Straks det var startet gummitekniske foreninger i Norge, Sverige, Finland og Danmark ble det også etablert gode kontakter
mellom foreningene. I 1965 ble det holdt
et første nordisk fellesmøte i Sandefjord.
Det ble starten på det formelle, nordiske
samarbeidet.
Landene i Norden har alltid hatt mye felles
basert på historisk bakgrunn, språk, levemåte og felles teknisk nivå. Det har derfor
vært naturlig med hyppig, personlig kontakt mellom de nordiske gummiforeninger.
Denne kontakten ga støtet til det første
felles arrangementet, SRC, i København i
1976. Denne konferansen og etterfølgende
nærmere kontakt ga raskt et mer formalisert samarbeid, og førte til etableringen av
Nordisk Gummiteknologisk Råd – NGTR.
Willy Olesen fra DGF ble den første formann i den nordiske overbygningen.
NGTR ble fullt medlem av IRCO (International Rubber Conference Organisation)
i 1981.
Statutter for NGTR ble vedtatt 7. mai 1980
i Ronneby i Sverige. I Ronneby var det fellesmøte mellom NGF, SGF, FGF og DGF
og de viktige statuttene ble nedfelt:
•

•

•

NORDISK GUMMITEKNOLOGISK RÅD er et samarbeidsorgan
mellom de gummiteknologiske foreninger i Norden.
RÅDET har til formål å fremme
det nordiske samarbeidet på det
gummiteknologiske område samt
– hvis forholdene taler for det, å
være talerør for Nordens Gummiteknologiske foreninger.
RÅDET består av 2 representanter

•

•

fra hver av de nasjonale foreninger
og ledes av en formann, som fungerer i to kalenderår. Formannsvervet går på omgang mellom de
nasjonale foreninger.
RÅDET avholder møter og andre
arrangementer etter behov, dog
minst et møte i året, der beretning
om årets aktiviteter avgis. Løpende
og kommende oppgaver fremlegges til diskusjon og stillingtagen.
Normale driftsutgifter ved rådets
virke dekkes av den nasjonale forening, som har formannsvervet.

Etter dannelsen av NGTR fikk samarbeidet
en langt fastere form. De tre internasjonale konferansene IRC 86 i Göteborg, RC
95 (Rubbercon i Göteborg) og IRC 2000
i Helsinki ble alle gjennomført i regi av
NGTR.
NGTR har også blitt vurdert av IRCO som
en profesjonell aktør på IRC-scenen. Spesielt IRC 86 med mer enn 700 deltagere ble
en stor suksess. NGF har vært representert
i programkomiteene til samtlige konferanser i Norden.
I Danmark har det også vært en aktiv gummiforening, DGF. Dessverre ble denne
oppløst i 1997. Årsaken bunnet i manglende støtte fra arbeidsgivere gjennom Fabrikantforeningen som begrenset mulighetene
for deltagelse på møter/arrangementer i arbeidstiden.
Imidlertid, Danmarks Teknologiske Institut har en ildsjel i Nils Nilsson. Han er en
drivkraft i å opprettholde kontakten mel-
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lom de danske gummivarebedrifter og de
andre, nordiske foreningene.
DTI arrangerer årlige gummimøter i Danmark, og gjennomfører kurs i gummiteknologi.

Nils Nilsson, som jobber ved Danmarks
Teknologiske Institut i Århus, har i en årrekke vært en ildsjel for gummiindustrien
i Danmark. Ikke minst har han nedlagt et
stort arbeid for at danske gummirepresentanter skal holde kontakt med sine nordiske
kolleger.
Foreningene i Finland og Sverige er aktive,
selv om også antall ansatte i gummiindustrien i disse landene reduseres. Trenden har
lenge vært å flytte produksjonen til lavkostland.
Både FGF og SGF markerte foreningenes
50 års jubileum i 2000. NGF var representert begge steder.
Under NGFs 10-års jubileum var gaven fra
SGF «evigvarende medlemskap i SGF for
NGFs formann».
En nordisk forening?
Det har også i flere år pågått en diskusjon om de nordiske foreningene bør slå
seg sammen til én forening. I 1998, etter
at DGF besluttet å legge ned foreningen,
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ble etter forslag fra SGF nedsatt en komité
innenfor NGTR som ble døpt «fremtidsgruppen». Var det en trend at mindre organisasjoner som DGF, NGF og FGF ikke
lenger orket å holde på? Er det slik at selv
SGF har problemer med å utvikle seg og
holde aktivitetene på samme nivå som før?
Ønsker vi, eller har vi behov for at det også
i fremtiden skal eksistere gummitekniske
foreninger i de nordiske land? Hva mener
bedriftsledere og bedriftseiere om eksistensgrunnlaget for disse foreningene?
FGF deltok ikke i gruppen da de allerede
hadde besluttet å fortsette som før. Det ble
foretatt en spørreundersøkelse. I Norge ga
det som resultat at NGF skulle fortsette som
tidligere. Imidlertid; NGFs medlemmer ble
tatt med i SGFs medlemsmatrikkel.
Når også senere referater fra NGFs medlemsmøter leses, ser en tydelig at en mer
sammensluttet nordisk gummiforening har
vært tema ved flere anledninger.
Konklusjonene er fortsatt at det ønskes en
norsk forening, men med god kontakt til
våre nordiske kollegaer.

Vi
hjelper deg å finne riktig råstoff.
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9. Annet å nevne
Presse & informasjon
Samarbeidet med bladet Plastindustrien ble
fra 1990 revitalisert, med ny redaktør Tove
Gjerdrum. Dette samarbeidet er ytterligere
forsterket etter at Asle Isaksen fra 1995
overtok som ny redaktør. NGF får god
dekning i bladet som nå heter Plastforum.
Det gjelder enten det gjelder forhåndsomtale
og dekking av konferanser, eller de årlige
høstmøtene og senest vårmøtet.
Gumminytt var info fra NGF gjennom
Plastindustrien og som ble utgitt i noen
år på 1980-tallet. I de senere år har NGF
sendt ut sine medlemsbrev via e-post og
via foreningens hjemmeside. Hjemmesiden
www.ngf-org.com ble etablert i 2000.
Men Plastforum er fortsatt et viktig
informasjonsorgan da bladet når mange
flere enn NGFs medlemmer.
Opplæring
Opplæring har alltid vært et viktig tema
i NGF. Like fullt; det har ikke alltid vært
enkelt å arrangere egne kurs. NGF holdt
det første kurset i gummiteknologi 22.26. februar 1960 med 25 deltagere. Kurset
var vellykket, men det var vanskelig å
gjenta suksessen med tilstrekkelig antall
deltagere.
Imidlertid, 10.-13.11.86 ble det igjen
gjennomført kurs i gummiteknologi. Kurset
ble avholdt i Drammen med Willy Olesen,
DGF som teknisk arrangør og da med 12
deltagere.

Forening et svensk kursmateriell med
tittelen HKGP,
Högre Kurs i Gummi- og Plastteknologi.
Dette ble senere videreutviklet i samarbeid
med Läroverket AB som nå arrangerer
gummitekniske kurs sammen med SGF.
NGF har derfor valgt å formidle disse
kursene også til sine medlemmer. Flere
norske gummifolk har avlagt Högre
Gummiteknisk Examen/TSGF. Det er en
2-årig utdannelse. Denne utdannelsen er
et viktig konkurransefortrinn for å møte
fremtidige krav til kunnskap og kvalitet.
I tillegg gjennomfører TI Danmark sine
kurs hvor også NGFs medlemmer kan
delta.
Blant norske gummibedrifter ble det også
igangsatt arbeid med å utvikle materiell
for fagopplæring, herunder godkjennelse
av fagbrev som gummioperatør. Dette ble
spesielt viktig for ansatte i gummibedrifter
som hadde manglende teoretisk bakgrunn,
men hadde lang «fartstid» i produksjonen.
Fra rundt1980 ble det gjennomført
bedriftsinterne kurs med fagbrev som
resultat. Mange av NGFs medlemmer var
lokalt engasjert i denne opplæringen.
«Ordbok for plast- og gummiteknologi» ble
ferdig i 1988. Flere av medlemmene i NGF
har nedlagt et stort arbeid i utviklingen av
denne ordboken..

SGF har vært aktive innen opplæring,
og den svenske foreningen utarbeidet i
samarbeid med Sveriges Arbeidsgiver
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«Ordbok for plast- og gummiteknologi» ble
til etter stor innsats fra en rekke personer.
Boken forelå ferdig i 1988 og brukes
fortsatt i stor stil av bransjens teknologer.
Foto: Asle Isaksen, Plastforum
Stipendtildelinger
Stipend er et virkemiddel som NGF har
tatt i bruk for å øke kunnskapene innen
gummifaget. Derfor er det gitt reisestipend
for deltagelse på internasjonale kurs eller
konferanser, og det er gitt stipend til
studenter som tar høyere utdannelse innen
polymerteknologi.

To studenter ved NTH fikk i 1994 til
sammen kr. 20.000 i stipend under
veiledning og oppfølging av professor
Claes-Göran Gustavsson. Resultatet ble
presentert på høstmøtet i 1994. Det ble
utlyst tilsvarende stipend for 1995, men
ingen ble utdelt. Derimot mottok tre
medlemmer reisestipend for å delta på
IRC95 i Kobe.
Geflex AS jobbet for å utvikle en god metode
for resirkulering av produksjonsavfall fra
cellegummi. To studenter fra Høgskolen i
Østfold utførte produksjonstester som del av
sin hovedoppgave. Resultatet ble presentert
på høstmøtet i 2002. Hovedoppgaven viste
at det var mulig å tilsette en viss mengde
avfall uten at produktenes egenskaper ble
forringet.
Stipendtildelingen var på kr. 5000.
Reisestipend på kr. 5000 ble også gitt til
Bull Gummiindustri for deltakelse på
IRC i Birmingham
I tillegg er det gitt stipend for deltagelse
på IRC 99 i Orlando, se omtale lengre
framme.
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Økonomi.
Medlemskontingent er nødvendig for NGFs
drift. Men; den viktigste inntektskilde
har vært overskudd på foreningens
arrangementer, spesielt NRC. Gode
foredrag og dyktige foredragsholdere er
nødvendig både for å få engasjert deltagere,
men altså også for å få skaffet midler til
foreningens aktiviteter.
Gjentas skal også at sponsorer, gjennom
årene, har gitt viktige bidrag. Slik har
det vært helt fra stiftelsesåret. Da mottok
foreningen kr. 2400 i støtte fra sentrale
gummibedrifter.
For NGF har det imidlertid aldri vært noe
mål å ha størst mulig overskudd, men det er
viktig med ryddig økonomi for å kunne gi
medlemmene et godt faglig tilbud gjennom
deltagelse på vår- og/eller høstmøter, IRCeller NRC-arrangementer.
Foreningen har en rimelig god økonomi
hvor balansen er øket fra kr. 4.000 i
etableringsåret til kr. 280.000 i 2007.

utviklet seg beskjedent; fra kr. 25 i 1954 til
kr.400 fra 2007.
Medlemsutvikling
Antall medlemmer har endret seg i takt med
utviklingen i bransjen. Medlemstoppen
kom i 1991. Da var det 165 medlemmer i
NGF. Siden har tallet gått ned, men er nå
stabilisert på omkring 65 medlemmer.

Medlemskontingenten har i samme periode
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10. Æresmedlemmer, og andre som æres bør
Stiftere og foreningens første styre bestod
av:
Overing Sverre Hassel, A/S Askim
Gummivarefabrik
Driftsing. Willy Neerbye, Den Norske
Remfabrikk
Disponent Harald Knoph, A/S Mjøndalen
Gummivarefabrikk
Ingeniør Bjørn Refsum, A/S Refsum
Gummivarefabrikk
Ingeniør Aasheim, A/S Standard Telefon
og Kabelfabrikk
Harald Knoph ble for øvrig foreningens
første formann.
Foreningen har heller vært sparsom med
å utnevne æresmedlemmer da det hittil
kun er registrert følgende personer som
æresmedlemmer:
Æresmedlemmer: Driftsing. Willy
Neerbye, utnevnt 02.01.1963
Direktør Sverre Hassel, utnevnt
19.01.1972
Direktør Norman Bergem, utnevnt
22.10.1976
Disse tre har gjort seg særlig bemerket i
foreningens historie, Neerbye og Hassel
som initiativtagere og stiftere av NGF,
og Bergem på det vitenskaplige felt. Det
vises for øvrig til omtale fra foreningens

første 25 år, i vedlegget bakerst.
I beretningene fra de første 30 år finner vi
medlemmer som har vært aktive på mange
områder for foreningen, og som kanskje
hadde fortjent et æresmedlemskap. Dette
gjelder personer som har vært med å
utarbeide lover, utviklet en gummiteknisk
ordbok, etablering av eldres råd,
arrangement av konferanser osv.
Siden 1953 har NGF hatt 18 formenn
hvorav de 17 første var menn. Den
første kvinnelige formann, eller skal vi i
moderne termer heller kalle det styreleder,
ble valgt i 2006, og kommer fra samme
bedrift som foreningens første formann,
Trelleborg Viking AS. Hun heter Grethe
Hartviksen.
Det har for øvrig vært noen kvinnelige
medlemmer gjennom årene, og flere
av disse har vært aktive i styrearbeid.
Fortsatt er det et stort flertall av menn på
arrangementene, enten det er på vår- og
høstmøter eller på NRC/IRC.
De fleste formenn har sittet i vervet i fra
to til fire år, men både Viggo Valler og
Torstein Sagen har hatt formannsvervet i
henholdsvis åtte og ti år. Torstein Sagen er
fortsatt aktiv og er det medlemmet i NGFs
historie med lengst «fartstid» i styret.
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11. Styremedlemmene i NGF
Årene 1983 – 2003 – 2008.
Årsmøtet har frem til 2008 stort sett vært avholdt i perioden september til november
hvert år.
1982-83:
Per Schjødt Nielsen, formann (til 17.09.83)
Amund Hoff Berge,
Flochem AS
Rolf Eriksen		
Wessels Kabel A/S
Svein Henriksen
Mandals Reberbane Christiansen & Co. AS
Tore Gulliksen		
Refsum Gummivarafabrikk A/S
Ivan Hansen		
Hantek A/S
Øivind Ingerø 		
Mehren Rubber AS
1983-84:
Amund Hoff Berge, formann fra 03.11.83, Flochem AS
Svein Henriksen
Mandals Reberbane Christiansen & Co. AS
Rolf Eriksen		
Wessels Kabel A/S
Svein Erga		
Berstorff-Scandinavien
Arvid Kristiansen
EB Norsk Kabel AS
Tore Gulliksen		
A/S Refsum Gummivarefabrikk
Ivan Hansen		
Hantek A/S
1984-85:
Amund Hoff Berge, formann, Flochem AS
Øystein Hilden		
Viking-Mjøndalen AS
Rolf Eriksen		
Wessels Kabel A/S
Bibbi Løhren		
Du Pont Norge
Svein Erga		
Berstorff-Scandinavien
Arvid Kristiansen
EB Norsk Kabel AS
Svein Henriksen
Mandals Reberbane Christiansen & Co. AS
Halvor Øverby		
Standard Telefon & Kabelfabrikk AS
1985-86:
Amund Hoff Berge, formann, Flochem AS
Øystein Hilden		
Viking-Mjøndalen AS
Rolf Eriksen		
Wessels Kabel A/S
Bibbi Løhren		
Du Pont Norge
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Svein Erga		
Åsulv Lyngroth		
Halvor Øverby		

Berstorff-Scandinavien
EB Norsk Kabel AS
Standard Telefon & Kabelfabrikk AS

1986-87:
Amund Hoff Berge, formann, Flochem AS
Øystein Hilden		
Viking-Mjøndalen AS
Rolf Eriksen		
Wessels Kabel A/S
Bibbi Løhren		
Du Pont Norge
Svein Erga		
Berstorff-Scandinavien
Åsulv Lyngroth		
EB Norsk Kabel AS
Halvor Øverby		
Standard Telefon & Kabelfabrikk AS
1987-88:
Bjørn Thorstensen, formann fra 1.10.87, Flochem AS
Øystein Hilden		
Viking-Mjøndalen AS
Wenche Eriksen		
Wessels Kabel A/S
Bibbi Løhren		
Du Pont Norge
Åsulv Lyngroth		
EB Norsk Kabel AS
Ragnar Thollefsen
Bera Polymer A/S
Torstein Sagen		
Mehren Rubber AS
1988-89:
Bjørn Thorstensen, formann, Flochem AS
Tore Gulliksen		
Viking Dekk AS
Wenche Eriksen		
Wessels Kabel A/S
Bibbi Løhren 		
Du Pont Norge
Anne-Helene Arild
EB Norsk Kabel A/S
Ragnar Thollefsen
Bera polymer A/S
Torstein Sagen		
Mehren Rubber AS
1989-90:
Viggo Valler, formann,
Tore Gulliksen		
Bibbi Løhren		
Kjell Wiker		
Torstein Sagen		
Ragnar Thollefsen
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EB Norsk Kabel A/S
Viking Dekk AS
Du Pont Norge
Viking Dekk AS
Mehren Rubber AS
Bera Polymer A/S

Anne-Helene Arild

EB Norsk Kabel AS

1990-91:
Viggo Valler, formann, EB Norsk Kabel A/S
Torstein Sagen		
Mehren Rubber AS
John Isaksen		
Standard Telefon & Kabelfabrikk AS
Kjell Wiker		
Viking Dekk AS
Ingvar Lossius		
Bayer Norge AS
Svein Henriksen
Mandals Reberbane Christiansen & Co. AS
Ivar Granheim		
Standard Telefon & Kabelfabrikk AS
1991-92:
Viggo Valler, formann, ABB Norsk Kabel A/S
Torstein Sagen		
Mehren Rubber AS
Geir Otto Amundsen Viking-Mjøndalen AS
John Isaksen		
Standard Telefon & Kabelfabrikk AS
Kjell Wiker		
Gjenbruk AS
Ingvar Lossius		
Bayer Norge AS
Svein Henriksen
Mandals Reberbane Christiansen & Co. AS
Ivar Granheim		
Standard Telefon & Kabelfabrikk AS
1992-93:
Viggo Valler, formann, ABB Norsk Kabel A/S
Torstein Sagen		
Mehren Rubber AS
Geir Otto Amundsen Viking-Mjøndalen AS
John Jansen		
Nordic Polymer A/S
Kjell Wiker		
Gjenbruk AS
Ingvar Lossius		
Bayer Norge AS
Øystein Hilden		
Viking-Mjøndalen AS
Svein Henriksen
Mandals Reberbane Christiansen & Co. AS
Rolf Berg		
Mehren Rubber AS
1993-94:
Viggo Valler, formann, ABB Norsk Kabel A/S
Torstein Sagen		
Mehren Rubber AS
Geir Otto Amundsen Viking-Mjøndalen AS
John Jansen		
Nordic Polymer A/S
Kjell Wiker		
Gjenbruk AS
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Ingvar Lossius Bayer Norge AS
Svein Henriksen
Mandals Reberbane Christiansen & Co. AS
Øystein Hilden		
Viking-Mjøndalen AS
Rolf Berg		
Mehren Rubber AS
1994-95:
Viggo Valler, formann, ABB Norsk Kabel A/S
Torstein Sagen		
Mehren Rubber AS
Geir Otto Amundsen Trelleborg Viking AS
Kjell Wiker		
Gjenbruk AS
Svein Henriksen
Mandals Reberbane Christiansen & Co. AS
Øystein Hilden		
Trelleborg Viking AS
Rolf Berg		
Mehren Rubber AS
Ingvar Lossius		
Bayer Norge AS
Anne-Helene Arild
ABB Norsk Kabel A/S
Lars Otterbech		
Svedala AS
1995-96:
Viggo Valler, formann, ABB Norsk Kabel A/S
Torstein Sagen		
Mehren Rubber AS
Stein Ødegård		
Mehren Rubber AS
Geir Otto Amundsen Trelleborg Viking AS
Kjell Wiker		
Gjenbruk AS
Svein Henriksen
Mandals Reberbane Christiansen & Co. AS
Anne-Helene Arild
ABB Norsk Kabel A/S
Lars Otterbech		
Svedala AS
1996-97:
Viggo Valler, formann, ABB Norsk Kabel A/S
Geir Otto Amundsen Trelleborg Viking AS
Stein Ødegård		
Mehren Rubber AS
Svein Henriksen
Mandals Reberbane Christiansen & Co. AS
Kjell Wiker		
Gjenbruk AS
Roar Johannesen
Glava AS, Glavaflex
Werner Badin		
AGT Industri AS
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1997-98:
Torstein Sagen, formann, Mehren Rubber AS
Geir Otto Amundsen Trelleborg Viking AS
Snorre Odberg Lien
ABB Norsk Kabel A/S
Svein Henriksen
Mandals Reberbane Christiansen & Co. AS
Roar Johannesen
Glava AS, Glavaflex
1998-99:
Torstein Sagen, formann, Mehren Rubber AS
Geir Otto Amundsen Trelleborg Viking AS
Snorre Odberg Lien
ABB Norsk Kabel A/S
Svein Henriksen
Mandals Reberbane Christiansen & Co. AS
Harald Fredriksen
Glava AS, Glavaflex
Ingvar Lossius		
Plastforum
1999-2000:
Torstein Sagen, formann, Mehren Rubber AS
Geir Otto Amundsen Trelleborg Viking AS
Snorre Odberg Lien
Draka Norsk Kabel A/S
Harald Fredriksen
Glava AS, Glavaflex
Ingvar Lossius		
Plastforum
Svein Henriksen
Mandals Reberbane Christiansen & Co. AS
2000-01:
Torstein Sagen, formann, Mehren Rubber AS
Geir Otto Amundsen Trelleborg Viking AS
Snorre Odberg Lien
Draka Norsk Kabel A/S
Harald Fredriksen
Geflex AS
Svein B. Lystad		
Metso Minerals (Norway) AS.
Arild Reinertsen
Mandals Reberbane Christiansen & Co. AS
2001-02:
Torstein Sagen, formann, Mehren Rubber AS
Snorre Odberg Lien
Draka Norsk Kabel A/S
Svein B. Lystad		
Metso Minerals (Norway) AS.
Harald Fredriksen
Geflex AS
Werner Badin		
AGT Industri AS
Ole Bjørn Rasmussen Trelleborg Viking AS
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Styret bestod dette året av, fra v.; Svein B. Lystad, Arne Aaberg (varam.), Snorre Odberg
Lien, Torstein Sagen, Werner Badin, Ole Bjørn Rasmussen og Harald Fredriksen. Foto:
Ingvar Lossius
2002-03:
Torstein Sagen, formann, Mehren Rubber AS
Snorre Odberg Lien
Draka Norsk Kabel A/S
Svein B. Lystad		
Metso Minerals (Norway) AS.
Harald Fredriksen
Geflex AS
Alf Kolbjørn Sevre
Easy Well Solutions as
Ole Bjørn Rasmussen Trelleborg Viking AS
2003-04:
Torstein Sagen, formann, Mehren Rubber AS
Snorre Odberg Lien
Draka Norsk Kabel A/S
Svein B. Lystad		
Metso Minerals (Norway) AS.
Harald Fredriksen
Geflex AS
Alf Kolbjørn Sevre
Easy Well Solutions as
Ole Bjørn Rasmussen Trelleborg Viking AS
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2004-05:
Torstein Sagen, formann, Mehren Rubber AS
Snorre Odberg Lien
Draka Norsk Kabel A/S
Grethe Hartviksen
Trelleborg Viking AS
Harald Fredriksen
Geflex AS
Alf Kolbjørn Sevre
Easy Well Solutions as
Ole Bjørn Rasmussen Trelleborg Viking AS
2005-06:
Torstein Sagen, formann, Mehren Rubber AS
Grethe Hartviksen
Trelleborg Viking AS
Harald Fredriksen
Geflex AS
Alf Kolbjørn Sevre
Easy Well Solutions as
Ole Bjørn Rasmussen Trelleborg Viking AS
2006-07:
Grethe Hartviksen, formann, Trelleborg Viking AS
Torstein Sagen		
Mehren Rubber AS
Harald Fredriksen
Pensjonist
Alf Kolbjørn Sevre
Easy Well Solutions as
Ole Bjørn Rasmussen Trelleborg Viking AS
2007-08:
Grethe Hartviksen, formann, Trelleborg Viking AS
Torstein Sagen		
Mehren Rubber AS
Harald Fredriksen
Pensjonist
Ole Bjørn Rasmussen Trelleborg Viking AS
Stein Lind		
SpliceTech AS
Gunnar Hognestad
StatoilHydro ASA
2008-2009: (Valgt på vårmøte)
Grethe Hartviksen, formann, Trelleborg Viking AS
Torstein Sagen		
Pensjonist
Ole Bjørn Rasmussen Trelleborg Viking AS
Harald Fredriksen
Pensjonist/Trelleborg Viking AS
Gunnar Hognestad
StatoilHydro ASA
Harald Thon		
StatoilHydro ASA
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I året der denne jubileumsboken sluttføres ble årsmøtet i NGF holdt på vårparten og
i Horten. Fra venstre;Torstein Sagen, styreleder Grethe Hartviksen (Trelleborg Viking
AS), Ole-Bjørn Rasmussen (Trelleborg Viking AS), Harald Thon, (ny – StatoilHydro
ASA), Gunnar Hognestad (StatoilHydro ASA) og Harald Fredriksen.
For øvrig består styret av de to varamedlemmene Arne Aaberg fra Rub-Tech AS og JanArild Rygg, Rygg International AS. Ingen av disse var til stede da bildet ble tatt. Foto:
Asle Isaksen, Plastforum
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Våre verdier er:
•
•
•
•

Modig
Åpen
Tett på
Omtenksom
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12. Trender i gummibransjen av Grethe Hartviksen
I 2002 tok Kina over plassen som verdens
største marked for gummi. USA var ikke
lenger i førersetet og veksten i Kina har
bare fortsatt. I 2011 regner Freedonia (som
er et ledende internasjonalt selskap som
driver med forskning på ulike forretningsområder) med at Kina trenger 8,8 millioner
tonn gummi. I dag har Kina ingen selskaper som av natur er virkelig globale. Det
kan kanskje være forklaringen på hvorfor
norske selskaper ikke opplever noen stor
konkurranse fra den kinesiske industrien i
dag. Men dette forholdet vil sannsynligvis
endre seg over tid, med fremvekst av større
enheter innen bransjer som olje og energi,
stål, kjemi og metaller og telekommunikasjon.
Øst-Asia har over halvparten av verdens
totale gummiforbruk. Kina, Thailand og
Vietnam står øverst på listen. I Vest-Europa, USA og Japan spås veksten å ligge på
moderate 1 prosent.
Forbruket i produkter som ikke er bildekk
vil øke mer enn etterspørselen til dekk.
I Norge har bedrifter som produserer utstyr
til oljeindustrien bidratt til en høy produksjonsindeks for industrien. Bedriftene har
sørget for økt tilstedeværelse i et voksende
marked, med fokus på innovasjon og effektiv FoU i nært samarbeid med kundene.
Dette vil også fortsette å være trenden når
nye felt med krevende teknologi skal bygges ut, men utviklingstakten vil variere avhengig av prisen på olje.
Noen av utfordringene som kjemiingeniører i fremtiden står ovenfor når nye materialer skal utvikles er de nye krav i for-

Grethe Hartviksen ble
valgt til formann i NGF
i 2006 og sitter fortsatt
som styreleder når denne
boken ferdiggjøres, våren
2009. Foto: Ragnar
Brekke

bindelse med oljeindustriens utbygginger
av felt hvor oljestrømmen har temperaturer
opp mot 200˚C og på stadig større havdyp,
som 3000 meter. I tillegg bygges det også
ut felt i arktiske områder hvor materialene
skal kunne brukes ved temperaturer helt
ned til -60˚C.
Gummibransjen merker også, som oljebransjen, stor oppmerksomhet rundt
kjemisk arbeidsmiljø. Det dreier seg om
utfasing av helseskadelige kjemikalier,
kartlegginger og risikovurderinger. EUs
nye kjemikalieforordning (REACH) innebærer felles registrering og regulering av
nye og eksisterende kjemiske stoffer i hele
Europa. Norge er med i REACH gjennom
EØS-avtalen. En norsk REACH-forskrift
ble fastsatt 30. mai 2008, og REACH-reglene trådte i kraft i hele EØS-området den
1. juni 2008.
Statens Forurensningstilsyn – SFT – er den
nasjonale myndighet på REACH-området
i Norge.
Rekruttering og hvem som kommer til
å jobbe med gummiteknologi i fremtiden
er verdt å reflektere over. Trenden de siste
årene er at unge studenter velger bort realfag framfor mer «glamorøse» fag hvor veien til å tjene mye penger synes kort. Men;
land som Kina, India og Malaysia utdanner
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realister med høy, faglig kvalitet. De er i
tillegg motiverte for opplæring, kan minst
to språk, og de er motiverte for å flytte på
seg. I fremtiden vil i tillegg både Sør-Amerika, Russland og Øst-Europa være nøkkelområder for å rekruttere arbeidskraft.
Når det gjelder FoU ser en at forskningsbevilgninger disponert gjennom Norges forskningsråd øker, men de finansierer også, i
stigende grad, universitets- og europeiske
forskningsprosjekter.
Antall bedrifter i dagens norske gummiindustri, sammenlignet med for 20 år siden, viser at mange små har falt fra, blitt
kjøpt opp eller har flyttet til lavkostland.
De som fortsatt eksisterer er gjerne de som
har spesialisert seg og er i stand til å levere
teknologi som de er svært gode eller alene
på, og som de gjerne også har beskyttet.
Om en ser fremover kan det nok for noen,
små selskaper være en fordel å slå seg
sammen, spesielt med tanke på å få innpass
hos store kunder. Samtidig; små selskap
kan ha mye for seg – også når tidene snur.
Det er mange av de små selskapene som er
NGF, hva nå? – tanker om fremtiden
Det er nødvendig med økt fokus på
kunnskap og kompetanse. Vi bør satse
på utstrakt samarbeid med foreninger og
organisasjoner i utlandet. Landegrenser er
ingen hindring med dagens teknologi innen
IKT. Fremtidige miljøkrav vil i ennå større
grad være en utfordring til våre kjemikere,
råvareleverandører og produksjonsutstyr.
Det vil være viktig å sikre kompetanse,
rekruttering og en gummiteknologisk
utdanning slik at bransjens fremtid sikres.
Samarbeid mellom gummibedrifter, både
formelt og uformelt, må stå på agendaen
fremover. Kanskje vil det være viktig for
småbedriftenes muligheter at de større
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svært lønnsomme. Det vil uansett være slik
at de dyktigste og de med unik teknologi
vil klare seg best.
Det vil likevel fortsatt være en trend at de
små selskapene blir kjøpt opp eller at det
skapes større selskaper for å oppnå styrke
til å få innpass hos de virkelig store og
gjerne internasjonale kundene.
NGFs formidling av trendene i gummibransjen
«Foreningens formål er å fremme den vitenskapelige, tekniske og økonomiske utvikling av gummiindustrien».
Det er viktig for NGF og hele gummibransjen å følge med i de trender og i den utviklingen som skjer. Det gjelder ikke bare i vår
del av verden, men også i globale forhold.
Derfor er det viktig at de av oss som deltar
på konferanser av alle slag kan formidle
nyheter/trender til de som er hjemme. NGF
legger vekt på å få foredragsholdere til sine
egne og nordiske møter fra miljøer i Asia.
Her er veksten sterkt økende innen gummibransjen og forventes å være slik i lang
tid.
bedrifter bidrar med kompetanseoverføring?
Vi vil altså oppleve at det fortsatt kan bli
færre produksjonsbedrifter på grunn av
oppkjøp, fusjoner etc. NGF må derfor i større
grad satse på å verve medlemmer fra brukere
av teknisk gummi i industrien. Slik kan og
skal vi alle bli bedre.
Norsk og nordisk gummiindustri vil utvikle
seg videre, og med den også NGF. Jeg
gratulerer Norges Gummitekniske Forening
med 50 + 5 år!
Grethe Hartviksen
Formann i NGF ved 55-årsjubileet i 2008
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Takk til sponsorene
Vi takker våre sponsorer som har bidratt til å muliggjøre utgivelsen av dette
historieskriftet:
Hans Claussen AS
Mebrika AS
Metso Minerals AS
Otto Olsen AS
R. J. Rygg International AS
RubberStyle AS
Rub-Tech AS
StatoilHydro ASA
Tess AS
Trelleborg Viking AS
Wilh. Willumsen AS

Darbu, mars 2009
Harald Fredriksen, NGF
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Kildehenvisninger
«50 år med SGF»
«En beretning om AS Vestlandske Gummivarefabrikk» Av Kåre Ebeltoft.
Også egne og kollegers erindringer.
Per Kjus.
«Svidd gummi, Viking Askim 1920-91» av Kari Middelton
«Kalosjen 100 år» av Bent Ek
Morten Koksvik, Metso
Tidsskriftet Plastforum
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