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Den meget anerkjente amerikan-
ske eksperten Joseph B. Pine 
skryter av prosjektet ARMS på 
Røros og spesielt av SB Seating 
(HÅG). Stolfabrikken på Stattene 
karakteriseres som verdensle-
dende innen masseprodusert 
skreddersøm. Men også de tre 
andre Rørosbedrifter får ros av 
eksperten Pine.

Bjørn Tore HindkLev

- Fabrikken er utrolig effektiv. Den er muligens en av 
de ledende innenfor masseprodusert skreddersøm 
ikke bare i Norge, men i Skandinavia og i resten av 
verden, sier den ettetraktede foredragsholderen om 
SBS. 

Forfatteren, foredragsholderen og bedriftsrådgive-
ren som også jobber ved Massachusetts Institute of 
Technology ble spesielt imponert over det han så på 
Stattene.

Pine regnes som en av verdens fremste strategiske 
tenkere på feltet ferdigvare-produksjon, og kom til 
Røros helt blank, uten kjennskap til verken Røros 
eller HÅG før Norgesturen. Men den verdensvante 
amerikaneren ble altså storligen imponert.

- Forbløffende! 
Forbløffende! Det er er adjektivet Pine bruker om 

inntrykkene fra Røros, skriver forskningsmagasinet 
Gemini. Han er overrasket over å se hvor mange be-
drifter som satser på masseprodusert skreddersøm i 
den vesle fjellbyen.

Bakgrunnen for Pines besøk på Røros er prosjektet 
ARMS, som har som målsetning å vise vei for fram-
tidens norske vareproduserende industri. Og her er 
det altså ikke bare Rørosfirmaet SB Seating som går 
i tet. Tre andre Rørosbedrifter er med på framtidsto-
get, og ikke bare som hengende vogner på lokomoti-
vet utpå Stattene, men som viktige bidragsytere. 

Røros Metall, Røros Bruk og Røros Produkter be-
hersker, i likhet med SBS, i stor grad masseprodusert 
skreddersøm allerede, og har til og med i forkant av 
prosjektet ARMS arbeidet etter mange av prinsippe-
ne i masseprodusert skreddersøm.

Ros til Røros - ikke tilfeldig
Ingenting er mer utfordrende enn masseprodusert 

skreddersøm, heter det i prosjektomtalen, men det 
heter også at det ikke er tilfeldig at de kan dette på 
Røros. Gode bedrifter må ligge i bunn for en slik pro-
duksjonsmåte, men utfordringen er å fortsette å være 
i intens utvikling også når man har blitt best.

De fire Rørosbedriftene skal utgjøre et laboratorium 

for masseprodusert skreddersøm i Norge, og skal ut-
vikle skreddersøm internt i bedriften men samtidig 
også vise vei for hvordan masseprodusert skredder-
søm skal anvendes og demonstrere dette for andre.

Pine skryter av at de fire Rørosbedriftene har funnet 
en god tilnærming til serieproduksjon med kundetil-
pasning. Spesielt får bedriftene ros for at de ikke har 
noe ferdiglager. Pines hovedregel for masseprodu-
sert skreddersøm er at fabrikken kun skal produsere 
på bestilling.

- Varen lages når kunden sier at det er dette pro-
duktet han eller hun ønsker. Ikke før. På den måten 
produserer du aldri noe som du etterpå må selge på 
brannskade-salg eller skrote. Å kvitte seg med ferdig-
varelager senker totalkostnadene enormt, sier Pine til 
forskningmagasinet Gemini.

Fotfolket viktigst
Pine ser at forutsetningen i Norge er ekstra gode for 

masseprodusert skreddersøm. Og får støtte av logis-
tikk- og produksjonsspesialist ved SIntef.

- Her sitter Norge med flere trumfkort. Ett av de 
viktigste er landets arbeidsstokk, sier han til fors-
kningsmagasinet. Og arbeidsstokken på Røros, som 
teller hundrevis av dyktige mennesker. Som er ekstra 
viktige for framtida til norsk industri. Organiseringen 
av norsk arbeidsliv har gitt oss medarbeidere som 

- SBS ikke bare best i Norge
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... på den måten produserer du aldri 
noe som du etterpå må selge på 
brannskadesalg eller skrote...

Kommer: Reiseliv - Fritid

Henrik Slettum etablerte Securitas på 
Røros, men er i dag sjef hos Slettum Bil.

Joseph B. Pine skryter av Røros.             Foto: www.labkultur.tv

Førstkommende mandag starter 
Norwegian Travel Workshop, landets 
største workshop for reiseliv. 

MariT Skancke Langen

Norwegian Travel Workshop er et bransjetreff mel-
lom reiselivsaktører og turoperatører. Det kommer tur-
operatører fra alle verdenshjørner for å se hva Norge 
kan tilby. Det er hektisk program og lange dager med 
kjappe 15-minutters møter dagen lang der avtaler tilbys 
og kontrakter inngås.  De 700 deltagerne vil i løpet av 
uken inngå mellom 8000 og 9000 avtaler. 

Utstillingsvindu
I forkant av arrangementet har kommunen, handels-

standen, hotellene og andre involverte blitt kurset i 
vertskapsrollen og forberedt seg på beste vis for å vise 
Røros fra sin aller beste side. I tillegg til alle møter og 
avtaler, er det et stort fokus på samisk kultur, lokalmat 
og aktiviteter som skal bergta gjestene fra både Asia, 
Europa og Nord Amerika. 

- Regionen blir et eneste stort utstillingsvindu for hele 
verdens turoperatører og kan bety enormt mye for 
Røros som destinasjon i årene som kommer. Slagordet 
vårt er ”History Whispers into tomorrow”  og strategi-
områdene er verdensarv, bærekraft, synlighet og ver-
diskaping. Vi legger vekt på å være sterk og raus, ekte, 
men mytisk og innovativ, forteller Hilde Bergebakken. 

Spektakulære aktiviteter
Innovasjon Norge har sagt at årets NTW har lagt opp 

til en aktivitetsplan som slår alle tidligere års arrange-
menter. 

- Vi tar med grupper på kjøring med både rein, hund, 
hest og scooter, arrangerer Bergstadvandringer med 
vekt på kunst og kultur, tilbyr lokalmat til alle måltid, 
tar med grupper til Vingelen og Vauldalskoia og aktivi-
teter i Hummelfjellet. Vi har forsøkt å trekke inn både 
bredden og ytterpunktene i hva Destinasjon Røros kan 
by på, dette blir veldig bra, sier Hilde Bergebakken.

Bransjetreff i 
verdensklasse

Coop Brekken er med i Merkur-
programmet, som skal sikre lokal til-
gang på varer og lokal service.
Sammen med ni andre utkantbutikker deltar Coop 
Brekken i det såkalte Merkurprogrammet, som har 
som formål å sikre befolkningen lokal tilgang på blant 
annet matvarer.

Coop Brekken har søkt kommunen om 21.000 kroner 
i støtte til sin deltagelse i prosjektet, og formannskapet 
skal behandle søknaden i dag. Men innstillingen til be-
handlingen i formannskapet er ikke like positiv som 
prosjektet. Der heter det at egeneandelen er så lav og at 
prosjektet har så stor offentlig støtte fra kommunal- og 
regionaldepartementet at kommunen ikke bør priori-
tere å bruke penger fra næringsfondet til å støtte delta-
gelsen i prosjektet.

Vil sikre nærbutikk


