




SIFA, i en spennende vekstfase

• SIFA, etablert i 1992 etter at Siemens tok med seg produksjonen av 
nettstasjoner til Trondheim

• Komponentleverandør basert på tynnplater
• Stabil bedrift med rundt 20 ansatte, og omsetning i størrelsesorden 20-25 

mill. i året
• Forsommeren 2017 fikk SIFA ved Tomas en henvendelse fra Siemens, 

anmodning om å produsere nettstasjoner på midlertidig basis. Estimert 
årsproduksjon ca. 160 stasjoner.

• Vi sa ja, på et noe tynt grunnlag; manglet lokaler, mannskap, kunnskap og IT-
systemer, men hadde mer enn nok av vilje og tro blandet med 30-års gammel 
erfaring fra produksjonen på 80-tallet. 

• Kaldtlageret ble utpekt som produksjonslokale, og marginene var på vår side. 
Hadde taket vært noen cm lavere, så hadde ikke prosjektet kunne starte når 
det gjorde (fikk trykt krana opp mellom takåsene slik at vi akkurat fikk løftet 
inn bryteranleggene)



SIFA, i en spennende vekstfase

• Mannskapsfloken ble løst med at vi adopterte kjernekompetansen på 4 mann 
fra den tidligere leverandører. Av disse 4 så er fremdeles 3 i full figør, med 
sistemann som tilkallingsvikar. De tok med seg den nødvendige kunnskapen 
om montasje, mens SIFA selv satte på kunnskapen om deleproduksjon.

• IT-systemet ble innledningsvis lånt av Tromek i Trondheim, da de opererte 
med samme system som Trotan hadde brukt. Vi lånte servere og kontorplasser 
i deres lokaler på Sluppen, disse var i bruk helt frem til høsten 2019. IT-
systemet hos SIFA er forsåvidt utskiftet i sin helhet. Nye servere i starten på 
2018, da de som sto her var døden nær. Ny driftspartner på IT-siden ble valgt, 
samt at fiber kom i hus. Lønn- og regnskapstjenester er også flyttet ut av 
huset, da dette begynte å ta mye av tiden til administrasjonen.



Det gikk 11 uker (inklusive sommerferie) fra telefonsamtalen til første 
nettstasjon gikk ut gjennom portene den 24.08.2017. Produksjonen 
begynte i et uisolert bygg og vi gjennomførte skifte av vegger og tak 
mens produksjonen pågikk. Det estimerte (skremselspropaganda) 
halvårsvolumet på 80 stasjoner ble så godt som møtt med et tall på 79. 
Det var Siemens meget tilfreds med.
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• 1 november 2017 fikk vi melding fra Siemens om at de hadde landet en 
rammeavtale med Nettalliansen, en allianse bestående av 33 
nettselskapet spredd over det ganske land. Dette gjorde at volumet doblet 
seg fra nyåret, som igjen førte med seg noen positive utfordringer. 
Behovet for mannskap, deleproduksjon, ordrebehandling mm. doblet seg 
på noen måneder. 

• Fremdeles midlertidig produksjon, ergo alle endringer måtte på ett eller 
annet vis være bortimot reversible. 

• Midt oppe i dette var vi i en tilbudsrunde med 3 konkurrenter om en 
langsiktig, fast leveringskontrakt. Krav om nytt bygg grunnet areal. 

SIFA, en bedrift i endring
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Kjapp tidslinje:
• Des. 2017: beskjed fra Siemens om at tegninger måtte på plass 

innen januar
• 16 jan. 2018 var tegningene fra kommunen klar  
• 19 jan. 2018 kom Siemens og nikket fornøyd 
• Mai 2018: SIFA trakk det lengste strået i anbudskonkurransen, og 

ble innstilt som leverandør
• Kontrakt signert 13 juli 2018
• 29 aug. 2018 var anbudsgrunnlaget klart
• 28 sept. 2018 anbudsåpning ble gjennomført 
• En uke senere var skogen borte og tomta ryddet ☺
• Første støp 21.11.2018. 



Vi hadde ikke så mange 
krav, men noen viktige:

• Nettstasjonsmontasjen 
skulle være klar i starten 
på mai

• Gulvet skulle være 
ekstremt plant

• 2 traverskraner og 
minimum 7 m på krok

• Samt en stor port med 5 
m lysåpning

Fredag 3 mai 2019 ble siste 
nettstasjon produsert i 
gammelavdelingen, mandag 
6 mai ble første nettstasjon 
montert i nyhall. 10 mann 
brukte hele helga på å sette 
opp reoler, flytte maskiner, 
deler og verktøy.
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I løpet av sommeren og 
høsten 2019 ble bygget 
komplettert
• Ny sveisebod med større kapasitet

• Knekker og laser flyttet til nytt bygg. Ny 
knekke er skaffet for å kunne produsere alt 
av deler

• Lakkanlegg igangkjørt, dette gir oss mange 
muligheter og mindre frustrasjoner

• Varmegjenvinningsanlegg på plass
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Nøkkeltall
• Økning i antall ansatte fra 25 til 40 i løpet av 2 år

• Økonomi:

– Omsetning 2017: 25 131 MNOK 

– Omsetning 2018: 53 486 MNOK 

– Omsetning 2019 ca. 60 000     MNOK

• Tilgjengelig areal med ny produksjonshall er nå 4500 m² mot 2500 m² før. 
1000 av disse er tilegnet nettstasjonsmontasjen, noe som tilsier at vi har 
høyere kapasitet enn utnyttet i dag. 



Ny produksjonshall på 2000 m² til venstre i bildet



SIFA fikk prisen Årets bedrift på Selbu Sparebanks årlige Næringsmøte 
rett før jul i fjor.
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Sommeren 2020 signerte SIFA en 
rammeavtale med Norsk 
Transformator om leveranse av deler 
til deres transformatorer. Denne 
avtalen vil øke aktiviteten i mekanisk 
avdeling betraktelig, og vil gjøre NT til 
SIFAs nest største kunde. Det kommer 
i tillegg flere rammeavtaler som vi 
håper å sikre oss.



• Muligheter og veien videre:
• SIFA skal gå fra å være en 

komponentleverandør til å bli en 
produktleverandør

• Produsere alt av inngående deler 
til nettstasjoner selv

• Bli en leverandør av ladestasjoner

• Tavleleverandør 

• En av midt-norges beste på 
pulverlakk

• Fortsette som en av landets beste 
tynnplateprodusenter
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TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN!


