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Investering til 100 millioner skal sikre 
seksdobling hos Haugstad Møbel
De er ett år forsinket 
på grunn av leveran-
seproblemene i ver-
den, men nå er Haug-
stad Møbel på Vigre-
stad snart i full sving i 
sin nye smartfabrikk. 
åge bjørnevik
age.bjornevik@jbl.no

– Vi gleder oss. Det blir vanvit-
tig spennende å komme i gang, 
sier daglig leder Steinar Gula-
ker.

Det 3500 kvadratmeter store 
tilbygget sto klart i januar 2021, 
og planen var å komme i gang 
med smartfabrikken i februar/
mars. Men mangelen på stål, 
elektroniske komponenter med 
mer i verdensmarkedet har ført 
til at viktige maskiner er blitt 
forsinket.

– Det kan være helt banale 
ting, som at det er helt umulig å 
få tak i en liten chip til en mas-
kin til flere millioner kroner. 
Uten chipen fungerer ikke mas-
kinen, og da kan den ikke leve-
res og tas i bruk, forklarer Gula-
ker.

– Men nå har vi fått en dato. I 
midten av januar kommer de to 
store maskinene som vi man-
gler, og som er helt avgjørende 
for at vi skal få satt i gang de nye 
produksjonslinjene. Så da skal 
vi nå målet om oppstart i febru-
ar/mars – selv om det ble i 2022, 
og ikke i 2021, legger han til 
med et smil.

Det er investert totalt 100 
millioner kroner i softwareut-
vikling, nybygg og utstyr, og nå 
legger fabrikken på Vigrestad 
opp til kraftig omsetnings-
vekst.

Hentet italiensk 
designer
Steinar Gulaker overtok for 
fullt som daglig leder hos Haug-
stad Møbel i 2016, det året den 
tradisjonsrike familiebedriften 
fylte 70 år. Da hadde omsetnin-
gen gjennom mange år ligget 
stabilt på rundt 20 millioner 
kroner, driftsmarginene på 
rundt tre prosent og antall an-
satte på rundt 20.

– I en bransje som vår trengs 
det marginer på 10 prosent for å 
klare å investere nok til å holde 
tritt. Valget sto vel egentlig mel-
lom å tenke nytt og satse eller å 
fortsette som før og gradvis for-
svinne, sier Gulaker.

Haugstad Møbel så raskt at 
nøkkelen til omsetningsvekst 
var mer automatisering og digi-
talisering. Studieturer rundt 
om i Europa ga inspirasjon, og 
viste hva som var mulig å få til. 
En fabrikk i Italia som omsatte 
for 300 millioner med 30 ansat-

te, vakte ekstra stor interesse.
– Vi hentet faktisk inn den 

italienske designeren bak den 
fabrikken da vår nye smartfa-
brikk her skulle tegnes, sier Gu-
laker.

Fikk store  
forskningsmidler
Haugstad Møbel satte seg håre-
te mål allerede i 2016: En seks-
dobling av omsetningen til 
drøyt 120 millioner kroner. Da 
trengte de ny kompetanse, på 
automatisering og software.

– I dag jobber fire av de 35 års-
verkene hos oss utelukkende 
med software. Det er de som er 
nøkkelen til det vi skal i gang 
med, og det er innen software 
og digitalisering vi kommer til å 
trenge flere folk i tiden frem-
over, sier Steinar Gulaker.

Haugstad fikk også med seg 
tunge aktører på utviklingen. 

Først fikk de, som en av fire 
norske bedrifter, støtte fra Nor-
ges forskningsråd for å utvikle 
smartfabrikken. 10 millioner 
kroner var summen. Så gikk de 
inn i et nytt forskningsprosjekt 
sammen med forskningsstiftel-
sen Sintef, der de fikk 26 millio-
ner kroner i støtte fra Norges 
Forskningsråd til utvikling av 
ny Smartfabrikk.

– Gjennom disse prosjektene 
skal vi dele erfaringer med an-
dre små og mellomstore pro-
duksjonsbedrifter i Norge, og 
bidra til utvikling, forteller Gu-
laker, som stadig blir invitert i 
ulike fora for å fortelle om 
Haugstad Møbels arbeid.

2021: et ekstremt år
Haugstad Møbel har en fin 
vekstkurve å vise til de siste 
fem årene, selv om omsetnin-
gen flatet ut på 42 millioner 

kroner i 2019 og 2020.
2021 har vært ekstremt tra-

velt og krevende år.
– Vi klarer en omsetning på 55 

millioner – med maskinene vi 
allerede hadde, samtidig som vi 
har jobbet med å få opp den nye 
fabrikken. Det er i overkant av 
hva som er mulig, og viser hvil-
ken fantastisk stab vi har her, 
sier Gulaker

Allerede i den gamle fabrik-
ken nærmer seg altså halvveis 
til omsetningsmålet på drøyt 
120 millioner kroner.

– Jeg ser at mulighetene i den 
nye fabrikken er større enn 
seksdoblingen vi har snakket 
om. Men nøyaktig hvor mye, 
tør jeg ikke si, sier Gulaker.

I antall ansatte ser han ikke 
for seg noen stor vekst i fabrik-
ken på Vigrestad, men det kan 
bli noen få flere i tillegg til de 33 
årsverkene som allerede er der.

Gleder SeG: Daglig leder Steinar Gulaker i den nye fabrikken. Han gleder seg til å komme i gang etter den lange          forsinkelsen med å få levert alle maskinene. Foto: ÅGe bJørNevIk

N
Yt

t

koNtakt  oSS! 
400 07 900
E-post:  
redaksjon@jbl.no

Sosiale medier:
Twitter: @jaerbladet 

Facebook:  
facebook.com/
jaerbladet 

Instagram: @jaerbladet

Pressens
Faglige UTvalg
Jærbladet arbeider etter ver 
varsam-plakatens regler for 
god presseskikk. Dei som 
meiner seg ramma av urettvis 
omtale, vert oppmoda til å ta 
kontakt med redaksjonen. 
Pressens Faglege Utval (PFU) 
er eit klageorgan oppnemd av 
norsk Presseforbund. Dei 
behandlar klager mot pressen 
i presseetiske spørsmål.  
adresse: rådhusgt. 17, 
postboks 46 sentrum, 0101 
Oslo. Tlf. 22 40 50 40,  
faks: 22 40 50 55.

Kirsten Marie 
Myklebust
ansv. redaktør og 
dagleg leiar
kirsten@jbl.no

Øyvind  
Ulland Sandsmark
redaksjonssjef
oyvind@jbl.no

  nyttJærbladet Tirsdag 4. januar 2022 3

Marked på vei oppover
Haugstad Møbel har mange 
bein å stå på. De leverer både til 
skoler og barnehager, sykehus, 
tannlegekontorer, kontorloka-
ler, butikker/restauranter og 
kjøkken, for å nevne noe.

– Vi lager platemøbler – i all 
hovedsak spesialproduksjon 
etter kundens ønsker – og er 
ikke bundet opp mot en enkelt 
bransje, sier Gulaker.

Han gleder seg over at det 
norske markedet er på vei opp-
over.

– Mange flere kunder ønsker 
seg norskproduserte møbler og 
innredninger, og setter pris på 
vårt fokus på bærekraft. Vi får 
også drahjelp av oppmerksom-
heten vi får når jeg blir invitert 
til å holde foredrag om smartfa-
brikk-satsingen vår i ulike sam-
menhenger. Vi er blitt kjent for 

mange potensielt store kunder 
på den måten, sier Gulaker.

Den voksende etterspørse-
len, kombinert med den forsin-
kede smartfabrikken, gjør at 
Haugstad har måttet si nei til 
store bestillinger i løpet av året.

Også i den daglige driften 
merkes leveranseproblemene 
på verdensmarkedet. Det er 
ikke alltid alle materialene er på 
plass når de skal, og dette kom-
mer på toppen av en rekordhøy 
produksjon.

– Vanligvis skal vi klare å le-
vere til kundene på tre uker, nå 
er vi oppe i leveringstider på 14 
uker, forteller Gulaker.

Styres av strekkoder
I den gamle fabrikken må ope-
ratørene stille om maskinene 
for hver ting som skal produse-
res. I den nye smartfabrikken 
går mye mer automatisk. Mate-

rialene som blir matet inn i pro-
duksjonslinja, er merket med 
strekkoder. Maskinene er pro-
grammert til å vite hva som da 
kommer, og de stiller seg om 
automatisk.

De enkleste monteringsopp-
gavene, for eksempel å sette på 
hengsler og beslag, blir også 
gjort av roboter. Til slutt kom-
mer delene ut på monterings-
linjene, der det står mennesker. 
Og etter montering blir varene 
fraktet til utkjøring av lagerro-
boter fra Robotic Innovation på 
Bryne.

– Når maskinene stiller seg 
om automatisk, er det ikke len-
ger så viktig med store serier av 
hver del. Vi kan produsere etter 
hvert som bestillingene kom-
mer inn og få en mye mer effek-
tiv gjennomstrømming, sier 
Gulaker.

Samfunnsansvar og 
g jenbruk
Men en moderne smartfabrikk 
handler også om mer enn effek-
tiv, digitalisert produksjon.

– Man kan ikke kalle seg 
smartfabrikk nå uten at man 
også har klare tanker om sam-
funnsansvar og om gjenbruk, 
sier Gulaker.

For Haugstad Møbels del er 
læringsfabrikken Hubben i de 
tidligere Uldal-lokalene på Var-
haug en viktig del av denne sat-
singen. Der driver elever fra de 
fem ungdomsskolene i Hå med 
redesign og produksjon av nye 
møbler basert på returmøbler. 
Maskinparken og maskinkom-
petansen er det Haugstad som 
stiller med.

– Tanken vår er at vi skal kun-
ne ta i retur alle møblene våre 
og resirkulere dem. Direktora-

tet for økonomi og forvaltning 
har for eksempel kommet med 
krav i enkelte prosjekt: 40 pro-
sent av møblene i nye skole-
bygg skal være resirkulerte. Det 
er stort potensial i gjenbruk, 
sier Gulaker, som ser at Hubben 
fort vil vokse fra dagens to 
Haugstad-ansatte til 10–15.

Investering til 100 millioner skal sikre 
seksdobling hos Haugstad Møbel

GLEDER SEG: Daglig leder Steinar Gulaker i den nye fabrikken. Han gleder seg til å komme i gang etter den lange          forsinkelsen med å få levert alle maskinene. Foto: ÅGE BjøRnEvIk

nøkkELPERSon: Joakim Jeremiassen fra Varhaug er 
digitaliseringsansvarlig hos Haugstad Møbel, og har vært en 
nøkkelperson i oppbyggingen av den nye smartfabrikken de to årene 
han har jobbet hos Vigrestad-bedriften. Foto: ÅGE BjøRnEvIk

HAUGStAD-PRoDUkt: Haugstad leverer kjøkken både til 
bedrifter og til boligutbyggere.  Foto: ÅGE BjøRnEvIk

HAUGStAD MøBEL AS
 ■ Etablert på Vigrestad i 1946 
av Johan Haugstad.

 ■ Familien Haugstad har ennå 
aksjemajoriteten, gjennom 
Haugstad eiendom AS, 
som eier 64,39 prosent av 
møbelfabrikken.

 ■ De andre eierne er Steinar 
Gulaker i Hårrheimen Holding 
AS (13,79 prosent), Morten 
Siqveland (13,79 prosent) 
og John og Marion Lende i 
Steingarden AS (8 prosent).


