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Pressemelding, oppdatering etter BRANNEN hos NOVEMA på Flå 
 
 
 
I perioden fra 7. april 2017 da vår fabrikk på Flå brant, og frem til nå, har mye av vår tid gått med til å 
sikre at vi raskest mulig har kommet tilbake med full produksjon. 
 
Som tidligere informert er hele vår produksjonslinje erstatte med nye maskiner og vi har vært i 80 % drift 
siden sommerferien. De ansatte på Flå har satt deler av sin ferie til side for å sikre at de av våre kunder som 
valgte å la sine ordrer stå hos oss, nå har mottatt dette til ny avtalt tid. Dette har også medført at vi har 
kunnet ta inn nye ordrer til norske prosjekter. Hver og en av dere fortjener en stor takk for lojaliteten dere 
viser oss. Volum er også erstattet med VEX4000 som produseres ved vår fabrikk i Danmark. 
I denne perioden har vi benyttet en sidebygning på 1500 m² til produksjonslinje. Denne, i kombinasjon med 
de to hallene som raskt ble sanert og pusset opp samt innleie av telt, har gjort at vi rimelig raskt kom 
tilbake på et 50 %-produksjonsnivå. Nå er vi altså tilbake på 80 %. 
 
 
Nytt fabrikkoppsett – bedre flow 
Sammen med ansatte og våre nye eiere fra ALDES (Frankrike), har vi jobbet for en forbedret flyt i fabrikken. 
Maskiner er reorganisert og flyttet til nye posisjoner som gjør handlingen internt enklere. Med enkle grep 
har vi redusert ¨non added values¨ til et bedre nivå med det resultat at vi i nytt oppsett skal bruke kortere 
tid i produksjonen. Egenproduserte- og innkjøpte varer til våre produksjon lagres på en bedre måte for å 
sikre at interntransport minimeres og optimaliseres. 
 
 
Flytting tilbake (ukene 39 til og med 41). 
Novema stenger produksjonen ned i ukene 39, 40 og 41. Da flyttes alle maskiner tilbake til den 
nyrestaurerte produksjonen. I denne fasen samarbeider vi tett med våre maskinleverandører som fysisk er 
tilstede for å sikre full produksjon fra og med uke 42. Dagens leveringstid fra Flå er uke 44 
Ventilasjonsaggregatet, VEX4000 leveres løpende også i denne tiden og fremover. 
 
 

Til fagpresse og samarbeidspartnere 
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Vi ønsker fortsatt å få være med på å regne alle prosjekter i markedet.  
Vårt største ønske er å komme raskt tilbake med full kapasitet og å fylle opp en ny fabrikk. 
Det klarer vi ikke uten kundenes hjelp. 
 
Igjen takker vi kunder og samarbeidspartnere for god støtte og heiarop fra sidelinjen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
EXHAUSTO AS 
 
Lars R. Reinemo 


