
1

G
lo

m
fjo

rd
 In

du
st

rip
ar

k
N

r. 
4,

 ju
ni

 2
00

7

har hastverk

per arne 
karlsen: 
Borte bra, 
hjemme 
best.

SIDE  4-5

anita 
engen: 
endelig 
fast hos 
reC.

SIDE 24-25

maruhn og 
nordmo: 
fikk mer 
penger til 
scan Crucible

SIDE 26-27

industrifolk G
lo

m
fjo

rd
 In

du
st

rip
ar

k
N

r. 
4 

   
se

pt
em

be
r  

20
10

 

Marine Harvest bygger hektisk 
videre på verdens største 

smoltanlegg i sitt slag. For det 
haster - nå er nemlig den første 

yngelen satt i produksjon i 
klekkeriet på Øvre Område…. 
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gratulerer
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Vi gratulerer våre jubilanter som har 
runddag! Siden august måned ikke 
var med i vårens siste utgave, dekker 
denne lista inn perioden fra 1. august 
til og med 15. oktober.

REC Wafer Multi har vært den desidert 
største brukeren av MBS Personellutleie 
siden bemanningstjenesten ble opprettet 
for snart fire år siden. På det meste, som 
i vår, har om lag 25 av operatørene i 
waferproduksjonen vært innleid fra MBS. Fra 
1. september har altså et stort antall av disse 
skiftet arbeidsgiver, og tilhører nå Multis 
egen vikarpool.
- Ja, det stemmer, vi har gitt dem fast 

henter vikarene hjem
ansettelse i REC, og dette har flere årsaker, 
opplyser HR-sjef Vivian Svendsgård.
Og henviser først til finanskrisen og 
etterdønningene av denne, som har vært 
særdeles merkbare for solcellegiganten.
- Vi er i en fase der vi har hatt sterk fokus 
på kostnadsreduksjon, og da ser vi at det 
er bedre lønnsomhet i å administrere dette 
internt. Dessuten vil vi at vikarene våre nå 
skal ha et ansettelsesforhold til REC og 
nyte godt av de samme rettighetene som 
øvrige ansatte – det har med motivasjon å 
gjøre, forteller hun.
- Vi ser også at det er mer praktisk å 
håndtere dette selv, siden vi også har 
styrket personalavdelingen vår.

REC har gitt fast ansettelse til 
19 vikarer som i hovedsak var 
MBS-personell. Årsakene er 
både praktiske og økonomiske.

Vivian svendsgård

- Det er kjempegreier at jeg får være 
med å male og ordne og gjøre anlegget 
klart til bruk! forteller 24-åringen som 
opprinnelig er fra Melbu i Hadsel.
Siden 1. august er hun driftstekniker ved 
settefiskanlegget i Glomfjord. Hun har 
imidlertid bodd her siden i fjor sommer, 
da hun begynte i jobb for Nova Sea i 
Vassdalsvik.
- Den største forskjellen er at jeg nå skal 
jobbe på land – jeg har alltid vært ute på 
havet! sier hun, og er svært fornøyd med å 
jobbe ved verdens største settefiskanlegg 

- artig å være med!
Kristine Ødegård ble først ut 
da Marine Harvest skulle øke 
staben med fire. At jobben 
foreløpig er alt annet enn 
røkting, er bare moro.

kristine Ødegård

- Jeg pakket kofferten i Singapore en onsdag, 
og mandag begynte jeg her i Glomfjord, 
smiler Roar Karlsen.

oppByggeren
Det var i slutten av juni at han overtok 
jobben som fabrikkdirektør i REC Wafer 
Mono etter Øyvind Tvedt. 58-åringen som er 
bosatt i Langesund i Telemark har til nå åtte 
år bak seg i svært sentrale lederposisjoner i 
REC Wafer. Først ledet han oppbyggingen 
av alle dagens REC-fabrikker på Herøya, 
deretter var han i to år produksjonsdirektør i 
waferdivisjonen.
- Så ville jeg til Singapore, og var 
først direktør for ”site service” - alt av 
infrastruktur, i ½ år, før jeg ble hentet til 
waferfabrikken da det gikk til trådt med 
oppbyggingen av den. Etter ett år der ble jeg 
hentet til Glomfjord da det ”lugget” litt her, 
forteller Roar.

Wafer-starten
Den opprinnelige vestfoldingen er av 
bakgrunn maskiningeniør fra daværende 
NTH. Etter Veritas, Hydro Rafnes og 
mastergrad i ledelse i Manchester, ble han 
hentet til lederoppgaver i Hydro Aluminiums 
bildel-divisjon. Vedlikeholdssjef, teknisk sjef, 
produksjonssjef og fabrikksjef.

karlsen overtok 
mono-glomfjord
Monos nye fabrikkdirektør har 
vært i lederstolen for det meste 
av REC-oppbygging siden 2002.

roar karlsen – ny fabrikkdirektør ved reC 
Wafer mono.

- Da magnesiumfabrikken på Herøya var i 
krise, trengte de en ”ryddetype”, og hentet 
meg. Den lot seg ikke redde, det var for sent, 
men så begynte det viktige arbeidet med å 
bygge opp ScanWafer, som skulle minke 
skadevirkningene av at magnesium-en ble 
stengt. Jeg ledet oppbyggingen av alle REC-
fabrikkene der.
 
tVedt til produksjon
Og nå skal han altså lede den videre 
oppbyggingen av Mono-fabrikken til full 
kapasitetsutnyttelse. Tidligere fabrikkdirektør 
Øyvind Tvedt er tiltrådt som
produksjonssjef for CG i samme bedrift. Her 
overtar han for Arild Hollum, som er over i 
den
nyopprettede RBS-avdelingen, for øvrig i 
likhet med Peter Mendis. Den andre nye 
produksjonssjefen, altså for waferavsnittet, er 
Ulla Simonsson, som tiltrådte 23.
august.
- Øyvind Tvedt reddet i praksis gamle SiTech, 
og hadde ansvar for nærmest å revolusjonere 
oppfatningen av hva man kunne få ut av 
en mono-trekker, også internasjonalt. Hvis 
man blåser i hierarki og kommandolinjer, 
er det slik at REC nå må bruke de beste 
mannskapene der de er best. Jeg kan å bygge 
opp fabrikker…..
- Og Øyvinds kompetanse på mono-trekkere 
er vi helt avhengig av å bruke i produksjonen 
nå - det finnes ikke noe alternativ til ham, 
fastslår Karlsen.

Eugenie Brandtzegg, MBS, 31. august
Herold Jensen, Yara, 8. september

60 år
Leif Jakobsen, BIS, 13. august

55 år
Bjørn Pedersen, Yara, 5. august

50 år
Rita B. Mevik, REC Wafer Mono, 7. august
Bjørn Halvdan Abel, Yara, 19. august

45 år
Per Helge Svendsen, REC Wafer Multi, 1. august
Bjørn Sture Solhaug, REC Wafer Multi, 11. august
Bjørn Magne Pedersen, REC Wafer Multi, 13. august 
Frank Ove Lorentzen, REC Wafer Multi, 27. august
Åge Steinsvold, REC Wafer Multi, 21. september
Roar Nygård, BIS, 12. oktober

40 år
Frank Meløysund, Marine Harvest, 8. august 
Egil Martinussen, REC Wafer Multi, 9. august
Harald Larsen, REC Wafer Multi, 18. august
Hilde Helgesen, Yara, 26. august
Øystein Raade, REC Wafer Multi, 9. september
Heidi Nymo, REC Wafer Mono, 9. september
Anett Eilen Åbodsvik, REC Wafer Multi, 24. september
Anny Myrvang, REC Wafer Mono, 1. oktober
Bernt Ulriksen, Yara, 7. oktober

35 år
Kai Nymo, MBS, 1. august
Morten Kvalnes, REC Wafer Multi, 1. september
Tommy Tinnan, REC Wafer Multi, 1. oktober

30 år
Rudi Eliassen, MBS, 16. august
Helene Tvenning, SiC Processing, 28. september
Werner Klausen, REC Wafer Mono, 13. oktober

25 år
Stian Mentzoni, BIS, 21. august
Stig-Inge S. Hansen, BIS, 19. september
Christine Jonassen, REC Wafer Mono, 1. oktober

20 år
Terje Grolid, REC Wafer Mono, 11. august
Anne Line Bruvold, REC Wafer Mono, 18. september
Maiken Hansen, REC Wafer Multi, 24. september
Lill-Elisabeth Jensen, BIS, 7. oktober

i sitt slag.
Etter grunnskolen dro Kristine til 
Kleiva Landbruksskole, og hadde 
deretter læretid i hestefaget ved 
Nord-Norsk Hestesenter. Etter 
arbeidsopphold ved Norlaks på 
Stokmarknes, valgte hun imidlertid 
fiskerifagskolen på Leknes, og 
akvakultur, som vei videre. Dermed 
ble det flytting til Mo i Rana og ny 
læretid i nytt fag ved Nova Sea i 
Sjona.
PS! De tre driftsteknikerne som i 
disse dager har takket ja til Marine 
Harvest, er Elianne Einarsen fra 
Bodø, Joar Andreassen fra Festvåg 
ved Bodø og Anders D. Torrissen, 
som opprinnelig er fra Mo i Rana, 
men bosatt på Tverlandet før han nå 
flytter til Meløy.
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Så er han tilbake i kontrollrommet i 
Fullgjødselfabrikken, Per Arne Karlsen (40). 
Det er seks år siden han forlot for å søke nye 
utfordringer i Narvik og REC.
- Dette er en helt annen og mer utfordrende 
jobb. Jeg er glad for å være tilbake!

Varierte dager
For nå er han tilbake på gamle tomter, kan 
man si. Broren til Geir, Ansgar, Wiktor, 
Bjørnar og Jan Inge er født og oppvokst i 
Meløy, og til tross for årene i Narvik, har 
han allerede 16 år på jobb i Glomfjord 
Industripark. Nå fortsetter han å ”sanke” 
fartstid i Yara Glomfjord.
- Joda, og jeg fikk nesten 10 år her i 
kontrollrommet før jeg dro. Dette er en 
veldig god arbeidsplass med variert arbeid 
– ingen dager er like. Ordningen er sånn at 
vi er tre på hvert skift som har opplæring på 
kontrollrommet, og så er jeg fem uker her, 
før jeg bytter og for eksempel går på skift-
laboratoriet.

til narVik, til reC
Per Arne tok opprinnelig maskin- og 
mekanikerfag i Glomfjord, så plate og 
sveis. I 1989 kom han i jobb i daværende 
Ammoniakkfabrikken, og ved nedleggelsen 

hjemvendt 
og glad
- Det er greit å komme seg bort 
en stund. Så ser man hvor bra 
man egentlig har det her!

til venstre: per arnes 
erfaring kommer godt 
med en hektisk sommer 
for mark nymo (19) og 
silje hanssen (21). etter 
vikarjobb blir mark 
nå lærling i fabrikken, 
mens silje skal i gang 
med sitt andre år 
med studier for å bli 
barnevernpedagog.

- godt å være tilbake i kontrollrommet i fullgjødselfabrikken, mener per arne karlsen, som har flyttet hjem til industriparken etter seks år i narvik.

til høyre: disse karene 
hilste på hverandre 
for første gang da 
industrifolk var innom. 
yaras fabrikksjef jyri 
rantanen ønsker per 
arne velkommen 
tilbake. prosessingeniør 
morten høvset til 
høyre.

i -93 flyttet unge Karlsen ned til 
Fullgjødselfabrikken. Og ble der, til 2004.
- Så flyttet du til Narvik?
- Ja, jeg ville prøve noe annet før jeg grodde 
helt fast. Det var greit å prøve noe annet en 
stund, og jeg hadde lyst til å jobbe for REC 
der oppe.
Per Arne fikk nemlig ansettelse ved REC 
Scancell, bedriften som videreforedler 
wafere, blant annet fra Glomfjord, til ferdige 
solceller. Disse sendes så videre til Scan 
Module i Sverige, der solcellepaneler settes 
sammen.
- Men så stoppet de den eldste fabrikken i 
Narvik, og jeg ble overført til den nye. Da ble 
det såpass mye rutinearbeid for meg at jeg 
syntes utfordringen ble for liten.

utfordrende
Dermed er han altså tilbake i Glomfjord, og 
tilbake i Fullgjødselfabrikken. Rutinearbeid?
- Nei, her på kontrollrommet er det mange 
utfordringer. Det er både store verdier og 
sikkerhet som står på spill, og det er svært 
viktig å kunne følge med på flere ting 
samtidig. Når det sendes 50-60 kubikkmeter 
flytende ammoniakk inn i anlegget til enhver 
tid, er det om å gjøre å være vakt – du kan 
tenke deg hva som ville skje dersom det 
plutselig stod en dusj med ammoniakk ut i 
fabrikken fordi jeg ikke passet godt nok på!
- Så det er viktig å beholde roen. Siden jeg 
har erfaring, er det jo lettere å vurdere hva 
som er mest kritisk viktig å håndtere straks, 
og hva som kan vente litt.

Kvantitet og kvalitet

arve jordal

Hele 30 personer søkte seg til Yara Glomfjord 
ved utlysningen av operatørjobber tidligere 
i sommer. Ole-Thomas Taraldsen (25), Per 
Arne Karlsen (40), Lotte Johansen (19) og 
Christer Kolvik (25) fikk tilbudene, og har 
takket ja. - Jeg er veldig fornøyd både med 
interessen og kvaliteten på søkerne, forteller 
driftssjef Arve Jordal.
- Det var en fin blanding mellom lærlinger 
som nå skal ta fagbrev, eksterne søkere og 
folk som har jobbet hos oss tidligere.
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Ole-Thomas Taraldsen ble hentet fra 
Yara til REC, og fra REC til SiC. Nå har 
han plassert seg selv tilbake i Yara, dit 
han har ønsket seg hele tiden.

godt etaBlert
- Ingenting galt sagt om de andre 
bedriftene – det har vært fine plasser 
å være. Men jeg har alltid ønsket meg 
tilbake til Yara, etter at jeg var lærling 
der fra 2005-07, forteller operatøren, 
som opprinnelig er fra Halsa, men nå bor 
i Glomfjord, er gift og har to barn på 3 
og 5 år.
25-åringen har bakgrunn fra kjemi- og 
prosessfag ved Meløy videregående 
skole, og læretid i Fullgjødselfabrikken.

interessant arBeid
- Da jeg var ferdig som lærling, tok ikke 

ole-thomas 
kommer ”hjem”
Han har alltid ønsket seg tilbake 
til Yara. Nå lyktes han.

…og det er lotte johansen, også.

Yara inn folk, og det var grunnen til at 
jeg fikk jobb som skiftoperatør for REC 
Wafer Multi. Og så har jeg vært med 
under oppbyggingen ved SiC Processing 
fra i juni i fjor og til nå. Det har vært 
spennende jobber.
- Men Yara, altså?
- Ja, jeg gleder meg til å være tilbake fra 
i høst. Jeg trivdes veldig godt der, og det 
er variert og interessant arbeid, forteller 
Ole-Thomas.

fysisk arBeid
En annen som er fornøyd med 
tingenes tilstand, er Lotte Johansen fra 
Glomfjord. Etter samme skoleløp som 
Ole-Thomas, gikk hun i lære samme 
sted, og har nå skrevet kontrakt med 
Yara.
- Ja, og kontrakten på fast jobb gjøres 
endelig dersom jeg består fagprøven 
om litt, og dét tror jeg skal gå bare bra! 
smiler hun.

- Jeg liker at arbeidet er litt fysisk, og det 
er jo en grunn til at jeg nå søkte jobb i 
Fullgjødselfabrikken – jeg kunne jo søkt 
andre steder! Spesielt på mitt skift er det 
også en del unge folk, og selv om dét 
ikke er veldig viktig for meg, er det litt 
greit at det er sånn, også.

- Ordrebøkene ser bra ut for september 
og oktober, og vi vet litt om november 
og desember. Så langt har vi unngått 
permitteringer, men det er vanskelig å se 
veldig langt fram, slik situasjonen er.

joBBer hardt
BIS-leder Sture Karlsen roser sine 
ansatte, som han mener har vist stor 
fleksibilitet i situasjonen som utløste 
alarmklokkene i vår. Oppdragstørke, 
permitteringsvarsel til alle ansatte. Men 
hva skjedde?
- Organisasjonene har jobbet knallhardt 
i sommer, og markedet er i bedring 
– det ser bra ut en stund nå. Men det 
harde arbeidet må fortsette for å holde 

litt lysning
Etter vårens 
permitteringsvarsler har BIS 
jobbet hardt for å skaffe nye 
oppdrag og kutte kostnader. 
Høsten ser lysere ut.

- det ser litt lysere ut for oss nå, men vi må 
fortsatt jobbe knallhardt for å skaffe nye 
oppdrag, sier Bis-leder sture karlsen.

Mellom skiftene i parken rekker heldigvis flere av våre 
ansatte å gjøre en litt annen type produksjon, nemlig 
barneproduksjon. Olav André Martinussen (REC Wafer 
Mono) og hans Marie Nicolaisen fikk en gutt 26. august. 

Produksjon og utbytte

etter operatørjobber i 
både reC og siC er ole-
thomas taraldsen på 
tur tilbake dit han eller 
helst vil være: hos yara.

Oskar målte 50 cm. og veide 3460 gram. 
Så fikk Ørjan Johannessen (Mono) og Line Rasmussen 
(Yara) en gutt 1. september (55/4070), og Stine Mari 
Halsan (Terje Halsan) og Ørjan Danielsen en jente 1. 
september (49/3050). Fra i sommer plukker vi også opp 
at Erlend Søreng (MBS) ble pappa til en gutt 28. juli. 
Vi gratulerer!

kostnadene nede og skaffe nok oppdrag. 
Vår virksomhet følger naturlig nok 
konjunkturene i næringslivet, og det er 
tøffe tider nå, vedgår Sture.

stort nettVerk
Fem år med turbo-utbygging har gitt 
lokale leverandører så til de grader nok 
å gjøre. Ikke minst BIS Production 
Partner – tilgjengelig og kompetent. 
Men, ferdige utbygginger falt sammen 
med internasjonal finanskrise, og 
kostnadsskruen ble strammet til, ikke 
minst hos REC.
- Selvsagt har dette vært svært merkbart 
for oss, men målet vårt er fortsatt at 
vi skal skaffe arbeid til flere i denne 
bedriften, ikke færre, fastslår Sture.
- I BIS er vi jo også en del av et stort 
nettverk – vi er etablert på 16 steder 
i Norge. Dette gir muligheter – for 
eksempel er seks av vår ansatte i 
Glomfjord denne måneden utleid til 
revisjonsstansen til Statoil på Mongstad-
anlegget.



8 9

…og nå venter yngelen!

FOrtSEttEr SIDE 10-11

For gjett om Marine Harvest-lederen er 
opptatt av jevn framdrift i ferdigstillelsen av 
det nye smoltanlegget?! 
- Oppe i startfôringshallen er nemlig 
den første yngelen blitt 0,75 gram store. 
Heldigvis, må jeg si, så ble den litt forsinket, 
for ellers ville den lille forsinkelsen i 
utbyggingen kunne blitt kritisk!

forsinket, men kontroll
Det er med andre ord ikke mer enn ”tida og 

veien” for Marine Harvest extension 2010. 
I andre halvdel av november må den ferske 
smolten flyttes ned i det mer eller mindre 
splitter nye produksjonsanlegget.
- Prosjektet har i grove trekk gått utrolig bra, 
og folk har gjort en fantastisk innsats. Den 
lille forsinkelsen som oppstod i sommer skal 
det gå greit å håndtere i november, mener 
André.
Som kjent investerer verdens største 
havbrukselskap 100 millioner kroner i 

100-millionerutbyggingen 
ved Marine Harvest 
er midtveis, og om tre 
måneder må karene 
være klare, og vannet må 
skrus på. - Produksjonen 
av den første smolten er 
nemlig i full gang oppe i 
klekkeriet! forteller André 
Spigseth.

Glomfjord. Ny hall, nytt røranlegg, 
nye pumper, nye ventiler, og ikke 
minst: ny tilførsel av kaldt ferskvann 
gjennom dobbel rørgate fra Glomfjord 
kraftverk på Fykan.

sikret fjellet
Sommerens skue på Glomfjorden – 
den krevende og smått spektakulære 
manøvreringen og senkingen av to 4,8 
kilometer lange rørgater – er overstått.

- Nå er det gjort grunnarbeider for 
teknisk rom og pumperom her på vår 
side, og del 2 av den nye hallen skal 
settes opp. Så skal pumpehuset på 
Fykan bygges, og rørledningene på 
land skal kobles opp både her og der 
borte, forklarer han.
I tillegg har det i sommer pågått 
fjellsikring. 350 bolter, hver på 3 
meter, er boret inn i fjellveggen, pluss 
at det er montert stålnett for å stoppe 

isblokker.
- Dette ble en ekstra investering på om lag 1 
million kroner. Men en viktig investering, ikke 
minst på grunn av sikkerheten. Fjellsiden har 
vært urørt siden 1986, og er ”pill råtten” – vi 
måtte rett og slett gjøre noe, fastslår Spigseth.

lokale Bidrar sterkt
Entreprenørene i Marine Harvest-prosjektet 

nå i september bygges pumpehuset ved glomfjord 
kraftverk, der marine harvest skal hente sitt kalde ferskvann 
i framtiden.

350 slike bolter er boret inn for å sikre bergveggen ved 
smoltanlegget, som er “pill råtten”.

Marine Harvest investerer 100 millioner Marine Harvest investerer 100 millioner
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er for en stor del spesialister 
hentet utenfra. Eksempler er 
Helgeland Plast på plastrør, 
Seløy Undervannsservice 
på montering og senking av 
rørgate, og Flygt på pumper. 
Men, lokaler leverandører 
har også bidratt i stor grad. 
Både Semek og Terje Halsan 
AS gjorde viktige jobber i 
den krevende senkingen av 
rørgatene, og er med videre.
- Dette er et nokså stort 
oppdrag for oss, som strekker 
seg over tid, og det er blitt en 
god del sene kvelder og netter. 
Rørarbeidet som vi nå skal 
gjøre på Fykan blir spesielt på 
den måten at vi bare kan jobbe 
på fjære sjø, forteller formann 
Håvard Jentoftsen hos Halsan.
Glomfjord-entreprenøren er 
også sterkt involvert i alt av 
grunnarbeider hos Marine 
Harvest. 

tilpasset utstyret
- Vi har jo ikke gjort en så 
stor og spesiell jobb før, så 
vi brukte en god del ekstra 
energi på å få det til. Blant 
annet tilpasset vi utstyret vårt 
ved å tilpasse og bygge om en 
lekter til å montere betonglodd 
og annet utstyr på, forteller 
driftsleder Per Jægtvik i Seløy 
Undervannsservice.
- Det gikk en del tid, og 
nå gjenstår det en del små 
justeringer, men det er ikke 
mer enn man må regne med i 
et såpass stort prosjekt, mener 
han.

Staben i Seløy 
Undervannsservice teller om 
lag 55, og store oppdrag er ikke 
ukjent for selskapet med base 
på Herøy utenfor Sandnessjøen. 
Før i år er det lagt strømkabel 
fra Tonnes til Træna, og nå 
legges kabel over et sund på 
fem kilometer ved Ålesund. 
Fiberkabelforbindelsen langs 
Helgelandskysten, den såkalte 
Svartisfiberen, gir også 
oppdrag for Jægtvik & Co., for 
eksempel i Rødøy og Lurøy.

litt til oVers?
- Det økonomiske i Glomfjord-
prosjektet, da, André?
- Til nå har vi brukt om lag 40 
millioner kroner av rammen, 
og dét er hovedsakelig brukt 
på rørledningene og Seløy 
Undervannsservice. Riktignok 
blir det en del ekstra kostnader 
på det elektriske, men slik det 
ser ut nå, skal vi klare å holde 
oss innefor rammen på 100 
millioner.
- Vi beregnet litt romslig, så jeg 
satser på at vi skal få råd til litt 
ekstra. For eksempel håper jeg 
det blir penger igjen til et bygg 
rundt blandebassenget vårt 
oppe på Syre C-tomta, forteller 
han.

dette blandebassenget på syre C-tomta kan bli innebygget som en del av 
marine harvest-prosjektet.

etter en krevende prosess i sommer, 
der seløy undervannsservice hadde 
hjelp fra lokale aktører, er to rørgater 
på 4,8 kilometers lengde senket på 
havbunnen i glomfjorden. foto: 
dagfinn kolberg

nå skal den bygges ferdig, den nye hallen på marine harvest sitt område på 
nedre.

- Vi har beregnet litt romslig, så jeg håper faktisk vi skal få penger til overs til 
noen ekstra småprosjekter, sier daglig leder andré spigseth.

lite ferie så langt for iherdige egil sneland, som hele sommeren har gjort 
bygningsarbeider for Xl solhaug i forbindelse med marine harvest-
utbyggingen.

Marine Harvest investerer 100 millioner Marine Harvest investerer 100 millioner
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- Ja, dette var tiltak som ikke 
først og fremst skulle bedre 
lønnsomheten vår, men sikre 
kontinuerlig drift og helse, miljø 
og sikkerhet, bekrefter driftssjef 
Arve Jordal i Yara Glomfjord.

fra 13 til fire
Etter fjorårets rekordlange 
revisjonsstans på 13 uker, ble det 
i fjor høst besluttet at årets stans 
skulle vare i fire. En periode lå det 
an til at markedet ville tillate at 
dette ble redusert til bare to, men 
fire uker ble det.
- I tillegg til alle tekniske 
kontroller, inspeksjoner og 
ordinært vedlikehold under 
stansen, gjennomførte vi tre 
prosjekter av en viss størrelse i 
henholdsvis Fullgjødselfabrikken 
og Syrefabrikken, opplyser Arve.

Viktig oppgradering
Prosjekt 1: oppgradering 
av tørketromler i 
Fullgjødselfabrikken.
- Tromlene er gamle, nær 
slutten av sin levetid, og er ikke 

5 millioner for bedre drift
Under den fire uker 
lange revisjonsstansen 
brukte Yara 5 millioner 
kroner ekstra for å øke 
driftssikkerheten.

tørketromlene er ikke oppgradert på flere tiår, og nærmer seg slutten av sin levetid. nå er det investert 2,5 millioner kroner i oppgradering. på det midterste 
bildet ser vi inn i trommelen, gjennom mannluka, på de nye skovlene.

oppgradert siden tidlig på 
1980-tallet. Prosjektet bestod i 
å legge ny mantel og bærering, 
en investering på om lag 2,5 
millioner kroner, forklarer 
driftssjefen.
Prosjekt 2: bytte av tank-topp på 
ferdiglut-karet.
- Stålet på den 40 kubikkmeter 
store tanken var tæret og slitt, 
og prosjektet bestod i at BIS 
Production Partner skar bort 
toppen av den og erstattet med 
ny.

4-5 mill.
Det tredje revisjonsprosjektet av 
en viss størrelse ble gjennomført 
i Syrefabrikken.
- Der måtte det skiftes ut deler 
av vannrør som var lekk etter 
slitasje - en komplisert jobb, 
siden dette var rør mellom 
ABS-tårnene. Høyt og trangt, 
og mellom andre rør, forteller 
Arve.
- I alt investerte vi mellom fire 
og fem millioner kroner på disse 
prosjektene, og dette kommer 
altså i tillegg til det ordinære 
innholdet i en revisjonsstans. 
Pluss at vi nå har oppgradert en 
del i NPK tørr del – der er det 
brukt om lag én million kroner 
til rørbytter og litt ombygging.

Bis production partner utførte oppdraget der toppen av ferdiglut-karet skulle byttes ut. de små bildene viser glimt fra rørarbeidet som måtte gjøres. høyt, trangt og komplisert da deler av vannrør med lekkasje skulle 
skiftes ut i syrefabrikken. her ser vi yaras håkon taraldsen (f.v.) 
sammen med Bjørn tore hansen og tor-Christian kristensen fra invis.
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den gang da: slik var utsikten fra fjellet 26. august 2004…

glomfjord industripark september 2010
Snakk om endringer! 
Slik har Glomfjord 
Industripark 
forandret seg siden 
2004.

Nylig påført svart og 
flott asfalt langs nye 
ferdselsårer: Glomfjord 
Industripark er blitt 
avbildet – fra høyden. 
Industrifolks årlige tur til 
ca. 400 meter over Vakta 
er nemlig gjennomført, og 
som du også ser: det ble for 
fristende å dra fram igjen 
bildet fra sensommeren 
2004! Der lever 
Kompressorhallen i beste 
velgående, og de fleste av 
oss ante fred og ingen fare – 
hvem kunne den gang gjette 
at det i løpet av de fem 
neste årene skulle blir brukt 
innpå 4 milliarder norske 
kroner til utbygginger i 
denne avsidesliggende 
fjorden i Nord-Norge? Og 
fortsatt finnes det vel noen 
ledige tomter….?

glomfjord industripark 15. august 
2010

dette bildet viser den nye 
innfartsåren til parken, altså med 
innkjøring nede til høyre i bildet. 
det er denne som skal sikre 
drastisk reduksjon av tungtrafikk 
gjennom glomfjord sentrum. 
legg også merke til at vi fra nå 
av har to kryssende traséer – den 
ene fra siC processing-porten og 
over til Viadukten, og den andre 
forbi reC Wafer mono, forbi si pro 
og til dagens ”hovedgate”.

Alltid hyggelig når parkansatte finner 
tonen også privat – slik som Bernt 
Ulriksen (ingeniør, Yara Glomfjord) 
og Line Svartis (kokk, Meløy 
BedriftsService) har gjort. Og, lørdag 
11. september, da tar de forholdet 
ett skritt videre ved å gifte seg. Vi 
gratulerer!

park-par 
gifter seg

Marine Harvest ekspanderer i 
Glomfjord, og ansetter nå nye 
driftsteknikere. En av dem som 
tvert imot forlater bedriften, er Hans 
Rune Kroknes (32) fra Neverdal. 
Av familiære årsaker har han flyttet 
til Bergen, og avslutter dermed sitt 
arbeidsforhold til settefiskprodusenten. 
I vår sluttet også André Vatne (29) hos 
Marine Harvest.

fra meløy 
til bergen

sluttet: hans rune kroknes
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- Vi har vært lett etter dette under 
ansettelser, altså hvilke holdninger 
søkerne har til orden og renhold, sier 
SiC-sjef Wenche Olsen.
- For viljen til å holde det rent og 
ordentlig i fabrikklokalene, gjenspeiler 
holdningene dine til god drift av 
fabrikken!

glomfjord-standarden
Slurry er skitne saker. Dette forhindrer 
ikke at SiC Processing nærmest er et 
forbilde på orden og renhold, både 
innendørs og utendørs.

- Vi har gjort alle de tre linjene ferdig, 
men foreløpig er bare 1,5 i drift. Dette 
har med etterspørselen fra REC å gjøre, 
forteller Wenche Olsen.
- Dette betyr også at vi ennå ikke er 
bemannet slik det opprinnelig var 
tenkt. Tre linjer skulle bety 75 ansatte – 
foreløpig er vi 54.

rask opptrapping
Den stort sett splitter nye slurryfabrikken 
i Glomfjord har en årskapasitet på 
om lag 11.000 tonn for hver av de tre 
produksjonslinjene. Mens REC tidligere 
importerte, delvis egenproduserte, 
sagevæsken til sine wafersager, lages 
denne fra i år lokalt i Glomfjord. 
Oppbyggingen av produksjonsanlegget 
har gått smertefritt, mener Olsen.
- Oppstarten har gått til dels veldig bra – 
vi er raskt kommet opp på de volumene 
vi skulle, og REC er i all hovedsak 

skitten prosess – ren fabrikk
Produksjon av slurry er en både 
skitten og støvete prosess. 
Likevel er SiC Processing selve 
forbildet på renhold og orden.

- Dette har vi vært veldig bevisst på fra 
dag 1, og det er hyggelig å registrere 
at det i SiC-systemet nå opereres med 
begrepet ”Glomfjord-standard”, smiler 
Wenche.
- Det skal være ryddig og rent 
både ute og inne, og vi får positive 
tilbakemeldinger fra industripark-
ledelsen på at vi klarer dette veldig bra. 
Internt er det viktig å bevisstgjøre på at 
førstelinje vedlikehold hos oss mye godt 
dreier seg om godt renhold.

Viktig signal
- Vi har en typisk skitten arbeidsplass, 
men operatørene har gjort en fantastisk 
innsats med å holde det rent og ryddig, 
roser Tage Nilsen – skiftleder i fabrikken 
siden oktober i fjor, og med tydelige 

slurryspor i ansiktet.
Wenche tekker fram flere årsaker til at 
orden og renhold er viktig.
- Det ene er jo at vi må sørge for å ha en 
fabrikk der folk vil jobbe, det har med 
rekruttering å gjøre. Dessuten sender en 
ren og ryddig fabrikk et viktig signal til 
våre kunder, som skal ha tillit til at vi 
gjør en ordentlig jobb.

mindre stØy
- Men fortsatt er det mer å gå på?
- Joda, og nå ser vi på høytrykksanlegg, 
vaskemetoder for gulvene, samt 
reduksjon av støv i fabrikken.
- Dessuten skal det jobbes enda mer 
for å redusere støy – for eksempel skal 
det nå gjøres tiltak for å støyisolere 
kontrollrommet.

typisk skittent arbeid for siCs tomas Bringe (f.v.), hugo lorentsen og Bjørn moen. her består arbeidet i å skifte filtere.

- mye støv og skitt, men operatørene gjør en kjempejobb! roser skiftleder tage nilsen (t.v.). her sammen 
med operatør Ørjan solbakken.

reC-sjef: hilde rolandsen

veldig fornøyd med det vi produserer. 
Selvsagt er det utstyr som feiler, og små 
modifikasjoner som må gjøres, men 
vi jobber tett sammen med REC på 
forbedringer.

kunden er fornØyd
- Vi er veldig godt fornøyd med 
samarbeidet vi har med SiC Processing, 
bekrefter fabrikkdirektør Hilde 
Rolandsen ved REC Wafer Multi.
- De løser problemer raskt, og er veldig 
systematisk i sitt arbeid.
- Hva med økt utnyttelse av 
produksjonskapasiteten?
- Slurryfabrikken er dimensjonert for 
å håndtere ytterligere utbygging hos 

oss. Pr. i dag har REC ingen konkrete 
planer om dette, ut over den planlagte 
opptrappingen til full kapasitetsutnyttelse 
av Mono-fabrikken, sier Hilde.

siC processings produksjonsanlegg i glomfjord er dimensjonert for betydelig større produksjon enn i 
dag. staben teller i dag 54 personer.

siC-sjef: Wenche olsen Ved en fabrikk skal det være ryddig, både inne og 
ute – førstelinje vedlikehold dreier seg mye om 
renhold, mener fabrikksjef Wenche olsen.

raskt på 
nivå
Siden februar er alt av REC-
slurry produsert lokalt. Men 
kapasiteten ved SiC Processing 
utnyttes bare halvveis.

FOrtSEttEr SIDE 18
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Og det er torsdag i neste uke som blir en 
helt spesiell dag ved den fortsatt ferske 
fabrikken. Produksjonen har allerede 
gått på skinner i flere måneder, men det 
er altså nå, torsdag 16. september, at den 
offisielle innvielsen skal finne sted. 

åpnes offisielt
Ved SiC Processing har det 
meste vært i skarp rute 
– fra første spadestikk til 
opptrapping av produksjonen. 
Nå skal fabrikken åpnes på 
offisielt vis.

slurryfabrikken ruver godt i terrenget, også sett fra fjellet, som her. nå er det klart for offisiell åpning.

- Aller først blir det en lunsj for inviterte 
gjester ved Glomstua. Deretter begynner 
åpningsarrangementet klokka 15, og etter 
at ordfører Arild Kjerpeseth har foretatt 
den offisielle delen, blir det omvisning i 
fabrikken, opplyser fabrikksjef Wenche 
Olsen.
En fabrikk der bygget er satt opp av 
entreprenør Gunvald Johansen på 
oppdrag fra Bodø Gruppen, som altså 
eier fabrikkbygningen, som igjen leies ut 
til SiC Processing.
- Under åpningen er selvsagt 

prosjektledelsen representert, samt de 
som var bidragsytere under byggingen 
av fabrikken og installasjonen 
av produksjonsutstyret. Tyske 
AKW kommer med en del folk, og 
representanter fra vår egen ledelse i 
Tyskland er også til stede. I tillegg er 
finansinstitusjoner, kunder, media og en 
del andre invitert, forteller hun.
Og på kvelden, da er det stabens tur til å 
hygge seg. Da blir det nemlig festmiddag 
i Meløy kulturhus, der de ansatte med 
følge er invitert.

Gjør din bedrift synliG

Mediehuset 
Meløy AS  
hjelper deg  
å gjøre din 
bedrift enda 
mer synlig. 

Vi bidrar med 
design og 
utforming. 

•	 Lokal forankring
•	 Bred erfaring
•	 Høy kompetanse

Ellinor Ann Skaret Tlf 480 94 024
Mette Solheim Tlf 918 52 585 

Jan-Rune Johansen har vært 
vaktmestervikar i MBS det siste året – 

Start og slutt fra 1. september er ansettelsen gjort fast. 
Tre andre som også har hatt MBS som 
arbeidsgiver, er fra nå på lønningslistene 
til Scan Crucible, der de har vært 
stasjonert hele tiden. Dette gjelder Frank 

Gundersen, Tor-Arne Falk og Roger 
Eriksen. Mens operatørene Bård W. 
Henriksen og Hilde Korsnes, de sluttet i 
Scan Crucible henholdsvis 31. juli og 31. 
august.

Slurry er en blanding av 
polyetylenglykol (PEG) 
og silisiumcarbid (SiC), 
og alt av RECs behov 
for denne ”sagevæsken” 
i Glomfjord produseres 
fra i år lokalt av SiC 
Processing nærmest 
vegg-i-vegg med REC 
Wafer Multi og REC 
Wafer Mono.

Brukt slurry er 
forurenset av silisium, 
jern og vann. Hos 
SiC Processing renses 
slurryen i en egen SiC-
linje og en egen PEG-
linje, og avfall skilles 
ut. Sluttproduktet i 
hver linje tilsettes helt 
ny SiC og PEG, og 
mikses deretter til ny 
slurry. Denne fraktes 
så av Terje Halsan AS 
i tankbiler bort til de to 
REC-fabrikkene.

Slurry
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- Jeg har hatt en fin tid i MBS, og dere 
har både hjulpet meg og vært veldig 
hyggelige! smiler Ole Christoffer.
På sin siste dag som MBS-ansatt 
stakk han altså likegodt innom med 
blomst og hyggelige ord. Han er én 
av 15 ansatte i MBS Personellutleie 
som nå bytter arbeidsgiver til REC, 
etter at waferprodusenten har sagt 
opp leieavtalen og overtar egen 
vikarhåndtering. MBS har formidlet 90 
vikarer på tre år.

hyggelig respons
Det var altså fra siste månedsskifte at 
REC gav fast ansettelse til 15 personer 
som i en lengre periode har vært innleid 
fra MBS Personellutleie. 
- Dette har vært intensjonen med 
tjenesten, altså at personene har kunnet 
få fast ansettelse i bedriften de har vært 
utleid til, forteller Evelyn Nygård, som 
har administrert personell-utleie siden 
oppstarten.
- Og det er veldig hyggelig å få 
tilbakemeldinger på at folk har trivdes i 
MBS, og ordningen med å være utleid 
på denne måten. Vi har flere som sier at 
de vil savne oss som arbeidsgiver, sier 
administrasjonsleder Lill Andersen.
Bemanningstjenester har de siste 
årene vært et betydelig og viktig 
satsingsområde for MBS i tillegg til for 
eksempel kantinedrift, intern transport og 
vaktmestertjenester.

kanskje flere
1. januar 2007 innledet 
tjenesteleverandøren i parken et 

har formidlet 90
..og ole 
Christoffer 
takker mbs!
- Takk for meg, og takk for 
hjelpen! roser Ole Christoffer 
Skotheimsvik, og spanderer 
blomster og klem på Evelyn 
Nygård og Lill Andersen. Han 
er én av 90 vikarer formidlet av 
MBS Personellutleie, og nå har 
han fått seg fast jobb i REC.

omfattende vikarsamarbeid med 
REC Wafer Multi og Yara. På det 
meste har MBS hatt over 20 fast eller 
midlertidig ansatte i vikartjenesten – i 
all hovedsak personell som har vært 
utleid som operatører i wafer- og 
gjødselproduksjonen i Glomfjord. 
- MBS har formidlet personer 

så fornøyd har ole Christoffer skotheimsvik vært med å være ansatt i mBs 
personellutleie, at han på sin siste arbeidsdag kom på besøk med rosende 
ord og blomster til evelyn nygård (t.v.) og lill andersen.

innen mange fagområder. De 
fleste har nok vært innen kjemisk-
teknisk og kjemi- og prosessfag, 
men også logistikkmedarbeidere, 
butikkmedarbeidere, vaktmestere, lærere 
og lagerpersonell har vært aktuelle, 
opplyser Lill.
- Og vi ser ikke bort fra at det vil komme 

flere fagområder etter hvert.
- Vi får henvendelser fra bedrifter som 
leter etter vikarer, og Personellutleie skal 
opprettholdes og utvikles, fastslår daglig 
leder Mary-Ann Selfors i MBS.

mange henVendelser
Meløy BedriftsService er godkjent som 

bemanningsbyrå av Arbeidstilsynet, og 
nå ønsker man velkommen nye og gode 
kandidater til bemanningsbasen. 
- Så langt har vi prioritert industriparken, 
men når vi nå viderefører personellutleie, 
ønsker vi å tilby denne tjenesten til andre 
som har behov for vikarer, forteller 
Mary-Ann. 

- Siden vi startet med utleie av personell 
på slutten av 2006, har svært mange 
av de vi har ansatt, fått faste jobber i 
bedriftene de har vært utleid til. Dette 
forteller oss at det er et behov, og at vi 
har lyktes, fastslår hun.
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Helt ulik jobb-bakgrunn, 
men nå studiekamerater. 
Kent Kvalnes (38) og 
Bjørn Magne Johansen 
(33) satt på skolebenken 
da Voksenopplæringen 
ved Meløy videregående 
skole denne uken startet det 
lenge etterspurte kurset i 
automasjonsfaget.
- Joda, det blir en 
arbeidssom vinter, men 
bedriften tilrettelegger 
veldig bra, og jeg har selv 
lyst, forteller Kent, som er 
vedlikeholdsoperatør på 
elektro på skift hos REC 
Wafer Multi.
- Dette er noe jeg har villet 
lenge - det er et veldig 
interessant fag, og flere 
fagbrev er alltid greit å ha, 
sier Bjørn Magne, elektriker 
ved settefiskanlegget til 
Marine Harvest.

dyktig Veileder
En fornøyd VO-leder 
JohnHoward Bottolfsen kan 
konstatere at man har lyktes 
med å samle nok deltakere 
til å gjennomføre kurs i 
det nye automasjonsfaget. 
Ukentlige samlinger med 
teorileksjoner - innleveringer 
og veiledning på nett gjennom  
Industriskolen på It’s learning.
- Jeg er også svært fornøyd 
med at vi har fått med oss 
Bjørn Behner som lokal 
veileder i studieverksted 
og som nettveileder eller 
rettelærer for Industriskolen 
- dette er det beste tilbudet 
deltakerne kunne fått, mener 
John Howard.
Bjørn Behner er ingeniør 
i automasjonsfaget, etter 

mer og bedre på automasjon
Bedriftene etterlyser 
det, kursdeltakerne 
har hatt lyst lenge, 
og veilederen er 
høykvalifisert. Derfor 
går startskuddet nå for 
MVS Voksenopplæring 
sitt automasjonskurs 
for park-elektrikere.

fagbrev som elektriker i 
tidligere Hydro i Glomfjord. 
De senere år har han vært 
fast inventar i industriparken 
– da på jobb for Elektro 
i Bodø knyttet til REC-
utbyggingene. Nå skal 
han lede de studerende til 
eksamen i juni neste år, før de 
må dokumentere 18 måneders 
relevant praksis i det nye 
faget.

Bedre motiVert
- Ukentlige samlinger er 
svært gunstig, for da ”piskes” 
man bedre, og det er lettere å 
holde seg oppdatert og følge 
framdriften, mener Bjørn.

I fagopplegget, som er utviklet av www. 
industriskolen.no, skal han selv leies inn 
som både nettveileder og rettelærer, samt 
lokal veileder på Schalthuset i om lag 
120 timer fram til neste sommer. Bjørn 
selv er altså ingeniør og har lang fartstid 
i bransjen, i tillegg til at han nå er med 
i prøvenemnda for automasjonsfaget i 
Nordland.
- Jeg har gledet meg til denne jobben. 
Når man underviser folk som er aktive 
i arbeidslivet, møter man en helt annen 
og bedre motivasjon enn hos dem som 
kommer rett fra skolebenken, sier han.

satser på egne
Flere parkebdrifter har lenge ønsket 
seg økt automatikerkompetanse. I 
særdeleshet REC og BIS, men også 

andre.
- Flerfaglighet er generelt viktig i 
BIS – da er vi bedre rustet til å tackle 
oppdrag som dekker flere fagfelter. Og 
det svinger jo i bransjen – én dag trenger 
du en automatiker i 50 prosent, så i 100, 
forklarer BIS-leder Sture Karlsen.
Han bekrefter at bedriften investerer 
betydelig i automasjonskurset, og at dette 
er en viktig og riktig investering.
- Alle bedriftene her har slitt med å 
rekruttere automatikere til Glomfjord. Da 
er det naturlig å ta tak i elektrikerfaget, 
som er nært beslektet, og se på om våre 
egne kan videreutdannes. For de er jo 
her! mener han.

fordel for alle
Kent og Bjørn Magne er i hvert fall 

klare til å gå veien. Begge tok elektriker-
skolegangen i Glomfjord, og læretid i 
henholdsvis Meløy Energi og BIS. Kent 
havnet senere i Monos forgjenger SiNor, 
før han ble Multi-mann i 2004. Bjørn 
Magne har vært elektriker i Marine 
Harvest de siste fem årene.
- Automasjon er veldig interessant, og 
det blir langt mer av det nå, etter den 
utbyggingen vi gjør av smoltanlegget, 
sier han.
- Akkurat nå tenker jeg kun på å heve 
min egen kompetanse, fordi bedriften 
også vil det. Men det er klart at det er en 
fordel for begge REC-bedriftene, og for 
så vidt andre bedrifter i parken, at vi er 
flere som øker kompetansen vår, mener 
Kent Kvalnes.

- jeg har gledet meg til dette automasjonskurset – folk som står i arbeid er gjerne veldig motiverte deltakere, mener veileder Bjørn Behner. her viser han fram 
nettilbudet til deltakerne Bjørn magne johansen (f.v.), sindre kibsgaard og kent kvalnes.



24 25

reCs nye vikarpool
Vikarkabelen er omfattende 
i den travle produksjonen 
ved REC Wafer Multi, og nå 
oppretter bedriften egen 
vikarpool. Dét er de glade for, 
Anita Engen, Trygve Åsvang og 
Ole Anders Dyrkorn.

ole anders dyrkorn – også fast på reC-laget.

- Første gang e kom på jobb her, så angra 
e – e knust jo de der waferan – de va som 
en kortstokk, de fôr alle veia!
Anita Engen (48) flirer godt av REC-
starten sin for drøyt tre år siden. For da 
hun kom innenfor portene første gang, 
hadde hun alt annet enn bakgrunn fra 
industri-produksjon. 
- Men jeg trives veldig godt med de jeg 
jobber sammen med – arbeidsmiljøet er 
godt, og det er kjempeviktig for meg! Jeg 
gikk gjerne ned i lønn, hvis det kunne 
sikre meg et godt arbeidsmiljø – det ville 
vært verdt hver krone!

ut, og inn igjen
Og nå er hun altså fast på laget til REC 
Wafer Multi, Anita Engen. Mange, 
spesielt glomfjordinger, vil nok 
kjenne henne fra Coop Marked, og før 
dét igjen fra Glomfjord hotell. Og i 
ungdomstiden rakk hun arbeidsopphold 
både hos kolonial Lorentzen på Karl 
Johans gate, ved Svartiskroa, Nordland 
Betongindustri og Svartispaviljongen. Så 
var det at tidligere Multi-produksjonssjef 
Petter Breivik kalte henne til tjeneste 
i mai for tre år siden. Ikke fast jobb 
den gangen, men etter hvert til MBS 
Personellutleie, og utleie til nettopp 
Multi.
- Og så har jeg vært her hele tiden, og 
trives godt. I fjor sommer ble jeg jo 
permittert, vet du, og før jeg gikk ut døra, 
skulle jeg bare ta ei brødskive på kantina. 
Men midt i første tugga så ringte de – da 
skulle jeg bare komme på jobb igjen! 
smiler Anita, som har tre barn på 27, 21 
og 15 år og er stasjonert på waferlinjene.

ikke ledig
Nå er hun altså fast ansatt i REC Wafer 
Multis egen vikarpool. En annen som er 
fornøyd med å være i samme situasjon, 
er Trygve Åsvang (34) på rentrommet. 

Samboer på Halsa, to barn og et tredje 
på vei.
- Dette er arbeid som passer meg bra. Det 
er tre år siden jeg flyttet tilbake fra byen, 
men jeg har kun vært arbeidsledig i én 
måned.
Opplyser Trygve, som så langt har lengst 
fartstid som operatør ved EWOS på 
hjemstedet Halsa. Men som også har 
vært ekspedisjonsmedarbeider i MaxMat 
i Bodø og lagermann på Nexans på 
Sunnmøre.

greit med fast
Ole Anders Dyrkorn er neste. Også han 
har nå fått god fartstid i REC Wafer 
Multi gjennom utleie fra MBS, og nå 
altså fast jobb. Etter allmenne fag på 
Ørnes, folkehøgskole og militærtjeneste 
på Håkonsvern, havnet han i Trondheim 

til ulike småjobber før returen til 
Glomfjord tidlig 2008.
- Jeg skulle være her i 16 dager, men her 
er jeg. Greit å få fast jobb, så trenger jeg 
ikke forholde meg til kontrakt lengre. 
Og så får jeg jo ta del i bonusordninger i 
bedriften, smiler Ole Anders. 

…og 14 andre
Dyrkorn, Åsvang og Engen er altså tre av 
dem som nå utgjør vikarpool-en i REC 
Wafer Multi. De andre navnene: Thomas 
J. Pedersen, Lill Marita Kristensen, 
Gunvor Dahle, Bjørn Thore Simonsen, 
Geir Lunde, Håkon Myhre, Lisbeth 
Mathisen, Kjetil Aag Bårdsen, Ole 
Christoffer Skottheimsvik, Ove Sæle, 
Svetlana Antonsen, Janne K. Ringøy og 
Ole Jørgen Engan. Midlertidig ansatt er 
Paul Andreas Larsen.

jeg er opptatt at tilhørighet, så det kjennes bra å kunne si ”vi” og ikke ”dere”, mener anita engan, som 
har fått fast ansettelse i reC Wafer multi.

trygve åsvang har vært borte fra meløy i flere år, 
men nå har han fått fast jobb i reC i glomfjord.

Mange bevegelser i REC-staben i vår og 
sommer – mange inn, noen ut. Noen går 
utdanningsveien.
Roald Magne Jensen, for eksempel, som 
forlot Mono 30. juni for å begynne på 
ingeniørutdanning. Camilla Laastad sa 
takk for seg 31. juli – hun begynner på 
utdanning som lærer. Likeens Dan Johnny 
Åsjord, som reiser til Bodø for utdanning 
og var feridg i Glomfjord 30. juni.
Andre som nå har sluttet i Mono og er ute 
av industriparken er Bente Sørgård (31. 
mai), Markus Sletteng (31. mai), Niclas 
Neverdal (13. juni), Eva Rasmussen (1. 
august) og Christoffer Seljeseth (31. 
august), som faktisk søker lykken i 
Thailand. Mens Håvard Olsen, han drar 
ikke langt når han slutter i Mono – Håvard 
går nemlig til jobb i SiC Processing.

Et stort antall vikarer er viktige for 
å opprettholde RECs omfattende 
waferproduksjon i Glomfjord. 
I sommer og i høst er det disse 
som er og har vært viktige vikarer 
i produksjonen ved REC Wafer 
Mono: Ninja G. Antonsen, Anders J. 
M. Strøm, Natalie H. Sivertsen, 
Tom Anders Pedersen, Renate 
Ødegård, Amanda Votvik, Ninja 
R. Torrissen, Tore Selstad, Patrick 
Berg, Jim Roger Johansen, Rainer 
Kildal, Krister Kildal, Edward 
Fitzgerald, Richard Lein, Bjørn Egil 
Mikalsen, Roy Wiggo Svenning, 
Marlene Karlsen, Annette Roska 
Nilsen, Lars-Reidar Jensen, Karl 
Christian Steindal, Lise Flostrand 
og Elisabeth K. Jensen.

En rekke nye har funnet 
fast plass på REC Wafer 
Multis lønningslister 
siden sist, blant andre 
tre tidligere lærlinger 
i bedriften. Herrene 
Helge Gerhardsen, Lars 
Even Skogli og Vedad 
Rihic er nemlig inne 
som prosessoperatører. 
Kenneth Mikkelborg 
er på plass som 
vedlikeholdsoperatør 
hos Mono, i likhet med 
automatiker Sjur Bjerke 
Skålvik. Og i samme 
bedrift har Ørjan Zahlsen 
endret status fra vikar til 
fast ansatt prosessoperatør. 

Viktige vikarerUte av REC … og inne i REC
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fikk mer penger

FOrtSEttEr SIDE 28

- Eierne våre har tro på oss, på 
teknologien vi skal benytte, og på 
produktene våre. 
- Det er derfor de skyter de inn 
mer penger, forteller styreleder 
Lothar Maruhn i Scan Crucible.
For: i sommer ble aksjekapitalen 
forhøyet i det fire år gamle 
selskapet. Som for det første 
betyr at Sparebank1 Nord-Norge 
Invest kommer inn på eiersiden. 
Og for det andre tre millioner 
kroner i frisk, innskutt kapital. 
Scan Crucible er altså sikret 
videre drift, og tidsperspektivet er 
fram til neste sommer.

skal forBedre
- Vi var avhengig av å få inn 
mer kapital, og nå får vi også 
muligheten til å gjøre en del 
forbedringer som både skal øke 
produksjonen og gjøre kvaliteten 

Eierne har skutt inn tre 
nye millioner, og driften 
ved Scan Crucible er 
sikret til neste sommer. 
Nå skal høsten brukes til å 
skaffe nye 30-40 millioner. 
Fullskala oppbygging...

i høst skal scan Crucible produsere 4-500 kvartsdigler i 
måneden i likeretterbygget. her viser det seg uaktuelt å gjøre 
en fullskala oppbygging – den vil mest sannsynlig skje i den 
tidligere råglassfabrikken.

Scan Crucible trenger flere operatører. 
Både straks og gradvis.
- Tre av folkene våre sluttet i sommer, 
og vi må få erstattet dem så raskt som 
mulig.
- I tillegg skal vi gjennomføre en 
gradvis rekruttering og opplæring 
der vi forbereder oss på fire-skift og 
deretter døgnkontinuerlig produksjon. 
Når produksjonen også foregår på natt 
og i helgene, er vi avhengig av å ha 
dyktige fagfolk på alle skift, og denne 
opplæringen må skje gradvis, forteller 
daglig leder Finn Nordmo.

Den tidligere råglassfabrikken på Nedre 
er fortsatt det mest aktuelle for framtidig 
produksjon av kvartsdigler.
- Det er helt uaktuelt å bygge ut 
Likeretteren – ikke minst blir det altfor dyrt 
i dagens situasjon. Nybygg er heller ikke 
sannsynlig, på grunn av kostnaden, avklarer 
Lothar Maruhn.
- Dermed er det mest aktuelt med det 
tidligere PQ-bygget, som eies av Meløy 
Næringsutvikling AS, MNU Meløy 
Eiendom AS og Terje Halsan AS. Om det 
er snakk om å bruke hele bygget, eller bare 
deler, er uavklart.

Trenger flere Trolig PQ

høyere, forklarer han og daglig 
leder Finn Nordmo.
To-skift i fjor, nå jobbes det tre-skift 
hos produsenten av kvartskrukker, 
rettere sagt digler. Sluttproduktet 
fra Scan Crucible-staben på 11 
ansatte fylles nemlig med silisium 
og står i ovnene som trekker 
monokrystallinske silisiumingoter. 
Ved NorSun i Årdal og ikke minst 
ved REC Wafer Mono, altså naboen 
i Glomfjord.
- Sommeren har vært litt laber, men 
ukerekorden vår fra mai er på 170 
digler. Med normal tre-skiftordning 
skal vi kunne produsere 4-500 
digler i måneden, mener Finn.

skal skaffe 40 mill.
Idéen og pilotprosjektet han selv 
har vært sterkt engasjert i i seks 
år, er altså i produksjon, med sine 
to smelteovner. Men, den friske 
kapitalen er kun å betrakte som en 
mellomfinansiering:
- Ja, nå skal produksjonen først 
bygges gradvis opp både på 
kvalitet, volum og nye kunder, 
begynner Lothar.
- Men i høst skal det jobbes for 
fullt for å finansiere en fullskala 
oppbygging av anlegget. Vi fikk nei 

fra eierne i forrige runde, men 
nå presenterer vi en teknologi 
med automatiserte ovner, som 
krever mindre stab og gir lavere 
driftskostnader. Dermed vil 
oppbyggingen koste 30-40 
millioner kroner, og vi ser for oss 
en stab på om lag 30 ansatte.

skal Bli foretrukket
Prosjekt Scan Crucible extension 
er altså krympet betydelig i 
kostnad og mannskap i forhold 
til de opprinnelige skissene – 55 
millioner og 60 i staben. Troen 
på lønnsomheten har imidlertid 
ikke krympet.
- Nå dekker vi 20 prosent av 
behovet til NorSun, ved at 
vi leverer cirka 200 ingoter i 
måneden til dem, forklarer Finn.
- REC Wafer Mono antyder 
samme behov, men der 
må vi først bli ferdig med 
kvalitetstesting og opptrapping. 
Kommer vi opp og gå med slike 
volumer, kan vi trappe opp til 
fire-skift, og målet vårt er jo å 
bli den foretrukne leverandøren 
til disse, ikke andre- og 
tredjeleverandør, som i dag.

scan Crucibles eiere har tilført mer penger, og driften er sikret fram til neste sommer. i høst 
skal styreleder lothar maruhn og daglig leder finn nordmo forsøke og finansiere fullskala 
oppbygging av anlegget.
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Scan Crucible-ledelsen skal i høst friste 
nåværende og nye investorer til å legge 
30-40 millioner kroner på bordet. Målet 
er fullskala oppbygging av kvartsdigel-
produksjon i Glomfjord fra neste år.

mer forståelig
- Men forretningsplanen vår er ikke god 
nok, den er rett og slett litt uforståelig - 
skrevet av ingeniører, og for ingeniører, 
mener Finn Nordmo.
- Så vi må endre den slik at investorene 
tydeligere ser hva som er verdiskapingen, 
etterspørselen og det faktiske 
sluttproduktet. Dette er faktisk litt for 
vanskelig tilgjengelig i forretningsplanen 
nå, sier han.
Sammen med Lothar Maruhn har han 
klokkertro på lønnsom produksjon av 
kvartsdigler i Glomfjord. NorSun og 
REC er kunder i Norge – nå skal det 
skaffes kunder i Europa.

letejoBB
- Først må vi gå på våre egne eiere 
og høre hva de ønsker. Deretter må vi 

søkes: 
investorer
Forretningsplanen må bli bedre 
for å lokke investorer.

dersom scan Crucible-ledelsen lykkes med å finansiere en fullskala utbygging, blir produksjonen trolig 
etablert i den tidligere råglassfabrikken.

kanskje få noen til å lete etter investorer 
for oss – vi kjenner jo ikke så mange 
andre miljøer enn de for solenergi, mener 
Lothar.
- Her har det gått litt opp og ned noen år 
– kanskje er det ikke mange som vil satse 
akkurat nå. Så kanskje må vi forsøke og 
finne noen aktører som vil satse innen 
flere former for energi – vind, vann og 
solenergi. Enkelte fond har også gjort 
seg bemerket som investorer, så dét er 
kanskje en mulighet.

finn fortsetter
MNU er største eier i Scan Crucible, 
mens de andre er selskapene Sparebank1 
Nord-Norge Invest (ny), Norsk Mineral, 
Bodø-Gruppen Invest, Hans Cho, 
iEnergies og Finneid Sveis Eiendom.
- Jeg for min del sitter fram til det er 
avklaring på denne hovedfinansieringen, 
opplyser Finn Nordmo, som går i sitt 69. 
år.
- Hvis dét går bra, kommer vi nok til 
å lete ute i markedet etter en ny daglig 
leder. Men jeg har vært med lenge og har 
en god del kunnskap, så det blir uansett 
naturlig med en overlappingsperiode, 
mener han.

Industrifolk har ikke tilgang til tall, 
men får bekreftet fra Yara og REC at 
strømutfallene betyr betydelige tap. 
I bedrifter som har døgnkontinuerlig 
drift, og som produserer for 
millionverdier hvert døgn, sier det seg 
selv at produksjonsstopper raskt betyr 
store tap.

flere dager
- Jeg kan bekrefte at tapene for Yara 
er på flere millioner kroner, forteller 
Leif Kristiansen.
- Det er ikke bare selve utfallet som 
gir tap. Vi får problemstillinger 

krever politiske grep
Fire større forstyrrelser i 
strømtilførselen i sommer 
påførte parken tap på flere 
millioner kroner. – Må bli en 
sak på politisk nivå, mener 
Hilde Rolandsen.

- det må presses på, også politiske 
veier, for å få til en bedring, mener 
fabrikkdirektør hilde rolandsen i reC 
Wafer multi.

rundt både nedkjøring og utslipp, og i 
forbindelse med oppstart kan det ta flere 
dager før vi i praksis er i full produksjon 
igjen.
Leif forteller om flere mindre strømdipp 
i sommer, men altså fire utfall av 
betydning. Første gang var 13. juli, da 
en feil i et overstrømsrelé til hovedtrafo 
T2 førte til at Yara mistet strømmen i 10 
minutter. Full stans i produksjonen.
- Men de andre bedriftene rammes også, 
siden trykkluften som Yara leverer, også 
forsvinner. 

fire tilfeller
Neste anledning var natt til 31. juli:
- Dette var utfallet som ble mye omtalt i 
media. På grunn av lynnedslag var hele 
strekningen fra Bodø til Halsa uten strøm 
i vel ½ time. Så opplevde vi to kraftige 
spenningsdipp, henholdsvis 6. og 13. 
august. Første gang var det jordslutning 
på linja til Fykan, andre gangen var det 
feil ved Meløy Energi sitt 22kV-nett på 

Halsa, oppsummerer Leif.
- Spesielt ble natt til 31. juli kostbar 
for oss, bekrefter fabrikkdirektør Hilde 
Rolandsen ved REC Wafer Multi.
- Etter en stopp i produksjonen kan 
vi få lavere utbytte – det går ut over 
kvaliteten, og vi må sortere ut mer fra 
waferlinjene. Strømdippene er mindre 
kostbare, men blir de mange nok, blir 
dette også et problem, sier Hilde, som 
ikke vil oppgi beløp, men fastslår at 
strømkuttene er kostbare for REC.

sommeren er sårBar
Leif Kristiansen har de senere år hatt tett 
og god dialog med Saltens Kraftsamband 
om kvaliteten på kraftsambandet og – 
leveransen til Glomfjord Industripark. 
Ikke minst i forbindelse med stormen 
”Narve” i 2006. Nå eier Bodø Energi 
nettet.
- Sommeren er ekstra sårbar, siden 
det er høysesong for vedlikehold og 
derfor færre kraftstasjoner i drift. Da 

kan vi få kjenne det på kroppen, og vi 
er selvsagt opptatt av å vite hvorfor 
nettet er så sårbart, og hvordan vi kan 
sikres en stabil krafttilførsel også under 
vedlikeholdsarbeid og når vi vet at det er 
meldt vær som kan true kraftforsyningen, 
sier Leif.

BØr Bli politisk
Hilde Rolandsen mener på sin side at 
dette må gjøres til en politisk sak.
- Det er vel en oppfatning hos oss at 
nettet her er for sårbart, at linja er for 
svak. Jeg tror nok at det her må presses 
på, også politiske veier, for å få til en 
bedring.
Hun slår fast at kraftforsyning og kvalitet 
på kraftleveransen er en viktig sak for 
hele Glomfjord Industripark, både på 
kort og lang sikt.
- Å ha en robust infrastruktur for strøm 
og vann er like viktig som gode råvarer 
og høy kompetanse, understreker hun.

yara og reC ble stygt rammet av de fire store forstyrrelsene i strømtilførselen i sommer. tapene beløper seg til mange 
millioner kroner.

- sommeren er ekstra sårbar, siden 
det er høysesong for vedlikehold, 
fastslår leif kristiansen, elkraftsjef i 
yara glomfjord.
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Prosjektet ble både mer langvarig og 
kondisjonskrevende enn herrene Leif 
Kristiansen og Jon Roger Pedersen så for 
seg, men: i løpet av september er altså 
parkens nye nettverk av veier komplett. 
18 millioner har det kostet, og nå blir 
trafikkhverdagen endret for deg og meg.

forsinket, forsinket
- Dette har tatt lang tid – unødvendig lang, 
vil nok enkelte mene, innrømmer Yaras 
parksjef Leif Kristiansen.
- Men, det er jo vanskelig å bygge veien 
før fundamentet er klart. Og når man er 
avhengig av at infrastruktur fra de enkelte 
utbygginger kommer i bakken til rett 
tid, virker det selvsagt inn når det blir 
forsinkelser i prosjektene, som i REC 
SiTech extension.
Denne måneden ferdigstilles imidlertid 
veggrøfter og fyllingskanter, og det skal 
merkes, skiltes, monteres belysning, porter 
og bommer. Asfalten, vet vi, er lagt i 
sommer, med unntak av den siste veibiten 
mellom SiC og Viadukten.
- Her skal det først legges ledninger og 
rør over veibanen i forbindelse med at vi 
skifter vestre hovedkloakk i høst, opplyser 
prosjektleder Jon Roger Pedersen i Yara.

veien til en ”ny” industripark
Etter fem år med vei-
sammensurium og midlertidige 
løsninger: nå er det ferdig, 
parkens nye og flotte veianlegg 
til 18 millioner kroner. Og nå skal 
du og jeg endre trafikkvaner…

ferske bilder fra fjellet viser at ”nye” glomfjord industripark begynner å ta form 
etter fem år med intens utbygging.

midlertidig, midlertidig
Veinettet i Glomfjord Industripark 
har vært et sammensurium av nye og 
midlertidige løsninger helt siden REC 
stakk spaden i jorda for REC ScanWafer 
extension i julesvingen i 2005. Og dét 
skulle bare bli begynnelsen, for 1 ½ 
år senere gikk startskuddet for REC 
SiTech extension, og ikke lenge etter 
sprengte M3 Anlegg de første salvene i 
Setvikhaugen, der Bodø Gruppen bygde 
fabrikklokale for SiC Processing. Når 
”nye” Glomfjord Industripark nå kan 
presentere seg, er det med infrastruktur 
og et veinett som både er mer 
omfattende, fleksibelt og bedre tilpasset 
kommende etableringer. I tillegg er den 
problematiske tungtrafikken gjennom 
sentrum og rundkjøringa nærmest 
eliminert.

stenger, stenger
- En viktig endring som nå kommer, 
er at all trafikk av folk og gods skal gå 
langs den nye innfarten ved fritidsbadet, 
og gjennom en ny port/bom sørøst for 
REC Wafer Mono. Dagens innkjørsel 
ved Portvakta skal i hovedsak være 
stengt i fortsettelsen, noe som øker 
trafikksikkerheten i det området 
betydelig, mener Leif.
- Mange veier her, nå. Navn?
- Nei, det er ikke tenkt på navn. Dette 
er noe vi også må involvere Meløy 
kommune i, for den nye innfartsåren 
forbi Mono, ned til SiC og over til 
Viadukten, er jo kommunal.

hoVedgate uendret
- Dagens ”hovedgate” ser nokså sliten 
ut nå, når alle andre veier har splitter ny 
asfalt?
- Dét gjør den, men det har ikke vært 
aktuelt å ta for seg den i denne omgang. 
For skal man først gjøre det, må man 
også oppgradere med fortau og den 
standarden som det øvrige nå har, og 
da ville det blitt en merkostnad på 2-3 
millioner kroner. I en tid der vi også 
har en del etterslep på bygg-siden på 
Nedre Område, er ikke dette lett å få 
gjennomslag for, forklarer Leif.

rydde, rydde
Nå appellerer han til alle bedriftene i 
parken: rydd!
- Siden vi som parkeier er i ferd med 
å sluttføre vår del av ansiktsløftingen 
i parken, mener jeg det er viktig at 
hver enkelt bedrift tar et ansvar. Det 
ser ikke like pent ut overalt, og det vil 
sende positive signaler til omverdenen, 
besøkende og samarbeidspartnere dersom 
det jevnt over ser ryddig og ordentlig ut 
innenfor portene, mener han.
- Apropos porter og gjerder, Jon 
Roger….?
- Ja, nå som utbyggingene er avsluttet 
og veiene er ferdig, skal det komme opp 
gjerder. Dette betyr at vi i hovedtrekk 
skal tilbake til ordningen fra tidligere, 
ved at man må passere gjennom bommen 
for å komme til bedriftene på Øvre, med 
unntak av REC Wafer Mono og SiC, som 
har egne ordninger.

her kommer parkens nye ”checkpoint”. den splitter nye innfartsåren til Øvre mellom reC Wafer mono og siC processing skal utstyres med bom.

…mens dagens portvakt blir historie for det aller meste av person- og varetransport. 

hit, men ikke lengre. den kommunale vegen stopper rett nedenfor siC-
fabrikken. marine harvest må dermed besørge vegvedlikeholdet selv. 

fra den helt nye skjæringa nedenfor steinbruddet.

dagens ”hovedgate” vil ikke bli oppgradert i denne omgang – dét vil koste 
2-3 millioner kroner.
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siden sist siste sidensiste siden siden sist

Slik ser det nå ut på toppen av Setvikhaugen, etter at Statnett har 
laget anleggsvei opp fra fritidsbadet og helt ned til fjord-enden av åsen. 
Bakgrunnen: kraftlinja fra Svartisen til Rana er trolig blant de av Statnetts 
linjer som får mest juling av vind og nedising. Derfor har Statnett nå brukt om 
lag 14 millioner kroner til å legge parallelle reservelinjer over Glomfjorden og 
Holandsfjorden. For å frakte opp utstyret som skulle til for å montere reservelinja, 
ble anleggsveien på bildet bygget.

Vei på Setvikhaugen


