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I produksjon: 
“nye” Marine 
Harvest leverer 
sine første 3,2 
mill. 
sIdE 9

Yara I 
Mars: 
nesten-best 
i moderne 
tid. 
sIdE 16-17

Fra svErIgE: 
ali vil bli 
ingeniør, 
og bedre i 
norsk. 
sIdE 20

øker endelig
- REC Wafer Mono 
blir en sikrere 
arbeidsplass for hver 
dag som går! mener 
produksjonssjef CG 
Hans Ove Hagen (t.v.) 
og ovnsoperatør 
Mikael Dahl. I over 
tre måneder har 
produksjonen økt 
med 1 prosent hver 
eneste uke.  SIDE 6-7
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gratulerer!

37-åringen er fra 14. mars i år 
lagerkoordinator hos SiC Proces-
sing.
- Dette blir som da jeg sist gang 
byttet jobb – jeg hadde knapt nok 
vært innenfor døra hos Felleskjø-
pet på Ørnes før, da jeg begynte 
der. Denne gangen ble det også 
bytte til noe helt nytt for meg, 
slår han fast.
Opprinnelig fra Neverdal, bosatt 
på Ørnes, nå jobbpendling til 
Glomfjord Industripark. Etter 
nøyaktig fem år med butikk- og 
lagerarbeid hos Anita Taraldsen 
& Co., tok han altså fatt på job-
ben i slurryfabrikken for snart to 
måneder siden. Før FK-tiden hus-
ker vi Kjetil fra mangeårig jobb 
som røkter ved settefiskanlegget 
til Marine Harvest her inne.

TravEl FrITId
- Den viktigste grunnen til at 
jeg ønsket jobben ved SiC, var 
at det er spennende med en ny 
utfordring ettersom jeg også 
tok fagbrevet i materialadmi-

kjetil kom tilbake
Nøyaktig fem år etter 
at han forlot, jobb-re-
turnerte Kjetil Kristen-
sen til industriparken. 
Og nok en gang: til noe 
helt annet.

kjetil kristensen har igjen fått glomfjord Industripark som arbeidssted.

nistrasjon i 2009, forklarer han, 
som opprinnelig er operatør i 
akvakultur.
- Men, ettersom jeg har det 
travelt på fritida som både 
trebarnsfar, trener, dommer og at 
jeg sykler litt, var det også viktig 
at jeg nå får fri i helgene og at jeg 
går dagtid halv åtte til halv fire. 
Dermed er han en del av SiC-
logistikken, som ledes av Jan 
Robert Skaland. Kollega av 
Kjetil er også Bjarne Arntsen, 
som vi møtte i forrige utgave av 
Industrifolk.

MEsT oppdrETT
Kjetil Kristensen har fortsatt 
brorparten av sin fartstid i opp-
drettsnæringa. I 1992 fikk han 
jobb som operatør i akvakultur 
for Mowi med arbeidssted Bolga. 
Fem år senere flyttet han altså 
til fastlandet og settefiskproduk-
sjon i Glomfjord. Som var eiet av 
Hydro Seafood, senere Nutreco 
og deretter Marine Harvest, som i 
dag. Kjetil søkte nye utfordringer 
rett ned bakken for heimhusan på 
Ørnes i mars 2006.
- Og jeg hadde en flott tid på 
Felleskjøpet, det skal sies. Men 
jeg synes det er et privilegium å 
kunne ta nye utfordringer, og her 
er det jo et enda større miljø. Å 
pendle til Glomfjord er ikke noe 
problem – jeg liker å kjøre bil!

Den flotte skuta “Yarajenta” har de fleste 
meløyfjæringer stort sett bare sett i fortøy-
ningene på Ørnes. Mange er ikke klar over 
at den kan bli “din” for noen timer.
- Ja, det er fortsatt mange som tror båten er 
forbeholdt Yara-bruk. Men slik er det ikke, 
vi kan ta alt av oppdrag for firmaer i alle 
størrelser. Om det er frisørene på Ørnes som 
vil ta seg en kveldstur sammen, eller et skift 

“Yarajenta” er klar for skjær-
gårdsoppdrag. - Du trenger 
bare et organisasjonsnum-
mer, forteller skipperen.

“Yarajenta” – klar for deg og tur i skjærgården.

på REC – de er hjertelig velkommen alle 
sammen, forklarer skipper Arnt Jørgensen.
Med to salonger om bord har han og 
matros Frank Isaksen en kapasitet på 20 
personer når det skal bespises.
- Vi tilbyr skjærgårdsturer etter ønske, og 
kan servere alt fra småretter til lunsj og 
full middag, opplyser Arnt.
- Prisen, da?
- Den er overhodet ikke skremmende! 
Ta kontakt for en prat og tilbud på tur, 
oppfordrer han.
Og Arnt Jørgensen når du på tlf. 95 77 30 
85. Booking til Ann Helen Solbakken, tlf. 
91 17 99 26.

- Velkommen 
om bord!

klart for normal-stans
Så samler Yara og samar-
beidspartnere seg for den 
travle revisjonsstansen. Og i 
år er den endelig “normal”. 

Yara har satset tungt over flere år, 
og både i porsgrunn og glom-
fjord, for å redusere sine utslipp av 
lystgass. under denne månedens 
revisjonsstans gjøres det nye kutt-
tiltak i syre a.

Årets revisjonsstans hos 
Yara blir en normalstans 
på om lag én uke, fortel-
ler driftssjef arve jordal.

- Ja, denne gangen beregner vi at det blir 
en normal stans, det vil si om lag én uke, 
opplyser driftssjef Arve Jordal i Yara 
Glomfjord.
For normalt var det verken i fjor eller 
forfjor. 2010-stansen varte i fire uker, og 
2009-stansen i hele 10 – direkte forårsa-
ket av fall i gjødselmarkedet.

rEdusErEr MEr
Torsdag 19. mai begynner altså årets 
nedkjøring av fabrikkene, lørdag 21. er 
det stans, og så skal produksjonen av 
mineralgjødsel være oppe igjen torsdag 
26. mai.
- Ett av prosjektene under stansen er at vi 
skal montere nye kurver i ovnene i Syre 
A, slik at vi kan redusere lystgassutslip-
pene våre enda mer.
Yara beregner at selskapet gjennom sitt 
arbeid for å redusere lystgassutslipp i 
Porsgrunn og Glomfjord har kuttet Norges 
totale CO2-utslipp med to prosent.

ØkEr MEr
- I tillegg skal vi ha revisjon på en 
kompressor i Syre B og bytte en 
del vannrør som er i dårlig stand. 
Et annet arbeid som skal gjøres er å 
forberede prosjektet i Fullgjødselfa-
brikken der vi sprayer NP-smelte i 
tørketromler for å begrense overgra-
nulering, som igjen skal kunne øke 
produksjonen vår enda mer, forteller 
driftssjefen.

Elin ovesen, 55 år

60 år
Roald Nilsen, Yara, 10. juni

55 år
Jan Kyrre Bogen, BIS, 5. juni
Elin Ovesen, REC Wafer Mono, 20. juni
Andreas Johansen, Yara, 26. juni
Nadja Kiil, REC Wafer Mono, 29. juni

50 år
Nina Wiland, SiC Processing, 21. mai

45 år
Bernt Magnussen, Yara, 1. mai
Jonny Pedersen, Yara, 13. mai
Tommy Solhaug, Ewos, 22. juni

40 år
Hilde Magnussen, REC Wafer Mono, 4. mai
Vivian Svendsgård, REC Wafer Mono, 14. mai
Jon-Einar Kristensen, REC Wafer Multi, 1. juni
Hilde Solhaug, REC Wafer Multi, 2. juni

35 år
Børge Hansen, EWOS, 6. mai
Finn-Erik Heitmann, Yara, 21. mai
Jens Bernhard Tindvik, REC Wafer Mono, 20. juni
Roy Arne Sandberg, Terje Halsan AS, 29. juni

30 år
Lise B. Hegglund, REC Wafer Mono, 19. mai
Stine Mari Halsan, Terje Halsan AS, 28. mai
Ståle S. Robertsen, REC Wafer Mono, 4. juni

25 år
Kenneth Mathisen, Yara, 1.mai
Sindre Kibsgaard, BIS, 3. mai
Lars-Jacob Angelsen, SiC Processing, 8. mai
Roger Sørvåg, REC Wafer Multi, 15. mai
Christoffer Leonhardsen, Si Pro, 22. juni

20 år
Maiken S. Antonsen, REC Wafer Multi, 6. mai
Michael Rasmussen, REC Wafer Multi, 27. juni

Industrifolk gratulerer alle med 
runddag i perioden 1. mai til 30. 
juni!
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- joda, vi er nok litt for mange i dag, 
sier Mono-sjef roar karlsen.

- Men viktig å ha rett sammensatt 
kompetanse, mener Multi-sjef Hilde 
rolandsen.

- Nå skal det gjøres en best mulig jobb over-
for Yara, som vi har skrevet kontrakt med. 
Så jobber vi samtidig overfor andre aktuelle 
kunder, uten at jeg i dag vil si hvem det er, 
forteller Lothar Maruhn.
Etter betydelig forarbeid og forhandlinger kan 
altså styrelederen i Meløy Havnebygg sånn 
sett slippe skuldrene ned: den lenge planlagte 
containerhavna i Glomfjord kommer i drift. 
Nå.

første container ut
Kontrakt med Yara ble skrevet i 
mars, nå blir det prøveskiping. 
Meløy Havnebygg starter drift 
av containerhavn. – Behovet er 
stort, sier styrelederen.

I vår skal containerhavna i glomfjord 
være i ordinær drift. – Først skal vi gjøre 
en god jobb for Yara, men dette er et 
tilbud næringsliv i hele Meløy har bruk 
for, mener styreleder lothar Maruhn.

MÅl: 4.000
- Nå skal det kjøres en prøve-shipment 
i samarbeid med North-Sea Container 
Line, de som har båtene som kommer inn 
og ut. Så er målet å være i ordinær drift 
nå i mai.
Og ordinær drift, den defineres i kon-
trakten som ble underskrevet med Yara 
Glomjord i mars. 5-600 containere årlig, 
med intensjon om å øke på dersom god 
flyt og begge parter er fornøyd med 
lønnsomheten.
- Vi håper at vi i løpet av kanskje fem 
år kan være oppe i et volum på om lag 
4.000 containere. Det vil bety et volum 
på 77 containere i uken, og det er jo 
nokså god aktivitet, mener Lothar.

rusTEr opp
Det var i desember 2009 at han selv og 
Kristen Halsan stiftet selskapet Meløy 
Havnebygg, som har en aksjekapital på vel 
2,1 millioner kroner. Eierskapet er fordelt 
ved at Meløy Næringsutvikling AS/MNU 
Meløy Eiendom kontrollerer 51 prosent av 
aksjene, og Terje Halsan AS 49. Få måne-
der etter stiftelsen kjøpte MNU Eiendom 
de tomme produksjonslokalene etter PQ 
Norge Silicates, altså råglassfabrikken, 
som hadde innstilt virksomheten året før.
- Så nå skal vi investere litt i å ruste opp 
kaia, få bedre belysning og fenderverk. 
Videre opprustning av anlegget og tilfør-
selsveiene tar vi i takt med oppbyggingen 
av virksomheten.

- sTorT bEHov
Interessen for at Glomfjord-regionen skal få en 
containerhavn er ikke av ny dato. Yara, som nå er 
først ute med å tegne kontrakt med Meløy Havne-
bygg, har lenge tenkt dette som et supplement til 
dagens bulk, små- og storsekk. Og: alle som kjenner 
til utviklingen i Glomfjord Industripark siden 2005 
vil vite at godstrafikken inn og ut har økt nærmest 
enormt. Så var da også REC involvert i forhandlin-
gene som nå fører til container-oppstart, men har 
valgt å beholde dagens transportløsninger.
- Vi vet at behovet er stort, bare ved å se på in-
dustriparken og næringslivet i Søndre Meløy. Og 
for Meløy Næringsutvikling er det hele tiden et mål 
å legge til rette infrastruktur som gjør det lettere 
å drive næringsvirksomhet, forklarer Lothar, som 
også er MNU-leder.

REC Wafer Mono begynte sin svært raske 
oppbemanning da utbyggingsvedtaket ble gjort 
i juli 2007. Planen den gang var å øke staben 
fra om lag 65 til 180. I dag har Mono-staben 
passert 200 med god margin. Forklaring?

lITT For MangE
- Joda, vi er nok litt for mange i dag, sånn sett, 
begynner Roar Karlsen, som har ledet forbe-
dringsjobben ved Mono siden i fjor sommer.
- For det første skyldes dette at vi nå har inne 
en del ekstra mannskaper på vedlikehold, for 
å holde stand nå som produksjonen økes hele 
tiden. Men for det andre handler dette om at vi 
har høyt fravær – det er på om lag 15 prosent, 
og om lag halvparten er sykefravær. Dette er en 
hodepine for oss, og bidrar til at vi fortsatt har 
for høye kostnader. Fabrikken er splitter ny, så 
det er for så vidt ingen grunn til at vi skal ha så 
høyt sykefravær, mener han.

MEr analYsE
Hos nabo Multi teller staben også langt over 
200, etter at bedriften i fjor valgte å ansatte de 
over 20 vikarene som til da hadde vært innleid 
gjennom MBS Personell.
- Vi har stort forbedringspotensiale. Vi konkur-
rerer på verdensmarkedet - og vet at vi må 
holde fokus på å holde alle kostnader nede, 
fastslår Multi-sjef Hilde Rolandsen.
- Utfordringen for alle organisasjoner er å 
lykkes med å redusere kostnader gjennom 
kontinuerlig forbedring. For eksempel ved 
at enkeltpersoner bytter rolle eller får nye 
arbeidsoppgaver, dersom vi ser at vi kan jobbe 
enklere med færre ansatte i ulike prosessav-
snitt. Samtidig kan det hende at vi må ansette 
nye for å sikre oss rett kompetanse for å kunne 
forbedre oss ytterligere. 

…og Enda FlEr
I tiden som kommer skal REC-staben vokse 
ytterligere, nærmere bestemt Mono:
- Ja, hyggelig nok øker produksjonen, og vi 
kan ansette én waferlinjeoperatør og én wafer-
sagoperatør for hvert skift, altså 10 personer. 
De skal være på plass fra 1. juni, opplyser 
personalsjef Vivian Svendsgård.
- I tillegg engasjerer vi en del korttidsvikarer 
som erstattere ved sykefravær, pluss at det jo 
skal på plass 12 sommervikarer i CG-avsnittet 
og 12 i waferavsnittet.

større enn 
planlagt
Både REC Wafer Mono og REC 
Wafer Multi har i dag godt over 
200 ansatte. Dét var strengt tatt 
ikke planen.

- og nå ansetter vi flere operatører 
fordi produksjonen øker ved Mono, 
opplyser personalsjef vivian svends-
gård.
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Mikael Dahl, 23 år, REC-mann siden 2008, i 
dag operatør på CG, altså ovnene, hos Mono.
- For hver dag som går ser vi jo at produk-
sjonstallene blir stadig bedre, vi får en mer 
stabil prosess. Det er kjempeartig å være med 
på, og på ovnene blir man aldri ferdig utlært, 
smiler han.
Han og de andre har på senvinteren fått ut om 
lag 89 tonn ferdige ingoter i måneden fra de 
70 Mono-ovnene. Dette er en svært betydelig 
økning fra siste del av fjoråret, da månedspro-
duksjonen lå på rundt 65 tonn.

vIl uTkonkurrErE
- Jeg tror vi vil nå dagens optimale nivå om 
kort tid, og jeg tror også at vi da kommer 
til å utkonkurrere Mono-fabrikker i resten 
av verden på kvalitet, mener den engasjerte 
operatøren.
Ung, men erfaren i REC, siden han begynte ut 
med læretid hos nabo Multi.
- For hver dag som går ser jeg at dette blir en 
stadig tryggere arbeidsplass. Det er spen-
nende å være med på! sier han.
Produksjonssjef på CG, Hans Ove Hagen, 
bekrefter at ryggene er blitt rettere i løpet av 
vinteren, i Mono-staben.
- Joda, det var nok en del som slet litt med 
trua på at dette faktisk skulle gå bra. Men 
nå er de mørke skyene litt borte – vi har økt 
produksjonen fra ovnene med 1 prosent hver 
uke i mer enn tre måneder nå – og nå går alle 
med hevet blikk igjen, mener han.

karlsEn uTvIdEr
Vi er altså på besøk i den strøkne og gullende 
rene Mono-fabrikken, som sakte, men sik-
kert, er i ferd med å vri minus til pluss. For 
strøkent var ikke helt ordet på denne tiden i 
fjor. Etter stygg overskridelse og forsinkelse 
etter byggingen, slet driftsorganisasjonen 
tungt med å få opp produksjonen. Og etter å 
ha betalt en regning på om lag 1,8 milliarder 
kroner, stilte eierne naturlig nok klokkeklare 
krav. 

mono på god-sporet
- Jeg ser for hver dag som går at 
dette blir en tryggere arbeids-
plass. Det er rett og slett veldig 
artig å være med på, sier REC-
operatør Mikael Dahl. Endelig er 
Mono-produksjonen på rett vei.

- vi ser tallene for hver dag – det går 
kjempegodt! denne arbeidsplassen 
blir tryggere for hver dag som går, 
mener Mono-operatør Mikael dahl.

- nå er det slutt på tilfeldighetene – vi job-
ber veldig strukturert og har godt definerte 
roller, forklarer produksjonssjef Hans ove 
Hagen den hyggelige utviklingen på ovns-
området.

- Årets første kvartal ble veldig bra, og dette ser lovende 
ut. Men vi må kjøpe ferdige ingoter i Finland ut dette året 
for å gjøre kundene våre fornøyd, sier fabrikkdirektør roar 
karlsen.

- Nå går det bedre. Vi har fått til en veldig 
bra økning på ovnene, og leverer i dag 
de waferne vi skal, uten at det kommer 
reklamasjoner. I tillegg jobbes det veldig 
bra med forbedringsprogrammet RBS i de 
ulike avsnittene, og vi satser godt på fore-
byggende vedlikehold, konkluderer Roar 
Karlsen, som siden i fjor sommer har ledet 
“redningsaksjonen”.
Han skulle forlate Glomfjord 1. april, men 

har utvidet sitt opphold fram mot sommeren.

MÅ kjØpE IngoTEr
- Det er likevel langt igjen. Så for å gjøre 
kundene våre fornøyd, kjøper vi i dag ferdige 
ingoter fra Finland. Vi så jo at budsjettene 
våre for i år ikke var realistiske, og inngikk 
derfor en slik kontrakt som går ut dette året, 
opplyser Roar.
Han har tidligere slått fast at bedriften har 

dette året på seg til å prestere overfor 
utålmodige eiere. Hvis ikke, vil ikke 
fabrikken være liv laga.
- Grunnen til at vi er så på rett vei nå, 
er at vi er ferdig med tilfeldighetene, 
mener produksjonssjef Hans Ove på 
ovnene.
- Vi jobber mer strukturert med veldig 
definerte roller og ansvar. Foreløpig 
har vi ikke åpnet for at folk kan rotere, 

nettopp fordi hver enkelt har utfordring 
nok med å lære seg sin rolle og mestre 
den fullt ut. Sånn sett har vi tatt bort en 
del frihet, og effekten av det har vært 
stor, sier en fornøyd produksjonssjef.
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Staben ved Marine Harvest leverer nå årets 
første gruppe på 3,2 millioner settefisk. Den 
planlagte i februar gikk ut, men likevel skal 
det leveres om lag 8 millioner fisk ut fra 
anlegget i år, og så 12 millioner neste år.
- Og den aller første gruppa i nyhallen er på 
plass, og der er det lyst og trivelig for både 
fisk og røktere, slår André Spigseth fast.
- Vi er betydelig forsinket med ferdigstillelsen 
av anlegget, men nå er det hovedsakelig ute-
områdene og en del elektrisk som gjenstår.

TapEr pÅ vann
Så er altså produksjonen oppe og går etter at 
verdens største oppdrettsselskap har investert 
100 millioner kroner, og André ser ingen 
grunn til å ikke se lyst på fortsettelsen. Men 
rusk i maskineriet? Absolutt. Forsinkelsen har 
gitt store tap i den forstand at årets produk-
sjon ikke kan bli som opprinnelig budsjettert. 
- Og så er det dette med vannsituasjonen. Vi 
får ikke tilført så mye varmt spillvann fra 
de andre fabrikkene som vi var forespeilet 
på forhånd, og derfor har vi produsert med 

klar for første leVering
“Nye” Marine Harvest er klar 
til å levere årets første gruppe 
med 3,2 millioner settefisk. Men 
selv om produksjonen går godt, 
er forsinkelsen betydelig, og 
tilgangen på varmt spillvann 
bekymrer ledelsen.

lavere temperatur. Dermed veier den fisken vi 
nå har ferdig bare 80 gram, ikke 150. Dette 
gir igjen lengre tid med oppfôring i havet før 
slakting, og dette taper Marine Harvest penger 
på.

…MEn ØkEr anTallET
Bakgrunnen? Jo, i utgangspunktet skal alt av 
varmt spillvann fra fabrikkene til både SiC, 
REC og Yara på Øvre føres til blandebas-
senget der Marine Harvest henter for å mikse 
med kaldt vann og få den optimale settefisk-
temperaturen på 14 grader. Men:
- Så går jo ikke SiC Processing for fullt ennå, 
heller ikke REC Wafer Mono, og det er vann-
ledninger som ikke er på plass ennå. Riktig-

semek har vært en viktig leverandør, blant annet av rørsvei-
sing til den nye Marine Harvest-hallen. Her representert ved 
jan roger s. krokstrand (t.v.) og rune knudsen.

nok henter vi nå spillvann 
fra Syre B. Men totalt sett 
får vi ikke den mengden 
vann og den temperaturen vi 
skal ha.
- Trøbbel?
- Joda, men vi leverer jo det 
antallet fisk vi skal. Så får vi 
heller øket mengden dersom 
vi ikke klarer å levere den 
biomassen vi skal. Og vi har 
jo faktisk klar tå produsere 
underveis i utbyggingen, og 
vi visste at det ville bli en 
utfordring. Men så går det 
mot sommer, og det betyr en 
høyere naturlig temperatur.

aktiviteten i den helt nye produksjonshallen er avgjørende når Marine Harvest fra neste år skal lever om lag 12 millioner smolt fra glomfjord 
hvert år.

- Joda, det gjenstår litt asfaltering ved Via-
dukten, og 150-200 meter med gjerde som 
skal opp. Dette arbeidet gjøres i sommer, men 
da er også det aller meste sluttført, bekrefter 
Yaras parksjef Leif Kristiansen, og bered-
skapsleder Per Frøskeland.

voksEn InvEsTErIng
For deg og meg som kjører til jobb om 
dagene, er det kanskje den nye innfartsåren 
og ny port som er mest merkbart. Men, dette 
er bare noen av forbedringene i den kraftige 
oppgraderingen av industriparkens infrastruk-
tur de siste årene.

parkens stor-
inVestering

Grøftene er fylt igjen, anleggs-
maskinene er borte og ny vei 
er åpnet. I løpet av få år er det 
trolig investert hele 80-90 mil-
lioner kroner i parkens vei, vann 
og avløp.

ny innfartsåre for gods og folk. dét er er den  mest synlige av de senere års infrastruktur-forbedringer i parken. Men veisystemet til om lag 
20 millioner kroner utgjør trolig bare en firedel av bedriftenes investeringer i vei, vann og avløp..

ØnskEr gjEnnoMgang
Nå ønsker André en systematisk gjennom-
gang av hvilket vann, hvor, som kan benyttes 
i industriparken, og Enova-hjelp til å finne 
ut om parkbedriftene i dag benytter det på en 
optimal måte. I første omgang dreier imidler-
tid alt seg om å få utbyggingsprosjektet 100 
prosent sluttført.
- Det er ikke 1 hovedårsak til at vi er blitt så 
forsinket. Det er heller sånn at det baller på 
seg. Det ble problematisk med den kalde vin-
teren, når det skulle graves, og vann og kulde 
er som kjent ingen god kombinasjon. Kanskje 
får vi til en åpningsmarkering rett før somme-
ren. Og vi har tross alt produsert fisk i nesten 
halve byggeperioden, understreker han.

- Det nye veisystemet kostet til slutt noe over 
20 millioner kroner. To ventilhus for vann: ca. 
15 millioner. Så er det omlegging av vei og 
kabelføringer i forbindelse utbyggingene ved 
REC Wafer Multi og deretter Mono - totalt 
har nok Yara og de andre bedriftene brukt 80-
90 millioner kroner på vei og forbedringer av 
rørsystemer de siste årene, mener Leif.

TrYgg FErdsEl
Og altså: Portvakta. Siden 7. mars er tidligere 
hovedinngang stengt, og all trafikk av perso-
nell og gods gjøres forbi Meløy fritidsbad til 
ny-porten på fjordsiden av REC Wafer Mono.
- Nå kan barn og andre fotgjengere ferdes mer 
trygt på fortauet forbi Portvakta. I tillegg går 
det aller meste av tungtrafikk til Nedre ikke 
lenger gjennom rundkjøringa i sentrum - dét 
er veldig positivt, forteller de to.
Begge har jobbet i parken lenge nok til å 
huske tiden da alle gikk til jobb – det krevdes 
spesiell tillatelse for å ta med privatbil innen-

for portene. I dag, etter RECs utbygginger og 
vekst til over 400 ansatte, kjører “alle” inn, og 
godstrafikken er stor.

blIr TYdElIgErE
- I anleggsperioden har det vært mer eller 
mindre kaotisk med parkering, vanskelig med 
brøyting og sikkerheten derfor så som så. Nå 
kan vi begynne å håndheve reglene tydeligere 
på dette med innkjøring og parkering, mener 
Per.
Og mener for eksempel at brudd på parke-
ringsbestemmelsene og fartsovertredelser kan 
få konsekvenser.
- Vi kan la folk miste innkjøringstillatelse i en 
periode – men muntlig og skriftlig advarsel er 
jo vårt sterkeste virkemiddel. Dette er heller 
ikke et stort problem – vi snakker om enkelt-
tilfeller, sier han.
Nå skal det for øvrig også jobbes for at den 
nye veitraséen skal bli forkjørsvei, og at veien 
ned til kaia skal få fartsgrense 40 km/t.
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- Utstyrsmessig får vi nå kapasitet til å ta 
unna nok en økning hos våre lokale kunder, 
dersom det skulle komme, forteller prosjekt-
leder Torstein Svendsgård.

ØkEr kapasITETEn
Torstein er i dag driftsdirektør i Si Pro Hold-
ning AS, som eier produksjonsanleggene i 
Glomfjord og Singapore. Selskapet ledes av 
Erik Bjørstad/Lothar Maruhn som henholds-
vis administrerende direktør/styreleder.
- Det vi nå har installert i Glomfjord, er en 
ny og forbedret, ultrasonisk vaskelinje, og 
oppgradert rentrom. Nå har vi dermed to vas-
kelinjer inn mot rentrommet, og dette gir oss 
langt større kapasitet og langt bedre kvalitet, 
opplyser han.
I takt med produksjonsøkningen ved Mono, 
øker kravene til Si Pro. Mono-materialet, 

Si Pro fortsetter å vokse for å ta 
unna etterspørselen fra REC Wa-
fer. Nå er 7-8 millioner kroner 
investert i ny vaskelinje.

- Med den nye ultrasoniske vaskelinjen har vi kapasitet til å ta unna også en framtidig utvidelse i produksjonen hos rEC i glomfjord, forteller 
Torstein svendsgård (t.h.). Her sammen med Matthew kim, som var ansvarlig for installasjonen.

det nye rentrommet hos si pro.

eller resirken, er nemlig mer ømfindtlig for 
fururensning enn det samme fra Multi.

og MEr skal koMME
Det var i september i fjor at prosjektet ble satt 
i gang, og etter at utstyr var bestilt 1. oktober 
gjennom Glomfjord-velkjente Hans Cho sitt 
selskap CMC, var det klart for installasjon fra 

28. mars av rentrom, deretter vaskelinje.
- Og vi skal investere mer i utstyr rettet mot 
Mono, avslører Torstein.
- Akkurat nå holder vi på å utvikle en ny 
maskin for høytrykksrensing med vann av 
overflaten på det materialet som kommer fra 
dem. Vi håper at dette kan være på plass i 
løpet av sommeren.

øker, for rec

Det er ikke mulig å gjøre en stort lengre reise 
på vår runde klode, uten at turen faktisk går 
i retning hjemover igjen. Så når den unge og 
nyutdannede ingeniøren Timothy Buchhorn 
dro ut fra Wollongong, Australia for å finne 
nye utfordringer, så gjorde han det skikkelig! 
Avstanden Sidney-Oslo er nemlig 15.950 ki-
lometer – til sammenlikning er jordas omkrets 
om lag 40.000 kilometer. Og, framme i Oslo 
har han jo ennå ikke begynt på klatringen til 
lille Glomfjord…

EksoTIsk, bra!
- Kjæresten min er fra Oslo-området, så jeg 
kom dit i januar for å lete lette etter jobb, etter 
at jeg hadde tatt slutteksamen i Australia. 
Samme måned var jeg på intervju hos REC 

timothys lange reise
Kjæresten hentet ham 15,950 
kilometer fra Wollongong til 
Oslo. REC hentet ham videre til 
Glomfjord. Snakk om jobbreise 
for 23-årige Timothy Buchhorn!

her i Glomfjord, og 7. mars begynte jeg i jobb 
som prosessingeniør, forklarer den sympatiske 
23-åringen.
Etter fire års utdanning og utvidet bachelor 
i nano-teknologi, har han altså fått sin første 
ingeniørjobb. Arbeidsstedet hans er ovnsområ-
det, CG, hos REC Wafer Mono.
- Det er klart Glomfjord er veldig eksotisk 
for meg, og det passer meg bra, for jeg er litt 
eventyrlysten. Jeg elsker Oslo, men byer kan 
nå være litt like uansett hvor de er, mens dette 
er noe jeg aldri har sett før, sier han, og tenker 
på snø, fjell og fjord.
- Jeg gleder meg til å stå på ski, padle kajakk 
og gå i fjellet – jeg kaller meg fjell-lærling, 
smiler han.
- Og sommerferien, den tar jeg nok i Australia 
– i desember, selvsagt!

allTId HaTT lYsT
Timothy er altså fra byen Wollongong, som 
har om lag 275.000 innbyggere og er den 
niende største i Australia. Han er slett ikke 
ukjent med Norge, siden han under utdannin-

gen sin var utvekslingsstudent til Oslo i 2008. 
Kombinert med studiene jobbet han da som 
kokk, hans andre “karriere”, ved restauranten 
New Orleans i Oslo sentrum.
- Jeg har alltid hatt lyst til å sysle med forny-
bar energi, og har jobbet en del i laboratorier 
med dette. Norge er fantastisk på ekspertise på 
feltet, og som selskap er REC langt framme på 
verdensbasis. Derfor er det veldig spennende å 
skulle jobbe her i Glomfjord!

skal ForbEdrE
I REC Wafer Mono er Timothy en del av et 
betydelig ingeniørmiljø som nå jobber på 
spreng sammen med operatørene for å øke 
produksjonen i den splitter nye fabrikken. Den 
unge australierens arbeidsdager er fylt opp 
med en rekke tiltak for å forbedre levetiden og 
utbyttet fra støpeovnene for mono-ingoter.
- At jeg er ung og kommer utenfra med et an-
nerledes tenkesett, tror jeg kan være en fordel. 
Mens jeg også har masse å lære fra dem som 
har vært her en stund, så det er tosidig, slår 
han fast.

Han må da være den mest langveisfarende i glomfjord Industripark? Timothy buchhorn (23) har reist fra Wollongong ved sidney til jobb som 
prosessingeniør ved rEC Wafer Mono.
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Glomfjord Industripark

Andre aktører:
Invis (tegning og engineering). Escon (engineering og prosjek-
tledelse). Miras (vedlikeholdstjenester). ISS (renhold).Kvikk (ren-
hold). Molab (laboratorietjenester). MNU Meløy Turistkontor 
(Service for reiselivsnæringen i Meløy, drift av ”Porten til Svartisen” 
på Holand i Holandsfjorden i sommerhalvåret). MNU Meløy Eien-
dom (eier og leier ut over 8.000 kvadratmeter industrilokaler). Me-
diehuset Meløy (informasjonstjenester, foto, bladet Industrifolk).

Yara Norge Glomfjord
Etableringsår: 2004 (tidl. Hydro Agri)
Produserer: mineralgjødsel
Ansatte: om lag 160

REC Wafer Norway, Glomfjord Mono
Etableringsår: 2004 (som SiTech)
Produserer: monokrystallinske wafere for solcelleindustrien
Ansatte: 200-210

REC Wafer Norway, Glomfjord Multi
Etableringsår: 1996 (som ScanWafer)
Produserer: multikrystallinske 
wafere for solcelleindustrien
Ansatte: 200-210

BIS Production Partner
Etableringsår: 2008 (tidl. HPP)
Produserer: vedlikeholdstjenester, 
prosjekt og engineering.
Ansatte: om lag 75

Marine Harvest
Etableringsår: 1986 (som Mowi)
Produserer: laksesmolt
Ansatte: 17-18

Terje Halsan AS
Etableringsår: 1986
Produserer: grunnarbeid, transport, riving, 
brøyting og ulike typer anleggsarbeid
Ansatte: 15-20

Meløy Næringsutvikling (MNU)
Etableringsår: 1992
Produserer: investering, etablererveiledning og 
prosjektledelse
Ansatte: 3-4

Meløy BedriftsService (MBS)
Etableringsår: 2000
Produserer: kantinedrift, administrasjon av lærlinger, kurs, 
bemanning, resepsjon, post- og varetransport og andre 
tjenester primært for Glomfjord Industripark.
Ansatte: 20-25

Si Pro
Etableringsår: 2005
Produserer: bearbeider resirkulerbar 
silisium for REC Wafer
Ansatte: om lag 30

Scan Crucible
Etableringsår: 2006
Produserer: digler (krukker) av 
kvarts til solcelleindustrien
Ansatte: 10-15

SiC Processing
Etableringsår: 2008 (fabrikk innviet 2010)
Produserer: ny og reprodusert slurry (sage-
væske) for REC Wafer og Norsun
Ansatte: om lag 60
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- Og dette betyr mye for sikkerheten – vi 
får mer folk tidlig ut til et skadested, og 
mannskapene kan være trygg på at utstyret 
fungerer når det skal.
Det er beredskapsleder Per Frøskeland som 
snakker. Han ser fram til kommende årsskifte. 
Da leveres nemlig en Scania P400, med 13 

spleiser på ny brannbil
- Dette er det beste av det 
beste du får tak i av brannbiler! 
fastslår Yara-beredskapens Per 
Frøskeland og Åge Mentzoni. 
Større slagkraft raskt til skade-
stedet er én av fordelene ved 
parkens nye brannbil.

liters motor og 400 HK, firehjulstrekk og 
tank som rommer 10,5 kubikk. Splitter ny 
vanntankbil til beredskapen i Glomfjord 
Industripark.

vannslagkraFT
Vi tar praten med Frøskeland og assisterende 
beredskapsleder Åge Mentzoni foran den 
gamle Volvoen.
- Denne bilen er fra tidlig på 1980-tallet, og 
er moden for utskifting. Det har vært stor 
utvikling innen brannberedskap siden den 
gang, og den tilfredsstiller ikke de kravene 
vi stiller, forklarer karene om bakgrunnen for 
årets nyinvestering.
- Nå får vi en topp moderne tankbil som også 
har plass til et utrykningsmannskap på fem 
personer. Mens den andre Scania-bilen rom-

mer tre kubikk vann, og denne Volvoen bare 
to, kan vi nå ha med 10 kubikk, og dette er et 
viktig poeng når vi kommer til et brannsted – 
altså stor vannslagkraft raskt, sier Per.

jobbET FlErE År
Det er Egenes Brannteknikk i Flekkefjord 
som leverer den nye maskinen, som koster 
3,2 millioner kroner i innkjøp.
- Den er litt lengre og litt tyngre enn den 
andre Scania’en. Dobbeltakslet bak, og 
bakhjul som kan svinges. På førerhuset skal 
det monteres vannkanon som kan styres med 
joystick fra førersetet, ramser karene opp de 
vitale spesifikasjonene.
- Vi har jobbet med dette i flere år, og er vel-
dig glad for at avtaler og finansiering er gått i 
orden, forteller Per.

- ny brannbil betyr mye for sikkerheten – vi 
får mer folk tidlig ut til et skadested, forteller 
beredskapsleder per Frøskeland.

10 kubikk vann er kapasiteten til denne vanntankbilen som ved årsskiftet kommer til glomfjord Industripark. Foto: Egenes brannteknikk

Om lag 1 ½ år etter at Hilde Rolandsen 
(48) overtok som leder av REC Wafer 
Multi, kom nyheten i vinter om at 
hun skal videre til en ny direktørjobb. 
Eierdirektør i Helse Nord RHF (RHF = 
regionalt helseforetak). I denne jobben 
får hun ansvar for økonomi, regnskap, 
personal/ organisasjon og investeringer. 
I tillegg til lang industrierfaring både 
nasjonalt og internasjonalt, er REC-
sjefen utdannet siviløkonom og har 
omfattende styreerfaring.

vIl bo HjEMME IgjEn
- Det var ikke jeg selv som tok initiativ 
til dette. Det ringte en mann og spurte 
om jeg kunne tenke meg en jobb der 
jeg kunne bo hjemme. Og dette er den 
eneste grunnen, for jeg trives kjempe-
godt her i REC og hadde absolutt ikke 
noe ønske om å forlate nå! forsikrer 
Hilde.
Bosatt på Fauske har Hilde lang og 

Ville bo hjemme

Hun vil ha mer tid sammen 
med snart voksne barn. 
Derfor forlater Hilde Ro-
landsen Glomfjord.

- jeg hadde ikke noe ønske om å forlate rEC, men nå får jeg mer tid sammen med 
barna mine, som snart er voksne, forklarer Hilde rolandsen. Hun har ledet rEC Wafer 
Multi siden november 2009.

solid erfaring fra norsk industri, ikke 
minst som mangeårig direktør ved Elkem i 
Sørfold. Nyheten ble derfor godt mottatt da 
det på sensommeren i 2009 ble kjent at hun 
var den som skulle avløse Tore Matre som 
leder i Meløys og en av landsdelens sterkest 
voksende bedrifter. Nå tar hun altså nye 
utfordringer.

vIl IkkE angrE
- Helse Nord-jobben er også spennende, 
men dette dreier seg ikke om dét, forklarer 
Hilde til Industrifolk.
- Jeg har ukependlet på jobb de siste i fire 
årene. Om ett år er sønnen min ferdig på 
videregående, og om tre år datteren min 
også. Da flytter de kanskje hjemmefra, og 
jeg innser at jeg da ville kunne komme til 
å angre på at jeg de siste sju årene nesten 
ikke hadde vært der. Muligheten til å kunne 
bo hjemme gjorde derfor at jeg takket ja til 
denne nye stillingen.
Hilde Rolandsen har avtalt med sin nye 
arbeidsgiver at hun ikke kan tiltre før i 
oktober.
- Men dersom REC raskt finner min etterføl-
ger, og ønsker å gjennomføre byttet raskere, 
så respekterer jeg selvsagt dét, understreker 
hun.

- Nå kan vi planlegge ut fra at når den ene bilen 
er på service eller reparasjon, ja, så har vi en 
annen like god i beredskap.

ET splEIsElag
Topp moderne brannbil koster penger. Det er 
Glomfjord Industripark og Statens vegvesen 
som spleiser på regningen.
- Bakgrunnen er at Statens vegvesen lenge har 
hatt et avvik på vegtunnelene. Når man ikke 
har vannuttak inne i tunnelene, skal rednings-
bilen ha minst seks kubikkmeter vann med seg. 
Dermed hadde vegvesenet et behov, samtidig 
som industriparken trengte denne fornyelsen.
Og spleiselaget, det består i at industriparken 
betaler 2,2 millioner kroner – vegvesenet om 
lag 1. Internt i parken deles regningen blant 
bedriftene etter en avtalt fordelingsnøkkel.
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Dette området kalles Syre C-tomta, og i 
bakgrunnen til venstre ser vi Si Pro og Syre-
fabrikken. Steinmassene som vi nå ser lagret 
på tomta, har Yara hentet fra utsprengingen 
og byggingen av den nye innfartsveien til 
industriparken, altså forbi Meløy Fritidsbad. 
Nå skal storsteinene brukes til plasting av 
steinfyllingene ved kaiene på nedre område. 
Der er det nemlig en del skader og utvasking 
som må utbedres.

stein skal 
reparere

- Vi hadde vel å merke april måned i 2008, da 
vi produserte åtte tonn mer. Men bortsett fra 
dette har vi neppe prestert en bedre måned “i 
moderne tid”. Selv har jeg riktignok pålitelig 
måneds-statistikk bare tilbake til 2003, opply-
ser driftssjefen i Yara Glomfjord, Arve Jordal.
- Produksjonen i mars i år var på 51.395 tonn 
NPK-gjødsel, og det er vi selvfølgelig veldig 
godt fornøyd med!

Fg nY FlaskEHals
Forklaringen? Arve roser både operatører og 
vedlikehold – de er svært bevisst på å få flest 
mulig tonn ut av løypene, og hva det koster 
at en linje står. Og dét er bra – etterspørselen 
etter mineralgjødsel er nemlig upåklagelig nå.
- Så er det dette med business case, fortsetter 

yara rekordproduserte

Yara har knapt nok hatt en høy-
ere månedsproduksjon enn i 
mars i år. Driftssjefen får nemlig 
lov til å bruke mer penger. For å 
tjene enda mer.

Høy produksjon krever selvsagt godt vedlikeholdte produksjonsløyper, men også dyktige og oppmerksomme operatører i kontrollrommet 
for Fullgjødselfabrikken. Her har fabrikksjef jyri rantanen tittet innom hos operatør siv jensen. 

driftssjefen.
Business case er tilfellene der han får lov av 
toppledelsen å bryte med prinsippet om at 
de faste kostnadene til enhver tid skal være 
lavest mulig. Kan man få økt produksjon og 
mer inntekt ved å øke de faste kostnadene i en 
periode…
- Ja, så får vi lov til dét. Et eksempel: tidligere 
har vi sett at syreproduksjonen har vært en 
flaskehals. Nå går imidlertid produksjonen 
der veldig bra, og vi har tatt inn over oss at 
tørrdelen i Fullgjødselfabrikken (FG) nå er 
flaskehalsen. Da har vi fått lov til å gjøre 
tiltak der.

lov TIl Å kosTE
Tidligere var det på et vis vrient å forsvare 
ekstra pengebruk til forbedringer i FG, fordi 
syreproduksjonen uansett ville “bremse” 
gjødselmaskineriet på Nedre. I vår er imidler-
tid Syrefabrikken allerede noe sånt som to da-
ger foran årsbudsjettet, mens giga-syretanken 
på Nedre sikrer buffer for ferdigvareområdet.
- Dermed har vi fått lov til å øke kostnadene 

for å gjøre ulike forbedringer i tørrdelen i FG, 
forklarer Arve.
- Og: når fabrikken står, er det nå større 
aksept for at vedlikehold kan gå skift for å 
redusere stopptiden. Hver time med stans er 
en stor kostnad for oss.

…og skal ØkE
Nå har Arve i tillegg lovt toppledelsen at 
produksjonen skal økes med minst 11. 000 
tonn i året.
- Eh, hvordan skal det gå til?
- Vi har flere prosjekter, men ett av dem er 
kommet til etter et tips fra en av våre fabrik-
ker i Finland. Vi skal rett og slett spraye 
såkalt NP-smelte i tørketrommelen. Dette skal 
begrense overgranulering, som i dag bidrar til 
å begrense produksjonen vår.
- I første omgang forbereder vi under revi-
sjonsstansen oppstarten av dette prosjektet på 
den ene av tre løyper i tørrdelen. 11.000 tonn 
er et forsiktig anslag, så dersom kjørt på alle 
tre linjene, kan dette øke produksjonen vår 
med flere titalls tusen tonn i året, mener Arve.

de inspiserer ferdigproduktet sitt og har all grunn til å være fornøyd, Yara-operatør Frode johansen (t.h.) og driftssjef arve jordal. gjødsel av 
høy kvalitet, og månedsproduksjonen i mars ble også blant de aller største i “moderne tid”.
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- vanlig i forbedringsprosjekter å 
hoppe for raskt til konklusjone-
ne, mener sivilingeniør Tor-arne 
Fagerli.

Sivilingeniør Fagerli har nylig 
avsluttet sin karriere på 11 år 
i REC Wafer Mono. Nå møter 
vi ham som leder av sitt eget 
selskap - Norwegian Electronic 
Telecom Technology. Og: innleid 
til BIS og Arnstein Jensen ut 
dette året.
- Nå dreier det seg ikke lenger 
om store utbygginger – hverda-
gen for parkbedriftene er nå de 
kontinuerlige forbedringsproses-
sene, og prosjekter for å øke 
volumet eller kvaliteten og å
redusere kostnader, beskriver 
Arnstein.
- Vi i BIS innretter oss etter dette, 
og satser på forbedrings- og 

spesialist på forbedring
- I mange forbedrings-
prosjekter er man for 
rask til å gå på løsnin-
gene. Dét kan koste 
bedriften dyrt, mener 
Arnstein Jensen.
- Ikke lett å lykkes med 
forbedringsarbeid når 
fokus er på den daglige 
produksjonen, tror Tor 
Arne Fagerli.

- Drømmen min er at ingeniør-
krefter fra flere bedrifter, som 
Invis, BIS og Escon, kunne 
vært samlet i ett kontorfelles-
skap. Siden målet for alle er 
å beholde flest mulig oppdrag 
lokalt, og å tjene industriparken 
best mulig, ville alle tjene på å 
samarbeide.

modifikasjonsprosjekter. Der har 
Tor-Arne viktig erfaring og kom-
petanse som vi trenger, forklarer 
han om innleiekontrakten som 
løper fra 10. mars i år.
Selv skal Arnstein også ta på 
seg ledelse av prosjekter, for ek-
sempel ett for REC Wafer Mono 
som dreier seg om å ha et større 
oppsett inne i ovnene, for så å 
kunne øke volumet.

roT-Årsak og HandlIng
Og leie-ingeniør Fagerli, han 
er altså i full gang med BIS-
prosjekter. For eksempel for REC 
Wafer Multi.
- Markedet er stadig strengere, 
og vi må forbedre solvirknings-
graden på solcellene, opplyser 
prosjektingeniør Øystein Raade 
hos Multi.
- Og nå skulle vi i løpet av én uke 
lage et business case til ledelsen 
som går på forbedring av kvali-
teten i wafer-sorteringen. Dette 
ville vi ikke klart uten Tor-Arne. 
Han er veldig strukturert, har er-
faring som passer godt, og på 11 
timer sammen med ham definerte 
vi alle problemstillingene og har 
fått laget en handlingsplan, fort-

setter kollega Rune Jacobsen.
For nettopp her ligger Fagerlis 
forretningsidé når han nå står 
på egne ben: komme tidlig inn i 
prosjekter, bruke sin erfaring til å 
finne problemstillinger, rot-årsa-
ker og lage handlingsplan.
- Jeg har sett mange eksempler 
på at for dårlig forarbeid gir et 
dårlig prosjekt. Det aller beste 
eksempelet er vel utbyggingen 
ved REC Wafer Mono. Men det 
gjelder også helt ned til bittesmå 
prosjekter, sier Tor-Arne.

kundEn skal sparE
Nå jobber han altså i spann med 
BIS. For å bygge egen bedrift, 
for bygge forretningsområde for 
BIS, og
- For at kundene skal spare 
penger. I samfunnet generelt ser 
vi utrolig mange prosjekter som 
forberedes for dårlig, gjennom-
føres for dårlig og gir store over-
skridelser. Dersom vi kan komme 
inn tidlig, kan kunden unngå å 
gjennomføre et dårlig prosjekt 
der man hopper for fort til kon-
klusjonene, mener Arnstein.
- I det daglige er det i de fleste 
bedrifter stor fokus på drift, rap-

portering og målsettinger. For å 
gjøre forbedringer kan det være 
nyttig å hente noen utenfra som 
har spesiell kompetanse på dette, 
sier han.
I vår henter BIS også hjem 
Kristian Haukalid etter utdan-
ning som automasjonsingeniør i 
Trondheim. Kristian har fra før 
bakgrunn som automatiker både i 
BIS og i tidligere SiTech.

ønsker ingeniør-fellesskap
Arnstein Jensen hå-
per fortsatt på tettere 
ingeniør-samarbeid.

vanskelig å rekruttere ingeniø-
rer, vedgår arnstein jensen, og 
ivrer for ingeniør-fellesskap.

oppdrag ForsvInnEr
Han har selv ledet BIS Pro-
duction Partner i Glomfjord, og 
er i dag ansvarlig for markeds-
utvikling i BIS Region Nord. 
Nå er han opptatt av å beholde 
ingeniørkompetanse lokalt.
- Det er fortsatt nokså mange 
oppdrag som går til utenforstå-
ende, der vi i Glomfjord kunne 
vært med og konkurrere. For 
vår del ser jeg at det er vanske-
lig å rekruttere ingeniører, og vi 

må i stadig større grad basere oss 
på innleie. Jeg tror det ville vært en 
styrke med et felles ingeniørmiljø 
som kunne diskutere faglig med 
hverandre for å tjene industripar-
ken best mulig. Produksjonsbedrif-
tene ville neppe heller ha ansatt 
så mange egne ingeniører, dersom 
vi kunne ha ett felles, sterkt miljø 
som bygget opp kompetanse lokalt.

sØkT sIdEn 2005
BIS har tradisjonelt hatt et solid 

ingeniørkorps. Flere veteraner 
har imidlertid gått av med 
pensjon, eller skal snart gå av. 
Riktignok leies enkelte inn 
igjen gjennom sine egne firma, 
men:
- Vi har søkt etter ingeniører 
nesten sammenhengende siden 
jeg begynte her i 2005 – jeg tør 
ikke engang tenke på hvor mye 
penger vi har brukt på dette. 
Det er rett og slett vanskelig, 
innrømmer Arnstein.

- Hadde vi hatt 4-6 ingeniører, 
kunne vi i større grad fightet om 
nye oppdrag, og fått en spin-
off til verkstedene våre. I dag 
er det slik at vi må akseptere at 
den faste staben vår er mindre, 
og at vi må leie inn folk for å ta 
toppene.
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Industrifolk    

sivilingeniør Tor-arne Fagerli har spesiell erfaring med forbedringsarbeid, etter 11 år i rEC. nå leder han forbedringsprosjekter på opp-
drag for bIs, som her sammen med ingeniørkorpset hos rEC Wafer Multi. Fra venstre anders leiråmo, Øyvind jenssen, rune jacobsen, 
Tor-arne, Øystein raade og Carina jensen.
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I produksjonen av Industrifolk er vi etter 
hvert blitt vant til å måtte dra fram litt rusten 
engelsk, tysk eller fransk. For ikke minst til 
REC Wafer Mono er det rekruttert operatører 
og ingeniører av ulike nasjonaliteter de siste 
årene. Denne gangen går det på norsk, mens 
intervjuobjektene velger svensk. Men sven-
ske, det er de ikke, Ali Jabbar og Radomir 
Jancovic!

langvEIsFra
- Jeg kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. 
Der jobbet jeg blant annet som elektroinge-
niør i våpenproduksjonen, forteller Ali.
- Og jeg? Fra landsbygda i Serbia. Jeg er 
maskiningeniør og drev eget VVS-foretak i 
Beograd, fortsetter Radomir.
Henholdsvis 1. desember og 1. februar var 
de imidlertid på plass i sine nye jobber – Ali 
som operatør i waferavsnittet på REC Wafer 

irak, serbia, sVerige
…glomfjord

Da de kom, kom de fra Sverige. 
Men Ali (44) og Radomir (54) i 
waferproduksjonen er langt mer 
langveisfarende enn som så…

ali jabbar (t.v.) og radomir jancovic er to av de seks som i vinter er hentet fra tidligere rEC scanModule i sverige. Men opprinnelig kommer 
de fra Irak og serbia.

Mono, og Radomir som prosessingeniør på 
PSQ-sagene.

vIl blI, lEngE
Opprinnelig er de to altså nokså langveisfa-
rende til Skandinavia, men når de nå reiser til 
Glomfjord, er det fra vårt naboland Sverige. 
Ali og Radomir er nemlig to av i alt seks som 
er rekruttert til Mono og Multi fra nå nedlagte 
REC ScanModule i Glava nær norskegrensen 
og Østfold.
- Jeg håper å bli lenge her. Nå er jeg på jakt 
etter leilighet eller hus, sier Radomir, som har 
samboer og en datter på 17 år i Sverige.
- Min datter er også 17 år, og når hun er ferdig 
med gymnasiet neste sommer, flytter hun og 
min kone oppover, opplyser Ali.

skal jobbE sprÅk
Han har altså bakgrunn som elektroingeniør, 
men jobb som operatør.
- Etter hvert ønsker jeg å gjøre det som må til 
for å kunne jobbe som ingeniør her, men aller 
først må jeg arbeide med språket, jeg må bli 
flinkere i norsk, sier irakeren, som begynte ut 
på waferlinja hos Mono, men nå er over på 

sagene for å lære mer av fabrikken.
Før ankomsten til Sverige for åtte år siden 
gikk hans veier via både sigarettsalg i Ukraina 
og industriarbeiderjobb i Tyskland, før altså 
Arvika. Her jobbet Ali med produksjon av 
reservedeler til Scania- og Volvo-lastebiler, 
før turen gikk videre til REC ScanModule i 
Glava. Virksomheten her ble som kjent av-
viklet av REC i fjor, og Ali var den ene av 
flere som takket ja til tilbudet om å jobb-flytte 
til Glomfjord.

skal lEsE MYE
Radomir er fra Balkan, og har lang og bred 
erfaring fra gull- og koppergruver, først som 
maskintekniker, senere maskiningeniør. VVS-
foretaket i Serbias hovedstad drev han fra 
1994, avbrutt av krigshandlinger i 1999. Tre 
år senere ankom han Sverige, fikk godkjent 
ingeniørutdanningen og bygde på med teknisk 
tegning. Fra -06 jobbet han ved REC ScanMo-
dule, først som operatør, deretter kvalitetsin-
spektør og senere prosjektkoordinator.
- Jeg liker å jobbe med produksjon av fornybar 
energi, og jeg leser mye og følger godt med 
for å holde meg oppdatert, forklarer Radomir.

Det var med stor sorg vi mottok 
meldingen om at vår gode kollega, 
Gry Heidi Jakobsen, hadde gått 
bort, bare 51 år. Gry hadde vært 
syk en periode, men vi hadde 
håpet at utfallet av hennes sykdom 
ville bli et annet.

Gry begynte å jobbe i Hydro 
(Yara) som lærling på laboratoriet 
i 1987 og har jobbet for Yara i 
Glomfjord siden den gang. Etter 
læretiden ble Gry fast ansatt som 
laboratoriefagarbeider i 1989. Ho 
jobbet så på hovedlaboratoriet 
frem til 2000, da ho flyttet over til 
skiftarbeid i fullgjødselfabrikken. 
I hele perioden i fullgjødsla har 
Gry stort sett hatt sitt arbeidssted 
på skiftlaboratoriet. Med den er-
faringen og bakgrunnen ho hadde, 
var ho en av de mest erfarne og 
faglig dyktige laborantene vi 
hadde. Ho hadde også en faglig 
stolthet og var veldig opptatt av at 
oppgavene skulle utføres korrekt.

Vi i Yara vil huske Gry som en 
veldig positiv og sprudlende kol-
lega. Ho fremhevet ikke seg selv, 
men tok seg av andre i fullgjødsla 
og på skiftet. Gry var heller ikke 
redd for å gi beskjed dersom ho 
mente at noe ikke gikk rett for seg. 

Skiftarbeidere er veldig tett innpå 
hverandre. En feirer både jul og 
andre helligdager sammen, så det 
går derfor også sterkt inn på oss 
når en på skiftet går bort. Gry 
sitt gode humør vil bli savnet i 
fullgjødsla.

Vi vil takke Gry for jobben ho har 
gjort gjennom 24 år hos Yara. 
Grys nærmeste familie er i våre 
tanker. Vi vil savne henne som en 
dyktig og positiv kollega.

På vegne av Yara Glomfjord,
Arve Jordal

minneord Gry Heidi Jakobsen
Opprinnelig fra Filipstad i Värmland, Sverige, 
og REC-mann siden 2007. Siden januar er 
38-årige Pär Mårmark bosatt på Ørnes med 
jobb-base hos Multi i Glomfjord. Dette året 
skal han prosjektlede arbeidet med OEE 
(Overall Equipment Effectiveness).

gloMFjord-FangsTEn
- Dels var det jobben som virket spennende, 
dels at dette er så langt nord, ovenfor Polar-
sirkelen, og at det er en fabrikk som ligger 
“avsides” til!
Forklarer svensken sin flytting fra rundt bred-
degrad 59 til godt over den 66.
- Foreløpig er jeg alene, men kona mi og hen-
nes sønn kommer kanskje flyttende i sommer, 
da.
Meløy ble aktuelt for ham etter at REC 
ScanModule i Glava ved Arvika ble avviklet 
ved årsskiftet. Hilde Rolandsen og Vivian 

pär er effektiVitets-
lederen
Du husker karene på blokksen-
teret på Multi, som bidro sterkt 
til å løse havari-hodepinen, og 
fikk økt utbytte? Nå er han godt 
i gang med jobben, svensken 
som skal lede suksessen videre. 
Pär Mårmark.

pär Mårmark – fra värmland til nordland for å lede arbeidet med utstyrseffektivitet hos Multi 
i glomfjord.

Svendsgård fra REC Wafer i Glomfjord dro 
på rekrutteringstur, og “fangsten” ble seks 
ingeniører og operatører – Pär var én av dem.

For HElE rEC
- I pilotprosjektet på blokk- og limesenteret 
har havarier og andre registreringer vært gjort 
manuelt til nå. Nå skal vi innføre et IT-system 
der dette gjøres automatisk, og dette arbeidet 
skal jeg lede.
OEE betyr samlet utstyrseffektivitet, og måles 
gjennom tilgjengelighet, ytelse og kvalitetsut-
bytte på produksjonsutstyret.  Blokksenteret 
hos Multi er ikke lenger flaskehalsen i wafer-
produksjonen, men har fortsatt en del å gå på.
- Så, dersom det automatiske systemet fun-
gerer godt når vi tester det på sensommeren, 
skal det etter hvert innføres i alle avsnitt i fa-
brikken, og adopteres av alle REC-fabrikker, 
forklarer Pär.

bEgYnTE MEd snaCks
Selv har han bakgrunn som maskiningeniør. 
Utdannelsen tok han underveis i sine 12 års 
tjeneste for OLW på hjemstedet, snackspro-
dusenten som blant annet lager cheezdoodles, 
svært populære i Norge. I 2007 byttet han 
så til Glava noen mil unna, og jobben som 
produksjonsingeniør for REC ScanModule i 
en periode med sterk ekspansjon.
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bedriftene i glomfjord Industripark kan i verste fall måtte 
redusere produksjonen på grunn av vannkrise neste vår. derfor 
foreslår parkeier Yara tiltak.

- Ja, det vil nok koste i 
størrelsesorden 10 millio-
ner kroner, dette er under 
beregning nå. Men den 
vil sånn sett være tjent 
inn på kort tid, og jeg tror 
bedriftene innser at vi 
ikke har råd til å la være å 
ha en slik forsikring. 

ForsØkEr gjEnbruk
Hva skjer så under 
revisjonsstansen? Jo, det 
gjøres innkapping i begge 
ender, med tilhørende 
stengeventiler. Dermed 
kan en slik rørledning 
med kontrollutstyr monte-

Gjør din 
bedrift synliG!
Mediehuset Meløy 
AS hjelper deg 
på veien fra idé til 
ferdig produkt. 

•	 Idéskisser
•	 Design og 

utforming
•	 Trykking

•	 Lokal forankring
•	 Bred erfaring
•	 Høy kompetanse

Brosjyre, annonse, 
plakater,	flyers	o.l.

75 75 06 00
91 85 25 85

- Situasjonen har bedret seg noe de siste ukene. Men 2011 
kan fortsatt bli et tørt år med lite tilsig til hovedvannkilden 
Øvre Glomvann, slik som de to siste årene. Dermed må 
vi i fellesskap spare 800-1.000 kubikkmeter vann i timen 
for å motvirke vannkrise for parken neste år, forklarer Leif 
Kristiansen.

MÅ sparE saMMEn
Leif er sjef for parkdriften, og har hver mandag i hele 
vinter sendt bekymringsmelding til alle bedriftene.
- Ja, i februar og mars sank vannstanden i Øvre Glomvann 
med 9-10 centimeter i døgnet. Året har til nå liknet til 
forveksling 1987/-88 – dét var sist gang at vi måtte redu-
sere gjødselproduksjonen fordi vi hadde for lite kjølevann 
tilgjengelig. Skal vi unngå vannkrise neste vår, altså at 
vannstanden blir under det punktet der vi har lov til å ta 
ut mer, ja, så må vi gjøre tiltak nå, vi kan ikke satse på at 
dette året blir fuktigere enn de to foregående, mener han.
Parkens samlede vannforbruk har historisk vært ca. 4.300 
kubikk i timen, men siden Marine Harvest har storinvestert 
i rørledninger og også henter vann fra Statkraft på Fykan, 

Vil hindre Vannkrise
Yara vil hindre vannkrise i parken med en 
vannledning fra Marine Harvest til Full-
gjødselfabrikken. Investeringen på 8-10 
millioner kroner skal hindre produksjons-
stans på grunn av dårlig tilsig til Øvre 
Glomvann.

er dette redusert til om lag 3.500 kubikk. For-
bruket et normalår har vært lag 35 millioner 
kubikk, mens tilsiget normalt er på 45-50 
millioner.
- Historisk sett har dette gått helt greit, men 
nå har det vært flere tørre år, uten normalt 
tilsig. Derfor må vi spare, fastslår Leif.

TruEr produksjonEn
Det er altså fra Øvre Glomvann at parkeier 
Yara henter kjølevann til Glomfjord Industri-
park. Nettopp gjødselproduksjonen krever 
om lag 60 prosent av forbruket, men også 
Marine Harvest er storforbruker, samt REC-
bedriftene.
- Det er ikke slik at bedriftene sløser. Men 
de er klar over situasjonen, og jeg vet at det 
gjøres tiltak i produksjonen, for eksempel hos 
Yara.
- Klart det vil være en fordel dersom vi 
sammen klarer å redusere forbruket, slik at vi 
unngår det som ingen ønsker, nemlig at hver 
enkelt bedrift må redusere produksjonen sin 
neste vår. For dersom vi først kommer under 
nederste tillatte vannstand, ja, da er det bom 
stopp over hele fjøla, ingen nåde.

ForEslÅr vannlEdnIng
- Nå foreslår du et annet tiltak?

- Ja, allerede under revisjonsstansen til Yara nå 
i mai forbereder vi en kommende vannledning 
fra Marine Harvest til Fullgjødselfabrikken. Vi 
legger til rette for å koble oss på forbindelsen 
over til Fykan.
- Som vil løse situasjonen?
- Det kan i hvert fall bli en stor forsterkning, 
og vi skal huske at vannforbruket til nettopp 
Marine Harvest har stabilisert seg på et lavere 
nivå nå når utbyggingen er ferdig.
- En ny vannledning – dette høres dyrt ut?

Øvre glomvann er hovedvannkilde for glomfjord Industripark. I februar og mars i år sank vannstanden med 9-10 centimeter i døgnet. nå er 
situasjonen bedret, slik at for siste del av mars og i april har vannstanden sunket med ca. 5–6 cm i døgnet.

res og settes i drift i ettertid uten ekstra stopp 
hos Marine Harvest og i Yaras fullgjødselfa-
brikk.
- I tillegg ser vi på muligheten for å gjenbruke 
kjølevann ved klekkeriet til Marine Harvest 
på Øvre, altså at klekkeriets vannforbruk kan 
reduseres fra dagens ca. 500 kubikkmeter i 
timen, til 2-300, forklarer Leif Kristiansen.
Som også kan fastslå at det med dagens vann-
situasjonen ikke ligger til rette for etablering 
av nye produksjonsbedrifter i parken.

- nå må alle bedriftene bidra til at vi sparer 
vann, pluss at det må gjøres andre tiltak, me-
ner parksjef leif kristiansen.
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siden sist siste sidensiste siden siden sist

Lang arm: det er til dels trangt og bratt å komme til rundt det 
landbaserte settefiskanlegget til Marine Harvest. det er ikke 
gitt hvem som helst med hva som helst av utstyr å få gjort 

de viktige løftejobbene raskt, greit og uten risiko. da kan det 
sikkert være fordelaktig at Terje Halsan as har denne nokså 
lang-armede kranen i sin utstyrspark.


