
Mona Olsen

SPRUDLENDE UTSTYRSJEF! 

Operatør Kim Antonsen kan stolt vise fram silisiumblokken som gir kontrakter 
med kresne kunder i hele verden.  Norwegian Crystals er nemlig blitt Meløys nest 
største private arbeidsplass, og nå investerer eierne nye 20 millioner kroner for å 
øke produksjonen.
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RUNDDAGER

  

65 år
Svein Brennesvik, Yara, 23. mai
Egil Kolvik, Yara, 20. juni

60 år
Terje Rindal, Yara, 1. mai
Kristine Haukalid, Yara, 25. mai
Vidar Selstad, Yara, 1. juni
Alf Helmer Nilsen, Marine Harvest, 
15. juli
Bjørn Pedersen, Yara, 5. august

55 år
Geir Hansen, Yara, 15. mai
Wenche Hoff, MBS, 19. juli 
Bjørn Halvdan Abel, 19. august

50 år
Nils Runar Myhre, Yara, 
9. juli
Torstein Gjærde, Terje Halsan AS, 
30. juli

45 år
Rose Hetzler, INVIS, 14. juli 
Hilde Helgesen, Yara, 26. august

35 år
Pål Einar Olsen, INVIS, 4.mai
Bent Einar Lundholm, Yara, 10. juni
Torry Korneliussen, Terje Halsan AS, 
20. juni
Marin Knutsen, Yara, 9. juli
Pål André Frøskeland, Yara, 15. juli
Rudi Eliassen, MBS, 16. august

30 år
Siv Marit Olsen, Yara, 17. mai 

20 år
Ida-Cathrin Aga, Yara, 9. mai
Bendik Bjørnstad, Yara, 3. juni
Marius Myrvang, Yara, 13. juni

Bendik Bjørnstad

Ida-Cathrin Aga

Marius Myrvang

Bjørn Abel 

Kristine Haukalid

Nils Myhre

Industrifolk gratulerer disse med runddag i sommer!

Pål Frøskeland

Pål Olsen 

Rose Hetzler

Terje Rindal Torstein Gjarde Wenche Hoff

GRATULERER!

- Dette gjør vi jo ikke fordi de bilene vi 
hadde trengte akutt utskifting. Vi gjør det 
fordi leveringsdyktighet er viktig. Den nye 
lastebilen er et verdifullt verktøy for å yte 
god service, sier Bjørn Kristian Kildal.
Avdelingslederen i Halsa Bygg har sammen 
med storebror Kåre ledet byggentreprenø-
ren gjennom en oppsiktsvekkende vekst 
de siste årene. Nå er altså maskinparken 
styrket betraktelig.

MUSKELBILER
- Transport av varer til kundene er en viktig 
del av det vi driver med, og nå har vi også 
fått mange nye kunder i Rødøy. Leverings-
dyktighet og god service er kjempeviktig, 
og dermed har vi nå brukt 2,5 millioner 
kroner på en ny lastebil med veldig stor 
kapasitet, forklarer Bjørn Kristian.
Stoltheten heter Mercedes Arox 2840, 
er 2015-modell og tar en nyttelast på 12 
tonn. Lastekranen leverer 28 tonnmeter, og 
lasteplanet på drøyt 6 meter kan forlenges 
med 80 centimeter ved behov. I den flotte 
bilparken har man også en Scania P400 
som var ny høsten 2013, en investering 
på 2,3 millioner kroner og med stort sett 
samme spesifikasjoner. Til transport brukes 
dessuten en flott Mercedes Vito – varebil av 
den ekstra store og romslige typen.

BEDRE FOR SJÅFØREN
- Disse bilene gir et uttrykk for kvalitet som 
vi håper kundene også skal forbinde med 
oss og det vi utfører for dem, sier daglig 
leder Kåre Kildal.
- At utstyret vårt ser ordentlig og profe-
sjonelt ut - det er ingen tvil om at dét har 
betydning. Ikke minst skal vi med slike 
hjelpemidler kunne gi kundene den servi-

NYTT OG STORT I BILPARKEN
Halsa Bygg har investert 
tungt i en større, nyere 
og bedre bilpark. For å gi 
bedre service enn kundene 
forventer.

cen de er vant til å få, fortsetter han.
Og forteller om en enklere hverdag for 
bedriftens to faste sjåfører. Godt og 
sterkt utstyr gir minimal fysisk belast-
ning og slitasje. Luftfjærede seter er 
gunstig for personell som tilbringer 
store deler av dagen i bilsetet.

SERVICE OG SELVHJELP
Halsa Bygg har som nevnt hatt en sterk 
oppdragsvekst i Meløy-området, og har 
oppnådd en dominerende posisjon både 
i omsetning og størrelse på staben. 

- Det er viktig å vise kundene at vi strekker 
oss enda lengre enn våre konkurrenter for 
å gjøre kundene våre fornøyd, mener Bjørn 
Kristian.
- Med en god bilpark vet vi at vi er sta-
bile på levering. Og med stor aktivitet på 
entreprenørdelen vår vet vi at vi kan være 
selvhjulpne på det aller meste av løft, for 
eksempel takmontasje, forklarer han.

Det er ikke småtasser Halsa Bygg har på plass i bilparken. Fra venstre Mercedes Arox 2840, Scania P400 og Mercedes Vito.

Sjåførene Jimmy Nylund (t.v.) og Jon Petter Halsos er viktige personer i Halsa Byggs kundekontakt. Nå har de flotte 
lastebiler som også ivaretar sjåfør-helsen bedre.

Kåre Kildal, daglig leder i Halsa Bygg AS.
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IndustriFolk er et kundebilag i Framtia. Bladet lages 
av Mediehuset Framtia på oppdrag fra bedriftene Yara 
Glomfjord, Bilfinger, Marine Harvest, EWOS, Meløy 
BedriftsService, Terje Halsan AS, INVIS, Meløy 
Elektro, Norwegian Crystals og Halsa Bygg.

«Bruk kreftene deres på det dere kan gjøre 
noe med!» sa forsker Knut Vareide under 
vårens Meløyseminaret. Han mener vi i 
Norge er besatt av veier og bruer og tun-
neler, men at både dette og hvor kommune-
grensen går, betyr mindre for næringslivet 
enn man skulle tro. Man kan uansett ikke 
vente år etter år på at den nye veien skal 
redde noe som helst.

Oversatt til Meløy-virkeligheten sier 
Vareide at vi må bruke alle våre krefter og 
naturgitte fortrinn for å bli mer attraktiv å 
besøke, mer attraktiv å bo i og mer attraktiv 
å etablere bedrift i. Og så må vi gjøre dette 
bedre enn alle andre. Utgangspunktet er 

KRAFTEN SOM IKKE BRUKES

De vet rett og slett hva som 
gjelder – de har lyktes med 
det før. Min påstand er at 
de utgjør en enorm ressurs 
som man ikke har klart å 
utnytte godt nok i Meløys 
omstilling.

EDMUND ULSNÆS

slett ikke verst. For etter tidenes krakk, 
og mer enn halvert ansatt-tall i Glom-
fjord Industripark, er det sommeren 
2015 faktisk optimismen og framtids-
troen som dominerer i Meløy.

At optimismen råder, tross alt, har selvsagt 
et mylder av årsaker. Min innfallsvin-
kel er at alt koker ned til møtet mellom 
mennesker. At dyktige, kreative og 
hardtarbeidende mennesker møter 
hverandre, inspirerer hverandre, 
ser muligheter sammen som 
man ikke så alene. Det er blitt 
minglet mye i Meløy de siste 
årene, både i åpne møter, 
egne utviklingsprogrammer 
og fordi interesseorganisa-
sjonen Meløy Næringsforum 
har engasjert medlemmene 
sine på nye arenaer som ikke 
var der i like stor grad før. 
Denne minglingen har krefter 
i seg som skaper optimisme og 
framtidstro.

Men: Meløy kan ta ut enormt mye 
mer kraft av dette. Ved å sette ming-
lingen i system. Jeg tenker på kraften i 
at bestemte personer plasseres rundt et 
bord, slipper skuldrene ned, og så deler 
med hverandre det som er så viktig for 
Meløy. Hvem jeg tenker på? Bedriftsle-
derne, selvsagt. Si at vi lager en liste med 
Meløys 20 beste bedrifter på driftsresultat. 
Altså 20 ledere. Alene og sammen er disse 
20 til dels svært dyktige på felter som 
kreativitet, innovasjon, problemløsing, 
strategi, samarbeid, lønnsomhetstenking, 
salg og selvsagt ledelse. De vet rett og slett 
hva som gjelder – de har lyktes med det før. 
Min påstand er at de utgjør en enorm res-
surs som man ikke har klart å utnytte godt 
nok i Meløys omstilling.

Jeg fikk etablereropplæring for mange år 
siden. Fra det ni måneder lange program-
met husker jeg nok aller best samlingen 
der vi lærte å lage forretningsidéer. At 
forretningsidéer ikke dreier seg om at én 
genial gründer har en fantastisk idé som 
alle må klamre seg til. Nei, forretningsidéer 
kan dyrkes fram, systematisk og metodisk, 
av den som vil, eller helst flere rundt et 
bord med skuldrene nede. Enkelt og greit 
gjennomgår man bransje for bransje i det 
markedet man er: hvilket behov kan hvilke 
varer og tjenester tilfredsstille for hvilke 
bedrifter og markeder? 

Å innkalle de 20 bedriftslederne til måned-
lig «samfunnstjeneste» over en periode, 
ville mange sagt ja til, og det vil garantert 
gi stor effekt og enda mer medvind i næ-
ringslivet. De setter seg rundt bordet, kaffe 
på kanna, kanskje noen wienerbrød. Og så: 
konkrete utfordringer, konkrete proble-
mer som skal løses, konkrete etableringer, 
konkret samarbeid. Jeg lover resultater. Just 
do it.

Edmund Ulsnæs



- Det er lærerikt å være med på et pro-
sjekt fra start til slutt, sier lærling Martin 
Høgsand, som er fast stasjonert i Rødøy 
sammen med ansvarlig fra elektrofirmaet, 
Jens Hermann Ditlevsen.

DET VIKTIGE SAMARBEIDET
Å samarbeide og koordinere med andre un-
derleverandører er en viktig del av jobben. 
Helst skal det gå knirkefritt og uten stopp 
når de forskjellige faggruppene samarbei-
der.
- Akkurat nå er vi i tett kontakt med Svart-
isen VVS og Ørnes Blikk. Alle må gjøre 
sitt for at det skal fungere, understreker 
Jens Hermann som vi finner liggende på 
kne langs med den indre veggen i det 1.200 
kvadratmeter store bygget. 
Han forklarer og peker: 
- I dag trekker jeg og Martin kabler, tid-
ligere har vi fått opp skinner i taket som 
lysene skal henge i.
Det blir gjerne lange dager for de to karene 
- Martin anslår inntil 10 timer fire dager i 
uka. Ditlevsen forteller at om kort tid er de 
kanskje 3-4 Meløy Elektro-ansatte som job-
ber fast med akkurat dette prosjektet.
- For tiden er dette vårt største oppdrag. 
Store jobber gjør hverdagen forutsigbar, 
men langtfra kjedelig, understreker begge.

DEN STORE RØDØY-JOBBEN

Meløy Elektro bidrar 
sterkt til ny halletablering 
i Tjongsfjord. I november 
skal rødøyfjæringene etter 
planen kunne ta i bruk den 
nye storstua til 25 millioner.

Martin Høgsand  (t.v.) og Jens Hermann Ditlevsen fra Meløy Elektro var i gang med å dra kabel da vi besøkte dem på jobb i den nye storstua i Tjongsfjord. Tidligere den uka hadde 
de montert lysskinner i taket, og karene trives som Meløy Elektros  utstasjonerte i Rødøy. 

Seks måneder: I november 
skal ny-hallen etter planen 
overleveres. Hallen er plassert 
i nær tilknytning til Tjongs-
fjord skole og fotballanlegget. 

STOR LEVERANSE
- Kan dere oppsummere kort hva dere skal 
levere?
- Ring-jording, komplet FDV-dokumen-
tasjon på anlegget, alt av strøm og kabler, 
styringsskap og ventilasjonsanlegg, skap 
for automatikk til varmestyring, kom-
plett belysningsanlegg tilpasset byggets 
bruk, bevegelsessensorer til lys, utendørs 
belysning, nødlysanlegg m/antipanikk, 
telefonfordeling, nettverksskap og komplett 
brannvarslingsanlegg. 
Jens Herman ramser opp, og lista blir lang. 
Lettere opprømt forteller han videre at:

- Og så skal vi kanskje gjøre noe helt nytt. 
Og det er å montere høresløyfeanlegg. 
Det er en type kabel som legges i gulvet 
over betongen, men under belegget. Denne 
fungerer som en forsterker som gjør at folk 
med høreapparat kan stille på en bestemt 
frekvens og på den måten høre det som blir 
sagt over høyttaleranlegget. Med andre ord 
kan det bli en helt ny erfaring for oss - det 
er artig med ny teknologi!
- Fortell litt om din rolle som leder av pro-
sjektet, Jens Hermann?
- Enkelt kan man si at jeg følger opp teg-
ninger og sørger for å bestille utstyret vi til 

enhver tid trenger i forhold til planlagt ar-
beid. Det er viktig at alt er på plass når det 
skal brukes. Og så deltar jeg på byggemøter 
sammen med de andre leverandørene og 
byggherre. Noen ganger endres planene, og 
da må også vi korrigere. 
- Blir oppdragsgiveren fornøyd, tror dere?
- Jeg tror det, de er innom og kikker med 
jevne mellomrom. Vi håper at det skal 
gå knirkefritt og at vi skal klare å levere 
varene i tide. Dét er viktig for oss!

- Jeg kjenner det på hele meg – det føles 
veldig bra! Vi er blitt godt tatt i mot, og det 
er bra å være i et større og tettere miljø. Og 
dette er jo folk vi har samarbeidet tett med 
gjennom årene.
Svarer Birger Åbodsvik. Spørsmålet var: 
Hvordan føles det? Altså å legge ned 
familiebedriften Glomfjord Blikk, som han 
har gjort i vår. Og så meldt overgang til 
Bilfinger som vanlig ansatt, sammen med 
søster Ellen.

EN FORLENGET ARM
- Da de henvendte seg til oss, var dette 
straks interessant for oss. Vi har samar-
beidet med dem i mange år – de leverer 
tjenester vi trenger, i mange prosjekter har 
de vært en slags forlenget arm for oss, for-
klarer Bilfinger-sjef Tor Arne Fagerli, som 
altså selv har ansatt søskenparet Åbodsvik 
i forbindelse med Glomfjord Blikk-nedleg-
gelsen.
- Tidligere har jeg faktisk tenkt på at 
Glomfjord Blikk kunne få lokaler her hos 
oss, siden vi har god plass. Vi ville ikke at 

LA NED – BLE ANSATT
- Velkommen med på la-
get vårt! smiler Tor Arne 
Fagerli. Hans to ferskeste 
rekrutteringer har lagt ned 
egen bedrift og sluttet seg 
til Bilfinger-staben.

disse tjenestene skulle forsvinne, og derfor 
er jeg glad for at vi nå fant en løsning som 
de også var tjent med. For Bilfinger gir det 
mange fordeler å ha dem ansatt hos oss, 
mener Tor Arne.

SVÆRT KREVENDE
Etter 51 år er det altså slutt. Slutt for 
bedriften som Arne Åbodsvik (f. 1935) 
startet i 1964, den gangen i andre etasje i de 
mekaniske verkstedene – bygget som i dag 
huser Rema 1000. Sønnen Birger (f. 1963) 
og datteren Ellen (f. 1967) tiltrådte familie-
bedriften midt på 1980-tallet, og foretaket 
ble aksjeselskap fra 1990.  Ved avviklingen 
i vår bestod staben av fire, derav en lærling 
i blikkenslagerfaget. Å administrere, drive 
og samtidig utføre tjenesteproduksjonen 
i en liten bedrift – dét er krevende, og er 
også viktig årsak til avviklingen.
- Marginene er veldig små, og det har på et 
vis vært en kamp hele tiden. Det er godt å 
slippe alt dette når vi nå er vanlig ansatte, 
smiler Birger og Ellen.
- Vi har også hatt problemer med å få tak 
i, og så beholde, kvalifiserte folk. Denne 
gjennomtrekken har vært slitsom, innrøm-
mer de.

RASKERE FOR KUNDEN
Overgangen deres til Bilfinger Industrial 
Services kjennes dermed som både stor og 
positiv. Den tyske giganten på industrielt 
vedlikehold har rundt 1.300 ansatte bare 

i Norge – om lag 75 av disse har base i 
Glomfjord. Ellen med sitt mesterbrev er fra 
nå kontaktperson på blikkenslagertjenes-
ter og teknisk isolering, mens Birger er et 
viktig tilskudd til den store staben med sin 
lange erfaring fra typisk blikkenslagerar-
beid. Ventilasjonsarbeid, teknisk isolering, 
taktekking og taksikring, beslag, takrenner 
og piperehabilitering.
- En fordel for en kunde som Yara er at vi 

- Dette er en fordel for kundene våre, for nå blir vi enda mer tverrfaglig, og en del større prosjekter kan ferdigstilles enda raskere, mener daglig leder Tor Arne Fagerli (i midten) i 
Bilfinger i Glomfjord. Han er godt fornøyd med at Birger og Ellen Åbodsvik er blitt Bilfinger-ansatte etter nedleggelsen av Glomfjord Blikk. 

nå er enda mer tverrfaglige, og at vi kan 
ferdigstille jobber enda raskere, understre-
ker Tor Arne.
- Blikkenslagerarbeidet er en viktig del 
av mange prosjektene våre, og nå blir det 
mindre rigging opp og ned og venteperio-
der, slik det kan bli når flere leverandører er 
inne på et prosjekt. Nå tar vi alt, og det går 
raskere, forteller Bilfinger-sjefen.

- Marginene har vært veldig små, det har på et vis vært en kamp hele tiden. Det kjennes 
selvsagt bra at også pappa støtter beslutningen om å legge ned, sier søskenparet Birger 
og Ellen Åbodsvik om avviklingen av Glomfjord Blikk.
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Med andre ord 
kan det bli en 
helt ny erfaring 
for oss, det er 
artig med ny 
teknologi! 

JENS HERMANN 
DITLEVSEN



- Da må vi snakke om veksten! For nå 
satses det hos oss – både mer kapital og ny 
teknologi, svarer fabrikksjefen når vi ber 
om intervju.
- Og fra april i år er alle 50 ovnene våre i 
drift – produksjonen er trappet kraftig opp, 
opplyser Børge Selstad.

TRAPPER KRAFTIG OPP
Når IndustriFolk med dette gjør Norwegian 
Crystals til vårt hovedoppslag, kunne det 
ikke passet bedre. For sommeren 2015 
satses det for alvor i Meløys største og flot-
teste fabrikklokaler. Vi husker at da Reidar 
Langmo kjøpte fabrikken i 2013, ble om 
lag 30 personer ansatt for å få i gang pro-
duksjonen av silisium-ingoter. Bare 1 ½ år 
senere står over 80 navn på lønningslistene. 
Og mens fabrikken det første året bare 
utnyttet en del av sin kapasitet, er nå altså 
samtlige ovner, eller krystalltrekkere, satt i 
arbeid.
- Dessuten har vi klart å øke utbyttet av sili-
sium og produktiviteten vår siden oppstar-
ten med nesten 20 prosent. Fordi vi drifter 
bedre, har bedre rutiner og bedre stabilitet, 
opplyser fabrikksjef Børge Selstad.
Tallene i dette avsnittet er selvsagt svært 
gledelig for staben, men også strålende 
nyheter for Meløy. 80 ansatte betyr at 

FULL GASS I INGOT-FABRIKKEN
Hos Norwegian Crystals er 
samtlige 50 ovner nå i drift, 
og start-bemanningen på 
30 er økt til 80. Silisium-
greina i Glomfjord Industri-
park er i ferd med å vokse 
seg stor igjen.

bedriften allerede er blitt kommunens nest 
største private arbeidsplass. For Glomfjord 
Industripark betyr suksessen at silisium-
greina, den som knakk så det holdt med 
REC Wafer, er i ferd med å vokse ut igjen.

GOD STEMNING
- Ja, stemningen i fabrikken er upåklagelig 
nå, smiler Børge.

Under vårt besøk har han ganske nylig fått 
det viktige ja-et fra toppledelsen om å satse 
20 millioner kroner på den nye teknologien 
som nå skal øke produksjonen betydelig i 
de 50 smelteovnene. Det såkalte recharge-
prosjektet, som ble påbegynt i REC-tiden, 
består i at trekkerne kan påfylles med 
silisium uten at de stoppes.
- I praksis betyr dette at hver av de 50 trek-

kerne øker sin produksjon med om lag 200 
kilo silisium i måneden, som igjen betyr at 
vi øker totalproduksjonen med 10 prosent, 
forklarer fabrikksjefen.
Fra april i år er den oppe i 60 tonn hver må-
ned. Mens et gjennomsnitt på 30 ovner var 
i drift gjennom hele fjoråret, var 40 i gang 
første kvartal i år, og nå altså samtlige 50.

All grunn til å smile for kvalitetssjef Marit Torsvik og fabrikksjef Børge Selstad. Norwegian Crystals har nemlig økt produktiviteten sin 
med nesten 20 prosent siden oppstarten. Allerede har staben passert 80 personer, og nå gir toppledelsen 20 millioner kroner slik at 
produksjonen kan økes enda mer. – Dette bør gi et tydelig signal til både de ansatte og til samfunnet rundt oss! mener Børge. 

FAKTA

 

I vår og sommer rekrutteres riktignok en 
del ansatte som ikke har tidligere bakgrunn 
fra REC-klyngen i Glomfjord. Likevel har 
de aller fleste i staben på 80 bakgrunn fra 
det tidligere sol-miljøet.

VIKTIG ERFARING
- Ja, i den hektiske oppstarten høsten 2013 
var det et poeng å få inn folk som hadde 
erfaring fra dette arbeidet fra tidligere, altså 
gjerne fra REC, og dessuten fra slurryfa-
brikken til SiC Processing og resirkfabrik-
ken Si Pro, forklarer fabrikksjef Børge 
Selstad.
- Nå har vi litt mer tid i rekrutteringsarbei-
det, og da er det aktuelt å ta inn folk med 
andre typer fagbrev og bakgrunn.
Han selv leder altså fabrikken, og har i 

TILBAKE PÅ POST
Jobb i Norwegian Crystals 
gjorde at mange kunne 
flytte hjem igjen etter noen 
år utenbygds. Mens andre 
nå slipper å pendle ut av 
Meløy. 

REC Wafer la ned fabrikkene der de begge arbeidet, men Kim Antonsen (t.v.) og Raymond 
Jensen er tilbake i produksjon av silisium-blokker – nå i Norwegian Crystals i Glomfjord.

Norwegian Crystals
• Etablert 4. juli 2012 av Reidar 
Langmo ved hjelp av hans famili-
eselskap Rebelijo Invest AS. NC har 
fått om lag 2,3 millioner kroner i 
omstillingsmidler fra Meløy. 
• Sommeren 2013 kjøpte NC den 
tidligere monofabrikken og alt pro-
duksjonsutstyr fra RECs bostyre, og 
produksjonen sysselsetter i dag 80 
personer. 
• Største eier er investeringsselska-
pet Energy Future Invest, som igjen 
eies av Hafslund Handel og Eidsiva 
Vekst. Administrerende direktør i 
NC er Reidar Langmo, som var dag-
lig leder i Meløy Næringsutvikling 
på 1990-tallet og sammen med Alf 
Bjørseth etablerte tidligere ScanWa-
fer i Glomfjord. Styreleder i NC er 
Anders Onarheim, tidligere toppsjef 
i meglerhuset Carnegie.

Reidar Langmo

ledergruppen sammen med seg produk-
sjonssjef Sissel Norum, teknisk sjef/vedli-
keholdssjef Arnstein Jensen, logistikksjef 
Raymond D. Jensen, kvalitetssjef Marit 
Torsvik og Anders Strøm, som leder arbei-
det innen HMS, personal og økonomi.

FIRE SØRPÅ
Fire av bedriftens ansatte har base på Bed-
dingen, altså i Oslo. Daglig leder er Ivar 
Blekastad, som vi husker som tidligere 
fabrikksjef for REC Wafer Mono i Glom-
fjord. Han er i dag den som har tett og in-
ternasjonal kundekontakt og hovedansvaret 
for salg. Thomas Nyheim jobber også med 
marked, strategi og salg. Økonomidirektør 
i Norwegian Crystals er Erik Bjørstad, som 
noen kanskje husker fra hans periode som 
administrerende direktør i den tidligere 
resirkfabrikken Si Pro. Og det fjerde navnet 
tør være aller best kjent i Meløy, nemlig 
Reidar Langmo. Han er tidligere daglig 
leder i Meløy Næringsutvikling, har tidli-
gere fått Meløy kommunes næringspris og 
kjøpte den tidligere monofabrikken i Glom-
fjord sommeren 2013. Reidar Langmo 
er administrerende direktør i Norwegian 
Crystals.

Så ja, vi får mange 
gode nyheter for 
tiden! At vi nå 
investerer 20 nye 
millioner, gir også 
et sterkt signal til 
både de ansatte 
og samfunnet 
rundt oss.

BØRGE SELSTAD

Dessuten har vi klart å 
øke utbyttet av silisi-
um og produktiviteten 
vår siden oppstarten 
med nesten 20 pro-
sent. Fordi vi drifter 
bedre, har bedre ruti-
ner og bedre stabilitet.

BØRGE SELSTAD

ET STERKT SIGNAL
- Og nå nettopp fikk vi også beskjed om 
at vi er blitt kvalifisert for å levere til en 
stor kunde. De satser på såkalt N-type av 
silisium-material, som i praksis gir høyere 
effekt og bedre betalt for oss.
- Så ja, vi får mange gode nyheter for tiden! 
At vi nå investerer 20 nye millioner, gir 
også et sterkt signal til både de ansatte og 

samfunnet rundt oss, mener Børge.
Og markedet? Jo, i motsetning til det 
mange kanskje tror, har det vært i vekst 
hele tiden, også etter at REC kastet inn 
håndkleet. Både kundene og etterspørselen 
er der fortsatt, både etter monowafere, som 
har høyest solvirkningsgrad, og multiwafe-
re. Norwegian Crystals i Glomfjord smelter 
silisium i sine ovner, trekker sylinderfor-
mede ingoter på litt over meteren som igjen 
skjæres til blokker. Disse eksporteres til 
utenlandske samarbeidspartnere som kutter 
ferdige wafere og lager ferdige solcelle-
moduler for Norwegian Crystals kunder i 
både USA, Europa og Asia.

SKAL ØKE, ØKE
- Vi kan oppleve at en enkeltkunde ber om 
omtrent hele produksjonen vår, men for oss 
er det et poeng å ha en kundemiks – vi har 
i dag tre kunder. Noen betaler bedre enn 
andre, og noen spesifikasjoner i materialet 
vårt betaler seg bedre enn andre.
- Skal produksjonen økes enda mer?
- Helt klart. Jeg vil ikke si for mye om dette 
ennå, men det er jo ingen hemmelighet at 
vi i dag bare benytter en tredel av fabrikk-
lokaler på 18.000 kvadratmeter, smiler han.
Norwegian Crystals-produksjonen tilsvarte 
200 megawatt i 2014. Med nye investerin-
ger skal 250 passeres i år, og 350 megawatt 
neste år.
- Og på sikt har vi helt andre ambisjoner, 
men dét får vi snakke om senere, sier 
fabrikksjefen.

Hva med staben?
- Skal staben vokse enda mer?
- Med de ambisjonene vi har på sikt, skal 
den nok det. Men ikke med de produk-
sjonsøkningene vi ser for oss i første 
omgang. Selv om det er fullt mulig å få 
til lønnsom drift slik vi nå jobber, gjør det 
norske lønnsnivået at vi må ha mest mulig 
automatisert produksjon. Konkurransefor-
trinnene våre i Glomfjord er først og fremst 
strøm og vann.
- Derfor er heller ikke wafer-skjæring 
aktuelt å gjør lokalt med det første, for det 
er såkalt operatør-intensivt. 

Staben ved Norwegian Crystals består nesten utelukkende av tidligere REC-ansatte. Nå 
er Sandra E. Roksøy og Fritz Sneland blant de 80 ansatte som er med på en ny opptur 
med silisium-ingoter.

STERK VEKST I NORWEGIAN CRYSTALS STERK VEKST I NORWEGIAN CRYSTALS
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- Vi hadde altfor høye tall på skader og 
kom nesten aller dårligst ut i hele Yara-sys-
temet, innrømmer Yara-sjef Arve Jordal.
- Heldigvis klarte vi å snu dette i fjor. Men 
det er hele tiden ting vi kan bli flinkere på, 
hver eneste dag! fastslår han.

DEPRIMERENDE TALL
Den internasjonale beregningen for ska-
dehyppighet var deprimerende lesning for 
gjødselfabrikken i forfjor. I antall skader pr. 
million arbeidede timer oppnådde Glom-
fjord et såkalt TRI-tall på 14,7. Og havnet 
nesten nederst på lista over Yaras over 25 
fabrikkanlegg verden over. 
- I fjor klarte vi et TRI-tall på 2,5, og dét 
er selvsagt veldig gledelig. Fra å ha seks 
skader i 2013 endte vi opp med én i fjor, 
opplyser Arve Jordal.
- Dermed havnet vi i fjor helt i toppsjiktet 
og godt innenfor det som er Yaras mål, 
nemlig 3,5, sier han fornøyd.
Etter labre HMS-prestasjoner i 2012 og -13 
investerte han betydelig ved å sende hele 
660 personer – både egne ansatte og fra 
kontraktører – på nytt og utvidet sikker-
hetskurs. Og innredet eget undervisninrom 
for slike kurs.

SPURTE HELE STABEN
- Men, det er ingen grunn til å tro at vi er 
i mål – det er en slags daglig kamp, dette. 
Heldigvis var de fleste av skadene i 2013 
av mindre alvorlighet, men når en har flere 
skader så øker også risikoen for en mer 
alvorlig hendelse.
En viktig del av siste års sikkerhetsarbeid 
var en egen spørreundersøkelse blant 
samtlige ansatte. For å finne ut hvor skoen 
egentlig trykker.
- Ut fra denne ble det satt opp en del 
aksjonspunkter. Spesielt er det tre punkter 
som er viktig, sier Arve.
1 er rett og slett kompetanse, altså kunn-
skap om sikkert arbeid, også blant innleid 

BEDRING ETTER PINLIG 2013
Etter direkte pinlige skade-
tall i 2013 tok Yara Glom-
fjord tak så det holdt i fjor. 
Satsingen ga resultater.

personell. 2 er ledelse, altså hvordan ledere 
tar ansvar for sikkerhetsarbeidet. Ved roke-
ringer og når nye ledere kommer inn, har 
nemlig ikke rutinene vært gode nok. 3 er 
klargjøring for vedlikeholdsarbeid.

OFTERE INNLEIDE
- For, det er under vedlikeholdsarbeid at 
de fleste skadene oppstår, ikke under stabil 
drift. Og dette henger sammen med at 
det oftest er innleid personell som skader 
seg – risikoen viser seg å være tre ganger 
større for kontraktører enn for fast ansatte, 
opplyser Arve.
Dette igjen skyldes naturlig nok at det ofte 

er innleide mannskaper som utfører andre 
jobber enn drift – vedlikeholdsoppdrag der 
risikoen for skader tross alt er større. 
- Men, vi må ta inn over oss at slike far-
lige situasjoner også kan oppstå fordi vi 
på forhånd ikke har klargjort godt nok for 
vedlikeholdsarbeidet, understreker fabrikk-
sjefen.

Yara Glomfjord investerte betydelig i sikkerhetsopplæring i fjor. Både i eget opplæringsrom og i at 660 personer ble sendt på nytt sik-
kerhetskurs. Her fra ett av kursene som ledes av Yngve Krogh.

- Gledelig skadestatistikk i fjor, men det 
er hele tiden ting vi kan og må bli flinkere 
på, fastslår fabrikksjef Arve Jordal.

På kontoret: Som teknisk leder for fem av Marine Harvest sine anlegg blir det en del tid bak kontorpulten for Bjørn Magne Johansen. I 
bunn har han fagbrev som automatiker og elektriker, så teknisk arbeid har han god kompetanse på i tillegg. 

 Vi ønsker å nå industri-
standard når det 
gjelder vedlikehold!

BJØRN MAGNE JOHANSEN

Med begge føtter rett ut i nytt og krevende 
prosjekt viser han med all tydelighet at han 
ikke er redd for å ta nye utfordringer, Bjørn 
Magne fra Glomfjord. 
- Først og fremst er det interessant, sier 
den fagutdannede elektrikeren og automa-
tikeren med fast tilholdssted ved anlegget i 
Glomfjord. 

FEM ANLEGG
Salsbruket, Kongsmoen, Tosbotn, Glom-
fjord og Jøkelsmolt/Edelfisk, dette er anleg-
gene hvor Bjørn Magne virker som teknisk 
leder. Under seg har han på hvert sted en 
teknisk ansvarlig som han skal samarbeide 
med.
- Vi bygger nettverk, hospiterer mellom 
de forskjellige anleggene og drar nytte av 
hverandres erfaringer, understreker Bjørn 
Magne og forteller at hovedfokus er på 
forebyggende vedlikehold.
- Kompetanseheving må til, folk må kurses 
og behovet for mer utdannelse må kartleg-
ges. Dette er en mine oppgaver. I tillegg 
skal jeg knytte kontakter opp mot det 
tekniske nettverket.
Bjørn Magne forklarer: 
- Marine Harvest ønsker ikke stopp i sine 
anlegg, det kan nemlig koste dyrt. Vi skal 
ikke ha tap på grunn av teknisk svikt. Da 
må vi systematisere mer, det er viktig å 
skape felles rutiner. Altså at man skal gjøre 
ting likt på alle MH sine anlegg. Forut 
er det foretatt kritikalitetsundersøkelser 
som går ut på å avdekke og finne svar på 
følgende problemstilling: hvis noe svikter, 
hva gjør vi da? 

MER ANSVAR FOR BJØRN MAGNE
- Utfordrende! Det sier 
unge Johansen (38) - Ma-
rine Harvest sin nyansatte 
tekniske leder for alle fersk-
vannsanlegg i egen region. 

- Det høres enkelt ut, men hva betyr det i 
praksis, Bjørn Magne?
- Vi må ha back-up systemer som funker. 
Og vi må implementere planlagt, forebyg-
gende vedlikehold, Vi jobber med levende 
fisk og kan ikke tillate svikt i utstyret, 
understreker han. 
- Vi ønsker å nå industristandard når det 
gjelder vedlikehold! sier Bjørn Magne og 
fortsetter:
- Som fagmann har jeg kjennskap til hvor-
dan styresystem er oppbygd, det kan være 
gunstig kunnskap i prosjektøyemed, tror 
Johansen som har 10 år bak seg i næringen 
og som skryter av egen bedrift og evnen 
de har til å utvikle gode medarbeidere som 

brenner for det de holder på med.
- Å være med på et såpass stort prosjekt er 
interessant, man må være løsningsorientert 
og kunne samarbeide med andre for at ting 
skal funke. Som leder anser jeg meg først 
og fremst som en med- og støttespiller for 
de jeg har rundt meg, forteller den sympa-
tiske glomfjordmannen.

ENDA MER ANSVAR
I tillegg til ny-jobben har Bjørn Magne 
ytterligere ansvar for en lærling innen 
automasjon. Når han i tillegg er tilhørende 
Marine Harvest sitt slakteri på Herøy sier 
det seg selv at det krever litt ekstra å skulle 
følge opp på en skikkelig måte.

- Det har vært en liten utfordring å finne 
tid til dette, spesielt etter at jeg startet som 
teknisk leder. Vi har funnet en løsning som 
fungerer. Han kommer hit og hospiterer, 
gjerne en uke i slengen. Det er viktig å få 
oppfyllt kvoten i læreplanen. Å ha ansvaret 
for lærlinger er veldig givende, men også 
tidkrevende, innrømmer Bjørn Magne som 
ikke tar lett på ansvaret.
Det å gjøre ting på en skikkelig måte er 
viktig, og han understreker at han kun tar 
på seg en slik rolle dersom han er sikker på 
at han har kapasitet til å fullføre.
- Det som er artig er at de nå får egen kom-
petanse på Herøy, han blir nemlig deres 
første automatiker. Å være med å bidra til 

det er meningsfullt!
- Hvilke egenskaper vektlegger du hos deg 
selv når du har ansvaret for en lærling?
- Det er viktig å være en person som inngir 
tillit. Og så betyr det svært mye at opp-
legget rundt en lærling er skikkelig. Den 
personen du har ansvaret for må kunne 
tørre og spørre om absolutt alt. Samtidig 
skal de vite at det ikke forventes at de skal 
klare seg alene. Arbeidsgiver må ha forstå-
else for at de fremdeles er under opplæring. 
Enhver som har ansvaret for en lærling må 
erkjenne at det fort blir kjedelig å stå bak 
en rygg å se på mens andre jobber. La lær-
lingene prøve seg og gi dem utfordringer. 
Det er mine beste råd!

Et litt udefinert område på nedre om-
råde i industriparken har det kanskje 
vært. Altså mellom porten til nåværen-
de Meløy Havnebygg og nedre inngang 
til smoltanlegget til Marine Harvest. 
Nå har sistnevnte utvidet sitt område.
- Ja, vi har fått på plass gjerder og den 
nye porten. Nå er det bare elektro- og 
automasjonsarbeid som mangler, sier 
daglig leder Rose Olsen i Marine 
Harvest.
Om lag 250.000 kroner er investert. 
Ny-porten skal kunne åpnes fra bilene 
for dem som har adgangsbrikke. Eller 

fjernstyres fra kontrollrommet i smolt-
anlegget.
- Vår gamle port var manuell. For å 
sikre området vårt bedre har vi montert 
automatisk port, forklarer Rose.
- Og nå leier dere mer plass fra par-
keier Yara?
- Ja, vi har utvidet området vårt med 70 
meter østover. Men, den gamle porten 
stod 40 meter inne på vårt område, 
så vi har brukt deler av dette området 
til lagring. Nå ønsker vi å sikre oss 
et enda større område med tanke på 
utvidelser i framtida.

MER PLASS FOR SMOLT
Marine Harvest har utvidet sitt produksjonsområde 
med 70 meter. Og avgrenset med automatisk port.  

Marine Harvest har utvidet sitt produksjonsområde på nedre industriområde. Den 
automatiske porten er plassert 70 meter nærmere nabo Meløy Havnebygg enn 
den forrige.
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I fullgjød-
selfabrik-
ken ble 
det byttet 
bærering 
og en del av 
mantelen 
på en av de 
tre tørke-
tromlene, 
opplyser 
Frank-
Robert 
Eriksen.

Gammel 
og rusten 
gasskjøler 
i syre B ble 
erstattet av 
ny.

…og 
gammel 
og rusten 
deNOx-
reaktor (til 
venstre) 
ble erstat-
tet av ny 
og langt 
større. 
Foto: Bjørn 
Tore Han-
sen, INVIS.

Den samlet 180 menn og kvinner fra flere 
land til intensivt arbeid over tre uker, 
og inneholdt flere store og kompliserte 
prosjekter enn kanskje noen gang. Den 
tradisjonelle revisjonsstansen i Yaras fa-
brikker ble spesielt komplisert, og spesielt 
vellykket.

STORT, KOMPLISERT, VELLYKKET

- Jeg hadde faktisk ikke 
trodd at dette skulle kunne 
gå så bra og smertefritt. For 
her var det mye som måtte 
passe, samtidig! 

ALDRI I NÆRHETEN
Produksjonssjef Morten Høvset hos Yara 
Glomfjord innrømmer det:
- Her var det såpass mye som måtte 
stemme samtidig – stort utstyr som måtte 
lages og leveres fra Nederland, USA og 
Frankrike, engineeres, designes og bygges 
og stemme overens i monteringen. Nei, jeg 
hadde faktisk ikke trodd a dette skulle gå så 
smertefritt!
Men dét har det gjort. De store og kom-
pliserte løftene av meget vitale organer i 
fabrikken, og deretter det omfattende mon-
teringsarbeidet. Den nye sentralkjelen, den 

nye gasskjøleren og den nye deNOx-reaktoren 
i syrefabrikken, og rehabilitert tørketrommel 
og prilletårn i fullgjødselfabrikken. Alt er på 
plass og presterer allerede etter ruta.
- Jeg tror vi aldri har vært i nærheten av å 
gjennomføre noe liknende og så omfattende på 
så kort tid. All honnør til INVIS og Bilfinger, 
som har vært sentrale i prosjekteringen og 
gjennomføringen – det er veldig gunstig at vi 
har deres kompetanse på stedet, sier Morten.

NORD-NORGES STØRSTE
De utgjorde investeringer for over 50 millioner 
kroner, de største monteringsjobbene under 

revisjonsstansen fra månedsskiftet og 
halve juni. Dessuten var spesielt man-
ge innleide mannskaper i sving, pluss 
at egne ansatte gikk i døgnkontinuerlig 
turnus i rydding, bytting, rengjøring 
og viktige driftsoppgaver. Revisjons-
stansen 2015 ble spesielt omfattende 
og komplisert.
- Du ser her at den er levert opp ned, 
og da må vi bruke begge kranene for 
å snu den forsiktig 180 grader før den 
heises opp og inn i fabrikken, roper 
Einar Sandaa.
IndustriFolk er til stede under den 

kompliserte jobben der det skal mon-
teres ny gasskjøler i syre B. Sandaa 
er innleid som prosjektleder gjennom 
eget firma Escon. Nå dirigerer han 
maskinføreren som styrer Nord-Norges 
største mobilkran – en 400-tonner med 
bom på 60 meter, 20 meter høyere enn 
pipene i fabrikken.
- På bakken her ser du alle rørene som 
måtte demonteres for å komme til, og 
det er dyrisk trangt. På sentralkjelen 
var det to centimeters klaring da vi 
heiste den ned gjennom taket, forklarer 
Einar. 

BEDRE KONTROLL NÅ
Fra Yaras ståsted er revisjonsstansen anner-
ledes i år. Og slik skal det bli mer av.
- Mest av gammel vane har vi alltid gjort 
det slik at alt utstyr stoppes på ett klokke-
slett samme dag, og så startet alt opp igjen 
samtidig, etter fem dager. Da blir det så 
mye som skjer samtidig at det er vanskelig 
å ha kontroll på alt, og det resulterer for 
eksempel i mye utslipp, opplyser Morten 
Høvset.
- I år stoppet vi avsnittene tidligere – KS-
fabrikken ble kjørt ned og rengjort allerede 
25. mai. På denne måten var mye utstyr 

nede og klart i god tid, og vi har bedre 
kontroll på at ting gjøres skikkelig – det er 
mindre fare for at noe blir avglemt.
Flere tilpasninger er nå gjort for at syrefa-
brikken og fullgjødselfabrikken kan kjøres 
og stanses uavhengig av hverandre. Dette 
åpner for kortere revisjonsstanser fordelt 
over året, og at den ene syrefabrikken bare 
stanses annethvert år.
- Arbeidet kan gjøres billigere når det deles 
opp, over tid. Og jobben blir ofte bedre 
gjort av lokale folk som kjenner fabrik-
ken, enn av innleide utenfra. For Bilfinger 
er det også gunstig at vi sprer slikt arbeid 

over året, forteller 
Morten.
Som med ett 
unntak er meget 
fornøyd med årets 
revisjonsstans. 
Den ble nemlig 
ikke 100 prosent 
skadefri.
- Nei, det var en 
finger som ble brukket. Dette var bekla-
gelig, og noe vi gjerne skulle vært uten. 

Bytte av den ene sentralkjelen i syrefa-
brikk A var revisjonsstansens største og 
mest kostbare prosjekt. På dette bildet 
som er tatt fra drone er vi midt i løftet 
som gjøres av Nord-Norges største mobil-
kran. Foto: Martin Røberg, Yara Glomfjord.

Fortsetter...



Så dette er ikke noe vi gjør fordi vi må, men fordi 
Yara ønsker å satse grønt. Vi har ligget greit un-
der utslippsgrensene i alle år, men med denne 
investeringen kommer vi altså 75 prosent lavere. 

MORTEN HØVSET

12 13

- Det er ikke for å vise hvor god statistikk 
vi har, eller bare fordi Yara har bestemt 
det. Eller at myndighetene krever det. Det 
viktigste er den holdningen og de verdiene 
som ligger bak, forklarer Yngve Krogh.
- Nemlig at alle skal komme hjem fra jobb 
hos oss uten skade, hver dag!
Han snakker om den utvidede sikkerhets-
opplæringen, Yara-veteranen. Nok en gang 
har han samlet en gruppe i opplæringsrom-
met. Til teori-gjennomgang, diskusjon og 
avsluttende prøve. 
- Responsen fra deltakerne har vært veldig, 
veldig god, både hos egne ansatte og hos 
leverandørene. De aller fleste er veldig 
opptatt av sikkerhet på jobb.

KAN ALLTID UNNGÅS
Det er noe maraton-aktig over hans og 
kollegenes statistikk det siste året. Siden 
starten av fjoråret er imponerende 800 
personer tatt gjennom denne utvidede sik-
kerhetsopplæringen fra Yaras HMSK-avde-
ling. Bare i forbindelse med årets revisjons-
stans: 150 personer. Yngve har gjennomført 
brorparten av de utallige øktene, men med 

VALGTE SIKKERHET

Hele 800 personer på et 
drøyt år. Dét må kunne kal-
les et maraton i sikkerhets-
opplæring. Gjennomført av 
Yara, og svært ofte ledet av 
Yngve Krogh.  

god hjelp fra Svein Brennesvik og Erik 
Knutssøn.
- Alle hendelser forårsakes – de skjer ikke 
av seg selv. Enten det ender med skade 
eller ikke – det kunne alltid vært unngått. 
Derfor mener jeg det eneste rette er å ha 0 
som mål. 0 skader.
- Og vi er nært nå. Det oppstod dessverre 
en liten fingerskade under revisjonsstansen, 
men vi er nær 0 nå, sier Yngve.
Hans egen sikkerhetsopplæring har 
utvilsomt bidratt. Fra å være en tilnærmet 
versting på hendelser og skader i det inter-
nasjonale Yara-systemet i 2013, kommer 
Glomfjord ut blant de beste på statistikken 
for fjoråret.

IKKE LANGT NOK
- Men, det tar tid å bygge en god nok kul-
tur, og vi har ennå en vei å gå. Det er bare 
å sammenlikne med noe sånt som bilbelte-
bruk. I min oppvekst var dette noe de fær-
reste brukte. I dag er det en selvfølge for 
alle som setter seg i en bil, forklarer han.  
Selv jobbet han en årrekke som operatør og 
senere skiftleder i pakkeri, kai og lager før 
han kom til Yaras avdeling for helse, miljø, 
sikkerhet og kvalitet i 2008. Han mener de 
fleste av oss har en drivkraft i seg til å få 
ting raskt unna, være effektive, få hjulene 
i gang igjen – i dette tilfellet i fabrikken. 
Så skjer det av og til at ting går for raskt. 
Konsekvensene kan bli dramatiske.
- Vi har.hatt en del nesten-hendelser med 
potensiale for ulykker de siste årene. Så vi 
kan ennå ikke si at vi er kommet langt nok 

i å bygge den rette kulturen, innrømmer 
Yngve Krogh.

BEDRE PÅ ANALYSE
«Safe by choice» er den om lag to år gamle 
"kulturreisen" i sikkerhet i Yara-systemet. 
En rekke alvorlige hendelser, der enkelte 
endte med dødsfall, var bakgrunnen for den 
storstilte og verdensomspennende sikker-
hetskampanjen. I Glomfjord ble det både 
skiltet og laget informasjonsmateriell, og 
ikke minst: samtlige ansatte gjennomgikk 

utvidet sikkerhetsopplæring – likeså innlei-
de mannskaper hos en rekke leverandører.
- Nå skal alle som kommer innenfor por-
tene ha gjennomgått opplæringen før de 
kan begynne å arbeide. I tillegg setter vi 
spesiell fokus på enkelte områder – i år er 
dette risikoanalyse.
- Da har vi små grupper inne til teori og 
noen praktiske oppgaver. Hensikten er å 
lære folk å gjøre en god sikkerhetsanalyse 
før et arbeid begynner.

- Responsen fra deltakerne har vært veldig, veldig god, sier Yngve Krogh. Yara-veteranen har det siste året gjort unna noe som likner en maraton. I sikkerhetsopplæring.

Hele 800 personer har på litt over et år deltatt på nye sikkerhetskurs, og Yara har i tillegg 
investert i et eget opplæringsrom for sikkerhet i fabrikkene. 

Den gamle DeNOx-reaktoren ble løftet ut, og en ny og langt større ble satt inn i syrefabrikken. Våre bilder viser en av de største og mest krevende jobbene under Yaras revisjons-
stans denne måneden. Drone-bildet tilhører Yaras Martin Røberg, mens Bjørn Tore Hansen i INVIS har tatt de to andre, der vi ser at Terje Halsan AS deltok i den brede transporten. 

- Allerede etter det første driftsdøgnet så vi 
at utslippet av nitrogenoksider var kommet 
nesten ned på målet vårt. Kanskje klarer 
vi å redusere enda mer enn vi har forplik-
tet oss til, forteller Yaras produksjonssjef 
Morten Høvset.
- Nå reduserer vi utslippet med 75 prosent. 
Hadde alle andre gjort det samme, ville det 
virkelig monnet….

STRENGERE ENN NORGE
Ja, hva er det som både er en av årets vik-

STORT LØFT FOR MINDRE UTSLIPP
Yara Glomfjord investerte 
kraftig for å kutte utslippe-
ne av nitrogenoksider langt 
kraftigere enn myndighete-
ne krever. Nå takker Norge 
Yara ved å tilbakebetale 
nesten hele regninga.

tigste Yara-satsinger, var en av de største 
og mest kompliserte løftejobbene under 
revisjonsstansen, og har nasjonal interesse 
og betydning? Jo, da snakker vi om det 
nye renseanlegget som dramatisk reduse-
rer Glomfjords utslipp av nitrogenoksider 
(NOx).
- Den nye DeNOx-reaktoren er mye større 
enn den gamle, og nå er vi nede på Yaras 
eget utslippskrav, som er mye strengere 
enn myndighetenes. Yara-kravet er bare en 
firedel av det vi har konsesjon til å slippe 
ut, forklarer Morten.
- Så dette er ikke noe vi gjør fordi vi må, 
men fordi Yara ønsker å satse grønt. Vi har 
ligget greit under utslippsgrensene i alle år, 
men med denne investeringen kommer vi 
altså 75 prosent lavere, sier han fornøyd.
Norge har forpliktet seg internasjonalt til 
å redusere utslippet av NOx, som først og 
fremst kommer fra transport og biltrafikk, 
men også industrien. Utslippene forsurer 

nedbøren og kan gi helseplager.

HYGGELIG ØKONOMI
- NOx-utslippet fra vår syrefabrikk A er 
130 tonn i året, eller 0,76 prosent av totalen 
fra norsk bergverk og industri, opplyser 
produksjonssjefen.
Det nye renseanlegget skal redusere de 130 
tonnene til bare 60.
- Men resultatene så langt tyder på at vi 
kanskje kan klare å redusere helt ned til 
30 tonn. Det vil i såfall bety at vi reduse-
rer norsk industris totale utslipp med 0,6 
prosent.
Bak de hyggelige tallene ligger det en 
investering på om lag 13 millioner kroner, 
der en helt ny DeNOx-reaktor i Glomfjord-
fabrikken altså ble installert tidligere denne 
måneden. Et annet hyggelig faktum er 
følgende: Yara Glomfjord kan få tilbake 
fire femdeler av kostnaden!
- Yara vedtok investeringen før vi fikk 
godkjent støtten, så satsingen er sånn sett 
uavhengig av den. Men ja, med full effekt 
av renseanlegget får vi tilbake inntil 80 
prosent av investeringen, og dét er selvsagt 
veldig positivt.

BEST PÅ KUTT
- Og nå er dere best i Yara?
- Det er i hvert fall ingen av de andre fa-
brikkene som har klart en så stor reduksjon 
regnet i prosent! Og ja, nå er vi også blant 
de aller beste på lavt NOx-utslipp. For nå 
er vi på en firedel av det norske kravet, og 
Norge er jo kjent for å ha nokså strenge 
grenser, i internasjonal sammenheng, me-

- Den nye reaktoren reduserte utslippet 
vårt kraftig allerede det første driftsdøg-
net, forteller produksjonssjef Morten 
Høvset.

ner Morten Høvset.
Nå skal det nye renseanlegget går sin 
prøveperiode, før det gjøres en formell test 
og slutt-dokumentasjon i månedsskiftet 
august-september,
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Under disse 
takene finner 
vi Yaras 
hovedmate-
riallager og 
avdeling for 
innkjøp.

12 13

Moldjord Bygg og 
Anlegg har hatt egen av-
deling i Glomfjord i over 
20 år, og Beiarn-bedriften 
skal satse sterkt i Meløy 
også de kommende 
årene. Entreprenøren har 
kontor på øvre område. 
Og denne plasthallen for 
oppbevaring av utstyr.

MELØYS KRAFTSENTER

Bygget etter SiC 
Processing eies av 
BodøGruppen, og 
er øre merket Scan-
Mag, altså den plan-
lagte magnesiumfa-
brikken. Her er 
målet å etablere 100 
nye arbeids plasser 
de neste årene.

Bilfinger Indus-
trial Services har 
kjøpt de tidligere 
lokalene til Scan-
Wafer/REC Wafer 
Multi, og flytter 
dette året inn i 
moderne og vel-
utstyrte verksteder.

Norwegian Crys-
tals lager silisium-
ingoter som 
skjæres til wafere 
av samarbeidspart-
nere utenlands. 
Våren 2015 har 
bedriften om lag 
70 ansatte.

MNU Meløy 
Eiendom AS 
eier byg get som 
tidligere huset 
resirk-bedriften 
Si Pro. Lokalene 
på om lag 1.400 
kvadratmeter er 
tilgjengelig for 
nye interessenter. 

INVIS er 
engineeringbe-
driften som har 
spesialisert seg 
på skanning og 
3D-modellering 
som verktøy i 
nybygg- og vedli-
keholdsprosjekter 
i industrien. 

Yara Glomfjord er 
Meløys største private 
arbeidsplass med om lag 
170 ansatte. Konsernet 
har på få år investert om 
lag 1 milliard kroner i sin 
Glomfjord-fabrikk, som 
fortsatt er kommunens 
hjørnesteinsbedrift framfor 
noen. 
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Det tidligere ren-
seanlegget til REC 
eies i dag av Vitar 
AS. Her planlegges 
lokalisering av be-
driften Svaice, som 
med is fra Svartisen 
skal produsere isbi-
ter for det globale 
markedet.

Terje Halsan AS har 
en lang og stolt histo-
rie som maskinentre-
prenør i Glomfjord, og 
har både brakkerigger, 
lagere, stor carport 
og det meste av sin 
maskinpark her på 
øvre område i indus-
triparken. 

Meløy Utvikling 
KF, som koor-
dinerer omstil-
lingsarbeidet og er 
sekretariat for om-
stillingsstyret, har 
kontorer sammen 
med Meløy 
BedriftsService i 
Schalthuset.

ToCircle har eta-
blert seg i tidligere 
ScanWafer-lokaler, 
og har i dag 
over 20 ansatte 
i produksjon av 
roterende maski-
neri til utstyr som 
pumper, generato-
rer  og aggregater.

I nært samarbeid med 
ToCircle skal Stan-
dard Hydro Power 
produ sere mikro-
kraftverk plassert i 
containere, og har 
mål om 20-30 nye 
arbeidsplasser. Har 
ennå ikke egne lokaler 
i Glomfjord.

Meløy Nærings-
forum er interes-
seorganisasjon for 
nær 100 bedrifter 
i Meløy, og ledes 
av Liv Toril Pet-
tersen. MNF har 
sin hovedbase 
i Schalthuset i 
industriparken.

Yara Glom-
fjords bered-
skapsavdeling 
har eget brann-
korps, som i til-
legg til å betjene 
industriparken 
også er brann- og 
beredskapstropp 
for Glomfjord.

Meløy Næringsut-
vikling koordinerer 
flere prosjekter for 
etablering av nye 
arbeidsplasser, ikke 
minst tilrettelegging 
for nye industrivirk-
somheter. 

Marine Harvest 
driver i Glomfjord 
ett av verdens største 
smoltanlegg i sitt 
slag. På øvre område 
er klekkeri og start-
fôring, mens selve 
smoltanlegget ligger 
nede ved fjorden.

Molab overtok 
laboratoriet fra 
Hydro Agri i 2003, 
og utfører organiske 
analyser av mineral-
gjødsel, kalksalpeter 
og råstoff hos Yara.  
Staben analyserer 
også kjelvannsprøver 
og utslippsprøver.

Meløy Bedrifts-
Service ble 
etablert i 2002 
og er tjenestele-
verandør, først 
og fremst til 
industribedrif-
tene, men også 
til private og 
bedrifter utenfor 
parken.  

Verkste-
dene, som 
Bilfinger 
i år flytter 
ut av, er 
tilgjenge-
lig for nye 
interessen-
ter i løpet 
av dette 
året.

Et annet bygg 
som kan bli 
tilbudt for ny 
virksomhet, 
er det såkalte 
slurrymiks-
bygget etter 
REC, det som 
Bilfinger i dag 
eier.

I nabobygget 
til syrefabrik-
ken har blant 
annet Bilfingers 
byggavdeling 
hatt tilhold. I 
forbindelse med 
Bilfinger-flyt-
tingen overtas 
bygget trolig av 
Yara.

Det langstrakte Like-
retter-bygget kan igjen 
bli arena for produksjon 
av digler til silisium-
ovnene hos for eksem-
pel Norwegian Crystals. 
I vår avslutter man et 
mulighetsstudium for 
en helautomatisk linje 
som kan gi arbeid til 15 
personer.

Meløy 
Havnebygg 
håndterer 
containere 
og gods 
over kai 
ved den 
tidligere 
råglassfa-
brikken.

Glomfjord Industripark er selve hjertet i Meløys sterke næringsliv, og ligger da også midt i kommunen. 
Her har internasjonale konserner som Yara, Bilfinger og Marine Harvest produksjonsanlegg, og i 
alt sysselsetter parkbedriftene om lag 400 personer.  Industriområdet har et godt utvalg av moderne 
produksjonslokaler med alt av nødvendig infrastruktur.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs, Mediehuset Framtia

Vil du vite mer? 
Kontakt:
Leif Kristiansen
Yara Glomfjord
Tlf. 41 45 88 27
leif.kristiansen@yara.com

Lothar Maruhn
Meløy Eiendom AS
Tlf. 97 19 00 52
lothar@mnu.no
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Året var 1975. 7. mai 40 år senere har 
Mona, som egentlig drømte om et arbeids-
liv på cruisebåt, fremdeles innenfor portene 
til industriparken.
- Som sagt, jeg ble jaggu der i 17 år. Helt 
til jeg en ettermiddag i -92 ble kalt inn på 
kontoret til personalsjef Konrad Frydenlund 
med spørsmål om å gå fra fabrikk til kan-
tine. Og jeg måtte begynne allerede neste 
dag. Hva skulle jeg si? Jeg måtte jo bare 
svare ja! Neste morgen var jeg i gang.

NYLIG JUBILEUM
- Nå har jeg fylt 60, da bærer det rake veien 
mot 70! sier Mona og flirer. 
Og ler gjør hun ofte. En smittende latter 
som høres og som også får andre rundt 
henne til å trekke på smilebåndene. Tidlig 
på morran finner vi Mona nede i kjelleren 
under MBS-kantina, i full gang med å sor-
tere og rydde i beholdningen med gassmas-
ker som de fikk ny forsyning av dagen før.
- Jeg er 100 prosent ansatt hos Meløy 
BedriftsService. Halve den stillingen jobber 
jeg på arbeidstøy rettet mot Yara, resten 
av tiden er jeg i kantina hvor jeg vasker 
bord, rydder og hjelper til med forefallende 

- HER BLIR JEG 
IKKE LENGE!
Det tenkte Mona Olsen (60) da hun første gang kom inn 
og fikk se alle ledningene og rørene i Hydro sine fabrikker.

arbeidsoppgaver. Jeg trives og har aldri gått 
deltid, det har alltid vært full fart!
- Hva gjorde du før du kom til Glomfjord?
- Etter niende gikk jeg rett ut i arbeidslivet 
og begynte på Fiskagn på Ørnes. Der pillet 
jeg reker og jobbet på fileten og med lodda. 
Det var fiskebutikk der før, minnes Mona. 
Vi har benket oss med kaffe og kjeks ved et 
rundbord på utstyrslageret, omgivelsene er 
ryddige, det vises godt at hun er et ordens-
menneske, Mona. På veggene rundt oss 
henger bildeutklipp fra forskjellige aviser, 
brudebilder og fine portretter av barn i 
forskjellig alder.
- Jeg liker å ha det hjemmekoselig på jobb. 
Og har alltid vært typen til å sakse ut av 
aviser. 

Hun lar blikket sveipe veggflatene, enkelte 
av dem som er avbildet, er i dag borte. 
- Jeg har mistet noen gode kolleger, flere av 
dem gikk bort alt for tidlig. Det er alltid et 
sjokk, sier Mona ettertenksomt.

EN LITEN DRØMMER
- Jeg har nok alltid vært en liten drømmer, 
det var sannsynligvis derfor jeg ønsket meg 
et liv i utenriksfart, innrømmer Mona med 
et smil som avrundes med en herlig latter.
Hun søkte seg til Hydro nærmest bare for 
syns skyld, her befant allerede storebror 
Bjørn og lillebror Arild seg. Hun fikk jobb 
og ble én av få kvinner i systemet.  Å jobbe 
i et mannsdominert miljø ble uansett ikke et 
problem for den friske Ørnes-jenta.
- Du vet, med fire brødre var jeg godt vant 
med mannfolk. Så det gikk «berre fint». Jeg 
har nok alltid vært typen som har kunnet 
svare for meg!
Hun ler, spretter plutselig opp og renner 
mot døra.
- Kan jeg sette den på gløtt? Noen ganger 
blir det så plutselig varmt og da må jeg bare 
ha luft!
Vel tilbake forteller Mona om garderobefa-

silitetene den gangen midt på syttitallet.
- Vi damene var i fåtall. I ei lita bu mellom 
to av hallene, der hadde vi garderobe. Det 
var ikke slik det er nå, skal du tro! Men 
jeg hadde det bra på Hydro og fant meg 
godt til rette. Jeg liker å være sammen med 
andre, understreker veteranen som både har 
morsomme og dramatiske hendelser med 
seg i minneboka. 

I LUFTA MED ET SMELL
Historien om gasometeret som gikk i lufta 
er en av de mer dramatiske hendelsene 
Mona erindrer fra sine 17 år som fabrikkar-
beider. Den er den mest omtalte hendelsen i 
Hydro Glomfjords historie.

Jeg ønsket meg et 
liv i utenriksfart.

MONA OLSEN

Jeg er jo glad for at ikke hver arbeidsdag 
var spekket med slik dramatikk!

MONA OLSEN

Jeg bruker å si at jeg 
er politisk bevisstløs!

MONA OLSEN

Ryddig og systematisk: For Mona Olsen er det viktig å ha system i hyller og reoler. Hun 
liker å ha det ryddig rundt seg både på jobb og privat.  

Fortsetter....



KJØP GIR MULIGHETER
Marine Harvest har bygget 
seg store i delvis leide lo-
kaler. Helt til nå. Vinterens 
tilbakekjøp gir nye mulig-
heter.

Marine Harvest har fram til i år bare leiet sin største produksjonshall, hall D. Nå har verdens største oppdrettsselskap kjøpt denne hal-
len og klekkeriet på øvre fra Meløy Eiendom AS. 

- Ja, nå kan vi begynne å planlegge på en an-
nen måte hvordan vi skal utvikle områdene 
våre videre. Det var på høy tid at vi kjøpte 
lokalene! fastslår daglig leder Rose Olsen.

ØKONOMI OG STRATEGI
2, 6 millioner. Dette er vinterens viktige in-
vestering for smoltanlegget i Glomfjord. For 
disse pengene har Marine Harvest Norway 
kjøpt klekkeriet og startfôringsanlegget på 
øvre område, og dessuten produksjonshall 
D, den største på nedre. Og selger? Meløy 
Næringsutviklings datterselskap MNU Mel-
øy Eiendom. 
- Økonomi var en viktig årsak til kjøpet. Vi 
hadde leiekostnader på nesten 1, 4 millioner 
kroner i året, opplyser Rose.
Hun har i praksis hatt saken på sitt bord si-
den hun selv tiltrådte i september 2012, og 
prosessen mot overtakelse begynte for alvor 
i mai året etter. Siden klekkeriet er 1.360 
kvadratmeter stort, og produksjonshall D 
2.674, har MNU Meløy Eiendom med dette 
fått krympet sin eiendomsmasse i indus-
triparken – den har de siste årene vært på 
8-10.000 kvadratmeter.

BLANT VERDENS STØRSTE
Leieforholdet ble etablert i henholdsvis 
2000 og 2002, i en periode da lave laksepri-
ser over tid gjorde at investeringsviljen var 
liten i havbruksselskapene. Gjennom flere 
utbygginger og betydelige investeringer, se-
nest om lag 100 millioner kroner i 2010, har 
Marine Harvest-anlegget vokst til å bli ett 
av verdens absolutt største i sitt slag. Siden 

2009 og 2013 har så de nevnte leieavtalene 
åpnet for tilbakekjøp. 
- Nå som vi eier D-hallen selv, kan vi for 
alvor planlegge hvordan vi kan utvikle om-
rådene vest for hallen. Om det blir nytt vak-
sinerom eller vi tilrettelegger for økt volum, 
dét får vi se, sier Rose Olsen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- På tide at vi fikk 
gjennomført 
dette kjøpet, sier 
Rose Olsen. Her 
sammen med 
Meløy-ordfører Per 
Swensen i en helt 
annen, men også 
gledelig sammen-
heng. 

MBS-staben husker godt det supertravle 
halvåret da byggestaben i slurryfabrikken 
kom til faste måltider i kantina i anleggspe-
rioden i 2008-09. Litt som den gangen ble 
det faktisk på tidligsommeren 2015…

MANGE TIL BORDS
- Dette var veldig artig, og vi er fornøyd 
med gjennomføringa vår! sier kantinesjef 
Wenche Hoff.
Hun ledet staben sin gjennom den travle 
revisjonsstansen hos Yara, med dager som 
ble ganske annerledes enn vanlig er.
- I hoveduka, den førte i juni, serverte vi 
faktisk 120-150 lunsjer og middager hver 
dag – om lag 60-70 på nedre område og re-
sten her oppe. Og i helgene hadde vi åpent 

ARTIG FOR MATLEVERANDØREN
120-150 lunsjer og mid-
dager hver dag. Kantine-
staben i MBS opplevde 
tempoøkning under revi-
sjonsstansen, ja. Og elsket 
det.

Juni startet med travle revisjonsstans-uker også for staben i MBS-kantina. Her repre-
sentert ved Vanida T. Andersen

med middagsservering. Dette var første 
året jeg selv fikk være med, og jeg synes 
det var skikkelig artig! smiler Wenche.

ELSKER TRYKKET
Om lag 180 personer deltok i revi-
sjonsstansens mange vedlikeholds- og 
installasjonsprosjekter. Lange og travle 
dager, og da er måltidene hyggelige 
høydepunkter. 
- Vi hadde et kjempetrykk i denne pe-
rioden, og det elsker vi! sier en fornøyd 
MBS-leder Mary-Ann Selfors.
Hun skrev egen kontrakt med Yara på 
måltider i forbindelse med stansen. En 
kontrakt som stod i forhold til at stansen 
var uvanlig omfattende med uvanlig 
mange innleide mannskaper som skulle 
bespises.
- Stansen var ekstra omfattende og 
langvarig, og det merket vi veldig 
godt på aktiviteten hos oss. Nå blir det 
selvfølgelig roligere tider framover, med 
ferieavvikling. Men kantina er åpen 
sommeren gjennom, også med middags-
servering, forteller hun.
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- Jeg skulle jobbe inn én dag for å få fri 
en annen. Så egentlig kan du si at jeg ikke 
skulle vært på arbeid i det hele tatt. Klokka 
var nesten tre, jeg var i kjelleren i hall 1 
for å rydde og ordne. Tett før det smalt 
passerte jeg gasometeret. Så kom smellet! 
Det var en merkelig følelse, som om all luft 
ble sugd ut av rommet og det eneste som 
sto igjen var et vakuum. Rundt meg var alt 
hvitt og alle vinduene var knust. Jeg klarer 
fremdeles ikke erindre hvilken dør jeg løp 
ut av. Da var jeg redd, jeg dro faktisk hjem 
tidligere enn jeg skulle den dagen!
Hendelsen fra 1987 sitter som spikret den 
dag i dag og er noe Mona aldri kommer til 
å glemme. 
- Før i tiden likte jeg at det skjedde noe, 
men jeg er jo glad for at ikke hver arbeids-
dag var spekket med slik dramatikk, dét er 
helt sikkert!

TROFAST 
Jordnær, humoristisk, ærlig og med føttene 
godt plantet på jorda. Dét er inntrykket 
Mona gir. 
- Hva kjennetegner deg mest som arbeidsta-
ker og kollega gjennom et langt arbeidsliv? 
lurer jeg.
- Jeg er som jeg er.
Hun trekker på skuldrene, Mona. Kanskje 
er hun ørlite beskjeden også.
- Jeg legger meg ikke hjemme for den min-
ste ting. Arbeidsmoral er veldig viktig for 
meg. Å være presis er en selvfølgelighet. 
Helst skal man være på jobb litt før arbeids-
dagen starter, mener nå jeg. Jeg har ikke 
mye fravær opp gjennom årene, men det er 
vel ingenting å sette på trykk i avisa!?
Hun drikker litt kaffe, byr også meg på mer.
- Å ha det ryddig og ordentlig er godt, det 
skal se skikkelig ut. Ellers så tror jeg at 
mine kolleger synes jeg er lett å omgås. Det 
er heldigvis sjelden jeg er sur, og hvorfor 
skulle jeg nå forresten være grinete?
- Men det å takle den ene overgangen etter 
den andre, nær sagt bli kastet ut i en ny 
jobb over natta. Hadde du aldri problemer 
med dét, Mona?
- Det gikk jo bra å gå fra fabrikk til kantine. 

Selv om jeg aldri har vært det spøtt interes-
sert i matlaging. Jeg har hatt det travelt. Da 
blir det stort sett gode arbeidsdager. Egent-
lig er det fint med variasjon. Det å være 
sammen med mange i kantina, og stillheten 
som hersker her nede i avdelingen for 
arbeidstøy – alt til sin tid, sier nå jeg!
Mona lar armene sveipe over riket sitt. Hun 
holder orden i sko og arbeidstøy. Sender ut 
ved behov, eller har folk innom som henter 
ut på stedet. 
- Både Hydro og MBS har vært gode 
arbeidsgivere, det har vært liten grunn til 

klagesang.

GOD DAG
- Hva gir deg en god dag på jobb, Mona?
- Det å få være frisk og kunne stå opp av 
senga for å arbeide kjennes tilfredsstillende. 

Det er slett ingen selvfølge for alle. Å ha 
humør og humor betyr mye. Jeg tror ikke 
jeg er kjent for å være sur på arbeid. Jobben 
har alltid gått foran det meste, jeg har hatt 
det flott og angrer ingenting.
- Noen slitsomme dager? 
- Som mange andre på min alder har jeg 
noen helseplager, det kan innimellom gjøre 
enkelte dager litt slitsomme. Når jeg blir 
62 går jeg av med pensjon. Da krysser jeg 
fingrene for mange fine år med reising. 
Drømmen er å kunne bo i varmere strøk 
deler av året. 
- Hvis du skulle valgt yrke i dag, på hvilken 
hylle ville du havnet da?
- Noe med mennesker, kanskje et om-
sorgsyrke. Kontorarbeid hadde vært 
uaktuelt.
Hun kaster et raskt blikk på «mimreveg-
gen». Lener seg tilbake i stolen med et smil 
rundt munnen.
 - Jeg hadde ei mor som jeg besøkte ofte 
da hun bodde på Ørneshaugen bofelles-
skap. Innimellom var jeg med og arran-
gerte bingokveld for beboerne. Gjett om 
de gledet seg! Det var så artig. Man får så 
mye tilbake for liten innsats. Jeg holder 
på fremdeles, forresten, dét har jeg tenkt å 
fortsette med! 

Kantine-ansatt: Mona jobber halve tiden i kantina hvor hun blant annet hjelper kantineleder Wenche Hoff med forefallende arbeids-
oppgaver. 

Mimrevegg: Hjemmekoselig på utstyrslageret.  - Jeg liker å ha det hjemmekoselig på 
jobb. Og har alltid vært typen til å sakse ut av aviser, smiler Mona.

I ei lita bu mellom to av hallene, 
der hadde vi garderobe.

MONA OLSEN

34 år med Finn 
Nesten fire tiår med samme mann. Det er 
ikke bare i arbeidslivet at Mona er trofast. 
- Vi møttes på jobb. Nå er han gått av med 
pensjon og jeg kommer hjem til middag 
hver dag. Det er helt sinnsykt godt!

- Var det kjærlighet ved første blikk, Mona? 
Hun ler den smittende latteren sin, ser på 
meg og gliser fra øre til øre. Drar litt på det 
før hun svarer:
- Litt, kanskje, vi har hatt det bra ilag.
I tillegg til Finn har Mona en annen liden-
skap. Kor.
- Jeg startet å synge i kor som 18-åring. Fra 
1986-99 hadde jeg en pause fra synginga. 
Men bortsett fra de årene har jeg vært med-
lem av Ørnes blandakor hele mitt voksne 
liv. Det er en utrolig sosial og hyggelig 
hobby. 
Ellers står turgåing høyt på Monas priorite-
ringsliste. Hun synes det er godt å komme 
seg ut og samtidig få bevege kroppen. 
- Mamma fikk bare ei jente, og det var 
meg. Hun hadde nok ønsket seg ei datter 
som hun kunne lære bort håndarbeidskun-
stene sine til. På det området innfridde jeg 
absolutt ikke. Jeg foretrekker heller å lese 
en god bok.
- Er det noe spesielt du brenner for?
- Jeg bruker å si at jeg er politisk bevisst-
løs! Men jeg har nok et ekstra hjerte for 
eldreomsorgen. Den kunne absolutt vært 
bedre. Gjett om de som jobber innen 
omsorg er flinke, de gjør en sabla god jobb. 
Det er tiden dems som ikke strekker til!



Eirik Falk fra Ørnes har fått fast jobb 
som driftstekniker på smoltanlegget i 
Glomfjord. 20-åringen har vært lærling 
hos Marine Harvest siden sommeren 
2013, men er fra 1. juni i år altså ordinært 
ansatt.
- Jeg hadde sommerjobb her inne da jeg 
var 14 år, og det var artig, jeg fikk sma-
ken på det, forteller Eirik.
Etter vg1 naturbruk og vg2 akvakultur 
ved Meløy videregående skole på Inndyr, 

FIKK FORTSETTE MED SMOLT
Eirik fikk fast fisk, med 
fisk.

Eirik Falk som fersk lærling sommeren 2013. Nå har han fått fast jobb.

ble det altså læretid i akvakulturfaget, 
med overvåking av fôringen, renhold 
og rengjøring med fokus på hygiene og 
helse, miljø og sikkerhet. For å nevne 
noe. For Eirik var det nærhet til skole og 
gode muligheter for jobb som avgjorde 
yrkesvalget, og det var sikkert ikke en 
ulempe at pappa Jan Tore i mange år har 
jobbet samme sted.
- Og så liker jeg fysisk arbeid, pluss at 
det er artig å jobbe med fisk. Artig at det 
er biologisk, at fisken vokser, ganske 
fort, faktisk.
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Det som faktisk fikk tilhørerne til å løfte et 
øyebryn, var at Yara Glomfjord ikke har fått 
prisen før. For da Meløy Næringsforum un-
der vårens Meløyseminaret tildelte gjødsel-
produsenten utmerkelsen «Årets bedrift», 
nikket de tilstedeværende samtykkende. 
Fortjent. Veldig fortjent.

I VERDENSKLASSE
- Det er hyggelig at vi på denne måten blir 
satt pris på også utenfor industriparken, 
smiler Arve Jordal.
- Det kan sikkert se ut som at det meste er 
ved det gamle hos oss, men slik er det slett 
ikke, fastslo han etter prisutdelingen.
Og avdelingsleder for industriparken, Leif 
Kristiansen, sier i klartekst noe av det også 
juryen bak prisen i praksis har lagt vekt på:
- Hadde vi prestert i 2015 det samme som vi 
gjorde for 20 år siden, ville vi vært nedlagt i 
dag, fastslår Leif.
De to lederne og resten av staben på om lag 
170 har nemlig utført forbedringsarbeid i 
verdensklasse. Fra 2002 til -14 er for eksem-
pel energiforbruket redusert med 45 prosent 
– bare det siste året faktisk med hele 9 pro-
sent. Energibesparelsene utgjør 50 millioner 
kroner årlig i lavere kostnader.

INGENTING FOR GITT
Årets Meløyseminaret samlet om lag 100 
deltakere, deriblant en lang rekke bedriftsle-
dere og ganske sikkert flere gode kandidater 
til en pris som årets bedrift. Men neppe noen 
er kritisk til at Meløys hjørnesteinsbedrift 
framfor noen, Yara i Glomfjord, fikk prisen 
av «sine egne», altså de nær 100 andre med-
lemmene i interesseorganisasjonen Meløy 
Næringsforum (MNF).
- Dere har vært her så lenge at vi nesten tar 
for gitt at dere er her, og at dere blir her i all 
framtid. Men selv tar dere ingenting for gitt. 
Dere jobber målrettet for å forbedre dere, 

….OG VIL BLI ENDA BEDRE
- Det er artig å se hvor mye 
vi fortsatt kan forbedre oss, 
sier ledelsen etter å ha fått 
prisen som årets bedrift i 
Meløy.

Yara Glomfjord driver Glomfjord Industripark, er meget sterke på eget forbedringsarbeid og er en trygg og god arbeidsgiver. Dette 
er noe av bakgrunnen for at bedriften er tildelt prisen som årets bedrift i Meløy. På dette bildet ser vi syrefabrikken midt i bildet og 
administrasjonsbygget i nedkant, mot skogen.

- Dere har vært her så lenge at vi nesten tar for gitt at dere er her, og glemmer hvor vik-
tig dere er! sa Meløy Næringsforum-leder Liv Toril Pettersen da hun gav fabrikksjef Arve 
Jordal diplomet som viser at Yara Glomfjord er årets bedrift i meløy. Til venstre jurymed-
lem Steffen Kildal, som også er fabrikksjef hos EWOS på Halsa.

- Hadde vi prestert det samme i 2015 som vi gjorde for 20 år siden, ville vi vært 
nedlagt i dag! fastslår Leif Kristiansen (t.v.), som her gleder seg over prisutdelingen 
sammen med Arve Jordal og leder Frank Andersen i Haugvik Industriarbeiderforening.

hele tiden, refererte MNF-leder Liv Toril 
Pettersen fra juryens begrunnelse.
En begrunnelse som understreker hvor vik-
tig gjødselfabrikken i høyeste grad fortsatt 
er for både folketall, stabilitet og nyskaping 
i Meløy. Yara Glomfjord kjøper lokale varer 
for rundt 65 millioner kroner årlig, og be-
driften rekrutterer i stor grad lokalt og har 
en meget god lærlingordning.
- Dessuten har Yara Glomfjord omdømme 
som en meget seriøs og god arbeidsgiver, 
fullførte Pettersen juryens heder.

SKAL FORBEDRE MER
Gjødselbransjen har hatt mange gode år si-
den millenniumskiftet. Men gode driftsre-
sultater i Glomfjord har på ingen måte kom-
met av seg selv. Vi husker at den daværende 
landbruksdivisjonen til Hydro så sent som 
i 1999 var teknisk konkurs. Flere tøffe om-
stillinger siden 1990 har endret driften bety-
delig, og over 600 utrygge arbeidsplasser er 
blitt til 170 trygge. Energiforbruket er nevnt 
– det er redusert drastisk. Likeså utslippene. 
Mens produksjonen av gjødsel, som lenge 

har ligget på totalt om lag 750.000 tonn år-
lig, skal øke med 20 prosent de neste årene. 
Vellykket forbedringsarbeid har fått kon-
sernledelsen til å åpne lommeboka på vidt 
gap – på om lag fem år er det spandert rundt 
1 milliard kroner til renovering og kapasi-
tetsutvidelser i Glomfjord.
- Og det er artig å se hvor mye vi fortsatt kan 
forbedre i årene som kommer! sier Jordal og 
Kristiansen etter å ha mottatt utmerkelsen 
som årets bedrift.

MER SYRE = MER ØKNING
Yara Glomfjord importerer 
stadig mer syre, og produ-
serer dermed stadig mer 
mineralgjødsel. 2014 endte 
pent foran budsjett.

Gjødselfabrikken endte nemlig foran bud-
sjett på både syre- og ferdigvareproduksjon 
i fjor. 759.000 tonn NPK-gjødsel og kalksal-
peter er 48.000 tonn mer enn i 2013.

KAN IMPORTERE MER
- En viktig årsak er at vi importerer stadig 
mer syre fra Porsgrunn. Før klarte vi bare 
å bruke den syra vi selv produserte, men 
siden vi nå har klart å øke kapasiteten i 
fullgjødselfabrikken, kan vi også importere 
mer syre, som igjen kan øke den totale gjød-
selproduksjonen, forklarer fabrikksjef Arve 
Jordal.
Syreproduksjonen, og altså import fra fa-
brikken på Herøya, er én av mange viktige 
satsinger for å kunne øke gjødselproduksjo-
nen med om lag 20 prosent i løpet av de nes-
te årene. Dagens totalproduksjon på rundt 
750.000 tonn skal passere 900. I fjor ble det 
importert 13.600 tonn syre og fra 2018 skal 
vi importere om lag 40.000 tonn.
- At vi kan importere mye mer syre nå, 
henger også sammen med at vi bygde den 
store syretanken ovenfor ammoniakkaia i 
2009. Porsgrunn bygger også ut sin syre-
produksjon, og når vi har bygget vårt nye 
O²-anlegg øker vi vår egen produksjon med 
19.000 tonn, sier Arve.

INVESTERER STADIG MER
Glomfjord satser mer, produserer mer, tje-
ner mer. Kostnadene i 2014 endte om lag på 
det som var budsjettert.
- Men, i tillegg til de om lag 200 millioner 
kronene det koster å drive fabrikken, med 
lønn og vedlikehold, bruker vi mye penger 
på prosjekter – vi har en veldig stor pro-
sjektportefølje, understreker fabrikksjefen.
- Historisk sett har dette ligget på 70-80 mil-
lioner kroner årlig, de siste årene har vi lig-
get på 150. Og til nå i år har vi faktisk brukt 
over 200 millioner kroner, sier Arve Jordal i 
dette intervjuet, som er gjort tidligere i vår.

Yara Glomfjord importerer stadig mer syre, som igjen var en viktig grunn til at ferdigvareproduksjonen i fjor økte til 759.000 tonn.

Den 21 meter høye syretanken ovenfor ammoniakkaia ble tatt i bruk fra 2009. 
Med en kapasitet på 6.000 kubikkmeter, gjør den det mulig å importere mer 
syre fra Porsgrunn.

Arve Jordal



Klokka er 9 på morran, og stemningen er 
god i det store, lyse, ryddige og rene ovns-
området hos Norwegian Crystals. Skiftleder 
Morten Kvalnes har sine karer på, og nå stil-
ler de til fotografering for IndustriFolk.

50 OPERATØRER, 80 TOTALT
45 av staben på 80 går fem-skift i produksjo-
nen av silisium-ingoter og -blokker. Noen 
går dagtid, slik at om lag 50 operatører del-
tar i produksjonen. Støttefunksjonene er en 
liten vedlikeholdsstab, en liten logistikkstab, 
om lag 10 ingeniører og en liten administra-
sjon. Norwegian Crystals holder kostnadene 
nede. For selv om fabrikken ble kjøpt på bil-
ligsalg og det meste i dag går rett vei med 
sterk produksjonsøkning og nye investerin-
ger, så er man fortsatt i en sårbar fase med 
små marginer. IndustriFolk skal presentere 
staben i Meløys største og mest moderne fa-
brikk, som også faktisk er blitt kommunens 
nest største etter mindre enn to års drift. 

LANDBRUK OG SNEKRING
Så da begynner vi med Raymond Jen-
sen (45), opprinnelig fra Porsgrunn og av 

utdanning 
agronom, 
men glom-
fjording si-
den 1978 og 
industriar-
beider siden 
oppstarten 
av ScanWa-
fer fra 1997. 
Raymond 
var med 
REC helt til 
slutt i 2012, 
og etter en 
periode som 
vaktmester 
ved den vi-
deregående 

skolen kom han tilbake da ingot-produksjo-
nen startet opp igjen med NC. I tidligere år 
jobbet Raymond også ved en trevarefabrikk 
i Sverige, og i sesongarbeid med skoging 

rundt Stor-
glomvatn 
under kraft-
utbygginga. 
Steffen 
Hautala 
(29) fra Ne-
verdal bor 
i dag på 
Ørnes, der 
han også 
opprinnelig 
tok all-
menne fag 
før elektro 
grunnkurs i 
Glomfjord 
og flytek-

Artig å få det til, og nå er sol-familien samlet igjen! Disse 
karene jubler over suksessen i ingot-fabrikken. Den som 
sålangt gir jobb til dem selv og over 70 andre.

niske fag i Bodø. Så til REC Wafer Mono 
da utbyggingen startet, og da han mistet 
jobben der i mars 2012 dro han likegodt til 
Bodø og arbeidet som hjelpesmann og etter 
hvert snekker for Tak og Bygg AS. Somme-
ren 2013 flyttet han hjem, og ble NC-mann 
den høsten.  

PILOT, FAKTISK
Øyvind Stenersen (32) er den som sørger 
for at Norwegian Crystals har egen helikop-

terpilot. 
For, nem-
lig, etter 
allmenne 
fag på 
Ørnes og 
informa-
tikkstudier 
ved NTNU 
i Trond-
heim, gikk 
turen etter 
hvert til 
USA og 
utdan-
ning som 
pilot. Men, 
flypraksis 

og jobb var vanskelig - Øyvind hjem til 
Meløy. Meløy BedriftsService resirkulerte 
på denne tiden silisium-avkapp for REC 
– virksomheten ble til selskapet Si Pro, og 
Øyvind ble i fem år. Etter nedleggelsen 
vanket jobb på EWOS, han begynte desen-
tralisert ingeniørutdanning, og siden i fjor 
høst er han NC-mann. 

BEHOLDER TROEN
Roger Hedstrøm (50) har vært tilknyt-
tet NC helt siden prøvekjøringene tidlig i 
2013, og fast ansatt siden samme høst. Før 

dette kjen-
ner mange 
Roger som 
ScanWa-
fer-mann 
fra 2001 
og til mul-
tifabrikken 
stengte 
sommeren 
2011. Så 
monofa-
brikken 
fram til 
stoppen 
sommeren 
etter, og så 
en periode 

med industrirehabilitering hos NIRAB, før 
NC. Roger tok elektrofag og ble lærling 
for Elektro i Glomfjord fra 1983, deretter 
elektriker i samme bedrift og senere Meløy 
Elektro.
- Jeg er jo bestandig optimist, men denne 
gangen tror jeg virkelig det kommer til å gå 

bra. Vi får kunder og vi får produsere noe 
som gir godt betalt. Nå gjelder det bare å 
være de beste på det vi gjør!

GLOMFJORD, ALLTID
En annen ScanWafer-veteran (fra 1998) 

er Morten 
Kval-
nes (39), 
som etter 
flere år som 
skiftleder i 
multifabrik-
ken og så i 
monofabrik-
ken nå er det 
samme hos 
NC. Etter å 
ha vært med 
REC til siste 
slutt, jobbet 
han som 
Roger også 
for NIRAB, 

og på Yara Glomfjords kairenovering. 
- Jeg drar ikke fra Glomfjord hvis jeg ikke 
må, og jeg har vært heldig – har ikke levert 
ett eneste meldekort til NAV. Nå er det hyg-
gelig at eierne våre tror på oss og investerer, 
mener den innfødte glomfjordingen.
Morten har også skolebakgrunn fra maskin 

og mekaniker i Glomfjord, automasjon på 
Rognan og bilmekaniker i Bodø, pluss flere 
Yara-opphold – både i fullgjødselfabrikken 
og PKL.

STERK VEKST I NORWEGIAN CRYSTALS STERK VEKST I NORWEGIAN CRYSTALS
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MED PÅ 
VINNERLAGET

Jesper A. Hestdahl (26)
For folk flest i Meløy er nok Jesper fra Ørnes 
mest kjent som personlig trener, der han har 
tatt utdanning de siste årene. Men, det er på 
Norwegian Crystals han jobber, og i fast post 
siden i desember, etter først å ha kommet inn 
på sommerjobb i fjor sommer. Jesper begyn-
te ut med to år på teknikk og industriell pro-
duksjon ved Meløy videregående skole, før 

læretiden 
i SiTech, 
som etter 
hvert ble 
en del av 
REC.

Jan Erik 
Fagerli (41)

Det var som fisker 
Jan Erik jobbet de 
10 første årene av 
sin yrkeskarriere. 
Men gikk på land 
i 2004, til vika-
riat og senere fast 
operatør-jobb i 
REC Wafer Multi, 
der den opprinne-

lige Ørnes-mannen også tok fagbrev i kje-
misk teknisk industri. Senere jobbet han i 
monofabrikken helt fram til REC stengte 
dørene sommeren 2012. Som arbeidsledig 
påbegynte Jan Erik den desentraliserte inge-
niørutdanningen, måtte avbryte men har nå 
tatt studiet opp igjen – her om dagen hadde 
han eksamen i matematikk. I tillegg vet nok 
mange i Meløy at han har trent mye og gjen-
nomført en omfattende vektreduksjon – su 
har kanskje sett ham avbildet i avisa Fram-
tia, på sykkelsetet. I november i 2013 var 
han tilbake i monofabrikken, denne gangen 
ansatt i Norwegian Crystals, der han kort tid 
senere også ble valgt til hovedverneombud. 
Og syklingen, den har han fortsatt med. I 
helgen gjennomførte han for eksempel syk-
kelrittet Trondheim-Oslo.

Elin 
Ovesen (54)

Siden sist har 
Elin hatt spen-
nende opplevel-
ser på Svalbard, 
der hun fordelt 
på to perioder 
har jobbet 1 ½ 
år i lager og lo-
gistikk i Svea-
gruva, noen 

veiløse mil sør for Longyearbyen. Men nå 
er hun tilbake på gamle tomter i Meløy, 
altså fabrikken som nå drives av Norwegian 
Crystals.
- Veldig artig å være tilbake! Og bortsett fra 
noen få er jo dette de samme folkene som 
jobbet sammen med meg i REC, da jeg hus-
ker at vi hadde et fantastisk arbeidsmiljø, 
sier Elin, som er bosatt rett inni nabokom-
munen Gildeskål og tilbake i tid også har 
jobbet i gartneriet på Sandaa.
Det var rundt 2006 hun kom til den davæ-
rende monofabrikken, og ble senere pro-
duksjonsleder.  Etter nedleggelsen tok hun 
fagbrevet i produksjonsteknikk, noe hun har 
nytte av siden 1. januar i år. Da var hun nem-
lig på plass igjen i Glomfjord-fabrikken.

Børge 
Selstad (34)

Fabrikksje-
fen i Norwe-
gian Crys-
tals er ung 
på alder, 
men har en 
lang og til 
dels heftig 
e r f a r i n g s -
b a k g r u n n 

i Glomfjord-solen. Man skal nok lete en 
stund for å finne en så ung fabrikksjef som 
på under 10 år har opplevd: den voldsomme 
veksten og ekspansjonen i REC, så det vold-
somme fallet og nedbyggingen, og så igjen 
ny gjenoppbygging, men under nye be-
driftsflagg.  Børge kom til REC Wafer Multi 
som nyutdannet ingeniør i 2004, og ble først 
assisterende produksjonssjef i -06 og året et-
ter produksjonssjef. Fra januar 2012 overtok 
han som produksjonssjef i monofabrikken, 
som imidlertid ikke stod til å redde. Så, ved 
oppstarten av NC høsten 2013, ble neverda-
lingen presentert som fabrikksjef, noe han 
fortsatt er. 

Mange av dem har vært her før, og nå peker pilene sterkt oppover i ingot-produksjonen. Da kan man koste på seg litt jubel Norwegian Crystals! Fra venstre Richard Dahl, Kim 
Antonsen, Steffen hautala, Raymond Jensen, Øyvind Stenersen, Roger Hedstrøm, Cato Norum og Peter Solbakken. 

Thomas 
Maruhn (42)

Til tross for 
10 års arbeid i 
solcelle-miljøet 
i Glomfjord, er 
Thomas blant 
de ansatte som 
ikke tidligere 
har jobbet i 
m o n o f a b r i k -
ken, der NC nå 

holder til. Han jobbet nemlig åtte år i mul-
tifabrikken som operatør, og deretter innpå 
to år som skiftleder i slurryfabrikken til SiC 
Processing. Av utdanning er han imidlertid 
førskolelærer, og han har jobbet fem år ved 
Løpsmark skole og senere to år ved Glom-
fjord skole.
- Nå er jeg HR-medarbeider i bedriften, som 
jo innebærer å hjelpe de 80 ansatte med både 
forsikring og timelister og lønn og alt som 
ikke har direkte med produksjonen å gjøre. 
Men vi er en liten organisasjon, som for meg 
betyr at jeg må løse oppgaver på flere fel-
ter – jeg sitter for eksempel i resepsjonen, 
henter posten, jobber med nyansettelser og 
sommervikarer og en del andre ting.



Den har båret en tung bør de siste årene, 
Glomfjords gamle fotballstadion. Og da 
mener vi bokstavelig talt, for banen over 
veien for Meløy fritidsbad har siden 2008 
vært benyttet som deponi for kampestein 
og sprengningsmasse. I sommer har banen 
dukket opp igjen, nokså lenge etter fristen.

FERDIG I SOMMER
- Ja, siste rest dro til småbåthavna i Never-
dal. Vi har rettet av banen, og om noen da-
ger legger vi toppdekke så det blir ordentlig 
fint, forteller anleggsleder Ruben Pedersen 

RYDDET OG PENT

Den gamle grusbanen i 
Glomfjord har dukket opp 
igjen. Nå kan det trenes 
igjen, men ikke fotball.

Etter 7-8 år under kampestein er grusbanen i Glomfjord oppe i hverdagen igjen. Nå skal lys på plass, og området rundt er skoget. 
Helikopterlanding er aktuelt. 

hos M3 Anlegg.
- Dessuten har vi skoget litt så det ser 
bedre ut rundt området, og har gravet grøf-
ter for drenering.
M3 Anlegg eide massen som for 7-8 år 
siden ble sprengt ut av Setvikhaugen på 
oppdrag for BodøGruppen. Her skulle det 
bygges slurryfabrikk for SiC Processing 
for å betjene REC. I alt ble det tatt ut nær 
120.000 kubikkmeter masse herfra og fra 
veibygging i industriparken. M3 Anlegg 
har knust og solgt massen til både Grønøy 
havn og byggingen av vei opp på Setvik-
haugen og Statnetts masteanlegg.
- Så har vi hatt en frist i sommer til å over-
late den gamle grusbanen i ryddet stand, 
sier Ruben.
Fristen i sommer er den siste av flere, og 
tømmingen av grusbanen har tatt lengre tid 

enn de fleste hadde planlagt.

PYNTET OG PENT
Nå blir det uansett ikke mer fotball der i 
gården. Men en løpetur kan nok gå bra.
- Vi setter istand banen med en løpebane 
rundt, og med lys, men ikke fotballbane, 
opplyser fabrikksjef Arve Jordal hos Yara 
Glomfjord.
Som har byttet litt tjenester med M3 
Anlegg. Istedenfor å gjenopprette ting som 
ring for kulekast på banen, har entrepre-
nøren fjernet en del større trær. Dette 
inngår igjen i et samarbeid med Glomfjord 
grendeutvalg, som har skoget for å pynte 
innkomsten til tettstedet.
- I tillegg har vi nå dialog med Hovedred-
ningssentralen. Det er aktuelt å bruke banen 
som helikopterlandingsplass, forteller Arve.

Vil du ta en prat for å diskutere profilering av din bedrift?

er Meløy-regionens eget næringslivsblad.
Her profileres bedrifter og prosjekter, samarbeid og satsinger 
i næringslivet. Og selvsagt vår spesialitet: møte med de som 
står i jobb i regionens mange spennende bedrifter.

Mediehuset Framtia
Spilderneset 12, 8150 Ørnes, Tlf. 75 75 06 00

Kontakt:
Daglig leder Ida L. Dybvik på ida@framtia.no eller tlf. 95 20 22 39
Bilagsredaktør Edmund Ulsnæs på edmund@framtia.no eller 99 29 99 08
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- Det er mange som har mye kunnskap om 
fabrikkene, og det er kunnskap som en ikke 
nødvendigvis finner nedskrevet noe sted. Så 
det er veldig viktig for meg å være i fabrik-
ken, se hva som skjer, forstå prosessen og 
ikke minst snakke med de som jobber der 
til daglig, forklarer Lene-Marie Olsen.
- Og fabrikkinspeksjonen er veldig egnet til 
å se hvor og hvordan vi bør bruke pengene 
om fem år for å få mest mulig ut av fabrik-
kene, mener Bernt Ulriksen.

IKKE MISTE ERFARINGEN
De to utgjør siden september i fjor Yara 
Glomfjords nye avdeling for fabrikkinspek-
sjon. En funksjon som nå er pålagt for alle 
fabrikksteder i konsernet. Men, som også 
skal ha stor nytte for systematisk vedlike-
hold og drift av de lokale fabrikkene.
- Ikke minst dreier dette seg om erfaringso-
verføring, noe vi nok ikke har vært flinke 
nok til tidligere, mener Leif Kristiansen.
Han er avdelingsleder i Yara for driften av 
industriparken – avdelingen som fabrikkin-
speksjonen sorterer under.
- For å ta noen eksempler: ansatte som 
Bjarne Flaat har gått av med pensjon, og 
om noen år mister vi Helge Bjarne Johan-
nessen og Håkon Taraldsen. Dette er folk 
med stor kunnskap, og det er viktig at vi får 
overført en del av deres erfaring slik at vi 
får nytte av den også i årene som kommer, 
forklarer Leif.

TO SOM OPPSTART
Han er fornøyd med å ha fått på plass 
Lene-Marie Olsen (33), med utdanning i 
materialteknologi og erfaring fra inspeksjon 

IKKE BARE INSPEKSJON
Yara Glomfjords nye avde-
ling for fabrikkinspeksjon 
er et pålegg fra øverste 
konsern-hold. Men også 
viktig for å overføre viktig 
erfaring fra arbeidstakere 
som slutter. 

Lene-Marie Olsen og Bernt Ulriksen lager prosedyrer og planer og deltar i prosjekter i Yara-fabrikkene. De utgjør bedriftens nye avdeling for fabrikkinspeksjon.

i Force Technology i Trondheim og strenge 
sikkerhetskrav i olje- og offshorenæringen. 
Og: Bernt Ulriksen (44), hentet fra eget 
system og med åtte år bak seg som vedlike-
holdsleder i ferdigvareområdet i Glomfjord.
- Så får vi se hvor mange som etter hvert 
skal jobbe med fabrikkinspeksjon, men i 
starten er det behov for to, for det er mye 
som skal på plass i starten, både av prose-
dyrer og planer, sier Leif.
Mange vil huske at Willy Dahl tidligere 
jobbet med fabrikkinspeksjon i Glomfjord, 
men dette er lenge siden. Yaras strenge 

sikkerhetsregler pålegger alle fabrikksteder 
en slik funksjon i dag, og altså organisato-
risk adskilt fra vedlikehold. I utførelsen av 
tilsynsfunksjoner rapporterer avdelingen 
direkte til fabrikksjef Arve Jordal. 

KAN FOREBYGGE BEDRE
Nå er Lene-Marie Olsen og Bernt Ulriksen 
en del av Yara Inspection Network, med 
faglig tilknytning til Porsgrunn-fabrikken. 
Utveksling av beste praksis, og det å lære 
fra andre fabrikksteder, er langt mer utbredt 
enn før, mener Leif.

- Vil deltar også i prosjekter i fabrikkene. 
Og når utstyr kontrolleres jevnlig, får vi 
mer forutsigbarhet, kan forebygge mer – og 
slik blir det lettere å unngå kostbare drifts-
stanser, forklarer Lene-Marie og Bernt.
Mens inspeksjonen tidligere har sortert 
under vedlikehold, er det stadig strengere 
sikkerhetskrav i konsernet som nå skal 
begrense faren for å «sette bukken til å 
passe havresekken». Fabrikkinspeksjonen 
skal være uavhengig – produksjonens og 
vedlikeholdets «revisor».

- Den nye avdelingen er også viktig for å få overført viktig kunnskap og erfaring fra personer som etter hvert slutter i bedriften, 
mener Leif Kristiansen.

LANG 
KARRIERE 
OVER
Arnfinn Skogli har gått av som 
afp-pensjonist etter en impone-
rende yrkeskarriere for Hydro 
og Yara. Halsa-mannen kom til 
gjødselfabrikken som ferieavlø-
ser og transportoperatør i 1974. 
Samme sommer ble han tilsatt 
som prosessoperatør i fullgjød-
selfabrikken.  I mai i år, altså 
straks 41 år senere, avsluttet han 
sin yrkeskarriere som industri-
arbeider.

 

industri
FOLK
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Alder:  34 år
Yrke:  Prosjektingeniør 
Firma:  INVIS

- Fortell litt om bakgrunnen din, Bjørn Tore?

- Etter videregående gikk jeg læretiden min hos Hydro her i 
Glomfjord for å bli industrimekaniker. Dagen etter at jeg hadde 
bestått fagprøven i 2001 reiste jeg sørover. Først jobbet jeg 
hos Glava i Askim, deretter var jeg en stund innom Den Nor-
ske Eterfabrikk i Oslo hvor jeg jobbet som hovedansvarlig for 
vedlikehold. I løpet av disse årene fikk jeg tatt enda et fagbrev 
og ble kjemisk/teknisk operatør.  I 2005 begynte jeg på forkurs 
ingeniør og var ferdig utdannet i 2009. Da hadde jeg allerede 
vært innom INVIS og fått jobbtilbud. Det var godt å vende nesa 
hjemover til Meløy!

- En vanlig dag på jobben - hvordan ser den ut?
- Innimellom er det en del reising til fabrikkanlegg og plattfor-
mer. Med meg har jeg mitt favorittverktøy - laserscanneren. En-
kelt fortalt driver vi med industrioppmåling, gjerne for fabrikker 
og anlegg som er avhengig av helkontinuerlig drift. Vi måler, 
lager 3D-modeller og tegninger. Nå under revisjonsstansen i 
industriparken hadde jeg for første gang ansvaret for et stort 
prosjekt alene. Det var skummelt og nervepirrende, men først og 
fremst utrolig artig. Så tipper jeg at mine arbeidsdager tilbringes 
70 prosent bak skrivebordet. På en av de største jobbene vi har 
hatt tilbragte vi 14 dager på plattform og et halvt år på kontoret i 
ettertid. Da produserte vi hundrevis av tegninger. Det er tilfreds-
stillende å se alt vi tegner fungere i praksis i ettertid.

- Hvordan er det å være arbeidstaker hos INVIS?
- Vi har et ungdommelig miljø som er veldig åpent. Mange av 
de ansatte har kjøpt seg inn i firmaet - det gjør nok sitt til at vi er 
ekstra gira. Før større investeringer har vi alltid en åpen dialog 
hvor alle kan bli hørt. Det vi håper på for fremtiden er mer 
langsiktige jobber og kontrakter som kan gi økt forutsigbarhet. 
Hele verden er et potensielt arbeidsmarked for INVIS. I perio-
den 2011-14 hadde vi mange jobber offshore, men i 2015 kan 
vi trygt si at Yara er vår største oppdragsgiver. Å jobbe for en 
profesjonell kunde som Yara er spennende og lærerikt, men kan 
også være krevende. Deres krav og tilbakemeldinger har nok bi-
dratt til at vi har kommet dit vi er i dag. Dessverre er det dårlige 
tider i oljenæringa og mange tror at det kun er firma sørfra som 
duger. Men vi har vist at vi har den kompetansen som trenges, 
og ikke minst er vi veldig «på’an».

- Hvorfor valgte du høyere etterutdannelse etter yrkesfaglig 
kompetanse?
- Det var nok et underliggende ønske om å lære mer, og at jeg 
ønsket flere utfordringer. Jobben min er ikke statisk. I tillegg til 
teknologibiten jobber jeg med salg - da kan jeg ikke være for 
teknisk, litt pedagogisk innsikt kan være nødvendig. Så tror jeg 
også at det er en fordel for en ingeniør å ha yrkesfaglig ballast. 
De fleste hos oss har yrkesbakgrunn fra før. Da jeg skulle be-
gynne på ingeniørutdanningen min ringte jeg faktisk til skolen 
og lurte på om jeg kom til å ende opp som andre ingeniører jeg 
kjente til, Jeg hadde nemlig dårlig inntrykk av yrkesgruppen fra 
den tiden jeg selv jobbet «på gulvet». Å gå Y-veien til høyere 
utdanning har jeg stor tro på - praktisk kompetanse har alle bruk 
for!

- Hva gjør du helst på fritiden?
- Helst er jeg på havet med båten. Tilgang til det våte element 
var det jeg savnet mest sørpå. Nå har jeg akkurat investert i ny 
doning som jeg og samboeren min forhåpentligvis skal bruke 
mye i sommer. Da jeg flyttet heim til Meløy kjøpte jeg meg båt 
før jeg begynte å se på bolig. Å se havet daglig er fantastisk og 
jeg savner definitivt ikke bylivet. Samtidig er jeg glad for at 
jeg har opplevd litt av begge deler. Ellers er jeg nok en syste-
matiker, jeg liker å ha ting på stell. Det innebærer at jeg og Siri 
(Kaspara Langskjær) har pusset opp storparten av huset vi bor 
i. Heldigvis er hun aldri sur, så hun blir ikke gretten av å leve 
i litt rot. Og så spiller jeg litt gitar, mest til husbruk. Fruen har 
nettopp kjøpt drivhus og ville ha meg til å legge platting rundt, 
så det er alltid noe å holde på med. Dét er fint for en som liker 
praktisk arbeid!

Profilen: Bjørn Tore Hansen

Marek Kasperczyk, ny vedlikeholdsleder i fullgjødselfabrikken i Glomfjord.

Tlf: 92498423 | stig@svartisenvvs.no | svartisenvvs.no

HOS OSS FÅR DU HJELP MED ALT AV RØRLEGGERARBEIDER. 
INGEN OPPDRAG ER FOR SMÅ OG INGEN ER FOR STORE.

Fortell oss hva du ønsker å få utført, og sammen med våre gode 
samarbeidspartnere finner vi den beste løsningen for dere. 
Om det er på hytta, hjemme i huset eller på jobben. 

TRENGER DU RØRLEGGER?
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Hvis vi ser bort fra de gigantiske REC-
utbyggingene fra 2004-09, skiller 2015 seg 
faktisk sterkt ut ved at anleggsvirksomhe-
ten er helt uvanlig stor både innenfor og 
utenfor portene. 

DET ALLER STØRSTE
Det aller største prosjektet er leggingen av 
ny hovedvannledning fra Hydrodammen 
og ned til industriparken, et prosjekt som 
ble påbegynt allerede i 2013 med byggin-
gen av nytt ventilhus nedenfor dammen. 

SVÆRT TRAVEL SOMMER
I Glomfjord avløses en 
uvanlig omfattende revi-
sjonsstans av en uvanlig 
travel anleggssommer. Full 
gass for fire prosjekter som 
er viktig for både industri-
parken og lokalsamfunnet.

Såframt Statkraft får konsesjon, begynner 
Bernhardsen Entreprenør den første uka 
i august gravingen av traséen for både ny 
hovedvannledning og ny kabeltrase for 
Statkraft slik: ned alpinbakkens B-trasé til 
stolheisen, så videre på nordsiden av blok-
kene og Statkrafts nåværende luftlinje, til 
industriparken og innkomst ved brannsta-
sjonen. Investeringen er den største i indus-
triparken på mange år, og Yara samarbeider 
altså med Statkraft, der Yara-delen består 
i å erstatte dagens to stålrør fra 1940- og 
-50-tallet med et plastrør med diameter på 
100 centimeter. Arbeidet ferdigstilles neste 
høst, opplyser prosjektleder Jon Roger 
Pedersen.

FABRIKK I FABRIKKEN
Et annet prosjekt som er nesten like stort, 
er byggingen av Yaras oksygenanlegg 
til over 50 millioner kroner. Her stikkes 
spaden i jorden nå i månedsskiftet, og på 

nyåret ankommer fabrikk-utstyret sendt fra 
flere produksjonssteder i Europa. Oksygen-
tomta er på om lag 600 kvadratmeter i 
sørveggene til syrefabrikken, og selv om 
det er Yara Praxair som leverer anlegget, 
vil lokale entreprenører i stor grad være 
aktuelle for deltakelse, opplyser prosjektle-
der Helge Hamnevoll. Det tredje prosjektet 
vi skal omtale er forlengelsen av Yara-kaia 
i vestenden. På dette hjørnet av fabrikken er 
nemlig avstanden til kaikanten for liten, og 
dette som stopper en logistikk-forbedring 
der man skal pakke containere ferdig i 
lagrene for så å transportere til Meløy 
Havnebygg for utskiping. Kaiforlengelsen 
koster i overkant av seks millioner kroner 
og utføres av Moldjord  Bygg og Anlegg.

NYE GLOMFJORD SENTRUM
Utenfor portene pågår prosjektet som nå 
preger lokalsamfunnet i stor grad, nemlig 
at rundkjøringen fjernes og rør legges til 

syrefabrikken for å hente damp som igjen 
skal gi undervarme for ny vei og det helt 
nye steindekket i sentrumsområdet. 
- Nå skifter vi alt av sluker og avløpsrør og 
graver nye grøfter. Anleggsarbeidet pågår 
hele sommeren, kanskje med litt redusert 
trykk i ferieavviklingen, opplyser formann 
Håvard Jentoftsen hos Terje Halsan AS.

Yara legger ny hovedvannledning fra dette nye ventilhuset som ble bygget i 2013 
nedenfor Hydrodammen.

Yara bygger oksygenanlegg i tilknytning til syrefabrikkene.Yara forlenger hovedkaia for å forbedre lastingen og transporten av containere for 
utskiping over kaia til Meløy Havnebygg.

Terje Halsan AS endrer Glomfjord sentrum på oppdrag fra Meløy kommune. Avsluttes 
på senvinteren.

SISTE SIDEN SIDEN SIST
B

Mediehuset Framtia
Spilderneset 12, 8150 Ørnes
Tlf: 75 75 06 00 | Tlf: 99 29 99 08 
edmund@framtia.no

VIL DIN BEDRIFT 
HA PROFILERING I 
INDUSTRIFOLK?

Kontakt oss på: 


