
Fryder seg
- Ja, disse lokalene har vi laget for de ansatte og arbeidsmiljøet. Men også fordi vi vil 
lage et kompetansehus – Meløy har ikke dét i dag, og det trenges! sier INVIS-gründer 
Bjørn-Wiggo Eriksen. Nå har han totalforandret det tidligere ingeniørbygget til Bilfinger 
– for å få til ny vekst.
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- Jeg ville ikke ha sagt opp hos INVIS hvis 
jeg ikke måtte, for dette er den arbeidsplas-
sen jeg har trivdes aller best.  Men nå er jeg 
klar for nye utfordringer i et helt nytt miljø, 
forteller Susanne. 
Fra 1. oktober i år er hun ansatt hos Stat-
kraft på Fykan.

ReSiRk og 3d-Skanning
Susanne er opprinnelig fra Rostock i 
Tyskland, og flyttet til Norge i 2008. Hun 
er utdannet teknisk tegner og ingeniør 
innenfor prosess- og miljøteknikk. Etter en 
måned på språkkurs i norsk begynte hun i 
jobben som prosjekt- og kvalitetsleder hos 
daværende Si Pro, som resirkulerte silisium 
for REC.
Der ble hun frem til hun i august 2012 
begynte hos INVIS. 
-  Hos INVIS drev jeg med 3D-skanning, 
konstruksjon og modellering. INVIS er en 
svært spennende bedrift med mange utfor-
dringer, sier Susanne.

susanne til 
statkraFt
Da INVIS vurderte permit-
teringer tidligere i år, vis-
ste Susanne Vettin (38) 
at stillingen hennes som 
kvalitetsleder sto i fare. 
Hun begynte å søke andre 
jobber. 

etter fire år hos Si Pro og to hos inViS, går veien videre for Susanne Vettin. Hun er nå 
ansatt i Statkraft. 

aRkiVeRing
Hos Statkraft er hun nå ansatt i tegnings-
arkivet. Alle tegninger over Statkraft sine 
eiendommer i Norge og utlandet skal inn i 
et elektronisk arkiv. 
- Min jobb her er å korrigere tegninger 
etter det interne kunder ønsker. I tillegg 
er det mange tegninger i papirutgave fra 
1940-70-tallet som også skal lagres elek-
tronisk. Så her får jeg lære meg mye nytt, 
samt bruke en del av det jeg kan fra før, 
smiler Susanne.
- Alle er så hjelpsomme, og de virker som 
en kjempetrivelig gjeng her på Statkraft. 
Jeg kjenner at jeg gleder meg til fortset-
telsen!

TRiVeS i Meløy
Susanne er ofte sett i svømmehallen på 
fritiden, og har i flere år vært aktiv i driften 
av svømmeklubben.
- Jeg har alltid drevet med svømming. Det 
som var nytt for meg da jeg kom til Norge, 
var å få være ute på havet, sier hun.
- Jeg kommer fra kysten i Tyskland, men vi 
hadde ikke båt. Jeg synes det er helt fantas-
tisk å være ute i skjærgården her i Meløy! 
Hun er bosatt i Torsvikskogen på Ørnes, 
med full panoramautsikt over havet. Her 
bor hun og samboeren Dagfinn Gåsvær 
sammen med datteren Emilie Marie på 3 år.

Tekst: Ingebjørg Sandaa. Foto: Edmund 
Ulsnæs
 

- Dette har rett og slett vært kjempebra, en veldig 
viktig konferanse! fastslo Frank Andersen.
Vi spoler tilbake til september, og IndustriFolk 
møter lederen i Haugvik Industriarbeiderforening 
sammen med hans foreningskolleger Christoffer 
Bye og Rolf Nilsen. Stedet er kulturhuset i Bodø, 
og anledningen er den nasjonale og årlige Industri 
2014 – konferansen som avholdes for andre gang i 
Nordlands hovedstad.
- Her har over tre hundre personer vært samlet til 
diskusjon og foredrag, og det var nettopp dette vi 
ville oppnå – å blande politikere og industriens folk 
på denne måten, sier Frank, som var initiativtaker 
til konferansen for to år siden.
- Og hvordan leser du stemningen her?
- Det er en helt annen stemning nå. Et helt annet 
fokus på at landbasert industri er riktig og viktig å 
satse på. Oljeindustrien er der, der går det litt opp 
og ned. Men landbasert industri skal vi ha i mange, 
mange år, og det er svært viktig at vi har politikere 
som jobber for at den skal få rammevilkår til å 
utvikle seg.
- De vi snakker med har fokus på dette på en mye 
bedre måte enn tidligere, så dette var veldig posi-
tivt, smiler Frank

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- en helt annen stemning nå!
HIAf-toppene var fornøyd 
med «Industri 2014».

Ruben Jonassen

Mats engen

Thobias grytvik

lisa-Vigdis Jensen

- Jeg er ikke den samme personen som mine forgjengere 
– jeg har andre innfallsvinkler på ting. Så over tid ønsker 
jeg å sette mitt preg på det vi gjør – vi må utvikle oss, sier 
Wenche Hoff,

allTid Med MaT
Joda, MBS kan fornøyd melde at kantina på øvre område i 
industriparken har fått sin nye kantineleder. Fra 20. oktober 
er hun på plass, damen som har jobbet med næringsmidler, 
mat og mennesker praktisk talt hele sin yrkeskarriere til nå.
- Selv om jeg ikke er utdannet som kokk, har jeg laget en del 
mat, ja. Og jeg har jobbet med folk og mat hele tiden, enten 
det har vært pakking og salg av laks, drift av nærbutikk eller 
turistanlegget ved Svartisen, forteller Wenche, opprinnelig 
fra Jektvik men nå bosatt i Glomen.
Nå skal hun lede de øvrige fem ansatte i den travle kantina, 
og administrere alt fra bestillingsordrer, fakturering, logis-
tikk inn og ut og personalansvar. 

Må Ha deT fySiSk
- Jeg utdannet meg først til gartner, i Drammen, men ble så 
allergisk at dét kunne jeg ikke fortsette med! humrer hun.
Fire år i Buskerud var for så vidt nok, siden hun kjente på at 
det var nordpå hun hørte hjemme. Hjemme igjen i Jektvika 
etablerte Wenche seg med familie, og jobbet etter hvert som 
produksjonsmedarbeider i fiskeindustrien på stedet. Senere 
ledet hun nærbutikken, og så var det i 2008 at hun tok job-
ben som driftsleder ved brestua ved Engenbreen, altså i Alf 
Hagens Svartisen AS.
- For det første liker jeg å ha en jobb der jeg er mye i fysisk 
aktivitet. Og Svartisen var verdens beste plass, men jeg 
trenger en jobbe hele året, slik jeg nå har fått, forklarer hun 
tiltredelsen i Glomfjord.
I de senere årene har Wenche for øvrig gitt seg selv faglig 
påfyll ved å studere personaladministrasjon, arbeidsrett, 
kompetanseutvikling og informasjonsledelse.

Wenche tok ledelsen
Hun har ikke jobbet i kantine før, og 
er ikke utdannet kokk. Men MBS’ nye 
kantineleder har alltid jobbet med 
mat, næringsmidler og folk.  

Wenche Hoff er siden 20. oktober MBS’ nye kantineleder.

- gi TilBakeMelding!
- Det er et mål for oss at enda flere skal bruke kantina, og 
at vi skal utvikle den enda mer. Nå håper jeg selvfølgelig 
på mange bestillinger, men også at brukerne gir oss til-
bakemeldinger på hvordan de vil ha det og hva de ønsker 
nytt, sier Wenche etter drøyt tre uker i den nye jobben.
Wenche Hoff (54) har tre voksne barn og seks barnebarn. 
Sønnen Roy (31) er tekniker hos Sundsfjord Smolt, mens 
Arne Vegard (30) er maskinist for Kystvakten og Heidi 
(30) er låsetekniker i Trondheim.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Rana er fylkets største industrikommune. Mo Industri-
park er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge 
med rundt 2.000 arbeidsplasser fordelt på prosessin-
dustri, verkstedindustri, servicebedrifter og en rekke 
andre etableringer. I sum over 100 bedrifter som 
samlet omsetter for over 6 milliarder kroner. Et sterkt 
kompetansemiljø og godt utbygget infrastruktur er 
grunnlaget for et livskraftig næringsliv. Samspillet 
består i at ressurser og kostnader deles på mange i et 
lønnsomt fellesskap. Meløy har også et sterkt og be-
tydelig industrimiljø, med tradisjon lenger tilbake enn 
Mo-miljøet. Vi har Yara, Norwegian Crystals, EWOS, 
Marine Harvest og andre innen havbruk, fiskeri og 
en rekke andre små- og mellomstore bedrifter i ulike 
bransjer.

En fergefri forbindelse til Mo i Rana vil kunne gi 
fruktbare synergieffekter både for Meløy og Rana - 
dette er det rimelig å anta. Reisetiden til Mo i Rana vil 
faktisk gjøre det greit å pendle fra Meløy. I 2018 kan 
Polarsirkelen lufthavn ved Mo i Rana være en realitet. 
Den vil være nærmere oss enn Bodø. Og industri, 

næringsklynge på nord-helgeland?
En næringsklynge er en geogra-
fisk konsentrasjon av bedrifter 
med felles interesser. De trekker 
veksler på hverandre og samar-
beider om kompetanse, marked, 
leverandører, teknologi, dyktig 
arbeidsstokk og mer. 

det er bransjen som genererer flest andre arbeidsplasser 
på grunn av den såkalte skalaeffekten - det hevdes at en 
industriarbeidsplass kan generere inntil 10 andre arbeids-
plasser på grunn av ringvirkningene. Administrerende 
direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark liker koblingen 
til Meløy, og mener samarbeidet kan utvikles og bli langt 
bedre hvis regionene kan sys sammen med veiutløsning. 
I dag er vi delt av fjord og fjell. Et tettere samarbeid vil 
styrke hele regionen, hevder Ulriksen. Om denne forbin-
delsen fra nord starter med bro over til Svartisen, kunne 
Svartisen blitt den reiselivsmagneten i Meløy og skapt de 
arbeidsplassene mange drømmer om.

På en egen Facebook-side utfordrer Meløy kommune 
innbyggerne til å ha synspunkter på kommunesammenslå-
ing. I perspektivet som IndustriFolk nå har skissert, hadde 
det kanskje vært en idé for kommunen å snakke med våre 
naboer i Rødøy, Lurøy, Rana og kanskje til og med Nesna 
og Hemnes - alle kommuner har sine kvaliteter. Sett som 
felles betingelse for kommunesammenslåing at det blir 
fergefri veiutløsning Meløy-Rana, uten trasé-krangel. 
Innbyggertallet i disse kommunene er vel 42.000, der 60 
prosent bor i Rana.

Velstands-Norge er krevende å finansiere, enten man er 
liten eller stor. På lik linje med at det private næringsliv 
må vise til kontinuerlig produktivitetsvekst og omstillings-
vilje, må dette også gjelde offentlig sektor. Der har man 
nok ikke i samme grad vist evne til å ha den nødvendige 
omstillingstakten. Med en infrastruktur som er godt utbyg-
get, ville i hvert fall ikke denne jobben blitt vanskeligere.

Oddmund Storaker
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gratulerer
Industrifolk gratulerer med 
runddag i november

60 år
Viktor Olsen, Yara, 14. november
Lisa-Vigdis Jensen, Yara, 15. november

50 år
Kenneth Kristensen, Yara, 20. november
Ivan Dahl, Yara, 6. november
Eskil Storjord, Yara, 24. november

45 år 
Jan Gunnar Fagervik, EWOS, 7. november
Sasithon Maruhn, MBS, 15. november

30 år 
Thobias Grytvik, Yara, 27. november
Mats Engen, Bilfinger,17. november
Ruchira Bertheussen, MBS, 24. november
Harald Martinussen, INVIS, 28. november

20 år
Ruben Jonassen, Bilfinger, 3. november

Industrifolk beklager feil-gratulasjon til Roar 
Bjerga i forrige utgave. Det korrekte er at han 
den 15. september ble 60 år.

Trykk: AN Trykk

Kontaktinformasjon:
Mediehuset Meløy AS
Spilderneset 12, 8150 Ørnes
Tlf: 75 75 06 00
Tlf: 99 29 99 08 
edmund@framtia.no

IndustriFolk er et kundebilag i Framtia. Bladet lages 
av Mediehuset Meløy AS på oppdrag fra bedriftene 
Yara Glomfjord, Bilfinger, Marine Harvest, EWOS, 
Meløy BedriftsService AS, Terje Halsan AS, INVIS 
AS og Meløy Elektro AS



- neste år gjennomfører vi mange store vedlikeholdsprosjekter, og får en lang revisjons-
stans. Så da blir nok produksjonen en god del lavere enn i år, opplyser produksjonssjef 
Morten Høvset.

Til tross for flere, langvarige strømutfall har man i syrefabrikken hos yara prestert svært høy produksjon i 2014, og er langt foran bud-
sjett.

Rikelig syre og gunstig portefølje på «riktig» nPk-vare, har også gitt svært høy 
produksjon av spesialproduktet kalksalpeter, kS.

- Det aller mest positive er at vi har hatt 
en fantastisk god syreproduksjon. Fordi 
vi stanset bare den ene fabrikken under 
revisjonsstansen, fikk vi et stort forsprang 
på budsjettet. Og i tillegg har vi gjort en 
del prosessmessige grep i syrefabrikkene, 
slik at vi har hentet ut om lag 10 pro-
sent mer enn i fjor, forklarer en fornøyd 
produksjonssjef Morten Høvset i Yara 
Glomfjord.
- Budsjettet for 2014 er på omlag 80.000 
tonn N, men vi ligger over 1.000 tonn 
foran, og dét er mye i syresammenheng!

HøyeSTe På 10 åR
I et år som også huskes for flere og lang-
varige strømbrudd i industriparken har 
man altså likevel prestert en særdeles god 
produksjon i Yara-fabrikkene. Svært høy 
egenproduksjon av syre, i tillegg til om 
lag 11.000 tonn importert fra Porsgrunn, 
har også gitt hyggelige konsekvenser 
i andre enden i forhold til syre, altså i 
ferdigvareområdet.
- I KS-fabrikken var produksjonen vår i 
september den høyeste på kanskje 10 år. 
Der er vi allerede nesten på det nivået 
som vi håper å øke til, men i løpet av tre 
år! fastslår Morten.
Høy produksjon av kalksalpeter skyldes 

rekorder, mot alle odds
Det ene strømutfallet et-
ter det andre forandrer 
ikke følgende faktum: Yara 
glomfjord har hatt et uvan-
lig godt produksjonsår.

i hovedsak porteføljen som er tildelt fra 
markedsavdelingen. Man har altså fått pro-
dusere mye av NPK-gjødslen som gir mest 
KS. I NPK-fabrikken ligger Høvset & Co. 
imidlertid en del bak budsjett, men dette 
skyldes også i hovedsak årets portefølje.

langSTanS 2015
- Hva med neste år?

- Da blir produksjonen lavere, det er ikke 
til å unngå, vedgår han.
Og så snakker produksjonssjefen om neste 
års revisjonsstans, som vil bli av det lange 
slaget. Det skal nemlig gjennomføres flere 
store prosjekter som vil rigge fabrikken 
for stabil drift i mange år framover. Bytte 
sentralkjeler i syre A, gasskjøler i B, nytt 
renseanlegg – utslippene av nitrogenoksid 

skal nemlig reduseres med 50-70 prosent.
- Så den stansen blir lang, ingen tvil. Al-
lerede har vi knyttet til oss flere prosjektle-
dere på jobbene i syrefabrikkene – normalt 
har vi bare én. Det er snakk om å rehabi-
litere prilletårnet også, og med flere uker 
uten produksjon får vi også utfordringer på 
logistikk, opplyser Morten.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Det ble et hjertelig møte da lederen i Meløy 
Frivilligsentral kom innom HIAF-kontoret i 
takke-ærend. For da den stod i fare, selveste 
Eldredagen - årets høydepunkt for mange 
seniorer i Meløy - ja, så var Frank Ander-
sen i Haugvik Industriarbeiderforening den 
første til åpne lommeboka og hjelpe med 
tusenlapper.
- Du skjønner, for å holde billettprisen 
lavest mulig for de eldre, sendte jeg søknad 
til tre bedrifter om pengehjelp. Den ene gav 
avslag, den andre hørte jeg aldri mer fra, 
mens Frank svarte ja på dagen! forteller 

hiaF hjalp – igjen
- Dere var med å sikre fes-
ten, frank! takker geir-Ove 
Martinussen. for HIAf var 
de første til å åpne lomme-
boka for å redde den po-
pulære Eldredagen. glom-
fjords største fagforening 
har vært meget raus mot 
mange. lenge. 

Geir-Ove, som i sommer tiltrådte som ny 
leder i Meløy Frivilligsentral.

ReddeT feSTen
Denne gangen er han invitert til en prat 
med Frank sjøl, sammen med IndustriFolk. 
For så skulle egentlig den tradisjonsrike 
Eldredagen avlyses i år. Lederbytte og 
ferieavvikling i frivilligsentralen, kulturen-
heten kunne heller ikke hjelpe som før. Men 
Geir-Ove så mørkt på å avlyse, og forhand-
let fram gratis lokale og underskuddsgaranti 
med kommunen. Men nær 9.000 kroner 
til busstransport og det samme til mat må 
likevel finansieres med små midler.
- Det raske svaret fra Frank gjorde at vi 
kunne redusere billetten med 50 kroner, 
og det avgjorde nok saken for mange som 
deltok. Dessuten setter jeg umåtelig stor 
pris på at HIAF hjelper oss på denne måten 
, og det forsøkte vi å få tydelig fram under 
arrangementet, roser dugnadslederen.
118 deltok denne gangen under det årlige 
arrangementet i kulturhuset, og dermed ble 
man over 140 til bords under middagen, 
inkludert mannskor og musikere, som også 
stilte opp gratis.

- dette setter vi umåtelig pris på, frank, takk skal du ha! sier geir-ove Martinussen i Meløy frivilligsentral. da han i høst tok tak for å redde årets eldredag for kommunens pen-
sjonister, var Hiaf-lederen den første til å bidra med pengehjelp.  – Vi har mange medlemmer på slike arrangementer, og vi vil de skal være stolt av å være medlem, sier frank 
andersen.

Skal VæRe STolTe
- Vi har sponset frivilligsentralen i mange 
år, ikke minst tilbud til eldre. Vi er her for å 
ta vare på det gammelkara har bygget opp, 
og fagforeningen er kanskje dem som har 
aller størst respekt for historien. Mange av 
seniorenesom deltar på slike arrangementer 
er fortsatt medlemmer hos oss, opplyser 
Frank.
- Og vi vil at de skal være stolte av det 
som skjer i industrien, og stolte av å være 
medlem i HIAF. Og så ønsker jeg å vise at 
vi er med, at ting skjer – for hvis ikke, så 
kommer spørsmålene rakst!
- Pensjonistene er engasjert?
- Å, jada, det kommer titt og ofte karer 
innom og lurer på hva vi skal foreta oss 
med den og den saken. De har tillit til at 
vi er på banen, og holder oss litt i ørene! 
smiler Frank.
På banen betyr for HIAF også å støtte 
økonomisk en rekke tiltak i bygdene der 
medlemmene bor. Senest i sommer ny 
kunstgressbane på Halsa, hvert år i rikt 
monn til Sommerdagan og Vinterfestivalen, 
årlig til 17. maikomitéene fra Storvika til 
Vassdalsvik og øyene, Glomfjord Røde 

Kors Hjelpekorps, fotballdrakter til lag i 
hele kommunen, hvert år brøyting av Fjell-
veien til Namnlaushøgda. Og da er vi knapt 
nok halvveis ned i lista.

Tydelig MoT nye
- Vi er ikke opptatt av å komme i avisene, 
men vil vise at ting skjer, og at vi er med. 
Og dugnadskulturen er det viktig å holde 
liv i. Samtidig som vi støtter tiltak i hele 
kommunen, er vi også opptatt av at det 
skal skje mye i Glomfjord. Derfor ønsker 
vi å holde bedriftene her inne litt i nakken 
– det er viktig at de er med og støtter den 
frivillige aktiviteten! Dette kommer vi til å 
være tydelig på, overfor de nye bedriftene 
som kommer, altså at de hjelper til når de 
er kommet seg opp og begynner å tjene 
penger.
- Yara stiller utrolig mye opp og bruker 
utrolig mye penger på idrettslag og frivillig 
arbeid i hele Meløy. Og det er vi stolt av at 
de gjør!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

over 140 var til bords til middag under den populære eldredagen i kulturhuset, der musikere som kolbjørn Solbakken, nordre Meløy Mannskor, Jøran Breivik og Hanne Sleipnes 
også stilte opp – gratis.

• Eget bygg, vegg-i-vegg med Molab. Felles inngang med 1. etg. 
som pr i dag leies ut til kontorer (INVIS). Adkomst til 2. etg. via 
trapp

• Totalt areal ca. 200 m² fordelt over 9 rom + to separate toaletter 
og garderobe. Noen kontorer ledig i 1. etg. 

• Lokalene fremstår som lyse og pene, og har godt med utsyn. De 
kan evt. tilpasses noe etter ønske fra ny leietaker

• Oppgradert ventilasjonsanlegg noe oppusset i 2010, ny 
belysning, alle rom har internettuttak (vi har 50 mbit fiberkabel i 
bygget), gangavstand til kantine, god adkomst til bygget.

• Innflytningsklar ila. kort tid

LEDIGE KONTORER/
UNDERVISNINGSLOKALER, 

2. etg. i Glomfjord Industripark, øvre område

For nærmere 
informasjon kontakt:
Bjørn-Wiggo Eriksen 
Tlf. 90 66 99 89
bwe@invis.no
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- Plattformen, så vel som skips-
verftet er verdens største, forteller 
Nils Nygård. 
- Det var mye armer og bein 
med 2500 arbeidere samtidig på 
plattformen, som i tillegg hadde 
tett med stillaser. Det må nesten 
oppleves, hvis man skal forstå 
hvilken ”bikube” dette var å jobbe 
i. 
Hyundai Heavy Industri i Ulsan 
har totalt 60.000 ansatte. Her lig-
ger også bilfabrikken.
- Med en halv times reisetid til og 
fra jobb ble arbeidsdagen på 11 
timer, seks dager i uka. Da var det 
ikke så mye energi igjen til annet 
enn å spise middag og komme seg 
i seng, sier Svein Kibsgaard. 
Likevel kom han i kontakt med 
koreanere og ble sammen med 
sønnen Sindre invitert på besøk 
til historiske kongegraver fra 

tilbake Fra sør-korea
fem elektrikere 
fra Bilfinger er 
tilbake i glom-
fjord. I bagasjen 
har de fire hek-
tiske arbeidsu-
ker på goliat-
plattformen ved 
Hyundai-verftet 
i Ulsan.

arbeidsgjengen fra Bilfinger glomfjord, med plattformen goliat i bakgrunnen. fra venstre Mats engen, 
Svein kibsgaard, Thomas Wassvik, Sindre kibsgaard og nils nygård. foto: privat

700-tallet og buddha-tempelet 
Bulguksa.

godT iVaReTaTT
- Innkvarteringen var helt grei. 
Men vi bodde ikke samlet. Noen 
bodde på hotell, andre i leilighe-
ter. Med lokale mobiltelefoner var 
det likevel greit å holde kontakt 
med hverandre, forteller Kibs-
gaard. 
Maten var god, fortsetter han 
- ikke ulikt det karene spiser 
hjemme, men mer vekt på grønn-
saker. På jobb spiste de riktignok 
i kantine beregnet på vestlig 
personell. For middag på byen 
kunne det være en utfordring å 
forstå menyen, dersom den ikke 
også var på engelsk. Den jevne 
koreaner har minimale engelsk-
kunnskaper.

aRBeidSoPPgaVeR
Glomfjord-gjengen hadde 
italiensk arbeidsledelse. Deres en-
gelskkunnskaper var såpass bra at 
kommunikasjonen fungerte. Foru-
ten terminering av kabler, gikk ar-
beidsoppdragene ut på å sjekke at 
el-utstyr tilfredsstilte Ex-kravene. 
Dette vil si at elektriske anlegg 
og utstyr er i henhold til krav for 
eksplosjonsfarlige områder, og i 
samsvar med Norsok-standarden, 
den som er gjeldende for norsk 
petroleum-industri. 

- Sikkerhetsfilosofien ved verket 
var veldig lik det vi er vant med 
fra Glomfjord, sier Nils Nygård. 
På spørsmål om oppdrag som 
dette inspirerer til gjentagelse, er 
svaret et unisont ja. Korea-farerne 
er også svært åpne for oppdrag 
på plattformen etter at den er på 
plass i Barentshavet.

giganTiSk, Ja
Den flytende, bøttelignende 
produksjons- og lagringsenheten 
Goliat har en diameter på 150 
meter og høyde på 75. Siden 
utbyggings- og driftsplanen ble 
vedtatt har prosjektet blitt 15,4 
milliarder dyrere, slik at totalkost-
naden er 46 milliarder kroner. I 
tillegg forsinket. I vinter slepes 
den til Norge for endelig ferdig-
stilling og plassering i Barentsha-
vet. Goliat på Tromsøflaket er det 
første oljefeltet som bygges ut i 
Barentshavet, og ligger 85 kilo-
meter nordvest for Hammerfest. 
Rettighetshavere er Eni Norge, 
som er operatør med 65 prosent 
eierandel, mens Statoil eier 35 
prosent. Selv med overskridel-
sene betegner Eni-prosjektet 
som robust. I høst er det flere fra 
Meløy som bor i Ulsan og følger 
byggeprosessen som operatører til 
plattformen. 

Tekst: Oddmund Storaker

- Jeg er glad jeg bor så nært, så jeg kan 
stikke ofte innom på kaffe, smiler den 
ferske pensjonisten, som vet  at han blir å 
savne sine arbeidskollegaer. 
For ei stund siden solgte Torbjørn både 
båten og huset sitt, og ble eier av ei fancy 
nybygget leilighet på Kaikanten på Ørnes.  
Nå spekulerer han i hva han skal finne på 
når vinteren kommer.
- Det er jo begrenset hvor mange elektriske 
punkter jeg kan skifte ut her, ler han.

Ung dRøM
Torbjørn har opplevd mye i sitt arbeidsliv. 
Som unggutt var han ganske bestemt på å 
utdanne seg til skipselektriker. Etter yrkes-
faglig skole i Bodø begynte han i 1974 på 
NKI ingeniørstudiet i Trondheim, men dét 
ble ikke helt som han hadde forventet.
- Nei, det var dårlige greier, etter to år med 
allmennfag fikk jeg nok, så der sluttet jeg 

torbjørn 
kobler av
torbjørn gjerseth (62) har 
nettopp startet på pensjo-
nisttilværelsen. Nå kan han 
bare lene seg godt tilbake 
i godstolen og koble av 
etter 28 år som montør hos 
Meløy Elektro. 

- ahh…! Torbjørn gjerseth kan etter snart 30 år i elektrobransjen sette bort 

verktøykassa, lene seg godt tilbake og nyte pensjonisttilværelsen. 

og dro heller ut på sjøen, forteller en ivrig 
Gjerseth. 
To år seilte han jorda rundt som skipselek-
triker-assistent før han fikk sertifikat som 
skipselektriker. 
- Det var ei utfordrende tid, jeg var stort 
sett alene med det elektriske anlegget og 
hadde ingen å spørre. Det var mye press, 
men gode penger, husker Torbjørn.
Da han kom på land igjen startet han på 
automasjonslinjen ved den maritime høy-
skolen. Da den var 
Fullført var det ikke like lett å komme seg 
ut på sjøen igjen.
- Alt var da flagget ut. Da var det nesten 
umulig å komme seg ut på sjøen, så jeg ble 
lei og flyttet hjem til Ørnes. I 1986 startet 
jeg som hjelpemontør hos Meløy Kom-
munale everk, i installasjonsavdelingen, og 
etter to år hadde jeg fagbrevet. 
1. juli 1998 ble Meløy kommunale Elverk 
omdannet til Meløy Energi AS, året etter 
ble alle ansatte i installasjonsavdelingen 
overflyttet til det nystiftede Meløy Elektro 
AS, som igjen var et samarbeid mellom 
Meløy Energi AS og Elektro AS.

SToRe anlegg
Allerede i 1991 hadde installasjonsavde-
lingen i Meløy kommunale Elverk gått inn 
i El-kjeden og startet med butikkutsalg av 

hvitevarer og belysning.  Denne biten var 
det Torbjørn og Helge Karlsen som styrte de 
åtte årene den var i drift.
- Siden jeg hadde gode papirer, jobbet jeg 
mye ute på store anlegg. Ørnes sykehjem var 
jeg var med på å koble, og en periode var jeg 
også utleid til Statkraft under utbyggingen i 
Kilvika.
- Jeg ble alltid sendt ut på feilsøk i større 
industrianlegg, da jeg var en av dem som 
hadde mest erfaring på den type anlegg.
I 2002 avla Torbjørn installatørprøven, og 
gikk over i en mer administrativ stilling. 
Selv om det var ute i felten han trivdes best, 
tvang helseplagene ham til roligere dager og 
redusert arbeidstid.

laVSPenT PenSJoniSTTilVæRelSe
- Jeg må innrømme at jeg er litt spent på 
vinteren som kommer nå. Jeg er redd det kan 
bli lange dager når hjernen ikke har noe å 
bryne seg på. 

- Jeg har gitt klar beskjed om at hvis de trenger folk, så er det bare å ringe. Jeg kommer mer enn 
gjerne, smiler Torbjørn, som nå legger bort «arbeidsbibelen» sin for godt.

Torbjørn mener det er viktig å ikke 
kutte strømmen for brått, og har gitt klar 
beskjed til daglig leder Roger Stormo at 
han må bare huske og ringe om de blir i 
beit for folk.
 - Ja, for da kommer jeg! forteller den fer-
ske pensjonisten. 
- Jeg blir selvfølgelig å savne kollegaene 
mine og jobben hos Meløy Elektro, men 
heldigvis så bor jeg så nært at jeg bare 
kan stikke innom på kaffe! 
Torbjørn forteller videre at både skogen 
og marka skal få mer besøk av han i tiden 
fremover. Fiskestanga er også en venn 
som blir med på turene. 
- Kofferten skal også få være med dit 
trekkfuglene drar, smiler Torbjørn Gjer-
seth, pensjonisten.

Tekst: Ingebjørg Sandaa. 
Foto: Edmund Ulsnæs

bronse til 
glomFjord
- Vi vant dessverre ikke Yaras innova-
sjon-pris, men vi er fornøyd med en 
tredjeplass blant 17 nominerte!

Yara 
Glomfjords 
fabrikk-
sjef Arve 
Jordal har 
vært i Oslo 
sammen 
med pro-
duksjons-
sjef Morten 
Høvset. De 
presenterte 
sitt innova-
sjonprosjekt 
for konsernle-
delsen og 150 
andre tilhørere. 
Glomfjord-pro-
sjektet var altså 
ny inndamper 
i kalksalpe-
terfabrikken. 
Inndamperen 
utnytter over-
skuddsdamp som 
tidligere gikk 
til sjø. Kaskade-
inndamperen gir 
en energibespa-
relse på rundt 15 
millioner kroner 
i året, tilsvarende 
investeringskost-
naden.

god gloM-

fJoRd ReklaMe
- Vi fikk ros for å 
for klare å ta ut et så 
stort potensial ved 
å gjøre forbedringer 
i en fabrikk som er 
60 år gammel, sier 
Jordal.
Han legger også vekt 
på betydningen av 
å kunne få treffe og 
samtidig promotere 
bedriften positivt over-
for konsernledelsen og 
andre viktige stakehol-
dere, altså interessenter. 
Det som legges vekt på 
i konkurransen er at pro-
sjektene er nyskapende og lønnsome. Gjerne kjent 
teknologi som brukes på en ny måte - tenke utenfor ”boksen” 
for å gjøre selskapet mer lønnsomt. 

nedSTRøMS-PRoSJekT SeiReT
Vinner av ”Yaras innovation award” ble et prosjekt for miljø- 
og klimatilpasset landbruk i Tanzania. Andreplass gikk til et 
prosjekt i nedstrømsaktiviteten – gjaldt ny teknologi for tilset-
ting av mikro-næringsstoffer til gjødsel.
- Rangeringen blant de tre finalistene var avgjort av konsern-
ledelsen forut for presentasjonen, så presentasjonene i seg selv 
var ikke utslagsgivende, forteller Jordal.

Tekst: Oddmund Storaker

i mars i år skrev industrifolk om 

yaras installasjon av ny inndamper 

i kS-fabrikken. nå har prosjektet 

vunnet bronsemedalje i konsernets 

egen innovasjon-konkurranse.
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De er begge enig i at det var 
skikkelig godt å være ferdig med 
skolegangen, og de ser nå frem til 
å fortsette veien til fagbrevet ute 
i arbeidslivet. Glomfjordjentene 
har sammen gått på kjemiprosess-
linjen ved Meløy videregående 
skole.
- Jeg startet først på studiespesiali-
sering på Ørnes, men fant ut etter 
bare to uker at det ikke var rett for 
meg. Heldigvis var det en ledig 
plass på kjemiprosesslinjen, og 
den fikk jeg, smiler Sofie. 

På kJenT gRUnn
Fullgjødselfabrikken var ikke helt 
ukjent for jentene da læretiden be-
gynte 1. september. For de hadde 
begge vært her på utplassering 
via skolen, og vært ferievikarer 
samme sted.
- På et skift er det mange ulike 
oppgaver som skal gjøres, fortel-
ler de nye lærlingene. 
Prøvetaking og rengjøring er bare 
noen av oppgavene.
- Vi er kjempeglade for at vi fikk 
oss læreplass her i Glomfjord. 
Vi planlegger å få oss et solid 
fagbrev, og så fast jobb i prosess-
industrien, sier de. 

SlUTT På MaMMa- og PaPPaBank
- Jeg har en liten drøm om å ta 
ingeniørutdannelse etter hvert, 
forteller Miriam. Men nå er det 
greit å bo hjemme og spare litt 
penger. 
- Ja, nå som vi får lønning er det 
slutt på Mamma- og Pappabank, 
slår Sofie fast. 
- Det er faktisk litt skummelt at 
det tikker inn penger på kontoen, 
har jo lyst å kjøpe alt, smiler de 

endelig i arbeid
Sofie Aasen Pettersen 
(18) og Miriam Stor-
jord (18) gikk rett fra 
å være ferievikarer 
til å bli lærlinger hos 
Yara. 

- endelig er vi kommet ut i arbeidslivet! smiler venninnene  Sofie aasen Pettersen (t.v.) og Miriam Storjord. etter sommerjobb for yara 
i år, begynte de 1. september som lærlinger samme sted, i fullgjødselfabrikken.

nye lærlingene. 
Planen er ikke å være i Glomfjord 
for alltid, men når utdannelsen 
og erfaringene er i boks, vil de 
flytte sørover og prøve seg på nye 
eventyr.

SkifTaRBeideR
Jobben i Fullgjødselfabrikken er 

en stor omveltning i dagene til 
ungjentene. Fra en skolehverdag 
til en fireukers skiftturnus som 
innebærer blant annet nattjobbing 
og 12 timers økter i helgene. De 
jobber på hver sine skift og er 
strålende fornøyd med arbeidsmil-
jøet på skiftene.
- Det er mye humor på jobb, og 

det liker vi, smiler jentene.
- Jeg syns det går helt fint å jobbe 
skift, selv om helgejobbingen er 
lange skift, har vi jo friperiodene 
å se frem til, forteller Miriam.
Friuka bruker de spreke lærlin-
gene til styrketrening og fotball.
- Det er også ekstra godt å bare 
sløve utover formiddagene i 

friuka, føyer Sofie til. 
Sofie er datter av Beate Aasen 
og Arnt Håvard Pettersen, mens 
Miriam er datter av Margaretha A. 
Storjord og Eskil Storjord.

Tekst: Ingebjørg Sandaa. 
Foto: Edmund Ulsnæs

…og Sofie og Miriam 
er i godt selskap. fra i 
høst er om lag 50 nye 
lærlinger kommet i 
arbeid i Opplærings-
kontorets medlems-
bedrifter.

fortsetter...

Annveig F. Olsen, barne- og 
ungdomsarbeiderfaget, Meløy 
kommune

Andrea R. Johansen, barne- og 
ungdomsarbeiderfaget, Meløy 
kommune

Andreas Martinussen, industri-
mekanikerfaget, Bilfinger

Anna A. Bolme, barne- og ung-
domsarbeiderfaget, Meløy vgs

Mye glass, mye lys, høyt under taket. Dette 
er typiske kjennetegn for de splitter nye 
lokalene til INVIS, etter at renoveringen av 
første etasje i det tidligere ingeniørbygget 
til Bilfinger har pågått siden i mai. Det har 
kostet, det har tatt lang tid, men resultatet?
- Jeg er veldig fornøyd – husk bare hvor-
dan vi satt i de tidligere lokalene våre! 
Bare ventilasjonsanlegget her – lufta – det 
er nesten som å være på fjellet! smiler 
INVIS-leder Bjørn-Wiggo Eriksen.

STøy-SVake lokaleR
Han viser oss de 415 kvadratmeterne på 
grunnplanet sammen med prosjektleder 
Brian Brun. 12 kontorer, der to er doble 
slik at det er kontorplass til 14. Stort møte-
rom, stort kjøkken, helt nye toaletter.
- Nei, så komplisert har det vel ikke vært, 
men mye å holde styr på – mange ting 
i forbindelse med myndighetskrav og 
arbeidsmiljøloven. Jeg har hatt kontroll på 
alle fagområdene, og jeg synes vi er kom-
met godt i land med den skissen Bjørn-
Wiggo lagde først, og den lange lista jeg 
selv satte opp over det som burde gjøres, 
forklarer Brian.
- Spesielt fornøyd er jeg med at vi har klart 
å isolere så godt for støy i lokalene, og at 
det er god gjennomlysing gjennom bygget. 

en ren nytelse
lyst, åpent, trivelig: INVIS-
staben kan nyte arbeids-
dagene i sine nye og mo-
derne lokaler. Og nå håper 
de det tidligere ingeniør-
bygget skal bli et kompe-
tansehus.

Jeg synes nesten vi har fått det litt hjemmeko-
selig, og dét var jo hensikten, smiler han.

Til eTTeRfølgelSe
Det er gjennom sitt eget selskap Sane Invest at 
Bjørn-Wiggo nå har brukt om lag to millioner 
kroner i denne total-ombyggingen. I mange 
år før er det blitt jobbet med prosjektering 
og planlegging av industriprosjekter i disse 
lokalene, men du vil seriøst ikke kjenne deg 
igjen, dersom du ikke har vært innenfor døra 
siden i vår.
- Og så har vi brukt lokale leverandører der 
det har vært mulig. Jeg synes vi klarte dette 
bra og har ledet prosjektet selv på en måte 
som vi kan kopiere til senere, mener Bjørn-
Wiggo.
Strømsparing ved hjelp av LED-lys, forvar-
ming på ventilasjonsanlegget ved hjelp av 
varmtvann som gjenvinnes fra Yara, kjøling 
av servere direkte fra ventilasjonsaggrega-
tet – INVIS har også klart å tenke miljø og 
energigjenvinning.

Vil Ha andRe inn
- Så gjør vi selvsagt denne investeringen for at 
INVIS skal kunne vokse, og for arbeidsforhol-
dene til våre ansatte. Men, hensikten er også å 
bidra til å bygge opp et miljø for engineering 
her inne – få andre sammen med oss, lage et 
kompetansehus – Meløy har aldri hatt dét. 
- Så nå ønsker vi å leie ut kontorer til andre, 
både hos oss og oppe i andre etasje. Det er 
også mulig å bygge på andreetasjen, slik at det 
blir to fulle etasjer. Her er møterom og plass 
til undervisningsrom pluss mange kontorplas-
ser, understreker Bjørn-Wiggo.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- lyst, trivelig og …ja, litt hjemmekoselig – dette ble vi veldig fornøyd med! smiler Bjørn-
Wiggo eriksen (foran), sammen med Bjørn Tore Hansen, Pål einar olsen og prosjektleder Brian 
Brun.  inViS har nemlig tatt i bruk sine totalrenoverte lokaler, og viser fram for industrifolk. 
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Benjamin Andrè Stegli, kjemi-
prosessfaget, Yara

Cate Maryon Antonsen, helsear-
beiderfaget, Meløy kommune

Cato Andersen, IKT-faget, Meløy 
videregående skole

Christine Edvardsen, barne- og 
ungdomsarbeiderfaget,  Meløy 
kommune

Frida Kristianne B. Tangstad, 
helsearbeiderfaget, Meløy kom-
mune

Hanne K.F. Alexandersen, barne- 
og ungdomsarbeiderfaget, Meløy 
vgs

Hege Camilla O. Fagerli, helsear-
beiderfaget, Meløy kommune

Huda Majeed Mahmood, helsear-
beiderfaget, Meløy kommune

Håkon André G. Wærstad, indus-
trimekanikerfaget, EWOS

Ida Annie Grytvik Elnan, helsear-
beiderfaget, Meløy kommune

Isak Seivaag Antonsen, kjemi-
prosessfaget, Yara

Isak Wolden, kjemiprosessfaget, 
EWOS

Jan Eivind Karlsen, anleggs-
maskinførerfaget, Terje Halsan 
AS

Jimmy Teah, Byggdriftsfaget, 
Meløy videregående skole

Joachim Andreassen, industrirør-
leggerfaget, Bilfinger 
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Lars-Reidar Jensen, 
logistikkfaget, Yara

Julian Arnt-Patrik Volden, kjemi-
prosessfaget, EWOS

Kristine Karlsen, mediegrafiker-
faget, Mediehuset Meløy

Kristoffer Halvorsen, platearbei-
derfaget, Bilfinger 

Kristoffer Karlsen, elektrikerfa-
get, Bilfinger 

Lasse Rafaelsen, industrimontørf-
aget, Fore Båt- og Motorservice

Magnus Nilsson Johansen, kjemi-
prosessfaget, Yara

Maria G. Dahle, barne- og ung-
domsarbeiderfaget, Meløy vgs

Mariell Skjellstad, barne- og ung-
domsarbeiderfaget, Meløy vgs

Marlene Karlsen, helsearbeider-
faget, Meløy kommune

Rikke Bjørklund , barne- og 
ungdomsarbeiderfaget, Meløy 
kommune

Martin Skjelstad Lie, elektriker-
faget, Meløy Elektro

Mathias Andreassen, kjemipros-
essfaget, Yara

Miriam Aileen Storjord, kjemi-
prosessfaget, Yara

Raili K. M. Sagen, helsearbeider-
fag, Meløy kommune

Rikke Kristensen, helsearbeider-
faget, Meløy kommune Silje Victoria Engen, helsearbei-

derfaget, Rødøy kommune
Sofie Aasen Pettersen, kjemipros-
essfaget, Yara

Sondre E. Krogh, logistikkfaget, 
Yara

Tobias Karlsen, kjemiprosessfaget, 
Yara

Amanda E. O. Skaga, 
logistikkfaget, Yara

Tord Erlend Estensen, kjemipros-
essfaget, Yara

Veronika Skjellstad, automatiker-
faget, Bilfinger

Vilma Stasytyte, barne- og ung-
domsarbeiderfaget, Meløy vgs

Også ferske lærlinger, men ikke 
tilstede da våre bilder ble tatt:

Elisabeth Mikalsen, helse-
arbeiderfaget, Meløy kommune
Torkil A. L. Lieng, bilfaget lette 
kjøretøy, Meløy Auto AS
Maiken T. N. Hansen, 
elektrikerfaget, El-team
Martin Andreas Høgsand, 
elektrikerfaget, Meløy Elektro
Steffen Mikalsen, automatiker-
faget, Tocircle Productions
Anna B. Reichenberg, barne- 
og ungdomsarbeiderfaget, Meløy 
kommune
Joakim Nygård, industrimekani-
kerfaget, Rødøy Slip og Marina
Marion Schjetne, helsearbeider-
faget, Meløy kommune



gründer med dysleksi
INVIS-gründer Eriksen 
kjørte traktor som 8-åring 
og pløyde poteland til sam-
bygdingene i Storvika. 
- Skulle jeg tjene penger 
måtte jeg jobbe, det er mye 
god lærdom i dét!
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- Slik var det den gangen – i dag hadde 
det vært utenkelig, smiler Bjørn-Wiggo 
(48) som i samme åndedrag innrømmer at 
han sammen med store- og lillebror gjorde 
slåttonna på heimgården alene i en alder av 
10, og var med og anla helikopterlandings-
plass i Novika - kun 15 år gammel. 
Han flirer litt:
- Det hadde sikkert blitt barnevernssak ut 
av det, hadde det skjedd i dag!
Han sitter behagelig tilbakelent i stolen, det 
ryker av kruset med morgenkaffe. Smilet er 
skeivt, han er hyggelig og imøtekommen-
de. Han forteller om seg selv og veien frem 
til etableringen av hjertebarnet sitt - INVIS. 
Engasjementet trer tydelig frem, og han 
får meg interessert. Jobb og Bjørn-Wiggo 
passer nemlig sammen som den berømte 
hånden i hansken.  

Til HydRo
- Jeg har aldri vært noe skolelys, og måtte 
lese ting mange ganger før de sank inn, 
innrømmer mannen som forteller åpent om 
sine lese- og skrivevansker.
Bjørn-Wiggo hadde i skoletiden sin styrke 
i de praktiske fagene, en nevenyttig mann 
med sterk vilje.
- Jeg gikk første året på maskin og meka-
nisk her i Glomfjord, men var vel egentlig 
skolelei.  
En sommerjobb som aldri tok slutt - slik 
beskriver han veien til industribedriften, 

daværende Hydro. Da arbeidsperioden var 
over fortsatte Bjørn-Wiggo å møte opp på 
verkstedet. Helt til telefonen ringte en dag 
før jul og verksmesteren møtte unge Erik-
sen i den andre enden.
«Eriksen, hva gjør du her nå?», var spørs-
målet som ble stilt. 
- Utrolig nok fikk jeg ny kontrakt allerede 
samme dag, og fikk lov til å fortsette frem 
til august året etter. Men måtte love å gå 
videre på skole for å få mer teoretisk kunn-
skap. Høsten etter startet jeg på yrkesskole 
på Rognan, med lovnad om læreplass når 
jeg var ferdig. I feriene jobbet jeg på Hydro 
og i helgene på sildefabrikk på Inndyr. 

faST anSeTTelSe
I 1987 ble Bjørn-Wiggo en del av den faste 
staben på verkstedet til Hydro, det som i 
dag er Bilfinger. Kjell Andersson ble en 
god mentor og et viktig forbilde i jobbsam-
menheng.
- Han lærte meg mye om hvordan jeg 
skulle oppføre meg, om det å være objektiv. 
Oppsto det disputter fikk jeg se hvor viktig 
det var å høre på begge parter i en konflikt. 
Det er alltid to sider i en sak, mener Bjørn-
Wiggo, som også fikk en innføring i strate-
gisk tankegang av ovennevnte Andersson. 
- Kanskje ble jeg litt diplomat. Denne er-
faringen tok jeg med meg da jeg startet på 
ingeniørutdanning i Narvik - der ble dette 
bare forsterket.
Etter noen år i yrkeslivet endret helsa til 
Bjørn-Wiggo seg dramatisk. Det som før 
hadde vært «bare» hudsykdommen psoria-
sis, slo nå ut i leddene med full kraft. Det 
ble vanskelig å forutsi hvordan neste ar-
beidsdag ville bli, til slutt ble han anbefalt å 
forsøke seg på omskolering. 
- Familien ble den viktigste motivasjonen 
for å ta fatt på videreutdanningen. 
Han konstaterer dette nøkternt. Forteller at 
han fikk tommel opp fra personalavdelin-

gen på Hydro umiddelbart - det var bare å 
ta fatt. 
- Etter hvert fikk jeg også en diagnose, da 
startet kampen mot NAV. Jeg ville jo gi full 
gass med én gang, men fikk til svar at jeg 
måtte gå sykemeldt i et år før det var aktu-
elt å gå videre. Det godtok jeg ikke!
Personlig oppmøte gang på gang gav 
overraskende raske resultater for den sta 
gründeren. Han smiler og forteller:
- Jeg fikk signaler om at min attførings-
søknad var den som hadde gått raskest 
gjennom systemet!

TakkeR Ho HeiMe
Kun sju av de 42 som begynte på forkurs 
var fremdeles med da den tre-årige utdan-
nelsen var over. Bjørn-Wiggo var én av 
dem.
- Jeg hadde 75 prosent motivasjon og 25 
prosent vett! Slik klarte jeg å fullføre.
Han innrømmer enkelt at det var «heftig» 
og tøft da det sto på. Hjemme hadde han 
kone og barn - det var hun som sto i tryk-
ken når han var borte.
- Jeg jobbet hardt når jeg var der, var aldri 
ute på festligheter. Det var studiet som sto i 
fokus. Ho som var heime skal ha stor takk. 
Til slutt sto jeg der - ferdig utdannet som 
maskiningeniør. 
I mellomtiden hadde Hydro Agri, i dag 

Yara, sjaltet ut verkstedet til HPP - Hydro 
Production Partner. Mottagelsen Bjørn-
Wiggo fikk da han returnerte til industripar-
ken var ikke helt som forventet.
- Den første dagen på arbeid fikk jeg 
beskjed om at de egentlig ikke hadde bruk 
for folk, men at de vel var nødt til å ta meg 
tilbake…. Da bestemte jeg meg for å vise 
dem - de skulle ikke få dø i synden. Etter 
hvert fikk jeg et godt forhold til vedkom-
mende som kom med denne uttalelsen, han 
lærte meg mye.

en liTen ReVolUSJon
3D er et viktig ord i Bjørn-Wiggo Eriksens 
vokabular. På ingeniørutdanningen ble vik-
tigheten av å kunne visualisere og beregne 
tredimensjonalt grunnleggende. 
- Jeg skjønte fort at dette var fremtiden, en 
ingeniør må kunne se ting i 3D. Før kunne 
det være vanskelig å forstå arbeidsteg-
ninger, det blir noe helt annet når du kan 
«snurre» rundt på deler i et dataprogram. 
Både timing og systemendring innad i 
bedriften gjorde sitt til at Bjørn-Wiggos 
kompetanse fikk godt vekstgrunnlag. 
- Jeg fikk prosessfolkene med på laget og 
mulighet til å kjøpe inn den rette program-
varen. Tilbakemeldingene var positive, alt 
ble mer lettfattelig. Da jeg fikk tilbud om 
å sette meg inn i bruken av en 3D-kikkert 
som var innkjøpt, sa jeg straks ja. Jeg tok 
den med hjem og begynte å måle. Da be-
gynte snøballen sakte, men sikkert å rulle, 
selv om det skal innrømmes at det var en 
liten kamp i starten. 
Yaras drift er døgnkontinuerlig, og da 
passet det dårlig hvis ting stoppet opp og 
nye deler viste seg å ikke passe. Tredimen-
sjonale beregninger minsket faren for at 
slike ting oppsto, noe som igjen var gunstig 
bedriftsøkonomi. 
- Når jeg hadde lært meg bruken av kikker-
ten oppsto det uante muligheter. Mye rese-
arch ble gjort på fritiden, jeg var så gira. 

Han flirer litt. Gjennom de moderne glass-
veggene i de nyoppussede lokalene ser vi 
INVIS-ansatte passere med jevne mellom-
rom. 
- Så lagde jeg en presentasjon for HPP 
som endte med at de ikke ønsket å satse 
på dette. Jeg måtte gi opp eller si opp. Jeg 
valgte det siste!

Oppsto det disputter fikk jeg 
se hvor viktig det var å høre på 
begge parter i en konflikt.

BJøRn-Wiggo eRikSen

Jeg satte egen bolig i pant - et hus 
er bare et hus. I bunn og grunn var 
jeg sikker på at ting ville ordne seg.

BJøRn-Wiggo eRikSen
fortsetter...

3d-kikkert: Tor-Christian kristiansen sammen med sjef Bjørn Wiggo ute på oppdrag med 
spesialkikkerten. 

inViS vekker oppsikt: da det nye selskapet nB inViS ble dannet, fikk det oppmerksom-
het fra nærings- og Handelsdepartementet. de ville lære om bedrifter som hadde vært 
nødt til å tenke nytt. 



Jeg tør å ta en sjanse, kall det 
gjerne en risiko. 

BJøRn-Wiggo eRikSen
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lønn eR ikke alT
Bjørn-Wiggo hadde bestemt seg, han ville 
satse på det han mente var liv laga. Med 
en forretningsplan hvor alt var målbart, ble 
han en av deltagerne på «Start Opp Salten». 
- Yara hadde allerede gitt meg signaler om 
at de trodde på idéen min. Jeg satte egen 
bolig i pant - et hus er bare et hus - i bunn 
og grunn var jeg sikker på at ting ville 
ordne seg.
1. april 2006 etableres selskapet INVIS 

med kun én ansatt, det er Bjørn Wiggo selv. 
Hårete mål presenteres raskt, i løpet av ett 
til to år skal omsetningen opp i fem millio-
ner og antall ansatte være like mange, bare 
uten nuller bak. 
- Det var en flying start, for å si det mildt. 
Og noe jeg aldri glemmer!
Så berømmer han Yara. Og ikke minst REC 
og Øyvind Jenssen. 
- Uten Øyvind hadde jeg neppe sittet her i 
dag, mener Bjørn-Wiggo, som i startfasen 
også opplevde å miste sin eneste ansatte og 
gode venn, Ivar Karlsen.
- Det var et hardt slag da han døde. Jeg 
ønsket bare å gjemme meg og dra for gardi-
nene. Det var en periode med mange tunge 
tanker. Noe av det tøffeste jeg har gjort var 
å oppsøke familien hans, men jeg trengte å 
få vise medfølelse- og det var også viktig 
for å komme videre.

fUll fReS i olJa
Aktiv under utbygging av REC og med 
Yara som lojal kunde. I 2008 fattet Bjørn-
Wiggo og INVIS en beslutning om å satse i 
oljenæringen. 
- Da var det en ny runde på høyskole i 

Bergen for å få den formelle biten på plass 
når det gjaldt kunnskap om 3D-kikkert. I 
mai året etter investerte vi i nytt utstyr til 
en verdi av to millioner som raskt ble tatt i 
bruk. 
Allerede i 2009 ante INVIS-teamet at det 
var dårligere tider i vente. Mottiltaket var å 
skifte profil – med ny logo og nettside stilte 
de raskt sterkere i markedet. I 2010 jobbet 
to mann i over 60 prosent stilling med ut-
vikling av konseptet rundt kikkerten. Dette 

året gikk de med underskudd. 
- Vi beholdt trua på at dette var den rette 
veien å gå, året etter begynte kartleggingen 
som omhandlet hvilke bedrifter vi skulle 
rette oss mot for å få innpass på oljemarke-
det. Forarbeidet måtte være solid, vi visste 
at vi kun fikk en sjanse til å vise hva vi 
kunne tilby.
Juli 2011 – Bjørn-Wiggo er lei av å ikke få 
kontakt med rette vedkommende, manner 
seg opp og ringer firmaet Aibel og spør et 
enkelt, konkret spørsmål: «Hva må til for at 
vi skal komme oss inn på oljemarkedet?»
- Da fikk jeg audiens allerede dagen etter, 
det var bare å hive seg på første fly. Man 
må være litt «på’an» for å få det til. Etter 
presentasjonen den gangen, fikk vi vårt før-
ste prosjekt. Det var utrolig artig, samtidig 
som vi blei litt gelé i beina. Vi visste at feil 
fra vår side ville koste Statoil 160 millioner 
i døgnet.

HVa nå?
Oppstart av et nytt selskap - NB Invis AS - 
et samarbeid mellom Bjørn-Wiggos INVIS 
og NB Surveys som er ledende innenfor 
laserteknologi internasjonalt. Dette ble et 

Heime i Storvik: Bjørn-Wiggo eriksen på låvebrua i Storvik. Her i heimbygda hans har bedriften inViS fremdeles forretningsadresse. 

viktig steg, begge ønsket å styrke sin posi-
sjon, særlig i oljemarkedet.
- De ønsket å komme seg inn på markedet i 
Norge og vi slapp å frykte og bli ansett for 
å være uaktuelle på grunn av liten arbeids-
stokk. Nå ser vi mot oppdrettsnæringen, det 
er et marked for fremtiden. Uansett er det 
alltid de som sitter på pengene som bestem-
mer, vi håper at bedrifter får øynene opp 
og ser at vi gjør ting mer effektivt og ergo 
mer økonomisk. I tillegg øker faktorer som 
gjelder bedring av helse, miljø og sikker-
het. Tross alt er det sluttregningen som er 
viktig. 
- Hva er det største du har opplevd som 
bedriftsleder?
- Vi fikk være med Songa Offshore på en 
stor kontrakt, der vi ble valgt på grunn 
av kvalitet i alle ledd. Vi leverte over 250 
tegninger til prosjektet. Det er første gang 
en nordnorsk bedrift har fått en slik tillit. Vi 
ser at det nytter å bygge stein på stein!
En god dag på jobben er en dag med gode 
tilbakemeldinger fra fornøyde kunder, mot-
satt beskrives det av Bjørn-Wiggo som lite 
artig å være nødt til å permittere ansatte. 
- Jeg er nok en pratsom sjef, noen ganger 
blir det kanskje litt mye. Og så er jeg flink 
til å involvere andre, jeg vil at de rundt meg 
skal trives.
Han smiler lunt, er rolig og overbevisende.
- At mine ansatte føler at de har menings-
fulle arbeidsoppgaver, betyr alt! 

faMilie eR VikTig
- Å finne den rette balansen i livet er viktig, 
understreker Bjørn-Wiggo. 
Som etter å ha blitt skilt har vært pappa for 
sine tre barn annenhver uke. 
- Moralen er ganske enkel: har man det bra 
hjemme, har det positiv effekt på jobb. I 
tillegg har jeg forsøkt å lære ungene at det 
stort sett finnes en løsning på alt. 
- Hva motiverer deg?
- Jeg tror jeg har ganske mye «drive». Job-
ben min er også hobby. Motivasjonen er å 
skape arbeidsplasser, så jeg er nok en ekte 
gründer. Det å være daglig leder synes jeg 
egentlig lite om, det er et nødvendig onde, 

så å si. 
Når Bjørn Wiggo skal slappe av blir det 
gjerne turer på fjellet, han liker fiske og 
jakt. 
- Men jeg må innrømme at jeg jobber 
mye, heldigvis er det lov med arbeidsprat 
hjemme. Rose, samboeren min, er interes-
sert i det som skjer i bedriften og hjelper 
meg gjerne.
- Hva tror du er årsaken til at du har lykkes 
med det du gjør, Bjørn-Wiggo?
- Jeg tør å ta en sjanse, kall det gjerne en 
risiko. Selv om jeg alltid rådfører meg med 
andre på forhånd. Dessuten er det artig å 
jobbe, det tror jeg er en viktig faktor for og 
lykkes. Så får jeg driven fra positive ansatte 
og den nærmeste familien. Det er de som 
utgjør den største suksessfaktoren!

Tekst: Ingunn Dahle. Foto: Edmund 
Ulsnæs

592 millioner kroner. Dette investerte Yara 
International i forbedringer og vedlikehold 
i Glomfjord-fabrikkene i løpet av 2013 og 
de fire årene før. Og har planlagt nye 400 
millioner kroner brukt i perioden 2014-17. I 
denne høstens budsjettarbeid tikker de gode 
nyhetene inn for Arve Jordal & Co.
- Vi har fått godkjent alle våre økonomiske 
vurderinger, og en god del av investerin-
gene for neste år er allerede vedtatt, sier 
han fornøyd.
- I praksis har vi bedt om 140 millioner kro-
ner til vedlikeholdsprosjekter neste år. Men 
så håper vi å få ytterligere 100 millioner til 
satsinger som direkte vil øke produksjonen 
i Glomfjord.
For, nemlig. Mens den samlede årspro-
duksjonen i mange år har ligget på rundt 
750.000 tonn NPK-gjødsel og kalksalpeter, 
er målet nå å passere 900.000 i løpet av de 
neste to årene. 20 prosent økning, altså.

fRa 750 Til 900 TUSen
Og aller viktigst for å kunne øke er å få til-
gang til mer syre. Nå ber Glomfjord for ek-
sempel om flere titalls millioner kroner for 
å bygge oksygenanlegg og øke fra dagens 
360.000 tonn syre til om lag 380. Høstens 
nyhet om storinvestering i Porsgrunn-
fabrikkene åpner i tillegg for import av om 
lag 35.000 tonn derfra. 
- Det meste vi har av nedetid nå skyldes 
mangel på syre. Med de planene vi vil 
gjennomføre, blir ikke dette lenger en 
flaskehals, og da kan vi i løpet av ettpar år 
øke produksjonen av ferdig vare ut over kai 
med om lag 20 prosent. Da passerer vi en 
årlig produksjon på 900.000 tonn gjødsel, 
forklarer Arve.
Det ønskede investeringsbudsjettet for 2015 

Får lov å Fortsette
Yara fortsetter sine vold-
somme investeringer i ved-
likehold og produksjons-
økning i glomfjord. Neste 
års revisjonsstans kan bli 
rekordlang, siden både nye 
sentralkjeler og gasskjøler 
skal på plass i syrefabrik-
kene. Og nå skal ferdigva-
reproduksjonen økes med 
hele 20 prosent…

yara har investert tungt i oppgradering 
av glomfjord-fabrikkene de siste fem 
årene. og fortsetter. dette klippet er fra 
avisen framtia 11. desember i fjor.

er på rundt 200 millioner kroner. Allerede 
er det gitt klarsignal for nye sentralkjeler 
i Syre A til en kostnad på 20-25 millioner. 
Og gasskjøler i Syre B til 10-15 millioner. 
Og nytt de-NOx-anlegg som skal redusere 
utslippet av nitrogenoksider fra Syre A – 
kostnad 11 millioner kroner.

Pkl-inVeSTeRingeR
Med mer tilgjengelig syre kan ferdigvare-
produksjonen også økes. Dette øker presset 
på pakkeri-kai-lager-avdelingen, PKL. 
Blant annet behov for mer effektivt laste- 
og losseutstyr. For lasting av storsekk og 

pall vurderes nå en hydraulisk multidocker 
med selvutløsende åk i stedet for dagens 
wirebaserte kran. Siktestasjon og kondi-
sjoneringsanlegg for økt bulklastekapasitet 
utredes også, i likhet med opp-blokking av 
bulklosseapparat. 
- I bulklasting av NPK-gjødsel klarer vi i 
dag bare 350 tonn i timen på grunn av be-
grensninger i siktingen og oljekondisjone-
ringen. Investeringene kan løfte kapasiteten 
til rundt 500 tonn i timen. Med ny og mer 
effektiv kran for kan vi også frigjøre folk til 
andre aktiviteter.
Med i investeringsprogrammet er også 

det største prosjektet av dem alle, nemlig 
legging av ny vannledning fra Hydrodam-
men og ned til industriparken. Et prosjekt 
IndustriFolk tidligere har omtalt i prisklas-
sen 70 millioner kroner og opp, og som har 
oppstart kommende vår.
- Vi har jevnlige prosjektmøter med Stat-
kraft, og vi er enig om trasé og felles grøft 
for vannledning og kraftlinje, slik befolk-
ningen ønsker, forteller parkleder Leif 
Kristiansen. 

Tekst: Edmund Ulsnæs og Oddmund 
Storaker. Foto: Edmund Ulsnæs

Mer syre, mer gjødsel: det blir ikke mindre travelt i ferdigvarelagrene til yara i årene som kommer. for å kunne øke produksjonen med 20 prosent får glomfjord tillatelse til å 
fortsette sitt intensive investeringsprogram der det allerede er brukt rundt 600 millioner kroner på fem år. dermed skal det både investeres tungt i syrefabrikkene og i Pkl, samt at 
syreimporten fra Porsgrunn skal økes kraftig.

- Positivt at konsernet vil investere i fortsatt stabil drift i fabrikkene. nå håper vi på enda 
mer penger for å kunne øke selve produksjonen i glomfjord, sier fabrikksjef arve Jordal.

Fakta

 Bjørn Wiggo Eriksen (48) er født, 
oppvokst og fortsatt bosatt i Storvik, 
Gildeskål. Har barna Malin (21), 
Finn-Christian (18) og Maja (15). 
Samboer og kollega med Rose Helen 
Hetzler (44). I 2006 etablerte han 
bedriften INVIS, eller Industrivisu-
alisering. INVIS er det eneste firmaet 
i Nord-Norge som har spesialisert seg 
på tredimensjonal laserskanning og 
industrimåling. I dag sysselsettes 11 
personer i bedriften. Bjørn Wiggo har 
bakgrunn med fagbrev som industri-
mekaniker. Senere har han videreut-
dannet seg til maskiningeniør, og i 
2008 studerte han bruk av 3D-kikkert 
på høyskolen i Bergen. I 2008 mot-
tok INVIS NHO Nordlands Nyska-
pingspris, og året etter Sparebank1 
Nord-Norges Næringspris. I 2013 ble 
bedriften ISO-sertifisert, og resertifi-
sert i 2014.



To strømutfall på kort tid i august påførte 
de to industriparkbedriftene Norwegian 
Crystals og Yara store pengetap. Det ene 
utfallet var på hele 45 minutter, og rør som 
stivner og andre driftsproblemer, spesielt 
i ferdigvareområdet, gjør det komplisert å 
få for eksempel gjødselproduksjonen opp 
igjen. 
- Hvis du regner med alt av utfall, og isin-
gen på linjene i vinter, har nok Yara alene 
tapt 10-12 millioner kroner på grunn av 
ustabil kraftforsyning i år, forteller parkle-
der Leif Kristiansen.
- Det er klart dette er bekymringsfullt. Så 
mange utfall har vi ikke hatt på 10 år, og 
forut for i år hadde vi tre år uten utfall. 
Som vi ser på nyhetene må vi forvente mer 
ekstremvær i årene som kommer, og da blir 
det viktig for oss å høre hvordan Nord-
landsnett tenker å gjøre nettet minst mulig 
sårbart framover.

koMPenSeReR, Men BaRe liTT
Gjennom et eget kompensasjonssystem 
får kundene litt lavere nettleie neste år, på 
grunn av årets utfall. NVE krymper nemlig 
Nordlandsnetts inntektsramme på grunn 
av ikke levert energi. Men dette systemet 
kompenserer ikke på langt nær de reelle, 
økonomiske tapene for kunder som Yara og 
Norwegian Crystals.
- Da måtte i såfall strømbruddene skyldes 
grov uforstand fra Nordlandsnett. Lynned-
slag, som var årsak til to av tre utfall, og 

svindyre strømutFall
Sommerens strømutfall kostet flesk for Yara glomfjord, 
som trolig fikk et produksjonstap som tilsvarer 10-12 
millioner. – Det er umulig å beskytte seg mot lynnedslag, 
men vi utfordrer Nordlandsnett på å drifte nettet på en 
mindre sårbar måte, forteller leif Kristiansen.

- kystlinja mot Sjona og Rana er sårbar. derfor blir den nye kraftlinja fra kilvik til Halsa 
viktig for å få enda mer stabil kraftforsyning, sier parksjef leif kristiansen.

ising, kan jo ingen styre, fastslår Leif.
I et eget møte på sensommeren med 
Nordlandsnett, avholdt i Glomfjord, ble det 
orientert om årets hendelser og årsakene 
til dem. Kraftleverandøren fikk innblikk 
i konsekvensene for bedriftene i parken. 
Industriparkens representanter kom også 
med sine ønsker for hvordan regionalnettet 
bør driftes, og for bedre kommunikasjon 
når det varsles uvær.

UTfoRdReR På SåRBaRHeT
Kystlinja mot Sjona og Rana er sårbar. 
Linja mellom Glomfjord og Engavågen har 
vært ute i høst på grunn av utskifting av 
stolper. 
- Det hadde vært bedre å være knyttet opp 
mot Sundsfjord. Dette henger også sammen 
med responstid når strømmen først går. 
Vi utfordrer også Nordlandsnett på dette 
med sårbarhet. En ting er atmosfæriske 
overspenninger, men i år viste det seg at 
da uværsvarslene kom, hadde man sårbar 
drift. Ergo ville man være ille ute dersom 
det oppstod feil. Med et nett som er mindre 
sårbart ville man kanskje kunnet forebygge 
og gjøre duppene i forsyningen mindre, 
mener Leif.
- Men det er klart vi ser fram til at den nye 
kraftlinja fra Kilvik til Halsa blir ferdig i 
2015. Den vi gjøre oss mindre sårbar.

Tekst: Edmund Ulsnæs og Oddmund 
Storaker. Foto: Edmund Ulsnæs

Ved flere anledninger i år har til dels lange strømutfall rammet yaras produksjon i glomfjord, her syrefabrikken. Tapene beløper seg trolig til 10-12 millioner i 2014.

plastring For sikkerhet
Yara har brukt 600.000 kro-
ner til en storstein-jobb ved 
ammoniakkaia. Vi snakker 
sikkerhet.

Forbipasserende har muligens stusset litt 
på hva den har bestått i, den nokså grove 
anleggsjobben som har pågått i havneom-
rådet de siste ukene. Ja, for her har Reipå 
Knuseri på oppdrag fra Yara Glomfjord 
hentet og plassert store steinmasser i en 
jobb som beløp seg til i alt 800.000 kroner. 
Vi befinner oss på østsiden av ammoniak-
kaia.
- Vi håper at denne plastringen skal hindre 
at fortøyningstrossene setter seg fast i 
fjæresteinene når den skal dras til pullerten, 
forteller fungerende driftssjef Egil Kolvik 
i PKL.
Plastring, altså. Som i praksis betyr at en 
strekning på om lag 50 meter langs havkan-
ten er brutt opp, planert og så bygget opp 
igjen med storsteiner hentet fra steinbrud-
det på Reipå. Slik at det skrå feltet mellom 
hav og bilvei nå er plant og glatt sammen-

etter: problemet løst, og faren for personskader under trosse-løfting er redusert. 

før: steiner og ujevnheter ved ammoniakkaia gjør at trossene fra båtene gjerne hekter 
seg fast. Reipå knuseri tar saken

liknet med tidligere. Hvorfor? Jo, det har 
med sikkerhet å gjøre, opplyser fabrikksjef 
Arve Jordal.
- Trossene fra båtene som legger til har 
vært vanskelig å få opp til tider, både på 
grunn av vekten og fordi de hekter seg fast 
i steiner. Da har vi hatt tilfeller der ansatte 

har trådd over og slått seg når de har gått 
ned i fjærsteinene for å løsne trossa. Med 
denne investeringen reduserer vi risikoen 
for skader, sier han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 
og Oddmund Storaker

Problemet er ikke av ny dato. Stållednin-
gene fra 1950-tallet er utslitt – lekkasjene 
har vært mange og merkbare, lenge. I høst 
investerer Yara Glomfjord dermed seks 
millioner kroner i å skifte dem ut med nye. 
To slitne ledninger i stål, med diameter 
på henholdsvis 35 og 20 centimeter, blir 
erstattet av en plastledning med diameter 
på 63 centimeter. Det er Moldjord Bygg 
og Anlegg som har oppdraget, med Terje 
Halsan AS som innleid underleverandør. 
Det er både bratt, ulendt og vått i ter-
renget, noe som gjør jobben krevende i 
tillegg til at det skal sprenges nokså nært 
eksisterende rør som fortsatt er i full bruk. 
Dessuten må det sprenges og graves gjen-
nom veier og fylles igjen for å ikke hindre 
trafikken gjennom de to portene til havna 
og fabrikkene. Vårt bilde av Terje Halsan 
AS i arbeid er knipset på nedsiden av den 
tidligere slurryfabrikken. 
Tekst: Edmund Ulsnæs og Oddmund 
Storaker. Foto: Edmund Ulsnæs 

krevende vannjobb
Det går gjennom til dels 
ulendt og krevende terreng 
når Yara glomfjord får lagt ny 
vannledning fra Øvre til Nedre.
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- Vi har tilpasset organisasjonen vår til at 
det har vært liten aktivitet.
- Men nå har vi vært på det laveste vi 
ønsker å være – nå vil vi satse! sier daglig 
leder Mary-Ann Selfors.
Bedriften som selger sine tjenester til 
produksjonsbedriftene fikk selv oppleve 
smellen da REC-klyngen kollapset. Omset-
ningen stupte og staben krympet raskt. Men 
nå skal både styret og de ansatte diskutere 
strategier, og allerede er et nytt og spen-

skal vokse på ny
Etter mange år med vold-
som vekst og aktivitet 
krympet Meløy Bedrifts-
Service kraftig etter REC-
exiten. Nå bretter stab og 
styre opp ermene. MBS skal 
igjen vokse og skape nytt.

åpningstidene er riktignok redusert, men resepsjonen i glomfjord industripark driftes fortsatt av MBS og er heltidsjobb for evelyn 
nygård.

nende prosjekt under utvikling…

ny SaTSing, nå
- Skal vi vokse, må vi ut. Det betyr at vi må 
selge våre tjenester i hele Meløy. Opplæ-
ringskontoret vårt er et godt eksempel på 
at vi har klart dette – i dag har jo flertal-
let av de lærlingene vi administrerer, sin 
arbeidsplass utenfor industriparken, fastslår 
Mary-Ann.
- Og det nye og spennende prosjektet?
- Det dreier seg rett og slett om bearbeiding 
av materialet glassfiber. Jan Robert Skaland 
(MBS’ første daglige leder, red. anm.) 
kommer tilbake til bedriften og tiltrer som 
prosjektleder for dette i slutten av denne 
måneden.
- Og dette lover godt?
- Ja, når vi ansetter prosjektleder betyr dette 
har vi har sterk tro på en slik satsing. Alle 
vet hvordan det gikk med Si Pro, etter at 
MBS etablerte det i 2004. Og det er viktig å 

få til noe nytt – vi trenger at noe skjer!

MBS i 12 åR
Det er 12 år siden Meløy Næringsutvikling, 
i samarbeid med ikke minst industribedrif-
ter som Hydro Agri Glomfjord, etablerte 
Meløy BedriftsService. Styret ansatte 
nevnte Skaland som bedriftens første leder, 
og utgangspunktet var å jobbe med alt fra 
vikartjeneste, vaktmestertjeneste, tilba-
keføring etter langt sykefravær, gods- og 
persontransport, administrasjon av lager for 
forbruksmateriell og opplæring.
- Vi skal lage lønnsomme kjerneområder av 
det andre ikke skal ha som  kjerneområder, 
sa Jan-Robert til publikasjonen Entrepre-
neurn i desember i 2002.
Industribedrifter som Hydro/Yara og REC 
ønsket nemlig å rasjonalisere sin egen 
produksjon, og ville sette bort mest mulig 
av det som riktignok var viktige tjenester, 
men som de ikke ønsket å ha som en del av 

sin egen produksjon.

VoldSoM VekST
- Våre eiere er blant våre viktigste kunder, 
så vår utfordring er jo at prisene våre ikke 
skal være for høye, samtidig som vi må 
forsøke å gå litt i pluss med virksomheten, 
smiler Mary-Ann sammen med administra-
sjonsleder Lill Andersen.
Og i pluss gikk det, i takt med den enorme 
veksten REC presterte i Glomfjord, spesielt 
fra 2005. MBS drev storstilt utleie av 
personell til waferproduksjonen, driftet 
kantiner i tillegg til sin egen, svært godt 
besøkte hovedkantine, leverte kald og 
varm mat ute i bedriftene, og som en liten 
kuriositet: leverte mengder av festkaker til 
uttallige feiringer av produksjonsrekorder 
i REC. For å ikke glemme etableringen av 
resirkbehandling i det gamle snekkerverk-
stedet i Likeretteren. Før denne virksom-
heten ble skilt ut i eget selskap, Si Pro, 

bidro den betydelig til pene omsetningstall 
i Meløy BedriftsService. De siste tre årene 
har salgsinntektene vært henholdsvis 24 
millioner kroner (2011), 10,8 (2012) og 9,7 
(2013).
- Nå ønsker vi å satse og få til nye ting. 
Og vi ser at vi har veldig mye å gjøre på 
markedsføringssiden – tiden da ting datt i 
fanget på oss er definitivt over. Skal vi nå 
ut til nye markeder må vi være dyktigere på 
å komme i kontakt med kundene, være flek-
sible og klare å levere det de ønsker, mener 
Mary-Ann Selfors.

SToR På oPPlæRing
Fra sine fire kontorer i Schalthuset admi-
nistrerer MBS i dag en rekke virksomhets-
områder, der det kanskje mest profilerte er 
Opplæringskontoret, som i dag administre-
rer om lag 110 løpende lærekontrakter med 
bedrifter i Meløy, Rødøy og Gildeskål. 

Meløy BedriftsService har en rekke virksomhetsområder. nå leverer bedriften også renholdstjenester – blant andre til anleggsleder eskild Berntsen i Moldjord Bygg og anlegg. Her har vi 
knipset ham sammen MBS’ Ruchira Bertheussen og arphatsara Jaitong.

- Vi har tilpasset oss til lavere aktivitet, men nå ønsker vi å få til nye ting, og vokse! forteller administrasjonsleder lill andersen (t.v.) og 
daglig leder Mary-ann Selfors i Meløy BedriftsService.
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- «Men til Støtt - det er jo ikke bare å 
komme seg dit på 1-2-3», sa jeg til ham. 
«Vær på Ørnes om 20 minutter, vi hen-
ter deg med helikopter!», husker Håvard 
Jentoftsen fra telefonsamtalen for en drøy 
måned siden.
- Jeg kastet meg i bilen, og 20 minutter 
senere ble jeg hentet av militærhelikopteret. 
På Støtt ble jeg møtt av bevæpnede soldater 
som passet på Sea King-helikopteret. Jeg 
må jo innrømme at jeg kjente det litt i ma-
gen, det var litt spennende, ja. 
Han forteller om å bli oppringt av en major. 
Om den desidert mest kostbare farkosten 
bedriften har flyttet på. Og om det kanskje 
mest spesielle oppdraget Terje Halsan AS 
noensinne har hatt. 

MåTTe nødlande
Denne fortellingen begynner allerede den 
siste mandagen i september. Klokka er rett 
over 9 på formiddagen, og et Sea King 
redningshelikopter fra 330-skavadronen 
befinner seg rett nord for Støtt. Det er 
øvelse – mannskapet trener på «rough sea 
pickup», å løfte folk opp fra opprørt hav. 
Plutselig setter vaieren seg fast i båten der 
nede. Vaieren ryker, smeller opp i flyet og 
vikles rundt rotoren. Ingen blir skadet, men 
bare minutter senere tvinges pilotene til å 
foreta en kontrollert nødlanding ved gamle 
Støtt skole. 
- Jeg visste ikke helt hva jeg skulle tro, sier 
Håvard i dag.
- Da mannen i den andre enden presenterte 
seg som ikke mindre enn major, må jeg 
innrømme at jeg ble litt satt ut. Men han 
var veldig hyggelig og kunne fortelle at to 
instanser hadde anbefalt ham å ringe til oss. 
Kunne vi komme til Støtt og hjelpe dem?

UHoRVelig STRengT
Og resten er historie. Terje Halsan AS 
sendte først Dagfinn Hagen med kranbilen 
for å løfte av rotorbladene, deretter Jan Erik 
Magnussen, Håkon Johansen, Jan Eivind 
Karlsen og Terje Simonsen for å hjelpe 
Forsvaret med en utfordring av det svært 
sjeldne slaget. Verdien på et nytt rednings-

snakk om spesialoppdrag…
- Vi får nok aldri oppleve 
et sånt oppdrag igjen! Jeg 
må innrømme at det var litt 
spesielt å bli oppringt av 
selveste majoren, innrøm-
mer Håvard Jentoftsen hos 
terje Halsan AS.

- litt spesielt å bli oppringt av selveste 
majoren, innrømmer Håvard Jentoftsen. 
foto: edmund Ulsnæs

helikopter er nemlig rundt 200 millioner, 
skal vi tro medieomtale fra noen år tilbake. 
- Helikopteret måtte slepes fra skoleplas-
sen til fergeleiet. For så vidt en jobb som 
mange andre, men det er klart vi kjente litt 
på alvoret. Dette var garantert den mest 

kostbare gjenstanden vi har flyttet på, og 
det var litt spesielt, med soldatene og det 
hele, fastslår Håvard, noen uker etter «red-
ningsoperasjonen».
- Veien på Støtt var altfor smal for helikop-
teret, som er omtrent fem meter bredt på 

hjulene. Dermed måtte autovernet skrues 
ned, veien utvides, lysstolpene måtte kobles 
ut og tas ned. Og så måtte vi hente For-
svarets spesialtraktor i Bodø – det stilles 
uhorvelig strenge krav når man skal slepe 
på en flymaskin, forklarer han.

gode SkUSSMål
I ettertid er dette svært spesielle oppdraget 
et artig minne for staben. Håvard forteller 
at hans erfarne menn på jobben fikk meget 
gode skussmål både for sitt gode arbeid, 
sitt gode humør og for å ha vært løsningso-
rientert fra tidlig morgen til sen kveld. For 
Terje Halsan AS var jobben i hundretusen-
kronersklassen nok et eksempel på evnen til 
å kaste seg rundt på kort varsel for å levere 
hva det måtte være av tjenester. Denne 
gangen altså til Forsvaret.
- Våre folk gjorde en veldig god jobb. Men 
det ble litt kluss da helikopteret skulle om 
bord i ferga som tok det til Bodø. Forsva-
rets egne folk hadde målt feil, det var ikke 
bredt nok mellom gelendrene på fergeleiet. 
Og siden det nå hastet ganske kraftig, måtte 
disse skjæres ned i full fart. 
- Så det er nok noen karer der i gården som 
får seg tommestokk til jul! humrer Håvard. 

Tekst: Edmund Ulsnæs. 

Halsans blåfargede kranbil, og Sea king-en i karakteristisk orange: første skritt i høstens spesielle redningsaksjon var å løfte av de 
voldsomme rotorbladene. deretter skulle maskinen, som var altfor bred for veien på Støtt, slepes til fergeleiet. – Vi kjente jo på 
alvoret underveis, men forsvarets folk var utrolig hyggelig å ha med å gjøre, forteller arbeidsleder Håvard Jentoftsen hos Terje Halsan 
aS. Halsans blåfargede kranbil, og Sea king-en i karakteristisk orange: første skritt i høstens spesielle redningsaksjon var å løfte av 
de voldsomme rotorbladene. deretter skulle maskinen, som var altfor bred for veien på Støtt, slepes til fergeleiet. – Vi kjente jo på 
alvoret underveis, men forsvarets folk var utrolig hyggelig å ha med å gjøre, forteller arbeidsleder Håvard Jentoftsen hos Terje Halsan 
aS. foto: Terje Halsan aS.

i januar var det Siemens som hentet Halsans dyktige kranbilsjåfør dagfinn Hagen (t.h) 
til ørsta og spesialoppdrag i tre uker. i høst har Chris andré Halsan sendt dagfinn til et 
nytt et, nå på Støtt. foto: edmund Ulsnæs

i forbindelse med årets kraftige oppgradering av trafostasjonen, er det etablert tunnel 
under veien og inn til industriparken. Her jobber MBS-vaktmester Jan Rune Johansen i 
høst med å montere kabelbruer. 

et annet vaktmesteroppdrag utføres i Meløy Boligstiftelses leiligheter i Mosvolddalen 
på ørnes. Her er Rudi eliassen i ferd med å skifte luftfilter i ventilasjonsanlegget.

I tillegg til de opprinnelige virksomhets-
områdene fra 2002 driver MBS kantinedrift 
i industriparken, samt catering. I samar-
beid med Meløy Boligstiftelse håndteres 
også utleie av leiligheter på Ørnes og i 
Glomfjord, noe som også medfører en del 
vaktmesteroppdrag. Og etter å ha overtatt 
tidligere Kvikk Renhold tilbyr MBS også 
renholdstjenester i flere hjørner av kom-
munen.
- De siste årene har vi dessuten utviklet oss 
på kurssiden, forklarer Mary-Ann.
Siden Schalthuset for mange er kjent som 
base for opplæring, har MBS stått bak en 
rekke lovpålagte og bestilte kurs på områ-
der som personlift, fallsikring, førstehjelp 
og stropping. Mens MBS tidligere var mer 
en kursholder, driver man i dag mer opp-
søkende virksomhet og står bak satsinger 
selv, sier hun og Lill Andersen.
Tenker strategi

- Kantina vår er et annet eksempel på at vi 
ønsker å satse nytt, og mer, mener de.
- Vi har solgt god med middager i høst, 
og nå nærmer vi oss jo julebord-sesongen, 
der vi selger nokså mye. Og når vi har en 
policy på at det som selges på kantina skal 
være hjemmelaget, er det også slik at for 
eksempel overskuddsproduksjon av brød 
og bakevarer kan selges utenfor industri-
parken, sier Mary-Ann.
Hun mener det er beklagelig at åpnings-
tidene i resepsjonen er innskrenket fordi 
produksjonsbedriftene har et redusert 
behov. Men at MBS ønsker å tenke nytt 
slik at åpningstidene igjen kan utvides. Og 
i vinter skal altså styre og stab i servicebe-
driften jobbe med strategier. For MBS skal 
vokse – igjen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Fakta

 Meløy BedriftsService AS

MBS ble etablert sommeren 2002 av Meløy Næringsutvikling AS, Hydro Agri 
Glomfjord og flere andre bedrifter i Glomfjord Industripark. Eies i dag av MNU 
(34 prosent), Bodø Industri (21), Yara (20), REC Wafer (20) og Marine Harvest 
(5).

Bedriften selger tjenester som produksjonsbedriftene selv ikke ønsker å ha som en 
del av sin egen kjernevirksomhet. MBS drifter i dag kantine, resepsjon, budtje-
neste, persontransport, arbeidstøyhåndtering og bilutleie i Glomfjord Industripark, 
og driver i tillegg opplæringskontor, kursvirksomhet og personellutleie. Bedriften 
tar også oppdrag innen renhold, catering og boligvedlikehold.

Det var i de sterkeste vekst-årene til REC at MBS også opplevde sine beste økono-
miske år. Salgsinntektene i 2009 var for eksempel 29 millioner kroner, og de neste 
to årene henholdsvis 26 og 24 millioner kroner. I 2013 var dette tallet 9,7 millioner.

Styreleder for MBS er Lothar Maruhn, og øvrige styremedlemmer er Morten Hugo 
Olsen, Kristine Haukalid, Finn Nordmo og Rose Olsen. Daglig leder i MBS er 
siden høsten 2007 Mary-Ann Selfors. Bedriften sysselsetter i dag 15 ansatte, i alt 
12 fulle årsverk.

en nesten fulltallig 2014-stab i MBS! fra venstre lill andersen, Bente Christensen, linda Jørgensen, Mona olsen, Ruchira Bertheussen, evelyn nygård, Vanida andersen, Mary-ann 
Selfors, Sasithon Maruhn, Rudi eliassen, lanie Jumilla, ole-Martin elvegård, arphatsara Jaitong og finn-åge Pettersen. foto: dagfinn kolberg.

20 21



Tekst: Ingebjørg Sandaa. Foto: Edmund Ulsnæs
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Profilen: Ken Roar Sandberg
Alder:   41 år
Yrke:   Montør
firma:   Meløy Elektro AS

- Hvordan ser en helt vanlig arbeidsdag ut for deg, Ken 
Roar?
- Hmm. Tja, den er i alle fall svært variert. Dagen star-
ter oftest med at jeg ser på ipad-en, der avtalene legges 
inn direkte og fortløpende fra kundene. Men arbeids-
oppgavene kan også fort endres når jeg plutselig blir 
oppringt av andre som ikke legger inn avtaler på nymå-
ten, men som trenger hjelp. I hovedsak har jeg ansvaret 
for internkontrollene i alle kommunale bygg. I disse 
byggene skal de elektriske anleggene, alt av brannvars-
ling og nødlys kontrolleres hvert år. Lange perioder av 
mitt arbeidsår går med til disse tingene. Ellers er jeg 
vanlig montør som jobber med feilsøk og reparasjoner 
i husstander rundt om i kommunen. Stort sett er det en 
åtte-til-fire-jobb, men når det skjer spesielle ting må 
man også ut i oppdrag på natterstid og i helgene. Vi har 
ikke vaktordninger, men vi har avtaler med kommunen 
om at vi stiller på oppdrag. 

- Hvordan trives du?
- Veldig bra, absolutt! Jeg stortrives blant mine arbeids-
kollegaer og har en god blanding av selvstendig jobbing 
og teamarbeid. Det er selvsagt ikke alle arbeidsoppdrag 
som er like morsomme, som for eksempel arbeid i vem-
melige kjellere eller loft, men dét er en del av jobben. 
Ofte har jeg også med meg en lærling ute i felten. 

- Hvorfor valgte du egentlig denne bransjen?
- Tja, si dét? Det er egentlig litt tilfeldig. Det hørtes ut 
som et interessant yrke, og den gang et svært godt betalt 
yrke. Jeg tok de to først årene av min utdannelse på 
videregående i Glomfjord og et skoleår med automasjon 
i Bodø. Etter det var jeg heldig å fikk meg læreplass her 
på Meløy Elektro, som den gang het Meløy kommunale 
elverk. Og her er jeg nå fremdeles.

- Hva gjør du helst på en fridag?
- Jeg drar på hytta! I 2003 bygde jeg og kona mi, Mo-
nika, hytte på Sundsfjordfjellet. Den blir i perioder mye 
brukt, og andre perioder mindre brukt, slik som det skal 
være med ei hytte. Jeg er kjempeglad i å gå på rypejakt, 
og å gå innover fjellene og fiske. Jeg går også og tenker 
litt på å bli elgjeger. Vi har jo også en del ungdom-
mer i hus som ikke alltid syns det er like kult å dra på 
hytta, men for meg er det en herlig plass å koble av fra 
hverdagene. 

- Da jeg først kom til Tocircle i 2012 og 
så til INVIS i desember i fjor, var det 
jo etter at markedet tørket ut da REC 
satte kroken på døra. Nå ser det helt an-
nerledes ut, mener 39-åringen som har 
fagbakgrunn som maskiningeniør.

anneRledeS nå
Dermed forlater han INVIS, dit han 
kom for bare ett år siden for å hjelpe 
gründer Bjørn-Wiggo Eriksen å vide-
rebygge den lovende engineeringbe-

einar ville videre
Einar E. Sandaa forlater IN-
VIS etter bare ett år. Andre 
utfordringer frister.

driften.
- Nå er det ikke helt avklart 
hvilke valg jeg gjør framover, 
men det stemmer at jeg har sagt 
opp i INVIS, og er ferdig der 1. 
desember. Mitt ønske har vært 
å gjøre en ny satsing på firmaet 
mitt Escon, etter at det har ligget 
dødt noen år, forklarer Einar.
- Det ser helt annerledes ut i 
Meløy nå – det er masse spen-
nende aktivitet på gang. Allerede 
er prosjektleder-jobben for nytt 
omsorgssenter lyst ut, og så ser 
det lovende ut både med mag-
nesium-fabrikken og Norwegian 
Crystals.

ReC-SUkSeSS
Einar Erlang Sandaa er opprinnelig 
fra Neverdal, og sønn av Widar og 
Inga. Mens storebror Leif Kåre har 
overtatt gårdsdriften på Sandaa, har 
han selv bygget hus og stiftet familie 
sammen med sin Linda noen hundre 
meter unna. Einar har utdannelse 
som maskiningeniør fra NTNU, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet, og jobbet deretter i Oslo 
for det internasjonale konsulent-
firmaet Cap Gemini og senere for 
Hydro Gas. Hjemme igjen i Meløy 
bygget han opp Escon ved å la seg 
leie inn som bygge- og prosjektleder 
i flere av RECs utbyggingsprosjekter 
i Glomfjord.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Vi kan tilby grafiske tjenester 
og levere det DU trenger

Ta kontakt I DAG for et godt tilbud!
Mediehuset Meløy AS

95 20 22 39  |  ida@framtia.no
48 09 40 24  |  ellinor@framtia.no

99 29 99 08   |  edmund@framtia.no



En gledens dag ble det, sent i september, da 
kommunestyret ga sitt endelige klarsignal 
til renovering av Glomfjord sentrum. Da 
ble nemlig anbefalingen fra administra-
sjonen vedtatt: en totalentreprise på 21 
millioner kroner skal sørge for å fjerne 
dagens rundkjøring, gi vannbåren under-
varme fra syrefabrikken og steinlegge hele 
det nye området. Og hovedentreprenør, for 
aller første gang, det er Glomfjords «egen» 
bedrift:

en ny æRa
- Dette er litt sånn skrekkblandet fryd, 
innrømmer en fornøyd, men spent, Håvard 
Jentoftsen hos Terje Halsan AS.
- For aller første gang i vår historie skal vi 
være hovedentreprenør, med byggemøter 
og ledelse av alle underentreprenører. Dette 
betyr en ny æra for oss. Når det gjelder 
selve oppdraget, så utgjør det 21 millioner 
kroner og er det desidert største vi noen 
gang har fått. Til sammenlikning så er 
dette beløpet omtrent dobbelt så høyt som 
årsomsetningen vår var da jeg selv begynte 
i bedriften på 1990-tallet!

den største noensinne
Det ferske oppdraget ut-
gjør alene mer enn års-
omsetningen midt på 
1990-tallet. - Skrekkblandet 
fryd, innrømmer nestsjefen 
hos terje Halsan AS.

Mye RøRaRBeid
Entreprenørbedriften er ikke skvetten for 
nye utfordringer, men sentrum-oppdraget er 
altså det aller første som hovedentreprenør. 
For Håvards del betyr dette mye tid brukt 
til planlegging, koordinering, møter og 

dialog. Etter fjerningen av rundkjøringa er 
anleggsgartner-delen av oppdraget betyde-
lig, altså steinlegging. Før dette skal det 
gjøres en stor rørjobb linket til syrefabrik-
ken, samt at en del avløpsrør skal byttes ut.
- Nå er selve kontrakten under utarbeidelse, 

og vi starter arbeidet rundt 1. mars. Da skal 
vi være ferdig cirka 1. november, opplyser 
Håvard.

Meløy Havnebygg har lagt belegningsstein på sitt lagerområde for containere på østsiden av tomta mot yara. fast dekke her gir enklere og renere håndtering av contai-
nere. i tillegg er det tatt ut mer fjell mot nord på samme tomt. Meløy Havnebygg eies av Terje Halsan aS (53,22 prosent), MnU  Meløy eiendom aS (30,56) og limstrand 
Holding (16,22). Selskapet håndterer utskipning av containere for yara over kaia på området. Tekst og foto: oddmund Storaker

Slik får du aldri se glomfjord sentrum igjen, etter mars neste år. Terje Halsan aS har fått hovedentreprisen, og rundkjøringa skal fjernes.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

siste siden siden sist
B


