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Ny Næring er Meløy og Gilde-
skåls eget reklameblad for næ-
rings- og arbeidsliv, og produseres 
og gis ut av Mediehuset Meløy. 
Innholdet lages i sin helhet på 
oppdrag fra våre 21 faste samar-
beidsbedrifter – du ser dem pre-
sentert på side 10-11. Formålet til 
Ny Næring er å formidle satsinger 
og suksesshistorier i noen av re-
gionens aller mest solide bedrifter, 
gjerne fortalt av stolte ansatte. Ny 
Næring distribueres som måneds-
bilag i Framtia følgende datoer 
høsten/vinteren 2018: 19. septem-
ber, 17. oktober, 14. november og 
19. desember.

- Jeg mener at ingen er ‘født’ til noe, 
og at man alle bli veldig mye i yrkes-
livet, mener faglærer Mette Solheim 
ved Meløy videregående skole.
- Det er ikke farlig å være usikker. 
Tvertimot kan det brukes til en fordel, 
der man bruker litt tid på å bli kjent 
med seg selv for å finne ut hva man 
trives best med!

TRENGER MENN
Ny Næring er i ungt selskap når vi 
møter den aller første klassen i påbyg-
ging ved videregående-avdelingen 
på Ørnes. 11 blide fjes av de totalt 
13 er tilstede, og selv om de fortsatt 
er svært unge, er dette en forsamling 
som allerede har rukket å få spennen-
de erfaring fra yrkesliv og utdanning. 
Noen har et fagbrev i ryggsekken, 
andre har ett eller to år med videregå-
ende utdanning bak seg. Nå skal det 
bygges på med studiekompetanse. 
Hensikt: høyere utdanning.
- Jeg har visst helt siden 8. klasse at 
jeg ville jobbe i barnehage. Og der 
trenges det flere menn, ‘gutteaktivi-
teter’ og litt fysisk herjing – ungene 
trenger rollemodeller av begge kjønn,  
mener Ole-Martin Waag Strømsvik.

VIL SNU OPPFØRSEL
Med far som lærer og mor som styrer 
i barnehage, velger 19-åringen altså 
samme vei for seg selv. Allerede har 
han fagbrev som barne- og ungdoms-
arbeider, og med dette påbyggingsåret 
staker han ut kursen mot spesialpeda-
gogikk. 
- Jeg fant ut at det letteste for å gjøre 
det bra for andre, er å bidra til å snu 
barns oppførsel tidlig. For når alle 
knyttes godt sammen i en gruppe, da 
er det vanskelig å mobbe. Utestenging 
ser vi tidlig blant barn – allerede i 
barnehagen, mener han.
Ole-Martin er den ene av fem gutter 
i dette aller første påbygger-kullet, 
og den ene av tre elever vi tar en litt 
tettere prat med. Ordet går videre til 
Kristine Torrissen Johnsen.

KLAR FOR KARRIERE-BYGGING
De er unge, men har 
allerede spennende 
erfaringer i jobb og 
utdanning. Møt det 
historiske førstekullet 
i påbygging ved Meløy 
videregående skole!

Historisk gjeng ved Meløy videregående skole på Ørnes! Bak fra venstre Simon Hagevik Ertsås, Martine 
Kildal Mikalsen, Preben Werningsen og Aleksander Kilvik Stensland. Midten fra venstre Ole-Martin Waag 
Strømsvik, Kristine Torrissen Johnsen, Ingeborg Kristensen og Ida Marie Eikild Werningsen. Foran fra 
venstre Mette Solheim (faglærer), Ulrikke Ottesen, Supatra Khakhum og Andrea Ellingsen Lillegård. Ikke 
tilstede da bildet ble tatt: Frida Emilie Lorentzen og John Daniel Angell.

HELSA SA STOPP
- Ja, jeg skulle bli frisør, men så viste 
det seg at ryggen var skeiv og skuldre-
ne ble ødelagt, så dét kunne jeg ikke 
fortsette med, forteller 22-åringen, som 
heller ble barne- og ungdomsarbeider. 
Læretid og fagbrev ved Vall barne-
hage, senere arbeid ved Enga skole, og 
så sommerjobbing ved Nordland Akva, 
der faren også jobber.

- Jeg vet ikke helt fortsettelsen, men 
tar påbygging slik at jeg har flere 
utdanningsmuligheter, sier Kristine.
Mette forteller at påbyggingsele-
vene vil få karriereveiledning hele 
året, og altså hjelp til å teste ut hva 
som passer dem best.

FOLK, IKKE MASKINER
- Jeg skal ikke jobbe med maskiner, 

jeg skal jobbe med folk, sier Inge-
borg Kristensen, med strek under 
det siste ordet.
Hun er ung, hun er kvinne, og med 
fagbrev i kjemiprosess kunne veien 
ligget åpen for videre karriere i 
Equinor, etter læretiden i Ham-
merfest.
- Men det passet ikke for meg, og 
jeg er blant dem som ikke liker 

skiftordningene i olje og offshore, 
innrømmer hun.
I læretiden tok hun to nødven-
dige ekstrafag, og tar to nye i år. 
Ingeborg tenker påbygging, før 
universitetsstudier.
- Mamma er jo lærer, så vi får se, 
smiler hun.
- Jeg vet faktisk ikke – jeg er veldig 
åpen på veien videre.

Ingeborg 
Kristensen 
(20)
Valgte påbygging: 
Ingeborg er født og 
oppvokst på Ørnes, 
og valgte kjemipro-
sess-fag i Glom-
fjord, i likhet med 
flere venner. Etter 
læretid hos Equinor i 
Hammerfest tok hun 
fagbrev, men trives 
ikke med bransjens 
skiftordninger, og 
flyttet hjem.

Ole-Martin 
Waag 
Strømsvik 
(19)
Valgte påbygging: 
Ole-Martin er født og 
oppvokst på Reipå, 
og etter flere praksis-
perioder i barnehagen 
der moren Trine er 
styrer, har han nå 
fagbrev som barne- 
og ungdomsarbeider, 
etter læretid i Reipå 
barnehage. 

Det er Gøran Bye som svarer. På spørsmål 
fra Ny Næring om hvorfor nettopp han 
ble hentet til toppjobben i raskt-voksende 
Norwegian Crystals (NC).
- Som ellers i livet er det mye tilfeldigheter 
når man blir valgt til en slik jobb, men jeg 
kjenner Reidar (Langmo, red.anm.) fra før. 
Og så ville vi hjem nå, fastslår han.

MANGE ÅR UTE
Her må det forklares. Innfødt Oslo-gutt Gø-
ran (59) er altså den som fra 16. april i år 
er administrerende direktør i NC, bedriften 
med produksjon i Glomfjord og hovedad-
ministrasjon på Aker Brygge i hovedsta-
den. Og med ‘hjem’ mener han hjem til 
Norge, etter noe sånt som 16 år utenlands, 
hovedsakelig USA.
- Foreldrene mine begynner å bli veldig 
godt voksne, og jeg og kona har barnebarn 
vi ønsker å se mer til. Så nå ville vi flytte 
hjem, sier siviløkonomen fra BI og med 12 
år i Sjøforsvaret.
Men også lang erfaring fra solenergi. Fra 
2002 til -09 var Gøran først økonomisjef og 
så toppsjef i REC Silicon i USA, og deret-

ter sjef for LDK Silicon i Kina. Underveis 
også rådgiver for sol-aktører i både Qatar 
og De forente Arabiske Emirater. Så var det 
rundt juletider i fjor at han kom til NC-
enighet med Reidar Langmo, sin forgjenger 
i direktørrollen – Langmo har nå overtatt 
som styreleder etter Tore Schiøtz.

BEST ER ARTIG
- Jeg har et ganske stort, internasjonalt kon-
taktnett, og så trengte kanskje NC et par 
friske øyne inn nå. Du vet, ledelse dreier 
seg ofte om å kunne si nei til ting, noe som 
må til for at en organisasjon skal beholde 
det rette fokuset, mener Gøran.
- For meg er dette en kjempemulighet, og 
det er selvsagt moro at når denne bransjen 
er 95 prosent kinesisk, så er det her i Glom-
fjord at det lages verdens beste produkter i 
sitt slag!
Norwegian Crystals ble etablert 4. juli 
2012, én måned etter at REC stengte sin 
andre waferfabrikk for godt. NC er Meløys 
nest største private arbeidsplass, med om 
lag 100 ansatte.

NY TOPPSJEF, NYE ØYNE
- Ledelse er ofte det å si nei til ting, for å beholde rett 
fokus. Og de trengte kanskje noen litt nye øyne inn.

Gøran Bye

For deg som ikke helt kjenner deg igjen 
på bildene: dette er Meløy kommunes åtte 
nye og tilpassede leiligheter på Mosvold 
på Ørnes, med eget personalrom og flotte 
utearealer. Så stod de jo allerede ferdig på 

FERDIG OG FINT
Beboerne i dette leilighets-
komplekset vil trolig snakke 
om sitt nye bosted med stolt-
het. Fint, ble det!

forsommeren – Ny Næring hadde artikkel 
27. juni. Men, i løpet av sommeren er viktig 
‘stæsj’ kommet på plass, alt utført av Terje 
Halsan AS. 
- Ja, vi har gjort beplantning, lagt asfalt, bro-
stein, kantstein og plen, pluss at det er satt 
opp skilt og flaggstang, opplyser prosjektle-
der Håvard Jentoftsen.
- Nå gjenstår bare at vi får gjort permanent 
oppmerking for parkeringsplassene.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Kristine 
Torrissen 
Johnsen (22)
Valgte påbygging: 
Kristine er opprin-
nelig fra Åmøyhamn 
i Meløy, bosatt i 
Neverdal. Valgte 
først vg 1 design og 
håndverk for å bli 
frisør, men skiftet til 
barne- og ungdoms-
arbeider på grunn av 
problemer med rygg 
og skuldre.
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Etter mange år som selger og leder i Oslo-
området, har John Kristian Karlsen vært 
sjef for familiebedriften Arnøybygg siden 
han flyttet hjem for 14 år siden. I år har han 
sørget for etablering av holding-selskap og 
‘ryddet’ i eierskapet i Arnøybygg og Arnøy 
Brygge. Nå fratrer han som leder for entre-
prenørvirksomheten.

- Dette er utelukkende positivt for Arnøy-
bygg. Jeg har masse annet som er ugjort, 
og som jeg nå kan fokusere bedre på. For 
eksempel skal jeg jobbe mer med strategi, 
salg og marked. Den utvidede satsingen vår 
på Arnøy Brygge krever også mer innsats, 
med nye strukturer og spesialisering av 
folk.  

Utelukkende positivt

Åpent møte om 
næringsplan
Næringslivet i Meløy har et stort potensial for vekst. Vi 
trenger dine innspill på hvordan vi best mulig kan legge til 
rette for en positiv utvikling. 

Kom og gi dine innspill til strategisk næringsplan 
på et åpent møte på Halsa samfunnshus 
torsdag 18. oktober kl. 18.00-21.00.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET
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Femårsutviklingen hos Arnøybygg har 
vært driftsinntekter på 10 millioner kro-
ner i 2013 til først 20 millioner, så 25, 27 
og nå 30 millioner kroner (2017). Hvilke 
mål har ny-leder Morten Vågeng? 
- Vi skal ha en hyggelig og lønnsom ar-
beidsplass. Det er ikke et mål å bli størst, 
men vi skal styrke vår posisjon. Og vi 

skal ha en ro i planleggingen vår der 
vi vet at vi har arbeid hele året, for dét 
mener jeg skaper en bedre arbeidsplass 
for alle.
- Jeg tar det som et tegn på tillit å bli dag-
lig leder, og jeg synes ikke det er vanske-
lig fordi det er en familiebedrift  – John 
Kristian er veldig lett å drøfte ting med.

Hyggelig og lønnsomt

- Dette ordnet seg faktisk veldig bra, der vi fikk inn folk 
med noen år på baken, sier Frank-Robert Eriksen, fornøyd 
produksjonssjef hos Yara Glomfjord.

MANGLET KANDIDATER
Kjapp bakgrunn: Yara ansetter om lag 10 lærlinger 
hvert år, og er regionens desidert største på utdanning 
av fagarbeidere, sammen med Meløy kommune. Men, 
våren 2018 slet gjødselfabrikken med å finne kandida-
ter. Meløy videregående skole hadde nemlig uvanlig få 
avgangselever i kjemiprosess å tilby.
- Mange unge ser nok at situasjonen i olje og offshore 
har endret seg, og søker seg dit. Så mens vi trengte å 
fylle sju læreplasser, fikk vi bare to elever fra skolen. 
Da måtte vi tenke annerledes, forteller Frank-Robert.
Bedriften søkte i egne nettverk, og ikke minst i egne 
rekker – hadde de ansatte forslag til løsninger? Og ja, 
dét hadde de! 

STABEN SPURTE SINE
- Nå har vi ansatt sønnen til beredskapssjef Per 
Frøskeland, altså Roald, som kjemiprosess-lærling. 

Hans lillebror Herman er jo 
allerede lærling i fullgjød-
selfabrikken. Så kom Hans 
Fredrik Svendsgård på plass – han 
er sønn til Hilde Helgesen, som 
jobber i syrefabrikken vår. I tillegg 
har Per Harald Eriksen i fullgjødsla 
hjulpet med å rekruttere svigersøn-
nen sin – han heter Jørgen Paulsen 
og begynner i høst.
Alle karene i kjemiprosess, altså, 
og i fabrikken ved fjorden. Der er 
også Patrik Johansen på plass, som 
du har møtt tidligere i Ny Næring. 
Patrik fra Lovund gønner på med 
Yara-fagbrev i kjemiprosess, etter 

LÆRLING-HJELP FRA STABEN
Få kandidater fra videregående ga 
Yara trøbbel med å finne høstens nye 
lærlinger. Men staben visste råd.

Fjorårets mobilisering gav gode søkertall til kjemiprosess, og Ny Næring kunne ta kakespisebilder ved Meløy videregående skole. Men, avgangskullet i vår var av det mindre slaget, og dét ga lærling-utfordringer for Yara Glomfjord.

Frank-Robert Eriksen, 
produksjonssjef hos 
Yara Glomfjord.

Så nå har vi ansatt godt voksne 
folk med en del nyttig erfaring – 
dét er veldig gunstig for oss.

FRANK-ROBERT ERIKSEN

nettopp å ha gjort det samme i automatikerfaget, hos nabo 
Bilfinger.

ERFARING GUNSTIG
- I tillegg trengte vi en ny lærling i syrefabrikken, og der 
rekrutterte vi Sofie Bergli, som akkurat har tatt fagbrev i 
laboratoriefaget hos Sintef Molab.
- Så dermed ordnet dette seg veldig bra for oss, der vi nå 
har ansatt godt voksne folk med nyttig erfaring – dét er 
veldig gunstig for oss. Likevel er vi glad for at det ser ut til 
å være en litt større kontingent av elever som går ut av den 
videregående skolen neste vår, fastslår produksjonssjefen.
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- Bare stå inntil veggen her, sier han, og 
stiller inn mobilkameraet.
Klokka er tidlig fredag morgen, men han 
har allerede rukket å ansette to nye tømrere, 
og er nå fotograf for å skaffe dem ID-kort. 
Så kan ny-sjefen begynne intervjuet med 
Ny Næring.
- Klart jeg sa ja! Jeg har egentlig alltid vært 
klar for nye utfordringer, i alle jobbene jeg 
har hatt til nå, smiler Morten Vågeng (35).
Bodø-gutten har brukt starten av september 
til å tiltre som daglig leder i Gildeskål-
suksessen Arnøybygg AS. Et spennende 
karrieresteg for Morten – et viktig grep for 
familien Karlsens bedrift på Arnøy Gård.

- BEDRE ENN MEG
- Jeg skulle gjerne beholdt ham som 
prosjektleder lengre, men som daglig leder 
kommer Morten kommer til å gjøre en enda 
bedre jobb enn meg, sier en oppriktig John 
Kristian Karlsen, som nå trer av fra leder-
stillingen etter 14 år. 
- Bedriften fortjener en leder som er 100 
prosent tilstede, og nå får vi inn en ung, 
frisk og kunnskapsrik mann, fastslår han.
Og sier han har vært på utkikk etter sin 
etterfølger i 5-6 år. Ikke hvem som helst 
passer inn i et familieselskap.
- Dette går mye på tillit. Det er lett å 
overlate styringen når man vet at man har 
funnet rett person.

SKAL VÆRE PERFEKT
Morten, altså. Som ikke er uvant med an-
svar, to år etter at han kom til bedriften som 
prosjektleder.
- Prosjektledelse handler mye om samhand-
ling og ledelse. Det er veldig viktig for meg 
å gjennomføre godt, at eierne og kollegene 
mine synes jeg gjør en bra jobb. Jeg er 
nøye, litt pirkete. Det skal være perfekt – 
kunden skal slippe å peke på ting som ikke 

VIL HA DET PERFEKT
Ung, arbeidsom og kunn-
skapsrik prosjektleder 
overtok som toppsjef. Rik-
tig for ham, viktig for fami-
liebedriften på Nordarnøy.  

Arnøybygg AS har ‘mistet’ sin dyktige pro-
sjektleder Morten Vågeng. Bedriften har 
nemlig ansatt ham som daglig leder.

er bra nok, når han overtar et hus fra 
oss, svarer han når vi ber ham beskrive 
sine viktigste egenskaper.
- Joda, det er høyt trøkk i denne bran-
sjen, men trøkk har jeg hatt hele veien. 
Jeg liker å levere – det kjennes vondt 
hvis jeg ikke klarer dét. Der skal nok 
pappa ha litt kred, for vi har alltid måt-
tet ta ansvar og hjelpe til hjemme.

STOPP SOM TØMRER
Morten er minstemann i søskenflok-
ken på fem, og tidlig vant til å ta i et 
tak – faren drev firma i hvitevarerepa-
rasjoner. Morten ville med, og valgte 
elektrofag som videregående etter 
grunnskolen. Men:
- Elektro var ikke noe for meg. Jeg 
fullførte grunnkurset, men fortsatte 
med byggfag og ble tømrerlærling hos 
Gunvald Johansen AS.
- Men du er jo ikke tømrer?
- Nei, og den erfaringen kunne jeg godt 
ønsket meg. Men på grunn av rygg-
problemer kunne jeg ikke jobbe som 
tømrer. Jeg ble påkjørt både på sykkel 
og moped i 16-årsalderen, og dét spilte 
nok inn.
Han måtte tenke annerledes, og innledet 
en etterhvert 13 år lang karriere hos 
Byggmakker, først i byggevareavde-
lingen, så som såkalt proffselger, og 
deretter salgsleder mot proffmarkedet i 
fem år før han kom til Arnøybygg.
- Jeg er ikke den som slutter i en jobb, 
så jeg grublet lenge før jeg søkte jobb 
her i 2016. Nå har jeg et langt perspek-
tiv – såframt jeg trives, og eierne er 
fornøyd, så blir jeg her!



 
Lisa-Mari Widnes Isaksen

Liza-Mari Widnes Isaksen har søkt nye 
utfordringer siden sist. 26-åringen fra Inn-
dyr sluttet på sensommeren som driftsleder 
for Helgeland Smolt i Reppen, for å ha til-
svarende funksjon i etableringen av et helt 
nytt settefiskanlegg lengre nord i landet, i 
Troms. Hennes arbeidsgiver er nå Norway 
Royal Salmon ASA, et børsnotert selskap 
med driftsinntekter på nær fem milliarder 
kroner, og med 43 matfiskkonsesjoner i 
Finnmark, Troms, Hordaland og Rogaland. 
Nå skal Liza-Mari ha lederrolle i etablering 
av settefiskanlegget i Dåfjorden, om lag én 
times reise fra Tromsø. I smoltanlegget i 
Rødøy er hun erstattet som driftsleder av 
Terje Kilvik, som kommer fra stillingen 
som fiskehelsebiolog i selskapet.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- En fantastisk innstilling hos de ansatte, og 
en fantastisk stemning, forteller fabrikksjef 
Cato Lund og administrerende direktør 
Gøran Lund i Norwegian Crystals (NC).
- At fabrikken setter produksjonsrekord 
den siste uka før de fleste i staben permit-
teres, sier jo noe om en unik innstilling og 
framtidstro!

FORSTÅELSE OG FORTVILELSE
Det var fredag for snart 14 dager siden at 
de to måtte sende hoveddelen av de ansatte 
hjem, og stenge produksjonen. Til Ny 
Næring forsikrer lederne at grunnen ikke er 
dårlig utført jobb. Det er internasjonal pris-
krig på wafere som har gitt et nytt prisfall, 
40 prosent. Fallet er så brutalt at det ikke 
er mulig å oppnå produksjonsforbedringer 
og volum-økning raskt nok i Glomfjord-
fabrikken.
- Det vi nå gjorde, var på et vis å dukke da 
knyttneven kom. Slik skal vi klare å bli stå-
ende oppreist gjennom dette, mener Gøran.
- Jeg tror alle har forståelse for situasjonen. 
Men, selvfølgelig forstår vi at mange er 
veldig fortvilt, sier Cato.

STOR ETTERSPØRSEL, MEN...
Som de fleste i Meløy kjenner de det i 
magen når den veldrevne solenergifabrik-
ken tvinges til å stenge dørene. Alle kjenner 
REC-historien, men solens energi er uende-
lig, og kommunens omstillingsstyre har 
siden 2012 plassert over en femdel av de 
såkalte omstillingsmidlene i arvtakeren, altså 
NC. I desember kom nyheten om at fabrikk-

TUNGE TIDER, GODT HÅP 
Meløy fortviler over produksjonsstoppen i solenergi-
fabrikken. Men, uka før staben gikk ut i permittering, 
flesket den til med produksjonsrekord! Topp-sjefene 
gleder seg allerede til å starte opp igjen.

Norwegian 
Crystals sten-
ger dørene i 
høst på grunn 
av et brutalt 
prisfall i ver-
densmarkedet 
for solcellewa-
fere. Fra ven-
stre fabrikksjef 
Cato Lund og 
administre-
rende direktør 
Gøran Bye.

eierne ville investere 700 millioner kroner 
for å firedoble produksjonen, og staben på 
over 100 ansatte er den nest største i Meløy.
- Solbransjen vokser fortsatt sterkt, og er 
dobbelt så stor som vindkraft. Fordi de som 
bruker solkraft begynner å tjene penger. Og 
nå når prisene går ned, opplever vi sterk 
etterspørsel, forklarer Gøran.
- Men, vi får ikke den prisen vi må ha. Og 
selv om forbedringsarbeidet vårt har vært 
fantastisk bra – rundt 70 prosent kostnads-
reduksjon over litt tid - er det ikke mulig 
å redusere enhetskostnadene våre så raskt 
som prisene nå har falt.

STENGER MIDLERTIDIG
Forbedringer i produksjonen er mer enn 
krevende å oppnå, når den samme produk-
sjonen skal gå for fullt, og stadig øker.
- Vi klarer ikke begge deler samtidig som 
vi har dagens priser, og stenger derfor 
fabrikken midlertidig. De neste månedene 
setter vi inn alt av tilgjengelige ressurser 
for å få på plass de forbedringene som 
trenges før driften starter igjen, forteller 
fabrikksjef Cato.
- For vi skal igang igjen!
- Permitteringer betyr ofte at man mister 
dyktige folk?
- Dette er vi selvsagt klar over, men vi har 
tett kontakt med de som er permittert, og 
skal jobbe hardt for å beholde så mange 
som mulig. Vi har også ventet i det lengste 
med å permittere, selv om vi allerede hadde 
begynt å kjøre ned produksjonen for å gjøre 
tilpasninger, sier han.

- Så klart kan vi miste noen, for bedriften har 
mange flinke folk med stor kompetanse i forbe-
dringsarbeid. Og noen har kanskje ikke anled-
ning til å vente på oppstarten.
- Men, selv om det er en trist situasjon, virker 
det som de fleste tar det veldig bra, og vil bli. Og 
vi tror det som skjer nå kan gjøre at vi kommer 
enda sterkere tilbake!

TROR PÅ PRISVEKST
Roger Hedstrøm og Daniel Bergli. Roger er 
hovedtillitsvalg og vedlikeholdsmann, Daniel 
skiftleder. De liker ikke situasjonen der produk-
sjonen er stoppet og staben permittert. Men har 
sterk tro på fortsettelsen.
- Dette er en krig mellom gigantene i markedet. 
Når de har slåss seg ferdig, håper jeg det roer 
seg litt, og hvis prisene øker med….la oss si 
halvparten av det de har gått ned, ja, så får vi det 
til, mener Roger.
Han har erfaring fra 2001 i REC Wafer og fra 
2013 i Norwegian Crystals. Nå må tillitsvalgt-tid 
brukes på ansatt-rettigheter i en situasjon ingen 
ønsker seg.
- Men nå skal det jobbes hardt med forbedringer 
i produksjonsutstyret, og drømmen er at vi om få 
uker kan kjøre 10 ovner for å teste ut forbedrin-
gene. Bare dette krever jo en del folk.

- DE TROR PÅ OSS
Daniel Bergli er stolt av de sterke forbedringene 
i produksjonen som staben har prestert kontinu-
erlig i bedriftens så langt fem år.
- Og vi er heldig å ha det styret og de eierne vi 
har – de har virkelig vist at de tror på oss og 
at de vil får dette til. Men, så har de vært sabla 
uheldig med markedsprisen.
- Er det tungt, synes du, at så kraftig forbedring 
liksom likevel ikke er nok – dere må likevel 
stanse produksjonen?
- Nei, jeg tenker ikke sånn. Vi kjemper i ver-
denstoppen, og der er det beinhardt. Det er sånn 
yrket vårt er, og vi må være sultne hele tiden. En 
slik arbeidsplass har man lyst til å være på, og 
det er veldig spennende at vi fortsatt kan ta store 
jafs når det gjelder forbedring! smiler Daniel.

Vi kjemper i verdenstoppen, og der er det beinhardt. Det 
er sånn yrket vårt er, og vi må være sultne hele tiden." DANIEL BERGLI

De liker dårlig situasjonen 
bedriften og de ansatte er 
kommet i. Men mener Nor-
wegian Crystals kan komme 
enda sterkere tilbake etter 
produksjonsstansen.
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Roger Hedstrøm og Daniel Bergli representerer de ansatte i denne 
artikkelen om Norwegian Crystals. Den internasjonale markedskrigen i 
produksjonen av solcelle-wafere har gitt dramatisk prisfall, og Glomfjord-
fabrikken er midlertidig stengt. – Drømmen er å komme i gang med test-
produksjon igjen om noen uker, sier de.

- Byggesøknaden er klar, og vil bli levert dagen 
etter kommunestyremøtet, hvis reguleringspla-
nen blir vedtatt, bekrefter daglig leder Frank 
Robert Svendsgård i Reipå Knuseri.
For Meløy’s omstillingsstyre, generelt næ-
ringslivsinteresserte og ikke minst regionens 
fiskere er både saken og vedtaket viktig. For 
hvis reguleringsplanen godkjennes, er det også 
klarsignalet Svendsgård trenger for å begynne 
utfylling for ny fritidshavn i området mellom 

VENTER SPENT
Viktig vedtak nærmer seg for 
viktig båthavn. Meløy kom-
munestyre neste torsdag.

Illustrasjon: Uno Design & Arkitektur AS.

Reipå Havn og Fore kirke. Som igjen betyr at 
fritidsflåten får et alternativ til Reipå Havn, der 
det da kan tilrettelegges mer og bedre for både 
yrkesfiskere, slip og mekanisk verksted og 
foredling av fiskefangster.
- Vi har allerede brukt betydelige midler til 
forarbeidet – snart 1 million kroner bare til 
planer og gebyrer. Men det offentlige har vært 
veldig positiv til prosjektet så langt, sier Frank 
Robert.
Det er både gjort undersøkelser rundt fornmin-
ner i området, studert fugleliv og gjort grunn-
undersøkelser ved MultiCom. Nå har altså 
Norconsult et ferdig utkast til reguleringsplan.



Høsten kom med strålende nyheter for 
Gard Angell Olsen fra Fredrikstad-
Meløy-Meløya-Ørnes. Fast jobb som 
elektriker i bedriften der han trives 
aller best, Meløy Elektro.
- Dette kjennes helt fantastisk! Jeg og 
samboeren har lenge ønsket å kjøpe 
hus på Ørnes, det er min tantes hus, 
nabohuset til der vi leier på Ørnes. Nå 
skal vi få det kjøpt! smiler nordlen-
dingen med litt Fredrikstad-sang i 
dialekten.

LIKER KOLLEGENE, OG VARIA-

SJONEN
Det er fra denne måneden at Meløy 
Elektro-leder Roger Stormo har 
styrket den faste staben sin med 1,96 
meter høye Gard – han som bestod 
fagprøven i januar og siden har fort-
satt i bedriften, i midlertidig stilling.
- Kollegene mine er veldig flotte folk 
som alltid hjelper når man trenger det. 
Og det er en artig gjeng der vi alltid 
har noe å prate om, og godt samhold, 
forklarer han hvorfor han trives så 
godt på jobb.
Jobben som elektriker krever stor 
oppmerksomhet og nøyaktighet – 
mange forskrifter skal følges, og 
siden kunden skal leve lenge med det 

MER ENN LITT 
FORNØYD

- Hvor fornøyd, på en skala fra 1 til 10? En 12-er, 
minst! Nå skal vi skaffe oss hus, smiler 21-åringen.

leverte oppdraget, må arbeidet utføres 
pent.
- Så du må ha en god arbeidsholdning, 
og dét liker jeg å tro at jeg har. Jeg 
liker variasjonen i denne jobben. Et 
nytt oppdrag er aldri helt likt det du har 
gjort før, fordi alt rundt er annerledes, 
forklarer han.

HUSJAKT, RYPEJAKT
Gard er minstemann i en søskenflokk på 
fem, og levde sine seks første år i Fred-
rikstad – de 15 neste i Meløy, hovedsa-
kelig på Meløya. Moren Heidi arbeider 
ved legekontoret på Ørnes, mens hans 
avdøde far Per Trygve var vaktmester på 
rådhuset til Meløy kommune. Etter en 
kort skolekarriere på design og hånd-
verk skiftet han til elektrofag i Glom-
fjord, og fulgte opp med læretid som 
elektriker hos Meløy Elektro.
- Jeg er veldig interessert i jakt, etter 
mange turer med faren min, og ak-
kurat nå tar jeg jegerprøven, og rekker 
kanskje høstens rypejakt, forteller han 
om fritiden.
- Og samboeren min og jeg er veldig 
interessert i å kjøpe huset etter tanta mi i 
Mosvolddalen. Det må renoveres nesten 
fra bunnen av, så der får jeg nok å gjøre 
framover!

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Et veldig spesielt oppdrag, og veldig 
spennende! Flott vær, transport med RIB 
langs kysten – ja, i Meløysundet kom vi 
faktisk tett på spekkhoggere! Så ja, både 
spennende og artig, smiler de.
INVIS-ingeniørene er tilbake fra ett av sine 
mer spesielle oppdrag. For mens hverdagen 
deres gjerne er skanning av bygninger, 
industrilokaler eller ulike installasjoner der 
de etterpå skal modellere endringer, nybygg 
eller påbygg...
- Så skulle vi nå skanne ei hel øy!
- Joda, vi har skannet landskap før, men 
øya var hele 59 dekar stor, og selv om den 
på bildene ser flat ut, så er den slettes ikke 
det! Så det ble en hektisk dag og en hel del 
grubling, forteller Thomas.

SPESIELL DAG PÅ JOBBEN
Da oppdrettsgründer Kjell 
Lorentsen ringte for å få ek-
sperthjelp, var det starten 
på et oppdrag utenom det 
vanlige for INVIS-ingeniø-
rene Thomas W. Moen og 
Johannes Pedersen.

- Øya er på nesten 60 
dekar, og mye mer kupert 
enn den så ut på bildene. 
Så det ble en krevende og 
spennende jobb, forteller 
Thomas Wærnes Moen 
og Johannes Pedersen i 
INVIS. På oppdrag fra Kjell 
Lorentsen har de skannet 
hver en centimeter av Lille 
Indre Rosøy i Rødøy.

Hver en stein eller hindring 
eller høydeforskjell kom-
mer med, og da får utbyg-
geren for eksempel veldig 
god kontroll på hvor det 
må sprenges og hvor mye 
masse som må tas ut.

THOMAS W. MOEN OG 
JOHANNES PEDERSEN

SUPER-NØYAKTIG
Det var tidligere i sommer at INVIS 
ble kontaktet direkte av Kjell ‘Gigante 
Havbruk’ Lorentsen. Kunne Glomfjord-be-
driften, med sin spesialkompetanse, hjelpe 
ham? Som i Gildeskål og Meløy planlegger 
han nemlig et landbasert oppdrettsanlegg 
i Rødøy. Der heter den utvalgte øya Lille 
Indre Rosøya, og nå var han på jakt etter et 
enda mer nøyaktig kart- og tegningsgrunn-
lag enn det Statens Kartverk kan levere.
- Vi tenkte å skanne øya med utgangspunkt 
i 20 stasjoner, men det ble hele 36. Med 
det utstyret vi har, lager vi så en såkalt 
punktsky, og når vi laster denne inn i 
maskinene våre, kan vi modellere i 3D og 

svært nøyaktig. Hver en stein eller hindring 
eller høydeforskjell kommer med, og da får 
utbyggeren for eksempel veldig god kon-
troll på hvor det må sprenges og hvor mye 
masse som må tas ut, forklarer Thomas og 
Johannes.

BLE IMPONERT
Kjell Lorentsen hadde sørget for rask trans-
port med RIB fra Ørnes, og de to skanne-
ekspertene måtte bruke hele arbeidsdagen 
på det møysommelige arbeidet med å sette 
opp referansepunkter og skanne det omfat-
tende råmaterialet. Nytt for anledningen var 
også innleie av drone med dronepilot.
- Vi forsker litt på muligheten for å bruke 
drone, for når vi skal skanne et stort om-
råde - la oss si det var en industripark - så 
vil drone være veldig tidsbesparende, sier 
Thomas.
Tilbake i hovedbasen fulgte en omfattende 
jobb med å laste inn det innsamlede mate-
rialet og lage et godt system.
- Vanligvis inngår disse skanningene som 

en del av oppdrag som 
vi selv har. Men denne 
gangen skulle vi levere 
kotelinje og punktsky til 
Boarch i Bodø, som jobber 
med reguleringsplanen for 
øya. Da måtte vi levere fra 
oss noe som de lett kan 
bruke videre.
- Og det kunne de. De var 
imponert over det vi hadde 
gjort, smiler karene.

INVIS VIKTIG BRIKKE
Kjell Lorentsen er svært 
fornøyd med INVIS, 
igjen. Nå fortsetter 
hans omfattende kon-
sekvensutredning for 
å bygge landbaserte 
oppdrettsanlegg i tre 
kommuner. Kjell Lorentsen

- INVIS gjorde en fantastisk jobb, faktisk 
bedre enn vi kunne forvente, roser Kjell 
Lorentzen.
Mannen bak Gigante Havbruk AS er Salten-
regionens mest profilerte havbruk-aktør, 
med eierskap og engasjement i en rekke 
solide selskaper og prosjekter i bransjen. 
Han har med hell benyttet INVIS’ tjenester 
til småjobber også tidligere.

IKKE SISTE GANGEN
- Så da vi denne gangen trengte veldig 
nøyaktige kartdata, kontaktet jeg dem – jeg 
visste hva de kunne levere.
Tilgjengelige kartdata var nemlig ikke nøy-
aktige nok, han trengte nærmest millimeter-
presisjon. Som INVIS med sin skanne- og 
målekompetanse er kjent for.
- Igjen er jeg veldig fornøyd, og vi kommer 
til å benytte deres tjenester på flere av våre 
prosjekter, forsikrer Kjell.
Materialet fra INVIS brukes nå i det omfat-
tende arbeidet med å utrede konsekvensene 

av landbasert oppdrett på Rosøya. Som 
igjen inngår i arbeidet med å lage ny regu-
leringsplan – et oppdrag Boarch har.

OM TO ÅR?
- I praksis tar arbeidet resten av året, og 
sikkert litt mer. Og før dette er ferdig, kan 
jeg heller ikke si hvor mye vi må investere, 
sier han til Ny Næring.
Det er Gigante Havbruk’s datterselskap 
Gigante Salmon AS som nå utreder nær-
mest identiske oppdrettsanlegg på land i 
tre kommuner. På henholdsvis Feøya helt 

øst i Fleinvær, nordvest i Gildeskål, dernest 
på Verholmen, vest for Bolga og Meløya, 
og altså Lille Indre Rosøy, som ligger 
kloss inntil Rødøya i nordøst. Her skal det 
sprenges og fraktes ut voldsomme 500.000 
kubikkmeter steinmasse.
- Alle tre prosjektene er inne i en nokså 
langvarig prosess med konsekvensutred-
ning og ny reguleringsplan, der Lille Indre 
Rosøy for øyeblikket er kommet lengst. 
Tidligst vil nok byggestarten bli på høsten i 
2020, mener Kjell Lorentsen.

Johannes Pedersen (26)
prosjektingeniør i INVIS
Johannes er også fra Ørnes, men i 
dag bosatt i Neverdal. Etter samme 
videregående-valg som Thomas – 
studiespesialisering på Ørnes – gikk 
turen til daværende Høgskolen i 
Sør-Trøndelag, og studier i maskin-
teknikk. I fjor vår fikk han fast jobb 
som maskiningeniør i INVIS, og ble 
dermed ansatt nummer ni i enginee-
ringvirksomheten i Glomfjord.

Thomas Wærnes Moen 
(35)
prosjektingeniør i INVIS
Thomas fra Ørnes valgte studi-
espesialisering på hjemstedet etter 
grunnskolen, og etter noen år som 
butikkselger for Solhaug Byggevare, 
reiste han til Trondheim i 2006, og 
ingeniørstudier i materialteknikk. 
I mars 2011 fikk han fast jobb i 
INVIS, og flyttet hjem til Meløy og 
Ørnes med samboer Ida Olsen – de 
har i dag tre barn. 
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EWOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

REIPÅ KNUSERI A/S 
Dalen 
8146 Reipå
Telefon: 414 05 549
Telefon: 417 68 198
www.reipaaknuseri.no
fransve@reipaaknuseri.no

HALSA BYGG
Dalheimveien 2
8178 Halsa
Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

MELØY ELEKTRO
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

MELØY ENERGI
Kystveien 4
8150 Ørnes
Telefon: 75 72 01 70
www.meloyenergi.no
firmapost@meloyenergi.no

SIMONSSON & 
WIDERBERG 
LEAN CONSULTING AS

8145 Storvik
Telefon: 90 61 18 74
info@swlean.com
www.swlean.com

Ny Næring ble etablert i 2004, da med navnet IndustriFolk, og har i dag 21 faste samarbeids-
bedrifter. Ny Næring er profileringsblad for næringslivet i Meløy og Gildeskål, og alt innhold 
lages av Mediehuset Meløy på oppdrag for bedriftene som er presentert i oversikten under.

Våre samarbeidspartnere: 

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

SOLHAUG 
BYGGEVARE AS

Halsa
Holandsfjordveien 164
8178 Halsa
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes

Tlf: 75 72 14 40
post@solhaugbyggevare.no
www.monter.no

MOLDJORD BYGG 
OG ANLEGG AS
Moldjord
8110 Moldjord
Tlf. 75569440
post@moldjord.no
www.moldjord.no

SUNDSFJORD SMOLT
Sundsfjord
8120 Nygårdsjøen
Tlf. 75 09 19 00
Post: 8764 Lovund
http://www.novasea.no/
avdelinger/sundsfjord-smolt
post@novasea.no

ARNØYBYGG AS
Dronningensgate 32, 
8006 Bodø
Arnøy Gård, 
8136 Nordarnøy 
Tlf. 92674000
salten@boligpartner.no
www.boligpartner.no

ØRNES BLIKK AS
Kystveien 106
8150 Ørnes
Telefon: 75 75 41 
40/950 47 129
post@ornes-blikk.no

MELØY BEDRIFTS- 
SERVICE
Postboks 17
8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

MELØY UTVIKLING KF
Besøk: Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Post: Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Tlf. 75719900
http://www.meloy.kommune.no
stine.estensen@mu.meloy.kommune.no

NORWEGIAN CRYSTALS
Ørnesveien 3 
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00 
post@crystals.no
www.crystals.no

BILFINGER
Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD
Telefon: 03247 
www.is-norway.bilfinger.com/
glomfjordmail.is.no@bilfinger.com

YARA NORGE AS
Yara Glomfjord
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord
Telefon: 75 71 91 00 
yara.glomfjord@yara.com 
www.yara.no  

Frank Robert Svendsgård

INDUSTRIVISUALISERING AS
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord 
Telefon: 75 75 70 00
post@invis.no
www.invis.no

MARINE HARVEST
Marine Harvest Norway AS
8161 Glomfjord
Telefon:   21 56 24 40
www.marineharvest.com

TERJE HALSAN
Garasjeveien 5
8160 Glomfjord
Telefon: 75 75 25 91
Telefon: 48 27 48 27
post@halsan-as.no

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

ARNØY BRYGGE AS

Arnøy Gård
8136 Nordarnøy
Tlf. 948 85 380
www.arnoy.no
post@arnoy.no

MELØY VIDEREGÅENDE 
SKOLE
Hovedadministrasjonen
Pb 55
8161 Glomfjord
Tlf. 75652500
post.meloy@vgs.nfk.no
www.meloy.vgs.no

REIPÅ KNUSERI
Virksomheten ble etablert av Egil Svendsgård 
i 1970, og da som et enkeltmannsforetak som 
i mange år sysselsatte 2-3 personer.  Forret-
ningsdriften bestod i å knuse stein i familiens 
steinbrudd på Øra nord for Reipå, og levere 
masse til kunder. I dag hentes alle steinmas-
sene fra det leide bruddet på Høgseth sør for 
Reipå, og Egils sønn Frank Robert leder be-
driften. I fjor bestod staben av over 20 ansatte 
som sørget for driftsinntekter på 34 millioner 
kroner. Dagens aksjeselskap ble etablert i 
2000, i forbindelse med at Frank Robert kjøpte 
49 prosent av aksjene og overtok som daglig 
leder etter faren - i dag eier Frank Robert 
hele selskapet. Da Reipå Knuseri i 2007 fikk 
anbudet på å legge ‘fyllinga’ i Ørnes sentrum, 
ble dette et vendepunkt mot å betjene langt 
flere store oppdrag. Ikke minst har bedriften 
bygget kompetanse for å oppgradere av vann- 
og avløpssystemer for kommunene Meløy, 
Gildeskål og Bodø.
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- Klart vi har lyst til å være med når et 
stort signalbygg som dette skal bygges i 
Meløy! Mye å lære, sier fornøyd sjef på 
Ørnes.
- Dette er selve tanken bak å være i et 
konsern sammen – vi skal trekke veksler 
på hverandre, sier fornøyd sjef i Bodø.
Ja, nå er det tildelt, det 29-millioner kroner 

store oppdraget 
på elektro, tele og 
ventilasjon, altså 
i prosjekt nytt 
omsorgssenter på 
Ørnes. Elektro 
AS i Bodø fikk 
tilslaget, men: dét 
er også gode ny-
heter for lillebror 
Meløy Elektro, 
et datterselskap i 
Elektro-konser-
net. 

STØTTER SEG PÅ 
MELØY-FAMILIEN
Det attraktive elektro- og 
tele-oppdraget i omsorgs-
senter-byggingen på Ørnes 
gikk til et kjent Bodø-sel-
skap. Dét var godt nytt for 
et familiemedlem i Meløy, 
som dermed får rikelig ar-
beid i prosjektet.

Får være med: Elektro AS skal står for elektro, tele og ventilasjon når Meløy kommunes bygging av nytt omsorgssenter begynner i høst. Dét betyr viktige oppdrag og god erfa-
ring for datterselskapet Meløy Elektro på Ørnes – her representert ved Roger Stormo (tv.) og Ken Roar Sandberg.

Vi har ikke vært økonomisk avhengig av det, men å være 
med er en veldig fin erfaring for mine folk.

ROGER STORMO

Einar Jørgensen. 
Foto: Elektro AS

Roger Stormo

VIKTIG ERFARING
- Alle har egentlig lyst til å være med i job-
ben med et så stort prosjekt, mener daglig 
leder Roger Stormo i Meløy Elektro på 
Ørnes.
- Vi lokalt kommer til å få mye arbeid 
i omsorgssenteret, nå som Elektro vant 

anbudsrunden. 
Vi har ikke avtalt 
spesifikt hvor 
mye, men dette er 
veldig positivt for 
omsetningen vår 
og planleggingen 
framover. Vi har 
ikke vært økono-
misk avhengig av 
det, men å være 
med er en veldig fin 
erfaring for mine 
folk. Det er ikke 

ofte vi får delta i et så stort prosjekt, og da 
kan vi lære mye av hvordan Elektro løser 
det, mener han.
Kabalen hans er ikke lagt ennå, men han 
kommer til å dedikere enkeltpersoner i 
staben til å utføre arbeid i omsorgssente-
ret. Byggestart i høst.

HAR 12 DØTRE
Administrerende direktør Einar Jørgensen 
i Elektro i Bodø er fornøyd med at regne-
jobben på Meløy kommunes stor-prosjekt 
i praksis kom i en slags ny runde. I første 
omgang hadde han og staben nemlig ikke 
kapasitet. Nå er oppdraget landet, og 
han skal støtte seg på konsern-vennene i 
Meløy Elektro.
- Det er naturlig at de tar endel innledende 
arbeid, før vi har fast bemanning på plass. 
På topp vil bemanningen vår i prosjektet 
være 10-15 mann, og så kommer ventila-
sjon i tillegg, anslår Einar.

- Vår fordel kan også være at vi kan dra 
kjapt bort til byggeområdet og løse små 
oppgaver, der alternativet er å sende folk 
ned fra Bodø, forklarer Roger.
Spennende og fleksibelt samarbeid, altså. 
Slik de to samarbeider i ulike sammen-
henger, for eksempel om filial Gildeskål, 
med 2-3 mann i arbeid. Elektro-konsernet 
har 11 andre datterselskaper, blant andre 
Elektro på Mo og i Bodø, Nilsson AS og 
Nordkontakt AS.

STØTTER SEG PÅ ØRNES
Einar forteller om brukbar aktivitet i 
bransjen for tiden, men at svært pressede 
priser gjør at mange aktører sliter med 
lønnsomheten.
- Fordelen med et konsern er jo at vi kan 
dra veksler på ressurser som den enkelte 
ikke har økonomi eller oppdragsmengde 
til å sitte på selv. Mens vi i Bodø kanskje 
er sterke på tele/data, automasjon og 
styringssystemer, har Meløy Elektro en 
kompetanse på havbruk- og landbruks-
installasjoner som vi kan dra nytte av, 
fastslår han.
- Slik vet vi at vi aldri trenger å si nei til 
et oppdrag fordi det er for stort, for vi har 
partnere i et nordnorsk konsern som kan 
hjelpe oss, sier Roger fornøyd.

- Dette er den tredje dagen vi kjører opp-
legget, og de ansatte melder at de synes 
det er nyttig. Så enkelt som dette er det 
nok ikke i virkeligheten, men likevel en 
god start på det vi nå skal inn i, sier Helge 
Hamnevoll.
Han smiler, noterer på blokka, pisker litt 
på. Helge er Glomfjord-koordinator for den 
internasjonale satsingen på Yara Produc-
tion Systems, og nå har han fått bygget en 
miniatyr-brusfabrikk her i verkstedene etter 
Bilfinger i industriparken.
- Yara Glomfjord har allerede gjort forbe-
dringer verdt 100 millioner kroner årlig siden 
2015, men vi har enda mer å gå på. Vi tror 
potensialet kan være så stort som nye 150-
200 millioner kroner på bunnlinja, sier han.

BRUS FOR Å FORSTÅ
- Vårt skift økte med 50 prosent, men da 
ble det en masse skader, sier ingeniør Ørjan 
Johannessen under oppsummeringen. 
Og ler godt, sammen med skiftarbeiderne, 

BRUS FOR BEDRE LÆRING

Da Yara Glomfjord skulle 
innlede et omfattende for-
bedringsarbeid for bedre 
lønnsomhet, begynte de 
med å bygge en brusfa-
brikk i miniatyr. 

Tidligere klarte REC det, og nå gjør Norwegian Crystals det. Altså å oppnå kraftig produksjonsforbedring ved å ta i bruk de ulike 
lean-verktøyene i systematisk forbedringsarbeid. Fra i høst gjør Yara Glomfjord det samme, og nylig bygde bedriften en miniatyr-
brusfabrikk der flere titalls ansatte fikk prøve seg på forbedringsarbeidet. På vårt hovedbilde ser du Rune Andersen fra PKL (t.v.) og 
Ørjan Johannessen fra fullgjødselfabrikken forsøke å løse et problem i brus-maskineriet, mens Kim Even Aspvik fra IKT-avdelingen 
passer korkemaskinen. Helge Hamnevoll koordinerer og leder oppsummeringen.

Vi ser at vi kan utnytte 
kapasiteten i anlegget vårt 
bedre, for eksempel ved å 
unngå alle de små stansene 
for rengjøring av utstyr.

HELGE HAMNEVOLL

vedlikeholdsfolkene og dem fra administra-
sjonen. Alle er med. Drift av en modellfa-
brikk, en mini-brusfabrikk, skal hjelpe dem 
til ny forståelse av lean, eller systematisk 
forbedringsarbeid.
- To lag med to skift hver får først prøve 
seg på produksjon. Så tar vi en felles økt 
med læring om lean-verktøyer og å optima-
lisere produksjonsflyten, før de får prøve på 
nytt. Forbedringene er enorme, sier Helge.

KAN UTNYTTE BEDRE
For nå skal Yara Glomfjord for alvor drive 
systematisk forbedringsarbeid. Konsernet 
krever mer lønnsomhet ut av sine produk-

sjonsanlegg, for å unngå tap av markedsan-
deler og derav mindre handlefrihet.
- Vi ser at vi kan utnytte kapasiteten i anleg-
get vårt bedre, for eksempel ved å unngå 
alle de små stansene for rengjøring av utstyr 
i fullgjødselfabrikken. En del havarier kan 
også unngås, dersom vi kan bli bedre på 
forebyggende vedlikehold, mener han.
Selv har Helge tilbragt tre måneder i 
Porsgrunn-fabrikken, der det omfattende 
forbedringsprogrammet er rullet ut. Nå har 
han Yara’s globale forbedringsteam i ryg-
gen, og egne ansatte som er tatt ut av andre 
jobber for å hjelpe med å rulle ut YPS i 
fabrikken i Glomfjord.

NÅ: VISUALISERING
-  Vi er heldige som har ansatte som har jobbet 
med lean i tidligere REC, dette er en bonus for 
oss, mener Helge.
- Hvordan vil de ansatte merke YPS i det daglige?
- Aller først vil de som jobber med vedlikehold 
merke det på at målene våre visualiseres på 
store tavler, og at det blir møter ved tavla ved 
starten og slutten av hvert skift. Når vi ikke 
målene, blir det satt inn tiltak.
- På lang sikt betyr YPS at den enkelte får mer 
ansvar og flere utfordringer i jobben. For dette 
er litt av hensikten, å hente ut den kunnskapen 
som allerede ligger ute i organisasjonen der 
verdiskapingen vår skjer.
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- Du må være rolig, sindig, ikke synlig 
stressa. Og da er det viktig å legge bort job-
ben når du er hjemme, for hvis ikke blir du 
sliten, og da blir du igjen stressa på jobb, 
selv om det ikke synes på deg. Slik er det 
mange som har det i denne bransjen, for 
det er stort trøkk. Nei, man må være ‘easy’ 
men likevel travel.
Smiler den røslige karen i det lille kon-
toret i anleggsbrakka her i Sundsfjord. 
Han begynner med det vi ba ham om, en 
beskrivelse av hvordan en god prosjektle-
der i anleggsbransjen bør framstå. En god 
prosjektleder kan nemlig ikke bare dose 
på for å få jobben gjort fort. Da blir både 
resultatet og trivselen dårlig.

GEDIGEN JOBB
- Jobben er mye psykologi, litt jus og 
masse erfaring. Jeg må høre på arbeidsfol-
kene, deres mange idéer og forslag, for de 
må også få et eierforhold til oppdraget. Slik 
får man det beste ut av folk, og best utført 
arbeid. Jeg var mer hissig før – da gjaldt 
det bare å bli raskt ferdig, skratter han.
- Nei, jeg må ta meg tid til å bli kjent med 
folk, se hva de kan og hva de yter for å 
sette rett folk til rett oppgave. Og ikke 

minst må jeg tenke på hvem jeg setter 
sammen, for alle kan ikke jobbe i lag – da 
kan det bli full kræsj.
Hallvard er altså prosjektleder. En jobb 
som i bygg- og anleggsbransjen kan være 
en gedigen og svært krevende jobb. I 
prosjekter til flere titalls millioner kroner 
skal hundrevis av detaljer koordineres, med 
minimalt slingringsmonn på tid og penger. 
Prosjekt-
lederen 
står midt 
i, med 
stort 
ansvar. 
I høst 
leder 
Hallvard 
tre store 
prosjek-
ter, og 
som et fjerde kommer kalkulasjonsarbeid, 
altså regning av nye anbud.

STARTEN ER BEST
- Joda, det er mange baller i luften og man-
ge telefoner og mailer. Men jeg går ikke og 
kjenner på ansvaret, at det suger i magen. 

Man må ha fokus på å få jobben gjort, og 
det går jo bra i 90 prosent av tilfellene. Når 
et sommerprosjekt blir forsinket og drar seg 
mot vinteren, da er du ute og kjører, og kan 
ofte ikke skylde på andre enn deg selv. Men 
så er det bare å finne ut hvor feilen ligger, 
og rette det opp.
- Hva er særpreget med jobben?
- Jeg skal jo styre prosjektet, og det går 

både på HMS, 
økonomi og at 
både arbeidsleder 
og formann har 
det de trenger til 
enhver tid. Jeg 
liker aller best 
starten på pro-
sjektene, for det 
er da det er aller 
mest grubling på 
hvordan vi skal 

løse det. Og så liker jeg at det er fart, at 
det er travelt, for det er da man spisser seg 
mest.

BETONG ER BEST
- Hva er yndlingsjobbene, da?
- De store betongjobbene er best, ingen 

tvil. Jeg har ledet oppdrag på opp mot 100 
millioner kroner, og dét er store jobber med 
god framdrift. Mye volum, mange kubikk 
med betong, det er dét som er tingen. Da 
den andre turbinen i Svartisen Kraftstasjon 
skulle inn, støypte vi 1.000 kubikk i én 
smell, og dét var gøy. Og det er fordi jeg 
vet at folkene våre er så djevelsk flinke!
- Men noen får støypefeber?
- Haha, ja, men dette var verre før. Jeg 
husker enkelte eldre anleggsslusker, de ble 
rett og slett dårlige når betongen skulle på 
plass i forskallingen – en kar måtte faktisk 
gå og legge seg på brakka, fordi han var så 
nervøs!

EN REISEJOBB
- Du reiser mye?
- Ja, det blir mye farting – i fjor kjørte 
jeg noe sånt som 50.000 kilometer. Litt 
mindre i år, fordi jeg har hatt flere lokale 
prosjekter, men nå skal jeg straks i gang på 
et prosjekt på Hamarøy. Jeg jobbet noen år 
i Secora, med 200 reisedøgn i året, men nå 
overnatter jeg stort sett hjemme de fleste 
dagene, selv om jeg reiser mye rundt i 
Salten.

- I denne jobben er erfaring gull verdt, og den tar det mange 
år å skaffe seg. Og så må man være ‘easy’ men likevel travel, 
mener Moldjord Bygg og Anleggs viktige prosjektleder.

Han har ansvar på detaljnivå for byggeprosjekter 
til flere titalls millioner kroner, og der mye kan gå 
galt, hele tiden.
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De store betongjobbene er best, 
ingen tvil. Mye volum, mange kubikk 
med betong, det er dét som er tingen. 

HALLVARD JOHANSEN

Hallvard Johansen (49 

Født og oppvokst på Tollå i Beiarn. 
Som 16-åring tok han grunnkurs i 
maskin- og mekaniker i Bodø, og 
vendte hjem for å drive sag og høv-
leri sammen med faren, altså Beiarn 
Treindustri. I 1995 flyttet han til Mo 
i Rana og jobb som betongarbeider 
og forskallingssnekker for davæ-
rende entreprenør Holger Møllersen. 
I 1999 flyttet han til Bodø og samme 
type jobb hos Salten Entreprenør, og 
deretter Byggmester Fritzøe. I mars 
2006 kom han som forskallingssnek-
ker til Moldjord Bygg og Anlegg, 
men ble formann etter bare tre må-
neder, og tok videreutdanning som 
dette. Viktige prosjekter var REC-ut-
byggingene i Glomfjord. Senere ble 
han anleggsleder, og gjennomførte 
i 2010 prosjektlederskole. Etter en 
periode som anleggsleder i Secora, 
var han tilbake hos Moldjord høsten 
2016, som prosjektleder. Hallvard 
flyttet i fjor til Sandhornøya, men 
holder nå på å bygge nytt hus på 
Inndyr, der han bor med samboer 
Anne Wiik og hennes sønn på 12 og 
datter på 15 år. Selv har Hallvard to 
døtre på 28 og 22 år, og to barnebarn 
på Fauske.

De jobbet sammen i Secora i mange år – nå er de gjenforent i 
Moldjord Bygg og Anlegg. Her studerer anleggsleder Per Nymo 
og Hallvard Johansen byggtegninger for Sundsfjord Smolt.

- Som prosjektleder må jeg få det beste ut av den enkelte. Det dreier seg om mer enn å få jobben raskt gjort, 
sier Hallvard. Fra venstre Vytas Milierius, John-Are Eggesvik, Hallvard, Espen Skoglund, Per Nymo og Vytau-
tas Vasiliauskis.

Profilen " Jobben er mye psykologi, litt jus og masse erfaring. Jeg var 
mer hissig før – da gjaldt det bare å bli raskt ferdig.     HALLVARD JOHANSEN

14 15



- Dette kan bety en besparelse på 
5-6 millioner kroner i året for Yara 
Glomfjord. Og for Norwegian Crys-
tals - over 1 million, opplyser Leif 
Kristiansen.
Vi befinner oss nesten oppe under ta-
ket, her i det voldsomme og katedral-
liknende industribygget i Glomfjord 
Industripark. ‘Ovnshuset’, som er det 
bedriftsinterne navnet, går nemlig nye 
tider i møte. Yara’s parksjef har tatt Ny 
Næring med på bygg-prat og omvis-
ning, kort tid etter nyheten om at det 
skal etableres datasenter med 12-15 
mulige arbeidsplasser i 
Glomfjord. 
- Yara bruker i dag kraft 
tilsvarende 140 gigawatt, 
mens Norwegian Crystals 
planlegger å øke fra om 
lag 50 til nær 100. For dis-
se kraftforbrukerne betyr 
det store besparelser at KryptoVault 
kommer inn og deler på kostnadene, 
forklarer Leif.

MER ARBEID, LAVERE KOSTNAD
KryptoVault skal altså leie ut datakraft 
til storkunder, se egen artikkel om 
dette, og nå er det skrevet opsjonsav-
tale med Yara Glomfjord på ‘Ovnshu-
set’ og ‘Likeretteren’ – to bygg på til 
sammen 5.600 kvadratmeter.
- De skal investere 50-60 millioner 
kroner i lokalene, og ønsker å kjøpe 
mye tjenester i Meløy. Jeg vil tro at 
etableringen for eksempel kan bety 

- Av det som Yara Glomfjord eier, er det 
noe sånt som 5-6.000 kvadratmeter med 
tomter som er klare for utbygging nå. Ytter-
ligere 8-10.000 kvadrat er delvis klargjort, 

I det som er KryptoVault’s første ordinære 
driftsår, etablerer strømslukeren nå sitt fem-
te produksjonsanlegg i Norge. I Glomfjord.
- Det er nærheten til store mengder sikker 
kraft, og infrastrukturen i industriparken, 
som gjør at vi velger Glomfjord, sier admi-
nistrerende direktør Stig Myrseth.

STORE ASIA-KUNDER
Dale, Follum, Stavanger, Sauda. Og nå 
Glomfjord. Selskapet som driver utleie 
av datakraft til storkunder, lover i første 
omgang 12-15 arbeidsplasser i Meløy, og 
50-60 millioner kroner investert for å få 
drift i sitt femte produksjonsanlegg.
- Vi har over en milliard kroner i kom-
mende ordrereserve, og datasenterindus-
trien kommer til å vokse sterkt. Vår største 

KLARGJØR FOR DE NYE
Glomfjord Industripark har brukt nær 300 millioner kro-
ner på under 20 år, til å forbedre sin egen infrastruktur. 
Nå jobbes det målbevisst for å lokke nye etableringer, for 
nye arbeidsplasser er bare en del av belønningen…

- Bygg uten aktivitet forfaller fortere, og nye aktører betyr lavere felleskostnader for alle, forteller Yara’s parksjef Leif Kristiansen i Glomfjord. Han forteller om mange henven-
delser som kan bety nyetableringer, og nå kan dette bygget, ‘Ovnshuset’, bli datasenter for KryptoVault.

Flere bygg er attraktive på grunn av den 
store takhøyden, og for Yara ville det være 
forbundet med store kostnader å rive.

LEIF KRISTIANSEN

noen årsverk i vedlikeholdsarbeid for 
lokale aktører, mener Leif.
- For alle industriparkbedriftene er 
dette også gode nyheter, for da kan 
felleskostnader som brøyting, bered-
skap, resepsjon, kraftforbruk og vann 
fordeles på flere. Ikke minst for Yara 
Glomfjord steg kostnadene kraftig da 
REC-bedriftene gikk overende.
Som Yara’s avdelingsleder for indus-
triparkdriften kan han også like at det 
i år er positiv bevegelse rundt flere lite 
brukte bygg på næringsområdet:

KLARE FOR NYE
1. ‘Ovnshuset’. I dag lager for Yara, 
men klargjøres for KryptoVault. Gjød-
selprodusenten flytter lageret, etter å 
ha kjøpt den tidligere resirk-fabrikken 
etter nedlagte Si Pro. 
2. ‘Likeretteren’. Tidligere lokaler for 
både hanskefabrikk og produksjon av 
kvartskrukker. Klargjøres for Krypto-
Vault.
3. ‘Slurryfabrikken’. Tidligere aktuell 
for magnesiumfabrikk, men disponeres 
nå av Yara Glomfjord. Her lagres i dag 
20 store utstyrscontainere for North-
ern Silicon, som fortsatt er bestemt 

på å etablere metallurgisk produksjon av 
silisium-råstoff i Glomfjord.
4. ‘Verkstedene’. Altså om lag 5.000 
kvadratmeter som Bilfinger flyttet ut av 
i fjor. Her har raskt-voksende Polarplast 
etablert seg.
- For å bevare bygningene er det viktig 
å ha aktivitet i dem – de forfaller raskere 
når de står tomme, sier Leif.
- Flere bygg er attraktive på grunn av 
den store takhøyden, og for Yara ville 
det være forbundet med store kostnader 
å rive. Skulle for eksempel lagrene og 
verkstedene bli revet, vil jeg tro det ville 

kostet både åtte og 10 mil-
lioner kroner.

HAR STOR-INVESTERT
Det er blitt investert særde-
les kraftig i bedre infrastruk-
tur i Glomfjord Industripark 
de siste 20 årene. Nå har 

Yara Glomfjord samarbeidet med Meløy 
Utvikling KF og INVIS for å kartlegge 
tilgjengelige bygg og oppdatere tegnin-
ger. Målet er å trekke nye etableringer til 
parken.
- Bare i vannverket er det sikkert investert 
170-80 millioner kroner, og så kommer 
70-80 millioner til strømnettet, 25-30 mil-
lioner på vei og 20-30 millioner i avløp. 
Yara har tatt de største investeringene, 
men REC bidro også betydelig.
- Vi har hatt ganske mange henvendelser 
utenfra, og nå jobber vi overfor flere med 
mål om å fylle opp de ledige byggene, 
opplyser Leif.

TOMT TILGJENGELIG

Masse ledig plass for spen-
nende satsinger i Glomfjord 
Industripark.

Ledig tomt: omformerbygget i enden av verkstedene ble 
revet, og her er det tilrettelagt industritomt med infra-
struktur på om lag 2.000 kvadratmeter.

Ledig tomt: ved hovedinngangen til industriparken, 
vegg-i-vegg med Norwegian Crystals, er det plass til 
industrietablering på om lag 3.000 kvadratmeter.

Ledig tomt: det aller største ledige området kalles ‘Syre 
C-tomta’, og ligger også midt i industriparken. 8-10.000 
kvadratmeter.

opplyser Leif Kristiansen.
Den omfattende tilretteleggingen for 
industrivirksomhet har gjort industriparken 
til et ypperlig sted for nyetableringer. Dette 
i tillegg til de kjente Glomfjord-fordelene: 
rikelig tilgang til kjølevann, gunstig kraft-
pris og et sterkt fagmiljø. Nå arbeider Yara 
sammen med Meløy kommune for å oppnå 

etableringer både i eksisterende bygg og på 
ledige tomter.
- Et område som virkelig kunne monne, er 
den tidligere grusbanen ved fritidsbadet, og 
resten av områdene på oversiden av veien. 
Samlet kan dette dreie seg om 25.000 kva-
dratmeter som på sikt kan tilrettelegges for 
utbygging, sier han.

Byggerne av den tidligere slurryfabrikken  
vurderte grusbanen, men valgte til slutt å 
sprenge ut tomt i Setvikhaugen for å kunne 
stå på fjellgrunn.
- Når det kommer nye aktører er det viktig 
å huske at vi ikke kan bruke all kraften vi 
har tilgjengelig på én og samme etablering, 
slik at vi ikke har plass til flere, mener Leif 
Kristiansen.

FÅR KRYPTO-PRODUKSJON
Meløy får 12 arbeidsplasser 
i produksjon av kryptova-
luta. Og store investerin-
ger som betyr oppdrag for 
lokale leverandører.

- Velkommen til Meløy! sier ordfører Sigurd Stormo (f.v.) til Stig Myrseth og Gjermund 
Hagesæther i KryptoVault AS, som nå skal leie lokaler av Yara Glomfjord og Leif Kristi-
ansen (t.h.).

kunde er et stort, seriøst og børsnotert 
teknologikonsern i Asia med over 50.000 
ansatte, fortalte han under forrige måneds 
pressekonferanse i Glomfjord.
Han er opprinnelig fra Harstad, og mannen 
bak Dovre Forvaltning og dessuten kjent 
fra sin ukentlige aksjespalte i Finansavisen, 
der han i åtte år på rad har slått hovedin-
deksen på Oslo Børs.

- VI NÅR MÅLET
- De vi skal ansette må være interessert i 
dette som fagfelt, og dedikert og lærevil-
lig. Men det kreves i utgangspunktet ikke 
spesiell utdannelse, forteller kommunika-
sjonssjef Gjermund Hagesæther.
KryptoVault leier ut datakraft – kraftige 
maskiner som på vegne av store teknolo-
giselskaper produserer kryptovaluta, eller 
digital valuta – du har hørt om bitcoin? 
Kraften kommer fra såkalt grønn og ren 
energi fra vann og vind. Nå er avtale om 
leie av lokaler inngått med Yara Glomfjord, 
og Meløy-ordfører Sigurd Stormo er for-
nøyd med den lokale tilretteleggingen som 

har bidratt til etableringen.
- Dette bidrar til at vi når målet om 400 nye 
arbeidsplasser i omstillingsperioden, og 

KryptoVault er tydelige på at de vil bidra 
til positive ringvirkninger for leverandørbe-
drifter i området, fastslår han.
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For sommeren, dét er fagprøve-tid, og en lang 
rekke dyktige lærlinger har brukt disse måne-
dene til å sette kronen på verket – de har bestått 
fagprøven og kan fra i høst med stolthet kalle seg 
fagarbeider.
- I høst har vi så formidlet om lag 40 helt nye lær-
linger, der de største fagområdene som vanlig er 
helsefag, prosessteknikk, kjemiprosess og barne- 
og ungdomsarbeider, opplyser Thomas Maruhn 
ved Opplæringskontoret i Glomfjord.
Men her og nå skal vi altså gjøre litt stas på dem 

som nå er ferdig med to år i lære og fagprøve, og 
dermed er regionens nye fagarbeidere. Her er lis-
ta, og først de fem karene som var de aller første 
lærlingene i Norwegian Crystals, da de begynte 
læretiden i produksjonsteknikkfaget høsten 2016: 
Michael Norum, Bendik Selstad, Sander Kildal, 
Terje Nordnes og Jacob Ludvigsen. Tre andre 
er blitt fagarbeidere i samme fag, men hos Yara 
Glomfjord: Robert Lorentzen, Brian Selstad og 
Chris André Ødegård. Videre, i laboratoriefaget, 
Sofie-Camilla Bergli (Meløy vgs/Sintef Molab) 

og Hans Edvard Bertheussen (Meløy vgs/La-
bora). Helsefagarbeider: Sofia Ankersen (Meløy 
kommune). Barne- og ungdomsarbeider: Andrea 
Lillegård (Meløy vgs), Ole-Martin Strømsvik, 
Marie-Amalie Halvorsen, Ninja Bach-Rendal 
(alle Meløy kommune) og Annica Wenberg (Mel-
øy vgs). Kjemiprosessfaget: Terje Hansen, Ludvig 
Andersen og Kenneth Aag (alle Yara Glomfjord). 
Automatiseringsfaget: Patrik Johansen, Bilfinger. 
Logistikkfaget: Arvid krogh, Solhaug Byggevare. 
Elektrikerfaget: Tom-Even Myrvang, Bravida.

FAGFOLK ER FAGFOLK
Noe av det al-
ler hyggeligste 
for Ny Næring 
er å presentere 
nye fagfolk. 
Og dét kan 
vi til gagns, i 
denne utga-
ven!

Bendik Selstad Andrea E. Lillegård Annica Wenberg Hans Edvard Bertheussen Jacob Ludvigsen

Kenneth Aag Marie Halvorsen Ninja Bach-Rendal Patrik JohansenMichael Norum

Robert Lorentzen Sander Kildal Sofie Bergli Terje Hansen Terje Nordnes

- Ja, det kostet, men det er verdt det, slår 
han fast, Kristen Halsan.
For tre samarbeidende bedrifter er nemlig 
et travelt og viktig havneområde blitt kraf-
tig oppgradert.  Stikkordene er nye 1.000 
kvadratmeter brostein.

EN SKITTEN HISTORIE
12. juni 2017: datoen er tilfeldig valgt, men 
denne mandagsmorgenen er Ny Næring på 
plass på lasteområdet til Meløy Havnebygg 
i Glomfjord Havn. Den travle container-
trucken virvler opp såpass med støv at det 

faktisk er vanskelig å ta bilder.
- Ja, det var masse sand og grus, og så kom 
det regn, det ble gjørmete – ja, det var gan-
ske ille, bekrefter Kristen.
Han er daglig leder i Terje Halsan AS, som 

igjen er hoved-
eier av Meløy 
Havnebygg AS.
- For noen år 
siden fikk vi en 
henvendelse fra 
Yara, som lastet 
gjødselpaller inn 
i containere på 
deler av vårt om-
råde. Problemet 
var at truckene 
deres dro søla 
med inn i con-
tainerne. Om vi 

kunne finne en løsning på underlaget?

PROBLEMET LØST
Dette var fire år siden, og Halsan visste råd. 
Meløy Havnebygg sørget da for å legge 
1.000 kvadratmeter brostein på kaiområdet 
østover i retning Yara-fabrikken.
- Da vi så hvor bra dette ble, ønsket vi 
etter hvert å gjøre det samme på resten av 
området vi bruker mest. Dette ble planlagt 
ferdig i fjor, og nå på sensommeren har vi 
lagt nye 1.000 kvadrat, forteller han.
Som for fire år siden er det Bjerkvik-firma-
et Steinar Kristoffersen AS som har utført, 
og jobben ble avsluttet nå i månedsskiftet. 
- Dette gir et fantastisk flott underlag. De 
siste årene har vi fraktet tusenvis av tonn 
over den første brosteinen, men det synes 
ikke, engang, sier Kristen fornøyd.

IKKE DIMENSJONERT
For dét kan man si det gjorde før. Da tidli-
gere Norsk Hydro og samarbeidspartnere 
fikk bygget råglassfabrikk her ved fjorden i 
1993, ble det lagt en helt ordinær steinfyll-
ling med asfalt på området. Underlaget 
var på ingen måte dimensjonert for den 
tungtrafikken som Meløy Havnebygg har 
bedrevet siden 2009.
- Når vi kommer med stor-trucken – vekten 
kan bli over 100 tonn – så kjøres det i styk-
ker. Så har vi fylt på og fylt på med grus, 
men det er mye skitt og støv og gjørme.
- Så da har vi valgt å ta denne investerin-
gen nok en gang, av hensyn til både oss og 
Yara. Årets prosjekt har kostet nær to mil-
lioner kroner. Det gjenstår fortsatt omtrent 
2.000 kvadratmeter, men vi har foreløpig 
ikke konkrete planer for å legge brostein 
der.

NÅ: STABILT OG STØVFRITT
Det var støv, det var skitt, 
det var gjørme. Nå har 
viktige investeringer forbe-
dret et viktig havneområde 
i Glomfjord.

Støv, skitt og gjørme skapte utfordringer for truck-trafikken i containerhavna i Glomfjord. Nå har Meløy Havnebygg i to omganger investert millionbeløp for å legge i alt 2.000 
kvadratmeter brostein, og problemet er dermed løst. Vårt truck-bilde er fra 12. juni 2017, mens steinleggerne Lasse Pettersen (t.v.) og Marius Misunas er knipset nå i slutten av 
august.

Kristen Halsan

Sterk elev-økning på Inndyr – og mange 
nye og sterke på lærerlaget!
Omstillingsprogrammet mot slutten 
– 8 sider med Meløy Utvikling-nytt!
…og hvilke to Ny Næring-bedrifter skal 
fusjoneres?

NESTE UTGAVE:

Ny Næring – siste nytt 
fra vårt solide næringsliv!

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 17.OKTOBER
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- Hvilket råd har du til andre gründere? 
spør Petter Jørgen Pedersen. Det er 20. juni 
i år, og ordføreren har akkurat delt ut årets 
næringspris her i kommunestyresalen på 
Inndyr. 
- Du må tørre å tenke de store tankene – ha 
hårete mål. Og skaffe deg en kone som 
alltid stiller opp! svarer prisvinneren.
14 år etter heimflyttingen fra Oslo fikk altså 
John Kristian Karlsen hyggelig næringspris 
for sin utrettelige bedrifts- og bygdebyg-
ging på Nordarnøy, i Gildeskål og i omeg-
nen. I takketalen hyllet han de ansatte for 
sin dedikasjon og ærekjærhet, og familien 
for sterk støtte – ikke minst kona Nina.
- Jeg kan aldri betale tilbake i penger, men 
jeg er utrolig ydmyk. Det er ingenting å 
skryte av at man jobber mye: når du går 
hjemmefra før de andre våkner og kommer 
hjem etter at alle har sovnet, uke etter uke, 
og så er plutselig sommeren over, og ‘Åja, 
ikke ferie i år, heller…’. Dét er ikke kult, 
innrømmer han, der på skjermen.
Gode teknologiløsninger gjør nemlig at 
dette intervjuet med Ny Næring gjøres på 
storskjerm, her i Arnøybygg’s lokaler i 
Bodø. Hovedpersonen sitter i hovedbasen 
på Arnøy Gård.
- Jeg vet egentlig ikke hva det vil si å 
være hjemme med familien en helg. Men 
nå kommer en tid der jeg skal være mer 
hjemme. Før alle ungene flytter ut.

ARNØY BYGG-SJEFEN OM:     

FOR MYE Å GJØRE
Og her er vi ved anledningen for denne 
utgaven av Lederen. Etter 14 år som daglig 
leder i Arnøybygg AS, og omsetningsvekst 
fra litt over 1 til litt over 30 millioner, går 
han av fra stillingen. Enda yngre krefter 
skal overta, nemlig hans prosjektleder Mor-
ten Vågeng (se artikkel på side 5).
- Om jeg er sliten? Ja, til tider er jeg dét – 
det har dreid seg en del om å holde hodet 
over vannet. Samtidig er jeg gira på fortset-
telsen, for jeg har overhodet ikke skrudd av 
strømmen!
- Men ja, det har vært så mange oppgaver 

at mange oppgaver er blitt utført dårlig. 
Dette har vi mistet salg på, ingen tvil, og 
ofte kan det spores tilbake til at jeg har hatt 
for liten tid til å gjøre en god nok jobb, 
forteller han oppriktig.
Fra nå skal han lede bare den ene av fami-
lieselskapets to raskt-voksende bedrifter, 
nemlig Arnøy Brygge. Og, finne sin nye 
rolle i selskapet Morten nå leder. Jobbe 
strategi, salg, markedsføring, prosjektut-
vikling.

BYGGER BEDRIFT OG BYGD
- Arnøybygg har alltid vært god på å levere, 

men ofte for dårlig i før-salget. At Morten 
overtar som leder er utelukkende bra 
for bedriften, og et ledd i å komme seg 
videre. Selv er jeg ganske god på å lage 
gode rutiner, men ganske dårlig på å følge 
dem.
Selverkjennelsen er altså stor hos laglede-
ren, han som ikke minst har kjørt seg selv 
hardt, og i mange år. Men med impone-
rende resultater. Ikke bare de om lag 30 
arbeidsplassene skapt i egne virksomheter 
– resultatene hans har utvilsomt også hatt 
stor betydning i øysamfunnets ‘snuopera-
sjon’. Før: sterkt fraflyttingstruet. Nå: 

ressurssterk maurtue nær byen.
- Helt fra jeg var ung, visste jeg at jeg ville 
starte noe selv. Men jeg visste ikke hva, og 
da jeg så rundt meg, syntes jeg alle var så 
mye flinkere enn meg. Så klarte jeg å snu 
tenkingen min: ‘Hvis han kan klare det, 
hvorfor kan ikke jeg?’. Vi hadde en del 
drømmer om hva vi skulle få til her ute, 
men innerst inne trodde jeg egentlig ikke at 
vi skulle få til alt det vi har klart.  

STABEN ER FAMILIE
Du kjenner kanskje historien fra før. Odels-
gutten på Arnøy Gård likte livet i byen 

Lederen
JOHN KRISTIAN 
KARLSEN,
ARNØYBYGG AS "

best, og etablerte seg i Oslo, uten returbil-
lett. Men, et to-årig opphold hjemme på 
Nordarnøy fra 2005, sammen med hans 
Nina, viste seg å aldri ta slutt. Og isteden-
for videre drift av farsgården har han byg-
get Arnøybygg og Arnøy Brygge, sammen 

med den samme faren, Jon Gisle Karlsen.
- Så skulle det gå 14 år før jeg fant en som 
kan lede Arnøybygg videre, og de siste 5-6 
årene har jeg vært på direkte utkikk. Men 
å treffe ‘innertier’ er vanskelig - dette går 
veldig mye på tillit. Når jeg nå har funnet 

den rette personen, Morten, er det ikke 
vanskelig å overlate ansvaret, mener 
John Kristian.
Morten Vågeng selv har sagt til oss at 
Arnøybygg er som en stor familie. At 
John Kristian behandler de ansatte som 
familiemedlemmer. De tas vare på.
- Det er nok ikke for alle å være i en 
typisk familiebedrift, men det aller vik-
tigste vi har, er kulturen vår og folkene. 
Jeg har ingen å miste – vi har bare bra 
folk. Hvis noen plages med noe, og vi 
kan hjelpe, så er det en selvfølge. 

John Kristian Karlsen 
(46)
Oppvokst som odelsgutt til Arnøy 
Gård, Nordarnøy, men etter handel 
og kontor og musikkfag i ung-
domsårene bosatte han seg i Oslo-
området. Salgs- og lederjobber i 
Slips- og skjortehuset, Mobildata, 
Canon, Outlet City, Lindbak Retail 
Systems og E-Credit. Flyttet til 
Nordarnøy sammen med kona 
Nina i 2005, og de har barna He-
lena, Isabel, Cecilia og Jonas. På 
grunn av allergi kunne ikke John 
Kristian drive gårdsbruk, og i nært 
samarbeid med faren Jon Gisle har 
han gjort Arnøy Gård om til base 
for byggfirma, mens det tidligere 
handelsstedet er blitt den hardt-
satsende reiselivsbedriften Arnøy 
Brygge. John Kristian har vært 
daglig leder i begge selskapene 
siden 2004, men ble i Arnøybygg 
AS erstattet av Morten Vågeng 
fra denne måneden. Han har også 
åtte år bak seg som politiker i 
planutvalget i Gildeskål, den andre 
perioden også i kommunestyret 
for Høyre. På fritiden spiller han 
gjerne og fortsatt slagverk sammen 
med resten av G & the MAN band.

Men det aller viktigste vi har, er kulturen vår og folkene. 
Jeg har ingen å miste  – vi har bare bra folk.     JOHN KRISTIAN KARLSEN

Arnøybygg AS

Det nåværende aksjeselskapet ble 
etablert 27. mars 2015 og eies fra 
i år 100 prosent av Arnøy Holding 
AS, som igjen er heleid av ektepa-
rene Karlsen – John Kristian/Nina 
og Jon Gisle/Unni. 

Selskapet har flere ganger doblet 
sin omsetning fra ett år til et an-
net, og er for dette blitt utnevnt 
to ganger til såkalt Gasellebedrift 
i Dagens Næringsliv’s kåring. 
Driftsinntektene siste fem år har 
utviklet seg slik: 10, 3 millioner 
kroner i 2013, så 20,5 (-14), 25,5 
(-15), 27,4 (-16) og 30,3 millioner 
kroner i 2017. Målet er ytterligere 
økning i 2018.

Arnøybygg AS sysselsetter 22 års-
verk, og har forretningsadresse på 
Arnøy Gård på Nordarnøy. Siden 
2016 har bedriften salgskontor i 
Dronningensgate i Bodø, og er 
forhandler for kjeden Boligpartner 
i Salten-regionen.

Daglig leder for Arnøybygg AS er 
fra i september i år Morten Vågeng 
(f. 1982), som overtar etter John 
Kristian Karlsen (f. -71). Andre 
selskaper i  Arnøy Holding AS er 
Arnøy Brygge AS, Arnøy Utleie 
AS og Litnor Personell AS.

Altfor mange oppgaver, 
og sin gjeld til familien

Å være sliten, men gira 

Å overlate styringen til 
andre

Han har bygget drømmen. 
Og den har gått fra inntek-
ter på 10 millioner til 30 
millioner på få år. Men nå 
mener han det er viktig og 
riktig å trekke seg

20 21

Etter å ha ledet Arnøybygg AS gjennom 
14 år og imponerende vekst, har John 
Kristian erstattet seg selv som daglig 
leder i denne ene av familiens selska-
per. - Det har vært så mange oppgaver 
at mange oppgaver er blitt utført dårlig. 
Dette er et ledd i å komme seg videre, 
sier han i denne Lederpraten.

Vi hadde en del drømmer om hva vi skulle få til her ute, 
men innerst inne trodde jeg egentlig ikke at vi skulle få til 
alt det vi har klart. 

JOHN KRISTIAN KARLSEN
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- Ja, nå trenger vi lokaler for en litt 
annen tid. Da blir løsningen til Reipå 
Knuseri bedre for oss enn dagens lei-
eforhold på Ørnes, sier Rolf Halseth 
– han er eiendomsforvalter i Posten 
Eiendom.
- Greit å få utnyttet tomta jeg kjøpte, 
forteller Frank Robert Svendsgård – 
han er daglig leder i Reipå Knuseri.

HADDE TOMT, BYGGER HALL
For, nemlig, nå flytter Posten fra Ør-
nes sentrum til Reipå. Det vil si, når 
det splitter nye og 300 kvadratmeter 
store bygget står ferdig.
- Satser på å få støypt plata så raskt 
som mulig, og at hallen kan være 
oppe rundt 1. november, opplyser 
Knuseri-sjefen.
Da han ble kjent med at Posten er på 
oppsigelse i dagens sorteringslokaler 
mellom bank og apotek, så Frank 
Robert muligheter. Muligheter til å 
beholde post-arbeidsplassene helt i 
nærområdet, og til å få utnyttet tomta i 
Reipå Industriområde, den han kjøpte 
for om lag fem år siden.
- Nå setter vi opp en hall på 15 ganger 
20 meter på nabotomta til IRIS, og 
har skrevet en femårig leieavtale 
med Posten. Det gjenstår bare å få 
godkjent byggesøknaden, men Meløy 
kommunen er ganske greie å ha med å 
gjøre i slike sammenhenger, sier han.

BYGGER FOR POSTEN
Posten trengte nye og 
tidsriktige lokaler, og 
Reipå Knuseri-sjefen 
hadde en god idé. Og 
vipps, så blir Frank Ro-
bert Svendsgård eien-
domsutvikler. 

Det er denne Reipå Knuseri-tomta som fra neste år skal huse sorteringssentral for Posten i Meløy-regionen. Frank Robert 
Svendsgård investerer om lag tre millioner i et nytt bygg på 300 kvadratmeter, og blir eiendomsutvikler.

BEDRE ENN ØRNES
For Rolf Halseth og de lokale Posten-
ansatte blir Svendsgårds løsning bedre enn 
dagens lokaler.
- Posten er i forandring, og vi må se fram-
over, etter 2020, når det skal bestemmes 
om det blir distribusjon av brevpost an-
nenhver dag eller ikke. Selve sorteringen 
er i dag sentralisert, så den foregår ikke på 
småstedene. En slik hall med noen sosiale 

rom blir mer framtidsrettet og enklere 
- en hall der vi hovedsakelig laster om 
post og pakker.
- I dagens lokaler har vi kontrakt ut 
dette året, opplyser Rolf.
- Flytting fra Ørnes til Reipå – vil 
kundene deres merke noen forskjell?
- Kanskje blir det noen småjusterin-
ger i rutene, men kundene vil merke 
minimalt til dette.

Nå setter vi opp en hall på 15 ganger 20 meter på 
nabotomta til IRIS.

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD

Frank Robert Svendsgård

Se på bildene i toppen av denne artikkelen. 
De er tatt 20. september i fjor, der flere 
titalls gjester deltok under åpningen av 
Helgeland Smolt’s nye produksjonsanlegg 

i Reppen i Rødøy. 
Nøyaktig ett år 
senere, nesten før 
champagneboblene 
har lagt seg, kan 
Ny Næring bringe 
nyheten:
- Vi prosjekterer 
en utbygging i 
Reppen. Styret 
bestemte dette for 
to uker siden, og 
arbeidet er allerede 
i gang, bekrefter 
daglig leder Tor-
Arne Gransjøen.

FOR STOR-SMOLT
Dermed gir både han, staben og styret nok 
en gang full gass for å øke egen produk-
sjonskapasitet. For mens utbyggingen av 
det åtte år gamle smoltanlegget i Sunds-
fjord allerede nærmer seg halvveis…så 
gir Odd Lorentz Strøm (administrerende 
direktør i Nova Sea, red.anm.) og resten av 
styret altså klarsignal for å planlegge utbyg-
ging også i Reppen. Sundsfjord Smolt eier 

NETTOPP ÅPNET - 
VIL BYGGE UT
For nøyaktig ett år siden 
åpnet de sitt splitter nye 
produksjonsanlegg for 
smolt. Nå utreder de alle-
rede mer utbygging.

Tor-Arne Gransjøen

Helgeland Smolt, og Tor-Arne Gransjøen er 
daglig leder i begge selskaper.
- Vi legger opp til å øke kapasiteten i Hel-
geland Smolt med om lag 6.000 kubikkme-
ter i karvolum, og da bør vi kunne produ-
sere 6-800 tonn mer smolt i året.
- Og selv om det ikke er endelig avklart, 
ligger det vel i kortene at dette blir stor 
smolt, altså rundt 500 gram, opplyser han.

FORTSATT STOR-ANLEGG
De stadige utbyggingene i Sundsfjord og 
Reppen har bakgrunn i at eierne, det vil si 
hovedkundene, til de to bedriftene etter-
spør stadig mer smolt til sine sjøanlegg 
langs Helgelandskysten. Altså Nova Sea, 
Gildeskål Forskningsstasjon, Lovundlaks 
og Selsøyvik Holding. 

- Jeg skal gå gjennom dette med dem i drif-
ten, og så er målet å presentere for styret i 
desember et utbyggingsprosjekt som kan 
vedtas endelig. Byggestart kan bli neste 
år. Vi er skviset på produksjonskapasitet, 
og som i Sundsfjord er en slik utbygging i 
Reppen noe vi kan få gjort relativt raskt.
For fortsatt snakker vi om løsninger på kort 
sikt. Gransjøen jobber med etableringen 

Vi er skviset på produk-
sjonskapasitet, og som i 
Sundsfjord er en slik utbyg-
ging i Reppen noe vi kan få 
gjort relativt raskt.

TOR-ARNE GRANSJØEN

Helgeland Smolt investerte over 300 millioner kroner i smoltanlegget som ble åpnet i Rødøy i fjor. I år bygger eierselskapet Sundsfjord Smolt kraftig ut i Sundsfjord, og allerede 
neste år kan det bli ny utbygging i Reppen.

av et helt nytt smoltanlegg langs kysten – 
betydelig større enn både Sundsfjord Smolt 
og Helgeland Smolt. Etter det Ny Næring 
erfarer, er ikke Kilvika i Meløy lenger blant 
disse kandidatene.
- Ting begynner å komme på plass, med in-
tensjonsavtaler på vann og tomt. Men dette 
er jo prosesser som tar lang tid, og jeg vil 
ikke si hvilke alternativer vi jobber med.

RASKE RØDØY
Så tilbake til den kortsiktige løsningen. 
Mens Reppen-anlegget tidligere har vært 
betraktet som vanskelig å bygge ut, forteller 
Tor-Arne nå at man i samarbeid med Rødøy 
kommune er i ferd med å finne løsninger.
- Ja, vi har måttet være kreative, for mes-
teparten av tomta vår heller for kraftig til 
at utbygging er mulig, og ei elv sperrer for 

utvidelse. Løsningen blir en endring av 
dagens reguleringsplan, og et tilbygg til 
dagens anlegg.
- Investeringen?
- For tidlig å si, men Sundsfjord blir kostna-
den noe sånt som 110 millioner kroner. Da 
vil det nok bli noenlunde det samme her.
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Ronny Widerberg          
Tlf. 95743397                 
ronny@swlean.com       

Ulla Simonsson
Tlf. 90611874
ulla@swlean.com

Bedre kvalitet, bedre flyt
Hindres flyten i din bedrift av små og store produksjonsproblemer? 

Og de kommer tilbake, igjen og igjen?

Da har kanskje ikke problemløsingen vært grundig nok. 
Det kan lønne seg å lage en grundig oversikt over alle problemene,

 og så lage gode tiltak, i hele virksomheten.

Vi i Simonsson & Widerberg Lean Consulting er flinke til å bruke 
en rekke forbedringsverktøy. Nå vi hjelper deg å forbedre, 

vil du merke det på bunnlinja til bedriften!

Ta kontakt for en hyggelig samtale! 

Skulle man her på strøket utfordre folk på 
gata til å navngi en skikkelig god butikksel-
ger, ser vi ikke bort fra at flere ville kunne 
svare: Kent-Ole Hansen.
- Tja, det er kanskje morsarven? At jeg 
gjerne smiler og ler og har en god tone 
med kunden? ler han, Solhaug Byggevare’s 
fagansvarlig for butikk.
- Ute i det offentlige er jeg ganske sjenert 
og forsiktig, men i butikken er jeg veldig 
trygg på det jeg gjør. Det kjennes veldig 
bra når en kunde kommer inn med en klar 
oppfatning av hva han skal gjøre, men så 
rettleder jeg ham til noe annet og riktigere 
for ham, fordi jeg selv har den samme erfa-
ringen med mitt eget hus. Ja, jeg har solgt 
mye på å bruke egenerfaringen min!

- Jeg har solgt mye på 
egenerfaringen min. Kun-
dene får tiltro til meg når 
jeg foreslår løsninger ut fra 
det jeg selv har erfart. Sier 
mannen som ikke trengte 
noen lærebok for å få 6 på 
eksamen i salgsfaget…

Han er fagansvarlig inne butikken, men Kent-Ole Hansen mener det er egen erfaring med materialer og snekring som gjør ham til en respektert butikkselger hos Solhaug Byg-
gevare. – Vi skal dekke et veldig bredt felt, så det er viktig å være trygg på det man holder på med, sier han.

ERFARING SOM SELGER
Her er vi altså dypt inne i salgsfaget, 
sammen med en som vet hva han snakker 
om. Selgere i butikk møter vi alle sammen, 
ofte. Og av og til kan vi tenke, på tur ut av 
en butikk: ‘Der ble jeg utsatt for en god 
selger, gitt’. For fagfolk er fagfolk, også 
innenfor salg.
- Det meste jeg gjør er sjøllært. Joda, for 
få år siden sikret jeg meg fagbrev i både 
salgsfaget og logistikkfaget, og fikk 6 på 
eksamen og bestått, meget godt. Men, jeg 
åpnet ikke engang lærebøkene! Så, det er 
nok egenerfaringen og det jeg har funnet 
ut underveis, som er det viktige, mener 
47-åringen.
De aller fleste som kommer inn i en byg-
gevareforretning er nemlig på jakt etter 
mer enn varer. De vil vil ha råd. Hvilken 
maling, hvilket gulv, hvilke skruer? Og 
hvorfor?
- Det er nok det som skiller denne jobben 
fra mange ‘ordinære’ butikkjobber. Det er 
et veldig bredt felt, så det er viktig å være 
trygg på det man holder på med.

RIKELIG TRØKK, JA
Og dét er selger Hansen. Han mener hjertet 
ville stoppet hvis han skulle si noen ord 

foran en forsamling, men når han gir kjøps-
hjelp, i butikken, da er han tryggheten selv.
- De fleste jobber har en eller annen form 
for trøkk og belastning som omgivelsene 
kanskje ikke ser. Hva med din jobb?
- Vel, for det første lærer man hele tiden, 
fordi det skjer så mye nytt og hele tiden 
med nye produkter, så det er krevende nok 
å holde seg à jour med alt. Så har jeg i 
tillegg ansvar for butikkdata og IT, som er 
svært viktig både i butikken og i ordresys-
temet, pluss at jeg skal regne en del tilbud 
til kunder. Så når kundene venter i butik-
ken, og jeg kjenner at jeg har mer enn jeg 
rekker over, må jeg av og til minne meg 
selv på å være smilende og blid, ler han.
- Tar du med deg jobben hjem?

- Ja…jeg er nok typen som kan sove litt 
dårlig på natta, hvis det er noe jeg har 
glemt i løpet av arbeidsdagen. Så det blir 
ganske mange mailer hjemmefra til min 
egen jobbadresse, ja, for å sikre at jeg ikke 
glemmer det neste dag!

VILLE IKKE BORT
- Du er kjent for å være flink i jobben din. 
Har du aldri vurdert andre arbeidsgivere?
- Nei, jeg har egentlig aldri higet etter noe 
annet. I Solhaug er det høy trivselsfaktor, vi 
har stor harmoni på jobb, mener jeg. Men 
når du spør, så ble jeg en gang kontaktet av 
et sånt hodejeger-firma, det var til en leder-
jobb for en ny kjedebutikk i Meløy. Men 
jeg synes det er greit å ha noen over meg, 

slippe å ta alle de upopulære beslutningene 
- jeg vurderte aldri seriøst å bytte.
- Du sier at du selv har snekret mye må 
eget hus. Vurderte du å bli håndverker?
- Nei, aldri, jeg er ikke så kompetent! Men 
vi har mange flinke håndverkere i systemet 
vårt på jobb, og de har gitt meg mange 
gode råd for å gjøre ting på en rask og god 
måte. 
- Og jeg har lært veldig mye som jeg selv 
kan ta med meg i jobben min. For hvis jeg 
forteller en kunde hva jeg selv har gjort 
som fungerer, så får de tiltro til meg. Og 
slike kunder kommer tilbake, så denne 
tiltroen selger jeg godt på, forklarer han.

Det kjennes veldig 
bra når en kunde 
kommer inn med en 
klar oppfatning av 
hva han skal gjøre, 
men så rettleder jeg 
ham til noe annet og 
riktigere for ham.

KENT-OLE HANSEN

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

SELGER PÅ ERFARING

Kent-Ole Hansen (47)
Begynte yrkeskarrieren som fisker, men 
ble så hjelpesmann og butikkselger hos 
Tidemann Trelast i Ørnes sentrum. Ken-
Henry Solhaug kjøpte bedriften i 1997, og 
Kent-Ole er i dag fagansvarlig butikk hos 
Montér Solhaug, med fagbrev i salgsfa-
get og i logistikkfaget. Han er oppvokst 
som den eldste av fire søsken på Sandaa i 
Meløy, der han fortsatt er bosatt, sammen 
med sin Viola og barna Loke (f. 2005) og 
Vårin (f. -09). Han er også far til Steffen 
(f. 1996) og er selv sønn av Ole og Else 
Hansen, som bor på Ørnes.
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Kent-Oles beste råd: 
Bli trygg på det du holder på 
med. Svært mange kunder vil 
nemlig ha råd om hva de skal 
gjøre, ikke bare handle varer. 

Vær imøtekommende, og når du 
lover et tilbud eller informasjon 
så må du holde det du lover – 

innenfor fristen. 



- Denne gangen har vi valgt å utvikle 
systemene våre selv, for nå har vi god erfa-
ring med hva som er de beste løsningene, 
forklarer Richard Stavnes.
- Vi samarbeider selvsagt med leverandø-
rene, men har prosjektert mer selv denne 
gangen – jeg mest på elektro og andre på 
design og tekniske løsninger. Vi bestemmer 
selv i detalj hvilket utstyr som skal brukes 
i dette nye anlegget. For hvis vi setter alt 
bort til en totalleverandør, da er det ikke 

Smolt-produsenten innerst i Sundsfjorden 
løser sine sykdomsproblemer ved hjelp 
av kraftige investeringer. Flere titalls 
millioner kroner er brukt, i tillegg til 
utbyggingen til 110 millioner kroner, den 
som pågår akkurat nå.
- Og siden produksjonen har vært lav 
gjennom de siste to årene, men drifts-
kostnadene omtrent de samme som før, 
gikk vi med betydelig underskudd i 2017 

- Å få være med å prosjektere  alt 
av elektro og automasjon på et slikt 
nybygg – det er utrolig spennende, og 
det beste man kan få oppleve på mitt 
fagfelt! sier Richard Stavnes.
25-åringen ble i forrige måned utnevnt 
til automasjonsansvarlig både for 
Sundsfjord Smolt og for anlegget til 
datterselskap Helgeland Smolt i Rep-
pen.
- Joda, jeg kjenner at ansvaret er blitt 
større, men så har jeg vært med helt fra 
prosjekteringen av anlegget i Reppen, 
og har vært vant med å skulle ta ansvar 
både på elektro og automasjon. 
- Men du har rett, det er mye grubling 
på løsninger, og det er mye som kan gå 
galt. Så selv om jeg forsøker å skille 
mellom jobben og fritiden, så skjer det 
nok at jeg tar med litt grubling på jobb 
hjem, forteller neverdalingen. 
Han er tvillingbroren til Daniel og har 
fire andre søsken. I Sundsfjord Smolt 
arbeider lillesøster Marita, og hans mor 
Eli i Helgeland Smolt. Richard valgte 
vg1 elektro, så vg2 automasjon og til 
slutt vg3 automasjon i Glomfjord etter 
grunnskolen. Deretter tok han fagbrev 
som automatiker etter læretid hos 
Statoil på Kårstø.
- Det var dårlig med jobber, men etter 
ett år som vikar i pakkeriet hos Yara, 
fikk jeg jobb som tekniker hos Helge-
land Smolt, som da skulle bygge i Rep-
pen. Det har vært en stor fordel å være 
med fra starten, og jeg har lært mye av 
eldre kolleger og leverandører - jeg er 
ikke redd for å spørre, eller lese meg 
opp på ting jeg ikke kan, sier han.

Richard Stavnes er ung, men er tildelt jobben som 
automasjonsansvarlig for to store smoltanlegg. Nå har 
han viktig ansvar for omfattende automatisering i det 
nye byggetrinnet i Sundsfjord Smolt. På hovedbildet ser 
vi Richard inne i den nye trafoen som etter hvert skal 
kobles inn i anlegget, og på oversiktsbildet ser vi det nye 
storsmolt-bygget helt til høyre.

STØRRE SMOLT, BEDRE LØSNINGER

En ung mann fra Neverdal 
har viktig ansvar for au-
tomatiserte løsninger når 
Sundsfjord Smolt bygger ut 
og forbedrer.

Vi skal installere mange flere sensorer, og har hatt ekstra 
sterk fokus på god overvåking av vannkvalitet og oksygen.

RICHARD STAVNES

bestandig at alt utstyr fungerer optimalt, slik 
vi vil ha det.
Han er nybakt automasjonsansvarlig for 
smoltanleggene til Sundsfjord Smolt og 
Helgeland Smolt. Og automatisering er or-
det. Når utbygget til Sundsfjord Smolt står 
ferdig etter kommende vinter, er nemlig det 
opprinnelige smoltanlegget fra 2010 også 
betydelig ombygget og endret.
- Det er i utgangspunktet helt automatisert, 
men må selvsagt overvåkes på en god måte.

FLERE LOKALE
Utbyggingen og ombyggingen er stipulert til 
120 millioner kroner, og til nå er om lag en 
tredel av rammen brukt. Den første yngelen 
som skal inn i nybygget i januar, den er nå 
i gang med startfôringen. Sundsfjord Smolt 
omdisponerer fire av dagens kar og erstat-
ter altså med fire langt større i nytt bygg. 
Disse er beregnet på færre, men større smolt 
– Sundsfjord legger opp til å produsere 8 
millioner laksesmolt hvert år framover, mot 

dagens kapasitet på om lag 13 millioner.
- Vi har fått forsinkelser på en del, men 
utbyggingen går omtrent etter tidsplanen. 
Det er nå det skal på plass, det som virkelig 
koster, altså teknisk utstyr og installasjoner, 
elektro og automasjon, forteller daglig leder 
Tor-Arne Gransjøen.
Polarplast, Halsa Sveiseverksted, Solhaug 
Bygg og Farge-Nyans Øystein Finanger 
er blant de lokale bedriftene som er tildelt 
oppdrag i utbyggingen. Den store leve-
ransen på automasjon og styringssystemer 
gikk til Avanti Engineering i Mo i Rana, og 
elektrisk installasjon til Sinus elektro.

VIKTIG Å FORSTÅ
- Vi skal installere mange flere sensorer, og 
har hatt ekstra sterk fokus på god over-

våking av vannkvalitet og oksygen, forklarer 
Richard Stavnes.
Han gir oss omvisning i det som foreløpig er et 
gigantisk betongskall, men som de neste ukene og 
månedene skal fylles med avansert produksjons-
utstyr. Mye av det har han selv valgt ut, etter nøye 
vurderinger sammen med resten av staben.
- Brukervennlighet er veldig viktig, for hvis 
operatørene ikke lett skjønner hvordan ting skal 
styres, kan det går galt. Og fra samme kontroll-
rom skal man ha oversikt over alt man trenger, 
og få inn alle varslinger.
- For eksempel har vi snakket mye med opera-
tørene om skjermbildet på kontrollrommet – at 
mest mulig er i samme bilde og at man skal 
slippe å trykke i rute etter rute for å finne fram. 
Her har vi også lært mye fra tidligere erfaring, 
sier Richard.

KJENNER DØNNINGENE
Sundsfjord Smolt satser 
hardt på større anlegg og 
større smolt. Men kraftig 
underskudd også i 2018, 
opplyser sjefen.

(14,5 millioner kroner, red. anm.). 
Det samme kommer vi til å gjøre i 
år, forklarer daglig leder Tor-Arne 
Gransjøen.
Anlegget er vasket flere ganger, og 
på ett tidspunkt måtte fisk i anlegget 
saneres. Nå gjøres betydelige end-
ringer, både i bygg og produksjons-
løsninger. Driften skal styres fra ett 
stort kontrollrom istedenfor flere 
små, og spiserom, teknisk stab og 
produksjonsledere samles – avstan-
der skal bort.
- Vi ser lyst på framtiden og at vi 
skal få til en enda bedre drift. Men 
resultatmessig er det fortsatt store 
etterdønninger etter problemene vi 
har hatt, fastslår han.
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Det beste man 
kan oppleve 
innen mitt fagfelt.            

RICHARD STAVNES
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- Samarbeidet med Moldjord har vært 
veldig godt, og vi er kjempefornøyd med 
sluttresultatet! sier Geir Abel Jensen, som 
er bolig- og eiendomssjef i Studentinor i 

universitetsbyen.
- Og så er det utseen-
det, da – jeg påstår at 
dette er Bodø’s flot-
teste bru i sitt slag!
Fornøyd kunde, 
kan man si! Og nå 
snakker vi altså om 
en helt ny og spesielt 
viktig bru. Ved 
fylkesvei 80 til Bodø 
troner de nye og 
mektige studentblok-

kene i Mørkvedlia Studentpark. Men, de 
flotte byggene med 604 boenheter ligger på 

MER ROS TIL MOLDJORD
Etter voldsom oppmerk-
somhet for sitt ‘kunsthånd-
verk’ på Uredd-plassen, 
høster Moldjord Bygg og 
Anlegg på nytt stor-skryt 
for ett av sine oppdrag. 
Denne gangen i Bodø.

Studentinord har overtatt og tatt i bruk 
den viktige brua over Mørkvedveien til 
nye Mørkvedlia Studentpark. Nå roser ei-
endomssjefen Moldjord Bygg og Anlegg 
for godt utført jobb som hovedentrepre-
nør. Rosen kommer rett etter voldsom 
oppmerksomhet for den flotte Uredd-
plassen (til høyre)

Geir Abel Jensen

Kåre Eggesvik

Og så er det utseendet, da – 
jeg påstår at dette er Bodø’s 
flotteste bru i sitt slag!

GEIR ABEL JENSEN

motsatt side av den sterkt trafikerte Mørk-
vedveien, altså i forhold til campus. 
- Man kan bare tenke seg til hvor utrygt 
det var i en lang periode, med flere hundre 
mennesker nedover skråningene der. Så ja, 
som trygg ferdselsåre til campus er denne 
brua kjempeviktig, fastslår han.

SPENNENDE UTFORDRING
Moldjord Bygg og Anlegg har vel aldri fått 
mer positiv respons på et enkeltoppdrag 
enn nye Uredd-plassen i Gildeskål – mange 
kaller den et smykkeskrin etter åpningen 
tidligere i år. Nå vanker det altså mer ros, 
og for et viktig oppdrag i fylkeshovedsta-
den.

- Joda, det var et utfordrende oppdrag for 
oss på flere måter, oppsummerer prosjekt-
leder Kåre Eggesvik.
- Selve brua skulle være buet både hori-
sontalt og vertikalt, og den skulle inngå i 
et internt system med tre veier som møtes, 
med nivåforskjeller. Og i tillegg til at det 

var veldig kaldt og 
mye tele i bakken i 
deler av byggetiden, 
er veien altså sterkt 
trafikert.
-  Vi er selv fornøyd, 
og det er ikke tvil om 
at brua er viktig: hver 
eneste dag ferdes det 
så mange  studenter 
og reisende med tog 

og buss at det tilsvarer befolkningen i Bei-
arn, der jeg kommer fra, smiler han.

ET FLOTT LØFT
Trepartssamarbeidet Nordland Fylkeskom-
mune, Bodø kommune og Studentinord 
har investert drøyt åtte millioner kroner i 
den 35 meter lange stålbrua, og Geir Abel 
Jensen mener faktisk den gir et løft for hele 
Mørkved som bydel. 

- Mange bruker den når de går på tur. Og så 
er den flott å se på!
- Vi har brukt mye tid og ressurser på at de 
nye studentboligene skal framstå på en god 
måte, og da er brua også en viktig forlen-
gelse av studentbyen. Og siden Mørkve-
dveien er svært trafikert, så skjønner alle 
at det var et ‘must’ å få bygget en slik bru, 
sier Jensen.
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