
- Framtiden er lys!         

ElskEr Yara-praksis
Eline Hansen storkoser seg i praksisperioden i fullgjødselfabrikken. Med veiledning 
fra Martin Haugberg og de andre på skift 2 lærer kjemi- og prosess-eleven lettere 
enn på skolebenken. - De fleste elevene vil ha enda mer praksis, og jeg selv vil 
gjerne bli lærling hos Yara! sier 18-åringen.            

Moldjord BYgg 
og anlEgg: 
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krEvEr MEr Bruk
Sentrale Yara-ledere mener Glom-
stua og Yarajenta koster mer enn de 
smaker. Etter utstrakt lobbyvirksom-
het i 2014 har den lokale ledelsen 
kjøpt seg mer tid. - Men vi ser at 
bruken må øke betydelig, innrøm-
mer fabrikksjefen.  

Christer Kolvik 

Kristoffer Kristensen

Øyvind Jenssen 

Jøran Sandvei

Lena Beate Lorentzen

Wenche Helene Andreassen

60 år
Mona Olsen, MBS, 9.april

55 år
Wenche Helene Andreassen, Yara, 7.april 

50 år
Hans Petter Eriksen, Yara, 31. mars
May-Liss Olsen, Yara, 31. mars

45 år 
Øyvind Jenssen, Yara, 07. mars
Lena Beate Lorentzen, Yara, 18. april

40 år
Jøran Sandvei, Terje Halsan AS, 26. januar

35 år
Kim Aronsen, Marine Harvest, 25. februar

30 år
Christer Kolvik, Yara, 28. mars
Henrik Krogh, Yara, 18. april

20 år
Oskar Simen Schjeldrupsen, Yara, 6.mars
Kristoffer Kristensen, EWOS, 26. mars

industrifolk gratulerer disse 
med runddag i mars og april!

Vi husker at Finn Nordmo sa det: «Det er ikke få tusen 
tonn gjødsel vi har fått bestilling på, etter at utenlandske 
kunder har fått oppleve seifiske i midnattssol om bord i 
Hydrogutten».

Dette var tilbake på 1990-tallet, da han var direktør for Hydro 
Agri i Glomfjord. Eksotisk overnatting i Glomstua og skjær-
gårdsturer med bedriftsbåten til verdens nordligste gjødselfa-
brikk – dette gav helt spesielle relasjoner til kundene, enten de 
kom fra Brasil, Spania eller Norge. Og dette gjelder fortsatt, 
10 år etter at Hydro Agri ble Yara, og båten omdøpt til Yara-
jenta. Eller?

MAngLet foKuS
- Joda, dét gjør det. Men en del sentrale folk i Yara har ment en 
stund at driften av huset og båten koster altfor mye i forhold til 
det vi får igjen. Det er dessverre slik at vi ikke har hatt fokus 
på det økonomiske resultatet på disse områdene. Og uten slik 
fokus blir resultatet gjerne dårligere enn det trenger å være, 
vedgår fabrikksjef Arve Jordal i Glomfjord.
Dermed ble 2014 mer eller mindre et lobby-år. En rekke mø-
ter ble avholdt, der målet var å overbevise beslutningstagerne 
i Yara om at flotte Yarajenta og Glomstua bør beholdes. Og 
overbevise de sentrale på salg og marked om at bruken bør 
økes.
- Det har absolutt vært et tema om vi fortsatt skal eie båten og 
huset. Det ble en travel høst med mange møter der vi argu-
menterte for dette. I sommer fikk vi en rekke personer opp hit, 
og da var vi veldig heldig med været. Dette åpnet nok øynene 
på en del.

iKKe MArKedSfØrt
- Så….?
- Yara beholder eierskapet, men vi innser at resultatet må for-
bedres. Så, nå har jeg selv på et vis lagt hodet på blokka. Bru-
ken av Glomstua og Yarajenta må økes betydelig.
- Hvis ikke?
- Ja, nå har vi fått 2015 på oss til å vise at vi klarer dette. Inntil 
videre beholder Yara begge, sier han.
Selv om både Statkraft, Meløy kommune, Meløy Energi, DNB 
og mange andre jevnlig leier seg tid i det flotte huset og den 
flotte båten, er Yara selv sin egen desidert største og viktigste 
bruker. Altså konsernledelsen og salgs- og markedsavdelin-
gen. Men Glomfjord har i liten grad intern-markedsført sine 
perler – det har gått på bekjentskaper – gjerne folk som med 
årene er ute av både Hydro- og Yara-systemet.
- Vi har vel trodd litt for lenge at dette skulle gå av seg selv. 
Men folk har det mer travelt i dag – for de utenlandske besø-
kende er det ofte utfordrende nok å bare komme seg til Oslo, 
konstaterer Arve.
- Men, folkene våre i salgsavdelingen indikerer nå at de skal 

bruke Glomstua og Yarajenta både to og tre 
ganger mer enn de har gjort de siste årene. 
Så får vi se om de holder ord.

StoLte ByggverK
Hydrogutten ble bygget ved Son Slip og 
Båtbyggeri i Akershus i årene 1947-48. Et-
ter en brann i 1965 fikk båten nytt overbygg, 
og senere nytt aluminiumskrog i -91. Da-
gens salong og styrhus er fra 1981. Skippere 
på den flotte båten har vært Ole Johansen 
(1948-59), Alf Kilvik (1959-69), Hans Jo-
nassen (1969-94) og Arnt Jørgensen – sist-
nevnte styrer fortsatt «Meløys hvite svane» 
- båten som fra 2004 bærer navnet Yara-
jenta.  Ærverdige Glomstua ble bygget alle-
rede i 1918-19, av de svenske etablererne av 
sinksmelteverket. Den stolte bygningen ved 

yara-kunder fra alle verdenshjørner har fått oppleve slik stemning i Meløys fantastiske skjærgård, og båten har i flere tiår vært viktig for gjødselfabrikkens bygging av kunderela-
sjoner. Men den lokale ledelsen presses, for sentrale yara-folk mener yarajenta og glomstua koster mer enn de smaker. nå skal 2015 bli året der bruken av den flotte båten og det 
flotte huset må øke. foto yarajenta: yara glomfjord

fabrikksjef Arve Jordal i yara glomfjord.

Folkene våre i salgs-
avdelingen indikerer 
at de nå skal bruke 
Glomstua og Yarajenta 
både to og tre ganger 
mer enn de har gjort 
de siste årene. 

Arve JordAL

Lille Glomvann ble brukt som direktørbolig 
både da og under den senere driften av alu-
miniumverk, og huset også Johannes Høeg, 
den første Hydro-sjefen i Glomfjord. Siden 
1949 er Glomstua blitt brukt som represen-
tasjonsbolig, og det var i 1995 at Statkraft 
solgte den til Hydro, som igjen overførte 
den til Yara i forbindelse med utskillelsen av 
landbruksdivisjonen i 2004.

- BØr BeHoLde
- Det å ha slike «objekter» i drift er i dag 
uvanlig – det ser vi når vi reiser til våre 
utenlandske fabrikker. Og i dag er reglene 
veldig strenge, både på hvem som betaler 
for reiser og ting som kan oppfattes som 
«smøring», forklarer Arve Jordal.
- Men Yara er et norsk selskap som har 
lange tradisjoner, og jeg mener det er viktig 
at vi beholder og holder ved like Glomstua 
og Yarajenta. Så lenge det er nedbetalt, og 
vi eier det, er kostnadene våre noenlunde 
de samme til personal, strøm, drivstoff og 
slike ting. Nå dreier det seg altså om å få 
opp bruken.
- Dere har også hatt møter med lokale aktø-
rer, koblet til reiseliv?
- Ja, men prosessen har tatt tid, ikke minst 
fordi Yara har trengt tid til egne avklaringer. 
Ekstern bruk er det veldig ønskelig å få mer 
av. Men for å forbedre resultatene av driften 
er det først og fremst viktig å øke den in-
terne bruken, altså i Yara.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

typisk 
bruk av 
ærverdige 
glomstua er 
de årvisse 
jubilant-
lunsjene, 
der yara 
gjør stas 
på ansatte 
med lang 
og tro tje-
neste. eller 
på dem som 
går av med 
pensjon, 
som ellinor 
Bergli på 
dette bildet 
fra desem-
ber 2009.

den bærer 
preg av stil, 
og klasse, 
salongen 
om bord i 
yarajenta. 
nå ønsker 
bedriftsle-
delsen at 
enda flere 
eksterne 
skal leie 
tid på den 
flotte skuta.

gratulErEr
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- Jeg tror vi polakker og dere nordmenn har 
ganske lik humor, så når vi tuller, forstår vi 
hverandre, smiler Marek Kasperczyk.
Med bred erfaring fra flere produksjonsbe-
drifter både i Polen og Norge er han fra 1. 
februar på plass i Glomfjord. Som etter-
følger for Stig Are Remmen – nå i Brüssel 
– som vedlikeholdsleder i fullgjødselfabrik-
ken til Yara.

Fordelaktig erfaring
- Jeg tror at jeg med den erfaringen jeg har 
vil klare å se produksjonen fra flere sider, 
ikke bare vedlikeholdssiden, forklarer han.
Etter mastergraden i reguleringsteknikk 
og robotikk i 2006, har nemlig 33-åringen 
fra øya Uznam ved kysten til det baltiske 
hav samlet kompetanse og erfaring i flere 
store konserner. Først som prosessingeniør 
i hjemlandet for Faurecia, som er storleve-
randør til bilindustrien verden over. Deret-

MarEk nY lEdEr
ter et år som teknisk rådgiver i Siemens, 
så jobb som Key Account Manager i salg 
og utvikling hos tyske Böllhoff, før Norge. 
Her til lands var Marek fra 2010 automa-
tiseringsingeniør for Sydvaranger Gruve i 
Kirkenes, og satte på starten av fjoråret kur-
sen sørover til Tysfjord og om lag samme 
jobb for The Quartz Corp. I vinter har han 
meldt overgang til gjødselproduksjonen i 
Glomfjord.
- At jeg har jobbet med både salg og 
utvikling i tillegg til automatiserings- og 
sikkerhetssystemer i store og moderne 
organisasjoner, er en god erfaring å ha med 
seg når jeg skal ha ansvar for prosjekter her 
i Yara, mener han.

Norge best i verden
Bred erfaring med moderne styringssyste-
mer er med andre ord noe av det han har i 
ballasten som vedlikeholdsleder. 
- Godt vedlikehold reduserer jo nedetiden 
og hjelper bedriften til å øke produksjonen. 
Da er det viktig at alle avdelinger samar-
beider om å utvikle nye løsninger basert 
på det man har av erfaring fra før, forteller 
Marek om sine nye arbeidsområder, og 
roser Glomfjord-staben for sin dyktighet og 
lange erfaring.
- Hvorfor Norge, da?

- Det er flere grunner. Jeg synes det er bra 
å få kunnskap og erfaring fra flere land. 
Dessuten er Norges økonomi kanskje den 
beste i verden, og betingelsene er bedre her. 
Arbeidstakere tas nok også bedre vare på – 
Norge har en veldig god jobbkultur.
- Dessuten er har jeg muligheten til å lære 
masse nytt hos en av verdens beste gjødsel-

produsenter som har en fantastisk historie! 
sier polske Marek Kasperczyk, og viser at 
han kan sin historie om både Norsk Hydro 
og opphavsmennene Kristian Birkeland og 
Sam Eyde… 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Marek Kasperczyk, ny vedlikeholdsleder i fullgjødselfabrikken i glomfjord.

- Jeg tror vi polakker og dere nordmenn har 
ganske lik humor, så når vi tuller, forstår vi 
hverandre, smiler Marek Kasperczyk.
Med bred erfaring fra flere produksjons-
bedrifter både i Polen og Norge er han fra 
1. februar på plass i Glomfjord. Som etter-
følger for Stig Are Remmen – nå i Brüssel 
– som vedlikeholdsleder i fullgjødselfabrik-
ken til Yara.

fordeLAKtig erfAring
- Jeg tror at jeg med den erfaringen jeg har 
vil klare å se produksjonen fra flere sider, 
ikke bare vedlikeholdssiden, forklarer han.
Etter mastergraden i reguleringsteknikk og 
robotikk i 2006, har nemlig 33-åringen fra 
øya Uznam ved kysten til det baltiske hav 
samlet kompetanse og erfaring i flere store 
konserner. Først som prosessingeniør i 
hjemlandet for Faurecia, som er storleveran-
dør til bilindustrien verden over. Deretter et 
år som teknisk rådgiver i Siemens, så jobb 
som Key Account Manager i salg og utvik-
ling hos tyske Böllhoff, før Norge. Her til 
lands var Marek fra 2010 automatiserings-
ingeniør for Sydvaranger Gruve i Kirkenes, 
og satte på starten av fjoråret kursen sørover 
til Tysfjord og om lag samme jobb for The 
Quartz Corp. I vinter har han meldt over-
gang til gjødselproduksjonen i Glomfjord.
- At jeg har jobbet med både salg og utvik-
ling i tillegg til automatiserings- og sik-
kerhetssystemer i store og moderne orga-
nisasjoner, er en god erfaring å ha med seg 

MarEk nY lEdEr
Han gleder seg både til å 
fiske og gå tur i fjellene. 
Men aller mest ser han 
fram til å bruke svært bred 
erfaring til hjelp for fortsatt 
økning av gjødselproduk-
sjonen.

når jeg skal ha ansvar for prosjekter her i 
Yara, mener han.

norge BeSt i verden
Bred erfaring med moderne styringssys-
temer er med andre ord noe av det han har 
i ballasten som vedlikeholdsleder. 
- Godt vedlikehold reduserer jo nedetiden 
og hjelper bedriften til å øke produksjo-
nen. Da er det viktig at alle avdelinger 
samarbeider om å utvikle nye løsninger 

basert på det man har av erfaring fra før, for-
teller Marek om sine nye arbeidsområder, 
og roser Glomfjord-staben for sin dyktighet 
og lange erfaring.
- Hvorfor Norge, da?
- Det er flere grunner. Jeg synes det er bra 
å få kunnskap og erfaring fra flere land. 
Dessuten er Norges økonomi kanskje den 
beste i verden, og betingelsene er bedre her. 
Arbeidstakere tas nok også bedre vare på – 
Norge har en veldig god jobbkultur.

- Dessuten er har jeg muligheten til å lære 
masse nytt hos en av verdens beste gjødsel-
produsenter som har en fantastisk historie! 
sier polske Marek Kasperczyk, og viser at 
han kan sin historie om både Norsk Hydro 
og opphavsmennene Kristian Birkeland og 
Sam Eyde… 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Marek Kasperczyk, ny vedlikeholdsleder i fullgjødselfabrikken i glomfjord.

- Jeg trivdes veldig godt i Glomfjord. Hal-
san var en flott arbeidsgiver med markeds-
tilpasset lønn og en god sjef, sier Fredrik. 
- Jeg jobbet en del i industriparken i Glom-
fjord som ansatt hos Halsan, HMS-systemet 
der oppfattet jeg som unødvendig tungrodd. 
Når det tar lengre tid å skrive på papirer enn 
det tar å utføre en jobb, da har det gått for 
langt. Selv om også jeg mener at fokus på 
HMS er nødvendig. Det må bare ikke bli 
fordummende!
Etter fem og et halvt år som ansatt i Glom-
fjord-bedriften tok Fredrik valget om å gjøre 
noe annet.

- sunt å BYttE 
arBEidsplass!
Det mener Fredrik Høgseth 
(56), som i september i fjor 
gikk fra Terje Halsan AS til 
Veidekke.

- Jeg mener at jeg har lest et sted at det er 
sunt å bytte arbeidsplass etter fem år. I til-
legg veide det for at jeg slipper å pendle til 
Glomfjord hver dag, understreker reipåman-
nen.
Lastebil, krokløftbil og kranbil var det Fred-
rik håndterte oftest som ansatt hos Halsan. 
Nå jobber han mest med veivedlikehold – 
brøyting og strøing. Til sommeren skal han 
kjøre en asfaltlappekanon rundt i Nordland, 
Troms og Finnmark. 
- Tidligere har jeg jobbet både i Mesta og i 
Statens Vegvesen. Så min nye jobb er veldig 
lik det jeg har erfaring med fra før, avslutter 
Fredrik som nå blir en stund i Veidekke, et-
ter eget utsagn - minst fem år!

Tekst: Ingunn Dahle. Foto: Edmund Ulsnæs Tlf: 92498423 | stig@svartisenvvs.no | svartisenvvs.no

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

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

TRENGER DU RØRLEGGER?
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Moldjord Bygg 
og Anlegg AS

Etablert på Moldjord i Beiarn i 
1950 av Sverre Brandt Rasmus-
sen, som med sin «Gråtass», én 
av bygdas få traktorer, tilbød 
bygdas gårdeiere med pløying, 
harving, slåttonn og innhøsting. 
Den første bulldozeren ble kjøpt 
i 1960, og Moldjord deltok i 
kraftutbygging, senere vann- 
og avløpsutbygging - det aller 
første utenbygds oppdraget var 
Nygårdsjøen vannverk i 1973. 

Høsten 1973 begynte byggin-
gen av Kjellingstraumbrua, og 
Moldjord var nå for alvor også 
inne på veibygging i regionen. 
Med 1980-tallet kom de første 
tømrer- og snekkeroppdragene, 
byggingen av flyplassene på 
Værøy og Røst og ikke minst 
flere store oppdrag under Svart-
isenutbyggingen fra 1987. Etter 
kraftutbyggingen i Meløy regnet 
man for første gang på jobber i 
Bodø, der de første oppdragene 
ble grunnarbeider for boligfelt 
i Løpsmark – senere flere store 
jobber for Forsvaret. 

I dag har Moldjord Bygg og 
Anlegg betydelig aktivitet knyt-
tet til alle sine fire avdelinger på 
Moldjord, i Bodø, på Inndyr og i 
Glomfjord. I fjor endte driftsinn-
tektene på i overkant av 80 mil-
lioner kroner, mens årene før var 
på hele 118 millioner (2013) og 
135 millioner (2012). Bedriften 
sysselsatte i fjor 40 ansatte, og 
daglig leder er Finn Nikolaisen, 
styreleder er Bjørnar Brændmo.

I 2004 ble det tidligere ANS-et 
Moldjord Maskinstasjon gjort 
om til aksjeselskapet Moldjord 
Bygg og Anlegg, et navn som 
bedre speilet virksomheten. 
Med dette solgte også Snorre og 
Arild en del av sin eierpost til 
det nye Moldjord Holding AS. 
Dette selskapet eier i dag hele 
virksomheten, med prosjektleder 
Kåre Eggesvik som daglig leder 
og største eier, sammen med 
Beiarn kommune.

I Meløy hadde Moldjord Bygg 
og Anlegg store oppdrag i 
forbindelse med byggingen av 
RECs fabrikker, samtidig med 
jobber i Kilvika for Statkraft 
og Statnett. Dermed ble det 
opprettet eget avdelingskontor 
i Glomfjord, som ledes av Kåre 
Eggesvik. 

foto: Moldjord Bygg og Anlegg AS

MEd hovEdBasE BEiarn 
…og MEløY soM tYn gdEpunkt

fortSetter...

Etter snart 30 års hektisk 
oppdragsvirksomhet i Mel-
øy regnes de som en del av 
vår lokale entreprenør-fa-
milie. Nå forventer Beiarn-
firmaet Moldjord Bygg og 
Anlegg nye travle år rundt 
ett av sine tyngdepunkter - 
Glomfjord. 

- Dette ble et spennende oppdrag som ble 
litt småkomplisert fordi det var såpass bratt 
her. Her om dagen stoppet de fabrikken slik 
at vi kunne kappe det nye røret inn, og det 
var en milepæl både for dem og oss, smiler 
Kåre Eggesvik.
Moldjord Bygg og Anleggs erfarne pro-
sjektleder har kusket i land nok et oppdrag 
i Glomfjord, denne gangen for Yara. Vann-
ledningen fra Øvre område ned til fabrik-
kene kom stadig i en dårligere forfatning, 
og i fjor høst ble den byttet. Kåre og hans 
menn ble viktige brikker i et anleggspro-
sjekt der terrenget på det meste har om lag 
xx graders fall ned mot havet. 

trAvLe år KoMMer
- Mens 2014 ble et ganske rolig år for oss 
der vi også tok inn noen tap fra tidligere 
enkeltprosjekter, ser 2015 veldig lovende 
ut. I det offentlige er det jo trange tider, det 
er ikke bare Meløy av kommunene som 
sliter. Men for oss er det to steder det skjer 
mye de neste to årene – i Bodø, og i Meløy, 
fastslår han.
Entreprenøren som har virksomhet fra 
Steigen til Rødøy er for eksempel i gang 
med tremillioner-jobben der fasaden på 
Ørnes skole skal renoveres. Og i Glomfjord 
industripark fortsetter Yara sitt intensive 
investeringsprogram, nå med forestående 

bygging av oksygenfabrikk, forlengelse av 
kaia på Nedre og ny rørledning fra under 
Hydrodammen og ned til nytt pumpehus 
ved området ved Vakta. Pluss mange mindre 
prosjekter. Industriparken rører også på seg 
igjen, og på flere steder enn hos Yara.
- Det er bare at vi rekker å regne på alt, 
smiler Kåre.
- Vi har vært i Glomfjord siden 1991 og kjen-
ner Yara godt, noe som ikke er en ulempe. 
Flere av de kommende prosjektene deres vil 
passe godt for oss, konstaterer han.

PendLer-Liv
Kåre Eggesvik koordinerer altså siden 1991 

entreprenørens aktivitet i Meløy, som 
utgjør en svært viktig del av Moldjords 
totalomsetning. Den som i fjor endte på 
drøyt 80 millioner kroner i fjor, men trolig 
øker i år. Bedriftens gründere, og historien 
fra 1950 og utover, er solid plantet i Beiarn. 
Men i dag, med nye strategier og nytt 
eierskap der Kåre selv kontrollerer over 
tredelen, utfører Moldjord Bygg og Anlegg 
aller flest oppdrag i Meløy og Bodø. Kåre 
er prosjektleder for oppdrag i hele dek-
ningsområdet fra sin nå permanente base i 
Meløy.
- Jeg har ledet virksomheten vår i Meløy si-
den 1991, men det er bare de tre siste årene 

at jeg bor her fast. I 20 år pendlet jeg hjem 
til Beiarn hver eneste uke, smiler han.
- Det var etter oppdragene våre i Svartisen-
utbyggingen på slutten av 1980-tallet at vi 
så at det var mange andre oppdrag vi kunne 
ta, og da opprettet vi avdeling i Glomfjord.

Krevende ProSJeKter
Og Meløy har ikke vært noen feilsatsing for 
selskapet. Da det kokte som verst i indus-
triparken, med RECs gigantutbygginger, 
tangerte Moldjord i enkelt-år omsetninger 
på 200 millioner kroner. Kåre & Co. har 
fått tillit i en rekke til dels kompliserte 
prosjekter, senest småkraftverket på Fykan 

med rørgate ned bergveggen og krevende 
rive- og byggejobb inne i det verneverdige 
Glomfjord kraftverk. Grunnoppdraget 
beløp seg her til 11 millioner kroner, om 
lag det samme som gulv- og betongjob-
ben ved Helgeland Smolt i Reppen, som er 
påbegynt i vinter.
- Oppdraget i Reppen er jo både ganske 
spesielt og nokså krevende. Dimensjonene 
gjør det spesielt – det er enorme kar, og 
alt støypes i betong der hallveggen og 
kar-veggen er den samme. Krevende er det 
fordi Reppen ligger langt unna, og bare det 
å transportere folk og utstyr dit tar mye tid.

Som prosjektleder 
må du ha full kontroll 
på flere prosjekter på 
ulike steder samtidig, 
og en byggherre kre-
ver at du er tilgjenge-
lig hele tiden.

Kåre eggeSviK

nok et glomfjord-oppdrag er straks gjen-
nomført for Moldjord Bygg og Anlegg. 
Hovedbasen er i Beiarn, men oppdragene 
i Meløy utgjør en svært viktig del av 
årsomsetningen. Her er prosjektleder Kåre 
eggesvik på plass på nedre område av 
industriparken, i avslutningen av oppdra-
get med å legge ny vannledning fra Øvre. 
Sammen med ham ser vi (t.v.) Arturas Kin 
og Stanislaw Besa.

Prosjektleder Kåre eggesvik i Moldjord 
Bygg og Anlegg.
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Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Når vi er så spredt er 
det en større kabal å 
styre bemanninga, 
faktisk. Å sy sammen 
drifta på en god måte 
er veldig viktig, men 
også krevende.

Kåre eggeSviK

en JoBB Med trØKK
Kåre selv har altså gjort meløyfjæring av 
seg, og bor sammen med Grete Pettersen 
på Ørnes. Jobben som prosjektleder i en 
bedrift med oppdrag i hele Salten, krever 
sin mann.
- I starten slet jeg litt med å samkjøre, slik 
at når jeg for eksempel var i Glomfjord, 
slet jeg litt med å ha fokus på et prosjekt 
jeg ledet i …..si Bodø. Dette er jeg blitt 
flinkere til med årene. Som prosjektleder 
må du ha full kontroll på flere prosjekter på 
ulike steder samtidig, og en byggherre kre-
ver at du er tilgjengelig hele tiden. Så når 
flere prosjekter er i avslutningsfasen, med 
litt armer og bein, ja, så kan det bli ganske 
bra trøkk, ja!
- Og ingen prosjekter er like. Selv om jeg 
kan møte en ny dag med en plan, går det 
ikke mange minutter før det bare er å kaste 
den planen. Men det er en spennende jobb 
der jeg møter masse folk, og det er dette jeg 
kan og liker å gjøre, sier Kåre Eggesvik.

god JoBB, gode foLK
Uforutsigbar er også bedriftens virksom-
het, i den forstand at alt arbeid man har, er 
basert på anbud. Men vet aldri hva man får 
tilslag på, bare det man allerede har. Da blir 
det ikke lett å lage budsjett, men Moldjord 
forventer altså økt aktivitet i Meløy i år ved 
å få tilslag hos de såkalte flergangsbyggher-
rene, for eksempel Meløy kommune, Yara 

og Statkraft.
- Hvordan gjør man kunden fornøyd?
- Det korte svaret er: ved å gjøre en god 
jobb. Ikke en superjobb, men en god jobb, 
da er kunden fornøyd. Og en god jobb 
betyr for eksempel at byggherren til enhver 
tid skal vite hva kostnaden i prosjektet er.
- Og så er det viktig at de rette folkene set-
tes til rett jobb, og at de rette folkene jobber 
sammen. Siden regimet på papirer og doku-
mentasjon er blitt stadig strengere og ligger 
til meg som prosjektleder å følge opp, har 
vi lært opp baser på hvert arbeidslag som 
tar dette med bemanning og arbeidsforde-
ling i det daglige, forklarer han.

PendLerBedriften
Moldjord Bygg og Anlegg har et uvanlig 
stort nedslagsfelt, sin lokale tilknytning tatt 
i betraktning. Dagens stab på om lag 40 
utfører oppdrag fra Steigen i nord til Rødøy 
i sør, en avstand på rundt 30 mil. Egne 
baser er etablert i Bodø, Beiarn, Gildeskål 
og Meløy. Daglig leder Finn Nikolaisen 
pendler mellom Beiarn og Bodø, de norske 
arbeiderne er også fastboende i Beiarn, 
gjerne med firedagersuker. Mens bedriftens 
polske arbeidere, de reiser hjem 6-7 ganger 
i året på lengre opphold og knyttet til ferier.
- Når vi er så spredt er den en større kabal 
å styre bemanninga, faktisk. Å sy sammen 
drifta på en god måte er veldig viktig, men 
også krevende. Annenhver uke møtes vi 

derfor i Saltstraumen, det er omtrent midt 
i regionen for oss alle. Da planlegger vi 
oppdragene og hvem som skal jobbe hvor 
framover, forklarer Kåre Eggesvik.

Mye På fArten
- Du tilbringer en del tid i bil, med andre ord?

- Ja, det blir fort ettpar turer i uka til Bodø, 
og noe sånt som 40.000 kilometer i året 
med bilen, humrer han.
- Enn fritid?
- Det blir mye jobb, jeg må innrømme dét. 
Men, her for noen år siden begynte jeg å gå 
turer i fjellet, og nå går jeg om lag 50 turer 

i året til over 400 meters høyde. Det er 
god avkobling, og jeg er ikke mange meter 
unna døra hjemme før tankevirksomheten 
er i gang.
- På hva?
- Ute på tur er det mange ting som faller på 
plass, prosjekter som blir planlagt og avgjø-

relser som tas. - Eh, men sa du ikke at det var 
avkobling?
- Hehe…men det blir god avkobling, også. 
Før fjellturene hadde jeg aldri noen hobby – nå 
kaller jeg dette for hobbyen min, selv om….
joda, det er jobb jeg tenker på når jeg går.  

- en typisk arbeidsdag for meg som prosjektleder er å sitte i møter, forteller prosjekt-
leder Kåre eggesvik. Her gjelder møtet det nye smoltanlegget i reppen i rødøy, der 
tor-Arne gransjøen er daglig leder og prosjektleder.

Moldjord Bygg og Anlegg har 40 personer 
i arbeid spredt på oppdrag i hele Salten. 
derfor må prosjektlederne møtes jevnlig 
for å fordele mannskapene og sy sammen 
drifta på en god måte. Her er møtestedet 
glomfjord, og fra venstre ser vi gøran 
Skaugvoll, Kåre eggesvik, finn nikolai-
sen (daglig leder), frode Strand og Arne 
Magnus Wiik. 

et arbeidslag ute på oppdrag! Kåre sammen med (f.v.) Mieczyslawl Pluclennik, Bogdan 
drej, vytas Milierius og Janusz Michalski (bas). 

- Industrisamfunnet Glomfjord 
er viktig for Moldjord Bygg og 
Anlegg. Nå kan det se ut som at 
Meløy er over den verste kneika, 
og vi regner på mange jobber 
hos kunder som er fornøyd med 
det vi gjør og ønsker at vi skal 
være i dette miljøet, forklarer 
Finn Nikolaisen (44).

Stor-inveSteringer
Han er daglig leder siden 2013 
i Moldjord Bygg og Anlegg, 
og ser særdeles lyst på fram-
tiden for Saltens kanskje mest 
«desentraliserte» entreprenør. 
Hovedbasen er fortsatt på Mold-
jord, men Nikolaisen & Co. har 
strategisk investert i boligrigger 
i hele Salten, og driver avde-
linger i Bodø, Glomfjord og på 
Inndyr.
- Det skal investeres for 30-
40 milliarder kroner i Salten 
de kommende årene. Dette 
gir store ringvirkninger, og 
store muligheter for bygg- og 
anleggsbransjen. Derfor rigger 
vi nå en organisasjon som skal 
gjøre oss i stand til å tackle 
dette best mulig, sier Finn.
Målet er nemlig en årsomsetning 
på rundt 200 millioner kroner i 
2020, altså et langt høyere nivå 
enn 2014, som endte på drøyt 80 
millioner.

fLeKSiBLe og SterKe
- Mange av investeringene kom-
mer i Bodø, men mye er også 
utenfor Bodø. Der har vi vår 
styrke: vi er fleksible – vi har 
ansatte som bor i hele Salten og 
er vant til å jobbe i hele Salten 
– vi kan ta jobber i absolutt hele 
regionen.
- Større stab, også?
- Vi skal utvikle den staben vi 
har i dag, og ta godt vare på 
den. Så får vi se hvor mange 
flere faste vi blir – det er jo slik 
i anleggsbransjen i dag at det er 
en stadig større andel midlertidig 
ansatte. Toppene vil vi kanskje 
måtte løse ved å leie inn folk 
etter behov.
- Skal Moldjord Bygg og Anlegg 
bli stadig mer Bodø-basert - det 
ville vel være mer lettvint?
- Vi satser allerede mye i Bodø, 
og her sitter de fleste administra-
tivt ansatte. Men nei, for oss er 
det svært viktig å være etablert 
i utkantene, det er ett av våre 
konkurransefortrinn. Med tekno-
logiske verktøy er dette uansett 
ikke et problem – jeg selv jobber 
for eksempel både i Bodø og 
Beiarn, og vi bruker telefon, 
epost og videomøter aktivt, sier 
Finn Nikolaisen. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

finn nikolaisen – daglig leder i Moldjord Bygg og Anlegg.

riggEr sEg 
for vEkst
Store Salten-investeringer de neste årene 
gjør at Moldjord Bygg og Anlegg nå byg-
ger organisasjonen for å tackle sterk vekst. 
Og Glomfjord blir fortsatt like viktig.
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hElgE vElgEr Yara
Han ville ha enda mer trøkk, at jobben 
røyner ham litt. Derfor søkte han seg til 
hektisk jobb hos Yara. Helge Hamnevoll er 
tilbake. 

- veldig spennende og interessant at yara-ledelsen viser at de faktisk vil satse på glom-
fjord. i yara kan jeg utvikle meg, smiler Helge Hamnevoll. fra denne måneden er han 
bedriftens nye prosjektingeniør, og går i spann med Jon roger Pedersen.

10 11

Første arbeidsdag etter nyttår var Helen 
Helgesen (56) på plass som ny kvalitets- og 
HMS-leder hos EWOS på Halsa. Helen har 
utdannelse som næringsmiddelteknolog fra 
Høgskolen i Sør-Trøndelag, senere vide-
reutdanning med mastergrad i havbruk fra 
Høgskolen i Bodø.

nY innEn kvalitEt og hMs
Helen Helgesen har solid 
bakgrunn innen nærings-
middel og havbruk.  - Jeg vil 
gjerne bidra til ytterligere 
produktforbedring på fôret 
vi produserer. 

Helen Helgesen – ny i staben på eWoS.

- Jeg har blant annet jobbet med opp-
drett av torskeyngel, og ved laboratoriet 
på Biomar, Myre. Senere har jeg vært 
kvalitetsleder ved Andenes fiskemottak 
samt hatt samme stilling ved Marine 
Harvest sin nye fôrfabrikk i Bjugn. 
Helen forteller at hun ønsker å bidra til 
at EWOS på Halsa skal lykkes med pro-
duksjon av kvalitetspellets, både når den 
gjelder den fysiske og kjemiske biten.
- Målet er at kundene skal være fornøyd 
med fôret fra Halsa, sier hun.
Daglige arbeidsoppgaver er å overvåke 
systemer, rapporteringer og følge opp 
kvaliteten av produktene til EWOS. 
- I tillegg tar jeg prøver og driver risikoa-

nalyse både når det gjelder HMS og kvalitet. 
Det at jeg har næringsmiddel-bakgrunn gjør 
at jeg har en forståelse av hva som skjer med 
næringsmidler i en produksjonsprosess. 
- Blir du værende i Meløy, Helen?
- Ja, nå flytter jeg ikke på en stund. Folk har 
tatt godt imot meg, både på jobb og ellers på 
Halsa. Jeg er allerede involvert i aktivitete-
ne til Husflidslaget her og har blitt spurt om 
å bli med i kor. I tillegg er jeg glad i naturen, 
de høye fjellene gjør at jeg kjenner meg som 
hjemme, avslutter lederen som opprinnelig 
er fra Andørja i Troms.

Tekst: Ingunn Dahle. Foto: Edmund Ulsnæs

Etter grunnkurs mekanisk og videregå-
ende kurs i informasjons- og kommu-
nikasjonsteknologi, havnet Børge hos 
oppadgående REC. 
- Her tok jeg etter hvert fagbrev innen 
produksjonsteknikk. Jeg trivdes godt i 
REC også, vi hadde en veldig rask utvik-

positivE BørgE
i oktober 2014 ble Børge 
Johnsen (25) fast ansatt 
i PKL på Yara.- Jeg har 
aldri vært arbeidsledig! 
sier han.

ling mens det sto på.
Børge var i nest siste puljen som måtte 
forlate da slutten for solcellebedriften 
nærmet seg.
- Det ble en slags overlapping og jeg 
gikk rett til Yara. Her fikk jeg et to-ukers 
vikariat som bare har ballet på seg. Etter 
hvert ble jeg lærling og i fjor tok jeg 
fagprøven og har nå enda et fagbrev - 
innen logistikk. Fagbrevet er allsidig og 
solid og gir meg en solid plattform for 
videre arbeidsliv.
- Yara som arbeidsgiver? 
- Bedriften er trygg og sikker. Vi blir 
hørt, det er ikke lang vei fra oss på 

gulvet til ledelsen. Det gjør at vi 
har en god kommunikasjon innad 
i bedriften. 
- Har du noen planer om videre 
skolegang, Børge?
- Målet mitt om fast ansettelse er 
oppnådd. Når dét er sagt kunne 
jeg godt tenke meg til å utvikle 
meg videre i faget mitt. Det er 
både interessant og allsidig.

Tekst: Ingunn Dahle. 
Foto: Edmund Ulsnæs

Trebarnsfar Thomas Lorent-
zen er nemlig på et vis tilbake 
der han vi være, i Bilfinger.
- Jo, en del av opplegget der 
nede var at vi skulle ha prak-
sis. Da ønsket jeg meg til 
Bilfinger i Glomfjord. Og så, 
etter litt mer enn ett år på den 
ordningen, fikk jeg fast jobb 
her i fjor - det var vel på som-
meren, opplyser Thomas.

ut, HJeM, ut igJen
«Der nede» - det var i Sand-
nessjøen. Men la oss dra his-
torien – vi spoler tilbake noe 
sånt som 20 år:
- Da var jeg platearbeider-
lærling nettopp her i verkste-
dene, men den gangen het det 
Hydro, husker han.
- Så gikk turen til Ulsteinvik, 
der jeg jobbet på skipsverftet. 
Så en liten tur til Flekkefjord, 
og så flyttet jeg hjem – jobbet 
faktisk et år i plateverkstedet 
her.
Men så begynte wafer-even-
tyret for Thomas sin del, altså 
i året 2000. 12 år fikk han i 
REC i Glomfjord – selskapet 
som først la ned multifabrik-
ken i 2011 og monofabrikken 
året etter.

fASt HoS BiLfinger
- Da REC veltet, fikk jeg til-
bud fra NAV om et såkalt on-
offshorekurs, som jeg takket 
ja til – det var i Sandnessjø-
en. En del av kurset var at vi 
skulle utplasseres, forklarer 
Thomas.
Og neverdalingen, han øn-
sket seg «selvsagt» til Bil-
finger. Fikk napp og kom 
«hjem» til Glomfjord. I dag 

thoMas tok rundEn
Etter litt «ufrivil-
lig» borte-boing er 
Thomas tilbake. På 
fast basis og der 
det hele begynte.

thomas Lorentzen: måtte dra da reC la ned. vendte hjem da Bilfinger 
åpnet døren. 

er han altså fast ansatt, og fortsatt 
bosatt i Neverdal med kone og tre 
barn. Og så ble tilfeldighetene slik 
at han nå har vendt tilbake til de 
gamle REC-lokalene - Bilfinger 
flytter nemlig dette året inn i den 
gamle multifabrikken. I forbindel-
se med flyttingen er det investert i 

nytt produksjonsutstyr, og i vinter 
har Thomas sammen med en kol-
lega vært i Nederland og fått spesi-
alopplæring. På den helt spesielle 
og avanserte vannskjærebordet til 
bedriften.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Etter 15 lærerike år hos fire ulike arbeidsgivere, er Helge Hamne-
voll (54) tilbake på svært kjente trakter hos Yara Glomfjord.
- Det het Hydro den gangen, men det er fortsatt slik at dette er et 
selskap og en arbeidsplass som gir meg fantastiske muligheter til 
å utvikle meg. Og mens man «lå litt på været» og ikke kunne satse 
så mye i 1999 da jeg forlot – det var litt derfor jeg dro – så er det 
veldig artig at den sentrale Yara-ledelsen nå virkelig vil satse i 
Glomfjord!
Forklarer Helge innledningsvis om lysten til å komme tilbake fra 
mars 2015. Og ikke minst:
- Jeg trenger litt momentum, at det er trøkk, at jobben røyner meg 
litt. Det vet jeg at jeg vil få her, og kanskje mer enn i den jobben 
jeg nå forlater.

Må HA Krydder
Som nytiltrådt prosjektingeniør i Glomfjord mønstrer han 
nemlig på i en periode med fortsatt voldsomt trykk. Altså 
i form av en lang rekke forbedrings- og utviklingspro-
sjekter både på vedlikehold og drift av gjødselfabrikken. 
Yara-konsernet har over en femårsperiode investert om 
lag 1 milliard i Glomfjord, og satsingen fortsetter med stor 
tyngde de neste 2-3 årene. Helge hentes inn for å styrke 
organisasjonen på prosjektledelse og -styring.
- Det forventes at man leverer, både på tid, kostnad og sik-
kerhet – ansvaret er stort. Men jeg trives med dette ansva-
ret og at jeg må strekke meg, det er et krydder jeg trenger 
for å kjenne at jeg utvikler meg.
Han kommer altså tilbake, Helge. For da han kom til 
Meløy i 1988, var det faktisk til jobb som prosjektinge-
niør i Hydros bygningsavdeling, som han senere ble leder 
for. Så var det i -99 at turen gikk til dels langt sørover og 
samme type jobb i Qatar Fertilizer Company. I alt ble det 
fem år utenlands sammen med kona Eva Lisbeth og barna 

Helle (f. 1989), Håvard (-92) og Kari (-96).

HJeM tiL MeLØy-JoBBer
- Jobben var flott, men på fritiden kjente jeg etter hvert på 
hjemlengselen. Qatar er et ørkenland, og jeg savnet Nord-
Norge med de flotte fjellene og havet, husker Helge tilbake.
Hjemme var Hydro Agri solgt ut, og Helge var dermed 
Yara-ansatt ved returen til Glomfjord. Etter et års utleie til 
nettopp Hydro, med ukependling til Ormen Lange-utbyg-
gingen i Møre og Romsdal, takket han ja til ingeniørjobb i 
Meløy kommunes eiendomsavdeling, der han kort tid etter 
ble leder. Etter en lærerik periode i det kommunale syste-
met takket han så ja til nye utfordringer i det kommunalt 
eide Meløy Energi, som søkte prosjektleder til bygg- og 
anleggssiden, ja, men ikke minst til å lede utbyggingen av 
Rendalselva kraftverk ytterst i Glomfjorden.
- Og vi har jobbet hardt for å realisere flere, men lønnsom-
heten i småkraftverk er ikke lenger det det så ut til å skulle 
bli, fastslår Helge, som i forrige uke sluttrapporterte til 

styret i Meløy Energi.

HeLSA BeSteMMer
Dette siste er litt av bakgrunnen for at Helge Hamnevoll 
altså fra i vår er tilbake der han har 11 års fartstid fra før, 
nemlig som ingeniør og prosjektleder knyttet til gjødsel-
produksjonen.
- Så nå har du «landet» fram til pensjonsalderen, Helge?
- Hehe, nei-nei, dét får du meg ikke til å love! Uttrykket 
«å ta én dag av gangen» stemmer faktisk veldig godt, ikke 
minst er det jo helsa som styrer hvilke planer man kan 
legge. Jeg fikk meg jo en smell akkurat da jeg var kommet 
til Meløy Energi – etter et tilfeldig besøk hos bedriftslegen 
ble det avdekket at jeg hadde prostatakreft. Jeg var heldig 
og er blitt frisk, men man har aldri noen garantier.
- men jeg er veldig fornøyd med å være på plass i Yara til 
en svært spennende jobb! forsikrer han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Visste du at kantina i industriparken er åpen 
for absolutt alle? Visste du at de satser på 
ferske råvarer og har «hjemmelaget» som 
motto? Ikke det? Nå vet du! Stikk innom, 
da vel!

åPen LØSning
Det lukter stekte, røkte pølser i industrikan-
tina som driftes av MBS. Eggerøra ligger 
gul og gyllen i panna, ispedd grønn smaks-
forsterkning i form av hakket gressløk. 
Liflige dufter som bringer frem rumlingen 
i magen – vi har passert frokosttid og jeg 
er sulten.
- Vi serverer frokost, lunch og middag alle 
hverdager, smiler Wenche mens hun raskt 
og effektivt velter gjærdeigen på benken 
foran seg før hun triller ut til passelig store 
emner. 
- Brød baker vi hver eneste dag, både til 
eget bruk i kantina og for salg. 
Nå ønsker hun og hennes medarbeidere i 

hEiMlaga i kantina
Klokka har så vidt rundet 
halv åtte, i kantina i Glom-
fjord kjøres brøddeigen 
allerede rundt og rundt 
i eltemaskinen. - Det er 
hjemmebakt hver dag! sier 
sjefen, Wenche Hoff (54).

Meløy Bedriftsservice at flere skal få vite 
mer om kantina og det de tilbyr – også de 
som ikke jobber i industriparken.
- Vi har alltid hatt åpent for alle, men for 
noen føles nok porten foran industriparken 
som et stengsel - denne tankegangen vil vi 
gjerne endre på. 

åPner oPP
Og nå spekuleres det på om inngangspartiet 
skal endres for å gjøre det mer «besøks-
vennlig» for folk utenfor parken.
- Vi vil brukes mer! smiler Wenche mens 
hun og kollega Ole Martin Elvegård (27) 
jobber effektivt som et lag. Den mannlige 
halvdelen er i full gang med å smøre snitter 
som skal bli lunch for en Glomfjord-bedrift 

iKKe noe fiKS-fAKSeri: god og solid mat – det er det Wenche Hoff og ole Martin elvegård i kantina i glomfjord leverer. - nå vil vi at flere skal bruke oss, også de som ikke jobber i 
industriparken, smiler Wenche. 

Heimbaka: Allerede på tidligmorran settes brøddeigen som skal bli ferskt bakverk til 
lunch samt til de som kjøper sine brød med heim fra kantina. 

Sier vi at det skal være 
hjemmelaget, ja, da 
skal det være dét!

WenCHe Hoff

senere på dagen.
- Så da satser vi på troverdighet når det 
gjelder maten. Sier vi at det skal være 
hjemmelaget, ja da skal det være dét! 
understreker sjefen og forteller at mange 
som er innleid i en periode til forskjellige 
oppdrag i industriparken, gjerne spiser mid-
dagen sin hos Wenche og Co. Hver dag.
- Maten er solid og enkel. God, men ikke 
mye hokus pokus. Nylig lagde jeg fiskeka-
ker fra bunnen og serverte til middag - den 
dagen var det mange innom på middags-
besøk. 
For litt over hundrelappen spiser du så 
mye du klarer av dagens rett. Rikelige og 
rause porsjoner man blir mett av. Prinsippet 
er selvbetjening, det er ingen som serve-
rer ved bordene. Og så er det ganske likt 
heime.
- Nå har vi egne fiskedager, det har vi fått 
gode tilbakemeldinger på. Snart blir det 
ferskfisk, lever og rogn på menyen, det 
håper jeg vil slå an!

Andre tiLBud
Heimbaka knekkebrød og «stomp» - det er 
behagelig å kunne kjøpe seg fri fra arbeidet 
hjemme, men samtidig ha god samvittighet 
for at skiva i matpakka er ekte vare.
- Kaker lager vi også på bestilling. Nå har 
vi begynt å koke gomme og lage salater 
etter oppskrifter de har brukt på «Coop-
en» her i Glomfjord i mange år. Dette kan 

bestilles hos oss nå, forteller Wenche som 
tror mange har savnet produktene etter at 
butikken sluttet sin produksjon. 
- Etter hvert blir det kanskje mer bakeri-
virksomhet her - vi vil veldig gjerne utvikle 
oss.
- Hva er det beste med å jobbe i kantina, 
Wenche?
- Innimellom får jeg litt prestasjonsangst. 
Å lage mat til andre er et stort ansvar. Hvis 
vi kan stå her bak disken og få følelsen 
av at folk koser seg med maten og har det 
trivelig, ja, da føler vi at vi har oppnådd litt 
av det som er målet vårt. Det er dét som er 
drivkraften, nemlig fornøyde kunder!

Tekst: Ingunn Dahle. Foto: Edmund Ulsnæs

SoLide Snitter: Kantina leverer mat til andre bedrifter og private. ole Martin legger 
siste hånd på verket på lunchen som skal til en bedrift i glomfjord. 

fornøyde kunder, det er drivkraften for kantineleder Wenche. Her handler industrifolk-
skribenten frokost.

Snart blir det fersk-
fisk, lever og rogn på 
menyen, dét håper 
jeg vil slå an!

WenCHe Hoff

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



- Man kan ikke si at Yara 
er kjedelig!

geir Brun

- Jeg har litt kort lunte 
av og til. Da høres det, 
stemmevolumet kan 
bli ganske høyt.  

GEiR BRUN

frA verKSted tiL Kontor: vedlikeholdslederen tilbringer mange timer bak kontorpulten. - Selv om jeg liker praktisk arbeid, er det ikke kjedelig å sitte på kontor. det skjer mye 
hele tiden, og vi møter utfordringer, samt at vi er nødt til å forbedre og omstille oss.

På hjørnekontoret i avdelingen for vedli-
kehold har Geir sitt romslige kontor. Med 
utsikt «alle veia» over kai og hav og mot 
rause fjell på andre siden, trives Reipå-
mannen etter eget utsagn «bettelig bra»!
- Jeg har nesten større kontor enn sjefen, 
flires det.
- Det skal i alle fall ikke være langt unna!
Vedlikeholdsleder, vedlikeholdsplanlegger 
- kjært barn har mange navn. Sin yrkeskar-
riere startet Geir imidlertid på gulvet, som 
industrimekaniker i verkstedet på Øvre.

Andre BoLLer dA
I en tid da toppsjefen i Glomfjord ble kjørt 
til og fra jobb med egen privatsjåfør - om-
trent på slutten av den æraen begynte Geir 
Brun sitt arbeidsliv. Etter endt utdanning 
i Bodø skulle Geir egentlig slå seg ned i 
byen og begynne å jobbe hos bilforhandler 
Arvid Fische. Så fikset pappa sommerjobb 
til Brun junior på egen arbeidsplass. Siden 
har Geir tilbrakt alle sine arbeidsdager 
innenfor industriporten. 
- Her tok jeg fagbrev etterhvert. Første et 
internt for Hydro, deretter det offentlige. 
Noen år senere satte jeg meg på skoleben-
ken og tok Teknisk Fagskole på kveldstid. 
Utdanningen bar frukter, for da det ble en 
formannsstilling ledig i fullgjødsla søkte 
Geir, og fikk jobben. 
- Jeg og Villy Sleipnes begynte samtidig. 
Jeg hadde ansvaret for alt som gikk rundt 
- roterende utstyr. Villy hadde tanker og 
dunker, såkalt statisk utstyr.

Geir Brun (58) har gitt 
Hydro og Yara alle sine 
arbeidsår. - Jeg har vært 
fryktelig heldig og har aldri 
møtt motgang!

Omorganiseringer innad i bedriften er slett 
ikke noe nytt og moderne fenomen. 
- Plutselig skulle det ikke være formann på 
verkstedet i det hele tatt, alt skulle sluses 
inn i HPP, Hydro Production Partner. Da 
fikk jeg planleggerbiten og ble flyttet opp 
hit. Siden har jeg vært å finne her i kontor-
gangene.

tAr en utfordring
Han lener seg godt tilbake i stolen, hviler 
hodet i hendene. I hyllene bak kontorsto-
len troner en endeløs rekke med fargerike 
dokumentpermer. 
- Ble det ikke kjedelig for en mekaniker å 
sette seg på et kontor, Geir?
- Jeg er jo fremdeles glad i å jobbe med 
hendene, og jeg mekker gjerne bil eller 
snekrer. Det meste gjør jeg sjøl. Å leie inn 
folk til praktisk arbeid har liksom aldri vært 
et tema hjemme hos oss.
Han flirer godt, det gjør han ofte.
- Og så begynner jeg jo å bli en gammel 
mann, da er det greit å sitte på kontor. 
Synet begynner å bli dårlig, det er vanske-
lig å skru.
Geir mener bestemt at Yara er en bedrift 
som tilrettelegger for egen utvikling, hvis 
man kan og vil sjøl, vel å merke.
- Du må jo ønske forandring og utfordrin-
ger, det er ingen som kommer og løfter deg 
opp. Men ønsker du å vise deg frem, da får 
du også støtte. Jeg valgte selv videreutdan-
ning fordi jeg hadde lyst. Kanskje er jeg litt 
nysgjerrig av natur?
Han rister på hodet når jeg spør om det 
ikke er litt kjedelig å ha samme arbeidsgi-
ver hele livet. 
- Man kan ikke si at Yara er kjedelig, det 
skjer masse her hele tiden. Omstillinger 
og nye fokusområder skiftes på hele tiden. 
Vi har kontinuerlig fokus på resultatforbe-
dring, slik har det vært fra dag én.

fiKK tiLLit
I så å si alle år har Geir vært med i 
tillitsvalgt-apparatet, en oppgave han har 
tatt med glede. I flere perioder har han vært 
sekretær i HIAF. 
- Det var veldig artig mens det sto på, vi 
var store på den tiden. Første gang jeg 
hadde en slik rolle, jobbet jeg på verkste-
det. Da vi skulle arrangere julebord fant 
jeg ut at jeg hadde 87 personer som jeg var 
tillitsvalgt for. Noe annet som var kjempe-
skøy var å være med på oppbyggingen av 
ferieheimen Furustrand på Hestøya. Det 
blei bygd 2-3 nye hytter mens jeg var for-
mann der.
Mens Geir satt som tillitsvalgt var arbeids-
miljølov et ganske nytt fenomen. Fagfore-
ningsapparatet var gjerne mer skolert enn 
arbeidsgiver.
- Vi var godt skodd og kunne mange ganger 
tulle «sjeferiet» rundt fingeren. Kunnskap 
var makt!
- Hvilke egenskaper har du som gjorde 
at du ble valgt som representant for dine 
kolleger?
- Jeg var kanskje vel skarp mange ganger. 
Nå er jeg blitt mye snillere.
Han ler, Geir. Det er vanskelig å se han for 
seg som sint, sur eller vrang.
- Jeg hadde ikke problemer med å si fra. 
Det har nok vært både en fordel og en 
ulempe.
Av sine kolleger håper og tror Geir at han 

oppfattes som grei, men bestemt. 
- Jeg er tydelig. Når vi er blitt enige om 
å gjøre ting på én måte, ja, da gjør vi det 
sånn. Samtidig liker jeg at folk jobber 
selvstendig så lenge ting blir gjort på enn 
skikkelig måte. Vi tøver litt, men finner 
alvoret når det er nødvendig.
Da Geir begynte i daværende Hydro tjente 
han seks kroner i timen. Etter kun én uke 
på arbeidsplassen ble det streik. 
- Da den ble avblåst hadde lønna økt til 
19 kroner, det var et voldsomt hopp. På 
verkstedet til Arvid Fische visste jeg at 
topplønna på den tiden var 14 kroner. Jeg 
opplevde da å passere en ferdig utdannet 
bilmekaniker i løpet av tre uker. Det var 
ganske utrolig.

ArBeidStAKer
- I Yara-systemet er det slik at når man 
først har gjort en forbedring, ja da er det på 
tide å strekke seg etter neste punkt på lista. 
Finne ut hvordan vi kan gjøre det enda 
bedre. Jeg tror det er det som har holdt oss 
i gang.
Han blir ettertenksom. Reiser seg og henter 
mer kaffe til oss begge.
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ingen enKeL oPPgAve: - det er vedlikehold sin oppgave å holde fabrikken tilgjengelig for produksjon døgnet rundt, sier geir Brun.

- Underveis har det vært nedskjæringer og 
innskrenkninger. I ettertid ser vi at ledelsen 
har tatt de rette beslutningene, selv om de 
ble kritisert underveis for å være harde. Det 
er dyktig arbeid som er gjort, den dag i dag 
går fabrikken godt! 
Til daglig har Geir ansvar for åtte mann. 
Vedlikehold er hovedoppgaven.
- Vi legger inn alt av vedlikeholdsoppgaver 
i SAP, som er vedlikeholdssystemet. Å for-
klare i detalj hva vi gjør er vanskelig, det er 
blitt en selvfølge og en rutine med årene. 
Han tenker seg om et øyeblikk før han 
fortsetter:
- Vi må hele tiden være på «framkjelken». 
Enkelt sett kan vi si at vi skal sørge for at 
fabrikken er tilgjengelig for drift til enhver 
tid, at det kan produseres gjødsel.  Hvis vi 
må reparere eller vedlikeholde bør vi helst 
ta ut utstyret uten at det merkes - det er 
enormt kostbart hvis en stopp blir langva-
rig. 
- Beskriv en god dag på jobb?
- Det er når alt går etter boka. Når vi fin-
ner løsninger på problemer. Fabrikken er 
gammel og det meste av reservedeler er 
det ikke bare å løpe og «kjøpe på butik-
ken». Du må ha ei tegning og bestille en 
eventuell del god tid i forveien. Det gjør 
at du helst bør vite i dag hva som kommer 
til å ryke om tre uker. Det er som å spille 
sjakk hver dag, det er viktig å gjøre de rette 
trekkene.

dårLig JoBB-dAg
Geir mener bestemt at han sjelden har en 
dårlig dag. Og skulle en slik dag inntreffe, 
ja, da er han etter eget utsagn skyld i det 
sjøl.
- Da må jeg ha stått opp med feil fot! Jeg 
tror jeg kan slå fast at ingenting på arbeid 
har forårsaket dårlige dager. Selvfølge-
lig kan alt gå på tverke, men flinke folk å 
spille på gjør at ting går godt selv når det 
oppstår utfordringer. Mange ganger er jeg 
overrasket over hvilke samarbeidspartnere 

og ressurser man har. Både fra drift og 
vedlikehold. Vi har et sterkt faglig miljø i 
Glomfjord, alle stiller opp. Du kan ringe 
folk midt på natten, de er på føttene før du 
selv har fått pusset tennene. 
På spørsmål om han selv ser mørkt på ting, 
rister han lett på hodet. Selv om ting kan 
ta tid og stressnivået øker, mener han det 
er viktig å beholde roen. Det viktigste er at 
man unngår personskader. 
- Eller, jeg har litt kort lunte av og til. Da 
høres det, stemmevolumet kan bli gan-
ske høyt.  Jeg har vært nødt til å be andre 
om unnskyldning når det har blitt litt vel 
mye. Heldigvis er det få som er langsinte. 
Gjensidig respekt er viktig, det å støtte 
istedenfor å sjefe. Gjør noen en brøler sier 
jeg gjerne: «ordne opp i det så sier vi det 
ikke til en jævel».
- Har du opplevd dramatikk på jobb noen 
ganger, Geir?
- Det har jo skjedd at folk har sovnet etter 
påvirkning av nitrogen. Det hendte mest før 
i tiden - da var vi unge og så ikke alvoret. 
Som voksen innser jeg at det kunne gått 
riktig ille hadde det ikke tilfeldigvis vært 
andre tilstede da ulykkene inntraff. 
Geir mimrer om en episode fra sine første 
arbeidsår:
- Vi skulle jobbe med ovnene i ammoni-
akkfabrikken. De var høye som kirketårn 
og var plassert utendørs. Oppe på toppen 

er det katalysatormasse. Hvis det kommer 
luft til, tar massen fyr. Det var viktig å hele 
tiden ha nitrogen stående under for å unngå 
brann. Tre varmeelementer skulle byttes 
og vi var tre mann som holdt på. En skulle 
skru, jeg og en annen sto og lente oss til ge-
lenderet mens vi ventet. Plutselig oppdaget 
vi at det var helt stille der nede. Vi ropte, 
men det var ikke tegn til liv. Da var det 
bare å løpe og forsøke å riste liv i karen. 
Han på sin side mente at det måtte være 
den fineste måten å krepere på. Han bare 
sovnet mens han hørte at vi pratet. Noen 
sekunder til og det kunne gått skikkelig ille. 

HvA Med freMtiden?
Geir er ikke helt sikker på at han blir å gå 
av ved 62, selv om han tror det i dag. 
- Jeg tenker jo av og til: «ka i fanken ska e 
gjær» med all den fritiden. Jeg har bobil, 
hus, båt, hytte. Barn og barnebarn. Selvføl-

gelig har jeg mye jeg kan bruke tiden min 
på. Heldigvis har jeg en frue som er ung og 
sprek, hun er også glad i å jobbe. Det beste 
hadde nok vært om vi ble pensjonister 
samtidig. 
Turer i skog og på fjellet, bilturer nedover 
i Europa - det skorter ikke på ting han og 
samboer Bente Gjelseth (55) ønsker å holde 
på med. 
- Å få barnebarn, (Elomine, 1 år) er artig. 
Hun er liksom min største bekreftelse på 
det evige liv. 
Geir er ekte Reipå-væring, han flirer og sier 
at han aldri er så langt unna at han ikke kan 
se Reipå. 
- Hjemstedet betyr mye, det og familien. 
Jeg er en heldig mann som hele livet bare 
har opplevd medgang. Søkke heldig, 
faktisk!

Tekst: Ingunn Dahle. Foto: Edmund Ulsnæs

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Gjør noen en brøler, 
sier jeg gjerne: «ordne 
opp i det, så sier vi det 
ikke til en jævel». gode og viKtige KoLLeger: geir sammen med ingeniør og produksjonssjef Morten 

Høvset. - vi har dyktige ingeniører som er kreative i tillegg. det er det som er grunnlaget 
for å drive godt i glomfjord, at vi klarer å knytte til oss gode folk, mener geir.

Jeg vet jo en del om optimalise-
ring. Og som ny i fabrikken kan 
jeg ha se prosessen med et nytt 
blikk, og kanskje se nye mulighe-
ter, forklarer Yara Glomfjords nye 
vedlikeholdsingeniør.
IndustriFolk spør nemlig Sebasti-
an Stefanski hva han mener han er 
god på. Med master i mechanical 
engineering fra 2011 er han nå på 
plass som en viktig brikke i støt-
teapparatet rundt produksjonen i 
Fullgjødselfabrikken.

yArA = MuLigHet
- Når jeg er ny er det veldig mye 
jeg må spørre de andre om, og det 
kan være litt ubehagelig for meg. 
Men det kan jo også være greit for 
dem å kunne lære bort, og de er 
flinke til å lage en god atmosfære 
for meg som er ny, smiler mannen 
som opprinnelig er fra Wroclaw, 
den største byen vest i Polen.
I april i fjor flyttet han til Norge 
og Bergen, etter invitasjon fra 
venner. Der har han brukt tiden på 

egen énmannsbedrift og norsk-
opplæring, før han kom over ledig 
jobb i Yara, søkte, møtte på inter-
vju i november og fra 2. februar 
er installert med både bolig og 
jobb i Glomfjord.
- Jeg har liknende erfaring fra 
koppergruvene i Polen, men Yara 
er en stor mulighet for meg der 
jeg kan lære veldig mye og utvi-
kle meg. I denne fabrikken vil det 
ta mange år å lære alt, innser den 
ferske vedlikeholdsingeniøren.

SKoLeBenKen venter
Da Sebastian i fjor valgte Norge, 
kom fra tyske DBW i hjemlandet 
– en produsent av høykvalitets 
fiber- og metallprodukter, ikke 
minst til bilindustrien. Nå jobber 
han aktivt for å mestre det norske 
språket enda bedre, og til som-
meren håper han at kona og deres 
sønn på fire år kan slutte seg til 
ham på hans nye hjemsted.
- Jeg liker å jobbe, men også fjel-
lene, og å gå på tur. På jobbinter-

via BErgEn til gloMfjord
- Dette er en stor mulighet for meg til å utvi-
kle meg videre! Polske Sebastian Stefanski er 
ny vedlikeholdsingeniør hos Yara Glomfjord.

vjuet ble jeg spurt om mørketiden 
ville bli et problem, men da sa jeg 
nei, hvorfor det? Her er jo både 
badebasseng og kino og alpin-

bakke! Og jeg kan ikke se på det 
som et problem at dette er et lite 
sted – her kan jeg utvikle meg, jeg 
har fått meg jobb i et stort selskap 

som har et veldig bra navn i mar-
kedet! fastslår Sebastian.

Sebastian Stefanski er den ene av to ingeniører fra Polen som er nye og viktige brikker i vedlikeholdet av 
glomfjords gjødselfabrikk. 

- Du vet, den tiden i Bodø, hos Rapp Hydema – det 
ble veldig mye reising. Lite hjemme. Så det å være 
hjemme i Meløy igjen er veldig positivt, slår han 
fast, 43-åringen fra Ørnes som etter hvert har lang 
industripark-erfaring, fordelt på flere bedrifter. Et-
ter Bodø-oppholdet har Rune Jacobsen nå innledet 
en ny karriere i parken.

rune gLeder Seg
- Spennende i Bilfinger. Man har investert en god 
del, og er i ferd med å gjøre seg mer framtidsret-
tet med satsing på nye kunder, for eksempel innen 
kraftverk, havbruk, olje og gass, sier Rune for-
nøyd.
Siden 1. desember er han fast ansatt, og for tiden 
prosjektleder for bedriftens flytteprosess til byg-
get der Rune selv jobbet for REC for noen år si-
den. Når flyttingen er overstått skal Rune ikle seg 
tittelen teknisk saksbehandler, som betyr at han 
hovedsakelig skal jobbe med oppfølging av pro-
sjekter.
- Da jeg kom tilbake til Meløy etter nesten to år 
hos Rapp Hydema, var det jo til jobb som pro-
sjektleder og salgssjef hos INVIS. Etterhvert ble 
jeg utleid derfra til Bilfingers flytteprosess, og nå 
er jeg altså fast her.

eLeKtriKer i Bunn
Rune er i bunn og grunn elektriker, med utdan-
ning fra Meløy videregående skole i Glomfjord, 
deretter videregående innen automasjon i Trom-
sø. Læretiden? Joda, som elektriker hos Hydro i 
Glomfjord – i avsnittet som i dag er Bilfinger. Med 
fagbrevet i hånd fikk Rune først jobb i Gildeskål 
Elektriske, deretter fulgte en periode hos Terje 

hjEM til flYtting
Neste to år utaskjærs, en lokal 
mellomlanding – nå har Rune 
Jacobsen festet fortøyningen. 
Hos Bilfinger.

tidligere elektriker rune Jacobsen har 
innledet en ny karriere i glomfjord indus-
tripark. nå som prosjektleder for flytting, 
senere teknisk saksbehandler, i Bilfinger. 

Halsan AS, så Meløy Energi med påfølgende 
overgang til det nye Meløy Elektro. Så: 
- Kom jeg til REC i 2001. Først i mottak av 
utstyr, senere som operatør på waferlinjene 
– noen år var jeg også hovedtillitsvalgt, før 
jeg senere ble prosjektingeniør i teknisk av-
deling, og etter dette igjen ble teknisk sjef for 
multifabrikken, oppsummerer han.
Så var det 1. april i 2012 at han begynte jobb-
pendling til Bodø, før Rune i januar i fjor 
altså returnerte til Meløy og jobb for INVIS, 
senere Bilfinger, i Glomfjord. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Hun trives med arbeidsoppgaver og 
miljø, og er ikke redd for å bli skit-
ten på hendene. Veronika var aldri i 
tvil om hvilken vei hun skulle gå et-
ter endt grunnskole. Etter å ha vært 
ute i praksis i Bilfinger gjennom 
alle tre årene på yrkesskolen, var 

- fin joBB for jEntEr!
Helsefag var aldri et alternativ for Veronika 
Skjellstad (20).  - i Bilfinger blir lærlinger tatt 
godt vare på!

det lett å søke læreplass 
etter ett år som elev ved 
elektro i Glomfjord og to 
år på automasjonslinjen 
på Rognan. Nå er hun 
førsteårslærling innenfor 
portene i industriparken.
- Yara er min hovedopp-
dragsgiver, det er her jeg 
tilbringer de fleste ar-
beidsdagene, sier Reipå-
jenta.
Veronika forteller at Bil-
finger er flinke til å ivareta 
lærlinger på en god måte. 
Men det er én person som 
betyr mer for henne enn 
andre i jobbsammenheng.
- For meg var det trygt at 
jeg hadde Viola Johannes-
sen som støttespiller. Det 
er greit at det ikke bare er 
mannfolk i bedriften. Hun 
er viktig for meg!
Nå sikter og håper Vero-
nika på at hun skal få fast 
jobb etter endt læretid. 
- Jeg trives kjempegodt, 
særlig når jeg får jobbe 

med prosjekt og når jeg er nødt til 
å sette meg inn i nye og for meg 
ukjente arbeidsoppgaver. 

Tekst: Ingunn Dahle. 
Foto: Edmund Ulsnæs



Ja, de blå og vogn-liknende kon-
struksjonene bringer nok tilbake 
minner for alle som jobbet for REC 
Wafer Multi, tidligere ScanWafer, 
før bedriften ble nedlagt i 2011.
- De skal demonteres og selges som 
skrap, opplyser Håvard Jentoftsen 
hos Halsan.
Bilfinger, ny eier av multifabrik-
ken, ventet nytt utstyr inn, og måtte 
få dette ut. Egentlig var avtalen 
å levere det demontert og lastet i 
containere til Halsan, men dette ble 
det ikke tid til. Så dermed er Halsans 
nye og om lag 600 kvadratmeter 

store rubbhall på øvre område på 
det nærmeste fylt opp av gamle wa-
ferlinjer, -sager og vaskelinjer. Som 
skal selges som skrot, for kilospris.
- Demonteringen må gjøres for hånd, 
og dette blir en ganske stor jobb. 
Arbeidsmengden vår er og har vært 
nokså stor, så det er litt usikkert når 
vi får det gjort,  sier Håvard.
Rubbhallen som er tiltenkt innelag-
ring av anleggsmaskiner og -utstyr 
har dermed foreløpig fått en noe 
annen anvendelse…

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

hall of….MEMoriEs?
Noen som kjenner igjen disse «trikkevognene» 
som fyller rubbhallen til Terje Halsan AS?
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- En vannstråle på 0,8 millimeter, iblandet 
litt skjæresand, og et trykk på 3.500 bar. 
Den skjærer nesten alt, forklarer Chris H. 
Holter.
- Og presisjonen er ekstrem – 0,02 milli-
meter! supplerer Bilfinger-kollega Thomas 
Lorentzen.

BLAnt få i LAndet
Vi står i verkstedhallen – den som Chris, 
Thomas og alle de andre i Bilfinger skal ta 
stadig mer i bruk utover dette året. Og ak-
kurat her, i hjørnet av hallen der REC Wafer 
Multi tidligere hadde sine blokksager, er alle 
støttesystemer i vinter kommet på plass. Og 
nå også den etterlengtede nyvinningen, den 
som skal gjør Bilfinger enda bedre kjent for 
kvalitet overfor stadig nye kunder. Nemlig 
maskinen som Chris og Thomas ble sendt til 
Nederland for å bli opplært på.
- På dette vannskjærebordet kan vi skjære 
så godt som alle materialer. Og så nøyaktig 
at vi nesten ikke trenger å gjøre etterarbeid. 
Med det utstyret vi har brukt til nå er det 
alltids mye etterarbeid som sliping, tilpas-
sing av vinkler og slikt, sier Chris – plate-
arbeideren som har lang erfaring på dagens 
utdaterte utstyr i verkstedene.

MAnge fordeLer
- Det unike med dette skjærebordet er dess-
uten at vi kan vri skjærehodet i flere vinkler 
opptil 50 grader – vi kan i praksis skjære i 
tilnærmet 3D, og kan «leke» oss mye mer 
enn på et tradisjonelt skjærebord, fortsetter 
Thomas.
Selv er han også platearbeider med fagbrev 
fra gamle Hydro. Etter noen år på skipsverft 
i vest, og 12 år hos REC i Glomfjord, er han 
nå fast hos Bilfinger og skal sammen med 
Chris være bedriftens spesialist på det nye 
vannskjærebordet. Som er ett av ytterst få i 
sitt slag i Norge.

En hElt annEn skjæring
Bilfingers nye og unike 
vannskjærebord er endelig 
ankommet, og installert. 
Dette betyr konkurranse-
fortrinn Glomfjord. Både i 
nåværende og nye marke-
der.

- En annen fordel er at dette er kaldt arbeid. 
Da slipper vi de vanlige problemene med at 
for eksempel tynne stålplater slår seg når det 
blir skjært i dem med varme, understreker 
Chris.

viKtige inveSteringer
Det nærmest unike vannskjærebordet er den 
ene av flere viktige investeringer Glomfjord 
har fått lov til å gjøre i forbindelse med at 
Bilfinger tar i bruk den tidligere waferfa-
brikken til sine nye og moderne verksted-
lokaler. Utstyrskontoen ble tilført 3-4 mil-
lioner kroner. 
- Ny fres, ny kantknekke, ny platesaks. Og 
en pent brukt CNC-dreiebenk, ramser han 
opp, verkstedleder Bjørn Espen Kristensen 

– utstyr som er ankommet Glomfjord og nå 
monteres.
- CNC-dreiebenken gjør at vi kan bli mer 
konkurransedyktig på produksjon av for ek-
sempel akslinger – det blir større presisjon. 
Mye av det andre utstyret har vi jo hatt fra 
før, men det var utslitt og modent for utskif-
ting, sier han.

å være StoLt Av
I tillegg til oppdragsmengden ellers, har le-
veringstiden på dette nye utstyret bidratt til 
at Bilfinger har måttet forlenge flytteproses-
sen sin, og mye av dette året går nok også 
før mann og mus er på plass på andre siden 
av veien.
- Men med dette utstyret på plass skyter nok 

vannstrålen med litt skjæresand kan ha et trykk på imponerende 3.500 bar, pluss at 
skjærehodet kan tiltes 50 grader. dette skal gjøre vannskjærebordet til et viktig fortrinn 
for Bilfinger. Chris og thomas har vært hos leverandøren i nederland og fått opplæring.

- det er klart det betyr mye for oss at vi nå kan ta kunder med på omvisning og være 
stolt av det vi har av lokaler og utstyr, mener flytte-prosjektleder rune Jacobsen (t.h.). 
Her sammen med verkstedleder Bjørn espen Kristensen.

- På dette vannskjærebordet kan vi skjære nesten alle materialer, og langt mer nøyaktig enn på utstyret vi har brukt til nå, konstaterer 
thomas Lorentzen (t.v.) og Chris H. Holter. de to platearbeiderne blir Bilfingers beste menn på det nye og banebrytende vannskjære-
bordet som nå er installert.

prosessen fart. Selv om vi kommer til et flott 
bygg som er godt tilrettelagt på mange må-
ter, må vi jo på en måte bytte drakt på det – 
her er mange tilpasninger som må gjøres, si-
den bygget var spesiallaget for en helt annen 
type produksjon, understreker Rune Jacob-
sen, som er prosjektleder for flyttearbeidet.
- Det er klart det betyr mye når nye og store 
kunder får se lista av det vi har av utstyr og 
fasiliteter – det er ikke hvem som helst som 
har det vi nå kan tilby. Dette vil helt sikkert 
også bety en del når vi skal kjempe om de 
som er nyutdannet, altså at vi har utstyr og 
muligheter som ikke finnes hvorsomhelst, 
mener Rune. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Han var lei av skolegang, men kom seg 
gjennom videregående på et slags vis. Da 
eksamensresultatet kom, viste det seg at 
Marius fikk stryk på den siste og avslut-
tende.
- Jeg tok det ikke så hardt og brydde meg 
lite!

eget initiAtiv
Så tok Reipå-gutten turen til NAV. Alt var 
tross alt bedre enn å sitte hjemme. Det 
eneste han ville var å jobbe.
- De spurte etter bakgrunn og hjalp meg 
med å få en fot innenfor her hos Meløy 
Elektro. Jeg fikk ikke ordinær lønn, det var 
NAV som sto for de månedlige utbetalin-
gene. Så inntekten var så som så og ar-
beidsoppgavene ikke de mest utfordrende. 
Uansett var det viktig for meg å ikke bli 
gående uvirksom.
På den tiden bodde Marius hjemme hos 
foreldrene, så antall kroner inn på kontoen 
var ikke det som var mest avgjørende.
- Jeg skjønte fort at det kunne være lurt 
med fagbrev, så da ble mitt neste mål og få 
lærekontrakt. Jeg ønsket ikke å bruke re-
sten av livet til å presse papp og dra kabler, 
smiler den sympatiske elektrikeren. 
- Hvordan var overgangen fra skole til 
jobb, Marius?
- For å si det sånn – det er bra mye bedre å 
jobbe enn å sitte på skolebenken!

nytt forSØK
Tidlig morgen i lokalene til Marius & Co. 
i Ørnes. Stemningen er god, folk prater og 
drikker kaffe. Marius forteller enkelt: 
- Jeg ble veldig godt mottatt på Meløy 
Elektro, og jeg kjente flere av dem som 
jobbet her fra før. 
Etter noen måneder med utplassering gikk 

tok skjEEn i EgnE hEndEr
Marius Sagen (25) var lei av skolen og strøk til eksamen.
- For noen år siden var skole og fagbrev lite viktig!

For å si det sånn – det 
er bra mye bedre å 
jobbe enn å sitte på 
skolebenken!

Jeg var rett og slett 
heldig! Både med valg 
av utdannelse og ar-
beidsplass. 

forAn StorBiLen: Marius flirer når han forteller at han har avansert til storbil. - På 
jobb er jeg stort sett en ensom ulv, jeg kjører rundt og tar småoppdrag både privat og i 
offentlige og kommunale bygg. foto: ingunn dahle

Marius opp til ny eksamen i det faget han 
tidligere fikk stryk i. Denne gangen fikk 
han bestått, og i 2009 begynte han som 
lærling i samme bedrift som hadde tatt han 
under vingene da han trengte det som mest. 
Marius smiler og tar en ny sup av kaffekop-
pen, på naborommet sitter kollegene og 
prater om dagens arbeidsoppgaver.
- Jeg var rett og slett heldig! Både med 
valg av utdannelse og arbeidsplass. Da 
grunnskolen var ferdig var jeg kjempelei av 
skolegang, og hoppet på elektro nærmest 
ved en tilfeldighet. Sjokket var stort da jeg 
innså hvor tøft det var, med mye matte og 
utregninger. Presset økte og det ble vanske-
ligere for hvert år som gikk. Nå vet jeg at 
jeg har havnet på rett hylle, årene som har 
gått har vist meg at dette er jobben for meg. 
Jeg får det til, dét betyr mye!
Etter å ha gått to og et halvt år som lærling 
gikk Marius opp til fagprøven i 2012. 
- Vi satt på pauserommet og pratet om at 
jeg hadde bestått.  Da jeg møtte Roger 
(Stormo) i gangen utenfor spurte han meg 
om jeg var interessert i fast jobb. Og det 
takket jeg selvfølgelig ja til. Siden har jeg 
vært her, så jeg må jo ha gjort noe riktig!

freMdeLeS trAuMAtiSert
Han flirer når han forteller at han fremdeles 
er delvis traumatisert etter årene på skolen. 
Teori ligger ikke for alle, dette er Marius 
helt klar på.
- Skolegang ble aldri helt min greie. Jeg 
trives best med praktisk arbeid.
Utenfor lokalene til elektrobedriften står 
bilen som til daglig nærmest er arbeidsste-
det til Reipå-mannen.
- Jeg har avansert oppover, nå har jeg fått 
storbil.
Han flirer og forteller videre at dagene hans 
er utrolig variert med mange forskjellige 
oppgaver og utfordringer.
- En dag måtte jeg ut på helikoptertur for et 
oppdrag på forskningsstasjonen på Svart-
isen, andre dager jobber vi med installasjon 
av båter. Ingen arbeidsdag er lik. Til vanlig 
er jeg en ensom ulv som reiser rundt i bilen 
min og tar forskjellige småoppdrag her og 
der. I går var jeg på sykehjemmet og byttet 
noen termostater. Selvstendighet er bra og 
viktig, synes jeg.
- Hva betyr fagbrevet for deg, Marius?

- Det er en sikkerhet, et kompetansebevis 
det er viktig å ha i bunnen. Også hvis man 
en gang velger å gjøre noe annet. 
Han skynder segå legge til: 
- Ikke det at den tanken har streifet meg, 
jeg stortrives her og har ingen planer om å 
bytte arbeidsplass. 

Tekst og foto: Ingunn Dahle

 



Elines faglærer Trond Fagerli ved Meløy 
videregående skole mener samarbeidet 
mellom skole og industri betyr alt. De tette 
båndene mellom skole og industri fører 
til soleklar kvalitetsheving blant ungdom-
mene som om ikke så altfor lenge skal ut i 
arbeidslivet, fastslår han. 
- Ni av mine elever er utplassert her. Det 
beste fagbrevet i Norge, ja kanskje i Eu-
ropa, får de her hos Yara. De har den mest 
kompliserte prosessen, og de står sterkt et-
ter endt utdannelse, hevder Trond bestemt.

får PrØve Seg
- Vi har som mål at de skal få bryne seg litt 
mens de er utplassert hos oss, sier driftsko-
ordinater hos gjødselgiganten i Glomfjord, 
Hilmar Sjøteig.
Det direkte ansvaret for hver enkelt elev 
ligger hos skiftformann, men Hilmar har 
den totale oversikten. 
- Skolen tar kontakt med ønske om praksis. 
Det at vi ligger lett tilgjengelig samt den 
allsidige prosessen er nok viktig for mange. 
Og så er vi opptatt av at de faktisk skal lære 

- gi MEg Enda MEr praksis!
Eline Hansen (18) går andre 
året på kjemi og prosess, 
men nå stortrives hun med 
praksisplass hos Yara! - Ja, 
her tar jeg gjerne imot læ-
replass! sier hun.

noe i løpet av de tre ukene de er her, fortel-
ler Hilmar. 
Noen av dem som er utplassert ender til 
slutt opp som lærlinger til høsten. Hilmar 
fortsetter: 
- Det blir jo ei investering, vi får også et 
inntrykk av hvem som kan komme til å 
passe inn hos oss. En vinn-vinn situasjon 
for alle parter, vil jeg si. De faste ansatte er 
positive til elevene, men vi passer på å ikke 
ha mer enn tre per skift, helst færre. Da 
blir ungdommene lettere integrert blant de 
Yara-ansatte. Får de læreplass kan vi tilby 
dem jobb i et forholdsvis ungt miljø. I til-
legg teller nok lønnsnivået en del. Hos oss 
får alle skifttillegg på toppen av lærling-
lønna fra første stund.

induStriSKoLen
På slutten av nittitallet kom en samarbeids-
avtale i stand mellom den videregående 
skolen i Glomfjord og en rekke industribe-
drifter i Meløy. Bakgrunnen var industriens 
behov for lærlinger og skolens behov for 
innspill og hjelp fra arbeidsgiverne. Målet 
var kontinuerlig utvikling og forbedret 
kvalitet på opplæringen. 
- Det var viktig at elevene tidlig fikk gode 
kontakter i arbeidslivet, forteller rektor ved 
Meløy videregående skole i Glomfjord, 
Roar Jensen.
- Dette samarbeidet har levd videre helt til 
nå, avtalen ble revidert i 2004, og den utvi-
kles videre i disse dager, fortsetter han.
Mindre byråkrati mellom skole og be-
drift, det skal være lettere å få elevene ut i 
praktisk arbeid, også i løpet av skoletiden. 
Oppbacking fra bedriftsledere - alt dette er 
vesentlige punkt i avtalen. 
- Støtte fra toppen er viktig. Og at lærerne 
på skolen enkelt kan rette seg mot det 
operative nivået innad i bedriftene når 
ungdommene skal ut og prøve seg er viktig 
å implementere når vi snakker om Indus-
triskolen. Resultatet ses i det høye antall 
lærlinger som hvert år formidles i Meløy, 
mener Jensen.
Faglærer Trond Fagerli bekrefter at det er 
enkelt å få elevene ut i praksis.
- Jeg lager skiftplan for de som skal 

tett SAMArBeid: eline Hansen sammen med faglærer ved Meløy videregående skole 
trond fagerli (t.v) og skiftleder i fullgjødsla, gunnar Midthun. – utplassering hos yara er 
med på å sikre kompetanseheving hos våre elever, understreker trond. 

- Ni av mine elever er 
utplassert her. Det bes-
te fagbrevet i Norge, ja 
kanskje i Europa, får de 
her hos Yara.

fAgLærer trond fAgerLi

utplasseres. Så oversender jeg forslaget til 
arbeidsgiver. Vanligvis får jeg ja. Mottagel-
sen er helt topp! Til sammen skal elevene 
ha 90-100 timer utplassering på vg2. Veien 
er kort og ukomplisert, mener Trond.

eLine veLger LAndBASert
Å komme seg ut «i olja» kan virke viktig 
for mange som skal søke læreplass. Eline 
har for lengst sendt avgårde sine søknader 
til potensielle, fremtidige arbeidsgivere. 
- Jeg har vært på intervju hos Statoil og 

Borregaard. Yara er også veldig aktuell 
av flere grunner. Bedriften ligger i Meløy 
og gir meg mulighet til å være nærmere 
familien. I tillegg er det viktig hva man 
faktisk lærer mens man er lærling. Jeg har 
hørt mye positivt om både Yara og Statoil, 
sier den sympatiske ungjenta fra Glomfjord 
og føyer til:
- Stabilitet, det at en arbeidsplass er trygg 
og solid, betyr også mye!
- Hva med det å faktisk lære seg og bli en 
god arbeidstaker. Er det noe dere har fokus 
på gjennom utplasseringen i bedriftene, 
Trond?
- Ja, klart det er enormt viktig. Det å møte 
presis og gjøre en innsats mens man er på 
jobb, betyr alt.
Hilmar skyter inn:
- Vi ser jo fort hvem som gjør en god jobb. 
Hos oss får du vise deg frem i praksis. Opp-
læringskontoret får innspill og så plukker 
Yara til slutt de beste, de vi vil ha. Sånn sett 
kan praksis bli et utstillingsvindu for videre 
jobb.
- Jeg tror at de aller fleste elevene kunne 
ønsket seg enda mer praksis, tilføyer Eline 
og fortsetter:

- Gjerne flere kortere perioder begge årene 
på videregående. Det er mye lettere å 
tilegne seg lærdom gjennom praktisk arbeid 
enn ved å sitte på skolebenken. Gjennom 
praksisen har jeg fått bekreftet at jeg tok det 
riktige valget da jeg valgte utdannelse. 
Trond nikker og avslutter:
- I en ideell verden burde alle få prøve ut 
drømmeyrket sitt før de satte seg på skole-
benken, men praksis i løpet av skoleåret er 
enormt viktig, også for å finne ut om dette 
faktisk er noe som passer for den enkelte. 
Og så er jeg enig med Eline - vi skulle gjer-
ne hatt enda mer utplassering. Dette er uten 
tvil en viktig del av fagplan og skoleår!

Tekst: Ingunn Dahle. Foto: Edmund Ulsnæs

 - Praksis kan bli et 
utstillingsvindu for 
videre jobb! 

driftSKoordinAtor 
HiLMAr SJØteig 

SAMMen Med LærLing: yara gjør et bevisst valg og setter gjerne utplasseringselever sammen med lærlinger når det jobbes i fabrik-
ken. Slik skjerpes lærlingene og elevene oppfordres til å stille spørsmål om alt de lurer på. 

induStriSKoLen: Målet med avtalen om 
industriskole var å minske gapet mellom 
elev og bedrift, samt oppnå forbedret 
kvalitet på opplæringen, sier rektor ved 
Meløy videregående skole, roar Jensen.
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- Mange har lang praksis innen faget. 
Ved å gjennomføre også den teoretiske 
biten, kan man oppleve at bevisstheten 
rundt egen kompetanse øker på en posi-
tiv måte, sier leder ved OPUS i Meløy, 
John Howard Bottolfsen.

Stor intereSSe
Nå satser OPUS sammen med opplæ-
ringskontoret på nytt kurs som skal gå 
fra påske og frem til desember hvor det 
avlegges en avsluttende eksamen. 
- Det er flere fordeler med formell fag-
kompetanse, fortsetter Bottolfsen og 
forteller at de ønsker å kjøre kurs for 
ovennevnte gruppe sammen med salg og 
service.
- Disse to retningene har en god del fel-
les, men vil også skilles innenfor enkelte 
fag, forklarer han.
Mer teori skal bidra til yting av bedre ser-
vice, i tillegg kan kompetansebevis føre 
til økt lønn.
- Meløy kommune har vært flinke til å 
satse på å utdanne sine ansatte og har 
som motto «Fagbrev til alle». Det at så 
mange fra servicetorget på kommunen nå 
har den formelle biten på plass, har tilført 
økt kvalitet i tjenesteproduksjonen. To av 
de som deltok på kurset takket også ja til 
et 14 dagers engelsk-kurs i Dublin, helt 
ut finansiert av EU-programmene. Tilba-
kemeldingene er at begge deler har gitt 
økt flyt og større glede i arbeidet, sier 
OPUS-sjefen.

rEkordstor intErEssE 
for fagkoMpEtansE!
Hele 10 verdige fagbrev-
kandidater møtte i de-
sember 2014 opp for å
motta beviset på bestått 
fagprøve i kontor- og 
adminstrasjonsfaget.

Stor deLtAgeLSe: rekordstor gruppe som mottok fagbrev innen kontor- og administrasjon. Bak fra venstre: Heidi eva nymo, 
Sissel Simsø, Wivi Andersen Severinsen, Kristin Alfrid thoresen, inger Lise Myrvang Krokstrand. foran fra venstre: Beate Ma-
riann Myrvoll Selstad, vibeke edvardsen, Siv gunn Halvorsen, eli olaug grytvik, Janne Brit Møller rosting. ikke tilstede innen 
kontor og adminstrasjonsfaget: Sandra Kristine Aakre Arendarska. foto: dagfinn Kolberg

 KunnSKAP for ALLe
Selv om kurset først og fremst henvender 
seg til de med 4-5 års praksis på baken, kan 
alle ha nytte av et slikt opplegg, mener Bot-
tolfsen.
- Alle som er interessert i å være med må 
registrere seg på VIGO for å få realkompe-
tansevurdering. Hvis vi får mange nok som 
har rett på videregående opplæring, det vil 
si åtte stykker, vil kurset også bli billig for 

de som deltar, forklarer han og fortsetter:
- De deltagerne som deltok i fjor var svært 
fornøyd med opplegget, kurset var kort, 
fleksibelt og tilbakemeldinger om at det 
var nyttig fikk vi flere av. I tillegg kan det å 
få fagkompetanse være med på å øke stolt-
heten rundt eget fag, det er også viktig!

Tekst: Ingunn Dahle

SAtSer På KoMPetAnSeØKning: John Howard Bottolfsen ved oPuS Meløy mener 
at det å øke den faglige kompetansen styrker stoltheten rundt eget yrke. foto: ed-
mund ulsnæs



Alder:  18 år
Yrke:  Lærling produksjon 
Firma:  EWOS

- Hvordan ser en helt vanlig arbeidsdag ut for 
deg, Isak?
- En normal dag på jobben kan være veldig va-
riert. Hvis jeg jobber i produksjonen kjører jeg 
gjerne en fôr-linje sammen med en operatør. El-
lers kan det være at man holder på med renhold 
eller er i pakkingen med lasting av biler eller bå-
ter. For tiden jobber jeg på råvare-siden. Enkelt 
sagt er oppgaven da å fylle på de råvarene man 
trenger for å kunne lage fiskemel som til slutt 
blir til fiskefôr.

- Hvilke oppgaver trives du best med?
- Egentlig liker jeg alt. Det som er fint er at job-
ben er såpass variert, man slipper at noe blir ru-
tine. Det gjør at man ikke blir lei, det er noe av 
det fine med å jobbe på EWOS. Som lærling fø-
ler jeg at jeg har blitt godt ivaretatt, selv om det 
ikke er lett å få noe fast etter endt læretid. Men 
man vet jo aldri, kanskje er jeg en av de heldige.

- Hvorfor valgte du akkurat denne bransjen?
- Jeg er nok litt påvirket av familien, flere 
av mine nærmeste jobber eller har jobbet på 
EWOS. Og så hadde jeg sommerjobb her fra jeg 
var ganske ung, da fikk jeg en god formening om 
hva et slikt yrke innebærer. Det naturlige valget 
ble å ta linjen for kjemi og prosess i Glomfjord 
etter endt ungdomsskole. Egentlig har jeg vel 
ikke vært spesielt interessert i å velge noe annet 
og jeg har heller aldri angret på det valget jeg 
tok. Etter endt utdanning finnes det mange valg-
muligheter. På EWOS får man ta del i en variert 
prosess, det er en god erfaring å ta med seg. Man 
må lære seg å være årvåken og følge med.

- Hvordan trives du?
- Jeg trives kjempegodt. I tillegg til meg er det 
ett-par andre lærlinger på min alder. Det er også 
lov å flire og ha det artig på jobb. Samtidig stil-
les det krav, heldigvis er de andre flinke til å vi-
dereformidle det de kan. Noen ganger kan det gå 
raskt unna i svingene, da kreves det at man kan 
jobbe effektivt. EWOS er kanskje inne i en liten 
bølgedal akkurat nå, men jeg har trua på at det 
kan snu fort igjen. Hadde jeg fått muligheten til 
fast jobb etter endt læretid hadde jeg takket ja.

- Hva er dine sterke sider?
- Jeg tror jeg er flink til å være fokusert når det 
behøves, for eksempel når vi kjører linje. Det er 
viktig for at resultatet og produktet skal bli best 
mulig. Og så er jeg ikke redd for å spørre hvis 
jeg lurer på noe. Det er også en styrke, mener 
jeg.

- Hva bruker du fritiden til?
- Det varierer en del. Jeg går skift, så jeg jobber 
på forskjellige tider av døgnet. Jeg har kjæreste 
på Ørnes, vi tilbringer en del tid sammen. Ellers 
er jeg sammen med venner og tar gjerne en tur 
ut på puben i helgene. Når det er revysesong er 
jeg med her på Halsa. Før gikk jeg på toppturer, 
den interessen har jeg ikke lenger. For tiden liker 
jeg meg best på bakkenivå, men kanskje endrer 
dette seg med tiden.

Tekst: Ingunn Dahle. Foto: Edmund Ulsnæs

Med mangfoldig industribakgrunn i baga-
sjen, har Torstein (46) landet hos gjødsel-
produsenten Yara i Glomfjord. 
- Jeg er en operasjonell fyr, jeg liker å være 
nært hvor ting skjer!

fLyttet HJeM
Etter jobb i Singapore for Si Pro som drifts-
direktør, deretter innom Drag i Tysfjord og 
bedriften TQC - The Quarts Corp AS og 
med tittelen fabrikksjef. Nå er tilværelsen 
som ukependler over og Torstein både job-
ber og bor i Meløy.
- Yara Glomfjord skal øke sin produksjon 

tar kontroll i pkl

HJeM tiL MeLØy: etter flere år med jobb utenfor egen kommune, er torstein fornøyd 
med å slippe pendlertilværelsen. – Jeg ser frem til spennende og utfordrende arbeids-
dager hos min nye arbeidsgiver yara. 

Synlig produksjonsstyring, 
visualisering og standar-
disering er tre nøkkelord 
for nytilsatt driftssjef i PKL, 
Torstein Svendsgård.

MåL og reSuLtAter: torstein Svendsgård foran tavla som på en enkel måte skal synliggjøre hvert enkelt skifts måloppnåelse når det 
gjelder produksjon. – Slik visualiseres produksjonen og problemer som oppstår kan lettere tas tak i når man ser hvor skoen trykker, 
mener driftssjefen. Begge foto: edmund ulsnæs

Så er jeg opptatt av 
alle skal forstå det som 
skjer og være motta-
gelige for forbedrings-
forslag.

En del utstyr skal opp-
graderes og noe skal 
byttes ut. Noe av det 
vi vurderer er en multi-
docker.
TORSTEiN SVENDSGÅRD

med omtrent 20 prosent, dét gir store utfor-
dringer også for PKL, sier Torstein som er 
en mann som liker å være nødt til og tenke 
nytt.
- Det er nødvendig å finne gode løsninger, 
både når det gjelder det organisatoriske og 
det maskinelle. 
- Hva er hovedmålet for deg fremover, Tor-
stein?
- Det er å få en vareflyt gjennom PKL som 
står i stil med produksjon og det salget vi til 
enhver tid har. Vi har en del å gå på, men jeg 
er ikke i tvil om at vi skal få det til!

tunge inveSteringer
Og nå investeres det tungt innenfor portene 
i Glomfjord. Pakkeri-kai-lager får tilført 35 
millioner frisk kapital som over en periode 
frem mot 2017 skal sørge for merkbar kapa-
sitetsøkning.
- En del utstyr skal oppgraderes og noe skal 
byttes ut. Noe av det vi vurderer er en mul-
tidocker, snart reiser vi til Sverige for å se 
på denne typen utstyr. Dette er en mye mer 
effektiv måte å laste båter på. I tillegg ser 
vi på interne prosesser og infrastruktur med 
rom for forbedring. 
Å sette seg inn i prosessen rundt produk-
sjonen antyder Torstein er den største utfor-
dringen akkurat nå i startfasen som drifts-
sjef. 
- I Yara-systemet går mange betegnelser 
på nummer istedenfor navn, det er nytt og 
litt uvant. Jeg vil involvere meg mye i den 
daglige driften, det skjer ekstremt mye hele 
tiden!

SynLiggJØring
Torstein er opptatt av synlig produksjons-
styring. I trappeoppgangen hvor vi svinger 
opp til hans kontor henger en tavle som på 
en enkel måte skal vise resultater for hvert 

enkelt skift i løpet av en arbeidsdag.
- Denne tas i bruk nå. Her kan formannen på 
hvert skift skrive inn om de klarte å oppnå 
de målene som er gitt på forhånd, forklarer 
driftssjefen enkelt. 
- Det gir en lettere oversikt for alle, og gjør 
at vi på en oversiktlig måte kan se avvik fra 
produksjonsplan, noe som igjen gjør det en-
klere å sette inn tiltak på de aktuelle områ-
dene.
Også standardisering, det at arbeidsoppga-
ver skal gjøres på samme måte av alle, er 
noe Svendsgård har fokus på. 
- Vi har en del å ta fatt på fremover, men det 
viktigste er at vi drar lasset sammen!
- Hva slags type sjef ønsker du å være?
Torstein tenker seg litt om før han svarer:
- Jeg vil være inkluderende selv om jeg nok 
kan ha bastante meninger. Så er jeg opptatt 
av at alle skal forstå det som skjer og være 
mottagelige for forbedringsforslag. Det å gi 
tilbakemeldinger på et skikkelig vis er vik-
tig. Så skal ikke PKL reformeres på én dag, 
vi tar steg for steg for å bli bedre for frem-
tiden!

Tekst: Ingunn Dahle. 
Foto: Edmund Ulsnæs
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Selv om slepebåtene Boa frigg og Boa tyr blir smågutter ved siden av de ordinære gjødselbåtene, kan vi se i forhold til kaia at de heller ikke akkurat er sjarker.  Lengden 
på tvillingbåtene er 33 meter, høyden  10, kjølen stikker fem meter ned og vekten er 400 dødvekttonn. og ingen fare – her er det muskler nok! når disse to hentes opp fra 
basen i trondheim er det nesten aldri for å hjelpe gjødselbåtene ved hovedkaia, med mindre det er de aller største ruggene på 30-40.000 tonn. nei, frigg og tyr skal hjelpe 
skipene som kommer inn med ammoniakk. dette skyldes både strenge sikkerhetsforanstaltninger rundt ammoniakkgass, og at det kan være nokså ruskete vær ved am-
moniakkaia når vinden står på fra «verste» retning. tekst og foto: edmund ulsnæs  

Selv den mest innbarkede Glomfjord-pa-
triot vedgår at sentrumsområdet kan trenge 
en kraftig ansiktsløfting. Og endelig, etter 
en årrekke med forhandlinger og kom-
munal saksbehandling: nå stikkes gra-
vemaskinskuffa i bakken for å spise bort 
rundkjøringa.
- Det stemmer, vi begynner tirsdag 7. april, 
bekrefter arbeidsleder Håvard Jentoftsen 
hos Terje Halsan AS.

KAnSKJe deSeMBer
Dermed vil alle som trafikerer Glomfjord 
sentrum måtte finne seg i anleggsarbeid og 
omkjøring hele resten av dette året. For ho-
vedentreprenør Halsan er den første jobben 
å legge om høyspentkabelen som følger 
hovedvannrøret til Yara under bakkenivå. 
Deretter skal en god del rør i grunnen 

ansiktsløft-start
Endelig anleggsstart. Når rundkjøringa i Glomfjord fjer-
nes, blir det mer plass for både bilister og fotgjengere.

endelig anleggsstart i glomfjord. datoen er 7. april.

skiftet ut, pluss den store rørjobben inn mot 
syrefabrikken. Oppå bakken skal det legges 
asfalt gjennom dagens rundkjøring, gjøres 
plass til over 40 parkeringsplasser og leg-
ges granittstein, samt beplantes.
- Planen er å være ferdig midt i desember, 
men litt avhengig av vær og føre kan det bli 
slik at en del steinlegging skyves til neste 
vår, opplyser Håvard.

Mer PLASS for ALLe
Å fjerne den nær 400 kvadratmeter store 
rundkjøringa åpner både for mer parkering 
og mer plass for fotgjengere. For eksempel 
skal det etableres parkering langs veggen 
av Rema 1000-bygget. Undergangen ved 
hotellet stenges.
- Den endelige kontrakten med Meløy 
kommune skrev vi for bare 14 dager siden, 

så nå inngår vi kontrakter med våre under-
leverandører.
Halsans hovedentreprise er på rundt 27 mil-
lioner kroner inkludert moms, og nå skal 
Rørlegger Fauske, Norsk Revegetering, 
Meløy Elektro og Nordasfalt leies inn til 

hver sine deler av prosjektet.
- Dette er vårt største oppdrag noensinne, 
og vårt første som hovedentreprenør, så 
dette blir litt spennende for oss, også, 
smiler Håvard.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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