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I skarp rute
Reisverk på tur opp, og merkbart mer folksomt i tomta:
REC ScanWafer-utbygginga møter våren i skarp rute.
- Men vi fikk en tøff start der vi brukte opp en del slakke både 
tidsmessig og økonomisk, sier oppdragsleder Øyvind Jenssen. 

s. 6-7

Muligheter
- Jeg har ideer selv, og de ansatte ser 

også nye muligheter for MBS, sier Tor 

Arne Gransjøen.

       s. 21

Blir skift-
arbeider
Jordmor i hjemlandet, nå 

blir hun skift-operatør i 

waferproduksjonen.

Profilen, s. 12
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Kjent for de fleste gjennom andre 

kanaler er det vel nå at Jøran 
Werningsen (HPP) og Veronica 

Brun har fått en gutt siden sist. 

Samme med Frode Jørgensen 

(også HPP), som sammen med Heidi 

Mikalsen har fått en gutt.

Mer Om folk: side 16-17

Gi meg beskjed!
Aktivitetsnivået i Glomfjord 

Industripark er stort, og du har 

sikkert en travel jobb med mange 

viktige oppgaver. For meg er det 

viktig å lage et blad som best mulig 

speiler alt som skjer. Men da trenger 

jeg din hjelp! Gi meg beskjed om 

viktige møter, prosjekter, utvidelser 

og  stabsendringer i din virksomhet!

Edmund, 99299908 - edmundul@

online.no

Du husker ham kanskje som det første 

mannlige innslaget på Sentralbordet i 

industriparken? Nå har Helge Grøtting 

sluttet i Yara. 50-åringen rakk å arbeide 

nær �0 år i bedriften, før han gikk over 

på uføretrygd i desember i fjor. Fra Inndyr 

opprinnelig, men flyttet til Glomfjord og Hydro-

arbeid i 1976.

- Først var jeg i plateverkstedet, så 

maskinverkstedet, før jeg søkte meg til 

Sandblåsen og trivdes godt der – jobbet der 

helt til skaden.

Skaden, ja. Helge falt ned en trapp og brakk 

kneet i 1987. Dette endret det meste for 

Helge. Etter ett og et halvt års sykefravær, 

kom han nemlig tilbake til en bedrift som 

forberedte seg på omstilling.

- Ja, jeg var på mekanisk til 199�, men så kom jeg til Arbeidstøy og 

Kjørekontoret og etter hvert Vakta og Kantina, der jeg var det første 

mannfolket. Dette var en flott tid, husker Helge.

Men i 2000 avviklet Hydro Agri skiftarbeid i Vakta, og brikker måtte 

flyttes på ny. Helge havnet i Syrefabrikken, forsøkte seg på skolegang 

og var senere også en periode i PKL, før han takket for seg på slutten 

av fjoråret.

- Det har vært mange harde år, men jeg har det bra nå! Nå bor jeg 

sammen med to kvinner i Mevika – en av dem har fire bein. Hunden har 

jeg med meg overalt, forteller Helge Grøtting.

- Jeg slutter ikke i Yara fordi jeg er gått lei, 

men fordi jeg ønsker enda større utfordringer. 

Jeg ble derfor svært glad da jeg fikk tilbud om 

jobb som vedlikeholdssjef i REC ScanWafer! 

Herulf Olsen (4�) bytter nemlig 

arbeidsgiver i Glomfjord Industripark, etter 18 

års tjeneste for Hydro/Yara. I juni gjøres byttet, 

og

- Det ligger utrolig mange utfordringer og venter 

på meg i REC ScanWafer! Det skal bli moro å 

bli kjent med en ny arbeidsplass, bli kjent med 

nye medarbeidere og ta fatt på en ny jobb, 

smiler Herulf.

Jobb for ham har altså i nær to tiår vært hos 

waferprodusentens park-nabo, gjødselprodusenten Yara. I en rekke ulike 

funksjoner.

- Jeg har vært automatiker, seniortekniker, arbeidsleder for både automasjon 

og elektroverkstedet på øvre område, driftskoordinator i produksjon og 

vedlikeholdskoordinator for automasjon og elektro. Det siste halvannet året 

har jeg vært engasjert som prosjektleder for innføring av ”systematisk drift og 

vedlikehold” ved Yara Glomfjord.

Herulf er 4� år og kommer opprinnelig fra Lavangen i Troms. Han er samboer 

med Kirsti, og har barna Alexander (1�) og Maria (12).

Sagmann Joachim Solbakken er 

klar for nye oppgaver. Nordsjøen neste. - Det 

stemmer, 8. mai skal jeg på sikkerhetskurs, 

og så er det ut på plattform for Smedvig i 

Stavanger, forteller 24-åringen.

Som forlater wafersagene ved REC 

ScanWafer for å bli boredekksarbeider. Artig 

å prøve noe nytt, sier han.

- Egentlig er jeg elektriker, der jeg tok 

fagbrev etter å ha tatt grunnkurs og vk1 her 

i Glomfjord, og vk2 i Bodø. Men det ser ikke 

ut til at jeg blir å jobbe som elektriker med 

det første! smiler han.

Glomfjord-mannen har samboer og 1 barn, 

som nå må venne seg til at Joachim er 2 

uker ute, 4 uker hjemme.

Kenneth flytter sørover, men blir i familien: - Ja, jeg har fått fast jobb som 

operatør ved den nye fabrikken til REC ScanWafer på Herøya, så nå har jeg 

fått permisjon i Glomfjord og begynner der nede 10. juli, forteller Kenneth 
Solbakken.

Fortsatt wafere på den karen, altså. For øvrig en type jobb �1-åringen fra 

Neverdal har hatt siden i desember 2001, 

nå jobber han primært på sagene, men 

også i grovvasken og på waferlinja.

- Før det igjen jobbet jeg forresten i 

industriparken, både i bygningsavdelingen 

til Hydro og nede i PKL.

For tiden har faktisk Kenneth også 

status som lærling – han tar senere i år 

fagprøve i kjemisk-tekniske fag. Fra før 

har han videregående skole, allmenne 

fag, samt forberedende studier fra 

universitet. Mange kjenner ham lokalt fra 

musikalske sammenhenger – senest under 

festlighetene i Vinterfestivalen i Glomfjord.

- Jobben der nede blir omtrent den samme 

som her, men det blir artig å prøve noe 

nytt – jeg har jo allerede vært her vesentlig 

lengre enn jeg hadde planlagt, mener 

Kenneth.

EWOS har økt kompetansen i staben siden sist - 12 av de 

ansatte har bestått fagprøven i fagoperatørfaget, kjemisk teknisk 

industri: Finn Stavnes, Fred-Ove Pedersen, Kenneth Wolden, 

Kjell Solhaug, Kurt Sjøteig, Kjell Hugo Wilmann, Per Arne 

Hansen, Børge Hansen, Eirik Pedersen, Jarl Ivar Mikkelborg, 

Anders Eilertsen og John-Åge Birkelund.

Alltid hyggelig å gratulere nye fagarbeidere! 

Først Frank Isaksen i Yara Glomfjord, 

som siden sist har bestått fagprøven i 

materialadministrasjonsfaget. I samme 

bedrift har Martin Fallhei fullført sin læretid 

og bestått fagprøven i kjemiprosessfaget. 

I Hydro Production Partner har Svein Olav 

Kibsgård og Henrikke Kvam Fagerli bestått 

fagprøven i elektrikerfaget. REC ScanWafer 

har også fått 2 nye fagfolk: Irene Solem og 

Ragnhild Heen Andersen i fagoperatørfaget, 

kjemisk teknisk industri.

Heidi Nilsen er nytt fjes i REC ScanWafer - 

praksisplass i kantina. Erik Kvaløy er også på 

praksisplass - han i logistikkavdelingen.

Jeg vil gjerne takke mine 

arbeidskolleger, familie og 

venner for oppmerksomheten i 

forbindelse med min 50-årsdag!

Alan

Nok en ”slisker” har gått ut 

av aktiv tjeneste for Yara. 

Men avtalefestet pensjon 

betyr ikke mindre aktivitet 

for Magnar Edvindsen (62).

- Nei, jeg er jo glad i sport, og er 

ute på tur stort sett hver dag. Og 

så bruker jeg mye tid i sjarken min. 

Det er fantastisk å kunne disponere 

tiden sin akkurat som man vil! sier 

nybakt pensjonist Magnar, som tok 

ut pensjon fra årsskiftet.

Før Hydro rakk unggutten både 

Mange gamle travere har takket for seg i Yara 

siden sist: Nils Mentzoni tok ut uførepensjon 

fra 4. januar og Bjarne Johansen det 

samme fra 1�. februar. Og den siste dagen i 

mars var også formelt den siste dagen på jobb 

for � karer som gikk av på AFP: Steinar 

Skarstein (se egen sak annet sted i 

bladet) Børre Johansen og Sigurd 

Johansen. Fra forrige utgave vet du også 

at Rose Olsen har meldt overgang til REC 

SiTech - hun sluttet i Yara �1. mars.

vanlig fiske og fiske etter 

stor-hval. I industriparken 

husker nok mange ham fra 

bedriftsidrettslaget, med hans 

ikke ubetydelige skitalent 

og svært mange timer på 

sykkelsetet. Med innpå 44 år i 

arbeid for gjødselprodusenten 

tilhører han for øvrig dem som 

har aller lengst tjeneste. Etter 

noen uker som visergutt våren 

1962 mønstret han på i den 

daværende malingsavdelinga, 

bare 19 år gammel. Deretter 

PKL, der han har vært i alle år 

siden.

- Den gangen var det 

løssekklasting på slisker 

– det var hardt arbeid med få 

pauser, og nybegynnerne fikk 

kjørt seg. Jeg har sett kraftige 

karer som slet fælt med dette, 

men det var rett og slet bare å 

få inn den rette teknikken med 

sekkene. Joda, og så var det 

jo en æressak å få stuvet heilt 

oppunder dekket på båtene!
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- Vi kan selvsagt ikke reg-

ne med å få tilslag på alle 

tilbudene vi har lagt inn, men 

dette tegner absolutt til å bli et 

stjerneår for Hydro Production 

Partner! sier daglig leder Arn-

stein Jensen.

For når REC ScanWafer utvider for �68 

millioner kroner, og Yara investerer på et 

nærmest historisk nivå i Glomfjord, ja, da 

er det ett navn som ofte går igjen: Hydro 

Production Partner.

- Ja, i vinter har vi regnet på jobber for 

mange 10-talls millioner kroner og levert 

inn tilbud. Vi kan selvsagt ikke regne med 

å få tilslag på alt, men dette årete har de 

beste forutsetninger for å bli et jubelår for 

oss. Dersom vi klarer å betjene alle nye 

oppdrag i tillegg til den ordinære driften, 

så blir dette ren gevinst, og vi går mot en 

opptur som denne bedriften ikke har hatt 

på mange, mange år, mener Arnstein.

REC Wafer og Yara
Riktignok fikk ikke HPP anbudet på rørar-

beid – det gikk til Mo i Rana og Multirør. 

Men fortsatt kan man få hånd om den 

store elektrojobben i REC ScanWafer-

utbyggingen. Størst i parken i år er ellers 

flere store Yara-jobber som skal utføres 

under revisjonsstansen midt i juni.

- Der spiller vi en hovedrolle på vedlike-

holdssiden, og i tillegg har vi forhandlet 

med leverandørene av ny kjel og nytt 

vannrensingsanlegg , med tanke på at vi 

kan ha en utførende rolle istedenfor at de 

skal sende masse folk til Glomfjord.

Stor aktivitet
Wafer-utvidelsene er en viktig grunn til 

at kalkulatorene har gått varme i vinter, 

både for ham selv og HPP-ingeniørene. 

Men generelt er bygge- og utviklings-

aktiviteten i Glomfjord Industripark 

voldsom, og Jensen & Co. er både ge-

ografisk og på andre måter ofte den mest 

naturlige samarbeidspartneren på for 

eksempel rør og elektro. Administrasjons-

sjef Vidar Andersen har lang HPP-fartstid, 

og sier:

- Jeg kan ikke huske sist at vi hadde 

så stor grad av utfakturering av in-

geniørtjenester helt fra starten av et nytt 

år.

- Selvsagt har utbyggingsvedtaket i REC 

Wafer hatt stor betydning for oss. I tillegg 

Et stjerneår
Historisk travel 

januar
Bedre samarbeid 
med leverandører

- Må ikke ta 
helt av!

opplever Yara lokalt et år med store 

investeringer. Samtidig var vi flinkere i 

fjor høst til å planlegge aktiviteten også 

etter årsskiftet, slik at det ikke ble dødtid i 

januar, begrunner Arnstein.

Oppdrag i kø
En periode i mars ble det regnet anbud 

nærmest natt og dag for å få napp i den 

største jobben av dem alle – levering og 

montering av alt av rør til REC Scan-

Wafer-nybygget. Dernest kommer den 

betydelige jobben med å legge ”milevis” 

med kabler i samme bygg – altså alt av 

elektroinstallasjoner. Dette i tillegg til de 

”vanlige” oppdragene for REC ScanWafer 

og at personell er utleid på heltid til utbyg-

gingen. Og Arnstein fortsetter:

- Så har vi riving av Kompressorhallen, 

der vi stiller med prosjektlederen, Lindor 

Lorentzen. Så skal Promeks-anlegget 

ut, likeså Yaras kompressorer, nye bygg 

skal opp på grunnmurene, SiPro skal 

inn der, alt dette har vi regnet på eller 

skal vi regne på. Så skal Prilletårnet til 

Yara rehabiliteres, og de har prosjektet 

med superren KS – det er veldig mye vi 

allerede har en finger med i eller ønsker 

å få det. 

Staben vokser
66 millioner kroner var årsom-

setningen de om lag 90 HPP-

ansatte i Glomfjord leverte i 

fjor. Du har nettopp lest deg 

til at det tallet kan bli passert 

Med når de store 
satser

med svært god margin i år.

- Flere ansatte, da?

- Noen flere faste blir det, men vi 

løser det meste ved å leie inn ekstra 

bemanning, slik at vi blir kanskje 95-100 

personer i arbeid. Men så er vi helt klart 

avhengig av et godt samarbeid med våre 

underleverandører, som stiller med sine 

folk. Når det gjelder revisjonsstansen, 

har vi bare der et innleiebehov på 70-80 

personer. Midt oppe i dette må vi jo også 

beholde fokus på at dette året er en topp 

– vi må ikke ta helt av og ansette en 

masse folk, slik at vi er overbemannet 

den dagen vi kommer tilbake til en drift-

ssituasjon med mest vanlig vedlikehold.

- Dette er gode nyheter for flere enn dere 

i HPP?

- Ja, det er det. I vinter har jeg brukt 

veldig mye tid på å bygge allianser med 

underleverandører, slik at vi kan stå 

rustet til å stå fremst i køen når de ulike 

oppdragene skal fordeles. Og det er ikke 

bare lokale underleverandører, for for 

mange blir dette for store jobber, men 

også firmaer på Mo og i Bodø har viktige 

oppdrag i Glomfjord Industripark.

FOR HPP

HPP-leder Arnstein 

Jensen ser at 2006 kan 

bli et ekstraordinært 

godt og travelt år for 

bedriften. - Men nå må 

vi ikke ta helt av, vi må 

huske at det kommer 

mer ordinære driftsår 

etter dette, mener han.

Travle tider for Terje Benjaminsen, Dag Olsen og Arnstein Jensen i HPP.

REC ScanWafer-utbyggingen til 368 

millioner kroner og Kompressorhallen 

som skal rives. To grunner til at 2006 

kan bli et særdeles godt år for Hydro 

Production Partner i Glomfjord.
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- Vi fikk en tøff start der vi 

brukte opp en del slakke både 

tidsmessig og økonomisk. Men 

dette har vi tatt inn, og ser ikke 

for oss at vi skal overskride 

rammen verken på økonomi 

eller tidsbruk, forteller Øyvind 

Jenssen. Men REC ScanWafer-

bygget må bygges i to deler.....

- Fordi vi visste at dette var en gam-

mel industritomt, la vi inn ekstra slakke i 

budsjettene, og i starten måtte vi bruke 

en del av det. Det var rett og slett flere 

høyspentkabler i bruk i grunnen enn vi 

trodde. Så dette tok ekstra tid, pluss at vi 

måtte dele bygget i to, forklarer Øyvind.

Enkelte høyspent-kabler gjennom tomta 

kan nemlig ikke legges om før under 

sommerens revisjonsstans i Yara. Det 

betyr rett og slett at

- Vi bygger ferdig den fremste delen, leg-

ger gulv, installerer prosessutstyr og set-

ter opp midlertidig vegg. Så setter vi opp 

resten av bygget etter revisjonsstansen. 

Dette gjør prosjektet enda mer kompleks, 

og vi har måttet kastet om en del på de 

opprinnelige planene, men byggeledelsen 

har klart å løse dette på en ypperlig måte, 

mener han.

Tok inn det tapte
God flyt er nemlig av stor betydning. For 

ingen må tro at ”romslig” budsjett – om 

lag �70 millioner kroner – betyr romslig 

med tid….

- Nei, det er svært viktig å få fabrikken i 

drift til avtalt tid. Silisium-en ligger der, og 

kundene venter på wafere, så hver dag 

med tapt eller forsinket drift på utstyret er 

tapt fortjeneste for oss.

Høyspent-problemene var heller ikke de 

eneste i starten. Da vannet skulle steng-

es for å kjøre ensidig vannforsyning til de 

to REC-bedriftene og Nedre Område, så 

ble det for liten kapasitet i eksisterende 

ledning.

- Men på kort tid fikk vi inn et vogntog 

med plastrør, sveiset og etablerte ny 

forsyning som ligger ved nedre enden av 

Kompressorhallen. Riktignok tapte vi en 

uke på dette, men den har vi arbeidet inn 

fordi arbeidet med kulvert (teknisk rom i 

kjeller) gikk mye fortere enn vi trodde.

Holder fokus
Framdriften i utbyggingen går nå fra den 

ene viktige milepælen til den andre. I 

disse dager er monteringen av utstyr i 

den brede kulverten innledet, og arbeidet 

som virkelig er synlig – stålkonstruk-sjo-

nen for nybygget – reises nå. Så skal 

underentreprenører på rør, elektro og 

VVS i arbeid.

- Opprampingen er en lang prosess som 

gjøres i flere bolker. Det er i juni at den 

nye ovnen kommer som gjør at vi i fra 

august skal ha økt produksjonen av 

ingoter.

- Klarer dere å opprettholde produksjonen 

midt oppe i dette?

- Ja, det har gått relativt bra. Vi har sett 

en del fokusproblemer, men har klart å 

ta det inn. De virkelig store utfordringene 

kommer selvsagt når vi skal sette inn nytt 

utstyr, flytte på utstyr og åpne mellom 

byggene, mens produksjonen går. Det er 

i juli og august at det virkelig blir hektisk 

inne i hallen, selv om vi allerede har revet 

skiftlederkontoret for å gjøre plass til den 

nye ovnen. Men produksjonsmålene våre 

er jo ikke endret, de er skjerpet fra i fjor, 

så….

- Vi fikk en tøff start, med 

forsinkelser på grunn av det vi 

fant i grunnen på tomta. Men vi 

er skarp rute med utbyggingen, 

lover Øyvind Jenssen i REC 

ScanWafer.

Tøff start - stram rute

5. mars 2006 ...og 25. april...23. april...3. april...24. mars...

Vår bildeserie fra toppen av 

Omformer-bygget i industri-

parken viser framdriften på 

REC ScanWafer-tomta.

Selskapet ScanWafer ble etablert 10. 

oktober 1994 av Reidar Langmo og 

Alf Bjørseth. To år senere ble spaden 

stukket i jorda for den første fabrikken i 

Glomfjord, og senere er fabrikken utvi-

det én gang. Dagens eiere, REC Wafer, 

har også etablert produksjonsanlegg 

for wafere på Herøya ved Porsgrunn, 

og nylig ble det vedtatt å investere �68 

millioner kroner i Glomfjord for å øke 

produksjonen ytterligere. Selskapet 

har om lag 185 ansatte i Glomfjord, der 

omsetningen i fjor var på mellom 700 og 

800 millioner kroner. Fabrikkdirektør er 

Tore Matre.

Industrifolk følger utbyggingsprosjektet.

- Da vi stengte ned vannforsyningen for å kjøre ensidig 

vannforsyning til oss og REC SiTech, så ble det for liten 

kapasitet i den eksisterende ledningen. På under en 

uke etablerte vi da en 250 millimeter-ledning som ligger 

oppå bakken i nedre ende av Kompressorhallen. Tiden 

vi tapte har vi jobbet inn igjen i arbeidet med kulverten i 

tomta, sier Øyvind.



Industrifolk  nr. 2 - 20068 9Industrifolk  nr. 2 - 2006

 

Ansvarlig utgiver

Ulsnæs Værsågod

Schalthuset

Glomfjord Industripark

Kontakt

75719057/99299908

edmundul@online.no

Spilderdalsveien 24,

8150 Ørnes

Redaktør

Edmund Ulsnæs

Tekst, layout, foto

Edmund Ulsnæs

Design og trykk

Forretningstrykk AS Bodø

Industrifolk    

Edmund Ulsnæs
Utgiver

På lederplass

 

Wenche Olsen

Fabrikksjef Yara 

Norge Glomfjord

En liten heder
Vil du vite hva jeg har drevet med de siste ukene? Hehe, du skal slippe hele 

regla, men jeg er journalist, så du gjetter vel at jeg har vært der ute og møtt folk! Jepp, den siste 

måneden har jeg produsert informasjonsbladet Entrepreneurn for Meløy Næringsutvikling, og 

etter det: full fart med bladet du nå leser.

Dermed har jeg fått møte spesielt mange som bygger selv. Altså de som ikke nøyer seg med å 

være ansatt - de vil etablere sin egen arbeidsplass, og gjerne plass til flere. Disse møtene er en 

spesielt interessant del av jobben min. Jeg er fascinert – ikke bare av typen Alf Bjørseth, men 

også av dem som bygger mikrobedrifter med 1-� arbeidsplasser.

Ikke at det er noe galt med lønnsmottakere! For hva var vel gründeren uten villige hender som 

har den viktige kompetansen som skal produsere, slik at virksomheten kan bygges ut – gi 

arbeid til enda flere? Nei, dette er ingen veiing der noen regnes som viktigere enn andre. Mer 

en heder til dem som, spesielt de første, tøffe årene, er så risikovillige at både privatøkonomi 

og nattesøvn settes på spill. Men som heldigvis ofte lykkes, og det til beste for flere enn seg 

selv: Meløy, som får nye arbeidsplasser som gir nye skattekroner og bremser fraflyttingen. Og 

Glomfjord Industripark, som kan få en ny og dyktig underleverandør av produkter 

eller tjenester som indirekte gjør konsernbedriftene trygge på at videre satsing 

her er riktig og trygt.

Holder du kveldsfri, helgefri og en fastspikret ferie som hellig? Og sliter med 

livsbalansen og nattesøvnen dersom det ikke kommer fast beløp på fast dato inn 

på konto hver måned? Og kikker stadig på klokka - er den ikke snart 15.�0? Da 

er det ikke sikkert at gründer-virksomhet er noe for deg. Men hva gjorde vi uten 

dem som faktisk vil, og tør? Når en bedrift er oppe og går, er det lett for hvem 

som helst å si at dette bare måtte gå bra, for dette produktet ville jo markedet ha! 

Men hva gjorde vi uten dem som ser dette før resten av oss? Og som er villig til 

å ta store sjanser for å bygge arbeid for seg selv og andre? Slike er det grunn til 

å unne all økonomisk gevinst i ettertid. 

For det dreier seg jo om arbeid. Uten jobb blir vi ikke i Meløy over tid – ikke minst 

fordi jobbene i dag finnes andre steder for den som vil, det er høy sysselsetting i 

landet Norge. Så dette er ment som en liten heder til alle dem jeg møter som gir 

sitt lille bidrag til at så mange av oss blir her. I perioder ofrer de både økonomi og 

nattesøvn for å nå sine mål. Jeg ønsker dem alle lykke til videre.

“Wenche, noen har skader seg. Det er noen fra vedlikehold som har fått syre på seg – i ansiktet. Det 

ser alvorlig ut”.

Hjertet hopper over � slag før det øker hastigheten til det dobbelte. 

Dette er det som ligger bak i hodet hver eneste dag, frykten for at det 

skal skje en alvorlig ulykke, at noen skal skade seg på jobb i våre 

anlegg. Så har det altså skjedd igjen, en alvorlig hendelse, men denne 

gangen hadde vi ikke flaks, denne gangen ble 2 personer skadet. 

Heldigvis ser det ut til å gå bra og ingen kommer til å 

få varige mèn etter ulykken. Kanskje har vi hatt flaks 

likevel, for hva hvis de ikke hadde hatt gode ver-

nebriller på seg….., hva hvis det ikke hadde vært dusj 

i nærheten….hva hvis noen hadde mistet synet eller 

blitt vansiret for livet?

Severin Suveren har flaks – og uflaks.

I Yara skal det ikke være flaks og uflaks som skiller 

om de som jobber i anleggene våre skal kunne gå 

uskadde hjem fra jobb hver dag. I Yara skal det være 

vår egen innsats, holdninger og bevissthet som skal 

legge grunnlaget for om vi unngår ulykker eller ikke.

Vi vet at den største trusselen mot vår eksistens er 

ikke utfall i syrefabrikken eller dårlige priser. Den 

største trusselen er en alvorlig ulykke med tap av 

menneskeliv.

En slik hendelse vil medføre at samfunnet, 

myndigheter og våre eier vil stille spørsmål ved vår 

evne til å drive denne type virksomhet, og den nega-

tive publisiteten som følger i etterkant vil sannsynligvis 

sende aksjekursen i fritt fall.

Det viktigste prosjektet i Yara i 2006 er implementer-

ing av ”Adferdsbasert Sikkerhet”. Dette prosjektet 

fokuserer på adferd og holdninger hos hver enkelt av 

oss. Det legges vekt på at vi skal observere hverandre 

i arbeidssituasjonen og identifisere sikker og risikofylt 

adferd. 

Alle som har reist ut med helikopter til en av Hydro sine oljeplattformer 

har i sikkerhets- gjennomgangen fått opplest et dikt som gjør sterkt in-

ntrykk. Vær bevisst på at ikke du kommer i samme situasjon som 

”jeg-personen” i diktet. Ser du en risikofylt situasjon – så stopp den!

Vi vet at den største trusselen mot vår ek-
sistens er ikke utfall i syrefabrikken eller 
dårlige priser. Den største trusselen er en 
alvorlig ulykke med tap av menneskeliv.

“

- Mange RDA-bedrifter i Salten har ikke tilgang til nødvendig 

kompetanse på enkelte fagområder. Det kan løses ved 

nyrekruttering, eller ved å øke kompetansen til dagens medar-

beidere. Nå vil vi betale inntil 200.000 kroner pr. person hvert år 

for ansatte med studiekompetanse som tar høyere utdanning. 

(Heidi Øyvann i Innovasjonsprogram Salten til Avisa Nordland)

- Norge får anledning å øke støtten til næringsvirksomhet i distrik-

tene. Det er ESA, EUs konkurransetilsyn, som legger til rette for at 

Norge kan utvide det distriktspolitiske virkeområdet fra 25,8 prosent 

av folketallet, som gjelder i dag, til 29,1 prosent av folkemengden 

i 2007. Dette utvider vår mulighet til å føre en distriktspolitikk som 

møter utfordringene næringslivet i distriktene nå får. 

(Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga til 

Arbeiderpressens Nyhetsbyrå)

- Fortsatt kan vi vise til en nedgang i ledigheten, og vi merker 

også at henvendelsene fra fra arbeidsgivere som søker arbeidsk-

raft er økende. Dette betyr at det er høy aktivitet og god etter-

spørsel. Og vi har ledig arbeidskraft som kan tas i bruk. Gjennom 

tilpasning og tilrettelegging, gjerne i samarbeid med Aetat, er det 

mulig å skaffe til veie god, lokal arbeidskraft.

(Distriktsarbeidssjef Jan Inge Vibe om ledigheten i mars 2006)

- Ørnes sentrum skal bli et fyrtårn mellom Bodø og Mo, men da må 

vi få økonomisk drahjelp fra Statens Vegvesen, Innovasjon Salten 

og Nordland Fylkeskomm une. Prosessen mot utfylling av fjæra og 

omlegging av riksvegen må komme i gang dette året, hvis ikke vil 

det være en katastrofe for Ørnes som kommune- og regionsenter.

(Meløy-ordfører Arild Kjerpeseth til Avisa Nordland)
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Steinar Skarstein ble født i Narvik i 1944, og tilbragte oppveksten i 

Risøyhamn på Andøya. Til Glomfjord kom han i 1969, til jobb for Hydro 

som arbeidsleder i Ammoniakkfabrikken. To år senere tiltrådte 27-åringen 

som fabrikkmester samme sted, en jobb han stod i til 1988. Etter et år 

som fabrikksjef for Hydro Seafoods förfabrikk på Myre, ble han engasjert 

i utviklingsarbeidet i Glomfjord der målet var å etablere ny virksomhet i 

forbindelse med at Ammoniakkfabrikken skulle legges ned.

- Vi arbeidet med og utviklet en rekke prosjekter: etablering av 

Natriumklorat-fabrikk i Glomfjord, bygging av ny syrefabrikk og flytting 

av syrefabrikk fra Rjukan. Så ønsket vi også å utnytte tilgangen vi hadde 

til varmt vann, og prosjekterte oppdrett av både piggvar, ål og stør. Jeg 

husker også arbeidet med “mikrosfæriske perler”, der produktet skulle bli 

refleksglass til bruk i maling for merking i vegbanen. Så, da Eka Nobel 

kom på banen og etterhvert etablerte råglass-fabrikk her, deltok jeg i 

prosjekteringen - likeså i etableringen av titanrør-fabrikken (bygget der 

REC SiTech holder til). Så ble Meløy Næringsutvikling etablert, og da 

kom først arbeidet med hanskefabrikken inn i bildet, deretter riving av 

bygg i forbindelse med etableringen av ScanWafer. Jeg var blant annet 

prosjektleder for salg av det som var i Ammoniakkfabrikken - hele 8.000 

tonn utstyr - omlag 1.000 lastebillass - ble fraktet bort, forteller han.

I forbindelse med sin avgang som teknisk konsulent og overgang til 

pensjon, har Steinar Skarstein hatt et betydelig arbeid med å avvikle alle 

sine tillitsverv. Det begynte for alvor i 1992, da han ble valgt til leder for 

bedriftsgruppa i NITO (Norges Ingeniørorganisasjon) i Glomfjord. Her 

ble han Salten-leder året etter, og i 1997 leder av NITOs konserngruppe 

i Hydro, med 900 medlemmer. Samme år gikk Steinar også inn som 

styremedlem i Hydros pensjonskasse, og ble valgt til nestleder i Sentralt 

samarbeidsråd, som var en sammenslutning av alle Hydro-foreninger 

utenfor Landsorganisasjonen. Via denne posisjonen kvalifiserte han seg 

også for en plass i Hydro-styret i 200�, som den første fra Glomfjord. Etter 

overgangen til Yara har han vært styremedlem i Yaras pensjonskasse 

og styremedlem i Yara Norge AS. Steinar Skarstein er fortsatt styreleder 

i Meløy Eiendom, datterselskapet til Meløy Næringsutvikling. Han er nå 

bosatt i Bodø, og har to voksne barn og fem barnebarn.

Steinar Skarstein

- Hvis du i dag skulle ha valgt en 

annen yrkesvei?

- Da ville jeg blitt jurist. I 

forretningsbransjen, da, ikke som 

forsvarsadvokat eller liknende. Juridisk 

interesse er litt av grunnen til at jeg har 

jobbet så mye med kontrakter i årenes 

løp, det er en type arbeid jeg liker veldig 

godt. Men som med de fleste andre var 

det jo en del tilfeldigheter bak yrkesvalget 

mitt. Og da jeg begynte på løpet som 

maskinist, følte jeg at jeg måtte fullføre 

det. 

- Hva kommer du til å savne, nå når du 

blir pensjonist?

- Jeg kommer til å savne de jeg 

har jobbet sammen med, miljøet. 

Etter så mange år i bedriften, med 

arbeidsoppgaver som i liten grad berører 

kjernevirksomheten, ser man fram til 

lunsjen i kantina, det å sitte sammen med 

de samme kollegene år etter år. Det blir 

gode vennskap etter hvert, men nå er det 

jo slik at mange er forsvunnet etter hvert, 

mange av mine beste venner jobber ikke 

her lenger. 

- Hva har vært ditt viktigste bidrag til 

bedriften, synes du?

- Det må være den kompetansen jeg har 

hatt, den har vært en fordel for bedriften. 

Og i omstillingsarbeidet de senere årene 

har jeg vært løsningsfokusert, kanskje 

ikke den typiske tillitsvalgte som står 

på barrikadene – mer opptatt av å finne 

løsninger enn å egge til konflikt.  

- Og du synes du har klart å gjøre ditt 

beste, hele vegen?

- Ja, det synes jeg. Den aller beste 

tiden har vært de siste årene, eller siden 

1990. I denne perioden har jeg jobbet 

med bygningsmasse og infrastruktur i 

Glomfjord Industripark. I dette arbeidet 

har jeg hatt tid til å forme tingene slik jeg 

ville, ingen har lagt seg opp i det, og det 

er en frihet jeg har satt stor pris på.

Denne måneden gikk 

Steinar Skarstein ut 

rotasjonsgrinda for 

siste gang, etter  å ha 

jobbet for Hydro/Yara 

i 38 år.

- Hvordan kjentes det å gå ut døra for siste 

gang?

- Det kjentes godt. Jeg har jo forberedt meg på 

det noen år nå, at jeg skulle gå av på fylte 62 år. 

Når jeg dessuten har valgt å ha det hardkjøret 

på jobb som jeg har hatt de siste årene, så er 

det også for at jeg har sett fram mot den dagen 

da jeg skulle gå av med pensjon og gjøre andre 

ting. Så det er en god følelse å gå av nå.

- Men mye spennende skjer i parken nå, ting 

som også du har vært med på?

- Jo da, men i forbindelse med at jeg de siste 

månedene har avviklet en del av de vervene jeg 

har hatt, så merker jeg at det kjennes godt. Nei, 

nå ser jeg fram til et annet liv!

- Hva ser du tilbake på med størst glede?

- Det har vært en veldig fin arbeidsplass. Både 

i Hydro og Yara har jeg hatt veldig stor frihet 

til å utforme dagene som jeg har villet, og det 

har passet meg utmerket. Da jeg kom hit til 

Glomfjord, var planen å være i ett-par år, og så 

ble det �7 år, og det er jo fordi jeg har trivdes. Et 

fint miljø, gode kolleger, ja, det er mange gode 

minner å ta med seg.

- Hva husker du med mindre glede, da?

- Jeg har vært ute for en del farlige forhold 

i fabrikkene. Først - en kraftig eksplosjon i 

Kompressorhallen i 1970, der en høytrykksventil 

eksploderte på utsiden av bygningen, gass 

strømmet ut og ble antent samt at alle 

vinduer ble knust på vestveggen. Jeg var i 

kjelleren og trodde faktisk at hele bygningen 

hadde ramlet ned. Så var det den store 

gasometereksplosjonen i 1986, og da må jeg 

si at jeg er heldig som lever i dag! Hadde Svein 

Brattøy og jeg befunnet oss noen få skritt i en 

annen retning, hadde ingen av oss vært her 

i dag. Da jeg gikk ut av Ammoniakkfabrikken 

for siste gang kjente jeg en stor lettelse over 

å slippe ansvaret. Jo mer kjent jeg ble med 

fabrikken, jo mer respekt fikk jeg for det som 

foregikk der.

Steinar  har sluttet
Han har dratt adgangskortet i grinda for siste 

gang, Steinar Skarstein. 38 år etter at han kom 

til Glomfjord som arbeidsleder i Ammoniakk-

fabrikken, er Yara-karrieren over. - Best har jeg 

trivdes siden 1990, fordi jeg har hatt stor frihet til 

å utforme jobben min selv, sier han.

- Skulle jeg valgt en annen yrkesvei ville jeg blitt forretningsadvokat. 

Juridisk interesse er litt av grunnen til at jeg har jobbet så mye med 

kontrakter i Glomfjord Industripark i årenes løp, det er en type arbeid 

jeg liker veldig godt, sier nybakt pensjonist Steinar Skarstein.
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- Hvordan trives du i REC ScanWafer, Barbara?

- Jeg trives godt, det er fint å ha en jobb å gå til istedenfor å bare være hjemme, jeg 

har jo ikke barn, heller. Og så trives jeg sammen med de andre her på pakkeriet. 

- Hvordan ser en vanlig dag på jobb ut?

- Jo, vi kontrollerer og pakker wafere, da. Fra hvert run tar vi ut 5 esker med wafere, 

der vi for eksempel ser etter sagemerker. Dersom vi finner 

18 wafere med feil eller mer, går hele run-et ut. Men det skjer 

veldig sjelden, vanligvis er det ikke mye avvik. Men nå skal 

jeg over i annet arbeid, da. 

- Ja vel?

- Ja, pakkerommet skal legges ned, og AQL-testingen skal 

gjøres på skiftene på waferlinjene. Det betyr at jeg også 

skal begynne å gå skift. Formiddag, ettermiddag, natt. Det 

blir litt uvant for meg som er vant til å ha bare 5-6 personer 

rundt meg hele tiden. Men jeg gleder meg, det blir fint med 

variasjon, ikke bare dagtid hele tiden. Og dessuten synes 

jeg helgene blir korte, så det blir fint å ha lengre friperioder 

imellom, jeg gleder meg til �-ukersfri! Det er litt dumt å jobbe 

hele julen og sånt, men foreløpig har jeg ikke barn, så da går 

det jo greit.

- Du er fra Filippinene, hvordan har det seg at du kom til 

Norge?

- Det var i 2001, jeg besøkte et søskenbarn i Narvik. Så 

traff jeg Johnny Bakke, mannen min, og så havnet jeg i 

Glomfjord. Først jobbet jeg en periode på Glomfjord Vaskeri, 

så i barnehagen samtidig som jeg tok norskkurs, og så 

begynte jeg her på REC ScanWafer i 2002.

- Men den egentlige bakgrunnen din har ingenting med 

industri å gjøre?

- Nei, jeg er jordmor! Jeg var nyutdannet og hadde jobbet 

bare 6 måneder da jeg dro til Norge, og jeg kan ikke jobbe 

som jordmor i Norge uten å ta mer utdanning først. Om noen 

år har jeg lyst til å gjøre det, men da må jeg bli flinkere i 

språket først. I starten gikk jeg på kurs, leste en del i bøker 

og Donald Duck, men så sluttet jeg med det. Så jeg må 

bli flinkere i norsk først – nå plages jeg med æ, ø og å, for 

eksempel, og så er det vanskelig med lange og korte vokaler, 

sånne ting.

- Hva gjør du når du ikke er på jobb, da?

- Da ser jeg på TV, eller så er jeg på internett og chatter med 

web-kamera med familien min og vennene mine hjemme 

på Filippinene. Jeg har mye kontakt med familien, vi er fire 

søsken der jeg er nest eldst. Ellers så surfer jeg og ser på 

klær og kjendiser og sånt.

Barbara Bakke
 Alder: 25
 Bosted: Glomfjord
 Stilling: Operatør, REC ScanWafer
 Aktuell: Blir skiftarbeider når pakke-
  rommet legges ned 1. juli.

Ny bonusordning gir utbetaling hvert kvartal for Yara-ansatte. Og 

større vekt på lokale prestasjoner.

- Hensikten er å få en bonusordning som gir større fokus på produksjon, forteller 

fabrikksjef Wenche Olsen.

- Da er det også et poeng at det går kortere tid fra 

den gode innsatsen gjøres og til den premieres 

med bonus.

Dermed er det altså slutt på den årlige 

bonusberegningen - nå defineres kvartalsmål som en prøveordning ved de 

skandinaviske fabrikkene, altså Porsgrunn, Köping og Glomfjord.

- Positivt for de ansatte er det forøvrig at 75 prosent av bonusgrunnlaget knyttes 

opp mot resultater som er oppnådd lokalt - bare 25 prosent mot konsernresultater, 

fortsetter Wenche.

Grunnlaget for bonusutbetalingen beregnes ut fra kjente målepunkter: volum av 

produsert syre, faste kostnaden og HMS - herunder gjennomførte sikkerhetsrunder, 

observasjoner under adferdsbasert sikkerhet-prosjektet og sykefravær.

- Pluss det som er nytt i år: kompetanse. Yara har veldig høy fokus på det å kartlegge 

og bygge kompetanse, og i dette arbeidet er også årlige medarbeidersamtaler med på 

å danne grunnlag for bonus.

Bonusendring i Yara

75 prosent beregnes 
ut fra lokale resultater

Å endre profil er ikke 

gjort over natten. Men 

nå er den visuelle 

profilen endret fra Hydro 

Agri  til Yara.

- Vi er stort sett i mål når det 

gjelder skilting, men fortsatt 

er det noen løsninger som 

må forbedres. Når det gjelder 

arbeidstøy henger vi mye etter 

med om-merking fra Hydro til 

Yara, mener fabrikksjef Wenche 

Olsen.

20 skilter
Gjødselfabrikken i Glomfjord 

gikk ut av Hydro og inn i Yara i 

mars 2004. En slik overgang i 

en av landets industrigiganter 

byr på en lang rekke endringer 

og praktiske gjøremål, der 

profilendring er én. Bare i 

Glomfjord innebærer dette 

betydelig arbeid og kostnader.

- Samlet sett snakker vi om ca. 

20 skilter i ulike størrelser som 

nå er byttet ut, opplyser rådgiver 

Erling Voll, som sammen med 

Tor-Anton Andersen og Jon 

Roger Pedersen har dannet en 

prosjektgruppe for anledningen.

De største
- De samlede kostnadene 

beløper seg til nær 200.000 

kroner. Vi har samarbeidet 

med JB Reklame i Bodø, 

som har levert og i stor grad 

også montert skiltene. Mest 

utfordrende og arbeidskrevende 

har det jo vært å montere de 

største skiltene på � x � meter, 

slike som henger høyt på vest-

veggen av Fullgjødselfabrikken. 

Likeså er det montert opp 

lysskilter på 2 x 2 meter 

på Likeretter-veggen ved 

innkomsten til Glomfjord, samt 

på Syrefabrikken mot sentrum.
Rådgiver Erling Voll har arbeidet med profilendringen 

fra Hydro til Yara.

Ferdig profil-endret
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- Jeg gjør dette for å 

videreutvikle meg, og 

investerer nå for å kunne 

være fremst på teknologi. 

Målet mitt er også at vi 

kan etablere et miljø for 

konstruksjon og engineering 

her i området. Her finnes 

mange flinke folk, og de håper 

jeg å kunne samarbeide med, 

sier han.

3D som gjelder
Bjørn Wiggo jobbet 

som industrimekaniker i 

industriparken fra 1987 til 

-98, før han gjennomførte 

ingeniørutdanning. De siste 

årene har han arbeidet for 

HPP med tredimensjonal 

konstruksjon og tegning, ikke 

minst for hovedkunde Yara. 

Det er denne kompetansen 

han nå skal selge gjennom sitt 

eget selskap.

- Tredimensjonale tegninger 

gir en helt annen romfølelse, 

og gjør jobben langt enklere 

for dem som for eksempel 

skal forstå tegninger over 

en innvendig ombygging. 

Dessuten sparer det bedriften 

for en masse arbeid i 

prosjekteringen, opplyser han.

Med sin egen etablering 

ønsker Bjørn Wiggo først å 

bygge opp basen i Storvik, 

der bedriftene i Glomfjord blir 

viktige samarbeidspartnere.

Meløy og Nord-Norge
- Ja, jeg kunne fått meg 

jobb et annet sted, men 

ønsker jo å være her. Her er 

jeg i nærheten, og kjenner 

fabrikkene, og det er en 

fordel. Men den kompetansen 

jeg har, er etterspurt i Norge, 

og overalt tenkes det nå 

tredimensjonalt på dette feltet. 

Det skjer masse innenfor 

oljeindustrien de kommende 

årene - allerede har vi 

Snøhvit-utbyggingen – og jeg 

håper å kunne knytte til meg 

2-� personer etter hvert, og 

at vi kan ha Nord-Norge som 

nedslagsfelt.

Nå er altså aksjeselskapet 

Industrivisualisering etablert 

med �50.000 kroner i 

kapital, og med Sjøfossen 

Næringsutvikling som viktig 

medeier.

På egne ben
Nå skal han stå på egne ben, Bjørn Wiggo 

Eriksen. I vår sier ingeniøren takk for seg i 

Hydro Production Partner og gjør Storvika 

til hovedbase for sin egen virksomhet. 

Industrivisualisering AS.

Etter 38 år i arbeid for 

Yara slipper Jens Myr-

vold rattet og griper 

tak i joystick-en!

- På et skift med mye kjøring 

blir dette sjølsagt mer kom-

fortabelt, nikker Jens.

Vi er med på en av de første 

testturene med Volvo L60E 

– hjullasteren som glinser gul i 

lakken i råstofflagrene til Yara.

- Vi bruker den til å 

fylle råstoff i siloene. 

Det kan være kalium-

sulfat eller kaliumklor, 

stoffer som brukes i 

gjødselproduksjonen, 

opplyser Jens.

- Ja, hva synes du?

- Tja, jo, den gamle 

maskinen var 20 år 

gammel, så det er 

klart dette er bedre. 

Jeg bruker en styre-

spake nå, ikke rattet, 

og det er mer kom-

Det ble ikke bare 

enkelt, da båten 

“Favorite Arrow” for 

en tid tilbake skulle 

hente 4.500 tonn 

renset KS hos Yara i 

Glomfjord.

Ikke lett...
 når lasterommene ikke passer!

Foto: Egil Kolvik

Jens tar spaken

fortabelt når jeg skal jobbe 

lenge med hjullaster. Og så 

er det flere ting som før måtte 

gjøres manuelt, som nå går 

automatisk eller styres ved å 

trykke på knapper. Pluss at 

det er gjevt, da, å ha en ny 

maskin istedenfor en gammel!

Hjullasteren til 1, � millioner 

kroner eies av 

Terje Hal-

san AS, som 

dermed dekker 

vedlikehold og 

oppdatering, og 

leier ut til Yara.

- Vi har en 

relativt høy 

gjennomsnittsal-

der på oper-

atørene våre, 

og mange sliter 

med ulike be-

lastningsskader. 

Da er det klart 

at denne mask-

inen er til det 

bedre for dem, 

og det er triveligere! mener 

Svein Knudsen, driftskoordi-

nator i Yaras ferdigvareom-

råde. 

Han ser lyst på at den splitter 

nye hjullasteren bedre skal 

hamle opp med kalium’en, 

som gjerne blir steinhard når 

nedbør ute gjør lufta fuktig.

- Jeg styrer 

maskinen med 

en spak - slipper 

å bruke rattet. 

Det er mindre be-

lastende når det 

blir mange timer 

i maskinen, sier 

Jens Myrvold. 

- Nå besørger vi opplæring 

på maskinen for alle som 

jobber i lageret. For oss er det 

lønnsomhet i å la Halsan eie 

maskinen og besørge opp-

datering og vedlikehold, derfor 

gjorde vi denne avtalen i fjor 

høst, opplyser han.

- Nei, det viste seg at 

båten var helt uegnet for 

pallelasting, ettersom den 

har ulike innsnevringer, 

eller “skråer”, i begge 

ender av lasterommene, 

opplyser driftsleder Egil 

Kolvik i PKL.

Dermed ble det satt i 

gang et større arbeid 

med mannskaper fra 

bygningsavdelingen og egne 

mannskaper, for å sikre lasten 

med ulike reisverk.

- Dermed tok lastingen flere 

døgn lengre tid enn planlagt, 

det ble mer snekring enn 

lasting, og det ble frustrerende 

for våre folk i PKL. Vi snakker 

om ekstrakostnader på

flere hundre tusen kroner.

En gledens dag var det derfor, 

da lasten omsider var sikret og 

båten på tur til Almeria i Spania 

med ekstra trevirke og renset 

kalksalpeter….

Bjørn Wiggo Eriksen 

har sluttet i Hydro 

Production Partner 

og etablert eget 

firma innenfor 

engineering.



Etter � ½ år i Glomfjord har Arnt Moi nå flyttet til Stavanger, og til 

nye utfordringer som laborant i firmaet Intertek Westlab. Arnt begynte 

egentlig bare ved tilfeldigheter å jobbe i Glomfjord. Han og samboeren 

Elisabeth kom nordover på ferie for å treffe slekt på Reipå, og reiste 

ikke igjen da ferien var over! Samboeren fikk jobb - Arnt flyttet etter.  

- Elisabeth finner et større arbeidsmarked der nede, og da jeg var 

heldig og fant en jobb innenfor mitt arbeidsfelt, var flyttingen et faktum, 

forteller han..  

Jobben i REC ScanWafer har han trivdes godt med.

- Noe rutinepreget har det nok blitt etter hvert, men slik opplever man 

vel de fleste jobber fra tid til annen. Jeg utelukker ikke at vi flytter 

tilbake til Meløy en gang, dersom det byr seg en god 

jobbmulighet.

- Hva vil du savne mest?

- Det er alle de gode vennene vi har fått. For min 

egen del vil jeg savne det gode samholdet på skift 

4! Og så er jeg friluftsmann, så jkeg kommer til å 

savne naturen! sier han. Tekst: Kristin Steinsvold/

Edmund Ulsnæs 

om
 fo

lk
Vi gratulerer med rund-dag i 

april, mai og juni!

Gratulerer

60 år
Edgar Larsen, Yara, 24. mai

55 år
Roald Nilsen, Yara, 10. juni

50 år
Svein Leif Grønås, REC ScanWafer, 27. mai

Andreas Johansen, Yara, 26. juni

Jan Kyrre Bogen, HPP, 5. juni

40 år
Stian Skoglund, REC ScanWafer, �0. juni 

Jonny Pedersen, Yara, 1�. mai

Ronny Werningsen, Yara, 18. mai

Bjørn Wiggo Eriksen, HPP, �. april

35 år
Jon-Einar Kristensen, REC ScanWafer, 1. juni 

Hilde Solhaug, REC ScanWafer, 2. juni

30 år                 
Ragnhild H. Andersen, REC ScanWafer, 8. mai

Dan Solbakken, REC ScanWafer, 10. mai 

Finn-Eirik Heitmann, Yara, 21. mai

25 år                 
Barbara Bakke, REC ScanWafer, 5. april 

Erlend B. Steffensen, REC ScanWafer, 8. april

Morten Amundsen, Yara, �0. juni 

20 år                
Christoffer Seljeseth, REC ScanWafer, 16. mai

Kenneth Mathisen, Yara, 1. mai

Lars-Jacob Angelsen, 8. mai

Stian Bjørklund har ”flyttet” til Øvre 

Område og blitt dagtidmann. - Jeg er i en 

situasjon der det passer dårlig med skiftarbeid, 

så nå jobber jeg dagtid med vedlikehold for Si 

Pro, i første omgang for tre måneder, opplyser 

Stian.

For han er fortsatt ansatt som operatør ved PQ 

Norge Silicates – råglass har han produsert 

på fast basis siden 2004, etter en periode som 

vikar. Opprinnelig er imidlertid Stian utdannet 

kokk, selv om han aldri har jobbet som det 

– nærmest var han i perioden på to år som 

innehaver av ”Lille Glomfjord”. - Jeg ser ikke for 

meg at jeg skal jobbe som kokk – nei, jeg trives 

bedre med smurning på nevene enn hvetemel! 

Men fagbrevet er greit å ha, man vet jo aldri når 

det kan skje ting som gjør at man kan få bruk 

for det!

Sverre Johansen i HPP er godt i gang med 

sin viktige og sentrale oppgave i REC ScanWafer-

utbyggingen.

- Ja, som byggeleder har jeg hovedansvaret for å 

styre entreprenørene, sørge for holde framdriften 

i prosjektet, samt å bygge anlegget uten skader, 

opplyser Sverre. 

Han har jobbet med vedlikehold, prosjektering og 

byggeledelse hos Hydro i Glomfjord siden 1981, og fra 

2000 i Hydro Production Partner-systemet. Før dette 

deltok han blant annet under Hydro-utbyggingen på 

Rafnes. I mars fungerte han i den nye jobben i 60-70 

prosent, og var fulltids byggeleder fra �. april.

Lars-Jacob AngelsenKenneth Mathisen

Barbara Bakke

Jon-Einar 

Kristensen

Andreas Johansen

Kort vei til en rekke friluftsmuligheter er 

avgjørende når tyskfødte Martin Lorig nå 

velger å bli ingeniør i Glomfjord Industripark.

- Kona og jeg kunne lett ha funnet jobb i en av de store byene, 

men vi er ikke bymennesker. Innenfor Meløys grenser finner jeg 

faktisk de fleste norske landskap, og kort vei til opplevelser som 

jeg til nå har måttet kjøre 2 og � timer for å komme til! Slår en 

begeistret Martin Lorig fast.

Og snakker både om den raske tilgangen til fjellet med stolheis, 

til havet for å sette seg i kajakken, til fjellet for å klatre og til isen 

for å brevandre.

- Her er det kortere vei til det meste som vi er interessert i, enn 

det er på Raufoss, hvor vi bor nå.

Konstruerte bildeler

Tilbudene rundt jobben er altså viktig bakgrunn for at han har 

takket ja til ingeniørjobb i Hydro Production Partner, og skal 

tiltre 1. juni. Her skal han administrere vedlikeholdsjobber, samt 

konstruere nyanlegg og utvikle nye prosjekter.

- Det er jo ofte slik at kunden ønsker seg maksimumsløsninger, 

men for en minimal penge. Med minimale investeringer virker 

ikke ting som de skal, mens maksimumsløsninger selvsagt er 

det beste, men blir så dyrt at ingen vil kjøpe. Det er mellom 

disse to ytterpunktene at en ingeniør må balansere.

På Raufoss har Martin vært siden 1998, innenfor et arbeidsfelt 

der utviklingen har gått fra papirtegninger til elektroniske, 

tredimensjonale tegninger i løpet av få år. CAD – computer 

aided design.

- De siste årene har jeg arbeidet for Hydro Aluminium Structures 

på Raufoss, blant annet med konstruksjon av støtfangerskinner 

til biler. 

Bred bakgrunn

Han er altså ikke spesielt kjent med produksjonen av 

mineralgjødsel, eller produkter av silisium.

- Men jeg har konstruert for stålverk, papirfabrikker, 

næringsmiddelindustrien og 

matolje-produsenter, så jeg har en nokså bred bakgrunn og god 

oversikt over maskin- og anleggsteknikk. Så vidt jeg skjønner, 

var det også en slik person HPP var ute etter, altså ikke en 

som bare er spesialist på ett felt. Før jeg kom til Norge jobbet 

jeg også med installasjon av transportanlegg for store firmaer 

i Tyskland. For HPP, som også er interessert i å satse utenfor 

portene i Glomfjord Industripark, tror det kan være nyttig at jeg 

har arbeidet med såpass ulike ting.

Og i neste utgave….
Kan du forvente å lese om 6-7 som i disse 

dager får jobb som operatører i Yara-produksjo-

nen for å erstatte de som går av med pensjon. 

Forhåpentligvis får du også møte de som skal 

ansettes som ingeniører i Yara. Og de nye op-

eratørene i produksjon og vedlikehold hos REC 

ScanWafer, og kanskje møte den nye fisker-

irettlederen i Meløy, som nå ansettes i Meløy 

Næringsutvikling. 
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Vi møter prosjektleder Hans-Kristian 

Austad fra Yaras forskningssenter. Han 

er på et ukelangt opphold i Glomfjord 

sammen med forsker Peter Mutsaers 

og laboratorietekniker Marianne 

Espeseth, samt Dominique Forges fra 

prosjektkontoret i Brüssel.

Fordel Glomfjord
- Ja, kjemikaliet kalsiumnitrat har en 

rekke bruksområder, for eksempel i 

betongproduksjon, i oljeindustrien og ikke 

minst som tilsetning i latexproduksjon, 

blant annet gummihansker. Superren 

KS gir spennende muligheter for Yara, 

forteller Hans-Kristian, og driftssjef Pål 

Hestad i Glomfjord-fabrikken supplerer.

- Det gir oss en høyere pris i markedet, 

og de fleste av konkurrentene har en 

høyere produksjonskostnad på dette enn 

oss, ettersom vi har to fabrikker som er 

integrert i hverandre, der en delstrøm tas 

ut av NPK-produksjonen og føres inn i 

KS-fabrikken. Og det er klart: etter hvert 

kan dette gi oss flere bein å stå på, ved 

at vi kan komme oss inn i nye markeder 

med et produkt som gir langt høyere pris 

enn i dag.

Bedre til bonden
Men dette er ikke selve drivkraften i 

prosjektet i Glomfjord, som har hatt god 

vind i seglene i vinter. Nei, drivkraften 

ligger i å tilby bonden et produkt der KS-

en oppløst i vann ikke blir ”grumsete” 

av utseende, og at han skal unngå 

problemer i sine oppløsningsanlegg - 

dripsystem.

- I arbeidet med dette er det blant 

annet oppmerksomme operatører 

som kan takkes for at vi nå prøver ut 

flotasjonsprinsippet for å ta bort slammet. 

Mens vi i dag bruker sedimentasjon, at 

de tunge partiklene faller til bunns for å 

bli sentrifugert ut, så skal vi nå tilsette luft 

og kjemikalier for å få slammet til å stige 

opp, opplyser de.

Møte konkurransen
I vinter er det kjørt tester der man har 

tatt ut en strøm fra produksjonen, kjørt 

gjennom flotasjonsanlegg samt et 

pilotanlegg for sandfiltrering. Så er det 

tatt i alt 50-60 prøver før og etter flotasjon 

og sandfiltrering, og med tydelige 

resultater.

- Etter en sammenlikning skal vi så velge 

hvilken leverandør som har det beste 

utstyret med tanke på resultat og den 

support vi får, sier Pål.

- For oss er dette viktig for å møte 

konkurranse, og vi vet allerede at vi har 

lave produksjonskostnader. Dessuten 

er det selvsagt snakk om å beholde 

markedsandeler, for vi kan ikke forvente 

at kunden skal betale like mye eller mer 

for vårt produkt dersom det ser urent 

ut. Samtidig er dette en måte å møte 

framtiden på – vi har et bra produkt, men 

ønsker å bli enda bedre og produsere 

Produksjon av super-ren kalksalpeter (KS) skal gi 

Yara Glomfjord bedre pris i markedet. Men også 

møte konkurranse og tenke helt nye bransjer å 

selge til. Prosjektet har hatt vind i seglene i vinter.

PROSJEKT SUPERREN KS:

Lett å se forskjell på produkt før og 

etter. Prøven til venstre er kjørt gjennom 

flotasjonsanlegg og sandfilter.

Super-rent

enda mer KS i Glomfjord hvert år enn de 

om lag 200.000 tonn vi lager i dag.

Behagelig lager
- Målet vårt er at Glomfjord skal få 

produsere stadig større volum av 

NRK-gjødseltyper som gir mer KS, og 

meningen er at vi skal øke fra dagens 

200 til 250.000 tonn fra 2007-2008, 

opplyser Kristine Haukalid, avdelingssjef 

for logistikk og økonomi i Yara Glomfjord.

- Akkurat nå har vi det vi kan si er en 

behagelig mengde KS på lager. For tiden 

er markedet faktisk slik at det ikke er 

sterk etterspørsel etter de NPK-typene 

som gir oss her i Glomfjord mye KS, men 

varetyper og marked varierer normalt i 

løpet av året, sier hun.

Yaras forskningssenter har vært 

tungt engasjert i prosjekt superren 

KS i Glomfjord. Prosjektleder Hans-

Kristian Austad (i midten, foran) har 

også hatt forsker Peter Mutsaers og 

laboratorietekniker Marianne Espeseth 

sammen med seg, samt Dominique Forges 

fra prosjektkontoret i Brüssel.

For første gang skal Yara i 

vår produsere flytende KS 

– kalsiumnitrat. Bakgrunn: 

rehabilitering av prilletårnet.

For når Nordland Betongsagservice 

i sommer begynner arbeidet med å 

rehabilitere den oppsmuldrede betongen 

på innsiden av KS prilletårn, er det 

et omfattende arbeid som strekker 

Første gang flytende
seg over 5-6 uker. Produksjonsstans 

i denne perioden ville fått voldsomme 

økonomiske konsekvenser.

- Og dette er bakgrunnen for at vi nå, for 

første gang, skal kjøre ut kalsiumnitrat 

som løsning - ferdig oppløst i vann, 

istedenfor til fast stoff, altså prills, 

opplyser Kristine Haukalid, avdelingssjef 

for logistikk og økonomi.

- Ettersom vi ikke har tanker å bruke, 

produserer vi flytende kalsiumnitrat 

direkte i båt. Den første kommer hit siste 

uka i juni og skal etter planen dra herfra 

til Tampa i Florida tre uker senere. Neste 

båt kommer umiddelbart etter, for så å 

forlate Glomfjord når rehabiliteringen av 

prilletårnet er ferdig første uka i august. 

Selvsagt koster denne løsningen endel, 

men er veldig lønnsom sammenliknet 

med alternativene, forklarer driftssjef Pål 

Hestad.

Porsgrunn-fabrikken produserer allerede 

flytende KS - dette er foreløpig ikke 

aktuelt i Glomfjord på permanent basis, 

mener Pål Hestad.

- Vi er langt unna markedet, og det vil 

bli litt som å frakte en masse vann rundt 

omkring. Men det kan selvsagt bli aktuelt 

og lønnsomt på superren KS, som er et 

høyverdig produkt. I denne omgang gir 

ikke dette oss noen annen fordel enn at 

vi slipper å stoppe fabrikken i forbindelse 

med rehabiliteringen.

Varebeholdning, varekostnad, kredittid. Lett å koble 

bedriftsøkonomi ved Meløy videregående skole til driften av 

REC SiTech.

Det mener faglærer Monica Rosting, som sammen med 15 økonomielever 

besøkte produsenten av monokrystallinske silisiumstaver.

- Begreper som varebeholdning, knapp faktor, kreditttid, budsjetter og så videre 

– ja, de får litt mer kjøtt på beina når man er ute i en bedrift. Hva betyr det 

for eksempel for bedriften dersom den får stillstand i en periode på grunn av 

strømstans?

De teoretiske oppgavene i bedriftsøkonomi for allmennfagelevene dreier seg 

mye om industri- og andre produksjonsbedrifter i sekundærnæringen, og elev 

Kristine Einvik synes besøket var interessant.

- Vi fikk høre at det vi lærer om på skolen er “virkelighet” for mange 

bedrifter, og det var spennende å se produksjonen som er resultatet av det 

administrative arbeidet vi lærer 

om.

Monica Rosting mener det er 

viktig å gi elevene forståelse 

av de store verdiene som 

skapes i industrien, gangen 

i produksjonen og en bedre 

forståelse av hva varekostnaden 

er.

- Og det er viktig fordi elevene 

får se at bearbeidinga skjer 

med maskiner og avansert 

datateknisk utstyr, og de får se 

at det her kan være en framtidig 

arbeidsplass for dem!

En av skolens tidligere 

elever, kvalitetsleder Ørjan 

Johannessen, var vert under 

besøket.

Neste utgave 
av Industrifolk distribueres i 

Glomfjord Industripark mandag 

19. juni. Postlegges til abonnenter 

samme dag. Hm....så skal utgiver 

arbeide for å holde ord - utgaven du 

nå leser, ble 1 uke sen. Beklager...
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Begynn med at 2006 er tilnærmet 

rekordår for investeringer i 

gjødselproduksjonen. Fortsett 

med at annen anleggsvirksomhet 

er rekordstor i industriparken. 

Da skjønner du lett at årets 

revisjonsstans i Yara er helt 

spesielt omfattende.

- Ja, jeg har vært her siden 1982, og har 

i hvert fall ikke vært med på tilsvarende, 

nikker ”revisjonssjef” Håkon Taraldsen.

- Helt klart. Grunnrevisjonen er nokså 

ordinær, men på grunn av en rekke store 

prosjekter har stansen en ramme på nær 

40 millioner kroner. Men ikke nok med det: 

anleggsvirksomheten ved REC ScanWafer 

og rivingen av Kompressorhallen kommer 

på toppen av dette, så dette blir helt klart 

en veldig spesiell og stor revisjonsstans, 

fastslår vedlikeholdssjef Leif Kristiansen.

De største…
La oss ta det punktvis, det største først: 

montering av ny kjel i Syrefabrikken.

- Levetiden på den gamle er rett og slett 

ute, nå installerer vi en ny, og denne 

investeringen er på 15 millioner kroner. 

Allerede i mai skjæres et hull på 5x5 meter i 

taket for å forberede installasjonen, opplyser 

de to.

Nytt vannrenseanlegg i Syrefabrikken.

- Totalavsaltet vann med rette 

spesifikasjoner er avgjørende for å unngå 

groing i rør og at kjelen ødelegges. Dagens 

kjel kjøres med redusert kapasitet fordi den 

er i så dårlig forfatning, og nytt renseanlegg 

skal sikre lang levetid på den nye og høy 

produksjon. Jobb til 11 millioner.

Revisjon av luftkompressor.

- Reserverotoren som nå har vært på 

renovasjon i Tyskland, skal nå monteres, og 

den andre skal sendes ned. Jobb til ca. � 

millioner kroner.

Og de andre…
I tillegg kommer faktisk Kompressorhallen. 

Ikke rivingen, men forberedelser for riving. 

Omlegging av rør, innsetting av ventiler slik 

at den senere kan stenges av under drift i 

fabrikkene.

- Så er det Nedre Område. Rehabiliteringen 

Før han kommer med solide 

programerklæringer må han nok 

rekognosere mer, Tor Arne Gransjøen. 

Men allerede slår han altså fast at 

drivkraften bak hans ja til MBS er ønsket 

om å dyrke nytt land.

- Jeg har idéer, og allerede etter de 

første møtene med de ansatte ser jeg 

at de også har mange forslag. Kunsten 

blir selvsagt å sy disse idéene med de 

behovene våre eiere og brukere har.

Tor Arne har hatt gode, travle og 

særdeles spennende år i Marine Harvest. 

Lederoppgaver både på lokalt, regionalt 

og nasjonalt nivå innenfor settefisk-

virksomhet. Utmerket for Halsa-mannen, 

og jobbskiftet var sånn sett ikke planlagt.

- Spennende bedrift, MBS?

- Ja, jeg kjenner bedriften ved at jeg 

har sittet i styret til nå, og det er veldig 

spennende. Nå som resirk-virksomheten 

er skilt ut i et eget selskap, Si Pro, er 

MBS på et vis tilbake til start igjen. Jeg 

ser for meg at vi både må forsøke ut nye 

nisjer, og gjøre enda mer ut av ting vi 

allerede jobber med. Det er helt opplagt 

at det finnes mange muligheter – og 

kanskje må vi også tenke på verden 

utenfor Glomfjord Industripark – hvordan 

vi kan selge oss utenfor portene, uten at 

det kommer i direkte i konkurranse med 

øvrige bedrifter.

- Nesten litt frustrerende å ha så 

mange muligheter?

- Jo da, det er sikkert mange ting man 

burde tatt tak i, men som vi ikke har 

tid og ressurser til. Jeg går også ut fra 

at ledelsen til nå har sett på et utall av 

muligheter som av forskjellige grunner er 

lagt bort. Det må gjøres en del valg, og 

det viktigste er signalene vi får fra våre 

eiere og brukere. I styremøtene treffer 

man disse, og det kastes stadig fram ting 

som MBS kan eller bør satse på. 

- Hva har du lyst til å satse på, da?

- Jeg trenger nok litt tid før jeg kan si noe 

klart om det, men for eksempel har jeg 

lenge hatt klokkertro på en vikar-pool. 

Med om lag 600 ansatte i parken er det 

alltids en del som er borte fra jobb, og 

da finnes det et behov for vikarer. Vi får 

signaler om at dette er ønskelig, men 

skal vi få det til, må det jo være fordi våre 

brukere erkjenner at MBS kan utføre 

denne tjenesten slik at den blir bedre, og 

gjerne billigere, enn i dagens situasjon. 

Ellers mener jeg det ikke bare er å gi et 

best mulig tilbud til våre brukere som er 

viktig. Like viktig er det å legge til rette for 

nye aktører. Det er ikke alle som opplever 

Meløy som en attraktiv kommune å 

etablere bedrift i, og det tror jeg det er 

mange aktører som bør ta inn over seg. 

Når alt kommer til alt, er det tilgang på 

arbeidsplasser som avgjør om folk vil bli 

her.

Hvilke egenskaper har du som gjør 

deg godt egnet til å lede Meløy 

BedriftsService?

- Hm. Det må vel være at jeg ser det 

meste som muligheter og utfordringer. 

Og jeg har vel også en betydelig evne til 

å gjennomføre. Men så er det også viktig 

å huske at det sitter mange flinke folk i 

MBS som har bidratt til å få selskapet dit 

det er i dag.

mange muligheterSer

- Er det viktig for deg å få til nye satsinger i 

Meløy BedriftsService, Tor Arne Gransjøen?

- Det er ikke viktig, det er helt avgjørende. Jeg 

er ikke typen som er fornøyd med å bare ta 

vare på det som er bygget opp fra før.

Uvanlig-år

av KS prilletårn begynner under stansen, 

et omfattende arbeid der det skal legges 

nytt slitebelegg på betongen inne i tårnet. 

I denne perioden produseres flytende 

KS som skal skipes ut med to båter som 

går i skytteltrafikk, og dette gir ekstra 

utfordringer på logistikk. Så må det også 

nevnes at begerverket, som frakter gjødsla 

opp til transportbandene, skal skiftes, og 

selve innkappinga gjøres under stansen. 

En kritisk jobb til � millioner kroner.

Og enda mer…
Alt dette er altså før vi har snakket om den 

egentlige revisjonsstansen, den som utgjør 

om lag � millioner kroner i regnestykket.

- Rengjøring, inspeksjon, kontroller, skifting 

av rør, ventiler. I alt har vi om lag 150-200 

jobber, bare på mekanisk. Så kommer 100-

125 elektrojobber i tillegg, sier de.

- Mye folk inne på én gang?

- Ja, det er mange som er med på 

stansen, skal vi se: først ca. 40 innleide 

fra ulike firmaer. Så kommer kanskje 

�0 til fra utlandet i forbindelse med 

montering av vannrenseanlegg og kjel. 

På toppen av dette kommer omtrent 60 

personer fra Hydro Production Partner 

og 25 fra oss i Yara, oppsummerer 

Håkon.

- Kanskje blir den aller største 

utfordringen å få arbeidet til å flyte godt 

hele veien, det er mange kompliserte 

jobber som skal utføres samtidig og på 

kort tid. Og sikkerhetsarbeidet er også 

omfattende og krever mye planlegging, 

sier Leif.

Leif Kristiansen og Håkon Taraldsen ved den gamle kjelen, som skal skiftes ut. 

Over hodet på våre venner skal det nå skjæres et hull på 5x5 meter i taket.

Her skal vannrensingsanlegget plasseres. Vedlikeholdsleder for bygg i Yara, Jon 

Roger Pedersen, inspiserer her forberedelsene til revisjonsstansen, som er er 

godt i gang. 
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- I tillegg til fagbrev for 

dere, var målet at dette 

skulle gi økt produks-

jon og redusert stopp-

tid i produksjonen. 

Alle målene er nådd 

allerede! sa en fornøyd 

fabrikksjef Odd Svein 

Hjertø.

- Du har stilt klare krav, og vi har lært mye 

av samarbeidet med dere på EWOS, fastslo 

studieinsspektør Roar Jensen (t.v. på bildet. Til 

høyre faglærer Ole Aksel Svendsgård).

Feirer fagbrev: f.v.  Finn Stavnes, Kenneth Wolden og An-

ders Eilertsen.

Ikke bare REC ScanWafer som sørger 

for satsing og vekst i Glomfjord 

Industripark i 2006. I verdens 

nordligste gjødselfabrikk satses det i 

aller høyeste grad.

- Det er ingen tvil om at Yara nå ønsker å satse 

penger i Glomfjord. Vi får lov til å gjøre store 

investeringer, fastslår fabrikksjef Wenche Olsen.

Investeringer som for eksempel gjør årets 

revisjonsstans til den mest omfattende de fleste 

kan huske: ny kjel skal installeres i Syrefabrikken, 

nytt vannrenseanlegg skal installeres samme sted, 

KS prilletårn rehabiliteres, skyvesentrifuge på 

plass, riving av Kompressorhallen. I alt investerer 

Yara for over 60 millioner kroner i Glomfjord i år.

- Og fortsatt har vi flere store prosjekter som kan 

komme mot slutten av året, forteller hun.

- Vi har fått mye penger fordi vi leverer gode 

prosjekter. Nå forventer ledelsen at vi leverer på 

kostnad og tid, ellers bryter vi tillit. 

- Ja, dette forplikter, nå må vi levere, supplerer 

driftssjef Pål Hestad.

- Og i tillegg til alt dette kommer de andre store 

og tunge prosjektene på systematisk vedlikehold 

og systematisk drift der vi nå for eksempel er i 

gang med ukeplaner for skiftene på drift, for å 

få best mulig styring. Ja, så er det selvsagt alt 

arbeidet som omhandler adferdsbasert sikkerhet, 

summerer han.

Bare ja fra Yara

- Dette er det største 

kompetanseløftet 

noensinne for bedrif-

ten. Og investeringen 

er allerede tilbake-

betalt ved produksjon-

søkning og redusert 

stopptid!

Tydelig fornøyd, EWOS-sjef 

Odd Svein Hjertø, da han i 

vinter gjorde stas på 12 av 

sine ansatte. Samtidig med 

full jobb har de nemlig med 

glans bestått fagprøven og 

dermed fått fagbrev i det nye 

”in-faget” i produksjons-Meløy, 

kjemisk-tekniske prosessfag.

 

- Jeg tvilte aldri
- Kompetanseheving er erfar-

ing like mye som mer teoretisk 

kunnskap. Men det dreier seg 

om å ha et mål, og utvikling 

skapes ved at man setter 

seg mål. Nå har dere nådd et 

mål ved å få dette fagbrevet. 

Sensorene var meget impon-

ert, men selv var jeg aldri et 

sekund i tvil om at dere skulle 

klare det! roste sjefen.

For måloppnåelse for de 

ansatte er også måloppnåelse 

for bedriften, som har invest-

ert betydelig i utdanningsløpet 

for de 12.

- I tillegg til fagbrev, var målet 

at dette skulle gi økt produks-

jon og redusert stopp-tid. Alle 

målene er nådd allerede! Slår 

han fast.

Hensikten har nemlig vært at 

Det store løftet er 

gjennomført
KOMPETANSEHEVINGEN VED EWOS:

Feirer fagbrev: f.v. Børge Hansen, Kjell Linas Solhaug og Kjell 

Hugo Wilmann.

Feirer fagbrev: f.v. Kurt Sjøteig, Jim Egil Hansen 

og John-Åge Birkelund

skiftoperatørene skal mestre 

mer av førstehånds vedlike-

hold. Redusere vedlikehold-

skostnader, øke oppetid.

Dramatisk forbedring
For litt tilbake i tid var det 

dagligdags med både lange 

og korte produksjonsstopper 

på alle skift.

- I februar var vi helt nede i 2 

prosent stopp-tid, og vi hadde 

flere måneder på det nivået 

i fjor. Vi ser en dramatisk 

forbedring på det tekniske 

området, med utstyr som er i 

driftssikker stand og at vi rett 

og slett prosesserer optimalt. I 

oppetid er vi nå i såkalt ”world 

class”, og min strategi har 

hele tiden vært at vi skal klare 

det også på andre områder. 

Konkurrentene våre har vært 

tidligere ute enn oss på en del 

områder, men nå er vi i bedre 

sig enn dem, nettopp fordi vi 

har satset bevisst over tid på å 

bygge kompetansen innenfra 

i bedriften. Mye av dette har 

vi oppnådd på grunn av det 

gode samarbeidet med Meløy 

videregående skole, mente 

han i talen under en middag 

ved Halsa Gjestegård.

Underviste i bedriften
Skolens studieinspektør, Roar 

Jensen, mener at samarbeidet 

med EWOS også har gitt nyt-

tig erfaring til dem.

- Vi trodde at det bare var å 

lage en plan og gå i gang, 

men skjønte fort at her måtte 

vi tilpasse oss på en annen 

måte enn vi var vant til. Odd 

Svein stilte klare og greie krav, 

og dersom vi forsøkte å pro-

testere, så forstod han liksom 

ikke helt! husket Roar, til latter 

fra middagsgjestene.

- Heldigvis hadde vi lærere 

som skjønte dette med å 

skulle ta utdanning i en 

produksjonsbedrift, og de 

stilte opp når det trengtes. 

Nå har dere gjort det bra på 

fagprøvene deres, det er ikke 

minst vi glade for!

Undervisningen er for en stor 

del blitt gjennomført i bedrif-

tens lokaler, og med økono-

misk hjelp fra Kunnskapsde-

partementet.
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Kompressorhallen går inn i sine siste 

uker. Saksa klipper betong fra 1. juni, 

men forberedelsene er allerede godt i 

gang.

Hydro Production Partner har nemlig jobben med 

å klargjøre bygget for riving.

- Ja, de to store kompressorene som bringer luft til 

hele ”bruket”, står på et nivå over grunnplanet, og 

skal flyttes ned etter sommerens revisjonsstans, 

altså siste uka i juni. Så akkurat nå klargjør vi 

bygget – det sages ned en del betongvegger og 

søyler, og etter hvert skal rørsystemet legges om, 

opplyser prosjektleder Lindor Lorentzen.

- Og så begynner det for alvor?

- Ja, 1. juni begynner firma Hellik Teigen å klippe 

ned Kompressorhallen, og arbeidet starter på 

vest-veggen. Da knuses betongen for å få ut 

armeringen, og betongmassene deponeres på 

den såkalte Syre C-tomta, altså i fjord-enden av 

Kompressorhallen.

- Hva med anlegget som står igjen etter Promeks?

- Nå arbeider Meløy Næringsutvikling for å finan-

siere arbeidet med å ta vare på en del hovedkom-

ponenter. Alt annet klippes ned og går til skrap.

- Ja, hva er status der, Finn Nordmo i MNU?

- Det stemmer at vi arbeider med en mulig fin-

ansiering med tanke på å sette en del av utsty-

ret opp i et nytt forsøksanlegg for 

produksjon av kvartspulver. Ingent-

ing er avklart, men vi vet jo at vi må 

ha ting på plass senest i løpet av 

mai, opplyser Finn. 

Det er Yara som betaler regningen 

på om lag 4 millioner kroner for å 

rive Kompressorhallen, og denne 

siste resten etter Ammoniakk-

fabrikken er trolig historie når juli 

måned er over. Lindor Lorentzen har 

også en koordinator-rolle i oppføring 

av det nye bygget, som skal eies av 

Meløy Eiendom og leies ut til Yara 

og Si Pro. Utleiebygget skal etter 

planen stå ferdig ved årsskiftet.

Klipper fra 1. juni

Kompressorhallen rives fra 1. juni, og Hydro Production Partner har 

jobben med å klargjøre bygget. F.v. John Werner Breckan, Lindor 

Lorentzen og Alan Shave.

Bygget av Yara, leiet ut til svenske 

Permascand, så tyske Butting, og etter 

det igjen SiNor. Nå benytter vi navnet 

SiTech-bygget - etter selskapet som i dag 

driver virksomhet i lokalene som var nye 

i 1992.

Nå: nytt tak
- Ja, Meløy Eiendom overtok SiTech-

bygget fra 1. april i år, bekrefter 

styreleder Steinar Skarstein.

Prosessen drives videre i 

retning av en bedre organisert 

industripark. Nå er det gjen-

nomført besøk til andre indus-

triparker for å lære, og se nye 

muligheter for Glomfjord. Pros-

jektgruppen vurderer etablering 

av et driftsselskap.

Det åpenbare: det skjer en rivende ut-

vikling i Glomfjord Industripark, der gamle 

bygg rives og nye settes opp, mens lista 

over bedrifter innenfor portene vokser 

raskt og det stadig blir flere arbeidsplass-

er. Men også på det mer formelle plan 

kan det etterhvert skje viktige endringer:

Vurderer løsninger
- Ja, det å opprette et eget selskap som 

drifter parkfunksjoner er blant de tingene 

som er diskutert. Også det å engas-

jere en koordinator som kan fortsette å 

kartlegge behovene og mulighetene den 

enkelte bedriften ser, opplyser Lina Vibe.

Hun representerer Meløy Næringsut-

vikling, som samler tråder og koordinerer 

for den utnevnte prosjektgruppen i dette 

arbeidet: Wenche Olsen (Yara Glomf-

jord), Arnstein Jensen (Hydro Production 

Partner), Tore Matre (REC ScanWafer), 

Øyvind Tvedt (REC SiTech) og Ole Chris-

tian Norvik (Marine Harvest Glomfjord).

Yara tar ansvar
Det viktigste som har skjedd til nå, er 

imidlertid reiser. Altså besøk for å lære, 

blant annet til industriparkene på Raufoss 

og i Porsgrunn. Og utenlands – i Tysk-

land og Nederland. Lære, for…

- Å utvikle potensielle knoppskytingspros-

jekter fra eksisterende virksomheter - det 

er viktig i dette arbeidet. Og med pros-

jektgruppen har en del viktige bedrifter 

fått en fast møteplass der de kan tenke 

felles utfordringer. Dette er kjempeviktig, 

for alt avhenger av at dagens bedrifter 

faktisk ser nytteverdien av at man mer 

formelt organiseres som en industripark. 

Heldigvis tar Yara nå et stort ansvar ved 

å bekoste riving av en del eldre bygninger 

og slipper Meløy Eiendom til på eiersiden 

i parken, mener Lina.

Synlig allerede
Et synlig resultat av prosjektgruppens 

arbeid så langt, er ellers at Glomfjord 

Industripark nå har fått felles logo, samt 

en felles nettportal som er under utvikling. 

Søknaden til Innovasjonsprogram Salten 

om midler til å kartlegge infrastrukturen 

i parken ble avslått, men gruppen har 

deltatt aktivt i prosessen der Meløy kom-

mune nå har vedtatt at de mye omtalte 

�0 GWh til industrien skal selges på det 

åpne markedet, mens inntektene skal 

settes i et fond som kan finansiere ulike 

infrastrukturtiltak som tjener industrien i 

Meløy.

- Besøkene til andre norske industripark-

er gir oss mer kunnskap om organisering, 

eierskap og drifting av en industripark. 

Sentralt er det økonomiske fundamentet 

for etablering av et eget eiendoms- og 

forvaltningsselskap for en industripark, 

forteller hun.

Etter turer til Tyskland og Nederland i vår 

skal prosjektgruppa bruke erfaringene til 

å utforme tydelige mandater for prosjek-

ter i Glomfjord Industripark.

Selskap vurderes

Prosjektgruppa som er oppnevnt for å 

samordne tenkingen rundt utvuikling av 

Glomfjord Industripark: f.v. Ole Christian 

Norvik, Lina Vibe, Øyvind Tvedt, Wenche 

Olsen og Arnstein Jensen.

Ungt bygg – omfattende 

historie. Nå er SiTech-bygget 

blitt en del av Meløy Eiendoms 

portefølje i Glomfjord 

Industripark.

- Neste måned begynner vi opprusting 

av bygget for inntil 800.000 kroner. I 

første omgang består dette i å legge 

nytt tak, 20 centimeter over det gamle 

taket. Hensikten er å få god ventilasjon, 

slik at vi unngår kondensproblemer på 

det øverste taket, og drypping, opplyser 

Steinar.

Leietaker SiTech har nemlig en god 

stund vært plaget med lekkasjer fra taket 

i de om lag 1.800 kvadratmeter store 

produksjonslokalene.

Fra titan til silisium
- Yara har som kjernevirksomhet 

å produsere gjødsel. Det er dette 

vi også ønsker å prioritere våre 

vedlikeholdsmidler til i dag, ikke til å eie 

og vedlikeholde lokaler der andre driver 

virksomhet, forteller Yara-sjef Wenche 

Olsen.

Og der har du bakgrunnen for at 

bygget først ble tilbudt REC SiTech 

for overtakelse. Og nei der i gården 

gjorde det naturlig å trekke inn Meløy 

Eiendom, som fra før eier blant annet 

Schalthuset og nå skal utvikle tomta 

etter Kompressorhallen. SiTech-bygget 

er designet for produksjon av titanrør 

for offshore-virksomhet, men ble etter 

en periode uten produksjonssuksess 

”omskolert” for bruk av selskapet 

SiNor. I dag produserer REC SiTech 

monokrystallinske silisiumstaver i 

lokalene. 
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Ikke bare betaler investeringen seg tilbake på 

under ett år. Nei, sagen til 6 millioner kroner 

betyr også en viktig milepæl for REC SiTech: 

man kan selv sage firkantede blokker, istedenfor 

å sende dem runde til Japan for saging.

- I dag sender vi sluttproduktet vårt til Japan, etter å ha kuttet 

krystallene i topp og bunn og dreiet blokkene runde. Der nede 

skjæres de firkantet for så å bli wafret. Mens blokk-avkappet, 

det fraktes på vår regning hit igjen, slik at vi kan ta det inn igjen 

i produksjonen. Det er dette vi nå skal slippe, ved at blokkene 

våre nå er ferdig til wafring når vi sender dem, forklarer teknisk 

leder Tor-Arne Fagerli.

Rask inntjening
Om det er lønnsomt?

- Ja, det kan vi trygt si. Den sagen vi nå kjøper til 6 millioner 

kroner, har etter våre beregninger betalt seg selv etter et knapt 

år! Smiler Tor-Arne.

- Eh…så hvorfor har dere ikke skaffet en slik sag for lenge 

siden, istedenfor å sende runde blokker til Japan?

- Tja, det skal først sies at dette har vært planlagt lenge. Men 

så langt har vi måttet ha full fokus på produksjon av krystaller, å 

få opp volumet for å tjene penger. Nå er vi kommet dit at vi har 

økonomi og kapasitet til å ta på oss mer og til å planlegge dette. 

Valget av sagen fra May Burger er ellers tuftet på testperioden 

for en tid siden, der man lånte en blokksag fra, og sagde ferdige 

wafere hos, nabo REC ScanWafer. 

Mindre avfall
- Men det som nesten er enda hyggeligere, fortsetter Tor-

Arne…..

- Er at vi også jobber for å investere i en profileringsmaskin 

til om lag samme pris, som betaler seg inn nesten like fort! Vi 

håper å få denne maskinen på plass i september i år.

I dag skrelles (grindes) den ytterste, ruglete centimeteren av 

ingot’ene bort, og går til avfall. I morgen skal blokkene firkant-

sages, pluss at hjørnene profileres, og

- Ved å slippe grindingen i starten, og at vi maskinerer hjørnene 

på blokkene, reduseres betydelig den mengden som går til 

avfall. Det ene er at dette i sum sparer oss for kostnader og gjør 

produksjonen enda mer lønnsom. Det andre, som jeg synes er 

veldig viktig, er at vi beholder mer av arbeidet her i Glomfjord, 

og det sikrer produksjonen og arbeidsplassene lokalt!

Hva med wafring?
Ny sag først, altså, som betyr at det ikke bare er REC 

ScanWafer som er byggeplass for tiden.

- Ja, fra nå og til midten av mai skal rent-rommet vårt flyttes, 

for da kommer sagen. Så er det installasjon og opplæring, før 

vi overtar den formelt 1. juni, og etter dette sender vi den nye 

typen blokker til godkjenning hos kundene våre. Så blir det en 

glidende overgang der vi faser ut dagens forsendelser av runde 

blokker til Japan, sier Fagerli.

Den nye sagen har for øvrig en kapasitet på 20.000 tonn i 

måneden – dagens REC SiTech-produksjon utgjør om lag 

17.000.

- Da gjenstår vel bare ett spørsmål: når sager REC SiTech også 

sine wafere selv?

- Det er neste steg, og en masterplan på det har vi som mål å 

få ferdig i år. Det vi vet, er at eierne våre vil  sage wafere, og så 

gjelder det jo for oss å argumentere for at det blir i Glomfjord. Pr. 

i dag har vi ikke areal til det, da må det i så fall en utbygging til.

Rene kake-boomen 

på kjøkkenet til Meløy 

BedriftsService. På ett år 

leverte Knut Ingebrigtsen over 

400 kaker!

- Det er først og fremst industripark-

bedriftene som etterspør, men også 

andre. Vi har nok avdekket et stort behov 

dette siste året, vedgår Knut.

64-åringen som så fram til dagtid-jobb og 

litt roligere tempo da han sa takk for seg 

ved Ørnes hotell. Om han fikk det? Den 

som ser ham i sving før klokka 7 hver 

morgen vil nok mene sitt…

1 om dagen…
Vi er innom en ettermiddag der hele 8 

kakebunner ligger nystekt og venter på 

fyll og pynt.

- Akkurat i dag skal jeg levere � kaker her 

på området. Ja, etterspørselen er veldig 

stor, så stor at jeg på en måte føler at det 

er nok, hehe. Ofte må det også leveres 

på kort varsel.

- Hvor mange kaker lager du, egentlig?

- Siden jeg begynte her på kantina 1. 

februar i fjor, er det nok blitt om lag 400, 

anslår han.

- Altså et gjennomsnitt på noe sånt som 1 

kake hver dag, og det i tillegg til det dere 

egentlig driver med?

- Ja, og vi har ikke markedsført dette. På 

en måte er det bevisst, for man skal ha 

tid til dette, også, og vi har relativt liten 

kjølekapasitet for ferdige produkter.

Begrenset tid
For moro skyld: regnestykket 400 kaker 

à 295 kroner gir 118.000 kroner i kassa 

til Meløy BedriftsService dette året etter 

Knuts inntreden….

- Yara, REC ScanWafer og REC SiTech 

bestiller ofte kaker. Det kan være feiring 

av jubilanter, produksjonsrekorder eller en 

lang periode uten fraværsskader.

- Var dette noe dere planla da du ble 

ansatt som kantineleder?

- Vi var inne på det å produsere selv, 

men det er ikke akkurat planlagt. Det 

har som sagt med tid å gjøre, også, hva 

man rekker over. Men dersom vi virkelig 

hadde gått inn for det, tror jeg nok vi 

kunne ha forsvart en 50 prosent stilling på 

leveranser av kaker, brød, rundstykker, 

horn og slike ting, mener Knut.

Generelt 
mer trøkk
Kakebaksten er altså blitt en pen 

ekstrainntekt for MBS – selskapet som 

selger en rekke tjenester til bedriftene i 

industriparken. I takt med økende aktivitet 

i parken øker også trykket på kantinas 

ordinære virksomhet:

- Ja, vi har mange dager der det er helt 

fullt på de 1�0-40 plassene i kantina. 

I tillegg leverer vi ganske mye snitter, 

pluss at det er mange anledninger der 

det bestilles lunsj til grupper som er her 

på besøk, på møter, kurs og liknende, 

opplyser Knut.

Ny-sjefen i MBS, Tor-Arne Gransjøen, 

følger kantine-utviklingen spent.

- Knut og hans medarbeidere har bygget 

opp et kantine-tilbud med god kvalitet, der 

brukerne er fornøyd. Akkurat nå er vi inne 

i en prosess der vi arbeider med å bedre 

lønnsomheten ytterligere, og da er det 

selvsagt viktig med de ekstra bidragene vi 

kan hente ut.

Kakeboom! hos Knut

Knut Ingebrigtsen slik han hyppig observeres på 

MBS-kjøkkenet. Bakekunstene hans har ført til en 

voldsom etterrspørsel fra parkbedriftene. De vil ha 

kaker. Mange kaker.

SiTech sager selv
REC

Teknisk leder Tor Arne Fagerli viser hvordan rent-rommet nå skal flyttes for å gi plass til den nye sagen.



siden sist siste siden

16. april klokka 2� droppet “Wilson Mo” fra Valletta anker på 

Neverdalsvågen, og forlot ikke før den 21, forteller daglig leder 

Magne Strand i Wilhelmsen Agencies AS i Glomfjord. Kø og 

påskeavvikling ga et uvanlig langt opphold for råstoffbåten fra 

Litauen. 

Har du også lurt på hvordan 1.400 paller Calcinit fra Glomfjord 

ser ut? Omlag hver tredje uke er det båten “Livarden” som 

henter denne mengden. Produksjonskost fratrukket tilsvarer det 

en salgsinntekt på omlag 1 million kroner.

10 millioner kroner. Det ser Yara i Glomfjord for seg må brukes til 

riving av bygg de neste årene. Kompressorhallen rives i sommer, 

og slik ser det ut inne i Omformeren, som står for tur etter det.

Alfon Johansen (t.h.), faglærer ved Meløy videregående skole, 

fikk god tilbakemelding på mange språk for sin grillede laks. De 

besøkende var et 20-talls spesialister på yrkesutdanning fra en 

rekke europeiske land. Tema var “unge entreprenører i en arktisk 

setting”.

“Mor PKL”, Ellinor Bergli, har vært ute av jobb og reparert helsa 

i vinter. Da hun kom tilbake på skift, stilte skiftleder Charles 

Hansen (t.h.) med kake og kaffe til henne og arbeidskameratene.

Prosessindustri i Meløy er mer enn Glomfjord. EWOS sitt anlegg 

for produksjon av fiskefôr ruver godt i landskapet på Halsa - her 

godt opplyst en vinterkveld. Her produserer �� ansatte verdier 

for rundt 700 millioner kroner hvert år.


