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Glomfjord, september 2022. Utgave 3, årgang 19

NÆRINGNY
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE ARBEIDSFOLK

Utslippene fra Yara 
Glomfjord er innenfor 
alle konsesjonsgrenser, 
og med god margin. 
Men, Miljødirektora-
tet vil ha enda bedre 
vannkvalitet i Glom-
fjorden. Derfor bruker 
Yara 50 millioner kro-
ner til miljøundersøkel-
ser, og til en ombyg-
ging der utslippene 
vaskes og føres tilbake 
i produksjonen.
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Og som vi beskrev på for-sommeren, 
da vi presenterte fjorårstallene for 
våre samarbeidsbedrifter: det koker 
fortsatt av aktivitet i næringslivet i 
Meløy-regionen. På langt nær bare hos 
lokomotivene, altså de store og solide 
produksjonsbedriftene, men også i 
leverandørindustri, bygg og anlegg, 
fiskeri, havbruk og hos en lang rekke 
tjenesteleverandører. Noen 2021-tall 
var fortsatt ikke tilgjengelig for oss i 
juni, derfor en liten oppsamling her:

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Hyggelig tilbakeblikk
«Sterke Meløy – 2021». 
Dette var et sterkt 
og hyggelig oppslag 
i juni-utgaven av Ny 
Næring. Her kommer en 
liten oppfølger.

Solhaug Byggevare AS

Solhaug Byggevare AS
Salg av byggevare, Ørnes og Halsa
Eier(e): Solhaug Byggevare Holding AS, KBCH 
Holding AS, BK Kildal Holding AS 
Driftsinntekter 2021: 63.235.000,-
Driftsresultat før skatt 2021: 5.201.000,-
Driftsinntekter 2020: 60.914.000,-
Driftsresultat før skatt 2020: -1.602.000,-

Ørnes Blikk AS
Blikkenslager og ventilasjon, Ørnes 
Eier(e): Svein Olsen, Jan-Petter Olsen, Au-
dun Olsen
Driftsinntekter 2021: 9.631.000,-
Driftsresultat før skatt 2021: 418.000,-
Driftsinntekter 2020: 8.923.000,-
Driftsresultat før skatt 2020: 646.000,-

Sørheim Holding AS
Fiskebåtrederi, Halsa
Eier(e): Skarsfjorden Holding AS, Hege S. Larsen, 
Audun A. Sørheim
Driftsinntekter 2021: 257,123.000,- 
Driftsresultat før skatt 2021: 80,600.000,- (*)
Driftsinntekter 2020: 170,748.000,- 
Driftsresultat før skatt 2020: 33,136.000,-

(*) Det spesielt store driftsresultatet i fjor har sin for-
klaring i regnskapsteknisk gevinst og finansinntekt i 
forbindelse med salget av gamle «Meløyfjord».

Daglig leder Anita Taraldsen Daglig leder Svein Olsen

Ny Næring juni 2022

Daglig leder Egil Sørheim
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vi kan!

Glomfjord, mars 2022. Utgave 1, årgang 19

- Jeg nekter å 
kalle dette en 
krise – det er 
et eventyr! Liz 
Rekve (62) elsker 
å være tilbake i 
Nord-Norge. Nå 
leder hun til-
takene som skal 
skaffe Meløy over 
400 nødvendige 
arbeidstakere. 
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Arnstein 
Jensen (f. 1969)

- Det er rett og slett skapertrangen 
min. Kunne jeg fylle dette bygget med 
flest mulig arbeidsplasser, ja, så er dét 
drømmen!
Smiler Arnstein Jensen (53). Det er 
fire måneder siden nå. At han overtok 
det som er noen av de eldste byggene i 
Glomfjord Industripark. Lokalt kjent 
som «verkstedene» etter Norsk Hydro 
og så Bilfinger, som denne gangen 
var selger. 1. april kjøpte og overtok 
Arnsteins selskap Fsj Eiendom AS de 
4.000 kvadratene for en nokså billig 
penge.
- Jeg ønsker å dra til meg gode hoder 
med gode idéer, gi dem en arena, 

Arnstein 
kjøpte 4.000

Det er blant de eldste 
lokalene i hele industri-
parken. Nå er de kjøpt av 
en erfaren ingeniør. Med 
behov for å skape.

Jeg tenker at alle 
tenker ikke er tenkt, 
og at det ikke finnes 
begrensninger, og 
at det er mulig å 
utvikle synergier og 
nye forretningsidéer 
i et miljø som Glom-
fjord Industripark.

ARNSTEIN JENSEN

utvikle nye ting, kanskje kjøre testpro-
duksjoner, skape nye arbeidsplasser, 
fortsetter han om drømmene sine.

Mye skal ut
Jepp. Der har du innfallsvinkelen 
på denne artikkelen. Den tidligere 
tekniske sjefen fra Norwegian Crystals, 
tidligere REC Wafer, SiTech og SiNor. 
Den tidligere sjefen for Bilfinger i 
Glomfjord. Han har altså skaffet 
seg ett stykk digert og nokså slitent 
industrilokale midt på øvre område av 
industriparken.
- Jeg har ikke villet regne på kostnaden 
ennå, altså ved å sette det i stand, ler 
han.
- Men ja, det er mye. Først rydde opp 
i gammel infrastruktur på elektrisk 
og rør – det er mye som skal bort. 
Nye vinduer utvendig, fasadeplater 
– kanskje bare male i første omgang. 
Kontorene er greie, men nye toaletter 
og dusjer. Og mye skal ut – enkelte 

maskiner veier 35 tonn – her har vært 
utrolig mye ulik aktivitet i løpet av 
årene.
Og årene – det er faktisk siden røffli 
1948. Verksteder for gjødselfabrikken. 
Og fra 2005 var han selv daglig leder 
i disse lokalene, da for BIS – Bilfinger 
Industrial Services.

Langsiktige avtaler ok
- Punkt 1 har vært å få på plass en del 
langsiktige leiekontrakter – disse er 
viktige for å kunne finansiere de neste 
årenes renovering av bygget, understre-
ker han.
Ikke minst viktig er nåværende 
leietaker Polarplast, som i sommer 
inngikk ny og langsiktig leieavtale. 
Presenning-produsent XPO Arctic 
er også fortsatt med, pluss Arnstein 

selv gjennom sin egen arbeidsgiver 
Innovatek AS.
- Og i disse dager flytter Pega Nordic 
AS inn på en langsiktig avtale – de skal 
lagre og modifisere containere i våre 
lokaler.
- Dette betyr at jeg har oppnådd om 
lag 70 prosent utleiegrad på bygget, 
som blir viktig for videre finansiering.

Nye arbeidsplasser
- Utleielokaler, ok. Men….innovasjon?
- Ja, en stund var jeg ganske bestemt 
på navnet «Innovasjonsfabrikken», 
smiler han som til daglig leier seg ut 
som prosjektleder, teknisk konsulent 
og forretningsutvikler.
- For ja, jeg tenker at alle tenker ikke er 
tenkt, og at det ikke finnes begrensnin-
ger, og at det er mulig å utvikle synergier 
og nye forretningsidéer i et miljø som 

Glomfjord Industripark. Målet er å 
skape nye arbeidsplasser!
Foreløpig er han 100 prosent alene. Men 
skal lete partnere – Meløy kommune og 
Yara Glomfjord er selvsagte kandidater. 
Og lete lyse hoder. Og finansiering. Nå 
har han sitt eget driftsselskap, Innovatek 
AS, og eiendomsselskap – FSJ Eien-
dom AS. Bærekraftig eiendomsselskap 
+ tilgjengelige lokaler = mulighet for 
forretningsutvikling i driftsselskapet.

Kan tenke nytt
- Her river vi veggene og lager i alt 
8-10 kontorer og møterom, viser 
Anstein fram for Ny Næring.
Vi er en vindeltrapp opp fra verksted-
gulvene, i Bilfingers tidligere plan-
senter. 150 kvadratmeter kommende 
innovasjonssenter for ham og likesin-
nede. 

- Og her, det tidligere elektroverk-
stedet, har jeg foreløpig reservert for 
testproduksjon eller prototyper, viser 
han oss videre.
Som nå betydelig eiendomseier i 
industriparken tenker han også å tilby 
prosjektlager, altså for større etable-
ringer som trenger plass for materiell. 
Men innovasjon, altså.
- Globale giganter som Google endrer 
verdensbildet vårt nå – de vurderer 
jo å bli strømleverandør, mot at de 
tjener penger på dataene våre. Kan et 
vanlig selskap faktisk tjene vel så mye 
på et ettermarked, som på å selge sine 
hovedprodukter? Dette gir nye og 
spennende muligheter, også her hos 
oss! sier gründeren med fortsatt sterk 
skapertrang.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Gjennom sitt eget eiendomsselskap har Anstein Jensen kjøpt de nær 200 meter lange verkstedhallene etter Bilfinger i Glomfjord – den høyre 
halvdelen av bygningsmassen midt i dette bildet. Nå skal de om lag 4.000 kvadratmeterne settes i stand for utleie, og viktige leietakere er allere-
de på plass. At Arnstein også vil etablere et innovasjonssenter, dét kan du lese mer om i denne artikkelen!

Det er rett og slett skapertrangen min. Kunne 
jeg fylle dette bygget med flest mulig arbeids-
plasser, ja, så er dét drømmen!

ARNSTEIN JENSEN

Oppvokst i Glomfjord, utdannet in-
geniør innen elektronikk og teknisk 
kybernetikk. Teknisk sjef i SiNor 
og SiTech tidlig på 2000-tallet, og 
daglig leder i Hydro Production Part-
ner (senere Bilfinger) fra 2005. Fra 
2011 teknisk sjef i REC Wafer Mono, 
og sentral i etableringen av Norwe-
gian Crystals i 2013, der han senere 
var teknisk sjef til 2018. Siden dette 
ansatt i eget firma Innovatek AS 
med base i Glomfjord Industripark, 
og utleid som prosjektleder og tekn-
isk konsulent – de siste årene for 
eksempel til Cargill på Halsa, Arctic 
Sapphire i Sulitjelma og The Quartz 
Corp på Drag i Tysfjord. Bosatt i 
Glomfjord med kona Katrine, og de 
har barna Margit (19) og Johan (17).
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NÆRINGNY VÅRE SAMARBEIDSBEDRIFTER:

Solhaug Byggevare AS
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- Fint å jobbe i Norge, og deilig å reise 
til Portugal og ta ferie! smiler ekteparet 
Martinio og Paula Silva.
- Våre ansatte fra Portugal er viktige 
for oss, de får mye skryt fra kundene, 
sier Jan-Petter Olsen i Ørnes Blikk AS.

Lei, nei!?
Høyt og lavt, i små, trange rom 
og i store industrihaller – og alltid 
sammen! Ekteparet Martinio (57) og 
Paula (56) utgjør en viktig tredel av 
staben hos blikkenslagervirksomheten 
på Ørnes. Og når de skal på ferie, da 
drar de hjem! Til Porto, hjemlandets 
nest største by, nord i Portugal.
- Om vi blir lei av å være sammen, 

Hjemme bra, borte(jobb) best
Han har alltid reist utenlands på jobb, og nå gjør hun det 
sammen med ham. Ekteparet er viktige fagfolk hos Ørnes 
Blikk AS, men når de skal på ferie, da drar de hjem! 

Sammenstilling av komponenter i verkstedet på Ørnes, montasje av store ventilasjonsanlegg 
ute hos kunden. Dette er en viktig del av jobben for Martinio og Paula Silva.

Vi har vært gift i 33 år, og i 
veldig, veldig mange av dem 
har jeg reist bort på jobb – 
til Angola, Tyskland, Belgia, 
Sveits – mens hun var igjen 
der hjemme.

MARTINIO SILVA

hele døgnet? Nei, nei, nei! ler de.
- Vi har vært gift i 33 år, og i veldig, 
veldig mange av dem har jeg reist bort 
på jobb – til Angola, Tyskland, Belgia, 
Sveits – mens hun var igjen der hjem-
me. Så nå er det flott å både kunne 
reise, sove, spise og jobbe sammen….
og fiske! forteller Martinio – det er 
han som står for praten, på brukbar 
engelsk.

Siden han var 16
Siden 2011 har han selv vært fast 
inventar hos Ørnes Blikk, sammen 
med kameraten Carlos. Paula hadde 
tidligere forsøkt å jobbe sammen med 
ektemannen på Island, og så var det 
i 2017 at hun også flyttet nordover 
– siden da har de vært par både på 
jobb og i fritiden, i Meløy. Barn og 
barnebarn får besøk i feriene – i Porto, 

eller i Oslo, der datteren bor.
- Jeg er helt selvlært på dette – har 
jobbet med det siden jeg var 16 år. To 
år senere var jeg sjef for 12 mann, og 
sjefen sa jeg var smart! Jeg har en bra 
sjef her, også, av og til! skratter han i 
retning Jan-Petter, med norsk arbeids-
plass-humor.
Og arbeidet, det er for eksempel mon-
tering av til dels voldsomme ventila-
sjonsanlegg – som denne dagen, når vi 
er på plass i den nybygde verftshallen 
til Fore Båt- og Motorservice.

Mer ansvar og frihet
- Store ting, stort ansvar, komplisert? 
spør vi.

- Neida, det er lett! flirer han.
- Jeg har jobbet med dette i 40 år. 
Og når du elsker det du gjør, så er alt 
enkelt!
Martinio forteller om forskjeller 
mellom Portugal og Norge. Lettere 
jobb her – for eksempel fordi bedriften 
gjerne handler inn deler og elementer 
som så skal sammenstilles. I Portugal 
må blikkenslageren selv bygge og kon-
struere mer fra bunnen av.
- Og så får man både mer ansvar og 
mer frihet her. I Portugal får du kjeft 
av sjefen hvis du tar deg en kaffepause, 
og i verste fall får du sparken. Og folk 
flest bryr seg mer om jobben sin her i 
Norge, de gjør den ikke bare fordi de 
har fått en ordre!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
På et bilde fra 2016 ser vi også Martinio sammen med en annen kollega, Carlos 
Ferreira Dos Santos, og daglig leder i Ørnes Blikk Svein Olsen (i midten).
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Et godt voksent 
ektepar fra 
Porto i Portugal 
utgjør en viktig 
del av staben 
hos Jan-Petter 
Olsen (i midten) 
og Ørnes Blikk 
AS. I en årrekke 
reiste Martinio 
utenlands alene 
på jobb, men 
for fem år siden 
flyttet kona Paula 
etter, og nå er de 
parhester hele 
døgnet!



Fra tidligere jobb i Forsvaret 
kommer Alf Einar Engen (28). 
Han var ansatt som tekniker 
på samband og radar i artilleri-
bataljonen. Før den tid tok han 
fagbrev som elektriker i 2015 og 
nå er han inne i ny og spennende 
jobb som elektriker hos Cargill 
fra og med 20. juni. 

Arne Isak Indergård (40) har skif-
tet jobb men forblir hos arbeidsgi-
ver Cargill – han går fra en stilling 
som elektriker/automatiker til 
AEI-spesialist (automasjon, elek-
tronikk og instrumentering).

Etter endt læretid hos Yara 
Glomfjord har Hans-Fredrik 
Svendsgård (27) fått fast jobb i 
fullgjødselfabrikken. Startdato 
var 1. juli. Han tok fagbrev 
som prosessoperatør i 2021 
og jobbet et halvt år som vikar 
hos bedriften før han landet 
fast jobb. 

Statens vegvesen har signert ny byggeleder i sin Region Midt i Trondheim, 
og dermed slutter Sondre Berger (25) hos engineeringbedriften INVIS, dit 
han kom som bedriftens første byggingeniør i august 2020.
- Jeg har fått jobbe veldig variert - også for Meløy kommune med søkna-
der og konkurransegrunnlag. Dette var et pluss for å få den nye jobben, i 
tillegg til bra treff på andre ting i profilen min, sier Sondre, opprinnelig fra 
Aurskog øst for Lillestrøm.
Som byggeleder for en byggherre engasjerer han entreprenører og følger 
opp prosjekter - typisk midlertidige eller varige veiløsninger.

Isak René Nilssen (25) tok i fjor på 
denne tida fagbrev som platear-
beider i Bilfinger, etter å ha vært 
lærling der i to år. Før den tid gikk 
han videregående i Glomfjord – 
teknikk og industriell produksjon. 
Etter endt læretid fikk han fast 
jobb og jobber nå som platearbei-
der i bedriften. 

- Kanskje litt på fleip, men siden 
jeg dro til Narvik har jeg sagt at 
jeg kun kommer tilbake hvis jeg 
får jobb hos INVIS. Og her er 
jeg!

Gunn Torhild Hagen

Ung og INVIS-klar
Gunn Torhild (22) 
planla mastergrad i 
bygg. Nå har Meløys 
yngste ingeniør valgt 
spennende INVIS. 

Skikkelig matte-elsker
Hun er bare få uker inn i opplærin-
gen, men meget fornøyd med egen 
jobbsituasjon. Nyutdannet byggin-
geniør Gunn Thorild Hagen (22) fra 
Glomfjord har fått jobben hun ønsket 
seg, i Glomfjord!
- Jeg har elsket matematikk siden jeg 
var liten, og på videregående innså jeg 
at jeg ønsket å ta høyere utdanning 
som var realfag-relevant, smiler datte-
ren til Dagfinn og Anne Trine Hagen.
- Og siden jeg var liten har jeg også 

likt godt å være med pappa i lastebilen 
hos Terje Halsan AS. Så….bygg og 
anlegg har liksom vært mitt felt!

Tett program
Dermed ingeniør bygg, etter 3 ar-
beidsomme studieår i Narvik 2019-
22. For, siden Gunn Torhild hadde 
valgt musikk, dans og drama som for-
dypning ved Bodø videregående skole, 
måtte realfagene på plass som forkurs 
i matte og forkurs i fysikk, samtidig 
med bachelor bygg-ingeniør. 

- Så skulle jeg videre til masterstudier 
i Trondheim. Men 31. mai i år, da jeg 
ringte pappa for å fortelle hvordan 
bachelor-presentasjonen hadde gått, 
hadde han samme dag truffet på en i 
INVIS. Dagen etter ringte jeg daglig 
leder Pål Einar, og 1. juli var arbeids-
kontrakten signert!

Liker det avansert
Etter skolemusikk og hornmusikken 
i Glomfjord, Nordland Janitsjar og 
Bodø-korps, kan Glomfjord Horn-

musikkforening btw gni seg 
i hendene nå, over sin nye 
trompet. Musikk som hobby, 
INVIS som jobb - for den unge 
ingeniøren.
- Fra enkle hustegninger til mer 
avanserte beregninger av styrke i 
tre, stål og betong, og jobb med 
avansert programvare – jeg synes 
dette er kjempeinteressant!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ole Thomas Taraldsen (37) er 
fra og med 1.juli ansatt i fast 
stilling hos Cargill med tittel som 
operatør. Han har tidligere jobbet 
som prosessoperatør for Yara 
Glomfjord. 

Robin Stensland (19) har gjort 
ferdig læretiden sin hos Statkraft 
og tatt fagbrev som industri-
mekaniker. Nå har han landet 
fast jobb hos Langset Mek på 
Sunndalsøra. Robin gikk to år 
ved Meløy videregående skole. 

Stabsnytt:  Malin B. Ulsnæs
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Oppvokst på Nygårdsjøen i Gildeskål. 
Han har gått kjemi og prosess ved 
Meløy videregående skole. Deretter 
læreplass hos Yara med påfølgende 
fagbrev som prosessoperatør, så jobb 
hos Meløy BedriftService hvor han 
var utleid til REC fra 2007 til 2009. 
Han har siden 2014 vært ansatt hos 
Nemko Norlab hvor han også tok 
fagbrev i labratoriefaget. Han er sønn 
av Lillian og Trond Angelsen og har en 
eldre søster – Elisabeth. 

- Nei, der var pausen over! Vi kan ikke 
alle sitte og skravle hele arbeidsdagen, 
utbryter kollega Robin med et smil 
når jeg setter meg ned sammen med 
gutta på pauserommet.
- Ja, man kan jo se ut som man jobber 
i alle fall, kontrer Lars-Jacob spøkende 
med et like stort smil og en smittende 
latter. 
Det er bare de to på jobb den dagen 
Ny Næring er innom, og den natur-
lig gode stemningen smitter fort og 
latteren sitter løst. Men så må det jo 
intervjues litt også.
 
- Angrer ikke
- Jeg har vært her en stund og har stål-
kontroll på det vi jobber med, og ikke 
minst de vi jobber for. Personal-ansva-
ret som leder har vært litt skummelt, 
men foreløpig går det veldig fint, 
smiler han. 
I 8 år har han vært laborant hos 
Norlab og trivdes jo egentlig godt 
med det – i utgangspunktet var det 
helt uaktuelt for Lars-Jacob å søke 
på stillingen som ny gruppeleder da 

Fersk leder – med stålkontroll
- Jeg må vel innrømme at jeg er litt nerd, ja. Jeg er han som ser på 
kjemivideoer på Youtube på fritida! Lars-Jacob Angelsen (36) er helt 
ny gruppeleder hos Nemko Norlab i Glomfjord og har klart kunststykket 
mange prøver å oppnå – å få jobbe med det man liker best. 

- Jeg har vært her en stund og har stålkontroll på det vi jobber med, og ikke minst de vi jobber 
for. Personal-ansvaret som leder har vært litt skummelt, men foreløpig går det veldig fint! 

Som leder er jeg opptatt av å ivareta folk på en god 
måte. Snakke ordentlig til dem og prøve å oppretthol-
de det veldig gode arbeidsmiljøet jeg mener vi har her. 

LARS-JACOB ANGELSEN

Fra og med juni i år er Lars-Jacob sjef for Glomfjord-avdelingen hos Nemko Norlab. Han er 
opptatt av å behandle kollegaene sine bra og opprettholde et godt arbeidsmiljø. Her sammen 
med kollega Robin Lea. 

Prosess er artig det også 
og jeg har jobbet mye 
med dét, men det er kjemi 
som virkelig fanger meg. 

LARS-JACOB ANGELSEN

muligheten bød seg.
- Helle (Svartis, red.anm.) vår tidligere 
gruppeleder, oppfordret meg til å søke 
da hun sluttet, og etter å ha grublet 
en del på det så gjorde jeg dét da. 
Dét angrer jeg ikke på i det hele tatt 
nå, selv om jeg var litt skeptisk først, 
smiler han. 
 
- Fascinerer meg enormt
En gruppeleder med bedre oversikt 
enn Lars-Jacob skal det holde hardt 
å få tak i. Ikke bare kan han det aller 
meste om egen drift, han har også god 
innsikt i hvordan produksjonen hos 
Norlabs desiderts største kunde – Yara 
Glomfjord, foregår.
- Jeg har tidligere jobbet på Yara og har 
vært med på å produsere gjødsel, og 
det er kunnskap som kommer veldig 
godt med i denne jobben.
Ja, for det har vi ikke nevnt. Lars- 
Jacob er, i tillegg til å ha fagbrev i 
laboratoriefaget, også utdannet pro-
sessoperatør. 
- Prosess er artig dét også, og jeg har 
jobbet mye med det, men det er kjemi 

som virkelig fanger meg. 
- Hva er det med kjemi som er så 
spennende?
- Hmm.. Jeg synes det er interessant 
hvordan veldig små forhold kan påvir-
ke veldig mye. For eksempel – vann, 
altså H2O, er vi som mennesker helt 
avhengige av for å overleve. Hvis du 
legger til et ekstra oksygenmolekyl til 
H2O, sånn at det blir, H2O2 så er det 
livsfarlig. Drikker du det da så dør du, 
og det fascinerer meg enormt.  
 
 
- Jeg har det ikke i meg
Praten går lett og Lars-Jacob er en du 
trives sammen med. Han sprer god 
stemning til de han er rundt. 
- Som leder er jeg opptatt av å ivareta 
folk på en god måte. Snakke ordentlig 
til dem og prøve å opprettholde det 
veldig gode arbeidsmiljøet jeg mener 
vi har her. 
Så er det krevende å være leder. Dét 
kan nok de fleste ledere skrive under 
på – det å jobbe med andre, og ikke 
minst lede de, kan være en komplisert 
øvelse. Men Lars-Jacob har et triks i 
ermet som han mener kommer godt 
med som leder.
- Jeg er aldri i dårlig humør. Jeg er blid 
og glad stort sett hele tiden, og hvis 
jeg har en dårlig dag så lar jeg det aldri 
gå ut over kollegaene mine. Lunta mi, 
når det kommer til folk, er enormt 

lang, ler han. 
- Hvordan går det an? At du aldri blir 
sint? 
- Jeg vet ikke, jeg tror bare ikke jeg har 
det i meg. Det å bli forbanna på folk, 
og dét tror jeg ikke det er konstruktivt 
å bli heller. Tekniske duppeditter som 
ikke funker når de skal funke derimot 
... Da kan jeg bli ganske sint, ler Lars- 
Jacob.
 
Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

 

KRAFT - MOT - SAMARBEID
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Profilen

Lars-Jacob
Angelsen (36)
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- Det blir en del småkjøring her inne i 
industriparken, mye stopp og start. Og 
det funker dårlig i lengden med diesel-
biler, så da er det veldig gunstig med 
det byttet vi har gjort nå, forklarer 
verkstedlederen. 
Den nye varebilen er av merke Maxus 
og modellen heter ´E-deliver 3´ - en 
fullelektrisk varebil som passer utmer-

ket for Polarplast sitt behov.
- Totalt sett har vi vel rundt 13 biler i 
bilparken vår, det utgjør en del kjøring 
i løpet av et år. På sikt ønsker vi å bytte 
ut alle bilene våre og på den måten 
drifte mer miljøvennlig, forteller dag-
lig leder Lasse Willumsen – han som, 
sammen med andre viktige aktører 
innenfor oppdrettsbransjen, etablerte 
Polarplast i 2013. 

Gunstig investering
- Vi kjører en del til Sundsfjord, der 
er vi ofte på prosjekter hos Helgeland 
Smolt. Så har vi en del ansatte som 
holder til andre plasser, for eksempel 
Bodø, og da tar de med seg arbeids-
bilene hjem for å slippe å møte opp 
her, forklarer Sven-Martin. 
Med ´her´ mener han hovedbasen til 
bedriften i Glomfjord Industripark. 
- Så skal man ikke legge skjul på at 
el-biler er billigere i drift, i alle fall nå 
med de bensinprisene det opereres 
med. Så økonomisk sett er det å bytte 
til elbil veldig gunstig for oss, forklarer 
han. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Polarplast

Polarplast ble etablert i 2013 og 
selger tjenester og produkter innen 
plast og plastsveising, fortrinnsvis 
til havbruksnæringen. Bedriften eies 
av Tor-Arne Gransjøen i Helgeland 
Smolt (40 prosent), oppdrettskon-
sernet Gigante Havbruk (40) og 
daglig leder i Polarplast Lasse 
Willumsen (20). Bedriften har  om-
lag 30 ansatte og hadde i 2021 en 
årsomsetning på 49,4 millioner.

- Vi lager et miljøvennlig 
produkt og da er det selv-
følgelig et poeng for oss at 
vi drifter mest mulig mil-
jøvennlig også! Sven-Mar-
tin Bach-Rendal er veldig 
fornøyd med Polarplast sin 
nyeste investering. 

Lasse Willumsen. Foto: Edmund Ulsnæs

Det blir en del småkjøring 
her inne i industriparken, 
mye stopp og start. Og 
det funker dårlig i lengden 
med dieselbiler.

SVEN-MARTIN BACH-RENDAL
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Forandring som teller

Storfornøyde er de med den nye bilen – gutta hos Polarplast. F.v: Øyvind Andersen, Sven-Martin Bach-Rendal og Torbjørn Dahl.



Vi er kommet midtveis i september, 
og nå kan han rapportere om ny, 
viktig oppgave utført for Statkraft, 
Kjell Arne Wika. Prosjektlederen hos 
Stetind Entreprenør AS ledet nettopp 
i havn en uke med betongsprøyting av 
tre portaler på to tunneler – altså langs 
Fjellveien opp mot Storglomvassdam-
men ved Glomfjord.

7 centimeter 
mot været
- Vi blander stålsplinter i betongen, 
slik at betongen fester seg lettere til 
tunnelmattene, forteller Kjell Arne til 
Ny Næring.
- I løpet av to dager sprøyter vi på tre 

Fjellrensking 
Fjellsikring  
Betongsprøyting
Betongsprøyting gjort – nå 
kommer Statkraft inn på 
oppløpssiden. For prosjekt 
Fjellveien.

Det er viktig å ha en 
slik beskyttelse, for å 
verne mattene mot 
ganske tøffe vind- og 
værforhold oppe på 
fjellet.

KJELL ARNE WIKA

7 centimeter betong dekker tunnelmattene i hver ende av Fjellveiens to tunneler. På vårt bilde pågår betongs-
prøytingen ved tunnelåpningen over Fykanvannet. Nå skal veibanen i tunnelene få ny masse, og så asfalt.

Prosjektleder Kjell Arne Wika, Stetind 
Entreprenør AS

Kraftverkssjef Fred Inge Kristensen, Statkraft

lag i hver tunnelåpning – samlet ca. 
7 centimeter i tykkelse. Det er viktig 
å ha en slik beskyttelse, for å verne 
mattene mot ganske tøffe vind- og 
værforhold oppe på fjellet, spesielt om 
vinteren, forklarer han.
Stetind Entreprenør AS spesialiserer 
seg på tunnelsikring, og tar oppdrag 
i et stort område, men med utgangs-
punkt i Brønnøysund. Kjell Arne har 
ledet hele den omfattende rehabilite-
ringen av tunnelene fra i fjor vinter 
til nå, og med på laget i den nylige 
betongsprøytingen er Midtnorsk Be-
tongsprøyting fra Orkanger.

Og nå går vannet
Ny Næring har tidligere rapportert fra 
asfaltering av Fjellveien, og fjellren-
sking og -sikring i tunnelene. Statkraft 
engasjerte først geolog, og det var hans 
rapport som ga grunnlag for renove-
ringen som nå pågår. Høsten 2022 
fortsetter Statkrafts omfattende forbe-

dringsprosjekt - inn mot sluttføringen.
- I den øvre delen av den øverste 
tunnelen har vi vært plaget med at det 
kommer inn vann som skaper store 
issvuller, telehiv og erosjon, fortalte 
kraftverkssjef Fred Inge Kristensen oss 
ved prosjektstart. 
Nå utbedres dette problemet ved å 
senke veien øverst, og at høybrekket 
flyttes inn lengre i tunnelen – vannet 
blir da ledet bort fra tunnelen.
- Dette arbeidet er vi i gang med nå, 
med drenering, ny masse i veibanen 
og til slutt asfaltering og skilting, sier 
Kjell Arne Wika.
Hans eget Stetind Entreprenør AS og 
Statkraft har underveis også engasjert 
de lokale leverandørene Terje Halsan 
AS, Hansen Maskin & Transport, 
Norconsult, Nordland Betong i Kilvi-
ka og John Kildal og Sønner.

Tekst: Edmund Ulsnæs 
Foto: Tor Oscar Lillevold
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Uten dem vokser skogen rundt strømlinjene fritt og 
skaper farlige situasjoner. De jobber utelukkende ute 
og i enormt krevende terreng. Grubling, planlegging 
og kommunikasjon er stikkord når linjerydderne i 
Meløy Energi er på jobb.

«
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Terrenget er ulendt og uforutsigbart 
med mye løs masse og steiner. Et 
skogsparti det ikke ville falt noen inn å 
gå tur i, for å si det sånn. Trioen utgjør 
sammen Meløy Energis avdeling for 
skogsarbeid og linjerydding.

Se deg for
- Om du ikke er i god form når du 
begynner, så blir du fort det, smiler 
Ole Petter.

60-åringen har i 14 år hatt Meløy 
Energi som sin arbeidsgiver og i store 
deler av den tiden har han holdt på 
alene med den jobben de i dag er tre 
stykker som utfører. 
- Jeg har hatt med meg litt hjelpearbei-

Den viktige trioen
- Ikke trø på den steinen 
der, den er løs! Ole Petter 
Gåsvær (60) guider opp 
skråningen. Vi befinner 
oss på nordsiden av Sel-
stad og er på tur opp til 
et parti i skogen der Bjørn 
Martinussen (49) og Ole 
Asp (26) er i full sving 
med det de kaller kvisting. 
De kapper altså av kvis-
tene på trestammene de 
tidligere har felt. 

Som linjerydder må du tåle dårlig vær, tungt fysisk arbeid og ha hodet på rett plass når avgjørelser skal tas. Ole Kristian og Bjørn tar 
utfordringen på strak arm. 

Etter 40 år som fagmann på skog har Ole Pet-
ter enormt med kunnskap å videreføre til sine 
to kollegaer. – Det er en selvfølge for meg at 
den erfaringen jeg sitter på skal deles med 
andre, sier Ole Petter. F.v Ole Kristian Asp, 
Bjørn Martinussen og Ole Petter Gåsvær.

Du må ha kompetan-
se på trær og skog, 
rett og slett. Et hvert 
tre er unikt i sin opp-
bygging og vil også 
oppføre seg anner-
ledes under felling. 
Det er på ingen måte 
sånn at hvis du har 
felt et tre så har du 
felt alle.

OLE PETTER GÅSVÆR

"
dere og sommervikarer innimellom, 
men det tar tid før du blir ordentlig 
dreven i denne jobben, utdyper han. 
- Hva er det du må kunne for å være 
god på dette?
- Du må ha kompetanse på trær og 

skog, rett og slett. Et hvert tre er unikt 
i sin oppbygging og vil også oppføre 
seg annerledes under felling. Det er på 
ingen måte sånn at hvis du har felt et 
tre så har du felt alle.
Miljøet de arbeider i er ikke enkelt å 

komme seg frem i, og i områder med mye 
løs masse er det fort gjort å gå på trynet.
- Det gjelder å se hvor man trør før 
man går, oppfordrer Ole Petter. 
Han er allerede gode 10 meter foran 
på tur opp i skråningen. Skillet 

mellom de med erfaring og de uten er-
faring – altså meg - blir plutselig veldig 
stort. Hvis noen skulle ha behov for å 
jekkes ned noen hakk kan det å klatre 
opp en skråning med drevne tilskuere 
anbefales. 



- Vi er veldig fornøyde med å få inn 
Bjørn og Ole, de står på og er veldig 
lærevillige. Vi håper på at mye av den 
erfaringen Ole Petter sitter på kan 
videreføres. Men å erstatte han er nok 
en umulig oppgave, smiler han. 
Som anleggsleder har han ansvar for 
alle arbeidslag Meløy Energi har ute 
i felt til enhver tid, og kan på den 

Sikker økning
- HMS og sikkerhet er alfa omega 
og dét føler vi at vi ivaretar 
bedre når vi har økt laget med 
to stykker til! Jan-Erik Risvik 
(40) er anleggsleder hos Meløy 
Energi og dermed også skog-
ryddernes overordnede. 

Jan-Erik Risvik

måten også beskrives som en avde-
lingsleder. 
- Vi har forskrifter som gir et mini-
mumskrav på hvor stor avstand det 
skal være mellom linjene og trær og 
det legger jo så klart føringene for når 
og hvor linjerydderne gjør jobben sin. 

Strålende fornøyd
- Ole kjente vi til fra før, han har vært 
inne som hjelpearbeider sammen med 
Ole Petter tidligere og dermed visste 
vi hva vi fikk da vi ansatte han. Og det 
vi fikk er vi veldig fornøyd med. Bjørn 
søkte på en utlysning og fikk jobb 
etter en intervju-prosess hvor han im-
ponerte oss. Også han er vi strålende 
fornøyd med, fastslår han. 

Ved å ansette Ole og Bjørn har Meløy 
Energi tredoblet linjerydde-staben og 
Jan-Erik forteller at det gjør arbeidet, 
som foregår i hele Meløy kommune, mer 

overkommelig og ikke minst tryggere.

Tekst: Malin B. Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs
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Ole Kristian Asp

Bjørn Martinussen

Ole Petter Gåsvær

Det blir litt en livsstil, ja. Hvis du 
ikke liker fysisk krevende arbeid, 
gidder du ikke jobben i lengden.

OLE PETTER GÅSVÆR"Videreføre kunnskap
Der oppe venter Bjørn og Ole – de to 
Meløy Energi har ansatt i faste stillin-
ger som skogsarbeider, eller linjeryd-
der som det også kalles. Det vil si at 
de har tredoblet staben i den inntil da 
ganske lille avdelingen. 
- Det er veldig fint for min del å kun-
ne gi ordentlig opplæring og ha flere å 
støtte meg på i de vurderingene vi tar 
når vi jobber. Jeg ser det som en selv-
følge at jeg deler av mine erfaringer og 
prøver å videreføre den kunnskapen 
jeg har opparbeidet meg, forklarer Ole 
Petter.
Nå reiser de rundt i hele kommunen 
sammen og rydder unna for å sikre 
god og stabil strømforsyning ut til 
innbyggerne. 
- Det er en viktig vi jobb vi utfører. 
Hadde det bare fått gro ville det ført 
til mange linjebrudd og skader som 
det ville blitt omfattende å fikse opp i. 

Enorm vekst
Området de rydder på Selstad er rundt 
en høyspentlinje på 22 kV og som 

er enormt viktig – den forsyner store 
deler av kommunen med strøm. 
- Det har gått ras her tidligere og 
derfor er det veldig viktig at vi gjør 
den jobben her nå, for å sikre området 
rundt. Et linjebrudd her vil legge ut 
store områder og kreve store ressurser 
for å fikse, Ole Petter peker på linja 
som går bak han. 
Mye av arbeidet er gjort og store deler 
av massen, altså de felte trærne, har 
allerede blitt kjørt bort. Likevel ligger 
det enda igjen mange stokker. Store 
stokker, som man på ingen måte bur-
de stå i nærheten av når de faller.
- Vi målte et av trærne vi felte her 
til ca. 33 meter. Og disse trærne er 
bare rundt 55 år gamle, så det vokser 
enormt fort i akkurat dette partiet, 
bemerker han. 

Kronisk utearbeider
- Det blir litt en livsstil, ja. Hvis du 
ikke liker fysisk krevende arbeid, gid-
der du ikke jobben i lengden. Jeg har 
alltid elsket å jobbe i skogen, det har 
vært mitt kall, på mange måter.

Ole Petter
Gåsvær

Meløy Energi 
AS

Oppvokst på Teksmona og Eidbukt. 
Grunnskolen gikk han på Neverdal og 
Ørnes. Så rett i arbeid for Skogb-
ruksetaten hvor han etter hvert tok 
fagbrev som skogtekniker. Videre har 
han jobbet for Meløy kommune som 
utearbeider før han i 2008 fikk jobb 
hos Meløy Energi. Han er sønn av Arne 
Gåsvær (d. 2004) og Marie Gåsvær (d. 
2019) og har fem søsken. 

Etablert 8. desember 1938 som Meløy 
kommunale elektrisitetsverk. Er i dag 
delt i de to selskapene Meløy Energi 
AS og Meløy Nett AS. Børge S. Selstad 
er daglig leder for de i alt 34 ansatte, 
og Rolf Inge Sleipnes er styreleder. 
Meløy Energi AS eies 100 prosent av 
Meløy kommune, og hadde i 2021 
driftsinntekter på 155 millioner kroner.

At han trives i skogen kan man kon-
kludere med at stemmer ja, ettersom 
han er inne i sitt 40 arbeidsår som 
skogsarbeider. Først i Skogbrukseta-
ten, så i jobb for kommunen og nå 
hos Meløy Energi – Ole Petter er en 
kronisk utearbeider.
- Jeg tror ikke jeg er laget for å sitte 
bak et skrivebord. Klart, når været står 
på som verst og du blir våt uansett 
hva du gjør så kan det være slitsomt. 
Man blir lei av alt i perioder, men alt 
i alt synes jeg fortsatt denne jobben er 
utrolig givende. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

- Jeg stortrives. Jeg elsker å være 
utendørs og få brukt kroppen, og så 
er faget utrolig interessant. Jeg lærer 
veldig mye!
I stort sett akkurat et år har Bjørn vært 
en av tre som rydder linjene for Meløy 
Energi – en jobb som krever sitt både 
fysisk og mentalt.
- Du må være på. Det er små marginer 
for feil, og konsekvensene er store hvis 
det skulle skje noe. Så det gjelder å 
samarbeide godt, planlegge og ta seg 
tid til å gjøre ting ordentlig.

Holde seg i form
I lang tid var Bjørn å se bak disken 
på ´Sporten´ på Ørnes før han i fjor 
bestemte seg for å tenke annerledes.
- Jeg liker å holde meg i form og ser 
fordelene av å ha en fysisk aktiv jobb. 
Før kunne jeg være veldig tung i hodet 
etter en lang dag med kunder og små-
prat, nå er det veldig deilig å kunne 
slite ut kroppen, reflekterer han.
I ulendt terreng, krevende arbeidsstil-
linger og uforutsigbart klima jobber 
Bjørn hele dager – men det er faktisk 
ikke verst når det høljer ned.
- Jeg mistrives mer når det er 25 

Midt i 
blinken
Fra butikkjobb i 16 år til 
enormt krevende utejobb 
– Bjørn Martinussen (49) 
skiftet beite så det holdt. 
Dét er et valg han ikke 
angrer på!

Å gå over til utejobb er et valg Bjørn ikke angrer på. – Det er deilig å få brukt kroppen og 
kjenne seg sliten fysisk når man kommer hjem. 

varmegrader og steiksol, hehe. Vi må 
ha på samme jobbantrekket uansett 
og da kan det bli rimelig varmt. Så da 
foretrekker jeg det litt kjøligere.

Ikke bare bare
- Vi samarbeider veldig godt, Ole Pet-
ter er en god mentor som har mye god 
kunnskap og erfaringer. Det kommer 
veldig godt med, spesielt når man er 
ny. Det er mye å lære, smiler han. 
Og utfordringer er det nok av. Å felle 
et tre er ikke bare å felle et tre, det må 

planlegges og den største jobben gjøres 
før man i det hele tatt har tatt i saga.
- Treet må falle akkurat dit vi vil at det 
skal falle og da krever det at vi tenker 
oss om og gjør de rette forberedelsene. 
Hvis ikke kan det gå veldig galt.
- Er du noen ganger redd?
- Nei. Aldri. Hvis man er redd har 
man gjort noe feil, da har man gått 
over streken. Da må man finne en 
annen måte å gjøre jobben på. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Bjørn
Martinussen (49)

Oppvokst på Øra og er utdannet 
landbruksmekaniker. Etter endt 
utdanning har han jobbet hos 
SeMek på Neverdal og Felleskjøpet 
før han i 2005 begynte i jobb hos 
Sport 1 Dypvik. Der var han frem til 
i 2021 da han fikk ny jobb som lin-
jerydder hos Meløy Energi. Han er 
samboer med Karin Rømo Sandvik 
og sammen har de to barn – Stig 
og Mariann.



- Vi har unike muligheter til å få til et 
aktivt sentrum og mer liv og røre på 
Halsa. Men, da må vi jobbe i lag, ta de 
større løftene i lag. Dét kan vi få til nå!
Dette sier Kåre Kildal. Vi kjenner ham 
fra Halsa Bygg AS og Halsa Bolig-
bygg AS, selskapene han eier og leder 
sammen med broren Bjørn. Nå kan vi 
også presentere ham som den ene av 
tre i en helt ny styringsgruppe.
- Nå har vi stiftet bedriftsnettverket for 
Halsa, som blir svært viktig for å få til 
den spennende utviklingen vi ser for 
oss, sier Kåre – han har Eirik Pedersen 
og Helge Halsos med seg i nettverkets 
nyoppnevnte styringsgruppe.

Lang ønskeliste
Straks mer prat, men først kjapp 
bakgrunn. Etter lokale tanker, idéer 
og ønsker siden 2014, gav Meløy 
Utvikling KF for to år siden 50.000 
kroner til forprosjekt: hvordan utvikle 

Halsa-nettverk stiftet

Så er det viktige nett-
verket etablert, og har 
fått egen styringsgruppe. 
Hårete mål for utvikling av 
Halsa sentrum.

God deltakelse på stiftelsesmø-
te i forrige uke, og dermed er 
Halsa sitt eget bedriftsnettverk 
etablert. Næringslivet, grende-
laget og bygdas innbyggere har 
spennende mål for å utvikle tett-
stedet, og nå har disse tre fått et 
viktig ansvar. Helge Halsos (f.v.), 
Eirik Pedersen og Kåre Kildal 
utgjør nemlig styringsgruppa for 
det nye nettverket.

Arkitekt Unni Furfjord har opprinnelse på Halsa. Hun står bak skissene for framtid-Halsa.

En spennende mulighet er at Halsa kan 
overta overfarten for passasjerer til og fra 
Engenbreen. Dette kan gi økte inntekter 
for handelsbedriftene her.

KÅRE KILDAL

Halsa sentrum videre? Og, hva med 
å etablere et bedriftsnettverk? I år 
har Meløy gitt nye 300.000 kroner 
- for å ta arbeidet videre. Det skal 
signeres samarbeidsavtaler med 
bedriftene, og med en egeninnsats 
beregnet til det samme, 300.000,-, 
skal man komme videre fra idéer til 
gjennomføring.
- Undersøkelser som er gjort, viser 
at folk ønsker seg kafé, frisør, 
et kontorfellesskap, sykkelsti til 
Æsøya, mer tilbud for barn og 
unge, treningssenter, småbåthavn 
på sørsiden av fylkesveien, mer 
turisme…..listen er lang, fortalte 
Kåre under et tidligere møte der 
Ny Næring var tilstede.

Sterke Halsa
Halsa-regionen har et sterkt, privat 
næringsliv. I styringsgruppas kartlegging 
stopper lista på 31 virksomheter, nær 290 
arbeidsplasser og nær 700 millioner kroner 
i omsetning – det siste tallet uten at hjørne-
steinen Cargill er medregnet. 
- Dere er de første i Meløy som gjør noe 
slikt, der også både grendelaget og andre 
foreninger, privatpersoner og bedrifter vil 
samarbeide for å utvikle stedet sammen 
– et utrolig bra initiativ som vi skal støtte 
videre! sa Stine Estensen i vår – hun var 
da daglig leder i Meløy Utvikling KF – nå 
tilknyttet kommuneadministrasjonen.
- Flott at dere har en god struktur på arbei-
det så langt. Nå er det viktig å få på plass 
personer som tar et ansvar for fortsettelsen!

På gløtt for båtskyss 
…altså Kåre, Eirik og Helge, som nå skal 
konstituere seg - én av dem blir leder. Nær 

20 personer deltok på stiftelsesmøtet 
for bedriftsnettverket i forrige uke, alle 
enig om langsiktige mål som: skape 
nye arbeidsplasser, øke inntektene i 
dagens bedrifter, øke bolyst og bremse 
fraflytting.
- En spennende mulighet er at Halsa 
kan overta overfarten for passasjerer 
til og fra Engenbreen. Både Meløy 
kommune og Engenbreen Skyss er po-
sitive, og vi tror at dagens ca. 10.000 
besøkende kan øke ved å flytte til 
Halsa. Og, dette kan gi økte inntekter 
for handelsbedriftene her, mener Kåre 
Kildal.
- Men, det må være politisk vilje til 
dette, og det er mye arbeid som uan-
sett gjenstår – blant annet trenger vi 
mange nye parkeringsplasser! 

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: prikkenoverien
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Det store bildet: EUs vanndirektiv 
vil ha en god eller meget god tilstand 
på norske fjorder. Dermed krever 
Miljødirektoratet mindre utslipp av 
næringssalter til Glomfjorden – alge-
veksten skal begrenses ytterligere. 
Det mindre bildet: Yara Glomfjord 
er innenfor alle utslippsgrenser, men 
investerer likevel på få år 6 millioner 

Fabrikken bedrer fjorden
Yara Glomfjord har investert 
nær 50 millioner kroner i sin 
største miljøsatsing noen-
sinne. Resultat: drastisk 
reduksjon i utslippet av næ-
ringssalter til Glomfjorden.

Yara ønsker å være i forkant av kommende 
myndighetskrav. Vi investerer betydelige 
beløp i undersøkelser, driftsrutiner og nye 
installasjoner for å redusere utslippene.

YNGVE OLSEN

kroner i miljøundersøkelser, og nå 
over 40 millioner i miljø-ombygging i 
fullgjødselfabrikken.
- Med det nye vasketårnet vårt reduse-
rer vi dagens utslipp av næringssalter 
med nær 60 prosent, forteller Yngve 
Olsen.

Vil i forkant
Alle norske bedrifter plikter å jobbe 
for å redusere sine utslipp. Hos Yara 
Glomfjord er Yngve leder for helse, 
miljø, sikkerhet og kvalitet, og i samar-
beid med Norsk institutt for vannfors-
kning har han de senere år fått gjort 
flere, omfattende undersøkelser av 
vannkvaliteten, og dessuten simule-
ringer. Både ved fabrikken, utenfor 

Selstad og helt ytterst i fjorden. 
Tilstanden er kun middels. Voksen-
opplæring: næringssalter gir næring til 
alger, og når bakterier spiser råtnende 
alger, forbrukes oksygenet i fjorden. 
Dette kan begrense artsmangfoldet og 
gi dårligere levekår for fisk.
- Det er riktignok sånn at utslippene 
våre av næringssalter som nitrogen 
og fosfor er redusert drastisk de siste 
tiårene. Og, at andre enn oss også 
driver næringsvirksomhet ved fjorden, 
for eksempel Statkraft, Mowi og en del 
andre. I tillegg har man de kommuna-
le avløpene. Utslippene har altså flere 
kilder.
- Men, Yara ønsker å være i forkant av 
kommende myndighetskrav. Vi inves-

terer betydelige beløp i undersøkelser, 
driftsrutiner og nye installasjoner for 
å redusere utslippene ytterligere. Det 
nye vasketårnet er vår største miljøsat-
sing noensinne, forteller Yngve Olsen,.

Ta inn, ikke slippe ut
Mer om komplisert vasketårn-prosjekt 
når du blar om. Historisk er det drevet 
fullgjødselfabrikk ved Glomfjorden si-
den 1955, først Norsk Hydro, deretter 
Yara fra 2004. Myndighetene definerer 
stadig strengere konsesjonsgrenser for 
utslipp av støy til nærområdet, ulike 
gasser til luft og nitrogen og fosfor til 
fjord. Ny Næring har i tidligere ar-
tikler fortalt om drastiske reduksjoner 
i både støy og utslipp av klimagasser.
- Helt siden 1950-tallet har vasketår-
nene våre renset avtrekket fra nærings-
stoffer som ammoniakk og nitrater – 
før dette slippes ut til fjorden. Nå ville 
vi ta dette inn i fabrikken igjen, altså 
ikke slippe ut, forteller Åge Johansen.
Den tidligere prosessingeniøren i 
Glomfjord-fabrikken har gjennom to 
år forberedt stor-satsingen i samarbeid 
med forskningssenteret i Porsgrunn. 

 

KRAFT - MOT - SAMARBEID

Vakker fjord og flott fabrikk fra 130 meters 
høyde. Men Miljødirektoratet vil ha enda 
mindre algeforekomster, og Yara vil være i 
forkant av kommende utslippskrav. Dermed 
investerer hjørnesteinsbedriften nær 50 
millioner kroner i miljøundersøkelser og om-
bygging. Resultat: drastisk reduksjon i utslipp 
av næringssalter. 

Prosessingeniør Åge Johansen

Utfordringen er at avtrekket må kon-
sentreres, som igjen krever mye vann og 
energi – altså kostbart.
- Men så fikk vi altså midler fra kon-
sernet til å bygge om, med nytt, stort 
vasketårn. Slik fjerner vi 40-60 prosent 
av utslippene fra fullgjødselfabrikken, 
som er hovedkilden, sier Åge.

Og mindre produksjonstap
Altså en investering på over 40 millioner 
kroner, i et prosjekt som i disse dager er 
sluttført.
- Satsingen gjøres først og fremst for å 
tilfredsstille kommende myndighetskrav. 
Men det vil også bety økt produksjon, 
fastslår Åge.
- Ved store utslipp har vi til nå redusert 
produksjonen. Nå tar det nye vasketårnet 
seg av utslippet, slik at reduksjon i pro-
duksjonen ikke er nødvendig. På ett år 
utgjør dette ganske store beløp i gevinst.
- Så da oppnår vi både en stor miljøge-
vinst, pluss at dette fjerner en flaskehals 
i produksjonen vår.

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs og Vegard 
Anmarkrud

HMSK-sjef Yngve Olsen

«
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tårnet seg av utslip-
pet, slik at reduksjon 
i produksjonen ikke er 
nødvendig. På ett år 
utgjør dette ganske 
store beløp i gevinst.

ÅGE JOHANSEN



- Krigen i Ukraina og sterk økning i leverings-
tid og materialpriser – dette har gitt ekstra 
utfordringer. Men vasketårn-prosjektet er 
landet omtrent på budsjett og på planlagt 
tidspunkt, konstaterer Line Marlén Krogh og 
Tor-Christian Kristiansen fornøyd.

To ingeniører har ledet vei opp et 
titalls trapper og hit ut i det fri. 
Tor-Christian Kristiansen (38), 
prosjektlederen for bygging av det 
nye prosessavsnittet. Og Line Marlén 
Krogh (41), prosessingeniør i fabrik-
ken under oss, der vi nå står på taket i 
gnistrende høstvær.
- Her ser du det nye vasketårnet, som 
skal redusere utslippet vårt av nærings-
salter med innpå 60 prosent, opplyser 
Line Marlén.
- Det er 15 meter høyt og veier 15 
tonn, sier Tor-Christian.

Det mest kompliserte
Det er på hans kontor i industriparken 
noen dager tidligere at intervjuet til 
denne artikkelen begynner. Tor-Chris-
tian, inne i sitt 15. år som ingeniør og 
prosjektleder hos Industrivisualisering 
(INVIS) forklarer og forenkler det 
kompliserte vasketårn-prosjektet som 
han selv har ledet på vegne av Yara 
siden mars i fjor.
- Gjennom årene har jeg ledet ganske 
mange prosjekter i denne fabrikken, 
men dette er nok helt klart det mest 
kompliserte!
- Altså…i en fabrikk med ekstremt 
mye utstyr, til dels gammelt, og med 
bygninger som står i en fjellside – det 
meste her er komplisert. Men…..her 
snakker vi om en 15 meter høy tank 
som skal inn i en veldig trang fabrikk, 

Men…..her snakker vi om   en 15 meter høy tank som skal inn 
i en veldig trang fabrikk,   og det skjæres et stort hull i taket.

TOR-CHRISTIAN KRISTIANSEN

- Helt klart det mest kom-
pliserte prosjektet jeg 
har ledet til nå, sier den 
erfarne ingeniøren. Den 
enorme tanken ruver sju 
meter over oss. Og åtte 
meter nedover i fabrikken 
under oss.

- Her har det vært mange flinke aktører inne som har gjort en god og viktig jobb, sier Tor-Chris-
tian, som fra sitt kontor i industriparken viser bilder fra den spektakulære transporten av 
vasketårnet.

Frank-Robert Eriksen, 
produksjonssjef Yara 
Glomfjord

og det skjæres et stort hull i taket. Og 
dette er ikke bare gammelt utstyr som 
erstattes med nytt, det er en helt ny 
løsning som er utviklet, smiler han.

Erfaren, men lærer
Til det nye vasketårnet ledes nå 
avtrekket fra den såkalte nøytral-delen 
av fabrikken. Næringssaltene vaskes ut 
i tårnet, kjøres tilbake i produksjonen 
– ikke til fjorden slik som tidligere. 
En kondensator fjerner vanndamp og 
slipper ut rent vann til sjø, ren luft 
over tak.
- Jeg kjenner 
fabrikken 
godt, og har 
god støtte i 
mine kolleger 
i INVIS. Men 
jeg har ikke 
studert kjemi, 
og dette er 
komplisert. Så, 
det er blitt mye 
egenstudier, for 
det er viktig at 
jeg som leder 
for et tverr-
faglig prosjekt skjønner prosessen og 
fagområdene. Samtidig er det utrolig 
mye å lære av møter med operatører 
og ingeniører i Yara og de andre.
Tor-Christian er blant INVIS’ aller 
mest erfarne ingeniører og prosjektle-
dere, og har det overordnede ansvaret 
når byggherre Yara henter inn hele 
11 leverandører og investerer over 40 
millioner kroner i nytt vasketårn og 

rekken av komponenter rundt.
- Det blir stort trøkk på ingeniørene 
som er involvert, og krevende for dem 
i produksjonen, når et så stort prosjekt 
skal gjøres samtidig med driften. Dette 
krever veldig nøye planlegging og 
risikovurdering, understreker produk-
sjonssjef Frank-Robert Eriksen i Yara 
Glomfjord.

Fordel INVIS
Tilbake på fabrikktaket kan Tor-Chris-
tian og Line Marlén i disse dager sette 
i drift det nye prosessavsnittet, som 
får eget skjermbilde og styring fra 
fabrikkens kontrollrom. Dét skjer etter 
flere år med utviklingsarbeid, innsalg 
overfor konsernledelsen, spikring av 
design, detaljerte beskrivelser for gjen-

nomføring, innhenting av tilbud fra 
utstyrsleverandører, valg av kontraktø-
rer og ikke minst tilpassing til driften i 
gjødselfabrikken – den som hele tiden 
går for fullt, 24 timer i døgnet.
- I gjennomføringen så er det jo på 
dette at INVIS har sitt konkurranse-
fortrinn, forklarer Tor-Christian.
- Altså avansert industrimåling, skan-
ning og simulering med 3D-modeller. 
Slik som i dette tilfellet så er målet vårt 
at det kun er installasjonen som skjer 
på stedet. At alle komponenter kan 
lages i verkstedet, fordi vi har målinger 
som er nøyaktig på millimeteren. I 
verkstedet er det bedre arbeidsforhold, 
og vi ivaretar sikkerheten bedre!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Kritisk viktig: den nylige inn-transporten av den 15 meter lange og 15 tonn tunge tanken var en kritisk viktig milepæl i prosjektet. Frakten gikk 
gjennom åpninger og høyt opp i luften, før vasketårnet står plassert i og over fullgjødselfabrikken. Foto: Tor-Christian Kristiansen

Det blir stort trøkk på 
ingeniørene som er invol-
vert, og krevende dem i 
produksjonen. Dette kre-
ver veldig nøye planleg-
ging og risikovurdering.

FRANK-ROBERT ERIKSEN

Yara nytt vasketårn 
2022 – i rollene:

Prosjekteier Yara Glomfjord. På pro-
sjektledelse og mekanisk prosjektering: 
INVIS. Leverandør av nytt vasketårn, 
kondenser og andre hovedkomponenter: 
Purenviro. På løfteoperasjoner: Hansen 
Maskin & Transport, Nordlandskrana 
og Terje Halsan AS (også gravearbeid). 
Byggteknisk prosjektering: Rambøll. 
Prosjektering automasjon: Goodtech 
(Avanti Engineering). På byggteknisk 
arbeid og rørinstallasjon: Bilfinger. For 
øvrig stod Miras for installasjon av ho-
vedkomponenter, Tratec for installasjon 
av tilkomstplattformer og Momek for 
produksjon av avløpsrør.
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I en særegen, rød-brun farge ligger nye Selvåg Senior på sjøen for første gang, etter sjøsettingen i Tyrkia 13. august. På scenen får Christian Sørheim utmerkelse for godt samarbeid med skipsverftet. Foran båten 
ser vi maskinsjef Oddne Johansen (med skjegg og solbriller), Christian og Egil Sørheim sammen med prosjektleder rør Erkan Biçer (t.v.) og installasjonsingeniør for rør Burak Diyarbakir (t.h.). Foto: Egil Sørheim

I samarbeid med reder Egil Sørheim 
kan Ny Næring videreformidle en stor 
Meløy-dag i Istanbul! Bildene i denne 
artikkelen er nemlig knipset i forbin-
delse med janitsjarmusikk, ballonger, 
bespisning og stor festivitas ved Cemre 
Shipyard i Tyrkia.
- Nye Selvåg Senior ble sjøsatt 13. 
august, og dette markerte verftet med 
en stor festlighet med om lag 300 
inviterte gjester! 
- Vi var ganske mange som kom ned 
fra Norge, blant annet flere fra staben i 
Sørheim Holding, forteller Egil.

Males i jula
Cemre Shipyard bygger flere store skip 
hvert år, og har ifølge Egil om lag 600 
egne ansatte – men nær 3.000 med 
alle som til enhver tid er innleid. Nå er 
altså den kanskje viktigste milepælen 
nådd i oppdraget for Sørheim Holding 
AS. 2023-versjonen av Selvåg Senior 
har for første gang sjø under kjølen!
- Planen er at båten skal males i sine 
endelige farger i løpet av romjula, 
opplyser han.
Verftet fortsetter nå for fullt med 

Sjø under 
kjølen

Stor sjøsettingsfest ved skipsverft i Tyrkia i sommer. Oppdrags-
giveren er norsk, og båten hører heime på Halsa i Meløy.

I april skal det være klart 
for testfisking. Hjemme 
i Norge er målet vårt at 
dåpen kan gjennomføres 
på Halsa i mai neste år.

EGIL SØRHEIM" Egil Sørheim 
– her med 
modellen av 
Selvåg Se-
nior slik det 
ferdigmalte 
og -utstyrte 
fartøyet skal 
se ut.

montasje av utstyr, innredning og 
strekking av noe sånt som 200 kilo-
meter kabel. Tavler og elektronikk skal 
opp, motorer testes.
- I april skal det være klart for avgang 
fra Tyrkia, testfisking tas ved ankomst 
til Norge. Hjemme er målet vårt at 
dåpen kan gjennomføres på Halsa i 
mai neste år. Det kan selvsagt oppstå 
forsinkelser hvis det avdekkes feil på 
teknisk utstyr, eller at andre uforutset-
te ting oppstår.

Eget reiseteam
Egil selv har et tett reiseprogram 
mellom Norge og Tyrkia i forbindelse 
med den svært komplekse prosessen 
der et særdeles moderne fiskefartøy 
skal bygges og utstyres perfekt. Han 
selv og sønnen Christian er en del av 
inspektør-teamet, dessuten 2 mas-
kinsjefer og en innleid elektriker. I 
tillegg leier Sørheim en egen person 
på byggteknisk nede i Tyrkia, og en på 
overflatebehandling. 
- Produksjonen fungerer veldig godt hos 
verftet, så vi håper å unngå store forsin-
kelser, også i fortsettelsen. Vi er veldig 
fornøyd med samarbeidet med verftet.
I samarbeid bygger partene et bane-
brytende fiskefartøy, med utgangs-
punkt i drivstoff, gjenvinning av 
energi og lavt utslipp.
- Ja, det er klart vi får en god del opp-
merksomhet rundt dette nyutviklede 
fartøyet - Selvåg Senior får veldig 
mange løsninger som samlet ikke har 
vært brukt på fiskefartøyer tidligere, 
smiler Egil.

Tekst: Edmund Ulsnæs
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Stor usikkerhet om råstoffbåter, hvor de skulle komme fra og hvordan de skulle «stables». Dette stod i raden av utfordringer da Yara Glomfjord nærmest over natten måtte bytte 
råstoffleverandører fra februar i år.

- Det var i praksis bom stopp i for-
syningskjeden over natta, da krigen i 
Ukraina begynte. Men så er det gjort 
en fantastisk jobb med å finne nye 
leverandører av råstoffer i andre land.
- Likevel er det ikke tvil om at dette 
har kostet oss dyrt i produksjonen!

Måtte løse raskt
Det er Øyvind Jenssen som snakker. 
Yaras Glomfjord-sjef ser tilbake, om 
lag ½ år etter at verdenshandelen 
ble snudd på hodet etter Russlands 
invasjon av Ukraina. Meløys største 
og mest internasjonale bedrift trenger 
en rekke råstoffer i produksjonen av 
NPK-gjødsel og kalksalpeter, og henter 
fra mange verdenshjørner. Ikke minst 
fra Russland.
- Vi fikk ikke mange dagene på oss. 
Og når vi plutselig må hente viktige 
råvarer fra helt andre land og helt nye 
leverandører, får dette konsekvenser. 

Løsning, men 
med en pris

Russland var diger på råstoffer til Yaras gjødselproduksjon. Ett 
av Norges sterkeste selskaper løste krisen, men produktiviteten 

fikk svi. For eksempel i Glomfjord.

Vi fikk ikke mange 
dagene på oss. Og 
når vi plutselig 
må hente viktige 
råvarer fra helt 
andre land og helt 
nye leverandører, 
får dette konse-
kvenser.

ØYVIND JENSSEN

Omlegginger i prosessen, og proble-
mer fordi fabrikkene må kjøres på en 
annen måte. Alle endringene har gått 
betydelig ut over produktiviteten vår, 
men vi har klart å løse det, noe som er 
fantastisk bra!

Store konsekvenser
Prisvekst på drivstoff, sterk inflasjon 
og kraftig forlengelse av leveringstider. 
Dette har påvirket driften hos mange 
store og små leverandører i Meløy-re-
gionen. Hos Yara Glomfjord utløste 
krigen fra 24. februar en hel rad med 
utfordringer som måtte håndteres 
raskt. Hele produksjonsprogrammet 
for 25-30 NPK-varianter ble lagt om 
for å få råvarer til å vare lengre. Logis-
tikkavdelingen måtte endre rekkeføl-
gen på levering til kunder, og rekke-
følgen på anløp og avgang av båter. 
Produksjonen fikk prosessproblemer i 
fanget, på grunn av ny type råstoffer. 

- Midt oppe i dette har en del av 
markedet for ferdigvare endret seg. 
Vi fikk en periode med stopp i salget, 
på grunn av høye priser, fortsetter 
Øyvind.

Nye land, nye havner
Fosfat er et helt sentralt råstoff i 
NPK-gjødsel, og gruvene på Kolahalv-
øya i Russland har forsynt Glomfjord 
i årtier. 2022: bom stopp – hentes nå 
for eksempel fra Sør-Afrika.
- Og kaliklorid, den kom tidligere 
over Klaipeda i Litauen, eller i praksis 
da fra Russland, opplyser skiftleder 
Rune Andersen i pakkeri, kai og lager 
i Glomfjord.
- Nå nettopp var nederlandske «Ne-
ckarborg» hos oss med kaliklorid – da 
kom den fra Spania, sier Rune.
Nye leverandører kan også gi 
endringer som mye større laster, som 
gir plassmangel i lagrene. I sum store 
endringer for hele Yara-organisasjonen, 
som har tatt utfordringene på strak 
arm. Men: produksjonen har gått ned.

Vrien uavhengighet
- Konsernsjef Svein Tore Holsether 
har slått fast at Yara må bli mindre 
avhengig av Russland på råvaresiden. 
Men mens for eksempel ammoniakk 
er et råstoff som kan handles fra hele 
verden, er fosfat en naturressurs som 
tas ut av gruver, og fortrinnsvis lengst 
sør og nord på kloden. Da er det 
begrenset hvor mange steder i verden 
man kan hente det, vedgår Øyvind.
- Alt i alt er egentlig alt endret og blitt 
vanskeligere i markedet nå. Prisene 
øker, det er vanskeligere å få prioritet 
hos båt-rederiene, og logistikkene er 
blitt mer krevende, beskriver han den 
lokale fabrikksituasjonen etter 24. 
februar 2022.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Øyvind Jenssen

"
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Gard Angell Olsen stortrives i ny jobb og ser lyst på fremtiden sin som lærer.

- Å jobbe som elektriker er veldig 
krevende fysisk, du er mye nede på 
knærne og jobber med hendene. Og 
det tålte ikke helsa mi lengre, ettersom 
jeg plages med leddene. Dermed ble 
dette riktig avgjørelse for meg, utdyper 
Gard.
Som seksåring flyttet Gard og familien 
fra Fredrikstad og til Meløya – der 
gjorde han ferdig grunnskolen og 
begynte så på et løp på elektrolinja ved 
Meløy videregående skole.
- Maria, min daværende kjæreste og 
nåværende kone, hadde begynt på 
design og håndverk i Bodø. Så etter 
tre uker på elektro flyttet jeg etter for 
å være sammen med henne og begynte 
på samme linja, smiler Gard.
Så gikk det snaue halve året, til jul ble 

Skjøt gullfuglen
Etter fem år hos Meløy Elektro har Gard Angell Olsen (25) 
tatt et viktig valg for seg selv og ikke minst helsa. Han er 
nyansatt lærer i elektrofag ved Meløy videregående skole.

Det var og er et utrolig 
spennende fag, og da 
jeg ble lærling fikk jeg 
virkelig kjenne på at 
det er dette jeg bren-
ner for.

GARD ANGELL OLSEN

det nok strikkepinner og brodering. 
Både han og Maria flyttet hjem til 
Meløy. Etter noen småjobber her og 
der endte Gard opp tilbake på elektro-
linja i Glomfjord.

Guruen
- Det var og er et utrolig spennen-
de fag, og da jeg ble lærling fikk jeg 
virkelig kjenne på at det er dette jeg 
brenner for.
Gard fikk læreplass hos Meløy Elektro 
og jobbet mye i industrien sammen 
med Jan Arthur Nilsen. 
- Jan Arthur ble som en guru for meg 
og er fortsatt en av de i faget jeg ser 
mest opp til. Jeg har alltid hatt lyst til 
å bli som han, forklarer han.
I fem år var Gard ansatt hos Meløy 

Elektro – en jobb han stortrivdes i.
- En fantastisk arbeidsplass, virkelig. 
Jeg fikk utfordret meg selv faglig og 
var en del av et veldig godt arbeids-
miljø.

Lys fremtid
Å sitte på knærne å jobbe, bøye og 
tøye og ha hendene som sitt fremste 
arbeidsverktøy gikk imidlertid ikke 
lengre. Gard begynte og plages mer 
og mer med helsa, og til slutt sa det 
stopp.
- Jeg måtte over i en jobb som ikke var 
så fysisk, og da lærerstilling ved Meløy 
videregående skole dukket opp søkte 
jeg. Og fikk den. Det var som å skyte 
gullfuglen, humrer han. 

En drøy måned har Gard vært lærer, 
en jobb som utfordrer han på mye.
- Det handler jo om å finne best mu-
lig måte å lære bort på. Jeg kan faget 
mitt og så gjelder det å overføre mest 
mulig kunnskap til de kommende 
elektrikerne våre. Men jeg har veldig 
fine elever så jeg ser veldig lyst på 
fremtiden her.
I løpet av årene som kommer skal 
Gard i tillegg til å jobbe som lærer 
også studere for å få utdanning som 
yrkesfaglærer på plass.
- Det ser jeg frem til. Det blir fint 
med faglig påfyll som hjelper meg til 
å bli bedre. 

En styrke
- Det er klart det er kjipt for oss 
som bedrift å miste Gard, han er en 
dyktig fagmann og gjorde en veldig 
god jobb for oss.

Roger Stormo, daglig 
leder hos Meløy 
Elektro, har bare 
gode ord å si om sin 
tidligere ansatte.
- Det positive er at 
Gard er med på å 
lære opp kommende 
elektrikere og han 
har god forståelse 
for hva det faktisk 
vil si å jobbe som 
elektriker. Det er 

nok en styrke for både han og elevene. 
Så håper vi at en del av de søker seg hit 
om noen år, avslutter han. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs og Synne B. 
Ulsnæs. Foto: Synne B. Ulsnæs

Roger Stormo. 
Daglig leder Meløy 
Elektro AS. Foto: 
Edmund Ulsnæs.

Jeg kan faget mitt og 
så gjelder det å over-
føre mest mulig kunn-
skap til de kommende 
elektrikerne våre.

GARD ANGELL OLSEN

En bratt læringskurve og mye ny informasjon som skal tas inn. Gard er opptatt å 
finne gode teknikker for å lære bort.
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Gard Angell 
Olsen (25)

Født i Fredrikstad og flyttet til 
Meløya som seksåring. Etter 
fullført grunnskole har han tatt 
fagbrev som elektriker og har job-
bet hos Meløy Elektro i fem år. Nå 
er han ny-ansatt som lærer i ele-
ktrofag hos Meløy videregående 
skole. Han er sønn av Heidi Olsen 
og Per Trygve Olsen (d. 2015), har 
fire eldre søsken og er gift med 
Maria Angell Olsen. "



"
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Der var høsten i gang og jeg 
har plutselig fått meg heltids-
jobb hvor jeg er ansvarlig for 
å framsnakke. For det er artig 
nok det vi i Ny Næring driver 
med, og som vi også ofte kaller 
profilering. Vi løfter frem de 
gode historiene, de flinke og 
flotte menneskene og alle de 
spennende arbeidsplassene som 
Meløy kommune har å by på. 
Så er jo dét litt kleint – å kalle 
seg for fremsnakker, for hva 
er liksom dét slags jobb å ha? 
Sammenlignet med sykepleiere, 
lærere og prosessoperatører, bare 
for å nevne noen, så vil nok 
noen kunne påstå at framsnak-
king kommer ganske langt ned 
på lista over viktige jobber i 
samfunnet. Og aldri i livet om 
noen skal få ta meg på at jeg 
påstår at jobben min er vikti-
gere enn jobben en sykepleier 
gjør. Men jeg synes likevel at 
framsnakking som konsept 
er essensielt i samfunnet vårt 
– spesielt i bygde-Norge. For 
negativitet er som et virus – hvis 
noen begynner, så henger gjerne 
vi andre oss på. Og det er mye 
å sette fingeren på i Meløy hvis 
man først prøver, absolutt. Men 
det gir meg litt den samme 
´viben´ som når Bestefar (85) 
sitter og legger ut i det vide og 
det brede om hvor mye bedre 

Jeg synes framsnakking som 
konsept er essensielt i samfunnet 
vårt – spesielt i bygde-Norge.

MALIN B. ULSNÆS

ting var i gamle dager. Ikke 
bare er det slitsomt å høre på, 
men hva fører det til? Fører det 
til progresjon? Til utvikling og 
vi-følelse? Konstruktiv kritikk 
burde man som samfunn, 
kommune og enkeltmenneske 
være åpen for hele tiden, men 
så må det skje noe. Og det 
mener jeg framsnakking fører 
til – ting skjer. Ungdommer 
åpner øynene for spennende 
karrierer de kanskje ikke visste 
om, ansatte er stolte av arbeids-
plassen sin, man inspireres av 
hva andre får til og tør kanskje 
realisere egne drømmer. Man 
bygger videre på gode ideer 
sammen og på veien løser man 
kanskje mange av de utfordrin-
gene man tidligere hadde lyst 
til å klage over. Ved å bli mer 
oppmerksom på alt det som 
er så utrolig fint med sin egen 
hjemkommune og fortelle det 
videre til andre når man kan, 
så bidrar man til at flere ønsker 
å bo her, jobbe her eller bare vil 
komme på ferie hit. Og det at 
folk vil være i Meløy kommune 
er jo et felles mål vi alle jobber 
mot, ikke sant? 

Malin B. Ulsnæs
Innholdsprodusent, Ny Næring

Foto: Edmund Ulsnæs
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Færre barn, så da ble skolen nedlagt. Kundene 
kjørte bare forbi, så da skulle butikken stenges. 
Men så: i hele 2022 har det igjen kokt av aktivi-
tet i lille Storvika! Hva er det han er i ferd med å 
få til, forretningsmannen og pengetjeneren, han 
som brenner for heimbygda si?

Mer enn pen utsikt

«
STOR-SATSING I STORVIKA
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- Nei, du har rett – det er ikke hver 
dag vi investerer tungt i gründere som 
er 59 og 66 år gamle! ler Tore Laugs-
and.
Ny Næring tar bilder, 3 smilende 
karer som satser. Her ved de 5 elegante 
flaggstengene, de som ønsker stolt vel-
kommen til «nye» Storvika i Gildeskål. 
Storviksanden Camping. Han ene er 
den tidligere havbrukslederen som 
nå har utviklingsjobb. Han andre er 
den tyske dykkeren som får en drøm 
oppfylt. Han tredje – vel, dét er Roy 
Ole Rognan (66). Helt klart eldst av 
dem, helt klart hovedperson i denne 
artikkelen. Uten at de andre to - Tore 
Laugsand i Sjøfossen Næringsutvikling 
og Mevika-pensjonist Thomas Sieberg 
- har grunn til å bli fornærmet.

Bygger stort i vakkerbygda
De 3 på bildet har satset, 
på det du ser bak dem. 
Den ene av dem er arki-
tekten, og han har satset 
enda mer.

Det er jo helt vanvittig, og jeg kan 
ingenting som helst om reiseliv! Men, 
jeg bruker lite penger på reiser og fest 
og meg selv, så kapitalen min har jeg 
brukt for å få til nye ting.

ROY ROGNAN"
Roy satser tungt
- Idéen har egentlig vært der siden det 
gamle samvirkelaget ble etablert tidlig 
på 1990-tallet. Og da 70 personer i 
lokalsamfunnet ble med og kjøpte 
bygget fra Coop Nordland for 5-6 
år siden, var idéen fortsatt der, svarer 
Roy. 
- Men, det er førstan de 3-4 siste årene 
at det er blitt planer, og gjort investe-
ringer på snart 14 millioner i Stor-
viksanden Camping. Sjøl har jeg lagt 
inn ca. 8 millioner, og ja, det er nok 

jeg som er arkitekten bak, vedgår han 
med skjevt smil.
Og for deg som lurer – vesterålin-
gen som er mevikværing på 43. året 
forteller her om den snu bygda på 
hodet-jobben han personlig står bak 
siden 2020. Med steinhardt arbeid 
lagt i høyrehanda – imponerende stor 
kapital i den venstre. 

Ikke på seg selv
- Det er jo helt vanvittig, og jeg kan 
ingenting som helst om reiseliv! Men, 

jeg bruker lite penger på reiser og fest 
og meg selv, så kapitalen min har jeg 
brukt for å få til nye ting.
- Her i Storvika tenker jeg langsiktig, 
og kanskje kan dette bli en pensjonist-
jobb for meg. For setter jeg meg hjem-
me i sofaen, da dauer jeg! sier Roy.
Heldigvis for Gildeskål, Mevika 
og Storvika, da: dyktig og energisk 
forretningsmann og pengetjener har 
gjennom årene lagt ned stor innsats i 
lokalmiljøet. De siste 3 årene litt sånn 
eksplosivt. Roy sitt Storviksanden 
Camping AS er på latterlig kort tid 
blitt 60 oppstillingsplasser for bobiler, 
campingvogner og telt, og straks 30 
plasser for vogner med spikertelt, 
og straks et servicebygg nummer to! 
Og mer: selskapet der Roy eier 66 
prosent har også kjøpt butikkdriften, 
der hvor Roy allerede eier 55 prosent 
i eiendomsselskapet bak. Og ikke nok 
med dét – tidligere i år kjøpte vår 
hovedperson Storvik Oppvekstsenter 
sammen med fire andre. Mer om den 
saken lengre bak i denne artikkelen.

Roy Rognan (t.v.) har selv gjort store investe-
ringer i det nye Storviksanden Camping, som 
fortsatt er under kraftig utbygging i Storvika. 
Sammen med sin medhjelper Thomas Si-
eberg håndterer han et stadig økende besøk 
av bobiler, campingvogner og teltere. Tore 
Laugsand (t.h.) i Sjøfossen Næringsutvikling 
følger spent med på den raske utviklingen, 
etter å ha investert over 700.000 kroner i 
reiselivssatsingen sør i Gildeskål.

Stiftet 19. mai 2020 av Roy Ole Rognan 
(f. 1956) fra Mevika i Gildeskål og hans 
sønner Lasse Karstensen (f. -81) i Oslo 
og Bård Tommy Karstensen (f. -88) i 
Bodø. Eies i dag av Roy Rognan Invest 
AS (71,6 prosent), Karstensen Holding 
AS (4,2), KWeb AS (4,2) og Sjøfossen 
Næringsutvikling AS (20) – kommun-
ens næringsutviklingsselskap skal 
etterhvert kjøpes ut. Roy er styreleder, 
mens Tore Laugsand, Per Harald Erik-
sen og Kirsti Andersen er styremed-
lemmer. Ved kommende årsskifte har 
selskapet siden etableringen i mai 
2020 investert omlag 14 millioner 
kroner til etablering av så langt 60 
oppstillingsplasser for bobiler, camp-
ingvogner og telt, dessuten 30 plasser 
for campingvogner med spikertelt, ett 
og etter hvert to nye servicebygg og 
overtakelse av butikken Matkroken - 
alt kloss inntil Kystriksveien gjennom i 
Storvika i Gildeskål.

Storviksanden 
Camping AS

- Har laget kassaapparat
- Alle som har stått på toppen av Stor-
vikskaret har kunnet se det og tenke 
det: her er ting mulig å få til! 
Reflekterer daglig leder Tore Laugs-
and i Sjøfossen Næringsutvikling AS 
(SNU). Det kommunale selskapet har 
så langt investert over 700.000 kroner 
i Roy Rognans reiselivssatsing. 
- Så er det ikke alle som kan få det 
til. Når vi ser at hovedeieren selv er 
så aktiv, selv investerer så mye, er så 
engasjert i lokalsamfunnet, pluss at 
vi tror på god og bærekraftig drift av 
Storviksanden Camping over tid….så 
var vi aldri i tvil.
- For det man her har klart, er å få på 
plass et kassaapparat i Storvika. Altså 
at man får stoppet flere av de som 
likevel reiser forbi langs Kystriksvei-
en, og at de legger igjen penger. Så er 
det spennende å se om et samarbeid 
med andre aktører i kommunen kan 
gjøre at enda flere velger å bli her enda 
lengre, slik at inntektene øker og vi 
kan skape arbeidsplasser. For det er 
dét som er det viktige formålet til oss i 
SNU, sier Tore.

- Storvika har alt!
- Og dette er Thomas, han er en veldig 
viktig brikke, presenterer Roy.
Tyske Thomas Sieberg (59) har bodd i 
Mevika i mange år, og den pensjonerte 
dykkeren er Storviksanden Campings 
altmuligmann. 
- For meg er dette en hobby, men som 
jeg bruker det meste av ledig tid på. 
Det er rengjøring, mottak av gjester, 
plenklipping, sjekkerunder, ja, alt 
mulig! smiler Thomas.
- Storvika har egentlig alt – det er bare 
å se rundt seg. Roy og jeg snakker 
sammen hele tiden om hva som kan 
skapes videre, og nå blir det spennende 
å få på plass flere tilbud og tjenester.
De tre speider opp til den spektakulæ-
re fjellformasjonen Finnesjuran, som 
er blitt en magnet for opplevelsesglade 
fotfolk fra hele Salten. Og på sand-
stranden som knapt har sin like i våre 
himmelstrøk. Og fjorden…..hallo, vi 
sier ikke mer.

Tar av nå, først
Så hvordan har det gått – butikken, 
altså?

- I fjor var første året, og da hadde vi 
litt over 1.100 overnattinger av bobi-
ler, vogner og telt. Dette betyr et totalt 
antall gjestedøgn på rundt 3.000, 
opplyser Roy – regnskapsveteranen 
har selvfølgelig stålkontroll på både 
inntekter, utgifter og budsjett -  kort 
og lang sikt.
- Vi øker nok besøket en del i år. Men, 
det er egentlig først nå at det kommer 
til å ta litt av. 
- For, etter bare noen dager med 
markedsføring har jeg allerede leid ut 
5 plasser for vogn med spikertelt, altså 
på det nye felt 3, avslører han.
Disse plassene har helårsbruk og -inn-
tekt – nær 10-12.000 for stykket. Roy 
skal leie ut 30 av disse, altså i tillegg 
til dagens 60 oppstillingsplasser ved 
Storviksanden Camping. 
- Driftsinntektene i fjor endte på 
364.000,- og blir kanskje 450 i år. 
Men neste år får vi andre størrelser, 
sier han fornøyd.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

STOR-SATSING I STORVIKA

«
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Roys rike
Med den fantastiske sandstranda i Storvika som utgangspunkt, har for-
retningsmannen Roy Rognan og hans samarbeidspartnere investert om 
lag 14 millioner kroner - en av regionens største reiselivsinvesteringer. 
Her viser vi deg hva som allerede er på plass, og hva som trolig kommer:

Storviksanden 
Camping, trinn 1 og 2
Ferdig 2020-21. I alt 60 
oppstillingsplasser for 
bobiler, campingvogner og 
telt. Eget servicebygg.

Rasteplass Nasjonale 
Turistveger
12 gratis oppstillingsplasser 
med tilgang til avfalls-
anlegg og toaletter, og 
gangvei til stranda.

Uredd-plassen
Internasjonalt kjent raste-
plass, og kjent minnesmer-
ke over falne i verdenskri-
gen.

Kystriksveien, 
Helgelandskysten
En av Statens vegvesens 18 
Nasjonale turistveger. Stort 
besøk av kjørende og sy-
klende i sommersesongen.

Matkroken, butikk og 
resepsjon
Butikkdriften kjøpt av 
Storviksanden Camping i 
2022. Dagligvare og resep-
sjon for camping-anlegget.

Storvik Havn
Samarbeid med lokal 
båteier aktuelt – vil tilby 
havfiske for besøkende.

Storvik Oppvekstsenter
Kjøpt av Roy og fire andre 
våren 2022. Restaurant, 
uteservering, annen utleie.

Finnesjuran
Spektakulær fjellformasjon 
og populært turmål for 
hele Salten.

Storviksanden Camping, 
teltplass
Ferdig 2020-21. Vil bli 
flyttet til plen-område nært 
servicebygget. 

Storviksanden Camping, 
trinn 3
Ferdig september 2022. 
30 oppstillingsplasser for 
vogner med spikertelt, og 
eget servicebygg.

Aktiviteter på Roys 
ønskeliste:
- sette i stand den gamle 
fotballbanen 
- bygge minigolfbane i et 
område ved elva
- lage god tursti rundt 
hele området, og knytte 
sammen med stranda
- bygge et antall små kabi-
ner for overnatting, nært 
dagens servicebygg

«



- Jeg har masse idéer om nye ting vi 
kan utvikle de neste årene. Foreløpig 
må jeg bare skyve det unna, ikke tenke 
for mye på det – nå er det først viktig 
å fullføre dette årets utbygging. 
- Og så trenger jeg litt pause snart 
– det har gått i ett litt for lenge nå, 
vedgår han.

Vil utvikle mer
66-åringen tar Ny Næring med på 
omvisning, sammen med hans investor 
og samarbeidspartner i Sjøfossen 
Næringsutvikling AS, Tore Laugsand. 
Roy er riktignok sliten etter mange 
lange arbeidsdager tett på anleggsmas-
kinene, i den superraske byggingen av 
Storviksanden Camping. Men, er også 
tydelig på at vi bare har sett begynnel-
sen.
- Målet er selvsagt at jeg får igjen for 
grunnlagsinvesteringene i bygninger 
og anlegg. 
- Men i tillegg: det er et sterkt ønske 
at flere skal stoppe i Storvika, finne 
mange aktiviteter slik at de blir her, og 
gjerne lengre enn de hadde planlagt.

Nytt felt nuh
Med nær ustoppelig energi har han 
siden 2018 gått løs på nettopp den 
oppgaven. Og, fordi han har mange 
eierskap i ulike selskaper og er flink til 
å tjene penger: Roy har skaffet kapital 
stor nok til å holde stort tempo i byg-
ging og utvidelse. 

- Hver leietaker får disponere 
15x15 meter, til vogn og spikertelt, 
og det kommer fyllestasjon for gass 
der på andre siden av veien, peker 
og forklarer han til Tore.
Vi går på veien som former et 8-tall 
i det som er trinn 3 i byggingen av 
Storviksanden Camping. 30 nye 
oppstillingsplasser – nå for de som 
vil ha «hytte» og gjerne bruke den 
hele året.
- Dette området leier vi av Wil-
helmsen-familien her i Storvika, 
og de skal få sin andel av leieinn-
tektene, slik at begge parter får noe 
igjen, sier Roy.
- 30 plasser nå, og det er plass til å 
utvikle 70 til!

Roy, en nøkkelperson
Han var nøkkelperson da Storvika 
fikk nærbutikk samtidig som tunne-
len kom under Storvikskaret tidlig 
på 1990-tallet. Nå har nettopp hans 
Storviksanden Camping kjøpt butikk-
driften, og Roy selv er hovedeier på 
butikkbygningen. Sammen med Roger 
og Rainer Halvorsen, Anders Dybvik 
og Christian T. Otting har han i vår 
også kjøpt Storvik Oppvekstsenter 
for 850.000 kroner. Fem-kløveret 
investerer over 3 millioner kroner i 
renovering, storkjøkken, restaurant og 
uteservering.
- Det blir nok krevende med helårså-
pent, men tanken nå først er at folk 
som besøker Storvika kan få seg en 

bedre middag en lørdag og søndag, eller 
ta en pils ute på verandaen. 
På plass er allerede 10-årig leieavtale for 
det som nå er den nest største barneha-
gen i kommunen.
- Så skal vi også lage minigolfbane knyt-
tet til campingen, og se om vi kan sette 
istand fotballbanen. En tursti er aktuelt 
å legge rundt hele området og knytte alt 
til stranda, ramser han opp.
- Og så drømmer jeg om å lage til noe 
jeg nylig så på Andøya – jacuzzi-bas-
senger ute i det fri. Tenk deg å sitte her 
nede og se på nordlyset og bølgene som 
slår mot stranda! smiler han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Å sette pengene i banken og få null 
igjen, dét er bare tull. Jeg kunne jo 
gitt barna mine arven sin nå, men de 
klarer seg heldigvis veldig bra selv, 
humrer han. 
- Det vi bygger i Storvika kan etter 
hvert også drives av andre, uavhengig 
av meg.

Grundig og kløktig
Roy Ole Rognan (66) fra Øksnes i 
Vesterålen har et kjent fjes og navn i 
spesielt Meløy og Gildeskål. I over fire 
tiår har han levert regnskapstjenester 
til alt fra fiskere og bønder til små og 
mellomstore bedrifter. Men, har også 
gjort seg bemerket som en grundig og 
kløktig forretningsmann.
- Den eneste gangen jeg har tapt 
penger, var faktisk på butikken til min 
mor på Myre. Jeg drev den sammen 
med henne, men vi holdt nok på for 
lenge, så det ble mer og mer røde tall.
Dagens Meløy Økonomisenter har sitt 
utspring i Roy Rognan AS, som han 
bygget sammen med Leif Erik Lim-
strand og to andre, men solgte seg ut i 
2007. Mer enn en håndfull millioner 
tjente han også i 2013, da han i likhet 
med Beiarn og Gildeskål kommuner 
solgte sine aksjer i Sjøfossen Energi til 
Salten Kraftsamband.

- Naturen, å bygge en bedrift, ta imot 
norske og utenlandske besøkende – jeg 
elsker å være med på dette!
- Det har faktisk vært en drøm for 
meg i mange år å drive en egen cam-
pingplass. Så ja, jeg tenker at dette er 
litt «mitt», smiler 59-årige Thomas 
Sieberg.
Yrkesdykker i Tyskland og Norge, 
bosatt her på strøket i 18 år – hoved-
sakelig i Bodø men de siste årene i Me-
vika. Er i dag norsk statsborger med 

Jeg er dessuten veldig nysgjerrig av meg, 
og jeg lærer fortsatt noe nytt hele tiden!

ROY ROGNAN«Men hvorfor gjør du det?» 
spurte ny Næring. Her kan 
du lese hva Roy Rognan 
svarer.

Hardt arbeid og kloke valg innenfor næringsliv har gjennom årene gitt Roy Rognan betydelige 
inntekter. Han har bidratt til å utvikle flere lokale selskaper, for så å selge sine aksjer. 

Holden mann
- I det siste har jeg solgt meg ut av sel-
skaper som Solbakk Tre, Beiarn hotell 
og Evjen Granitt. Dessuten trapper jeg 
ned min egen regnskapsvirksomhet. 
Men så synes jeg det er artig å skape 
noe, så selv om jeg ikke vet noe om 
reiseliv, ble det denne satsingen i Stor-
vika, forklarer han. 
- Jeg er dessuten veldig nysgjerrig av 
meg, og jeg lærer fortsatt noe nytt hele 
tiden!
Størst av Roys nåværende eierskap er 
Pallefabrikken Halsa AS, nå bygget 
opp til nær 35 millioner kroner i årlige 

driftsinntekter. Med 67 prosent av 
aksjene, blir Roy utvilsomt en enda 
mer holden mann den dagen han 
selger seg ut. Roy er også styreleder 
i de lokale selskapene Gildeskål 
Sparebank, Mevik vannverk SA og 
Områdesikring AS, og styremedlem 
i Meløy-virksomhetene Sørheim 
Holding AS, Meløysenteret Eien-
dom AS og XPO Arctic AS. Han 
eier og leier dessuten ut hus og 
leiligheter på Ørnes, i Mevika og på 
Mjønes nær Tverlandet.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Det har lenge vært en drøm for meg å drive 
en egen campingplass!                      THOMAS SIEBERG

En norsk-tysk tidligere dykker er nøkkelperson i Roy 
Rognans Storvika-satsing.

uførepensjon. Og, har en altoppslu-
kende hobby:
- Jeg er vaktmester og altmuligmann 
ved Storviksanden Camping, og tar 
imot de besøkende – de fleste fra 
utlandet kommer fra Tyskland, men 
mange også fra Frankrike og Neder-
land. Jeg er her både tidlig og sent – 
det er utrolig morsomt å være med på!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Thomas Sieberg
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Roy Ole 
Rognan (66)

Født og oppvokst i Øksnes i Vesterålen 
og ble etter studiespesialisering (gym-
nas) ansatt i Skatteetaten i 1975. Eta-
blerte regnskapskontoret Roy Rognan 
på Ørnes i 1980, en bedrift som på det 
meste hadde 12 ansatte, før Roy solgte 
seg ut og flyttet en periode til Bodø fra 
2007. Etter 2 år i Veolia og 7 i Sjøfossen 
Energi, gjenopptok han fra -16 sitt eget 
regnskapskontor som heltidsjobb, med 
utgangspunkt i Mevika i Gildeskål. Hans 
største eierposter er i Pallefabrikken 
Halsa AS (67 prosent), Storviksanden 
Camping AS (71) og Butikken Eiendom 
AS i Storvika (56). Er styreleder i sel-
skaper som Gildeskål Sparebank, Mevik 
vannverk SA og Områdesikring AS. Er 
styremedlem i selskaper som Sørheim 
Holding AS, Meløysenteret Eiendom 
AS og XPO Arctic AS. Har barna Hanne 
(f. 1978), Lasse (f. -81), Bård Tommy 
(f. -88) og Tone (f. -91) og så langt 6 
barnebarn.

Storviksanden Camping 
var bare starten. Roy Rog-
nan har enda større planer 
for utviklingen av bygda.

Det er et sterkt ønske at flere skal stoppe i Storvika, finne mange 
aktiviteter slik at de blir her, gjerne lengre enn de hadde planlagt.

ROY ROGNAN

Av de 14 millioner kronene Storviksanden Camping så langt har investert, står Roy Rognan selv for 8 av dem, mens Sjøfossen Næringsutvikling og Tore Laugsand har bidratt med over 700.000 
kroner. I denne artikkelen forteller Roy om videre utviklingsplaner.

Roy Rognan og fire andre har kjøpt tidligere Storvik Oppvekstsenter. Her er barnehagen leietaker, men nå byges også restaurant med uteservering.

"

STOR-SATSING I STORVIKA

Byggingen fortsetter "

"
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Terje Halsan AS ble etablert av Terje Halsan i 1946, da 
Norsk Hydro begynte byggingen av gjødselfabrikk i Glom-
fjord. Det nye entreprenørfirmaet trimmet i Hydro-lagrene, 
brøytet og gjorde grunnarbeider, og under byggingen av 
Fykantunnelen på 1960-tallet sysselsatte Halsan nær 30 
personer i knusing, sprenging og frakting av masse. I dag 
ledes den tradisjonsrike familiebedriften av Terjes sønn 
Kristen, og staben på 17 personer disponerer en stor og 
moderne maskinpark. De største oppdragene utføres for 
Yara og andre produksjonsbedrifter, men firmaet leverer 
også tjenester til private i Meløy. I 2009 ble Terje Halsan 
AS tildelt Meløy kommunes næringspris.

Grunnarbeid

Brøyting 

Transport og kranbil-
oppdrag

Grus/pukk/singel/jord

Boligrigg for utleie

Containerutleie/avfalls-
håndtering

Grunnarbeid
Rivningsarbeider
Vei, vann og avløp

Flytting av utstyr
Kranoppdrag
Levering av masser

post@halsan-as.no

Våre dyktige og meget erfarne sjåfører 
utfører alt du trenger av transport, løft, 

avfallshåndtering og grunnarbeid!



- Jeg ser ingen grunn til at det skal 
koste så mye å bygge noe, som det ofte 
gjør for kommuner i Nordland!
- For ja, vi har sett på en del gjennom-
førte prosjekter på eksempelvis skoler, 
veier og gang- og sykkelstier rundt 
omkring, og……vi mener det offent-
lige ofte bruker uforholdsmessig mye 
penger på relativt små prosjekter. 

Med INVIS-metoden
Pål Einar Olsen snakker – han er 
daglig leder i engineeringbedriften 
INVIS i Glomfjord Industripark. De 
siste to årene har for eksempel Meløy 

- Unødvendig dyrt
Når kommuner som Meløy 
og Gildeskål gjennomfører 
byggeprosjekter, ender det 
ofte unødig dyrt og med 
middels kvalitet. Mener 
bedriftslederen som sier 
han kan hjelpe.

I det offentlige rigger de ofte små prosjekter 
slik at det blir en totalentreprise. Så ender 
det litt for ofte med en begrenset god løs-
ning, selv om det er brukt veldig mye penger.

PÅL EINAR OLSEN

kommune i betydelig grad leid inn 
INVIS-kompetanse til beregninger og 
anbudsunderlag i byggesaker.
- Min påstand er at Meløy og andre 
kommuner kan spare betydelig ved å 
jobbe mer etter vår metodikk.
Og «vår metodikk» - her er Reipå 
Havn et utmerket eksempel – se klip-
pet i denne artikkelen. Meløys metode 

førte til en hovedentreprise, der valgt 
entreprenør krevde 53 millioner for 
å henholdsvis mudre havna, utvide 
næringsarealer på land og lage nye 
tilkomstveier. Prosjektet ble skrotet. 
Eller….helt til INVIS plukket det 
opp, delte i flere og mindre oppdrag, 
og fikk samme arbeid utført for under 
20 millioner! «Uten INVIS ville 

prosjektet aldri blitt gjennomført», sa 
Rune Severinsen i Meløy kommune til 
Ny Næring.

Dyr totalentreprise
- I det offentlige rigger de ofte små 
prosjekter slik at det blir en totalentre-
prise, der det kreves x antall rådgiven-
de roller hentet inn. Og tiltaksklassen 
blir slik at aktører som oss ikke har 
nubbesjanse, forklarer Pål Einar.
- Så ender det litt for ofte med en 
begrenset god løsning, selv om det er 
brukt veldig mye penger.
INVIS har siden etableringen i 2007 
fått stadig større tillit hos store indus-
triaktører som Yara Glomfjord, og har 
de siste årene hatt prosjektleder-ansvar 
i en rekke kompliserte og kostnadskre-
vende prosjekter. I dag har bedriften 5 
ansatte som jobber kontinuerlig som 
prosjektledere.
- Vi mener vi har noe å bidra med, og 
har høy kompetanse på prosjektledel-
se, fastslår Pål Einar.

Industrivisualisering (INVIS) i Glomfjord har bygget god kom-
petanse og fått stor tillit som prosjektledere for industrikunder 
de siste årene. Nå mener daglig leder Pål Einar Olsen at det 
offentlige, som Meløy kommune, kan spare betydelig i bygge-
prosjekter ved å bruke INVIS’ metode i gjennomføringen.

Mye for Meløy
INVIS rekrutterte opprinnelig in-
geniører med bakgrunn fra maskin 
og mekanisk. I 2022 er staben langt 
mer fler-faglig, med spesialister på 
både landmåling, automasjon og 
bygg. Dette har eksempelvis Meløy 
kommune benyttet seg av i stor 
grad, og INVIS har dedikert ressur-
ser til å hjelpe med byggesaker.
- Kommuner er ulik våre industri-
elle kunder, for de må forholde seg 
til regler for offentlige anskaffelser. 
Men, vi ønsker absolutt i større grad 
å bistå kommunene i regionen. 
- For oss betyr dette inntekter, pluss 
at vi har mye eierskap til prosjek-
tene - og hva de betyr for lokal-
samfunnet. Mens innbyggerne i en 
kommune, de tjener så klart på at 
offentlige prosjekter kan gjennom-
føres rimeligere!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Harald S. Martinussen (37) har flyttet én etasje 
opp i INVIS-basen, og til ny tittel: avdelingsleder 
engineering.
- Dette er et trinn i utviklingen vår, når vi er blitt 
så mange som 14 ansatte. Han er bedre skodd enn 
meg til å gjøre produksjonsplanleggingen. Mens jeg 

kan konsentrere meg om kundekontakt, tilbud og 
personal, forklarer daglig leder Pål Einar Olsen.
Harald har fagbrev i kjemisk/teknisk industri og 
bakgrunn fra REC og Bilfinger, før han kom til IN-
VIS i 2013. Her har han fullført sin bachelorgrad i 
prosessteknologi, og er nå også prosjektleder.

Nytt for Harald
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- Dette er komplekse anlegg. I en del 
kritisk viktige funksjoner hos oss er 
det viktig med nokså lang overlap-
pingstid når nye skal inn, forklarer 
fabrikksjef Øyvind Jenssen.

Trenger overlapp
Foranledning: Ny Næring ber om en 
rekrutteringsprat. Rekken av ny-re-
krutteringer er nemlig blitt nokså 
lang i Meløys største bedrift de siste 
2-3 årene. Mange unge operatører er 
viktig. Øyvind gir dessuten innblikk i 
utfordringer.
- Jeg har i min fabrikksjef-tid fått 
respekt for dette. At i en del kritiske 
funksjoner så trenger man faktisk 
ganske lang overlapping med sin 
forgjenger, før man kan stå på egne 
ben i jobben – det er et bredt spekter 
av ting å forstå og mestre. Så når vi 
nå for eksempel lyser ut stillinger som 
elektriker og energimontør, er det 
fordi det nærmer seg pensjonsavgang 
for enkelte i staben.
- Noen ganger rekker vi ikke å få til 
slik overlapping, men heldigvis er vi i 
en posisjon der vi kan ta oss råd til det.

Trenger styrking
Men ikke bare overlapp. Øyvinds 
rekruttering har både med styrking og 
rokering å gjøre. Styrking først:
- Vi har stort trykk på prosjekter 
innenfor forbedring, vedlikehold og 
nybygg. Det sliter på dem i  drifts-
organisasjonen dersom de i for stor 
grad må kjøre prosjektene, så derfor 
bestemte vi oss for å styrke prosjektle-

Kabal 
som er 
viktig

Stort tempo ganske lenge, i leggingen av personal-
kabalen hos Meløys største bedrift. Det trenges styrking, 
erstatning og rokering.

derstaben med en ny ansatt.
André Neverdal tiltrådte 1. september, 
etter 10 år hos Tocircle Industries i 
Glomfjord – nå er han kollega med 
prosjektlederne Jon Roger Pedersen og 
Helge Hamnevoll.
- Sånn ellers så har vi ganske lite 
turnover av folk i bedriften, men når 
2-3 flytter på relativt kort tid, er vi 
ikke sterkere bemannet enn at vi får 
utfordringer, sier fabrikksjef Øyvind 
Jenssen.

Trenger erstattere
Og da tenker han for eksempel på 
Anders Hammersgård og Ali Alomar. 
De nå er takket for innsatsen og reiser 
videre til nye utfordringer. Ali var byg-
ningsingeniør og må erstattes, mens 
Anders var nyansatt som prosessikker-
hetsingeniør.
- Den siste er ny stilling fordi Yara vil 
at det skal jobbes enda mer dedikert 
og systematisk med slik sikkerhet. 
Nå leter vi etter en ny person til den 
stillingen, og bygningsingeniør.
Yara lykkes over tid godt i sin rekrut-
tering, men sensommerens kabal har 
krevet enda litt mer leting. Bedriften 
har lyst ut stilling som HMS-ingeniør. 
Og, etter at hun ble ansatt som Yara 
Glomfjords første fabrikkinspektør i 
2014, går Lene-Marie Olsen til stilling 
som vedlikeholdsleder i fullgjødsel-
fabrikken. Hun skal dermed erstattes 
som fabrikkinspektør.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Eksempel på styrking: stort trykk på prosjekter 
hos Yara Glomfjord. Dermed styrkes avdelingen 
med André Neverdal. Foto: Synne Ulsnæs

Eksempel på sideforflytning: Lene-Marie 
Olsen blir vedlikeholdsleder for våt del i full-
gjødselfabrikken. Dermed må hun erstattes 
som fabrikkinspektør hos Yara Glomfjord.

" I en del kritiske funksjoner så trenger man faktisk ganske lang 
overlapping med sin forgjenger, før man kan stå på egne ben.

ØYVIND JENSSEN

Fabrikksjef Øyvind JenssenEksempel på erstatning: Anders Hammersgård (t.v.) og Ali Alomar søker nye utfordringer lenger 
sør i landet. Dermed må de erstattes som ingeniører hos Yara Glomfjord. Foto: Tor Oscar Lillevold
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Daglig leder Liz Rekve i Meløy Næringsforum 
(MNF) forbereder i disse dager Meløyseminaret 
på Halsa. Men, etter det store næringslivstreffet 
10. november er det slutt – hun forlater jobben 
etter å ha hatt den siden november i fjor.

- Det er både private og profesjonelle grunner til at jeg slutter nå, og 
vil gjøre andre ting. Men, jeg vil nok si en del burde vært annerledes 
i utviklingen og næringslivssatsingen i Meløy. Det er mange aktører 
som vil mye bra, men jeg opplever at det er for lite kommunikasjon og 
involvering, og at det derfor spriker litt til mange kanter. Jeg har nok 
ikke helt funnet plassen min i dette, mener hun.
I lederjobben avløste hun Liv Toril Pettersen, som etter 10 år i MNF ble 
samfunnsplanlegger i Meløy kommune. I vinter og vår har Liz Rekve 
engasjert seg spesielt sterkt i arbeidet for å rekruttere nødvendig 
arbeidskraft til Meløy.
- Hva jeg skal gjøre? Å være stedsutvikler er litt sånn luksus nå, fordi 
departementene har lyst ut en masse midler til satsinger i distrikte-
ne – såkalte bygdepakker. Så, jeg har hatt noen samtaler – vi får se 
– kanskje jeg først skal slappe av litt, det er blitt mye jobb det siste 
året! 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Geir Solberg (63) gikk av med 
pensjon etter lang og trofast 
tjeneste hos Bilfinger. I 1978 
fikk han jobb som hjelpear-
beider hos bedriften og 31. 
mai i år hadde han sin siste 
arbeidsdag

Svanur Thor Jonsson (20), 
opprinnelig fra Island, har tatt 
fagbrev i fiske og fangst. Ikke 
nok med det, han har også 
landet fast jobb på samme båt 
som han var lærling – Meløy-
fjord. Svanur gikk videregående 
skole på Inndyr. 

André Neverdal (52) har jobbet 
de siste 10 årene hos ToCircle 
i Glomfjord. 1. September 
begynte han som prosjektleder 
hos Yara. 

Stabsnytt:  Synne B. Ulsnæs
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Hermann Juul Frøskeland 
(22) er fra og med 1. juli i år 
fast ansatt som prosessope-
ratør hos Yara Glomfjord. 

Meløy BedriftsService har an-
satt Stian Dahle (25) som sjåfør! 
Han har tidligere jobbet hos 
Reipå Knuseri, og senest IRIS 
Salten. Foto: Oda Bjørklund
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Glomfjord Industripark 2022

Hydrokraft Glom-
fjord AS etablerer 
i 2021-22 datasen-
ter i den tidligere 
slurryfabrikken for 
REC Wafer.

Bygget mot hovedveien 
til sentrum huser indus-
triparkens resepsjon, 
kantine og kontorer for 
bedriftshelsetjeneste.

Norwegian Crystals har 
i 2022 nær 90 ansatte i 
produksjonen av silisi-
um-ingoter. Disse sages 
til wafere i Asia, før de 
selges på verdensmar-
kedet.

Her holder Yara Glom-
fjords innkjøpsavdeling 
til, men hoveddelen av 
bedriftens materiallager. 
Gjødselfabrikkens ho-
vedkompressorer er også 
i dette bygget.

ToCircle har ifølge våre 
opplysninger 6 ansatte i 
Glomfjord og 6 i Oslo. 
Deres virksomhet er å 
bruke egenutviklet tek-
nologi til å energi-effek-
tivisere turbiner, pumper 
og kompressorer.

På den såkalte Syre 
C-tomta planlegger 
Glomfjord Hydrogen å 
etablere sin produksjon 
av hydrogengass.

Bilfinger Glomfjord 
eies av Bilfinger Indus-
trial Services. Bedriften 
har i 2022 om lag 40 
fast ansatte, fordelt på 
verksteder for for meka-
nisk, plate/rør, elektro/
automasjon og bygg. 

I «Belsen» har Terje 
Halsan AS sine la-
gerbygg, carporter for 
anleggsmaskiner og 
brakkerigg for utleie. I 
år ferdigstilles også nytt 
bygg for administrasjon, 
garderober og pauserom 
her.  17 ansatte i 2022.

I det langstrakte Likeret-
ter-bygget har industri-
parkens avdeling for 
elektro og automasjon 
tilhold. Lokalene er i 
dag tilgjengelig også for 
annen virksomhet.

Ingeniørene i INVIS er 
spesialister er seg på skan-
ning og 3D-modellering 
som verktøy i nybygg- og 
vedlikeholdsprosjekter. 
14 ansatte i 2022. Bygget 
eies av Sane Invest AS, 
der INVIS-gründer 
Bjørn Wiggo Eriksen er 
hovedeier.
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Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Mer informasjon? www.gip.no
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Etter fusjonen mellom 
SINTEF Molab og Kyst-
lab, eier Nemko Norlab 
fra 2022 laboratorievirk-
somheten i Glomfjord 
Industripark. De 5 ansatte 
utfører for eksempel orga-
niske analyser av mine-
ralgjødsel, kalksalpeter og 
råstoff hos Yara.

ISS Facility 
Services har 
kontorbase 
for sine 
rengjørere i 
Meløy her i 
Glomfjord 
Industripark. 

Polarplast har sin 
hovedproduksjon 
og pre-fabrikering i 
Glomfjord, og forret-
ningsadresse i Gildeskål. 
Bedriften har vokst raskt 
og har passert 30 ansatte 
og 50 millioner kroner i 
driftsinntekter. 

Arnstein Jensen og hans 
FSJ Eiendom AS eier 
fra 2022 verkstedene et-
ter Bilfinger, som flyttet 
ut i 2015. Her har hans 
Innovatek AS lokaler, og 
Polarplast sin hovedpro-
duksjon. Flere aktører 
leier lager her. 

Kompetansehuset Meløy eies 
av Meløy BedriftsService og 
leier ut kontorer, møterom og 
undervisningslokaler. Her er 
basen for Meløy Næringsforum, 
Escon, Meløy BedriftsService, 
Opplæringskontoret og ulike 
opplærings- og kompetansetje-
nester under Nordland Fylkes-
kommune.
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Yara Glomfjord er med sine 
rundt 190 ansatte Meløys 
største, private arbeidsplass, og 
regionens svært viktige hjørne-
steinsbedrift. På øvre område 
ligger syrefabrikkene, lager og 
administrasjon. På nedre områ-
de ligger fullgjødselfabrikken og 
pakkeri, kai og lager.

Yara Glomfjords 
beredskapsav-
deling har eget 
brannkorps, som i 
tillegg til å betjene 
industriparken 
også er brann- og 
beredskapstropp for 
Glomfjord.

Dette er ho-
vedventilhuset 
til Glomfjord 
Industripark, 
der vannet fra 
Hydrobassen-
get fordeles til 
Yaras syre-
fabrikker og 
andre bedrifter.

Mowi er verdens største 
oppdrettsselskap, og i 
Glomfjord produseres 
settefisk til konsernets 
sjøanlegg i Region Nord. 
Klekkeri og startfôring 
på øvre område, og selve 
smoltanlegget nede ved 
fjorden. Om lag 20 
ansatte.

Meløy Havnebygg 
AS drifter dypvann-
skai og containerhavn, 
der Terje Halsan AS er 
operatør. I den gamle 
råglassfabrikken 
tørker Salten Marine 
Resource AS avfall 
fra smoltanlegg som 
Helgeland Smolt.

2

3
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Yara Glomfjord har på 2000-tallet 
fått investere store beløp for å oppnå 
produksjonsforbedringer, og for å 
skifte ut en lang rekke kritisk viktig 
prosessutstyr. Men:
- Nå er jeg veldig glad for at vi får lov 
til å bruke såpass store midler på et 
rent HMS-prosjekt, fastslår fabrikksjef 
Øyvind Jenssen fornøyd. 
- Dette gjør vi nemlig ikke for å øke 
produksjonen, men for at de ansatte 
skal ha det bedre på jobb, med mindre 
støy og vibrasjon!

Bygger nytt bygg
Allerede er plen-områder tilsvarende 
ett-par dekar 
blitt til anleggs-
område, her 
ved syrefabrik-
ken tett inntil 
Glomfjord 
Torg. Terje 
Halsan AS 
sendte nemlig 
ut gravemaski-
nene midt i juli, 
på oppdrag fra 
hovedentrepre-
nør Halsa Bygg 
AS.
- Her kom-
mer bygget, 
det er på ett plan og blir om lag 400 
kvadratmeter stort, peker og forklarer 
prosjektleder Jon Roger Pedersen.  
- Der ser du selve kontrollbordet for 
fabrikken, og her kommer kontoret 
til skiftleder, viser han på 3D-tegnin-
gene fra Norconsults prosjekterende 
ingeniører. 
God plass, vedlikeholdsvennlige 
fasadeplater, store glassflater – ganske 
lekkert, rett og slett.

- Glad for å kunne bru-
ke så mye penger på et 
HMS-prosjekt, smiler 
fabrikksjef Øyvind 
Jenssen.

Hvert år bruker Yara 
Glomfjord flere titalls 
millioner kroner til nytt 
prosessutstyr og sik-
ring av produksjonen. 
DETTE byggeprosjektet 
er fabrikksjefen spe-
sielt glad for å starte. 
Av helse-hensyn til de 
ansatte. 

God stemning i Yara-tomta: - Viktig å få pause fra støy og vibrasjon, mener 
verneombud Ranveig Bakken. - Viktig å samle alle kontrollfunksjonene, sier 
prosjektleder Jon Roger Pedersen.

Bygger for helse og sikkerhet

Yara Glomfjord investerer nær 20 millioner
Skiller kontrollrommet fra syrefabrikkene
Støy og vibrasjon ble bekymring «
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Forkastet flere
Hva er det altså Yara gjør, og hvor-
for? Jo, konstruksjonen av helt nytt 
kontrollrom for syrefabrikkene har 
vært på ønskelista lenge. Fabrikksjefen 
forklarer hvorfor.
- Støymålingene vi gjorde inne i 
kontrollrommet, viser at vi ikke er 
over grensen, men likevel høyere enn 
anbefalt. Etter dette har det pågått en 
prosess i om lag 2 år, der vi sammen 
med operatørene har vurdert ulike 
løsninger, forteller Øyvind.
For: kunne man bygge «et rom i rom-
met» for å stoppe støyen? Eller: flytte 
kontrollrommet til et annet lokale i 
bygget? 
- Vi så på mange løsninger, men det 
ene etter det andre viste seg å bli 
vanskelig, eller ikke godt nok – siden 
støyen kommer fra strukturen i byg-

Store glassflater, vedlikeholdsvennlige fasadeplater, alt på ett plan. Dette er Yara Glomfjords nye kontrollrom for syrefabrikkene, som skal tas i 
bruk etter revisjonsstansen våren 2023. Halsa Bygg AS er engasjert som hovedentreprenør, og blant underleverandørene er Meløy Elektro AS og 
Ørnes Blikk AS. Illustrasjoner: Norconsult 

get. Det ville også vært for krevende å 
gjøre samtidig med at fabrikken skal 
drives. Og veldig, veldig kostbart.
- Så, i summen av ting, også Yaras egne 
og strenge krav når det bygges nytt – 
for eksempel at de ansatte må kunne 
sitt på trygg avstand hvis noe skulle 
skje i fabrikken – ja, så velger vi å sette 
opp et helt nytt bygg for kontrollrom-
met, ved siden av fabrikken.

Bekymring og løsning
Kostbart. Dét er nok dekkende 
uansett, siden Yara investerer nær 20 
millioner kroner i stabens helse. Men, 
får også andre fordeler på kjøpet.
- Et mål har vært å samle alle kontroll-
funksjonene bedre enn i dag. I det nye 
bygget samler vi operatørene, skift-
leder, driftsleder, prosessingeniør og 
vedlikeholdsleder, opplyser Jon Roger.

Et mer samlet miljø håper bedriftsle-
delsen kan gi gevinst på både problem-
løsing og kompetanseoverføring. Som 
igjen kan gi produksjonsgevinst.
- Det er mange år siden skiftene meld-
te bekymringer over at folk slet med 
støyen. Da det for tre år siden kom en 
ny turbin i kompressoren i B-fabrik-
ken, med en ny lydfrekvens, ble det 
bare verre, understreker verneombud 
Ranveig Bakken.
- Og i tillegg har vi vibrasjon fra røre-
ne i gulvene under oss. 
- Da først bedriftshelsetjenesten la 
på bordet sine målinger, og du, Jon 
Roger, kom inn i prosjektet med din 
tyngde, ja, så ble det en flott framdrift, 
roser hun, mer enn fornøyd.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Hun mener det er svært viktig at 
arbeidsgiveren nå bygger splitter nytt 
kontrollrom, skilt fra fabrikken – fordi 
helse, miljø og sikkerhet i alle sammen-
henger har høyest mulig prioritet.
- Jeg var på ferie da det kom sms om at 
første spadestikk var gjort. Da kom det 
noen tårer – jeg ble så glad! smiler hun.
- Dette er nok ikke så lett å forestil-

le seg når man ikke står midt i det. 
Men vi jobber i kontinuerlig støy og 
vibrasjon og må bruke hørselvern, av 
og til dobbelt hørselvern, når vi er ute 
i fabrikkene. Da er det viktig å kunne 
trekke seg tilbake og ha det helt stille.  
- Har det gått på helsa løs?
- Ikke i form av sykemeldinger, så vidt 
jeg vet. Men alle skiftene har over tid 

meldt inn bekymring, og at folk etter 
12-timers nattskift går hjem med mi-
grene og er slitne av støy og vibrasjon. 
Vi vil jo at alle skal ha god helse og ha 
det bra på jobb!
- Dette blir fantastisk fint og et stort 
framskritt for å ta vare på de ansatte!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Jeg var på ferie da det kom sms om at første 
spadestikk var gjort. Da kom det noen tårer 
– jeg ble så glad!
Yara-veteran 
Ranveig Bakken 
(55) jubler over 
byggestarten rett 
ved syrefabrikken. 

RANVEIG BAKKEN

Yara Glomfjords 
syrefabrikker 

Bygget i 1953-54 (SSA) og -72 
(SSB) – der A-fabrikken ble utvidet 
fra 12 til 18 forbrenningsovner i 
1962 – B-fabrikken har fortsatt 1 
forbrenningsovn.

Syrefabrikkene lager i år om 
lag 407.000 tonn 100-prosent 
salpetersyre. Salpetersyre er 
avgjørende innsatsfaktor når 
fullgjødselfabrikken (FG) produs-
erer NPK-gjødsel og kalksalpeter. 
Syrefabrikkene leverer hver time 
også om lag 60 tonn damp med 17 
bars trykk, til FG.

Et viktig råstoff for å produsere 
salpetersyre er ammoniakk. Dette 
importerer Yara Glomfjord fra hele 
verden og lagrer i et lager under 
bakkenivå i industriparken – 
kapasiteten tilsvarer 40.000 tonn 
ammoniakk nedkjølt til minus 33 
grader.

Syrefabrikkene har 15 skiftop-
eratører fordelt på 5 skift, og 
dessuten 5 lærlinger. Ved ferie, 
fravær og lossing av ammoniakk 
hentes i tillegg en multioperatør 
fra FG. Dagtid-bemanningen er 
driftsleder, prosessingeniør og 
vedlikeholdsleder.

De i alt 19 forbrenningsovnene 
kjøles med renset vann fra eget 
vannrenseanlegg, som blir til 
damp.  Kjølevannforbruket er på 
2.300 kubikkmeter i timen, noe 
som tilsvarer om lag 5 ganger 
forbruket i hele Bodø kommune. "Verneombud Ranveig Bakken



Randi Maakestad (81)
Yrke: pensjonist, tidligere lærer, og 
ordfører i Hurum
Bosatt: Sætre ved Oslofjorden
Oppvokst: Jæra i Glomfjord

Den trygge oppveksten
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Tryggheten

- Det å vokse på Jæra har gjort mye for den jeg er i 
dag, det var en fantastisk oppvekst! 
Randi Maakestad (81) mimrer tilbake til gode tider i 
Glomfjord og ikke minst trygge oppvekstsvilkår. Mye 
takket være kraftverket som stabil hjørnesteinsbedrift i 
den lille bygda. 

Trygt og godt
Hennes far Øystein Samuelsen hadde flyttet nordover 
fra Modum i Viken i 1936, fordi han fikk jobb som 
lærer på realskolen. Samme året møtte han Reidun 
Hansen, Randis mor, og etter hvert flyttet de tilbake 
til Modum, der Randi ble født. Hennes far savnet 
Nord-Norge og den fine naturen. Så året etter hun ble 
født, altså i 1942, var de tilbake på Jæra. 
- Det var et lite samfunn med nærhet hvor man hadde 
storfamilien rundt seg til enhver tid. Vi hadde det 
trygt og godt og jeg opplevde ikke at noen på Jæra 
hadde det vanskelig eller plagdes med økonomien. Og 
det var vel fordi de fleste som bodde der hadde arbeid 
på kraftverket, humrer hun over telefonen fra Sætre.

Gamle trakter
Selv hadde Randi to onkler som jobbet på kraftverket, 
Kyrre og Harry Hansen, og bestefar Kornelius som 

Det var i de dager at den mikroskopiske lanbruksbygda Glomfjord ble transformert til pulserende industristed. 
Og mens mellomkrigstiden var stadige skifter og stor usikkerhet, ble etterkrigstiden stabilitet og trygghet. Vest 
for kirkebakken bygde Norsk Hydro en liten by i Haugvika. Og øst for kirkebakken, der tok Kraftverket vare på 
sine, slik de alltid gjorde – i dag kjenner vi dem som Statkraft. Slikt ble det gode oppvekster av, forteller Kraft-
verk-ungan til Ny Næring.

I begynnelsen var: Kraftverket.

Randi Maakestad, en kraftverk-unge fra Glomfjord

jobbet som anleggsarbeider inne på fjellet, ved begyn-
nelsen av anleggsperioden med kraftutbyggingen.
- Jeg har kun gode minner fra oppveksten min, og jeg 
synes det er fantastisk å reise tilbake å mimre på gamle 
trakter når jeg har anledning til det. 
Etter 17 år i Glomfjord flyttet Randi og tok i 1986 
lærerutdanning ved Oslos lærerhøgskole og har senere 
i livet vært politisk aktiv i partiet Høyre. Hun var 
ordfører i Hurum kommune fra 1989 til 1999. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: Privat

OPPVOKST I KRAFT-BYGDA

«



- Jeg husker et levende samfunn med 
mange impulser. 
Jan Peder Strømslid mimrer tilbake til 
en oppvekst full av lek, aktiviteter og 
trygghet.

Husker sommerjobber
- Vi som var barn av kraftverksfolk 
fikk gjerne sommerjobb på kraftverket 
om sommeren. Mange gode minner 
fra den tiden, jeg husker blant annet 
en oppsynsmann ved navn Kåre Bang 
som kjørte rundt i en pick-up og pas-
set på at vi gjorde jobben vår. 
- Vi lå ikke på latsiden når han kjørte 
forbi! ler han.
Ny Næring snakker med Jan Peder 
over telefonen, i dag bor han på Ha-
mar og jobber for Norsk Tipping. 

Et levende industrisamfunn 
Jan Peder Strømslid (61)
Yrke: Leder for forret-
ningsutvikling og innova-
sjon hos Norsk Tipping
Bosatt: Hamar i Hedmark
Oppvokst: Glomfjord

Et idyllisk lite samfunn 
- Vi hadde så utrolig mye spennende 
å ta oss til! Vi hadde alpinanlegg og 
svømmebasseng, noe som ikke var 
vanlig i små bygder på den tiden. 
Glomfjord var et urbant lite samfunn 
med familier fra store deler av landet 
- dét gjorde miljøet og oppveksten 
spennende for oss ungene, husker 
han. 
Hans far, Walter Strømslid (d. 
2003), hadde jobb som ingeniør 
på kraftverket. Sammen med mor 
Liv Strømslid, som fortsatt bor i 
Glomfjord, og lillebror Svein Roald 
(56) var familien en av mange som 
på den tiden levde i et lite idyllisk 
industrisamfunn – mye takket være 
gode levevilkår som kom av gode 
og stabile arbeidsplasser ved Norsk 
Hydro og kraftverket. 
- Jeg hadde en fantastisk oppvekst i 
Glomfjord, avslutter han.
Jan Peder flyttet fra Glomfjord i -81 
for å studere og er utdannet ingeniør 
i elektronikk. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: Privat
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- Jeg husker godt den gule, National 
lastebilen – den kom hjem til oss 
med ved, med juletre - helt gratis, fra 
Kraftverket.
- Og strømmen, den betalte vi 15-
20 kroner i måneden for, så det var 
panelovner på fullt – ingen som frøs 
på Jæra, nei! 

De fikset alt
Tor Oscar Lillevold forteller stolt om 
bakgrunnen sin som kraftverk-unge. 
Morfar Lorentz var lønnsutbetaler i 
den tidlige bebyggelsen på Fykanber-
gan, farfar Oskar mekaniker og smed 
på det nye kraftverket, faren Toralv 
skiftleder og maskinmesterassistent. 
Toralf og hans Ingrid bosatte seg først 

Veldig gledelig å se at Statkraft i dag er blitt en deltaker   i lokal-
samfunnet igjen, og at de fortsetter å ta vare på og sette   i stand.

TOR OSCAR LILLEVOLD"Tor Oscar Lillevold (67)
Yrke: pensjonist, tidligere 
Norsk Hydro, og lærer og 
rektor i Meløy
Bosatt: St. Hanshaugen i 
Glomfjord 
Oppvokst: Jæra i Glomfjord

Tor Oscar Lillevold, en kraftverk-unge fra 
Glomfjord

i Nedregate 7, men flyttet senere til ny 
bolig i Øvregate.
- Kraftverket totalrenoverte absolutt 
alt, husker jeg fra den tiden - alle 
husene. De hadde egne snekkere og 
rørleggere og det hele. 
- Så det er veldig gledelig å se at 
Statkraft i dag er blitt en deltaker i lo-
kalsamfunnet igjen, og at de fortsetter 
å ta vare på og sette i stand her inne, 
mener Tor Oscar – levende opptatt av 
historie, både den eldre og nyere. 

Mye læring, mange minner
Selv reiste han ut til gymnas i Mosjøen 
og lærerskole i Bodø på 1970-tallet. 
Tilbake ble han både arkivleder og 
logistikkonsulent for gjødselfabrikken 
ut over 80-tallet, men tok senere vide-
reutdanning og ble lærer, pluss noen 
år som rektor før pensjonsavgangen i 
2018.
- Aller først var det jo sommerjobbe-
ne på kraftverket – fra jeg var 15 til 
21 eller 22 år. Der lærte vi unggutta 
masse – alt fra kabelstrekking, grøfte-
graving og støyping – veldig nyttig da 
jeg selv skulle bygge hus! Håndlanger 

for mekanikerne, lære hvordan alt 
hang sammen i kraftverket. Og på 
fjellet ryddet vi stolper og kabler etter 
tidligere utbygginger.
Tor Oscar tar oss gjennom en romslig 
bunke med minner. Om cowboy og 
kameratskap, fotballkamper og feider. 
Hehe: …og om ivrige smågutter som 
ble nyrike av tomgods etter de festgla-
de anleggsarbeiderne, de som bygde 
Fykantunnelen i årene fra 1965. 

Hus i hele Meløy
- Jæra var skjermet fra både biler og 
busser, vi var et eget lite samfunn med 
to butikker og to bakerier, faktisk. Og 
på vinteren – ach, da var det kapp-
kjøring på rattkjelke, hele bratte veien 
ned til Glomen. Og så var det å gå 
helt opp igjen – vi rakk 2-3 turer før vi 
måtte heim på kvelden.
- Og alt dreide seg om kraftverket, for 
våre familiers del.
For slik Norsk Hydro bygde byen med 
alt den trengte, nær gjødselfabrikken, 
ja, slik gjorde også kraftverket det, i 
Glomen. De bygde og vedlikeholdt 
veier, vann og avløp og ikke minst hus, 

for sine ansatte og deres familier.
- Og når gamle hus ble revet eller 
renovert – det finnes hus på Ørnes og 
Reipå og i hele Meløy….som er bygget 

OPPVOKST I KRAFT-BYGDA

«
med materialer fra Glomen!

Tekst: Edmund Ulsnæs.
Foto: Malin B. Ulsnæs
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- Jeg minnes en veldig forut-
sigbar og god barndom da jeg 
vokste opp. Nesten alle hadde 
en far som enten jobbet på 
Norsk Hydro eller i Statkraft, 
husker Ronald tilbake. 
- For de fleste var dette sikre 
arbeidsplasser som var med på 
å bidra til trygge rammer.

Inkluderende
Født og oppvokst i Glomfjord 
– Ronald er sønn av Almar 
og Vally Ellingsen. Almar 
flyttet til Glomfjord fra Reipå 
i 1928. Almars far Lyder 
Ellingsen, Ronalds bestefar, 
hadde fått jobb på smeltever-
ket. Der jobbet Almar fra han 
var 18 år og fram til andre 
verdenskrig brøt ut. 
I 1947 fikk han seg jobb hos 
Norsk Hydro og ble der til 
han gikk av med pensjon i 
1980. 
- I ettertid reflekterer jeg 
over at Statkraft og Norsk 
Hydro tok godt vare på sine 
ansatte og lokalsamfunnet, og 

Statkraft i Meløy

Glomfjord Kraftverk på Fykan ble bygget 
i årene før og etter 1. verdenskrig, ved 
reguleringen av Fykanfossen. Aggregat 
1 produserte kraft fra juli 1920 – senere 
kom aggregat 2 og 3. Under 2. verden-
skrig ble det arbeidet med utvidelse med 
tre nye aggregater, for å øke alumini-
um-produksjonen. 

Fra 1993 overførte Statkraft det meste av 
vanntilførselen til nye Svartisen Kraftverk i 

Alle hadde en far
Ronald Ellingsen 
(67)
Yrke: Pensjonist, 
tidligere lærer og 
skoleleder
Bosatt: Stange i 
Hedmark
Oppvokst: Johs 
Høegs vei og Bjarne 
Eriksens vei i Glom-
fjord

Ronald Ellingsen og hunden Mozart.

støttet aktivt opp om lag og 
foreninger, utdyper Ronald. 
Norsk Hydro sto bak mye 
boligbygging i Glomfjord og 
tok ansvar for det som senere 
ble kommunaltekniske opp-
gaver. Statkraft tok tilsvarende 
ansvar på Jæra og i Glomen. 
- Begge bedriftene var flinke 
til å finne arbeidsplasser til de 
som ønsket det. For de fleste 
førte dette til faste og sikre 
jobber, og en stabil inntekt. 
I den perioden var de fleste 
mødrene hjemmeværende, 
forklarer Ronald. 

Kameratgjengen                                                                                                              
Da Norsk Hydro startet 
byggingen av gjødselfabrikken 
i 1947, var det mange unge 
familier som etablerte seg i 
Glomfjord, dermed ble det 
også mange barn. Våren 1970 
var det 18 klasser ved Glom-
fjord skole.
- Det var alltid noen å være 
sammen med og jeg har gode 
minner fra kameratgjengen på 
den tiden. 
I 1972 flyttet Ronald ut 
av Glomfjord. 15 år senere 
flyttet han tilbake - med egen 
familie. I Meløy hadde han 
en lederstilling i undervis-
ningsseksjonen, og ble senere 
avdelingsleder ved Meløy 
videregående skoles avdeling 
på Ørnes. I 2006 satte han 
kursen sørover og gjorde hed-
marking av seg.

Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: 
Privat

OPPVOKST I KRAFT-BYGDA

Kilvika, etter Storglomfjord-utbyggingen 
og byggingen av Storglomvassdammen. 
På Fykan er i dag bare det opprinnel-
ige aggregat 3 som fortsatt er i drift. I 
maskinsalen drives også småkraftverket 
Fykanvannet Kraftverk, samt at Statkraft 
tidligere overtok Neverdalsåga Kraftverk 
fra Norsk Hydro. Kraftverkene i Meløy 
henter vann fra et enormt nedslagsfelt i 
kommunene, Rødøy, Rana, Meløy, Beiarn 
og Gildeskål.

Etter Storglomfjord-utbyggingen på 
1990-tallet, forpliktet Statkraft seg 
til å opprettholde 32 arbeidsplasser 
med base i kraftverksbygningene 
på Fykan. Disse er i dag fordelt på 
3 avdelinger, der kraftverksgruppa 
ledes av Fred Inge Kristensen, tekn-
iske tjenester av Petter Abelsen og 
faggruppe lokalkontroll og relevern 
av Anniken Tostrup.



NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 7574

Profilen "Jeg kan ikke gjøre feil i trafikken. 
En personbil har ingenting å stil-
le opp med hvis ulykken skulle 
være ute, og å stoppe et kjøretøy 
av den her størrelsen krever 
plass, planlegging og tid.

OLAV JOHAN ROSTING

- Når vi kjører inn her nå og det er 
andre kjøretøy rundt oss og arbeid 
som pågår så må man tenke seg om og 
planlegge, kommenterer han. 
Olav Johan sitter godt plantet bak 
rattet i det som kan beskrives som 
et monster av en lastebil – i alle fall 
fra perspektivet til en som kun har 
kompetanse til å kjøre personbil. 
Han manøvrerer den enorme bilen 
galant mellom store bygninger, haller, 
personbiler og ikke minst mennesker 
inne på anleggsområdet til Helgeland 
Smolt i Sundsfjord. Han har kjørt hit 
fra Glomfjord og er her for å levere 
tomme og hente fulle tanker. Og Ny 
Næring får være med på oppdraget.

Å ha drømmejobben
- Det er klart det er litt kult å operere 
så store kjøretøy, dét skal jeg ikke 
legge skjul på. Men det er jo mange 
forskjellige ting med arbeidsplassen 
min som gjør at jeg synes det er en 
veldig bra jobb, svarer han.
Olav Johan har nettopp fått spørsmål 
om hvorfor han helt fra barns alder av 
har villet jobbe med akkurat dette.
- Det var enten dette eller å dra på 
havet og fiske som var alternativene 

Å operere kjøretøy på over 30 tonn er ikke for pingler – et enormt ansvar hviler på 
skuldrene til yrkessjåfører. På skuldrene til sånne som Olav Johan Rosting (30). 

Ingen dager er like i det yrket her, og det er veldig 
greit. Man rekker ikke å bli lei av en type oppdrag 
før man er over på noe annet. 

OLAV JOHAN ROSTING

mine. Jeg er veldig fornøyd med hvor 
jeg er nå, utdypes det fra bak rattet. 
Oppvokst på Ørnes hvor han gikk 
10- årig grunnskole før han begynte på 
videregående linja for fiske og fangst 
på Inndyr. Så læreplass på fiskebåt og 
videre jobb på havet frem til i 2014. 
Da gjorde han skiftet – over til drøm-
meyrke nummer to, fast jobb hos Terje 
Halsan AS. 

Å multitaske
De som mener at menn ikke kan 
multitaske får revurdere standpunktet 
sitt. For det å svare på dyptgående 
spørsmål rundt ansvar og yrkesstolthet 
mens han har ansvar for 30 tonn, in-
kludert last, på hovedveien, virker ikke 
til å anfekte Olav Johan overhodet.
- Det enkleste er jo når det går rett 
frem, smiler han. 
15,9 av de 30 tonnene er en slamtank 
han nettopp har hentet i Sundsfjord og 
som har leveringssted i Glomfjord – et 
oppdrag Terje Halsan AS utfører for 
Salten Marine Resource. 
- Ingen dager er like i det yrket her, og 
det er veldig greit. Man rekker ikke å 
bli lei av en type oppdrag før man er 
over på noe annet. 

Å ta ansvar
- Jeg kan ikke gjøre feil i trafikken. En 
personbil har ingenting å stille opp 
med hvis ulykken skulle være ute og å 
stoppe et kjøretøy av den her størrel-
sen krever plass, planlegging og tid, 
utdyper han. 
En typisk arbeidsdag for Olav Johan er 
variert, han beskriver seg selv som en 
potet som kan bidra med det meste. 
Containerkjøring, langtransport og 
maskinkjøring for å nevne noe. Man 
kan trygt fastslå at han bruker mye tid 
på veien og i trafikken.
- Jeg kjenner på ansvaret jeg har og 
kjører på en måte som jeg selv er kom-
fortabel med. Det aller viktigste er å 
oppføre seg på en trygg og sikker måte 
som ikke setter andre i fare. 
 Noen ganger får man virkelig testet 
gruble-egenskapene også.
- Vi opplever jo innimellom å komme 
til plasser hvor det er veldig trangt, 
man har lite plass på å bevege krana 
eller kjøretøyet, og da er første bud 
planlegging. Vi vil for all del ikke 
lage skade på omgivelsene våre og da 
gjelder det å tenke seg om før man går 
i gang. 

Å være forberedt
Noen ganger er det vanskelig å legge 
fra seg grublinga på jobb, spesielt hvis 
man skal noe utfordrende og spennen-
de dagen etterpå.
- Det hender at hodet kverner litt på 
fritida også, ja. Man ser for seg hvor-
dan ting skal bli og planlegger litt sånn 

smått for å være best mulig forberedt.
Plutselig kommer det en annen lastebil 
imot på veien og nesten på instinkt hi-
ver Olav Johan opp hånda for å hilse.
- Hva er egentlig reglene dere yrkessjå-
fører imellom når det gjelder å hilse på 
hverandre?
- Alle yrkessjåfører jeg møter, uansett 
firma, er jo kollegaer på mange måter. 
Og da er det naturlig at vi hilser på 
hverandre. Noen ganger er det den 
eneste sosiale biten man får med 
kollegaer i løpet av en arbeidsdag hvis 
det er skikkelig travelt. Og dét er det 
jo ofte, smiler han. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs

Olav Johan
Rosting (30)"

"

Det er bare én ting å gjøre, 
og det er å ta det med ro.

OLAV JOHAN ROSTING

- Jeg kjenner på ansvaret jeg har og kjører på en måte som jeg selv er komfortabel med. Det aller viktigste er å oppføre seg på en trygg og sikker måte som ikke setter andre i fare, fastslår Olav 
Johan Rosting.

Olav Johan Rosting (30) er oppvokst på 
Ørnes og har gjort unna grunnskolen 
der. Videre gikk han to år ved Meløy 
videregående skole. Har siden 2014 
hatt fast jobb hos Terje Halsan AS. Han 
er sønn av Karin Hansen og Olav-Kjell 
Rosting og har tre søstre – Hanne 
Lore Rosting, Frida Hansen og Tea 
Mari Danielsen. Forlovet med Marie 
Halvorsen (26) og sammen har de to 
gutter – Elias (5) og Vegard (2).
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