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SISSEL 
NORUM: 
blir 
fabrikksjef 
i sommer.

SIDE  3

ANDRE 
SPIGSETH: 
glad for 
allsidige 
ansatte.

SIDE 8-11

ROLF 
NILSEN: 
har fått 
alles tillit.
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Mindre trailertrafikk, smartere fraktløsninger 
og mer fleksibilitet. Det blir gevinsten når 

Glomfjords egen containerhavn etter planen 
åpner ved råglasskaia i september. Yara har 

planlagt det lenge – nå blir også REC og 
andre parkbedrifter med. 

SIDE 16-17

Containerhavn over kaia - Scan Crucible i 
fabrikken. Det er foreløpig planene for den 
tidligere råglassfabrikken I Glomfjord.
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gratulerer

Hans Inge Hogstad

Torben Olsen

Torstein Gjerde

Anne Mari Bernhoff

Jøran Andersen

Egil Kolvik

Torry Korneliussen

Stein Stenersen

60 år
Svein Brennesvik   Yara   23. mai
Werner Vatne   Yara   28. mai
Egil Kolvik   Yara   20. juni
Svein Harry Westgård  Yara  10. juli

55 år
Terje Rindal   Yara   1. mai
Kristine Haukalid   Yara  25. mai
Stein Stenersen  REC Mono  28. mai
Vidar Selstad   Yara   1. juni
Ernst Aage Amundsen REC Multi 23. juni
Roar Jensen   MVS Glomfjord  27. juli
Alf Helmer Nilsen  Marine Harvest  15. juli
Frank Gundersen  MBS  14. mai

50 år
Geir Hansen   Yara   15. mai
Per Arne Stark   BIS   26. mai
Anne Mari Bernhoff REC Multi  28. juni

45 år
Roger Hedstrøm   REC Multi 3. mai
Steinar Skogli   REC Multi 4. mai
Knut Bergheim  BIS  20. mai
Linas Solhaug   REC Multi  11. juni
Nils Runar Myhre   Yara   9. juli
Vidar Fossen   MVS Glomfjord  17. juli
Sven-Bjarne Kilvik  REC Multi  30. juli
Torsten Gjerde   T. Halsan AS  30. juli
John-Erik Solbakken  Marine Harvest  19. juli

40 år
Ruth Beate Remmen  MBS   6. mai
Terry Whittall   REC Mono  23. mai.
Thorstein Skjellstad  BIS   10. juni
Gøran Nygård   REC Multi  12. juni
Morten Opsahl  REC Multi  5. juli
Ragnar Bekkvik   REC Mono  14. juli
Cate Maryon Antonsen  REC Multi  27. juli
Jøran Andersen   SiC Processing  27. juli

35 år
Mette Dahl   REC Mono  9. mai.
Trond-Kjetil Helløy  REC Multi  16. juni
Espen Maruhn   Scan Crucible  29. mai

30 år
Pål Einar Olsen   REC Multi  4. mai
Bent Lundholm   Yara   10. juni
Børge Selstad   REC Multi  3. juli
Torbjørn Johansen   REC Mono  7. juli
Martin Knutsen   Yara   9. juli
Pål Frøskeland  Si Pro   15. juli
Torry Korneliussen   T. Halsan AS  20. juni
Hans Inge Hogstad   T. Halsan AS  27. juni 

25 år
Kim Erlend Vidal  REC Mono  1. mai.
Siv Marit Olsen   Yara   17. mai
Ørjan Andreassen   BIS   9. juli
Dan Johnny Åsjord  REC Mono  11. juli
Henrikke Andersen  BIS   19. juli
Thomas Grude   REC Mono  22. juli

20 år
Ellen Lisell Andersen  Yara   6. juni
Torben Olsen  BIS   6. juli  

Industrifolk gratulerer jubilanter 
med runddag i mai, juni og juli!

Sier Sissel Norum (39), og signerer 
kontrakten med Torstein Svendsgård 
og Si Pro. For mens hun i dag er 
utviklingssjef ved REC Wafer Mono….
- …er hun fra i sommer fabrikksjef 
hos oss på Si Pro. Dette er jeg veldig 
fornøyd med. Sissel er faglig sterk, rolig 
og avbalansert og har bakgrunn både fra 
LEAN produksjon og personalledelse. 
Perfekt for oss! sier daglig leder 
Svendsgård.

LANG ERFARING
Selv var Sissel altså ikke egentlig på jakt 
etter ny jobb.
- Men nå har jeg vært kvalitetssjef, 
produksjonssjef, utviklingssjef, 
prosjektleder og LEAN manager 
her på Mono. Jeg ser at jeg kan få 
benyttet denne erfaringen i jobben som 
fabrikksjef på Si Pro, forklarer hun 
valget om å forlate REC etter 12 år i 
produksjonen av silisiumingoter og 
etterhvert wafere.
- Jeg kjenner godt til kundekravene 
hos Si Pro, da, siden REC har vært den 
viktigste kunden, smiler hun.
- Når det gjelder den voldsomme veksten 
i Si Pro, er ikke det heller noe nytt for 
meg – det har egentlig vært slik helt 
siden jeg begynte i tidligere SiNor.

KAN OPPSTART
Hun går altså ikke inn i helt ukjent 
landskap, den nye fabrikksjefen. For Si 
Pro, det er bedriften som ene og alene ble 
etablert for å overta et produksjonsledd 
som REC tidligere håndterte selv. 
Nemlig resirk - rensing av ”forurenset” 

sI Pro 
sIgnerte 
sIssel
- Egentlig var jeg ikke på 
jobbjakt. Men så leste jeg 
utlysningen, og tenkte at dette 
var en fin mulighet til å bruke 
den erfaringen jeg nå har.

Der var kontrakten signert, og Sissel Norum er klar for å bli Si Pros nye fabrikksjef. 
– Velkommen til oss! smiler daglig leder Torstein Svendsgård.

silisium.
- Bortsett fra dette kjenner jeg jo ikke 
bedriften i detalj. Men jeg har fått 
presentert planene man har lagt, og synes 
dette er spennende.
- Mitt viktigste bidrag er at jeg har jobbet 
med oppstart av fabrikker i ulike roller 
– jeg har en del erfaring med hva som 
er lurt og ikke så lurt å gjøre. Og jeg har 
jobbet mye med kvalitet, og det kan være 
en fordel, mener hun.

TREDJE KVINNE
Sissel Norum kom tilbake til Glomfjord 
i 1998, etter utdanning til sivilingeniør 
i kjemi i Trondheim og tre år som 

forsker ved en bioteknologibedrift i 
Oslo. Sammen med Davor Sutija og 
Vivian Svendsgård var hun med helt fra 
starten da SiNor innledet produksjon 
av monokrystallinske silisiumingoter i 
Glomfjord.
- Jeg liker å jobbe med folk og oppnå 
resultater sammen med folk. I Si Pro 
er det fortsatt store muligheter for å 
forbedre produksjonsprosessen, og 
jeg har stor tro på at dette skal gå bra! 
avslutter den nybakte fabrikksjefen.
Hun er for øvrig parkens tredje kvinne 
i en slik posisjon, etter Wenche Olsen 
(først Yara, nå SiC Processing) og Hilde 
Rolandsen (REC Wafer Multi).
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Fabrikkdirektør Øyvind Tvedt og 
produksjonssjef CG (crystal growing, 
red.anm.) Arild Hollum på REC 
Wafer Mono ser fram til at ordningen 
med produksjonsledere skal være 
oppe og gå for fullt.

UFORUTSIGBART
Øyvind skrur tiden tilbake til fjorårets 
permitteringer og sterke kostnadskutt 
for å forklare.
- Vi klarte ikke da å bygge opp den 
strukturen som er nødvendig for å 
drive uten produksjonsledere. En flat 
struktur krever forutsigbare dager, og 
hos oss har det over en lang periode 
vært mer uforutsigbare dager enn vi 
hadde sett for oss. Og når det er slik, 

Nytt av våren, altså: REC Wafer 
Mono skrinlegger sin flate struktur i 
produksjonen og gjør som sine venner 
hos Multi – ansetter skiftledere. Rettere 
sagt produksjonsledere, som i dag er 
navn på stillingen.
- Det er sikkert mye godt du kan si om 
flat struktur. Men hos oss har det på et vis 
sklidd ut – det har delvis med å gjøre at 

Monos sju utvalgte
- Dette har vi ansatte 
etterlyst lenge! Flat struktur 
i produksjonen fungerer rett 
og slett ikke godt nok, mener 
Harald Berg i REC Wafer Mono. 
Han er den ene av sju utvalgte 
når bedriften nå ansetter 
produksjonsledere på skiftene.

Og her er de! REC Wafer Monos 
produksjonsledere er Roger 
Endresen (bak f.v.), Frode Olsen, 
Åge Lyng og Jan-Erik Magnussen. 
Foran f.v. Elin Ovesen, Safet 
Omercevic og Harald Berg.

staben har vokst så fort, og utbyggingen, 
mener Harald Berg.
Selv har han vært med siden mono-
produsenten het SiNor, altså før 2005, da 
skiftleder-posten ble fjernet til fordel for 
den flate strukturen.

SAMLE TRÅDENE
Vi møter de ferske produksjonslederne, 
sju i tallet, for å ta ”lagbilde” til 
Industrifolk. Harald Berg, Åge Lyng, 
Elin Ovesen, Frode Olsen og Jan-Erik 
Magnussen løftes opp fra bedriftens egne 
rekker, mens Roger Endresen og Safet 
Omercevic er hentet fra nabo Multi.
De er enig om det av mange grunner nå 
var viktig å få på plass produksjonsledere 
for alle skift.
- Området vårt er så stort nå, og det er så 

mange spesialiserte oppgaver som skal 
løses til dels langt unna hverandre, at det 
rett og slett er nødvendig med en person 
som har ansvar for at skiftet når sine mål, 
en som holder trådene samlet og kan ta 
ting fortløpende, mener Åge.
- … og at man har en leder som følger 
skiftet og er tilgjengelig hele tiden. Til 
nå har mange ting vært vanskelig å få 
avklart fordi nærmeste leder ikke kunne 
nås utenom på dagtid, synes Harald.

- PÅ TIDE
Flat struktur i produksjonen er noe for 
eksempel EWOS på Halsa har lyktes 
godt med. Skiftene organiserer i stor grad 
arbeidet sitt selv. Positivt for fleksibilitet, 
sykefravær og ansattes medvirkning. 
- Her på Mono har vi ansatte lenge ment 

at den flate strukturen gjør at ansvaret 
har en tendens til å pulveriseres bort. 
Slik kunne vi ikke ha det lengre, og vi 
er veldig fornøyd med at ledelsen nå 
ansetter produksjonsledere. For REC 
er det jo også et poeng å ha nokså like 
ordninger fra fabrikk til fabrikk, og det 
er bare her på Mono at vi ikke har hatt 
ordning med produksjonsledere, mener 
Åge Lyng.
- Og kanskje kan flat struktur fungere 
bedre på en arbeidsplass der hele 
staben har mye erfaring og har jobbet 
lenge sammen. Her på Mono er 
mange rekruttert det siste året, og 
gjennomsnittsalderen er ganske lav, 
mener Frode Olsen.

En flat struktur krever forutsigbare dager, og 
hos oss har det over en lang periode vært mer 

uforutsigbare dager enn vi hadde sett for oss. 

ØYVIND TVEDT

- Vi undervurderte hvor mye 
arbeid som skulle til for å 
få flat struktur til å fungere, 
mener fabrikkdirektøren. 
– Dette vil gi større framdrift 
i forbedringsarbeidet, sier 
produksjonssjefen.

Fabrikkdirektør Øyvind TvedtProduksjonssjef CG Arild Hollum

øker det behovet for ledelse.
- Dessuten har de ansatte i en egen 
undersøkelse gitt klar tilbakemelding på 
at mangel på tilstedeværende leder på 
skift er et problem, forklarer Øyvind.
Fabrikkdirektøren ser fram til å få 
produksjonslederne i drift og mener 
de blir en stor, ekstra drivkraft i den 
kommende produksjonsøkningen.

FORBEDRINGSTAKTEN
Produksjonssjef CG, Arild Hollum, tror 
flat struktur nok går greit under mindre 
forhold, men at det kreves mer styring 
når det nå er blitt så mange ansatte på 
hvert skift.
- Det er viktig for operatørene å bli sett, 
og uten en kaptein er det ikke så lett å 
styre, sier han.
Arild mener produksjonslederne blir 
viktige i forbedringsarbeidet som nå har 
fokus i REC i Glomfjord, nemlig RBS, 
REC Business System.
- Med produksjonsledere på plass kan 
vi få en raskere forbedringstakt, og det 
blir enklere å standardisere og få til god 
informasjonsflyt.
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Juhn-Rune Wiik
Etter lang tids sykeleie døde Juhn-Rune Wiik 13. mars i år. Ved 
REC Wafer Mono huskes han som omgjengelig, omsorgsfull 
og engasjert.

Juhn var en utrolig omgjengelig person, en humørspreder som 
var veldig godt likt av alle. Siden han også var veldig lun og 
omsorgsfull, ble han en samlende person på skift 4, der han 
jobbet. 
Det var 14. september i 2008 at han begynte i sin nye jobb 
som prosessoperatør på ovnsområdet hos REC Wafer Mono. 
Da hadde han i fem år vært selvstendig næringsdrivende, og 
blant annet drevet bygdekroa i Straumen i Sørfold. Før dette 
jobbet han fra 1973 til 2001 ved Elkem Salten, og i tidligere år 
hadde han reist til sjøs, som kokk. Arild Hollum, som i dag er 
produksjonssjef på ovnsområdet hos Mono, kjente Juhn-Rune 
godt fra denne tiden, siden han også har bakgrunn fra Elkem 
Salten.
- Han var bestandig veldig engasjert og interessert i det 
han holdt på med. Det var ikke uten grunn at han både var 
hovedtillitsvalgt og verneombud for de ansatte der. Han var en 
person med tyngde. Og så viste han stor omsorg for folk rundt 
seg – her på Mono var han opptatt av at alle på skiftet skulle ha 
det bra.
Juhn-Rune Wiik fra Fauske ble født 14. desember 1953, og 
døde i sitt hjem på Fauske 13. mars i år. Han etterlot seg to 
sønner og en stesønn.

For REC Wafer Norge, Glomfjord Mono
Vivian Svendsgård
HR-sjef

FRODE OLSEN (45)
Bor i Sørfold, der han tidligere har 
arbeidet over 20 år som operatør 
og skiftleder ved Elkem. Ansatt i 
REC Wafer Multi siden 2008.
- Jeg er fascinert av selve 
prosesstankegangen, den der du 
aldri kan slutte å forbedre deg, du 
må være på hugget hele tiden, eller 
så er konkurrentene forbi deg med 
én gang. Det å hele tiden være 
på vei – det liker jeg. For meg er 
det spennende å få alle på skiftet 
interessert i dette og å se at denne 
utfordringen kan gjøre jobben som 
operatør veldig spennende! 

jan-erIk har gjort alt…
En av REC Wafer Monos 
nyansatte produksjonsledere 
har faktisk gravd ut tomta der 
dagens fabrikk står…

- Jeg var ansatt nummer 2, og har gjort 
det meste i bedriften, fastslår Jan-Erik 
Magnussen (40).
- Jeg var allerede med da vi vasket ned 
gulvet etter titanrørfabrikken, som var i 
de gamle lokalene før SiNor. Så var jeg 
med på å sette inn utstyret, jeg deltok 
i ansettelser som tillitsvalgt og jeg var 
HMS-leder.
- Ja, jeg grov faktisk ut selve tomta, 
den gangen det ble bygget her for første 
gang. For da jobbet jeg som maskinfører 

Blir produksjonsleder: Roger 
Endresen

Jan-Erik er veteran både i Mono-
produksjonen og fordi han i en årrekke 
jobbet for T. Halsan med grunnarbeid 
i industriparken. Nå er han blitt 
produksjonsleder. 

SAFET OMERCEVIC (37)
Opprinnelig fra Bosnia der 
han jobbet som jordbruks-
tekniker, taklegger og i 
spesialstyrkene i politiet. 
Til Glomfjord i 1995 
og til REC (daværende 
ScanWafer) to år senere.
- Dette blir en ny og 
spennende utfordring 
å lede – på Multi har 
jeg vært avløser for 
produksjonsleder. Jeg tror 
Mono kan få nytte av den 
erfaringen jeg har med meg, 
for mye som er nytt her, har 
jo jeg vært med på tidligere. 
Hovedsaken er at begge 
bedriftene klarer seg godt, 
og jeg føler det ikke som 
jeg skifter bedrift – mer 
at jeg kommer til et nytt 
område i bedriften.

HARALD BERG (36)
Opprinnelig fra Ballstad 
og jobbet som fisker og 
kabel-tv-montør i Oslo før 
han kom til Glomfjord som 
sommervikar i daværende 
SiNor i 2002. Senere 
skiftleder i SiTech og 
prosesskoordinator i REC 
Wafer Mono.
- Tja, jeg tror jeg er en 
som liker å få tingene 
gjort, tror jeg kan være en 
pådriver. I tillegg ser jeg 
en stor utfordring i at det 
som nærmest har vært en 
byggeplass nå skal fokusere 
på produksjon, og her på 
CG (crystal growing, red.
anm.) skal det nå nærmest 
bli rent-område der 
vi for eksempel skal gå i 
hvite frakker.

ROGER ENDRESEN (40)
Opprinnelig fra Gildeskål, har 
jobbet i REC Wafer Multi siden 
2001, først som operatør og etter 
hvert områdeleder på wafersagene. 
Tidligere industrimekaniker 
offshore, og har jobbet ved 
skipsverft, vannkraftverk og med 
vedlikehold hos Hydro.
- Jeg hadde lyst til å prøve noe 
nytt samt nye utfordringer, men 
ikke nødvendigvis å forlate REC. 
Nå får jeg mulighet til dette og 
samtidig fortsette i samme firma, 
bare i annen avdeling. I Multi 
fikk vi god erfaring med å kjøre 
produksjon samtidig som vi bygde 
ut. Mye av det som fungerer der 
kan være nyttig å lære av her, og 
siden det er mye som fungerer 
godt her også, blir det viktig å 
samstille de tingene som fungerer 
best på begge steder.

ELIN OVESEN (48)
Opprinnelig fra 
Sortland. Har bakgrunn 
fra regnskapskontor, og 
stod i jobb ved Sandaa 
Gartneri da hun våren 
2008 ble tilsatt som 
operatør ved REC Wafer 
Mono.
- Jeg har sånn sett 
kort fartstid, men livet 
begynte jo ikke da 
jeg kom hit – jeg har 
lang og bred erfaring 
fra tidligere. Men, 
lærekurven min har gått 
loddrett opp siden jeg 
begynte her – jeg synes 
produksjonsprosessen er 
veldig interessant. Jeg 
liker folkene her veldig 
godt, og jeg liker veldig 
godt å gå skift. 

ÅGE LYNG (41)
Opprinnelig fra Bodø, bakgrunn 
som bilmekaniker, kokk og baker. 
Kom til jobb i gamle SiNor og 
jobb på sagene, har jobbet som 
HMS-inspektør under extension, 
og har vært tillitsvalgt siden 2003.
- Jeg tror jeg kan bidra med å 
etablere gode systemer, ikke 
minst på HMS. Det psykososiale 
arbeidsmiljøet er ekstremt viktig 
– godt arbeidsmiljø og gode 
arbeidsforhold er ting jeg er 
opptatt av.

for T. Halsan AS, smiler 40-åringen som 
bor i Neverdal.
Selv om han kan se tilbake på både 
sommerjobber i Fullgjødselfabrikken og 
et år i Televerket, er han altså egentlig 
anleggsmaskinfører. Jan-Erik var i 11 år 
sjåfør og arbeidsleder hos Halsan, eller: 
han gav seg vel aldri helt!
- Neida, når det passer sånn i friperioder, 
kjører jeg fortsatt en del for dem! sier 
han som med rette kan kalle seg en 
”potet” i bedriften.

Blir produksjonsleder: Harald 
Berg

Blir produksjonsleder: Frode Olsen

Blir produksjonsleder: Åge Lyng

Blir produksjonsleder:  
Elin Ovesen

Blir produksjonsleder: Safet 
Omercevic
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- Ja, folk er allsidige og positive, det er 
derfor vi unngår permitteringer av staben 
under byggeprosjektet, forteller André 
Spigseth.
For røkterne, de er nå…..
anleggsarbeidere!
- Det geniale er at nå kommer alle til 
å kjenne utstyret og prosessene veldig 
godt når vi skal ta det i bruk, mener Siv 
Bloch.

ny jobb for røkterne

Joda, det må spesialister 
til for å gjøre den til dels 
spektakulære 100-millioner-
ombyggingen ved Marine 
Harvest. Men dét gjør ikke 
den faste og allsidige staben 
overflødig, tvert imot! For 
nå er det alt annet enn 
røkterarbeid som må gjøres… 

- …og vi ansatte får mer eierforhold til 
prosjektet på denne måten, fortsetter 
Wenche Kristiansen.

STARTSKUDDET ER GÅTT
Marine Harvest-trioen smiler ekstra 
bredt om dagen. Nå er nemlig 
startskuddet gått for selskapets 
omfattende og til dels spektakulære 
ombygging som skal være ferdig 

på senhøsten i år. Hoveddelen av 
prosjektet er legging av dobbel rørgate 
fra settefiskanlegget til Glomfjord 
kraftverk på Fykan. Det er nemlig herfra 
at Spigseth & Co. i fortsettelsen skal 
hente store mengder kaldt ferskvann som 
benyttes i produksjonen av laksesmolt. 
Rørgatedelen av ombyggingen utgjør 
alene en kostnad på over 50 millioner 
kroner, og i tillegg skal det meste av 

røranlegg på land skiftes ut eller bygges 
om, samt at det reises en 87 meter 
lang hall for settefisk-kar. Totalt har 
verdens største oppdrettsselskap bestemt 
å investere 100 millioner kroner i 
Glomfjord-prosjektet, og den siste fisken 
før stoppen ble levert i påsken.

HVEM KAN HVA?
Og midt oppe i den krevende og 

- Fordi alle er mye med, kommer de ansatte til 
å kjenne det nye anlegget veldig godt, forteller 
tillitsvalgt Siv Bloch (til høyre). Her står hun midt 
i et tomt settefiskanlegg sammen med André 
Spigseth og Wenche Kristiansen.

omfattende ombyggingen er ikke staben 
på 15 overflødig, nei, tvert imot!
- Vi begynte med at alle lagde hver sin 
liste over det de kunne bidra med under 
stoppen. Og dét var ikke lite, for staben 
har allsidig bakgrunn og kan litt av hvert! 
smiler André.

Som så ofte når grunnarbeider i parken skal gjøres, er entreprenør T. Halsan AS aktivt deltakende. Her 
representert ved Hans Inge Hogstad.

Røkterne er blitt anleggsarbeidere. Her er Svante Brun opptatt med ryddearbeid.

foRtSEttER SIDE 10-11

Marine Harvest investerer 100 millioner Marine Harvest investerer 100 millioner
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Dykkerne i Seløy Undervannsservice er viktige brikker i den til dels spektakulære jobben på 175 meters 
dyp.

Så ble det laget detaljerte 
framdriftsplaner, og André selv samt 
John-Erik Solbakken er byggeledere, 
under en egen prosjektleder i Marine 
Harvest-systemet.
- Riving, riving, riving! svarer de tre på 
spørsmålet om typen arbeid så langt.
- Utstyr til karene, gangbruer, vannrør og 
kabelbruer – alt er revet!

SPESIELLE JOBBER
Ved kommende månedsskifte begynner 
nemlig svenske Llentab byggingen 
av hall over ”kar-parken” med 18 kar. 
En litt spesiell jobb, siden det ikke 
er framkommelig mellom karene. 
Overflødig masse mellom karene har 
entreprenør T. Halsan fraktet bort med 
firhjuling, altså ATV, med en liten 
tilhenger…
- Ute på fjorden er alle rørene til 
rørgatene kommet, og de neste 
ukene sveises de sammen før Seløy 
Undervannsservice fester på betonglodd 

for hver femte meter og senker dem ned 
på havbunnen, på det meste 175 meter 
under vann, opplyser André.

GUNSTIG PERIODE
Undervannsspesialisten med nær 50 
ansatte er én av en rekke entreprenører 
som har oppdrag i den nokså spesielle 
utbyggingen over og under vann i 
Glomfjord:
• Helgeland Plast leverer de nær 9 

kilometerne med rør med diameter 
800 millimeter.

• T. Halsan utfører grunnarbeider på 
land.

• Solhaug Entreprenør gjør 
betongarbeid.

• Namdal Plast/F. Mikalsen 
Sveiseservice forhøyer 18 kar med 
0,5 meter

• Miras river rør- og pumpestasjoner
• Arctic Aqua monterer nytt 

rørsystem.
For å nevne noe. Hvem som skal bygge 

pumpestasjon på Fykan er fortsatt 
uavklart, likeså sikringsarbeidet i 
fjellsiden ned mot settefiskanlegget.
- Vi ser at vi er inne i en periode som er 
gunstig for å få tak i entreprenører – de 
har nærmest ventet på å få oppdrag. 
Etter at en del av disse store oppgavene 
i prosjektet er løst, blir det nok også 
mange små og mellomstore oppdrag for 
lokale leverandører, opplyser André.

VANNTRØBBEL
Selve bakgrunnen for 
100-millionerinvesteringen til 
Marine Harvest er for det første 
temperaturtrøbbel, og for det andre 
ønsket om økt produksjonskapasitet. 
Trøbbelet først: Marine Harvest 
mikser Yaras varme spillvann og kalde 
kjølevann til perfekt settefisk-temperatur, 
nemlig 14 grader. Men, det kalde 
kjølevannet er ikke kaldt nok!
- Kjølevannet er nå innom såpass 
mange bedrifter på Øvre før oss, at det 

rett og slett ikke er kaldt nok til å kjøle 
spillvannet nok ned, forklarer André.
Istedenfor andre mulige løsninger, 
velger altså oppdrettsgiganten å 
bygge pumpestasjon ved Statkrafts 
ferskvannsutslipp på Fykan, og så legge 
dobbel rørgate på nær 4,5 kilometer 

bort til eget anlegg. Splitter ny 
ferskvannstilførsel.
- Dermed får vi også tilgang på mer 
ferskvann, som gir oss mulighet til å 
doble produksjonen vår og bli det største, 
landbaserte oppdrettsanlegget i Norge.

1.600 betonglodd, hver på 1.400 kilo, skal holde rørgata nede på Glomfjordens bunn. …og hvert av plastrørene er 500 meter lange og har en diameter på 800 millimeter. Nå skal de sveises 
sammen til nesten 9 kilometer rørgate.

Settefisk-
produksjonen i 
Glomfjord
Marine Harvest Norway AS avd. 
Glomfjord produserer i dag om 
lag 5 millioner individer av smolt 
årlig, og sysselsetter 15 personer 
bosatt i hele Meløy kommune. 
Ut- og ombyggingen som nå 
pågår skal utvide kapasiteten 
til 12 millioner smolt, og dette 
gir 3-4 nye arbeidsplasser. 
Årsomsetningen kan økes fra 
dagens 50 til omlag 100 millioner 
kroner.

Det var oppdrettsselskapet 
MOWI som etablerte 
produksjonen i Glomfjord i 1986, 
og anlegget er blitt bygget om, 
utvidet og modernisert ved flere 
anledninger. Glomfjord-anlegget 
leverer i hovedsak smolt til 
Marine Harvest sine lokaliteter 
fra Trøndelag til Jektvik i 
Sørfold, samt til Nova Sea her i 
Meløy, Rødøy og Lurøy.

På klekkeriet på øvre område 
mottas det rogn som klekkes 
til små lakseyngel som igjen 
startfôres. Deretter flyttes fisken 
til nedre område som yngel 
på 4-15 gram som fôres til 
laksesmolt på 70-250 gram. 

Marine Harvest investerer 100 millioner Marine Harvest investerer 100 millioner
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Med våren 2010 kom altså 
pensjonsalderen for Herold Jensen. Etter 
fem tiår i yrkeslivet, derav fire i Hydro/
Yara, ser han fram til å bruke tiden til 
dørmaling, verandabygging og å sette i 
stand hytta ved Arvidsjaur.
- Da jeg var 62, spurte Pål (Hestad, red.
anm.) om jeg kunne bli litt til. Nå synes 
jeg det var greit å slutte, jeg er ganske 
sliten. Men Fullgjødselfabrikken har 
vært en utrolig bra plass å være! forteller 
Herold fra sofakroken hjemme på Halsa.

PÅ SILDA OG UTENRIKS
Den blide ex-operatøren har dermed 
avsluttet en yrkeskarriere som begynte 
hjemme på Herøy på Helgeland i svært 
ung alder. Han var ikke mer enn 14 år 
gammel da han reiste ut som mannskap 
”på silda” for første gang, og hadde da 
allerede en god stund hjulpet faren med 
fiske og småbruk.
- Etter to år på Lofoten reiste jeg ut til 
sjøs, i utenriksfart. Jeg var stort sett 
over hele kloden, bortsett fra Japan og 

ferdIg etter 50
- Nå har jeg stått i arbeid i 50 
år, og kroppen er ganske sliten. 
Det var greit å slutte nå, smiler 
Herold Jensen (64).

Australia, forteller Herold.
Etter fire reisende år ute, kom han hjem 
til reisejobb hjemme.

HØY JOBB, GOD LØNN
- Vi var 60-70 stykker som reiste rundt 
i hele landet – dette var på slutten av 
1960-tallet, husker han sammen med 
kona Kirsten.
Teledirektoratet het virksomheten den 
gang, og Herold Jensen jobbet i høyden, 
kan man si.

- Det var bygging av tv- og radiomaster – 
vi bygde dem fra bunnen av og monterte 
dem rundt på fjelltopper, det var master 
som var både 100 og 150 meter høye. Jeg 
har satt opp master fra Honningsvåg og 
ned til Østfold. Det var et hardt liv, men 
godt betalt! smiler han.

For, da den nybakte familiemannen 
hoppet av fra reisejobben, og ble 
Hydro-mann i den nå nedlagte 
magnesiumfabrikken på Herøya, gikk 
han til dels kraftig ned i lønn…

GLOMFJORD, EN HELLIGDAG
- Jeg tjente 60.000 kroner i året i 
telejobben, mens i Hydro fikk jeg 
18.000,-
Dét var en dramatisk overgang, skal 
jeg hilse og si! Likevel var jobben i 
magnesiumen å betrakte som godt betalt 
på den tiden – jeg hadde akkurat takket 
nei til Elkem, som betalte 12.000,-!
I hvert fall, slik gikk noen år med bosted 
Skien, men Herold og Kirsten ønsket seg 
nordover – hjemover og til enda bedre 
oppvekstvilkår for de tre barna. Det ble 
Glomfjord fra 1978, nå bor de på Halsa 
siden 2002.
- Å komme til Fullgjødsla var som en 
helligdag i forhold til magnesiumen på 
Herøya, der det hadde vært mye slit, mye 
tungt arbeid. Jobben i Glomfjord har gått 
strålende, jeg har trivdes veldig godt helt 
tiden, forteller Herold.
- Jeg er glad for å slippe kjøringen, den 
har vært tung de siste årene, innrømmer 
64-åringen, som formelt pensjonerte seg 
fra fabrikk og kontrollrom 30. april i år.

Å komme til 
Fullgjødsla var som 

en helligdag i forhold 
til magnesiumen på 
Herøya. 

HEROLD JENSEN

- 12 stykker søkte jobben, og vi er 
veldig glad for at Sissel Norum var 
interessert. Hun blir et veldig, veldig 
positivt tilskudd for oss! fastslår Torstein 
Svendsgård.
Selv har han vært daglig leder i vekst-
bedriften i en svært hektisk periode 
med både sterk vekst i Glomfjord og 
etablering av produksjonsanlegg i 
Singapore. Nå blir han selv en del av en 
viktig trio i selskapet…

KJENTE NAVN TIL TOPPLEDELSE
- Ja, det er besluttet at vi skal ha en 
konsernledelse med tre personer. Til 
denne gruppen har vi vært å heldige å 
få med Erik Bjørstad som konsernsjef, 
begynner Torstein.
Bjørstad kommer fra jobb sammen 
med Reidar Langmo i iEnergies, har 
tidligere jobbet med forretningsutvikling 
i REC og har utdanning fra Norges 
Handelshøgskole.
- Og som teknologidirektør har vi ansatt 
Øyvind Gjerstad, som kommer fra 
tilsvarende stilling i REC.
Gjerstad husker vi i Glomfjord som 
konstituert fabrikkdirektør ved REC 
ScanWafer etter Svein Are Olsen og fram 
til Tore Matre overtok.
- Min rolle i konsernledelsen blir å ha 
ansvar for driften av fabrikkene våre, 
opplyser Torstein.
- Det var dette jeg ville, og det er dette 

Med eksPressfart

Turbo-ekspansjonen i Si Pro 
fortsetter med flere nye og 
store satsinger. I Glomfjord er 
ny fabrikksjef utnevnt, mens 
daglig leder har havnet i 
konsernledelsen.

jeg kan. Jeg er veldig fornøyd med at vi 
har fått med oss disse erfarne karene!
ÅRDAL OPPE VED ÅRSSKIFTET?
Si Pro begynte i Glomfjord, fortsatte 
i Singapore og bygger nå altså sin 
konsernadministrasjon, som skal 
ha base på Aker Brygge i Oslo. Og 
organisasjonsbygging er nødvendig, for 
med investeringsfondene Novus Energy 
og Efi som nye eiere etter REC, er Si 
Pros vekstambisjoner store.
- I byggingen i Singapore fikk vi 
litt hjelp av finanskrisen, for den ga 
kortere ventetid på utstyr. Fabrikken 
ble ferdigstilt på seks måneder, og vi 
håper dette kan fortsette. Det er derfor 
vi fortsatt ikke helt har avskrevet at vår 
fabrikketablering nummer to i Norge 
skal være oppe og gå ved kommende 
årsskifte, mener Torstein.

EGNE OVNER TIL ”RØD PRODUKSJON”
Han kan også fortelle om andre og store 
satsinger som er under oppseiling.
- Det første er at det er aktuelt å 

satse på silisium-oppgradering i egne 
ovner. Dette er behandling av ekstra 
forurenset silisium, materiale som 
er såpass forurenset at kundene ikke 
vil ha det tilbake i sin produksjon. 
Med egne og tilpassede ovner kan vi 
da smelte silisiumet og trekke ut det 
beste, som så kan benyttes på nytt i 
waferproduksjonen, forklarer han.

AKTUELT PÅ NYTT
Så er stikkordet semiconductor, eller 
elektronikk-silisium, som vi husker som 
satsing i gamle SiNor. Nå har Si Pro fått 
en spennende henvendelse om å levere 
semiconductor. 
- Dette har hele tiden vært en del av vår 
strategi, men nå ligger det til rette, for 
etter en tung periode i dette markedet er 
flere store aktører blitt borte, opplyser 
Torstein.
- Dermed kan det nå også bli aktuelt med 
en produksjonsenhet i Singapore for å 
rense silisium for semiconductor.

Egen konsernledelse, ny fabrikksjef i Glomfjord, oppstart i Singapore, etablering i Årdal og flere tunge 
satsinger. Turbo-tempoet fortsetter for Si Pro og daglig leder Torstein Svendsgård. Fabrikkbildet over er 
knipset fra Nordhaugen i mai 2008.

Herold Jensen på Halsa er 
blitt pensjonist etter 50 år 
i yrkeslivet, derav 40 for 
Hydro og Yara.
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- Vi måtte kaste alle avtaler som var gjort 
med kunder før byggingen. Prisene er 
halvert i markedet, og vi kan ikke ta livet 
av kundene våre!
- Derfor blir hele inntjeningen på denne 
fabrikken helt annerledes, og nå dreier 
alt seg om å komme raskest mulig på et 
regningssvarende nivå. Enhetskostnaden 
ved å lage en wafer må reduseres kraftig, 
og raskt.
- Hvordan har staben tatt i mot dette?
- Etter allmøtene oppfatter jeg at folk 
bretter opp ermene og går i gang. Det 
er jo rett og slett sånn det er i industrien 

lærlinger

en helt ny verden
Mono-staben våkner til en helt 
forandret verden etter tre år i 
extension-modus. Waferprisene 
er halvert, og en knallhard 
forbedringsjobb venter. Men 
årets produksjon, den er 
utsolgt…

Her tar de Mono-ansatte en pust i bakken, men nå venter et knallhardt år med forbedringsarbeid.

Etter Mono-utbyggingen må fabrikkdirektør Øyvind Tvedt og resten av staben akseptere at virkeligheten er dramatisk endret – prisene er halvert i markedet. 

– dette er virkeligheten, og det må alle 
forholde seg til.

MEN: UTSOLGT
Industrifolk har bedt fabrikkdirektøren 
om en markedsprat. Vi tenker at han 
kanskje kunne ønsket seg tid til å puste 
lettet ut, nå. I tre år har han og staben 
nemlig levd i unntakstilstand på grunn av 
giga-utbyggingen av Mono. Men her, på 
plass i sitt nye kontor i nye lokaler, finnes 
det verken tid eller grunn til å slippe 
skuldrene ned. 
- Likevel ser 1. halvår i år generelt 
bedre ut for REC enn på lenge, det viser 
kvartalsrapporten som ble lagt fram i 
april.
- For Mono sin del er det i ferd med å ta 
seg opp. Den produksjonen som ligger i 
planen vår for i år, er i praksis utsolgt.

KUNDENE ER DER
- Etter forsinkelser i utbyggingen og ikke 

minst finanskrise – har man kunder?
- En av våre største kunder er 
amerikanske Sunniva, som vi skrev en 
langsiktig kontrakt med for to år siden. 
I tillegg har vi kunder både i Europa og 
Japan.
REC Wafer Mono tegnet for 2-3 år 
siden to femårskontrakter. Den ene var 
Sunniva, den andre China Sunergy. 
Sistnevnte avtale er fortsatt en sak 
for rettssystemet, etter at REC krevde 
utbetalt en bankgaranti siden kunden 
likevel ikke ville kjøpe.
- Men kundene er der – nå må vi 
prestere. Vi må vise at vi kan levere rett 
kvalitet og rett volum, før kontraktene 
faller endelig på plass.

MYE Å LæRE
- Konsernsjef Ole Enger mener 
Glomfjord og Porsgrunn må lære av 
Østen?
- Ja, vi har mye å lære, og REC jobber 

systematisk for å kopiere det som er bra. 
Samtidig er det mye som er bedre her 
enn i Kina - det er en grunn til at det er 
billigere der, og mye har utgangspunkt i 
lønnsnivå. Vi har operatører med høyere 
kompetanse og mer engasjement, mener 
Øyvind.
Men innrømmer at REC i Glomfjord har 
mye å lære for eksempel av Singapore, 

både på kultur og bruken av en del 
prinsipper i produksjonen.
- Dette gjelder alle fabrikkene til 
REC i Norge. Her oppe har selvsagt 
utbyggingen forstyrret oss, og så er det 
noe med mekanismer som alltid er der: 
når alle tjener penger og ikke er nødt til 
å forbedre seg, så klarer man det heller 
ikke i så stor grad.

- Men nå ser det bedre ut for Mono, det er i ferd med å ta seg opp, forteller Øyvind.

- Ja, Edith Jonassen er søster til 
bestefaren min, som er fra Meløya. 
Hun og Hans anbefalte Yara som 
en bra bedrift, forteller Tobias.
Selv er han født og oppvokst i 
Bodø og har bodd der alle sine 
dager. Etter militærtjeneste i 
Kystovervåkningen på Reitan, ble 
han etter intervju med Yara i mars 
ønsket hjertelig velkommen til 
Glomfjord. Startdato: 6. april.
- Så nå blir jeg her i læretiden min, 
og kanskje mer etter det, vi får 
se, sier 21-åringen som går i lære 
i logistikkfaget i pakkeri, kai og 
lager hos gjødselprodusenten.
Tobias begynte utdanningsløpet 
med salg og service, før altså 
logistikk.
- Jeg hadde en plan om å samle 
poeng for å komme inn på studier i 
IT og business på Høgskolen, men 
det har jeg foreløpig skrinlagt.
- Og skiftarbeid?
- Både i Forsvaret og i Posten, der 
jeg jobbet før, har jeg gått skift, så 
det går veldig greit.

tobIas 
valgte 
yara
Slekta anbefalte Yara. Så da 
flyttet Tobias Laastad fra 
Bodø.

Bodøværingen Tobias Laastad har aner i 
Meløy – nå har han flyttet til Glomfjord.
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Den blir blant de største fellessatsingene 
i Glomfjord Industripark, og er den mest 
spennende parknyheten på lenge: Yara 
og REC vil flytte en betydelig del av sin 
rå- og ferdigvaretransport fra landeveien 
til sjøveien. 
- Det er viktig med flest mulig 
avklaringer før 15. juni, og klarer vi dét, 
mener jeg vi skal være leveringsdyktige i 
september, mener Stein Henriksen.
Idet dette leses gjenstår altså fortsatt 
viktige forhandlinger.

ALLE VIL DELTA
Bakgrunn: i tre år har Yara utredet 
muligheten for å frakte mer gjødsel ut i 
container. Mindre omlasting på turen ut 
til markedene, mer fleksibilitet, bedre 
mulighet til å nå direkte ut til nye kunder. 
I fjor sommer ble prosjektet gjort om til 

Yara har ønsket det lenge 
– nå vil REC og de andre 
parkbedriftene også være med. 
Dermed kan Glomfjord ha egen 
containerhavn i drift fra i høst.

Med lokalt eierskap på anleggene etter råglassfabrikken, planlegges kvartskrukkeproduksjon og containerhåndtering. Yara har ønsket containerhavn lenge – 
nå er de andre produksjonsbedriftene i parken også med. Oppstart september?

- Stordriftsfordeler, bedre logistikkløsninger og 
miljøgevinst er grunnene til at produksjons-
bedriftene i Glomfjord vil samarbeide om 
containerhavn, forteller prosjektleder Stein 
Henriksen i Yara.

Se bare på logistikken 
der en mengde 

containere kommer 
fulle inn til parken, men 
går tomme ut - vi flytter 

med andre ord en masse 
luft! 

STEIN HENRIKSEN

en fellessatsing i industriparken, ikke 
minst ved at REC blir med.
- Prosjektet er også presentert for Scan 
Crucible, Si Pro, SiC Processing og 
BioTech. Alle er svært positive til å 
bruke en containerhavn. Men akkurat 
nå er det en hektisk møtevirksomhet der 
Yara og REC jobber for å få alt på plass, 
opplyser Stein.
Han leder prosjektgruppa der 

logistikksjef Trond Trana og 
fabrikkdirektør Hilde Rolandsen fra REC 
Wafer Multi deltar. Over dem leder Leif 
Kristiansen en referansegruppe med 
Kristine Haukalid, Erik Knutssøn og seg 
selv fra Yara, pluss Lothar Maruhn fra 
Meløy Næringsutvikling.

FULLE INN, FULLE UT
- Men hvorfor er det behov for en 
containerhavn i Glomfjord, Stein?
- For Yaras del har det med at markedet 
etterspør det, og containere representerer 
framtida. Containere er lettere for å nå 
flere kunder direkte, og containerlasting 
i Glomfjord vil gi mindre behov for 
omlastinger underveis til markedene. I 
kombinasjon med småsekk, storsekk og 
bulk vil det gi oss en større fleksibilitet 
enn i dag.
- Når REC og de andre også vil være 
med, er det for eksempel på grunn 
av stordriftsfordeler og mulighet 
for kostnadsreduksjoner. Se bare på 
logistikken der en mengde containere 
kommer fulle inn til parken, men går 
tomme ut - vi flytter med andre ord en 

masse luft! Her kan vi i større grad få 
til en felles logistikk som sørger for at 
containerne går fullastet også ut.
- I tillegg vil dette gi en betydelig 
miljøgevinst. Det er stor trafikk av 
vogntog til og fra Glomfjord i dag, og 
dette vil redusere tungtrafikken langs 
veien.

MINDRE LANGS VEI
Alle vet at tungtrafikken til og fra 
Glomfjord Industripark har økt 

dramatisk de siste få årene. Og ja, en del 
forsvinner etter avsluttede utbygginger, 
men produksjonen av varer har økt 
dramatisk, ikke minst i RECs fabrikker. 
Og, med unntak for Yara er det vogntog 
som brukes for å frakte råstoff inn – 
ferdigvare ut.
- Yara har åpnet noen ”startmarkeder” 
for container, og starter forsiktig med 
å frakte 5-10.000 tonn ut over havna. 
Så har vi signaler om at dette kan 
økes til nær 25.000 tonn i løpet av 2-3 

år. Mange i markedet sitter bare og 
venter på dette, og dette kan bidra til at 
totalproduksjonen hos Yara Glomfjord 
øker, opplyser Stein Henriksen.
- De andre aktørene vil allerede det første 
året bidra med et inngående volum på 
10-20.000 tonn.

FORHANDLINGER NÅ
- Framdriften nå, da?
- Akkurat nå i mai forhandler 
partene om eierskap og hvordan 

containerbehandlingen skal organiseres, 
svarer Stein.
For den uinnvidde må nevnes at 
containerhavna skal lokaliseres til kaia 
etter den tidligere råglassfabrikken – 
ei kai Yara eier 50 prosent av. Nylig 
betalte det nye, lokale selskapet Meløy 
Havnebygg 6,2 millioner kroner da det 
kjøpte fabrikkanlegget fra PQ-konsernet. 
I dette eiendomsselskapet eier Meløy 
Eiendom 51 prosent og T. Halsan 49 
prosent.

- Det naturlige nå er nok at kaianlegget 
blir ett eiendomsselskap, og 
fabrikkanlegget et annet. Sistnevnte 
selskap skal forhåpentligvis leie ut 
lokaler til Scan Crucible, som jobber 
med sin finansiering.
- Når det gjelder selskapet som 
skal drifte containerhavna, altså et 
”Glomfjord havneservice”, så ønsker 
bedriftene her inne eierskap i dette, 
og det er dét vi diskuterer akkurat nå, 
opplyser Henriksen.

første skIPnIng 
I sePteMber?
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- Tja, turbinmekaniker? Det er jo 
turbinene som driver generatorene som 
lager strøm. Så det blir som en slags 
flymotor, sier Thomas Krogh Hansen.
Og hva kunne passe bedre for 
neverdalingen, som opprinnelig er 
nettopp flymekaniker?
- Ja, jeg tok grunnkurs elektro her i 
Glomfjord, før videregående kurs i to år 
i Bodø. Så ble jeg lærling i Widerøe, sier 
27-åringen.
Og etter totalt fem år i Widerøe 
altså tilbake til Meløy og jobb som 

thoMas tIl offshore
Krogh Hansen er blitt 
turbinmekaniker på Statfjord C.

Thomas Krogh Hansen – ferdig i BIS.

MNUE-styret slik det var før årets generalforsamling: fra venstre Laila Brun (trer ut), Lothar Maruhn, Leif Kristiansen, Vivian Svendsgård og 
Steinar Skarstein (trer ut).

industrimekaniker i BIS Production 
Partner fra sent i 2007. 26. mars i år sa 
han takk for seg, og skal altså over i 
offshorejobb.

Da bedrifter som Yara og REC 
i april gjennomførte fellesrunde 
med intervjuer av potensielle 
lærlinger, møtte vi disse tre 
spente elevene i Schalthuset. Nå 
er saken avklart for 18-åringene 
Birgitte Griegel fra Meløy (f.v. 
på bildet), Jacob Antonsen fra 
Bodø og June Johansen fra Meløy. 
Birgitte har takket ja til Statoil og 
offshorearbeid, Jacob blir også 
Statoil-mann, men på Mongstad, 
mens June, som også fikk tilbud fra 

bIrgItte drar, june blIr
Statoil, valgte EWOS på Halsa.
- I år var det innmeldt behov for 50 
lærlinger, og det var vel noenlunde 
det samme som i fjor. Hovedtyngden 
er jo på produksjonsteknikk og kjemi/ 
prosess, opplyser Finn-Åge Pettersen ved 
Opplæringskontoret, MBS.
- Så langt har vi formidlet om lag 35 av 
de 50, og det er de som gjenstår som vi 
kommer til å trenge mest tid på. Nå må 
det nemlig letes i et større område enn 
Meløy-regionen. Vi håper å ha alt på 
plass når mai er over, sier han.

Det MNU-eide eiendomsselskapet Meløy 
Eiendom byttet nylig styreleder, og det er 
altså Steinar Skarstein som takker for seg 
etter sju år i posisjonen.
- Jeg har vært i selskapets styre i 12 år, 
og det har vært år med stor aktivitet. Nå 
er det litt roligere, og siden der er fire 
år siden jeg selv gikk av med pensjon 
fra Yara, syntes jeg det var naturlig å 
stille styrelederplassen til rådighet for en 
annen, mener Steinar selv.
Og en annen, det er Steinars tidligere 
kollega og samarbeidspartner i Yara, og 
svært sentral i driften av industriparken, 
nemlig Leif Kristiansen.

KLAR FOR MER
- Meløy Eiendom har en sunn drift, 
og det er rimelig bra balanse mellom 
egenkapital og lån. Selskapet er nok klar 
for nye satsinger når de skulle komme, 
for eksempel er det vel ikke direkte 
umulig at Si Pro trenger større lokaler 
etter hvert. Om det skulle skje, skal vi 
som huseier tilrettelegge for dét, sier 
Steinar og Leif.
Det var nemlig Meløy Eiendom som 
kjøpte tomta etter Kompressorhallen for 
1 krone fra Yara, og satte opp bygget Si 
Pro nå leier.
- Yara ville aldri inngått slike avtaler hvis 

lederbytte for Mnu eIendoM 
Her blir Steinar Skarstein takket 
av etter 12 års innsats for en 
stillferdig, men langt fra uviktig 
aktør i parken. 

det ikke var for at MNU Eiendom er et 
lokalt selskap med lokal kontroll, der 
man er mer opptatt av å bidra til vekst og 
utvikling over tid enn kortsiktig vinning, 
mener Leif.

SKAL UTVIKLE HAVNA
Parkeier Yara og Meløy Eiendom 

(MNUE) har samarbeidet tett gjennom 
årene i betjening og utvikling av 
eiendomsmassen. Eksemplene er mange: 
PTI-bygget, senere SiNor og SiTech, 
ble satt opp av Yara men senere solgt 
til MNUE, før det nå er solgt til REC 
Wafer Mono. Schalthuset, på tomt kjøpt 
for 1 krone fra Yara, med møtelokaler 

og Meløy BedriftsService som største 
leieteaker.
- Og nå har vi som kjent kjøpt den 
tidligere råglassfabrikken sammen 
med T. Halsan AS, og håpet er nå at 
Scan Crucible skal komme seg over 
finansieringskneika, slik at det nye 
selskapet, Meløy Havnebygg, skal kunne 
leie ut lokaler til dem.

8.000 KVADRAT
MNU Eiendom ble etablert i 1997, og 
siden det er et heleid datterselskap av 
Meløy Næringsutvikling, har Yara også 
innflytelse som eier. MNUE eier i dag om 
lag 8.000 kvadratmeter industrilokaler, og 
leieinntektene gir en årsomsetning på over 
4 millioner kroner. MNU-leder Lothar 
Maruhn har en liten stillingsprosent i 

MNUE for å drifte eiendomsselskapet. 
Steinar Skarstein takker imidlertid for 
seg.
- I alle årene jeg jobbet i Yara, var 
dette med nyetableringer i parken, 
og eiendomsadministrasjon, noe som 
interesserte meg. Og årene i arbeid for 
Meløy Eiendom har vært både travle, 
spennende og veldig lærerike, sier Steinar.

- Takk for innsatsen, Steinar! smiler Lothar Maruhn og overrekker en Tor Kvarv-produksjon til 
avtrappende styreleder Steinar Skarstein i Meløy Eiendom.

MNUE-styret slik det var før årets generalforsamling: fra venstre Laila Brun (trer ut), Lothar Maruhn, Leif Kristiansen, Vivian Svendsgård og 
Steinar Skarstein (trer ut).
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1 MIllIon skal hIndre havarIer
Urent råstoff skadet 
Yaras losseapparat for 
600.000 kroner, bare i fjor. 
Gjødselprodusenten må selv 
betale både reparasjon og 
båtenes overligge ved stans. 
Nå skal nytt maskineri hindre 
havarier.  

Det er i ”albuen” i losseapparatet at det under revisjonsstansen skal byttes maskineri. Dette skal forebygge havari, og kan spare Yara for mange hundre tusen 
kroner som i dag brukes til reparasjoner. Foto fra 2008: Jonny Pedersen.

- Dette prosjektet gjør at vi også får rimeligere og lettere vedlikehold av 
losseapparatet i fortsettelsen, sier Jonny Pedersen, som er leder for mekanisk 
vedlikehold i Yaras PKL.

Losseapparatet er stort, og er både kostbart og krevende å vedlikeholde. Her losses ”Wilson Mersin” 3. mai i år.

Legg merke til den ytterste rillen i skruen, som er slått skjev. Slike skader 
kostet Yara 600.000 kroner i fjor. Foto fra november i fjor: Jonny Pedersen.

Eksempel på ødeleggende 
fremmedelement i råstoffskruen. 
Foto: Jonny Pedersen.

Fred-Inge Gundersen har meldt 
seg til tjeneste for SiC Processing 
siden sist. 21-åringen tiltrådte som 
prosessoperatør i mars. Fred-Inge 
tok opprinelig elektromekaniske fag 
i Glomfjord, men skiftet fagområde 
og gikk i lære hos EWOS. Fagbrev i 
kjemisk teknisk i desember i fjor, og 
altså nå fast i slurryproduksjonen.
En som nå går andre veien er Jan-
Roger Krokstrand, som kom til SiC fra 
Semek. Fra 1. juni er Jan-Roger tilbake 
i troppen hos Christen Selstad.

tIl sIC, fra sIC

Fred-Inge Gundersen

- Her skal du se, sier Jonny Pedersen 
og tar fram egne bilder av det svære 
losseanlegget ytterst på Yara-kaia.
Han er mekanisk vedlikeholdsansvarlig 
i pakkeri, kai og lager, og forklarer oss 
hvorfor han ser fram til revisjonsstansen 
som står for døra.
- Med sine 350 omdreininger i minuttet 
drar den vertikale skruen råstoffet opp fra 
båtene. Dét er raskt. Når det så kommer 
en bit stål inn der, ja, da sier det PANG!

KOSTBARE SMELLER
Vi er ved kjernen av problemet. Vi 
snakker om et losseanlegg som drar opp 
ca. 350- 400.000 tonn i form av fosfat, 

keiseritt, klorid og andre råstoffer i året, 
men selv om anlegget er stort og grovt, er 
det også ømfintlig. Det Yara liker dårligst 
på ”menyen” er urenheter i form av 
stålgjenstander.
- Det kan være at en båt ikke er ren nok i 
lasterommet etter tidligere laster, eller det 
kan være stein og stål som kommer med 
under lasting hos råstoff-leverandør.
Noen ganger smeller det der og da, mens 
mindre skader på skruen ikke oppdages 
før senere.
- Bare i fjor kostet dette oss ca. 600.000 
kroner i utskiftinger. Men de totale 
kostnadene er større, når vi regner med 
nedetid og ekstraarbeid, forklarer Jonny.
Og ikke minst: demurrage. Yara 
”kjøper” liggetid hos rederiene for 
båtene som anløper kaia, og når tiden er 
oppbrukt, kommer ekstrakostnader inn. 
Overtidsligge, eller demurrage. 

VANSKELIG Å SPORE
Store kostnader, altså, og selv om 
gjødselproduksjonen i Glomfjord 
genererer årlig milliardomsetning, er 

dette et irriterende rusk i maskineriet. 
Og selvsagt en faglig utfordring for 
vedlikehold.
- Men hvorfor må ikke rederiene betale 
skadene, det er jo de som forårsaker dem?
- Godt spørsmål, men det er ikke alltid 
like lett å finne den eksakte synderen. 
Ett ”endelig” havari er ofte bygget på 
følgeskader fra tidligere urene skipslaster, 
og gjerne flere uker tilbake i tid.
- Dere vet ikke om skadene skyldes dårlig 
renhold i lasterommene, eller urenheter i 
råstoffet?
- Nettopp. Og joda, dette problemet er 
blitt belyst både ovenfor rederiene og 
råstoff- leverandørene, men å få noen til å 
erkjenne sitt eierskap til ”skrapjernet”, det 
er vanskelig.

OG LØSNINGEN?
Så til saken, for problemet har en løsning:
- Under revisjonsstansen nå i juni 
monterer vi nytt drivmaskineri som skal 
”fange opp” den bråstoppen som oppstår 
fordi det kommer fremmedelementer i 
den vertikale skruen, bekrefter Jonny.

- Systemet kalles Safety Coupling, en 
mekanisk kobling som er påsatt oljetrykk 
for å kunne overføre rotasjonskrefter 
under normal drift.  En ”trykkplugg” i 
koblingen løser ut når vrid-momentet 
overstiger sett-punktet, slik at systemet 
”går i fri” og vi unngår større skader på 
skruer og maskineri.
Investeringen i nytt vertikal 
drivmaskineri på losseapparatet koster 
rundt 1 million kroner, alt i alt.
- ….men hvis dette løser problemene, er 
det en kostnad vi tjener inn igjen på kort 
tid, mener Jonny Pedersen, og ramser 
opp:
- For det første sparer vi kostnader på 
at det blir færre havarier. Dessuten blir 
vedlikeholdet lettere og rimeligere når 
vi går over fra tannkobling- til kardang-
system. Dermed får vi også mer oppetid.

LANGSIKTIG PLAN
Svært enkelt forklart er losseanlegget 
en arm, bøyet ”feilveien”. Hånden på 
armen er innmateren nederst, mens 
underarmen er den vertikale skruen som 

løfter råstoffet fra båten. I albuen er 
maskineriet som nå skal skiftes, mens 
overarmen er den horisontale skruen. Fra 
denne dras råstoffet videre til den indre 
skruen og over på transportbåndene inn 
til lagrene.
- I fjor byttet vi ut den horisontale 
skruetransportøren, og året før var 
det en stor jobb da vi byttet ut selve 
hengslingen, eller gaffelen, til vertikalen, 
opplyser Jonny.
- Losseanlegget er selve ”hjertet” i 
råstoffinnlagringen med mange store, 
tunge og til dels kompliserte jobber når 
vedlikehold skal gjøres.
- Vi snakker om kostbart utstyr – en 
enkel transportskrue og ett lagerskifte 
koster fort 120.000 kroner. Med fire 
transportskruer i vertikalen og tre i 
horisontalen blir det fort kostnader 
hvis flere ryker samtidig. Da skjønner 
man hvor viktig det er med langsiktig 
vedlikeholdsplanlegging - både i forhold 
til budsjetter, resurser og slik at det ikke 
hindrer driften, sier Jonny.
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- Joda, 15 stykker er ganske mange, 
men så er det i hvert fall bare ett 
møte. Et alternativ hadde vært å ha 
to utvalg, men da ville noen måtte 
delta i to møter istedenfor ett, og dét 
stemmer ikke helt med vårt totale 
ønske om å bruke tida korrekt, 
forteller administrasjonssjef Bjørn 
Magne Pedersen.

RAKK IKKE ALT
I det ”historiske” møtet var det ham 
selv som representerte ledelsen, 
sammen med Hilde Rolandsen, 
Børge Selstad, Arild Hollum, 
Vivian Svendsgård og Rose Olsen 
– sistnevnte vikarierte for Øyvind 
Tvedt.
- Det var mange saker, mange å bli 
kjent med i dette første møtet, så vi 
rakk ikke over alle sakene vi skulle 
behandle, nei.
- Mye informasjon skal ut, for 
eksempel om økonomi og HMS. 
Sikkerhet var et viktig tema i dette 
første møtet.

MÅ FÅ FELLES POLICY
I samordningen av Mono og Multi 

det aller første 
Møtet…
Historisk møte i REC – felles 
AMU/BU for første gang! Og 
da ble det fullt møterom, 
kan man si… 

REC Wafer Multi og Mono har fått felles AMU/BU, og nå har utvalget hatt sitt aller første møte. 
Bak fra venstre: Arild Hollum, Jan Ivar Bjørnstad, Rolf Nilsen, Rune Jacobsen, Børge Selstad, Anita 
Seljeseth, Berit Braseth og Bjørn Magne Pedersen. Foran fra venstre: Anne Haugberg, Vivian 
Svendsgård, Lena Lorentzen, Peter Mendis, Thomas Knutsen, Rose Olsen, Hilde Rolandsen og 
Bjørn Magne Pedersen.

er arbeidsmiljøutvalget et svært viktig 
verktøy. Det skal bygges én kultur og én 
beste praksis på mange områder.
- Vi må ha muligheten til å oppnå lik 
utvikling i begge fabrikker. AMU/BU 
diskuterer og vedtar en god del ting som 
skal være felles for alle ansatte. For 
eksempel vil det være rart å ha én policy 
på verneutstyr det ene stedet, og så en 
snillere eller strengere praksis ”på andre 
siden av veggen”, forklarer Bjørn.
- På en måte kan vi si at dette er en 
forberedelse til at vi en gang blir én 
REC-organisasjon i Glomfjord. Da er det 
greit å begynne med AMU/BU, som er 
noe vi allerede har og vet at det uansett 
ikke er galt å begynne med.

SKAL VELGE LEDER
Kravet om et AMU/BU er nedfelt 
i arbeidsmiljøloven, og utvalget er 
partssammensatt. Les: her møtes både 
ledelse, ansatte og vernepersonell med 
felles agenda – ikke minst helse, miljø og 
sikkerhet. Dette aller første fellesmøtet 
ble ledet av Multi-tillitsvalgt Rune 
Jacobsen, og nå skal det velges en leder. 
Lederen velges annethvert år fra de 
ansatte, annethvert år fra ledelsen. For å 
få og gi informasjon om vernearbeidet 
møter også Peter Mendis og Anita 
Seljeseth i utvalget, mens Berit Braseth 
representerer bedriftshelsetjenesten. 
Anne Haugberg er sekretær for AMU/
BU.

Det er for så vidt ikke noe spesielt med 
dem akkurat i dag - Thomas Knutsen 
og Rolf Nilsen ser ut som de pleier. 
Samtidig er de smått historiske der 
de sitter, for de er altså RECs aller 
første felles hovedverneombud og 
hovedtillitsvalgt i Glomfjord.
- Ting har gått fort siden ledelsen 
utfordret oss på dette, og i april vedtok 
medlemmene å slå sammen de to 
klubbene våre. Nå fungerer et stor-styre 
fram til det ordinære årsmøtet, forklarer 
Rolf.
- Veldig mye er jo fortsatt forskjellig 
ved de to lokasjonene, både på 
dokumentbehandling, avviksrapportering 
og en del andre særegenheter, mener 
Thomas.

DE TRENGER TIDEN
REC samordner systematisk en rekke 
av funksjonene i sine to waferfabrikker 
i Glomfjord. Nå følger staben etter, og 
samordner tillitsvalgt-apparatet. Dermed 
kan både Thomas og Rolf nå la dette 
arbeidet fylle all sin arbeidstid. 
- Helt suverent. Jeg har forsøkt å 
kombinere dette med skiftgåing, og det 
er ikke gunstig. Man må ha tid til å treffe 
folk, tid til å snakke med medlemmene, 
og dette tar tid, ikke minst når vi er blitt 
så mange, understreker Rolf.
- Jeg har allerede hatt dette som 
heltidsjobb en stund, men det er ikke tvil 
om at det blir ganske hardt å jobbe seg 
gjennom alt det nye, innser Thomas.
Selv skal han følge opp i alt over 20 
verneombud, avviksbehandling, framdrift 
i kartleggingen av arbeidsmiljøet og ikke 
minst satsingen på RCA-prosjektet – 
rotårsaksanalyse. Folk skal være trygge 
på jobb og ha medvirkningsmulighet, og 
det medfører en lang rekke oppgaver og 
møter for høvedverneombudet. Typiske 
oppgaver for Rolf er å bistå ansatte med 
alt fra forsikring, lønn og regelverk, til 
mer personlige forhold.

har alles tIllIt
På utfordring fra ledelsen har 
de REC-ansatte i Mono og Multi 
på kort tid slått sammen sine 
klubber og tillitsvalgt-apparat. 
Thomas og Rolf er de første i sitt 
slag. 

TRIVSEL ALLER VIKTIGST
- Hva er den viktigste enkeltsaken for 
dere nå?
- Folk skal trives på jobb, det er helt 
avgjørende. Så arbeidsmiljø er ekstremt 
viktig, er de enig om.
- Jeg har deltatt i nokså mange 
jobbintervjuer. Samtlige er opptatt av at 
det er god stemning, åpenhet og ærlighet 
på arbeidsplassen – lønn er aldri et tema. 
Så lenge det er bra miljø på jobben, ja, så 
er de fleste fornøyd, fastslår Thomas.
- Så må vi jo innse at markedssituasjonen 
for wafere er en helt annen enn for tre år 
siden. Derfor må vi ansatte bidra på vår 
måte for å oppnå lønnsomhet, slik at vi 
fortsatt kan lage wafere i Glomfjord. Vi 
har også et ansvar for bedriften vi jobber 
i, og operatørene skal delta aktivt i 
forbedringsarbeidet. Selv om det selvsagt 
hender at vi er uenig med ledelsen, står 
vi ikke akkurat på barrikadene – det er et 
godt samarbeid, og det er en god kultur 
for, understreker Rolf.

NÅ: LIKE RETTIGHETER
- Men forskjellene er store på Mono og 
Multi, og dét er vel de ansatte opptatt av?

- Helt klart, for eksempel hører vi at 
folk sammenlikner kantinetilbudet og 
er opptatt av rettferdighet der! smiler 
karene.
Mono har som kjent ny og MBS-drevet 
kantine, mens Multi har pusset opp 
kantina, som nå drives av ISS.
- En grunnpilar for at vi skal klare å 
bygge en felles kultur, er at det er likhet. 
Så det å avstemme rettigheter på lønn, 
permisjon og slike ting, det må vi få på 
plass raskt, slår Thomas fast.

- Nå er det slutt med å si ”de der borte”, nå 
skal det bygges en vi-kultur. Da må vi lære 
av hverandre, og kompetansen må flyte 
fritt, vi har ikke råd til at dette hindres på 
noe vis. For å få til dette må vi sørge for at 
informasjonen flyter godt mellom, og det 
blir viktig å få til felles velferdsaktiviteter, 
mener Rolf.
- Synd at samordningen av bedriftene ikke 
var tenkt ut før byggingen av Mono, for det 
er klart at det er tungvint at alt er så adskilt 
fra hverandre som nå, sier han.

De ansatte i REC gjør som ledelsen – de samordner. Fra i vår er Thomas Knutsen (t.v.) hovedverneombud 
for hele 350 ansatte, og Rolf Nilsen hovedtillitsvalgt for like mange.

THOMAS KNUTSEN: opprinnelig fra 
Vall, men bosatt i Glomfjord siden 1999. 
Tidligere hovedverneombud i SiNor, 
deretter hovedtillitsvalgt og hoved-
verneombud i REC Wafer Mono, og 
mangeårig medlem av klubbstyret.

ROLF NILSEN: opprinnelig fra Glomfjord, 
men trebarnsfaren har bodd på Halsa siden 
1993. I skiftjobb på blokk-avsnittet ved REC 
Wafer Multi siden 2001, og 50 prosent frikjøpt 
som hovedtillitsvalgt siden -04. Nestleder i 
Haugvik Industriarbeiderforening.
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Leder Tone Skulstad ved 
Opplæringskontoret for industribedrifter 
Østlandet oppsummerer. Hun har 
akkurat fylt dagen med besøk ved den 
videregående skolen og ved REC.
- Og jeg må si jeg har god erfaring med 
den kvaliteten som er her – elevene har 
et høyt faglig nivå, mener hun.

SE TIL GLOMFJORD
Bakgrunnen: Skulstad mangler kjemi- og 
prosesslærlinger i sitt dekningsområde, 
som er Akershus, Oslo og Hedmark. 
Miljøene i Østfold og Grenland-området 
har ingen å avse, og linja hun hentet fra 
på Sørumsand, er nå nedlagt. I fjor løste 
hun dette ved å hente lærlinger fra Mo i 

vIl hente fra gloMfjord

- Vi er imponert! Kanskje bør 
flere skoler nede hos oss reise 
hit for å få inspirasjon!

De leter etter dyktige lærlinger til sine 
bedrifter i Oslo-området, og lot seg 
imponere av Glomfjord-miljøet. Eivind 
Brokke (f.v.) representerer Dynea på 
Lillestrøm, og Thomas Nguyen Coca Cola på 
Lørenskog. Reiseleder Tone Skulstad leder 
Opplæringskontoret for industribedrifter 
Østlandet.

Rana. Nå tok hun med seg til Glomfjord 
to av ”sine” bedrifter med lærlingbehov.
- Etter kontakt med Finn-Åge Pettersen 
tenkte jeg det var en god idé å rett og 
slett reise opp, sammen med ett-par av 
mine medlemsbedrifter.
- Vi håper å bygge opp flere læreplasser 
nede hos oss, og kanskje bør skoler nede 
hos oss ta turen opp for å se hva man har 
fått til i Glomfjord, mener hun.

BEDRE KVALITET
Hennes reisefølge denne dagen var 
fagoperatør Eivind Brokke ved Dynea 
på Lillestrøm, og avdelingsleder Thomas 
Nguyen ved prosessavdelingen hos Coca 
Cola på Lørenskog.
- Veldig spennende, vi fikk et veldig godt 
inntrykk under omvisningen. Nå er vi på 
jakt etter to lærlinger fra i høst, forteller 
Eivind.

- Jeg var veldig imponert over 
prosesslab’en ved skolen. Den er veldig 
komplett, og gir elevene et meget godt 
utgangspunkt for læretiden. Kvaliteten 
på opplæringen her virker veldig bra, 
fortsetter Thomas.
- Dette er et grunnlag jeg ser at de 
mangler, de lærlingene vi til nå har hatt.
Tone avslutter:
- Det vi ser etter, er jo ikke bare faglig 
kvalitet. For å flytte så langt, må man 
virkelig ha lyst, og det er viktig å være 
flink til å tilpasse seg sosialt, for å trives.

Renate Nygård Bogen hadde sin siste 
arbeidsdag ved REC Wafer Mono den 
7. mars, og jobber nå for ISS, også 
i industriparken. På tur av gårde er 
også Markus Sletteng på vedlikehold 
og Bård Buttingsrud på utvikling – 
begge slutter denne måneden. Inn 
døra er utviklingsingeniør Amirreza 
Khatibi kommet (begynte 5. mai), 

og likeså Kim Roger Olsen Haug til 
logistikk (begynte 4. mai). To andre 
karer har meldt overgang fra Multi 
til Mono, nemlig Jens-Bernhard 
Tindvik og Raymond Birkelund, som 
begynte henholdsvis 1. og 12. mai i 
waferområdet. Mens Linn Mikalsen, 
hun var tilbake på jobb 4. mai, etter å 
ha hatt svangerskapspermisjon.

stabsnytt I Mono

Markus Sletteng, ferdig hos REC Wafer Mono.

Øyvind Jenssen presser inn en halvtimes 
prat med Industrifolk. Det er bare noen 
dager siden REC Wafer Multi-veteranen 
overtok jobben som produksjonssjef på 
waferområdet hos Mono. Det koker godt 
rundt ørene.

MÅ HALVERE KOSTNADEN
- Det er vel ingen hemmelighet at REC 
har det travelt. Slik markedet har utviklet 
seg, må vi redusere enhetskostnadene 
våre kraftig. For å få dette til, må vi 
heve volumet vårt kraftig, og dette må 

skje mye raskere enn vi hadde planlagt. 
Produksjonsmålene som ble satt for de 
neste årene må tildels oppnå allerede i år.
- Og dét i en bedrift der man tross alt 
ikke har erfaring med å lage wafere?
- Riktig. Men vi har et godt støtteapparat 
i Multi, og vi kan hente hjelp i det 
tekniske miljøet vårt på Herøya.

GJENOPPDAGET PRODUKSJONEN
Elektroingeniør Øyvind Jenssen ble 
ansatt ved ScanWafer i juni 1998. 
Teknisk sjef ved REC Wafer Multi 
de senere år, og der husker vi ham 
som sentral i utbyggingen som var 
ferdigstillet i 2008.
- Jeg hadde jobbet med prosjekter siden 
2003, og trodde at dét var den eneste 
lykken i livet.
- Men så ble jeg leder for igangkjøringen 
av fabrikken her på Mono, og nå 
begynner jeg å like å jobbe med 
produksjonen. Ettersom jeg får mer 
innsikt, skjønner jeg hvorfor ting går som 
de går i produksjonen og hva som skal til 
for å forbedre.

- Og det er en artig utfordring å få til 
den økningen i produksjonen som vi må 
prestere, smiler han.

MÅ BLI BEDRE RASKERE
Underveis i Mono-utbyggingen har 
wafermarkedet endret seg totalt. Prisene 
har falt dramatisk, mens kvalitetskravene 
det motsatte – kundene er svært kresne.
- Volumet skal økes, utbyttet økes, vi må 
sage med tynnere tråd og sage tynnere 
wafere - det er alt dette det dreier seg om 
nå. Det nye er at vi må nå disse målene 
både raskere og bedre enn det som lå i 
planene da utbyggingen startet, vedgår 
Øyvind.
Så er det vel ikke opp til Industrifolk 
å bedømme om REC har plassert rett 
mann på rett plass, men Øyvind Jenssen 
har et solid navn i organisasjonen. Det 
var da også han som ble utnevnt til 
eiers representant i Mono-utbyggingen 
da REC ”ryddet opp” etter at 
gigantoverskridelsene ble kjent høsten 
2008. 

øyvInd fra Prosjekt 
tIl Produksjon
- Vi må bli så flinke som vi visste 
at vi måtte bli. Bare mye fortere 
enn vi trodde!

Øyvind Jenssen har 
hoppet av jobben 
som teknisk sjef 
hos REC Wafer 
Multi, og er blitt 
produksjonssjef 
hos Mono.

Jeg hadde jobbet med 
prosjekter siden 2003, 

og trodde at dét var den 
eneste lykken i livet.

ØYVIND JENSSEN
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I turbo-årene i industriparken har 
oppdragsmengden vært enorm for den 
tradisjonsrike entreprenøren. Staben er 
doblet i løpet av om lag fem år.
- Nå som de store utbyggingene er over, 
er det viktig å være forberedt på årene 
som kommer, sier eier og leder Kristen 
Halsan.

SIKRER ARBEIDSPLASSER
Nylig avsluttet han og staben det store 
oppdraget med å rive det brannskadde 
slakteriet til Codfarmers på Halsa. Nå 
investerer Kristen & Co. betydelig med 
penger og innsats i å bli en sentral aktør i 

nå skal fraMtIda sIkres
Enten det er riving, rydding, 
løfting eller grunnarbeid i 
industriparken: etterspørselen 
etter Halsans 15 dyktige 
arbeidskarer har vært og 
er voldsom. Nå investerer 
entreprenøren for framtida.

containerhavna som er under etablering.
- Det stemmer, vi har jo kjøpt den 
tidligere råglassfabrikken sammen med 
Meløy Eiendom. Vi håper å bli dem 
som drifter havna, og dette vil være 
et viktig prosjekt for å ta vare på de 
arbeidsplassene som er bygget opp de 
siste årene.

HÅND I HÅND
Halsan har alltid vært travelt opptatt 
med oppdrag for Glomfjord-industrien. 
Terje Halsan etablerte bedriften i 1947, 
og samarbeidet tett med Hydro. Under 
Kristens ledelse, og ikke minst med 
framveksten av en industripark fra tidlig 
på 1990-tallet, har imidlertid driften 
ekspandert kraftig. Nærmest eksplosivt 
siden 2006, da REC først vedtok én 
storutbygging, og senere en ny og enda 
større. Behovet for riving, grunnarbeid 
og transport har vært gedigent, og som 
vårt lille bildeutvalg viser: Halsans menn 
har vært med på det meste.
- Jeg synes vi har jobbet hardt og 

godt. Og jeg vil takke bedriftene i 
industriparken, spesielt Yara, for at de 
har villet benytte oss!
Dette var ordene til Kristen Halsan da 
han i vinter mottok Meløy kommunes 
næringspris sammen med sin Mona.

TERPER MED STABEN
- Prisen var en inspirasjon til å stå på 
videre og bli enda bedre, mener Kristen.
- Det er dette jeg terper på med de 
ansatte, slik at de skal forstå alvoret. 
Dersom vi slurver eller er for sent ute, 
påfører vi kundene våre tap, og det kan 
vi ikke leve med. Vi er en servicebedrift, 
og da må vi være forberedt på å endre 
planer og stille opp på kort varsel.
Det er ingen tvil om at Kristen Halsan 
og hans mannskap har klart å omsette 
disse ordene i handling. Man trenger 
ikke oppholde seg lenge i Glomfjord 
Industripark for å ha sett Terje Halsan-
logoen opptil flere ganger, og i travelt 
oppdrag inne eller ute for parkens mange 
produksjonsbedrifter.

Halsans menn har ord på seg for å være dyktige og fleksible. Dette har gitt stappfulle ordrebøker, ikke minst i industriparkens turbo-år fra 
2006 og til i dag. Bedriftens raske vekst bidro da også til at Meløy kommune forærte Kristen Halsan næringsprisen i vinter, og staben feiret 
med kake. F.v. Terje Simonsen, Håvard Jentoftsen, Kristen og Stine Halsan.

T. Halsan AS har gjennom årene investert i utstyr og bygget en kompetanse som 
gir staben mange og svært varierte oppdrag. Vår bildeserie viser noen av dem:

Riving av ”snekkerverkstedet” i Likeretteren, 
i forbindelse med ScanWafer Extension i 
2006.

Riving av smelteovnen i råglassfabrikken i fjor vår.

Skogrydding før bygging av brakkerigg i 
Glomen.

Ny spesialkran ankommet - for tunge og 
høye jobber.

De fleste på Halsan-laget knipset våren 2009 – eier og leder Kristen i midten foran.

Lossing av betonglodd over kaia ved Meløy Havnebygg (tidl. 
råglassfabrikken) i vår.

Åpning av Fjellveien til Namnlaushøgda 
hver vår. I år måtte jobben gjøres to ganger.

Containertransport og –behandling er et 
spesialområde for Halsan.
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siden sist siste siden

Det er ikke bare i Glomfjord Industripark at det stor-investeres. 
Statkraft bruker i alt 350 millioner kroner i forbindelse med 
monteringen av et aggregat nummer 2 i Svartisen Kraftverk. 
Her klargjøres den såkalte kuleventilen, og vi ser Rainpowers 
Tore Rognerud (ryggen mot kamera) i samtale med Statkrafts 
Karl Svein Thorrud. 

Disse hardhausene fra Seløy Undervannsservice ble knipset på 
Glomfjorden klokka 7 en nylig morgen, og da hadde arbeidet 
pågått non stop siden tidlig morgen dagen før. Jobben bestod i 
å motta og klargjøre de ti 500 meter lange plastrørene som skal 
bli rørgate fra Marine Harvest til Fykan.

…..og mer i samme ”gate”: det er full aktivitet igjen på kaia 
etter råglassfabrikken som innstilte driften i fjor vår. På 
dette bildet ser vi Halsans anleggsmaskinførere som raskt 
og effektivt losser 1.600 betonglodd – også dette en viktig 
leveranse til Marine Harvest. Loddene skal nemlig holde 
rørgata nede på bunnen av Glomfjorden.

RECs renseanlegg ved Viadukten er ferdig, og vi legger merke 
til den flotte muren rundt bygget, som to karer fra T. Halsan 
AS brukte 2-3 måneder på å sette opp. De 800 tonnene med 
særegen stein ble levert fra Beisfjord Sementvarefabrikk ved 
Narvik. Irene Solem og Ragnhild H. Andersen jobber for Bio 
Tech ved renseanlegget.

Beredskapen i parken vil forebygge uvettig kjøring blant 
ungdom. Dermed ble skoleelever i Meløy invitert til 
steinbruddet for å se kreftene som er i sving når en bil kjører 
rett i bergveggen i 70 kilometer i timen. Med kran ble flere 
biler heist til nær 20 meters høyde før de ble sluppet i asfalten.

Vår egen Arnstein Jensen (t.v. på bildet) ble nylig valgt til leder 
i Meløy Næringsforum. Foreningen representerer allerede om 
lag 1.000 ansatte i 75 private medlemsbedrifter. På styremøtet 
i Schalthuset 29. april var blant annet skrinleggingen av ”PR 
Meløy 2020” tema for Arnstein og Roger Stormo, Anita 
Taraldsen, Solveig Dybvik og Leif Kristiansen.

sIste sIden sIden sIst


