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Historisk i syra
- Blir vi flere jenter her nå, må vi utvide damegarderoben! smiler (f.v.) Line 
rasmussen, Hilde Helgesen og anne-Mette danielsen. Yara-damene sørget 
for at 4. september ble en historisk dag i syrefabrikken. For første gang ble 
fabrikken styrt av bare kvinner! Side 14
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Industrifolk gratulerer disse 
med rund-dager i september og 
oktober!
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Thomas Wærnes Moen

Yara ser at det 
er stor forskjell i 
hvordan fabrik-
kene fremstår 
visuelt. Ansatte, 
kontraktører og 
besøkende skal 
ha gjenkjennelse 
uansett hvilken 
fabrikk i verden 
de kommer til. 
Som en del av 
"Safe by choice" 
standardiseres alt 
av informasjon 
som gis ut ved 
ankomst til fabrik-
ken. Dette gjelder 
sikkerhetsopplæ-
ring, verneutstyr, 
nødprosedyrer og 
skilting. Skil-
ting vil være på 
lokalt språk pluss 
engelsk. 
- Alle besøkende 
vil etter hvert få 
utlevert en kort 
sikkerhetsbrosjyre 
som beskriver 
våre viktigste 
sikkerhetsregler. 
Yara Glomfjord 
er ferdig med 
ny og oppdatert 
skilting, mens vi 
må jobbe videre 
med flere av de 
andre elementene 
for å komme i 
overensstemmelse 
med den felles 
Yara-standarden, 
opplyser fabrikk-
sjef Arve Jordal.

yara standardiserer skilting

eksempel på skilting: Velkommen til Yara Glomfjord.

fakta

 

- Sikkerhet er prioritet nummer én, noe vi 
jobber med daglig. For tiden er vi ikke for-
nøyd med våre resultater, med en TRI-verdi 
på 17,7, forteller fabrikksjef Arve Jordal. 
Bak tallet ligger én fraværsskade og seks 
skader med medisinsk behandling. I Yaras 
sikkerhetsfilosofi slås det fast at alle skader 
er mulig å forebygge og kontroll på sikker-
het er grunnlaget for driftstillatelse. 
- Vi har vært forskånet for alvorlige skader, 
men mange hendelser er ikke bra, så det er 
behov for å innskjerpe måten vi jobber på. 
Vi oppnår ikke eget mål som er TRI=0 og 
har per dato en lite flatterende plassering på 
statistikken i Yara-familien.
Yara totalt ligger godt an i forhold til norsk 
industri, men forbigås av store selskaper 
som Shell, Borealis, BP og Total. 
- Yara International har allerede hatt flere 
alvorlige ulykker i 2013 inkludert en hen-
delse med fatal utgang. Dette er den verste 
hendelsen som kan skje i en fabrikk som 
vår, sier Arve Jordal. 
- Av våre 7 TRI-skader de siste 12 måne-
dene, så er 4 knyttet til kontraktører. Dette 
viser at vi må forbedre hvordan vi jobber 
sammen med kontraktører. Vi må legge til 
rette for en god opplæring og klargjøring av 
fabrikken. Samtidig så krever vi at innleide 
firma skal ha et godt system på HMS-arbei-
det for å kunne jobbe for oss.

HVa er nYTT Med "Safe bY 
cHoice"?
- Det handler mye om holdninger. Hvilke 
valg vi tar i arbeidssituasjonen, sier 
HMSK-konsulent Yngve Krogh, som skal 
lede implementeringen av "Safe by Choice" 
sammen med HVO Per Harald Eriksen. 
- Dette er på mange måter en forsterk-
ning av ABS-prosessen som vi har drevet i 

sikkerHet - vårt valg!
eller som den nye Yara-sik-
kerhetskampanjen heter i 
det engelskspråklige kon-
sernet: "safe by choice".

HVa er LTi, MTc, rWc 
oG Tri? 
LTi=Lost Time 
injury=fraværsskade. 
MTc=Medical Treat-
ment case=Skade med 
medisinsk behandling. 
rWc=restricted Work 
case=Skade som krever 
omplassering/tilrettelagt 
arbeid. Tri=Total recor-
ded injuries=Totalt antall 
skader, altså summen av de 
tre foranstående.
antall skader per million ar-
beidede timer på årsbasis, 
gir verdien. Glomfjord har 
rundt 400.000 arbeidstimer 
i året (egne ansatte pluss 
kontraktører). Én skade gir 
da tallet:
1.000.000/400.000=2,5. 
Med 7 skader blir da 
Tri=2,5x7=17,5 eller med 
finregning på timer=17,7. 
en skade utgår fra statistik-
ken etter ett år.

mange år. (ABS=AtferdsBasert Sikkerhet).
Vi skal ved hjelp av barrierefjerningsteam 
bli bedre på å identifisere barrierer for sik-
kert arbeid. Systematisere og etablere beste 
praksis for arbeidsutførelse og derigjennom 
redusere eksponering for hendelser - skader 
og ulykker. Det handler om å ta vare på 

hverandre og oss selv, forklarer han.

rikTiG VerkTøY VikTiG
- Generelt er det stort fokus på bruk av rik-
tig og sikkert verktøy. Etter to tett påfølgen-
de kuttskader med tollekniv i sommer, ble 
alt av tollekniver inndratt, forteller Arve.

Man spurte seg om alle skal gå med tolle-
kniv i lomma? Finnes det bedre tilgjengelig 
utstyr?
I dag er de som trenger kniv utstyrt med en 
kniv som fungerer slik at bladet trekkes inn 
automatisk etter bruk.

ikke fornøyd med dagens skadetall: fabrikksjef arve Jordal intensiverer sikkerhetsarbeidet gjennom "Safe by choice".

det handler om holdninger: HMSk-konsulent Yngve krogh 
leder implementering av "Safe by choice" i Glomfjord.

kniven som skal eliminere kuttskader: erstatter den tradisjonelle 
tollekniven.

innfarten til Glomfjord har i mange år vært prydet av den orange rec Wafer-logoen på veggen til monofa-
brikken. ikke nå lenger. nå er den tatt ned og skal etter hvert byttes ut med nordlyset som preger logoen til 
norwegian crystals.

20 år
Charlotte Fredriksen,  Marine Harvest, 8. september
Joachim Andreassen, Bilfinger, 8. september
Birger Skogsaas, Marine Harvest, 24. september
Therese Storvik, Yara, 4. oktober

25 år
Lise-Marie Wallmann, Marine Harvest, 24. september

40 år
Frode Johansen, Yara, 1. oktober
Thomas Lorentzen, Bilfinger, 16. oktober

45 år
Odd Inge Gundersen, Bilfinger, 2. september

50 år
Ole Berg, Yara, 11. oktober

55 år
Kolbjørn Rendal, Terje Halsan AS, 1. september
Roger Kristensen, Bilfinger, 4. september
Kurt I Johansen, Yara, 15. september
Harald Bjerga, Bilfinger, 28. september
Yngve Charles Krogh, Yara, 13. oktober

65 år
Bjørnar Breivik, Bilfinger, 10. oktober

bjørnar breivik

Yngve charles krogh

Lise-Marie Wallmann

kolbjørn rendal



4 5

Da Åge Grønøs (36) og samboer Karina 
Halvorsen (33) skulle velge elektrofirma, 
falt valget på Meløy Elektro.
Huset er stort, nytt og flott. Det er som å tre 
inn i et interiørmagasin.  Det skinner tyde-
lig gjennom at én eller annen har hatt en 
dreven hånd med i design og innredning.
- Det er nok Karina som bestemmer det 
meste innendørs, smiler Åge.
Eksteriør og interiør er viktig, men også når 
det gjelder varmekilder og belysning har 
paret valgt smarte løsninger. Ansvaret for 
oppfyllelse av deres drømmer og ønsker ble 
overlatt til Meløy Elektro.

innfridde drømmene
- tilbudet kom raskt, og det 
var også det mest økono-
miskealternativet.

Trappe-spotter: også trappen mellom første og andre etasje har fått standsmessig 
belysning. Ledspotter viser veien!

fornøYd kunde
- Vi er veldig fornøyde. Tilbudet kom raskt 
etter at vi hadde sendt ut forespørsel til flere 
firmaer. Det viste seg raskt at det også var 
det rimeligste. I tillegg var de den bedriften 
som kunne tilby det materiellet vi ville ha. 
Seriøsitet var viktig.

Desember 2012 flyttet paret og deres tre 
barn, Markus (9), Anders (6) og Vilde (3) 
inn i nytt hus. Byggeperioden hadde vært 
hektisk, kun seks måneder fra grunnmuren 
ble påbegynt, til møbler og familie var på 
plass.
- Ettersom det gikk såpass raskt, klarte jeg 
ikke planlegge like godt hele tiden. Elektri-
keren fikk noen ganger litt kort varsel.
Åge ser på Kim-Arne Grøneng (25), som er 
den som har gjort størstedelen av jobben i 
det 250 kvadratmeter store huset. 
- Jeg fikk faktisk velge elektriker selv, og 
da lyttet jeg til anbefalingene jeg fikk av 
snekkerne. Dét valget angrer jeg ikke på.

enerGiGJerriGe LøSninGer
Vannbåren varme kan virke som en dyr 
investering, men var etter Åges mening et 
naturlig valg når de først skulle bygge nytt.

- Tidligere har vi bodd i et tilsvarende hus i 
Bodø med kun elektrisk oppvarming i form 
av varmekabler. Vannbåren varme er mer 
behagelig og energibesparende. Vi merker 
allerede forskjell i størrelsen på strømreg-
ningen.
- Hvor lenge tar det før man har «tjent inn» 
de ekstra kostnadene for selve anlegget?
Ronny Andersen (38), installatør og repre-
sentant for Meløy Elektro, forklarer det slik:
- Med vannbåren varme legges det rør i 
gulvet som det flyter en jevn strøm av vann 
gjennom. Energien tas fra en varmepumpe 
som står plassert utendørs. Virkningsgraden 
er omtrent én til tre. Det vil i praksis si at 1 
kW ute omdannes til 3 kW inne. Man spa-
rer 60 prosent i året på oppvarming. For en 
bolig av denne størrelsen vil det ta 8-10 år 
før kurvene for kostnader og sparing møtes. 

ta kostnaden med 
vannbåren varme når 
du først bygger. etter 
min mening er det helt 
hull i hodet å legge 
varmekabler i nybygg. 

ÅGe GrønÅS

Vi monterte vedovn i 
tillegg når vi først var i 
gang. den har vi ennå 
ikke hatt i bruk!

ÅGe GrønÅS

Vi er veldig fornøyde. anbudet kom raskt etter at vi hadde 
sendt ut forespørsel til flere firmaer. det viste seg raskt at det 
også var det rimeligste. I tillegg var de den bedriften som 
kunne tilby det materiellet vi ville ha. seriøsitet var viktig. 

ÅGe GrønÅS
beLYSninG er VikTiG
Totalt i eneboligen er det montert rundt 100 
ledspotter. Når alle er i bruk tilsvarer det 

et energiforbruk på 500 watt. Tilsvarende i 
halogen generer 10 ganger dét forbruket.
- Jeg slår dem aldri av, Karina gjør det 
innimellom.
Åge ler og viser oss trappe- og takspotter, 
alt montert av Kim-Arne. 
- Til sammen brukte de rundt tre uker på 
hele jobben. Det er med planlegging og 
etterarbeid. De kom når de skulle og job-
ben gikk som planlagt. Det har ikke vært 
noe tull, hverken under utførelsen eller i 
etterkant. Vi har fått hjelp til regulering av 
temperaturen slik at det skal føles beha-
gelig. Uansett svir du ikke tærne hvis du 
vil ha det varmt, slik du kan risikere med 
varmekabler. 
Bedre innemiljø og konstant 22 grader i 

gulvet høres unektelig deilig ut.
- Vi monterte vedovn i tillegg når vi først 
var i gang. Den har vi ennå ikke hatt i bruk!

rÅd TiL nYbYGGere
Det er flere nye hus i området rundt enebo-
ligen til Åge og Karina. På tur dit treffer jeg 
flere små barn med ryggsekk, tydelig på tur 
til skolen.
- Da vi flyttet tilbake til Meløy, var Reipå 
det naturlige valget. Karina er født og 
oppvokst her, og stedet har mye å tilby 
barnefamilier.
Selv er Åge fisker av yrke, mens Karina 
er utdannet sykepleier og jobber på Ørnes 
sykehjem. 
- Vi har en flott tomt med utsikt til havet. 

Her trives vi.
- Har du noen gode råd til andre nybyggere, 
Åge?
- Det må være at man tar seg god tid ved 
anbud. Gå gjerne flere runder før du be-
stemmer seg for leverandører.
Han anbefaler Meløy Elektro og produk-
tene de har benyttet seg av.
- Ta kostnaden med vannbåren varme når 
du først bygger. Etter min mening er det 
helt hull i hodet å legge varmekabler i 
nybygg. Vannbåren varme er energigunstig, 
bra for miljøet og ikke minst er det hygge-
lig med lavere tall på strømregningen når 
den kommer. Vi er fornøyde!

anlegget utvendig: Åge Grønås og kim-arne Grøneng lener seg mot det utvendige anlegget som omdanner 1 kW ute til effektive 3 kW inne.
- Vi merker allerede forskjell på strømregningen, sier Åge.

Stor bolig: Åge foran huset som sto ferdig desember 2012. rundt 250 kvadrat med boareal råder familien på fem over. – i oppvarming 
av boligen sparer vi rundt 10.000 kroner per år med systemet vannbåren varme.

fornøyd med valget: rundt 100 ledspotter 
er montert i boligen. Åge er fornøyd med 
Meløy elektro og kim-arne Grøneng. 



Så har tiden innhentet nok et avsnitt av 
gjødselvirksomheten som i fordums dager 
sysselsatte mange hoder. For etter at både 
regnskaps- og lønningsfunksjonene tidli-
gere er blitt rasjonalisert ut av Glomfjord, 
var turen i sommer på et vis kommet til…..
tegningsarkivet.
- Se her, det var jo et forferdelig omfat-
tende system, men det fungerte! fastslår Alf 
Lillelund.
Han viser oss «bibelen», nemlig Kontoplan 
for arkivet. I den bittelille, røde permen står 
det sirlig nedtegnet, side opp og side ned. 
Altså nøyaktige beskrivelser av nøyaktig 
hvor tegning sånn og sånn skal plasseres i 
det enorme papirarkivet.
- Det er over 20.000 tegninger, og arkivet 
var et viktig avsnitt i virksomheten. Her var 
det sju ansatte på det meste, og hit hadde 
ikke hvem som helst adgang, nei!
- Én gang kastet arkivlederen en kar på 
hodet ut herfra – han hadde insistert på å 
få lete selv, humrer tre karer med mange 
minner.

epoken oVer
Vi møter Tormod Bjerkeli, Ole Vibe og Alf 
Lillelund i lokaler med rikelig historie i 
veggene. Og som nå står tomme - 1. juli i 
år ble nemlig en merkedag ved at den store 
plotteren, eller skriveren, ble fraktet ut fra 

arkiv er 
arkivert
en gang jobbet det sju per-
soner her. Nå står lokalene 
etter post og arkiv tomme, 
og tegningsarkivet er langt 
lettere tilgjengelig på Yara-
datamaskiner. spesielt, 
men viktig, sier alf, Ole og 
tormod.

post- og arkivlokalene i Yaras administra-
sjonsbygg. Og kjørt rett på skroten.
- En epoke er over. Det var ikke en ve-
modig dag, for utviklingen har tvunget 
seg fram med langt bedre og elektroniske 
løsninger. Men, for oss som har jobbet 
tett opp mot post og arkiv siden slutten av 
1970-tallet, ble dette selvsagt en spesiell 
dag, innrømmer Tormod Bjerkeli.
Selv begynte han her i huset som bokholde-
riassistent nettopp den 1. juli, men året var 
1977. Senere 15 år i regnskapsavdelingen, 
og fra 1997 nært knyttet til administrasjo-
nen av SAP, altså det omfattende datasys-
temet som dekker all virksomhet i Yara, og 
som ble tatt i bruk i -99. 
- Det å få tegningsarkivet digitalisert, og så 
fullverdig integrert i SAP, ja, dét har vært 
en lang og omfattende prosess som fortsatt 
pågår, opplyser Tormod.
I forrige Industrifolk kunne vi lese om 
skanningen av papirtegninger – godt over 
20.000 i tallet – som Yara har engasjert 
INVIS til å gjøre. I sommer har altså Yara 
«lagt ned» tegningsarkivet i sin gamle og 
manuelle form.

fanTaSTiSk forenkLeT
INVIS viktige, ja. Men Yara-staben styrer 
selv skanningene inn i SAP og gjør dem 
tilgjengelige og søkbare. Ole Vibe er viktig.
- Joda, jeg husker faktisk den første tegnin-
gen jeg selv lagde! Jeg begynte som mas-
kiningeniør i PKL i 1984, og tegningen var 
for en todelt luke over et svært hull overfor 
øvre råvarelager, mimrer Ole.
Ja, for etter en del år i tidligere HPP og 
REC er han fra i februar i fjor tilbake i 
Yara. Fra i sommer fast ansatt som vedli-
keholdsingeniør på mekanisk, og for tiden 
travelt opptatt med å registrere alt utstyr i 
de to syrefabrikkene.
- Jeg kjenner fabrikkene, og dét er en fordel 

når mange, mange tusen tegninger skal inn 
i SAP og være søkbare fra den enkeltes 
datamaskin.
Ole forteller om en ikke så fjern fortid da 
en ingeniør i Fullgjødselfabrikken gjerne 
måtte ta bussen opp til Øvre for å lete etter 
papirtegninger i arkivet til prosjektet han 
jobbet med. Et arbeid som er nærmest fan-
tastisk forenklet i dag, når han ikke engang 
trenger papir. Den detaljerte tegningen 

over den aktuelle installasjonen klikkes 
raskt og enkelt fram på ingeniørens egen 
dataskjerm. Tidsbesparelsen er rett og slett 
enorm.

papir oVerfLødiG
- Så tungvint som det var før, ble det gjerne 
slik at folk tok snarveier ved at de hadde 
egne systemer, lagret i hyllene på sitt eget 
kontor. Jeg har vært opptatt av at vi nå 

må gjøre dette ordentlig, ikke halvveis. At 
alle skal bruke SAP til dette, og på samme 
måte – ingen skal ha sine egne systemer. 
Det handler om å henge med i utviklingen 
og ikke bli hektet av, og nå er de originale 
tegningene i SAP. Vi trenger ikke papirteg-
ningene lenger, fastslår Ole Vibe.
Akkurat her lever diskusjonen fortsatt i 
Yara, for blir tegningsarkivet nå godt nok 
ivaretatt til at papir kan kastes? 

- Jada, mener Alf Lillelund, som i tidligere 
år etterfulgte Knut Bye som arkivleder, og 
etter perioder ved skipningskontoret og 
som operatør i PKL nå er arkivar i adminis-
trasjonen.
- Den store staben på arkivet hadde en 
viktig funksjon i bedriften. Men i dag er alt 
utrolig mye enklere tilgjengelig, og både vi 
og INVIS har gode, digitale sikkerhetssys-
temer, forsikrer han.

en epoke er uomtvistelig over, innser Tormod bjerkeli (t.v.) og alf Harry Lillelund. i lokalene til post og arkiv hos Hydro jobbet det engang så mange som sju personer. nå står 
lokalene tomme, og det omfattende bildearkivet er videreført i digital form.

- nå må vi gjøre dette fullt og helt, det er ikke rom for at noen skal ha sine egne arkivsys-
temer, understreker ole Vibe, som har ansvar for å gjøre mange, mange tusen skannede 
tegninger tilgjengelig i Yaras Sap-system.

dét var tider, ja, minnes ole, alf og Tormod. de har 
tjenestetid siden 1984, -79 og -77, og har gjennom-
levd enorme endringer i Yaras arkiveringssystemer. 
Her med kontoplanen og andre gjenlevninger fra 
fordums dager i arkivet.

en fornøyd ole Vibe (bak) kunne 1. juli sende stor-skriveren fra arkivet på søpla. Jobben ble utført av 
Mattis Halsan (f.v.), Jan erik Magnussen og Torry korneliussen fra Terje Halsan aS. foto: Yara
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noe for din 
bedrift?
Industrifolk er et næringslivsblad med tilholds-
sted i Glomfjord Industripark. 

Magasinet gis i dag ut seks ganger hvert år, 
og distribueres til abonnenter og alle ansatte i 
bedriftene som deltar i samarbeidet: Yara, Bil-
finger, Marine Harvest, Meløy BedriftsService, 
Terje Halsan AS, InvIS, EWOS og Meløy Elektro. 

Industrifolk produseres av Mediehuset Meløy 
AS på oppdrag fra disse bedriftene, og profile-
rer aktiviteten og de ansatte i virksomhetene.

Ønsker din bedrift å delta i Industrifolk? 
Ta kontakt for mer informasjon!
Tlf. 75 75 06 00



blir montører
Leif Ole torrissen (21) fra 
Grønøy og Werner Nilsen 
(47) fra Vall har begge 
gått fra Meløy elektro til 
Meløy energi. Fra instal-
lasjon til montørarbeid. 

Leif ole TorrissenWerner nilsen

Sissel norumbørge ringøy

Jim-egil Hansen Line Holm

Leif Ole tok elektrofagbrevet i mars 
2012, etter endt læretid ved Meløy 
Elektro. 
- Jeg ble innleid hos Meløy Energi og 

ble fascinert av arbeidet. Jeg liker å være 
ute og drive med litt større arbeid, sier han.
Han sa opp fast jobb som elektriker for å 
begynne halvannet års læretid som energi-
montør.
- Jeg er villig til å ta risikoen med å si opp 
en fast jobb for å få et nytt fagbrev. Får jeg 
ikke jobb her etter endt læretid flytter jeg 
utenlands, sier Leif Ole Torrissen.
Werner Nilsen har fått et års permisjon 
fra Meløy Elektro for å jobbe for Meløy 
Energi. 
- Jeg begynte her i 1987, og jobbet til 1993, 
hvor jeg gikk over til installasjonsavdelin-
gen i det som da het Meløy kommunale 

e-verk. 
Werner er altså tilbake til start. 
Nå skal det nevnes at han de 
siste to årene har vært innleid 
av Meløy Energi, så han fortset-
ter med arbeidet.
- Som montør jobber man både 
oppe i stolpene, i kabelanlegg, 
med vedlikehold av gatelys. 
Alt det som er utendørs til 
husveggen. Fiber arbeider vi 
også med. Det er en allsidig og 
trivelig jobb, og jeg synes det 
er godt å få være ute, avslutter 
Werner Nilsen.
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Neverdalingen var ansatt i Si Pro fra 
begynnelsen i 2005 og helt til bedriften ble 
nedlagt i 2012.
- Der begynte jeg som operatør, fortsatte 
med transport og innkjøp før jeg endte opp 

fikk elektrikerjobb
thomas Wassvik (38) fra 
Neverdal er fra 26. august 
fast ansatt i Bilfinger som 
elektriker.

som bedriftselektriker på vedlikehold. 
Da Thomas ble arbeidsledig bestemte 
han seg for å melde seg på ingeniørstu-
diet i Glomfjord.
- Studiet går helt greit. Jeg er fornøyd 
med resultatene, selv om jeg nok kunne 
gjort det bedre i matematikk. Jeg har 
hatt mange av fagene for 10-15 år siden, 
da jeg gikk noen år på ingeniørhøgsko-
len i Narvik. Mye kommer tilbake igjen, 
sier han.

I høst er det matematikk, fysikk og 
kjemi som står på timeplanen. Fem 
års studier gjenstår.
- Jeg regner med det blir en del 
skolejobbing nå utover. Men jeg er 
ikke lei, jeg er jo nettopp begynt, 
sier han.
Siden april i år har Thomas hatt 
kontrakt som elektriker hos Bilfin-
ger. Elektro-fagbrev tok han for 10 
år siden.
- Deilig å ha fått fast jobb! avslutter 
han. 
Thomas bor på Neverdal, har sam-
boer og en sønn på 10 år. 

Firmaet avsluttet i vår en jobb for Helge-
landskraft, hvor de hadde bygningsarbeidet 
i prosjektet for til sammen 3,7 millioner 
kroner i tilknytning til rehabiliteringsjobb 
for det 50 år gamle kraftverket i Grytåga. 
Arbeidet bestod i å skifte ut utløpsluken 
mellom Grytåga kraftverk og Halsfjorden 
i Vefsn kommune. Øvrige arbeider stod søs-
terselskapet Bilfinger Helgeland i Mosjøen 
for. 
- Jobben var godt planlagt og ble med godt 

satser på kraftverksbransjen
- Bilfinger Glomfjord ser 
et marked i vedlikeholds-
arbeider på eksisterende 
kraftverk, så vel som nye 
småkraftverk, sier daglig 
leder tor arne Fagerli.

fornøyd med utviklingen: Tor arne fagerli 
ønsker flere ben å stå på og bedre lokali-
teter. 

samarbeid ferdig før tida, forteller Fagerli.
- Vi har en del arbeid for Statkraft i 
Glomfjord og andre, men Yara er vår 
hovedkunde.  Tverrfaglig som vi er med 
alle relevante disipliner i eget hus, håper 
vi selvsagt på nye oppdrag i tilknytning til 
planlagte småkraftverk i nærområdet så vel 
som vedlikeholdsjobber innen kraftverks-
bransjen.

VerkSTed-LokaLiTeTer
Arbeidssituasjonen generelt er for tiden bra, 
med fulle ordrebøker i alle avdelinger ut 
året. Med 76 fast ansatte og noen innleide 
på kontrakt, teller Bilfinger per dato vel 80 
personer og stevner mot en omsetning på 
65 millioner kroner i år, mot budsjett på 60 
millioner kroner. 
- Men, vi er ikke fornøyd med dagens loka-
liteter, sier Fagerli.
Når REC-byggene nå er lagt ut for salg er 

Bilfinger svært interessert i ScanWafer 2 
og extension-bygget. Om det skal legges 
inn bud skal avgjøres i styremøte i uke 36. 
Mest sannsynlig vil firmaet delta i budrun-
den.

VekST fraMoVer
- Arbeidsstokken er stabil med lite gjen-
nomtrekk. Vi vurderer å ansette flere elek-
trikere, mekanikere, plate/rør- arbeidere og 
bygningsarbeidere. I tillegg kommer vi til 
å se etter ingeniører innen elektro- og me-
kanisk. Målet er med nytt tjenlig verksted-
bygg, 100 ansatte innen kort tid, forutsatt 
marked og etterspørsel av våre tjenester, 
forteller en optimistisk Fagerli.
Bilfinger planlegger også felles sikkerhets-
dag med Yara 25. september. 
- Vi jobber tett sammen på sikkerhet. Også 
vi ønsker å implementere Yaras nye satsing 
"Safe by choice", avslutter Fagerli.

- Det har vært en tøff periode jeg har lært 
utrolig mye, sier han.
Line Holm, Jim Egil Hansen, Sissel No-
rum, Børge Ringøy, Steffen Kildal og Jann 
Einar Myrvang utgjør nå ledergruppa til 
EWOS-fabrikken på Halsa. Ett fjes er helt 
nytt, mens tre andre har fått nye roller.

nY produkSJonSLeder
Sissel Norum (42) er nytilsatt produk-
sjonsleder. Hun har blant annet jobbet for 
SiTech/REC Wafer og Si Pro. 
- Det var veldig lett å komme hit. Jeg 
merket det fra dag én at det var enkelt å bli 
inkludert, sier hun.
For tiden gjør hun seg kjent både med folk 
og produksjonsprosessen.
- Dette er en helt annen produksjon enn det 
jeg er vant til. Men her er det veldig mye 
flinke folk som vet hva de holder på med. 
Lukta av fiskefôret er ikke så ille som jeg 
trodde. Med gode renholdsrutiner trenger 
det ikke å være så støvete i fabrikken.
Kvalitetsfokus blir førsteprioritet for Sis-
sel. Her skal det jobbes internt for å unngå 
kundeklager. 
- De er kommet veldig langt på datasyste-
mer. Alt ligger til rette for å kunne levere 
gode produkter, mener hun.
Utover høsten kommer hun til å besøke 
søsterbedriftene i Florø og på Bergneset 

ledergruppen komplett
etter et halvår uten produk-
sjonsleder og vedlikeholds-
leder er fabrikksjef steffen 
Kildal glad for at ledergup-
pa nå er komplett.

i Balsfjord, som 
fabrikken på Halsa 
samarbeider med.

VeTeran Tar 

VedLikeHoLdeT
Børge Ringøy (48) 
begynte på EWOS 
våren 1990, og har 
vært både i produk-
sjonen, på kvalitet og 
på vedlikeholdssiden. 
Han er nettopp ansatt 
som vedlikeholds-
leder. 
- Jeg har vært innom 
de aller fleste områ-
dene i fabrikken. Jeg 
liker utfordringer, 
og har alltid likt 
tekniske ting. Jeg har 
mest bakgrunn på 
elektro, automasjon 
og styringssiden. Jeg 
har fått tilbud om 
å ta ingeniørutdan-
nelse, men foreløpig 
er det mer enn nok 
med å sette seg inn i 
jobben!
Børge forteller om 
et godt arbeidsmiljø 
hvor han har trivdes i 
alle år. På vedlikeholdsavdelingen er det nå 
10 personer, inkludert en lærling.
- Det er veldig givende å jobbe sammen 
med lærlinger.
Børge Ringøy forteller at det er nødvendig 
å se på bygningsmassen etter hvert. 

- Byggene er begynt å bli gamle og er 
modne for oppgradering, avslutter den 
nye vedlikeholdslederen. 

TiLbake i GaMMeLJobben
Forsyningsleder Jim-Egil Hansen (47) 
er tilbake igjen i jobben med inngående 
logistikk og innkjøp, som han jobbet med 
i 10 år. Han har vært ved fôrfabrikken 
rundt 17 år og har lang erfaring.
- Det siste halvannet året har jeg  hatt 
med øvrige innkjøp å gjøre som klær, 
rekvisita og forbruksartikler. Nå har jeg 
med hele innkjøpsbiten å gjøre, blant 
annet å skaffe alle 35 ingrediensene til 
fiskefôret.
Med gode systemer for inn-logistikken 
avroper han det innkjøperne i Bergen 
kjøper inn. Det svinger litt fra år til år. De 
får hjelp fra de andre fabrikkene når det 
gjelder store leveranser inn til fabrikken. 
- Vi sliter med rasstengte veger og at 
det ikke er løsninger som er på plass når 
vegen stenges. Vi satt på telefonen med 
vegvesenet og Torghatten da det gikk ras i 
vinter. Dét er utfordringer vi ikke trenger, 
avslutter Jim-Egil Hansen.

nY roLLe for Line
Line Holm var ansvarlig for resept og råvare 
tidligere. Etter at Trine Meland sluttet som 
kvalitetsleder ble det litt omrokering.
- Siden jeg har jobbet mye med kvalitet og 
HMS, var det naturlig at jeg tok over dette. 
Jeg begynte her som kvalitetsleder i 1996 og 
har holdt på med dét til 2007. Da var jeg læ-
rer i tre år fordi jeg hadde behov for å jobbe 
med noe annet. 
Line har vært med på å bygge opp kvalitets-
systemene på EWOS og forteller om stor 
utvikling på kvalitets- og HMS-siden de 
siste årene.
- Da jeg begynte her i 1996 var kvalitet og 
HMS sett på som et fordyrende ledd, mens 
nå er det nedfelt i alle prosesser og har første 
prioritet. 
EWOS er en relativt trygg bedrift. Men det 
er farer i forbindelse med med mye truckkjø-
ring, høye siloer, støv og bruk av gass.
- Det har ikke vært alvorlige ulykker her 
mens jeg har vært ansatt. Folk er bevisst og 
tenker sikkerhet, men det er snart å glemme 
seg når det er travelt. Det er viktig at man 
har fokus på sikkerhet til en hver tid, avslut-
ter Line Holm.

Storjobb: bilfinger avsluttet i vår et stort byggeoppdrag for Grytåga kraftstasjon i Vefsn, hvor utløpsluken ble skiftet. foto: bilfinger.



Eirik Pedersen (38) vært pro-
sessoperatør ved EWOS siden 
1995. Nå er han resept- og kvali-
tetsansvarlig. 
- Jobben innebærer å ha fokus 
på bestanddelene i fôret. Det å 
tilfredsstille kravet i forhold til 
vitamininnhold, fargestoff og så 
videre, og i tillegg skal det være 
ei melblanding som er slik at 
operatørene er i stand til å lage 
en pellets som tilfredsstiller de 
tekniske kravene.
Mer enn 50 ulike fôrtyper produ-
seres ordrestyrt på EWOS. Innhol-
det har forandret seg mye siden 
Eirik startet i selskapet. 
- Det er en helt annen verden. Vi 
hadde stort slingringsmonn før. 
Nå er det sporbarhet og dokumen-
tasjon på alle plan. Da jeg begynte 
var EWOS en fysisk arbeidsplass. 
Nå er jobben kontrollromstyrt og 
består i all hovedsak av dataar-
beid, forteller han.
Som aldri før har gått dagtid. 

fra produksjon til 
administrasjon
de har begge gått 
skift i produksjonen 
i mange år. Nå skal 
de assistere ledelsen 
– på dagtid.

per olav olsen

eirik pedersen

- Det blir nye utfordringer. Å ha 
fri ettermiddager og helger er 
deilig, men minuset er selvsagt at 
man ikke lenger har friuker. Det er 
pluss og minus med alt.

freMdeLeS produkSJon
Per Olav Olsen (49) startet året 
etter Eirik på EWOS. I likhet med 
kollegaen har han alltid gått skift, 
men nå blir det dagtid også for 
han. 
- Jeg er tilsatt i stillingen som 
prosessansvarlig.  Det siste halve 
året har jeg jobbet med logistikk 
og produksjonsplanlegging. I 
løpet av september er jeg nok over 
i min nye funksjon, sier han.
Som innebærer å jobbe tett med 
produksjonsleder. Hans ansvar 
fremover blir å støtte produk-
sjonsledelsen med prosessforbe-
dringer. Det omfatter blant annet å 
ha kontroll på måleutstyr og sørge 
for at alle forutsetningene for å ha 
en god prosess er oppfylt, samt 
kjøre prosessrelaterte prosjekter. 
- Det skal bli spennende å jobbe 
tett sammen med Sissel som har 
lang erfaring fra industriparken i 
Glomfjord. Hun har lean produk-
sjon i ryggmargen, og det er noe 
vi skal ta opp igjen her.
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aLTor:
altor equity partners opptrer som investeringsrådgivere for altor-fondene, fra kontorer i Stock-
holm, oslo, københavn og Helsinki. Siden begynnelsen har altor-fondene, med en øremerket 
kapital på 3,8 milliarder euro, investert i nær 40 selskaper. investeringene er blitt gjort i middels 
store nordiske selskaper med verdiskapning som mål gjennom veksttiltak og produksjonsforbe-
dringer. fondet har investert i selskaper som Lindorff, Helly Hansen, aGr, eltek, norsk Gjenvinning, 
SpT Group, Simrad og aker Material Handling. 

bain capiTaL:
bain capital er et verdensledende privat investeringsselskap med omtrent 70 milliarder dollar i 
eiendeler i sin portefølje. Selskapet jobber sammen med ledelsen i de selskapene de investerer i 
for å fremme deres vekst og utvikling. bains saksbehandlere har betydelig operativ og rådgivende 
erfaring og siden 1984 har de investert i mer enn 250 selskaper verden rundt, blant annet bravida 
og Securitas direct. bain capital her en distinkt arbeidsintensiv, verdiøkende tilnærming til inves-
tering, men en sterk vekt på å veilede ledelser til å drive strategisk og operasjonelle forbedringer, 
likeså sette et globalt fotavtrykk på å støtte sine porteføljeselskaper på verdensmarkedet. bain 
capital europe, som er selskapets europeiske avdeling, har investert med samme filosofi siden 
1989. bain capital har kontorer i London, Munchen, boston, chicago, new York, Hong kong, Mum-
bai, Shanghai og Tokyo. 

- Jeg har holdt på med 3D-modellering i 
flere år, og har alltid interessert meg for 

brian til invis
Brian Brun (36) fra reipå er 
ny på laget til Bjørn Wiggo 
eriksen og INVIs. Nå forla-
ter han Lift-tech og avde-
lingslederjobb i Bodø.

faget. 
Brians bakgrunn er fagbrev som elektri-
ker og heismontør, og i syv år drev han ei 
avdeling i Bodø.
- Jeg savnet kolleger å diskutere løsnin-
ger med. I mange år hadde jeg ansvaret 
for alt fra ordrer til gjennomføring av 
jobber. Jeg har fått en veldig glidende 
overgang, så frem til nyttår jobber jeg på 
begge steder.  
Etter hvert ser han for seg å ta fagutdan-
ning som ingeniør. I mellomtiden er 

det opplæring på teknisk tegning som 
gjelder.
- Jeg får innføring fra både Bjørn Tore 
Hansen, Tor-Christian Kristiansen, 
Thomas Wærnes Moen og Susanne Vet-
tin. Det blir mer teoretisk jobbing enn 
det er jeg vant til. Men det å ha praktisk 
erfaring er en fordel, og jeg er vant til å 
tegne og beregne.  
Brian forteller at han har blitt veldig godt 
mottatt i bedriften, og synes det er veldig 
bra å komme til kjente trakter igjen.

jon einar 
er tilbake
- Jeg fikk frysninger av å gå 
inn i monofabrikken igjen. 
det var en veldig spesiell fø-
lelse, forteller Jon einar Kris-
tensen (42) fra Glomfjord.

Han er nylig ansatt som driftsingeniør hos 
nystartede Norwegian Crystals. Han har 
lang erfaring fra waferproduksjon, som 
tidligere ansatt i REC Wafer fra 1997 til 
2012. Der jobbet han både som operatør, 
skiftleder og i produksjonsledelsen. 
- Jeg har vært en del av dette siden begyn-
nelsen. Det var vemodig da fabrikken ble 
nedlagt og det hele var over. Det siste 
året har jeg jobbet som finansiell rådgiver 
for SpareBank1 Nord-Norge på Ørnes. 
Jeg trivdes godt der, og det var en flott 
gjeng med ansatte. Men jeg føler at jobb i 

industriparken er mer riktig for meg, sier 
Jon Einar.
For tiden holder han på med å rekruttere 
nye ansatte, og utformer stillingsinstruk-
ser. I løpet av kort tid skal arbeidsstokken 
utvides til rundt 40 ansatte. Når fabrikken 
kommer i drift blir det prosess som blir 
hans arbeidsområde. Jon Einar er dermed 
havnet tilbake til start, og føler han er 
heldig.
- Det er dette jeg har lyst til å jobbe med. 
Jeg har nok fått drømmejobben tilbake, 
innrømmer han.

- Vi håper investeringsviljen fortsetter, sier 
fabrikksjef Steffen Kildal hos EWOS.
Med nye eiere, økende konkurranse på 
fôrmarkedet og utfordringer lokalt på Halsa 
går EWOS spennende tider i møte.

aLTernaTiV enerGi
- Enten det er gass, elektrisitet eller noe an-
net er alternative energibærere interessant 
for oss. De signalene vi fikk om at elek-

ny dampkjele på plass
For å komme høye strøm-
priser i møte ble det inves-
tert i ny, gassdrevet kjele. 
eWOs ser på flere prosjek-
ter for energibesparelser, 
og er spent på hva nye 
eiere vil bety for den fram-
tidige utviklingen på Halsa.

trisitetsprisen skulle øke kraftig har ikke 
slått til. Det har skapt litt bryderi for oss, 
innrømmer fabrikksjefen.
Den nye kjelen ble satt i drift i februar og 
er nå godkjent for bruk. Det var en tung 
og betydelig investering for fabrikken på 
Halsa.
- Både nytt bygg med helt nytt utstyr, nye 
rørledninger og ny forbindelse til fabrikken 
inngikk i prosjektet. På grunn av utskiftin-
ger i staben har prosjektet vært innom flere 
hender, og det har dratt ut i tid. Men nå er 
kjelen i gang, og det er et godt produkt som 
står der, sier Kildal.
Nå ser EWOS på ytterligere effektivisering 
av både gasskjelen og gjenvinning på luft. 
- Levering av gass til dampkjelen og til 
tørka var kritisk i vinter da veiene var ras-
stengt. Det å kunne veksle mellom de to 
kjelene som nå står der, er noe vi ser på.

eierSkifTe
Som vi har hørt i mediene i sommer har 

Stort prosjekt: Helt til venstre i bildet er bygget som huser den nye dampkjelen. alter-
native energibærere er av interesse for fôrprodusenten på Halsa. 

Cermaq solgt EWOS, og nye eiere vil 
overta selskapet i november. Fabrikksjefen 
på Halsa er spent. 
- Ja, det er vi. Men de har investert i et 
selskap som går godt og som har gode 
utsikter. Vi skal sammen med nye eiere 
bidra til å ta både fabrikken og selskapet 
inn i framtida på en god måte. I motsetning 
til Cermaq sitter ikke de nye eierne med 
lang erfaring fra oppdrettsnæringen. De har 
imidlertid fulgt oppdrettsnæringen tett over 
lengre tid, og nå funnet at tiden var riktig 
for å satse.

uTfordrinGer
Sesongen 2013 har fôrfabrikken produsert 
noe lavere volum enn planlagt.
- Likevel kommer vi omtrent likt ut som 
i fjor. Alle fôrselskapene har hatt mindre 
omsetning i første halvår grunnet lavere 
temperaturer og at det har vært satt ut 
mindre fisk. Med overkapasitet i markedet 
venter vi sterkere marginpress og vi foku-
serer derfor enda mer på produktkvalitet og 
funksjonelle fôr, sier Kildal. 
I lavsesongen har EWOS ei grunnbeman-
ning på rundt 40 personer og 50 i høyse-
songen. 
- Det er utfordrende å optimalisere beman-
ningen med store sesongvariasjoner, men 
vi har en fleksibel arbeidsstokk som bidrar 

til at vi lykkes likevel. Infrastruktur er også 
et utfordrende område. Til vinteren blir det 
nye ras, og en utvidelse av rasoverbyggene 
tar tid. Jeg mener at det må gjøres om på 
noen prioriteringer, og kanskje tenkes litt 
kreativt for å få framskyndet prosessene i 
forvaltningen. Det er imidlertid viktig at 
det på kort sikt etableres god beredskap 
for å bøte på problemene som stengte veier 
medfører. 
En annen faktor som skaper hodebry for 
fabrikkledelsen på Halsa er gamle kommu-
nale vannrør som sprekker. 
- Mister vi vannforsyningen kan det bety 
store tap. Vi har hatt flere uheldige episo-
der, og det må legges nye og bedre vannrør 

enten det er gass, 
elektrisitet eller noe 
annet er alternative 
energibærere interes-
sant for oss.

STeffen kiLdaL

til fabrikken og husstandene 
i området. Det ser i skrivende 
stund ut til at nye vannrør kan 
komme på plass allerede før vin-
teren, og dét er vi fornøyd med, 
sier fabrikksjefen.

HMS
- Den gode trenden med hensyn 
til fraværsskader ble brutt i år. Vi 
hadde 1.400 dager uten fraværs-
skade, men fikk en mindre skade 
nå i sommer.  
Fabrikkledelsen holder for tiden 
på med å avdekke behov for et 
eget industrivern. 
- Størrelsen på fabrikken og den 
høye aktiviteten tilsier at vi skal 
ha en viss industrivernberedskap. 
I løpet av lavsesongen satser 
vi på å heve kompetansen for å 
ivareta industrivernfunksjoner og 
utstyrer fabrikken med kritisk ut-
styr innenfor førstehjelp, oljevern 
og brannvern. Det er ingen stor 
risiko for utslipp fra råvarebå-
ter, men skulle uhellet være ute 
ønsker vi å rigge oss best mulig 
for å kunne drive skadebegrens-
ning og opprydding Vi har mye 
allerede, og fabrikken er rigget 

for å kunne minimere skader ved 
et eventuelt utslipp, sier Steffen 
Kildal. 

fLere proSJekTer
EWOS setter i disse dager i drift 
et helt nytt mikrodoseringsan-
legg, ei ny doseringslinje for fett 
til produksjonen, og i tillegg byg-
ger de nytt kontrollrom og nytt 
spiserom som snart er innflyt-
tingsklart.
- Kontrollrom og spiserom er 
artige prosjekter som betyr mye 
og som forbedrer arbeidsmiljøet. 
Nå blir det spiserom en etasje 
over kontrollrommet, og litt mer 
adskilt i forhold til kontrollrom-
met. 
Større utbygginger er ikke under-
veis ennå. Men det er ikke noen 
hemmelighet at fabrikksjefen 
ønsker seg større kapasitet.
- Vi håper det kommer ei ny 
produksjonslinje på sikt. Jeg 
skulle helst ha ønsket meg to, 
men det vil vise seg hva markedet 
trenger og hva de nye eierne våre 
tenker. Det blir en spennende tid 
framover, avslutter fabrikksjef 
Steffen Kildal.

nytt utstyr: - en ny gassdrevet kjele er en betydelig investering for eWoS, sier fabrikksjef 
Steffen kildal.  

eWoS' nYe eiere



kim roger olsen, Yara, pkL Tore Hansen, eWoS Tom J. nubdalseng, aspector Thincom

Linda Westgård, Mosvoldtunet

ida cathrin aga, Yara alf Haftor Loe, Meløy kommune aleksander Stensland, ørnes sykehjem

kristin Myrvoll, Mosvoldtuneterlend Sandnes, YaraSusanne Våtvik, Tjongsfjord barnehage kenneth S. aag, bilfinger

Guro rørmark, ørnes sykehjem

Therese Moen, ørneshaugen bofellesskap

fredrik Hansen, arnulf Hansen & co. elisabeth Mikalsen, ørnes sykehjem oskar Schjeldrupsen, Yara

Vegar o. breckan, Hjemmetjenesten GlomfjordSofie e. T. knutsen, Halsa skole

kristine Johnsen, Vall barnehage

Jørgen Hansen, bilfinger

Marius Myrvang, Yara rainer karlsen, MoLabStine brandtzæg, ørnes sykehjem

Magnus kristensen , Meløy elektro

bendik bjørnstad, Yara

bendik Vangstad, eL-Team

Lena falk, neverdal barnehage kristoffer kristensen, eWoS

bente e Holter, Mosvold barnehage Gunnar Hammer, eWoS kariann Jensen, fjøshaugen barnehage

kjersti Johansen, Hjemmetjenesten Glomfjord

dina Seljeseth, reipå barnehageanniken elisabeth danielsen, Spildra barnehage robin Myrvold, Hjemmetjenesten ørnes espen dahl, eWoS

benjamin kildal, Yara Mikkel nilsen, bilfinger John Åge Ytresand, Yara Veronica Sivertsen, neverdal barnehage

Sandra Skjellstad, Halsa skole patrik Virtanen, Glomfjord blikk Monica berglund, reipå barnehage

Stian baardsen, omsorg sør Johanne k. S. Mikalsen, nordtun Helserehab edwin Myrvang, Mosvoldtunet

årets nye
lærlinger
Nylig fikk årets nye lærlinger sitt introduk-
sjonskurs i regi av Opplæringskontoret, 
MBS, og Industrifolk har bildene. Vi gjør 
oppmerksom på at enkelte av lærlingene i 
barnehager er fylkeskommunalt ansatt, og 
endel andre kommunalt. Linda Stensland 
er også ny lærling, ved Øresvik skole, men 
hun gjennomførte kurset i Mo i Rana.
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kristine bang olsen, fjøshaugen barnehage



Onsdag 4. september var en historisk dag 
ved Yara Glomfjord. For første gang ble 
nemlig syrefabrikken styrt av bare kvinner.

HiSToriSk
- Jeg har jobbet her siden 1980, og jeg 
kjenner ikke til at det har vært bare damer 
på et skift, sier driftskoordinator Trond 
Fjærem.
Han har ikke problemer med å forlate og 
overlate fabrikken til de fire damene på 
jobb.
- Kvinner er positivt for arbeidsmiljøet. De 
er veldig nøye med detaljer. De har ingen 
problemer med fysikken, heller. Nå har det 

Historisk i syrefabrikken
For første gang i gjødsel-
historien i Glomfjord er det 
bare kvinner på jobb.

Historiske: Godt kvalifiserte damer kjører syrefabrikkene til Yara Glomfjord uten menn på skiftet. f.v. Line rasmussen, Hilde Helgesen, anne-Mette danielsen og benedicte Høgseth.

Tar kveld: driftskoordinator Trond fjærem har ingen problemer med å la de fire 
kvinnene ha full styring på syreproduksjonen.

alltid vært et godt arbeidsmiljø i syrefabrik-
ken, men det blir nok litt mer oppmyket 
med damer til stede, sier han. 
- Vi har ikke tenkt så mye på at vi er his-
toriske. Men det er jo kanskje litt spesielt, 
sier Line Rasmussen. 
Hun er til vanlig avløser for OUA (operatør 
med utvidet ansvar) på et annet skift. Van-
ligvis er det Tommy Tangstad som leder 
dette skiftet.
- Han er opptatt med lossing av båt akkurat 
i ettermiddag, så derfor ble dette et rent 
jenteskift, sier Line.

oVerVÅkninG
I syrefabrikken er det seks operatører og tre 
lærlinger som er kvinner. Når driftskoordi-
nator Trond Fjærem forlater er det fire av 
dem på jobb.   
- Du kan trygt overlate fabrikken til oss. Ha 

en god middag! hilser de. 
- Vi får ikke prestasjonsangst. Når fabrik-
ken går greit er det en ren overvåknings-
jobb, dette her. Men får man et driftsav-
brudd blir det litt annerledes, sier Line.
- Det er egentlig en god del som kan gå 
galt. Det er mange reguleringskomponen-
ter, og man kommer borti noe nytt hele 
tiden, sier lærling Benedicte Høgseth (20). 
Hun har vært i syrefabrikken i ett år, etter å 
ha hoppet av læretid i Statoil. I mars neste 
år blir det fagprøve i kjemiprosessfaget.
- Vi er drillet i hvordan vi skal løse oppga-
vene, men når sant sies kan det gå måneder 
mellom hvert utfall. Før var det mye oftere, 
forteller Line og fortsetter:
- På et skift jobber man i team, man rullerer 
og hver enkelt skal kunne alt.  

ruTinerTe
Bak skjermene på kontrollrommet er det 
Hilde Helgesen (43) som styrer. Hun 
begynte som lærling i syrefabrikken for 
10 år siden og er nå multioperatør.  Anne-
Mette Danielsen (25) er fjerde dame på 
skift denne ettermiddagen. Hun har fem års 
fartstid i syrefabrikken, og fikk fast jobb 
etter endt læretid i 2010.
- Vi har alle fagbrev og er godt kvalifisert. 
Jeg begynte som lærling i 1996 og ble fast 
ansatt etter dét, sier Line Rasmussen. 
Hun den aller første kvinnelige avløser for 
OUA.
- Det er ikke noe spesielt med dét. Men vi 
begynner å bli mange damer her. Det er 
fullt i damegarderoben nå, og dersom det 
kommer flere, må vi utvide, smiler hun.

faSTe oppGaVer
I løpet av et skift er det en rekke arbeids-
oppgaver som skal utføres.

- Vi følger med driftsparametere som tem-
peratur og trykk, at de holder seg slik de 
skal. Vi overvåker syretemperatur og -styr-
ke. Så tas syreprøver to ganger per skift i 
hver syrefabrikk. Ellers følger vi med både 
lukt og ulyder og vi går runder. Jeg hører 
det innenfra kontrollrommet dersom det er 
ulyder noen steder, sier Anne-Mette. 
Ved den gamle kompressorhallen og nede 
i fjellageret er det utstyr som skal sjekkes i 
løpet av skiftet. 
- Det er et stort område å følge med på, 
forteller Line.
Selve syrefabrikken er ren og relativt enkel 
å holde orden på. 
- Vi har stort fokus på orden og renhold, og 
spyler ofte ned både golv og utstyr, forteller 
Anne-Mette.

MYe SaMMen
De tilbringer mye tid sammen i løpet av et 
skift. De prater om alt mulig og blir veldig 
godt kjent med hverandre.
- Det er lite håndarbeid. Vi er moderne 
kvinnfolk her, ler Anne-Mette. 
Som forteller at tiden brukes til å holde seg 
oppdatert med permer og instrukser, og 
med å lese tilsendt informasjon på e-post. I 
tillegg skal lærlingen følges opp og få hjelp 
til gjennomgang av oppgaver.
- Alle har ansvar for at lærlingene får den 
opplæringen de skal, sier Line.
- Er det ikke mye farlig arbeid i syrefabrik-
ken? spør vi.
- Nei, ikke spesielt. Men det er viktig å 
bruke hodet når man er ute og jobber, og 
bruke verneutstyr. Vi tar syreprøver i luk-
kede beholdere og det er ikke store sjanser 
for å få syre på seg. Forholder man seg til 
HMS på en skikkelig måte går det bare 
godt, avslutter Line Rasmussen.  

Morten har bakgrunn fra REC, hvor han jobbet 
skift i produksjonen noen år, men mestepar-
ten på vedlikeholdsavdelingen på dagtid. Til 
sammen ble det 11 år hos waferprodusenten. 
- Jeg har vært her siden april og hatt kontrakt i 
Bilfinger. Her trives jeg veldig godt, og det er 
litt mer forutsigbart å ha en fast jobb. 
For tiden holder Morten på med å demontere 
wafer- og vaskelinjer i den gamle monofabrik-
ken. Utstyret skal flyttes til multifabrikken.
- Jeg er på en måte ikke kommet meg ut fra 
REC ennå, spøker han.
Morten har fagbrev som industrimekaniker 
som han tok hos Hydro. Bor i Glomfjord. 
Mats Engen (28) fra Holandsfjord er returnert 
fra Snehvit og fast jobb for Statoil i Hammer-
fest.
- Vi valgte å flytte hjem av familiemessige 
årsaker, sier han.
12. august begynte han som elektriker på Bil-
finger. Han har fagbrev som energimontør og 
jobbet for Meløy Energi til 2012, da han flyttet 
til Hammerfest og til jobb som elektriker på 
skift.
- Vi trivdes godt i Hammerfest, men med tre 
små barn er det veldig godt å være nært øvrig 
familie. 
Mats er begynt å forberede seg på å ta fagbrev 
i elektrikerfaget, og regner med å få tatt fag-
prøven en gang i løpet av neste år. Han er vel-
dig glad for å være tilbake i Meløy, og synes 
det er et godt arbeidsmiljø på Bilfinger.
- Jeg trives kjempegodt. Dagtidjobbing er helt 
perfekt for meg, for da får jeg være med på 
det som skjer her hjemme også, avslutter Mats 
Engen. 

nye fjes i 
bilfinger

Mats engen

Morten Opsahl (43) fra Glom-
fjord er fra 1. oktober ansatt 
som mekaniker. 

Morten opsahl
Sammen med Steinar Valstad (37) og Joakim Ellingsen 
(23) er han én av tre nyansettelser ved bedriften. 

fra Sic, YiT oG eL-TeaM
De kommer fra tre forskjellige retninger, de tre unge 
mennene vi møter i lokalene til Meløy Elektro på Ørnes. 
Bakenforliggende utdannelse er noenlunde lik - nå er de 
blitt kolleger under samme tak.
- Hvilken bakgrunn har du, Magnus?
- Jeg utdannet meg først til prosessoperatør og rakk å jobbe 
åtte måneder på SiC før det var over. Da hoppet jeg like 
godt på skolebenken igjen, og skal nå ha lærletiden min her 
på Meløy Elektro.
To som allerede har sikret seg fagbrev, er Steinar og Joac-
him. Steinar er i tillegg til fersk i bedriften, også helt ny i 
Meløy.
- Jeg kommer fra Vefsn, og kom flyttende hit forrige 
mandag. YIT i Mosjøen har vært min arbeidsplass siden 
videregående skole. Fagbrevet tok jeg som 19-åring.

- mye å lære
- det er mye kunnskap som ligger og 
flyter mellom veggene her, smiler 
Magnus Kristensen (24).  Han er ny-
ansatt lærling hos Meløy elektro.

To fast ansatte og en lærling: fra v: Joachim ellingsen, Steinar Valstad og Magnus kristensen er alle nye fjes hos Meløy 
elektro.

Nå har kjærligheten lokket ham til kommunen, og sammen 
med samboer Lena Falk og til sammen tre barn, er familien 
nå på utkikk etter boplass i Neverdal.
- Jeg fikk fagbrevet som montør i 2011, og jobbet etter det i 
industriparken for Scan Crucible. Nå har jeg vært her siden 
juni i år, og jeg stortrives, sier Joachim, opprinnelig Reipå-
gutt, nå bosatt på Ørnes.

føLGer Med i Tiden 
Selv om Magnus nettopp har påbegynt læretiden er ikke 
selve arbeidsplassen helt ukjent.
- Jeg har hatt fast utplassering her mens jeg har gått på 
skolen, og trives kjempegodt, forteller han.
Også Joachim synes Meløy Elektro er en bra arbeidsgiver:
- Jeg lærer mye av mine mer erfarne kolleger. Både når det 
gjelder arbeidsteknikker og måter å utføre jobber på. Sam-
arbeid er de gode på. I tillegg følger vi med på utviklingen, 
som går kontinuerlig fremover hele tiden.
- I denne bransjen skjer det nye ting konstant, forteller 
Steinar som har noen år mer på baken enn de andre to.
- Er man vekk fra yrket et år eller to, vil man ofte oppleve 
forandringer, kanskje både i forskrifter og utstyr, fortsetter 
han og understreker viktigheten av å kunne ta til seg ny 
kunnskap og å lytte til andre.
- Det virker som om miljøet her er veldig bra de ansatte 
imellom, skyter Joachim inn. 
- Jeg stortrives!
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Jeg skjeller aldri ut 
noen - snakker ordent-
lig til folk selv om ting 
er blitt feil eller man 
ikke er helt enig.

HÅVard JenTofTSen

Maskinkjørere har en 
stor stolthet for den 
jobben de gjør. Jeg 
tror ikke noen blir 
maskinkjører uten 
virkelig å ønske det! 

HÅVard JenTofTSen

16 17

født til maskinarbeid
Han bodde nærmest i veg-
skrapa fra han var 3 år, og 
noe annet yrke enn mas-
kinkjører var ikke aktuelt. 
Nå leder Håvard Jentoftsen 
andre maskinkjøreres ar-
beid på fjortende året. Han 
elsker helheten. 

- He, he, han hadde bare tatt på seg skoene 
og forlatt både Glomfjord og huset, ser 
du. Vi måtte til og med pakke maten ut av 
kjøleskapet! flirer han i skjeggstubbene, 
Håvard Jentoftsen.
Den rolige, men travle arbeidslederen hos 
Terje Halsan AS har tatt seg en time med 
oss og kaffekanna.  Og etter 17 år hos den 
travle entreprenøren husker han som det 
mest spesielle oppdraget nettopp dette. 
Altså karen som tydeligvis hadde det travelt 
med å flytte. Håvard og kollegene måtte 
nemlig pakke ned rubbel og bit i huset 
hans - bilder og underbukser og sikkert det 
som verre var – bare å få det i kartonger og 
frakte det til karens nye bosted annet sted i 
landet.

Med HeLe Veien
Jevnt over er nok oppdragene av en an-
nen karakter og med annet maskineri i 
bruk. Riktignok veldig mye annet enn ren 
maskinkjøring, for når Halsan-staben sier 
den kan gjøre alt, så er det ikke bare noe 
den sier. Men tross alt ligger hovedtyngden 
i industriparken, og ikke minst i tunge og 
spesielle transportoppdrag. Eller grunn-
arbeid. Eller riving. Uansett er Håvard 
Jentoftsen sentral som anleggsleder.
- Det jeg liker så godt med jobben min, 
er helheten. At jeg først tar imot henven-
delsen, så regner anbudet, så er med på å 
få spaden i jorda og ser at oppdraget blir 
utført, og til slutt kan summere opp for å se 
om det ble bra utført og om det var lønn-
somt for oss. I en større bedrift ville jeg nok 
aldri fått være så tett oppe i hele prosessen, 
forklarer Håvard.
- Og når prosjektene går bra så får jeg jo 
rett og slett mestringsfølelse, og dét kjennes 
bra! smiler han.

uMuLiG Å ViTe
Industrifolk møter veteraner i parkbedrifte-
ne. På alder er herr Jentoftsen langt bak de 
tre foregående, men veteran? Å, ja. 41-årin-
gen har allerede 18 år i bedriften, de siste 
13 som anleggs- og prosjektleder. Ofte i tett 
tospann med innehaver Kristen Halsan, han 
som for alvor bygget opp firmaet etter faren 
Terje. Virksomheten har i dag stabilt 16 an-
satte, også etter REC-kollapsen.  Til enhver 
tid pågår en rekke små og store prosjekter, 
gjerne koordinert og ledet av Håvard.
- Arbeidsdagen er til dels vanvittig variert. 
Å regne anbud er noe jeg liker veldig godt, 
men så er det hele tiden prosjekter å følge 
opp ute i felten, og så plutselig er det en 
lastebil som skal fylles, og da må alle mann 
i arbeid med dét.  Det er helt umulig å vite 
på morran hvordan dagen utvikler seg. Og 
dette er kjempegreit, jeg liker det sånn. Nå 

har jeg drevet med det så lenge, også, at jeg 
mister ikke nattesøvnen dersom noe går litt 
skeis eller må forandres.
- Men det har nok vært sånn i perioder, at 
det er blitt litt mindre søvn. For telefonene 
kommer både tidlig og sent, og planleggin-
gen av neste dag, den blir ofte med når jeg 
legger meg. Spesielt var det sånn i de mest 
hektiske årene med REC, da var jeg ofte 
såpass oppspilt at jeg nok sov litt mindre.

aLdri noen TViL
denne historien begynner vel strengt tatt 
med en liten gutt som fortsatt bruker bleier. 
Pappa er maskinkjører, bestefar er maskin-

kjører. På det lille setet ved siden av faren 
i førersetet, der sitter Håvard. Dagen lang. 

Og når faren skal avslutte arbeidsdagen, 
da blir pjokken illsint. Han vil ikke ut av 
førerhuset.
- Jeg satt i vegskrapa fra jeg var 3 år, ja. Så 
lenge jeg kan huske har jeg vært fascinert 
over det man kan få til med maskiner. Hva 
rett mann kan få til med det rette anleggs-
utstyret. Dét er jeg fortsatt. Så, det var aldri 
noen tvil om hvilken retning jeg skulle gå. 
At jeg havnet hos Halsan var nok mer tilfel-
dig, men det hører jo med til historien at jeg 
er heimkjær. Skikkelig heimkjær! Så det å 
bo noe annet sted enn Meløy har ikke vært 
et tema.
Dermed er det altså blitt 18 år på samme 
sted, så langt. Sammen med en stab som 
han skryter av. Og ikke minst sammen med 
Kristen Halsan, som Håvard matcher godt 
med. Ærlighet, at ting sies rett ut, er viktig 
bestanddel i dét samarbeidet.

roper aLdri
- Hva slags leder er du?
- Jeg mener man kommer langt med å 
være folkelig, og rolig. Dette er jeg veldig 
bevisst på. Man kommer ingen vei med å 
rope og skrike – selv om det er en del av 
dét i denne bransjen. Jeg skjeller aldri ut 
noen - snakker ordentlig til folk selv om 
ting  er blitt feil eller man ikke er helt enig. 
Men så må man heller ikke la seg overkjø-
re, man må stå for det man mener. Så er det 
jo ikke alltid at man selv har rett, og da er 
det viktig å lytte og ta til seg det andre sier, 
forklarer Håvard om hvordan han griper an 

lederjobben.
For sterke meninger, dét møter han ofte. 
For et oppdrag, ikke minst når det er stort, 
det utvikles og endres hele vegen, slik at 
diskusjoner om økonomi og gjennomføring 
er noe som pågår hele tiden.
- Derfor er dokumentasjon, og å være 
systematisk, en viktig del av jobben min. 
Med årene er jeg nok også blitt flinkere til å 
gardere meg mot uforutsette ting. Du vet, vi 
jobber ofte med ting som er under bakken, 
og da vet vi ikke bestandig hva vi kom-
mer til å støte på. Da må det tas hensyn til 
det, både i anbudene og i samarbeidet med 
kundene.

SToLT aV Jobben
- Hva er en bra maskinkjører?
- Det er for det første en som kommer på 
jobb og er pålitelig. Og når jeg skal regne 
på en jobb, tenker jeg alltid gjennom hvem 
av våre som kan passe til de ulike opp-
gavene. Vi er faktisk blitt veldig gode på 
dette – karene har ulike ting de er spesielt 
gode på, slik at de utfyller hverandre godt, 
begynner Håvard.
Og fortsetter med å trekke fram sinnsro 
som en viktig egenskap for maskinkjøreren. 
Tidspress er nesten alltid en del av jobben, 
og ofte er oppdraget både tungt og trangt 
og krever både konsentrasjon og tunga rett 
i munnen.

Typisk hos Terje Halsan aS – 3-4 mann ute på oppdrag, og anleggsleder Håvard Jentoftsen innom som leder av jobben. dette bildet 
er tatt ved eWoS på Halsa høsten 2011.
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Han fremhever at det er en usedvanlig 
trivelig gjeng han jobber sammen med. 
I tillegg er det godt med faglige utfor-
dringer og mye å lære. Summen av dette 
gjør at Øyvind trives veldig godt i sin 
nye jobb.

Leder VedLikeHoLdeT
Øyvind er utdannet elkraftingeniør. Han 
kom til ScanWafer i juni 1998 og jobbet i 
selskapet til februar 2012, da han tiltrådte 
stilling som prosjektleder i Meløy Næ-
ringsutvikling. 
- Når man har hørt mye fint om Yara, og 
har som mål å bli i Meløy, anser jeg det 
som et godt valg å begynne i Yara-admi-
nistrasjonen, sier han. 
Som nå altså har vedlikeholdsansvaret 
hos gjødselprodusenten. Han skal stå for 
gjennomføringen av de fleste prosjekte-
ne, som naturlig kjøres gjennom vedlike-
holdsavdelingen.
- Revisjonsstansen i år var mitt første 
oppdrag. Men da var det mest observa-
sjon. Det var en helt ny erfaring i forhold 
til hos REC, hvor vi ikke stoppet hele 
fabrikken. Her kreves det god planleg-
ging, at man jobber effektivt.
For det å få fabrikken i gang så snart som 
mulig, er viktig.
I vedlikeholdsavdelingen er det 22 fast 
ansatte – både ingeniører, mekanikere, 
automatikere og elektrikere. I tillegg er 
det en del fast innleide fra Bilfinger og 
andre. 

STore forSkJeLLer
Han har lang erfaring fra waferproduk-
sjon, og sammenligner naturlig nok mye 
med hvordan ting ble gjort i REC.
- Planlegging, samspill og koordinering 
mellom vedlikehold og produksjon er 
mye viktigere her. En annen forskjell 

et Halvt år i stolen
- Jeg føler meg fremdeles 
som en nykommer, sier 
teknisk sjef øyvind Jens-
sen etter et halvt år i jobb 
for Yara.

øyvind Jenssen

er i det fysiske arbeidsmiljøet. Støyen ute 
i anlegget gjør det vanskelig å diskutere 
i fabrikken. Samtaler og avklaringer ute 
ved maskinene er vanskeligere å få til, sier 
Øyvind. 
Alle bedrifter har sin egne kultur. Så også 
Yara.
- Det er mye som ligger mellom linjene 
når folk kommuniserer. Man må lære seg 
sjargongen og forstå seg på hverandre. 
Arbeidsstokken er eldre, og det er mye 
erfaring blant de ansatte. Mye skal læres av 
rutiner og benevnelser, og Øyvind synes at 
det av og til kan være litt vanskelig å henge 
med.
- I forhold til tekniske benevnelser og for-
kortelser må man lære seg stammespråket. 
Det må jeg trene meg på, sier Øyvind. 
Øyvind tok fagbrevet som elektromontør 

gr. L i 1992 i daværende Hydro.
- Den gangen var det stor avstand mellom 
ledelse og golvet. Men det føler jeg ikke 
er tilfellet lengre. Men fysiske avstander 
mellom øvre og nedre område gjør det 
ikke så enkelt å bare stikke over gangen og 
diskutere ting. 

MYe Å Lære
Øyvind har fått en opplæringsplan han 
følger. Den beste læringen ligger imidlertid 
i det å være med og se når utstyret er åpent, 
mener han.
- Selve jobbinnholdet er stort sett klin likt 
det jeg er vant til fra REC. Arbeidsoppga-
vene er omtrent som jeg er vant til.  
Det å ha konsernledelse sørpå er heller ikke 
noe nytt for han.   
- Det handler om å lage gode prosjekter for 

å vinne investeringskroner. Som i alle andre 
produksjonsbedrifter er det om å gjøre å 
presse kostnader, øke produktiviteten og 
jobbe smart. Vi samarbeider nært i vedlike-
hold og produksjonen. Prosjekter for å re-
dusere vedlikeholdskostnader kjøres også, 
slik som produksjonsrelaterte prosjekter. 
De siste årene har det vært høy aktivitet og 
mange prosjekter som er blitt kjørt parallelt 
i Yara. 
- Det er mye å sette seg inn for å kunne bi-
dra. For min del kommer det ikke så mange 
glupe tekniske forbedringsforslag med det 
første. Det er mange i organisasjonen som 
har mange gode idéer, avslutter Øyvind 
Jenssen.

fikk yarajobb søker utfordringer i bodø
tage Nilsen (37) fra 
Glomfjord er fra 1. sep-
tember fast ansatt som 
operatør hos Yara, på skift 
1 i fullgjødselfabrikken. 

Åge Mentzoni (43) har 
vært assisterende bered-
skapsleder siden 2004, 
men sluttet 1. august for 
å tiltrå stilling som brann-
mester i kompetanseen-
heten i salten Brann.

Tage nilsen

Åge Mentzoni

- Som brannmester skal jeg ha ansvaret 
for opplæringen av brannmannskaper 
både eksternt og internt i hele Salten, 
forteller han.
Meløy kom inn i dette samarbeidet 1. 
januar i år. Jobbmessig har Åge vært 
med på det meste i Hydro og Yara. Han 
begynte på kaia da han var 17 år.
- I 2004 kom jeg til brannstasjonen og 
jobb som assisterende beredskapsleder, 
hvor jeg har vært siden.
Nå søker altså Åge nye utfordringer i 
Norges største branndistrikt med sine 

- Det er fantastisk å ha fått fast jobb. 
Her er jeg blitt godt mottatt, så dette 
lover godt, sier han.
Tage var i åtte år ansatt i REC Wafer, 
og deretter var han tre år skiftleder hos 
SiC Processing. Etter at han mistet 
jobben ved SiC har han blant annet 
jobbet hos M3 Anlegg, vært vikar ved 
Glomfjord skole og hjelpemontor hos 
Halsa Sveis. 
- Vi var på letten til å flytte sørover, 
faktisk. Vi kjøpte oss hus på Kongsvin-
ger for to år siden, og jeg søkte og fikk 
jobb på Maarud. Da tilbudet om jobb 
kom fra Yara måtte vi holde familieråd, 

12.000 kvadratkilometer.
- Det blir veldig spennende. Salten Brann 
har et stort fagmiljø på 300 ansatte, og 
jeg trives godt med å jobbe med kompe-
tanseheving, sier han.
Som har gått alle gradene innen Norges 
Brannskole og som har all formell kom-
petanse på plass.
- Det blir vemodig å forlate Yara, men 
spennende likevel. Yara har vært en 
veldig fin arbeidsplass, men fagmiljøet 
i Bodø tiltrekker meg, avslutter Åge 
Mentzoni.

forteller Tage.
Som sammen med familien er godt 
fornøyd med at de slapp å flytte. 
Tage har fagbrev i kjemisk teknisk, og 
er vant til å gå skift.
- Jeg har jobbet skift i alle år, og det 
har ikke vært noe problem. Skiftplanen 
ser grei ut, avslutter Tage Nilsen.

- Jeg har leilighet i Glomfjord og har 
lyst til å holde meg her. Fra 1. septem-
ber er jeg lærling i PKL i transport- og 
logistikkfaget, sier han.

byttet fag
Nick Ludvig Olsen (22) 
fra Glomfjord hadde lyst 
til å gjøre noe helt nytt, 
og har byttet fag for å få 
flere ben å stå på.

Fra før har Nick Ludvig et ferskt 
fagbrev for industrirørlegger. Han 
gikk nemlig opp til fagprøven hos 
Bilfinger i september i fjor. Etter 
dét har han vært i et vikariat ved 
Bilfinger i et halvt år, samt jobbet 
hos Halsa Sveis inntil han nå er 
over i Yara, som lærling.
- Selvsagt frister det med offshore-
jobb. Spesielt lønna. Men jeg 
trives best i Glomfjord og ønsker å 
være her. Jeg har fått godt inntrykk 
av arbeidsmiljøet i PKL og kjenner 

de aller fleste fra før. 
I minst to år fremover kommer 
det til å handle om transport og 
logistikk, truck- og krankjøring, 
lasting og lossing for unggut-
ten. Og så blir det litt teori på 
kveldstid.
- Det skal nok gå greit å jobbe 
skift. Spesielt ettermiddagsskift. 
I løpet av en måned har vi kun 
jobbing på lørdag formiddag 
én gang, avslutter Nick Ludvig 
Olsen. 

det er helt umulig å 
vite på morran hvor-
dan dagen utvikler 
seg.

HÅVard JenTofTSen
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HÅVard JenTofTSen (41)
født 14. mai 1972, oppvokst i Storvika og på ørnes. ansatt hos Terje Halsan aS 
siden 1995, og siden 1999 anleggsleder og sentral i anbudsregningen i be-
driften. Håvard begynte sin karriere med grunnkurs maskin og mekaniker ved 
Meløy videregående skole, deretter videregående kurs som anleggsmaskinfører 
på fauske. fra 1991 til -93 var han maskinkjører på byggingen av ny e6 i Saltdal, 
deretter deltok han i Svartisenutbygginga, og rakk en kort periode ved Metall 
og Gjenvinning på reipå før han først fikk engasjement, deretter fast jobb hos 
Terje Halsan aS i Glomfjord. Håvard er sønn av Jan-bjørn og erna Jentoftsen, og 
bor på ørnes sammen med kona evy og barna inez (16) og noah (12). 

- Vi sendte faktisk nettopp opp folk til 
sykehusbyggingen i Bodø for å utføre 
et spesielt tungt løft. Entreprenøren som 
hadde oppdraget trengte hjelp til det og vis-
ste at dette er vi spesielt gode til.
«Han kjører bare gravemaskin» er en set-
ning Håvard har hørt noen ganger.

i 2009 fikk kristen Halsan Meløy kommunes næringspris, og ville naturlig nok ha Håvard med på kakeskjærebildet sammen med datteren Stine. Til venstre Terje Simonsen.

- De som sier dette, aner ikke hva de snak-
ker om. En maskinkjører må bruke hodet 
absolutt hele dagen. Og før han i det hele 
tatt begynner på en gravejobb, for eksem-
pel, så må han ha tenkt ut hele prosessen 
fra start til mål. Hvis ikke kjører han seg 
fort fast!
- Maskinkjørere har en stor stolthet for 
den jobben de gjør. Jeg tror ikke noen blir 
maskinkjører uten virkelig å ønske det! Så 
derfor er jeg forsiktig med kritikk, det er 
viktig å behandle folk med respekt.

en fLoTT STab
18 innholdsrike år, ja, men ingenting slår 
nok årene da REC satte industriparken 
på hodet. Gode år for Halsan AS – med 
overalt. Hektisk for staben som på kort tid 
vokste fra bare en håndfull til nær 20.
- Ja, det var gode år, men så strakte vi oss 
også så langt som overhodet mulig. Vi sa 

aldri nei til noe. Og slik kunne det være 
fordi vi har en flott stab som rett og slett 
er veldig fleksibel – folk omstiller seg på 
sekundet. Vi er tross alt et maskinfirma, 
men siden vi har vært midt i industrien i 
alle år, er det mange jobber som er ganske 

«utenom».
- Men det at vi aldri sier nei, og tar alt av 
oppdrag, det har også vært redningen for 
oss, du skal huske at vi har like mange 
ansatte nå som før REC veltet…
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- Vi er fornøyd med at vi nå er blitt kvitt 
et bygg som etter hvert begynte å utgjøre 
en sikkerhetsrisiko, sier prosjektleder Jon 
Roger Pedersen hos Yara.

GodT uTførT
Bygget fra 40-tallet har ikke vært i bruk 
på mange tiår. Sanering og sandblåsing ble 
påbegynt i april. Riving av bygget startet 
opp i midten av juli, og nå er selve rivinga 
ferdig. Bygget er borte. 
- Det gjenstår grunnarbeid på tomta, med 
nytt overvannssystem, ny pukk og oppgru-
sing. Så har vi inngått avtale om platekled-
ning av fasaden med Bilfinger, som starter 
jobben om kort tid. Fargen blir lys grå, med 
litt innslag av blått, forteller Pedersen.
Asfaltering av området Omformeren sto på, 
skal gjøres til våren. 

omformeren jevnet med jorda
så var det slutt for den 
2.600 kvadratmeter store 
Omformeren.

Hard beTonG
Pedersen er godt fornøyd med utførelsen 
av rivejobben, selv om den har tatt lengre 
tid enn det entreprenøren PeWe hadde 
forutsett.
- Det er en kompleks rivejobb der man 
samtidig skal ta vare på et bygg helt opptil 
rivningsområdet.  Betongen var hardere og 
av bedre kvalitet enn den i Viadukten. Den 
var dermed tyngre å tygge sund enn forven-
tet. Vi har ikke hatt noe skader underveis, 
og dét er vi fornøyd med, sier Pedersen.
Entreprenøren PeWe med hovedbase i 
Porsgrunn har hatt totalentreprisen på rundt 
fire millioner kroner. I disse dager pakker 
de sammen utstyret og forlater Glomfjord. 
Store deler av rivningsmassen ligger i 
Omformer-tomta. Overskytende masse er 
kjørt til deponi ved syre C-tomta. 
- Der skal den ligge til vi skal bruke den 
som fyllmasse på tomta, når myrmasse skal 
traues ut, avslutter Jon Roger Pedersen.

ferdig: omformeren er borte, tomta ryd-
des og planeres. et gammelt og ubenyttet 
industribygg er borte for godt.

klargjøring: for ett år siden var arbeidet med tømming av omformeren i gang.

Står igjen: arbeiderne som jobber med rivingen beholder et lite hjørne til spiserom. bygget blir en stund omtalt som «hjørnestensbe-
drift».

Ansvaret til teknisk leder innbefatter 
planlegging, forebyggende vedlikehold, 
oppgradering og forbedringer.
- Før hadde jeg ansvaret for elektro og 
automasjon. Nå må jeg ta hele lefsa, 
sier han. 
Forskjellen fra tidligere er at han nå 
kommer til å bli mer involvert i pro-
sjekter i en tidligere fase. 
- Det gjelder å være kritisk og ha i bak-
hodet at prosjektene skal være tilpasset 
våre anlegg. Også brukervennlighet 
og HMS er viktige faktorer i ethvert 
prosjekt, sier han.
Glomfjordingen startet som bedriftse-
lektriker hos Marine Harvest for åtte år 
siden. I fjor høst tok han automatiker-
fagbrevet. Vedlikeholdsavdelingen han 
nå leder teller tre personer, inklusiv en 
lærling. 
Marine Harvest sitt anlegg i Glomfjord 
er både stort og moderne. 
- Vi har fått på plass et godt vedlike-
holdssystem som gir oss full oversikt 
over utstyret og reservedeler, forteller 
Bjørn Magne. 
Som sier at tiden for de aller største ut-

bjørn magne 
til lederjobb
etter å ha fungert i job-
ben som teknisk leder 
siden november 2012, 
overtok Bjørn Magne 
Johansen (36) jobben 
formelt 1. juli.

bjørn Magne Johansen

- Det var etter at jeg hadde hatt som-
merjobb jeg fant ut at faget var interes-
sant. Da bestemte jeg meg for å ta 
videregående skole på Inndyr. Der har 
jeg gått i to år, samtidig som jeg har 
vært utplassert her én dag i uka, sier 
den ferske lærlingen.  
Daglig røkting er det han holder på 
med for øyeblikket. Flytting av fisk, 
vaksinering, sortering, daglige runder 
og renhold er av arbeidsoppgavene 
Eirik har vært borti. 
- Når fisken er mellom 30 og 50 gram 
blir den vaksinert. Fisken bedøves i ei 
væske før den går videre på et bord, 
og man legger fisken i skåler.. Så går 
fisken gjennom en maskin og blir vak-
sinert automatisk, forteller Eirik.

ny lærling til 
marine Harvest
eirik Falk (18) fra ørnes 
er ny lærling i akvakul-
turfaget. 1. august star-
tet han sin læretid hos 
Marine Harvest i Glom-
fjord.

eirik falk

Han synes det at jobben er så variert 
er det beste med den. Dersom man blir 
stående og spyle kar lenge kan man bli 
litt lei, innrømmer han.
- Jeg er blitt godt tatt imot på bedrif-
ten, og jeg ser for meg at dette er noe 
jeg kommer til å jobbe med etter endt 
læretid, avslutter Eirik Falk. 

byggingene er over for denne gang. Et 
prosjekt de nå ser på er å få installert 
varmepumpe på avdeling B, der den 
aller minste fisken er.  
- Det gjelder å få en stabil og jevn 
temperatur, spesielt med tanke på 
eventuelle utfall fra fabrikkene. Vi har 
fått mindre varmtvann etter at REC-
fabrikkene ble nedlagt, og derfor må 
vi se på alternativer. Dette er et stort 
og kostbart prosjekt, hvor det blir 
utfordringer med bygningsmasse og 
rørledning.

Sortering: en stor jobb er å sortere rivningsmassene etter omformeren.

Sandblåsing: Maling med innhold av bly og tungmetaller sandblåses fra veggen mot 
verkstedbygget.



- Siden jeg ble arbeidsledig etter at 
multifabrikken ble nedlagt, har jeg 
vært hjemme. Det siste året har jeg 
tatt teorien i transport- og logistikk-
faget, og derfor var det helt fantas-
tisk å få læreplass hos Yara nå. 

startet læretid i yara
Kim roger Olsen 
Haug (35) begynte 
som lærling hos Yara 
2. september. 

Teorieksamen blir det ikke før i 
november, men nå er han i gang med 
læretiden.
- Det er godt å komme i gang etter 
å ha gått ledig en periode. Og for 
første gang i mitt voksne liv skal jeg 
gå skift. Dét skal bli spennende. Vi 
går fire-skift i PKL, og har dermed 
ikke så mye helgejobbing. Dét passer 
meg perfekt. 
Til nå har arbeidsoppgavene bestått 
i truckkjøring i PKL, men etter hvert 
blir det en god del andre ting å henge 
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kim roger olsen Haug

fingrene i. Kim Roger kunne godt 
tenke seg å fortsette i Yara også etter 
læretiden. 
- Jeg har fått et godt inntrykk av 
arbeidsmiljøet og har møtt mange 
veldig greie folk. De fleste vet jeg 
hvem er, men det skal bli artig å bli 
bedre kjent. 
Før Kim Roger kom til REC Wafer 
Multi i mai 2010 hadde han fartstid 
fra både bensinstasjon, som skoleas-
sistent og som drosjesjåfør. 

iso-sertifisering i boks
INVIs-staben med Pål ei-
nar Olsen (33) i spissen var 
oppe til IsO-eksamen her 
om dagen. de besto med 
glans og er nå sertifisert et-
ter IsO9001:2008 – system 
for kvalitetsstyring.

er sertifisert: pål einar olsen ser frem til å få iSo-sertifikatet tilsendt. da skal det nemlig opp på veggen.

Bildet er tatt ved standen deres og vi-
ser daglig leder Bjørn-Wiggo Eriksen 
sammen med en av de ansatte Bjørn 
Tore Hansen.

invis på ons norway
INVIs deltok nylig på 
messen «ONs Norway» 
i stavanger.

Deltakere på messen kom fra inn- 
og utland og besto av leverandør-
bedrifter til oljeindustrien, med 
fokus på produkter og tjenester 
rettet mot den norske kontinental-
sokkelen. 
Se også her: http://www.onsnor-
way.no/event/home/
Foto: Privat.

Profilen: Linda Jørgensen

- Hvor lenge har du jobbet med kantinedrift, Linda?
- Jeg begynte min karriere om bord på Hydrogutten sommeren 
1997. Da var ungene begynt på ungdomsskolen og jeg kunne gå 
ut i jobb. Deretter ble det kantina på øvre område som vikar noen 
år. Jeg var også en del i PKL-kantina mens den var i drift. Jeg 
har også jobbet ei kort stund for Glomfjord Hotell, og ble med 
over i Meløy BedriftsService. I 2005, tror jeg, begynte jeg her på 
kantina i fullgjødselfabrikken. 

- Du jobber alene. Blir det ikke ensomt?
- Det er helt greit, for her er det mye folk innom. Og så prater jeg 
med meg selv. Jeg spiser sammen med renholderne og venter på 
selskap av dem hver dag. Ellers er det småkaffe og folk innom 
kantina, og da prater jeg med folk hvis det høver seg slik.

- Hvilke arbeidsoppgaver innebærer kantinedriften?
- Det er alt fra bestilling av varer og smøring av brødskiver, horn, 
og så lager jeg salat. Hver onsdag steker jeg vafler og ellers ser-
veres varmretter som egg og bacon, omelett, pizza og mye annet 
godt. I dag har det vært rundt 50 personer innom, og da har det 
gått i ett. Jeg vasker rundt omkring på kantina, men gulvvask er 
det andre som tar seg av. Når det er stopp er vi to personer i kan-
tina. Da har vi middagsservering også, og det er full fart og folk 
innom til alle døgnets tider. I tillegg er jeg fremdeles ekstrahjelp 
på Yarajenta.

- Hvordan er arbeidsmiljøet i fullgjødsla?
- Veldig fint! Jeg trives kjempegodt og gleder meg til hver eneste 
arbeidsdag. Her har det alltid vært et trivelig arbeidsmiljø til tross 
for at koppene klirrer og det høres ut som man sitter på ferga. Det 
er en god tone oss imellom og det blir mye fliring. Selv om jeg er 
på kjøkkenet hører jeg på praten i kantina og flirer meg krokete 
innimellom. Tøff språkbruk er det ikke mye av, synes jeg.

- Hva gjør du på fritiden, Linda?
- Før i verden, mens ungene var små, holdt jeg på med mye 
håndarbeid. Da var jeg hjemmeværende og hadde tid til slikt. 
Nå er det svært lite håndarbeid. Det blir mest matlaging og TV-
titting. Men jeg elsker å plukke bær! Jeg er ferdig med moltene 
og blåbæra, og nå er det tyttebær det går i. Men hver helg og i 
alle feriene er vi på «Farmen» ute i Rendalen. Vi har egen båt 
og drar dit så ofte vi kan. Der er det alltid noe å holde på med. 
For tiden driver vi på med nytt naust og tørkehus. I tillegg har vi 
hytte oppe på Rendalsfjellet. Av og til er jeg med på elgjakt, men 
bare i jaginga.

alder:   57 år
Yrke:   Kantinemedarbeider
Firma:   Meløy Bedriftsservice

- Ja, nå er jeg tilbake i min gamle jobb, 
som teknisk ingeniør. Akkurat samme 
jobben jeg hadde i fem år, før REC la 

forlater invis
For arnt Håvard Petter-
sen (43) fra Glomfjord 
lokket solindustrien 
igjen. det fristet å retur-
nere til den gamle mo-
nofabrikken og få tilbake 
sin gamle jobb. 

arnt Håvard pettersen

ned produksjonen i juni i fjor. Nå heter 
arbeidsgiveren min Norwegian Crys-
tals, forteller han. 
Og innrømmer at det var litt rart å 
komme inn i bygget igjen. 
- En merkelig følelse jeg egentlig ikke 
kan sette ord på. Men det blir spen-
nende. Her skal jeg holde på med alt fra 
planlegging, vedlikehold, dokumenta-
sjon og ha kontroll på reservedeler. Jeg 
føler jeg er mye nærmere det jeg liker å 
holde på med, sier han.
Han liker å jobbe med tekniske ting og 
vedlikehold. Med bakgrunn fra infor-

matikk, mekatronikk, industrimekaniker 
og BI-studier, samt 25 års erfaring fra 
produksjonsbedrifter og fra mekanisk 
industri, er Arnt Håvard allsidig. 
Arnt Håvard jobbet hos INVIS fra 
1. juli 2012 og inntil nylig, og skal 
fortsette der litt til med prosjekter han 
har startet.
- Jeg trivdes veldig godt på INVIS, så 
det å skulle forlate et godt arbeidsmiljø 
med et svært høyt kompetansenivå og 
mange spennende prosjekter, var ikke 
noe enkelt valg å ta, innrømmer han.

- Veldig godt å bestå. Det har vært mye ar-
beid, sier administrativ leder Pål Einar Olsen.
Prosessene er altså dokumentert. Både 
kvalitetshåndbok og personalhåndbok er 
utarbeidet, og det er satt fokus på avviksbe-
handling, forbedringsarbeid og kundekrav. 
Alt i henhold til ISO.

oMfaTTende
En lang forberedelsesprosess er over når 
Teknologisk Institutt (TI) er i Glomfjord for 
å se nærmere på INVIS. Mye står på spill, 
for det er nedlagt mye tid og ressurser i 
arbeidet.
- Vi har hatt samlinger underveis i prosjektet. 
Deretter har vi hatt dokumentgjennomgang 
sammen med TI og sett på portalen vår. 
Tilbakemeldingen var at det så bra ut så jeg 
hadde en god følelse foran sertifiseringen, 
sier Pål Einar.
Han var mest spent på om de kom til å få 
kommentarer på om de jobber i henhold til 
de dokumentene de har beskrevet de skal 
gjøre. Det hadde han ingen grunn til å frykte, 
for det endte med null avvik – kun et par 
merknader og noen punkter til forbedring. 
- Det er vi meget godt fornøyd med, sier 
Olsen.

forbereder ekSpanSJon
INVIS satser mye på å ha håndbøker med 
et godt innhold på plass. Spesielt i en ek-
spansjonsfase hvor det kommer nye ansatte 
er det viktig at det finnes dokumenter som 
beskriver prosedyrer. 
- Vi har et dokument til nye ansatte som 
går på sikkerhetsgjennomgang, arbeidstøy, 
og annet. I tillegg skal vi ha ei administra-
tiv sjekkliste som sier hva vi skal forberede 

før den ansatte kommer. Det gjelder å 
opprette brukernavn, sørge for adgangs-
kort og nøkler, PC og ordne med lisenser, 
forteller han. 
Formålet med å gå gjennom en slik omfat-
tende ISO-sertifisering er å få på plass gode 
rutiner internt.
- ISO-sertifisering er viktig først og fremst 
for vår egen del. Men det skaper også 
troverdighet i forhold til interne prosesser 

og kvaliteten på produktene og tjenestene 
vi leverer. For å kunne levere til petrole-
umssektoren er det krav til at man har et 
dokumentert kvalitetssystem. 
Det har INVIS hatt en stund. Men ISO-
sertifiseringen tar dem et steg videre.  
- Sertifikatet kommer nok til å veie tung, 
avslutter Pål Einar Olsen. 



siste siden
siste siden siden sist
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De fire byggene som har stått avertert 
blant annet på finn.no er den første 
multifabrikken, extension-bygget (SW2), 
slurry-mix og BioTek-bygget. Totalt er det 
12.131 kvadratmeter bygningsmasse som 
skal selges på det åpne markedet.  Byg-
gene inneholder både produksjonslokaler, 
lager, kontorer og kantine. Flere har vært 
kritisk til at salget har dratt ut i langdrag 
og kritisert konkursboet for sendrektighet. 

Både næringsråd Arve Knutsen på fylkes-
tinget, Meløy Utvikling KF og MNU AS 
har etterlyst en fortgang i salget.
- Det er på høy tid at det nå skjer noe. Vi 
er veldig glad for at byggene nå er klare 
for salg og at arealene kan huse ny aktivi-
tet, sier Lothar Maruhn i Meløy Nærings-
utvikling AS.
Budfristen er 13. september kl. 12.00.

reC-byggene 
til salgs

det er snart gått to år 
siden siste wafer ble 
produsert i reC Wafer 
Multi-bygget. Nå først 
er lokalene som huset 
waferproduksjonen 
lagt ut for salg.

Multibygget selges

Travelt i Glomfjord havn er ikke uvanlig, men dette bildet er likevel spesielt. På en og samme tid denne dagen i forrige uke var nemlig seks båter inne, derav tre ved 
hovedkaia til Yara. Dermed måtte to råstoffbåter, «Wilson Ross» og «Wilson Maas», ligge i to dager ved kaia til Meløy Havnebygg. Til venstre ser vi ammoniakkbåten 
«Sundstraum». Ved agentkontoret og hos entreprenør Terje Halsan AS kan man ikke huske sist det skjedde at den tidligere råglasskaia måtte tas i bruk på denne måten. 
Den hyggelige bakgrunnen er selvsagt at det går så det griner i Yara-produksjonen i Glomfjord.


