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Yara har innviet investeringer for hele 170 millioner kroner 
i juni. Først nye kompressorer i Syrefabrikken, og så 350 
meter med totalrenovert kai. 
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Industrifolk gratulerer 
disse med rund-dager i 
juli og august!
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folk

gratulerer

Trond Fjærem Thomas Wærnes Moen

Vi snakker om prosjekt nye kompressorer i 
Syre A-fabrikken. Et stort, og svært viktig 
prosjekt som i tillegg til implementering av 
nytt produksjonsutstyr reduserer energifor-
bruket i syreproduksjonen.

STorT og oMFATTend
Det er ikke småtterier som er blitt gjort i 
syrefabrikken i perioden 4. mai til 12. juni. 
Da har nemlig syv personer fra leverandø-
ren – MAN Turbo i Tyskland - samt rundt 
12 fra Bilfinger, vært i sving seint og tidlig 
for å skifte ut kompressorene i syrefabrik-
ken, som var fra 1953 og 1961.
- Framtida vår er sikret ved denne inves-
teringen. Hadde ikke nye kompressorer 
kommet på plass hadde det ikke vært liv 
laga for gjødselproduksjon i Glomfjord, 
sier driftsleder Trond Fjærem.
Kompressorene er konstruert for å holde i 
25 år, og er bygget likt som de gamle, selv 
om disse estetisk sett var litt finere, mener 
Fjærem. 

BeSpArelSer
Mye restgass ble tidligere kjørt forbi 
turbinen, og slapp ut gjennom pipa. Denne 
gassen kjøres nå gjennom turbinen, og dette 
hjelper turbinen til å drive hele kompres-
soren, og man slipper å bruke så mye strøm 
på elektromotoren.
- Det er renset gass som utnyttes. Akslin-
gen får hjelp, slik at motoren ikke belastes 
så hardt. Motoren går sine kilowatt-timer 
uansett, men vi sparer 200 kW per time ved 
å kjøre gassen inn via turbinen, forklarer 
prosjektingeniør Gunnar Estensen.
Det er to kompressorer, og dermed blir be-
sparelsen på 400 kW per time. De nye kom-
pressorene representerer en kjent teknologi 
i Yara-systemet.

den stOre jObben
80 millioner kroner er in-
vestert. og syrefabrikkens 
framtid er sikret.

 - de gamle kompressorene fra 1953 og 1961 har gjort jobben, men skal nå 
selges som skrapjern, sier Trond Fjærem.

VellykkeT proSJekT
Bytte av kompressorer gikk veldig bra. 
Uten skader og litt fortere enn planlagt. Og 
det var mange som var møtt opp da de nye 
kompressorene skulle startes, seks døgn 
tidligere enn planen.
- Vi oppdaget en liten oljelekkasje, men 
denne ble utbedret og reparert, og deret-
ter har kompressorene vært i gang, sier 
Fjærem. 
For operatørene i syrefabrikken er det blitt 
noen få forandringer.
- De nye kompressorene er mye bedre 
sikret mot havari, og det er en del nye 
alarmer å forholde seg til for operatørene. 

De må foreløpig ut på kompressoren for å 
justere på turbinen, men her kommer det en 
ny regulering som kan justeres fra kontroll-
rommet, sier Fjærem.

STore koSTnAder
Hele prosjektet har kostet mellom 75 og 
80 millioner kroner. Og har vært planlagt i 
lang tid.
- Faktisk ble det ved forrige revisjon av 
kompressorene, for seks år siden, bestemt 
at de skulle skiftes ut. Meningen var at de 
nye skulle komme på plass i 2012, men 
utstyret ble ikke ferdig, sier Estensen.
Som forteller at ettersyn og revisjon også i 

fortsettelsen blir hvert fjerde år.
- Det er MAN sine folk som skal følge opp 
og ha ettersyn med kompressorene. Revi-
sjonsstansen er alltid to-tre dager lengre når 
dette gjøres. Da er det lager, rotor og tetnin-
ger mellom de ulike trinnene i kompresso-
ren som sjekkes. Mekanisk slitasje gjør det 
nødvendig å sjekke kompressorene hvert 
fjerde år, og da demonteres utstyret, sier 
Trond Fjærem.
De gamle og godt brukte kompressorene er 
av støpejern og kommer til å bli solgt. 
- Her er det mye verdifullt materiale, av-
slutter Fjærem.

de to ny kompressorene har sikret drift i syrefabrikken i 25 år. et lanvarig og stort prosjekt er nå over. F.v. driftsingeniør gunnar esten-
sen og driftsleder Trond Fjærem i syrefabrikken.

Her trykker skiftleder Trond Antonsen på knappen og starter to nye kompressorer i Syre A-fabrik-
ken. Til stede var også Arve Jordal, Håkon Taraldsen, gunnar estensen, og Morten rødberg, 

fikk hms-pris
I Glomfjord har ISS 
drevet med renhold i 
10 år. og gått fra å ha 
et litt frynsete rykte til 
å fremstå som en avde-
ling fornøyde medar-
beidere med lavt syke-
fravær.

de ansatte ved iSS sitt kontor i glomfjord fikk servert kaffe og kake i anledning HMS-prisen for 2012. F.v. Wali Haidiri, 
Tipsuda Frøskeland, Buarian Bergli, Somsri Sinsiri, Martha pettersen, petya Simonsen, Caroline gjestemoen (Bodø) og 
line Åsvang dahl.

Sindre 
Kibsgaard 
og Isabel 
Hansen ble 
16. april lyk-
kelige for-
eldre til sin 
førstefødte. 
Vetle var 52 
cm. lang og 
3.950 gram 
da han kom 
til verden. 
Familien er 
bosatt på 
Inndyr.

velkOmmen til verden!

25 år
Rudi André Zahl, Yara, 10. juli

30 år
Espen André Myrvang, Yara, 2. august
Chris André Halsan, Terje Halsan AS, 16. august
Thomas Wærnes Moen, Invis, 18. august

40 år
Siw Jensen, Yara, 23. juli

45 år
Jarle Cato Sivertsen, Yara, 2. juli
Christie Jumilla, MBS, 3. august

50 år
Ragnar Fagervik, EWOS, 29. juni
Frode Åsvang, EWOS, 2. juli
Gunnar Midthun, Yara, 5. juli

55 år
Trond Fjærem, Yara, 14. juli

60 år
Johnny D. Kristensen, Bilfinger, 10. august

3. april 
fikk Beate 
Angell og 
Steffen 
Kildal en 
sønn. Olav 
var 2.920gr 
og 46 cm. 
da han kom 
til verden.

15. juni giftet Astrid Trondsen, EWOS, seg 
med sin Roy Magne Hansen på Sørfinnset. Vi 
gratulerer og ønsker dem alt godt i fremtiden! 

- Glomfjordavdelingen presterer 
gode resultater, og har bidratt til at 
Nordland har fått ISS-konsernets 
HMS-pris, sier avdelingsleder ren-
hold i Nordland, Caroline Gjeste-
moen.

FokuS pÅ MilJø
ISS har stort miljøfokus, og nå har 
bedriften kvalifisert seg til Svane-
merket. Flere og flere etterspør dette, 
i følge avdelingslederen. 
- Blant annet Coop forlanger at 
renholdstjenestene de kjøper er 
Svanemerke-godkjent, forteller hun.

Personalet jobber nå på en helt annen 
måte enn tidligere. Fokus på innkjøp, 
kjøring og utslippsreduksjon gjør at 
alle ansatte blir mer bevisst på hva de 
gjør.
- Det er ganske strengt dette med Sva-
nemerking. Vi kan når som helst bli 
kontrollert, og man blir mer bevisst på 
blant annet bruk av vaskemiddel. Rett 
middel på rett plass gjør at man må 
vite hva man gjør, sier Line Åsvang 
Dahl, teamleder i Glomfjord.
Avdelingskontoret i Glomfjord har 
tidligere slitt med et litt frynsete rykte.
- Da jeg kom til Bodø i 2005 var det 
uro blant personalet her i Glomfjord. 
Dette er et tilbakelagt kapittel. Vi 
er veldig opptatt av at alt skal være 
riktig. Ordentlig opplæring, gyldige 
kontrakter, tilbud om fagbrev og det 
å ha fornøyde medarbeidere er viktig, 
sier hun.

FeireT priSen
I anledning avdeling Nordlands nylig 
tildelte HMS-pris fikk avdelingskonto-
ret i Glomfjord storfint besøk forleden. 

Kaffe og marsipankake ble servert, og 
stemningen var god.
- Dere har vært med på å bidra til at vi 
i Nordland har klart å redusere syke-
fraværet i 2012, hilste Gjestemoen.
Som forteller om et sykefravær på 
rundt 6 %.
- Vi trives på jobb. Fire av dagens 11 
ansatte har vært med hele tiden, fra 
ISS overtok renholdstjenestene etter 
Glomfjord Vaskeri for 10 år siden, sier 
teamleder Line.
Som leder arbeidsstokken som server 
rundt 40 kunder i hele Meløy kommu-
ne. Selv holder hun på å skolere seg, 
og skal ta fagbrev i renholdsfaget.
- Det er veldig interessant og relativt 
omfattende. Det er mye å sette seg inn 
i, og jeg lærer noe nytt hele tiden, sier 
Line.
ISS har en egen opplæringsansvarlig 
i Bodø, og over nyttår skal resten av 
staben få tilbud om å ta fagbrev.
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- Vi har brukt mye tid på å få ISO-sertifi-
sering. Det er skrevet 130 prosedyrer på 
hvordan jobber skal utføres i bedriften. Og 
det å satse på opplæring er viktig når man 
skal vokse slik som vi skal, forklarer daglig 
leder Bjørn Wiggo Eriksen.

nye TilSkudd og lÅn
Han gir oss bakgrunnen for at INVIS nå har 
fått tilsagn om nye tilskudd og ny finan-
siering fra Innovasjon Norge. I 2009 og 
-11 mottok bedriften om lag 1,9 millioner 
kroner fra samme avsender, og nå, altså:
- Vi får et tilskudd på 1,3 millioner kroner 
– dette gjelder for i år og neste år. Dessuten 
får vi et risikolån på 2, 5 millioner, opplyser 
han.
- Pengene skal brukes til å investere i ut-
styr, og til videre opplæring i staben.
Fra tidligere artikler vet vi at enginee-
ringbedriften har investert store beløp 
for å bygge seg opp innen 3D-skanning, 
-modellering og -visualisering. Spesialkik-
kert, spesialprogramvare og opplæring er 
store kostnadsdrivere i virksomheten som 
Eriksen etablerte i 2005.

nye oppdrAg oFFSHore
- En ny person er på tur inn i disse dager, 
og vi skal ansette tre nye i år, slik at vi blir 
13, forteller han til Industrifolk.
Bakgrunnen er blant annet hyggelig innpass 
hos nye samarbeidspartnere som boresel-
skapene North Atlantic Drilling og Oddfjell 
Drilling. I tillegg et nytt napp hos Statkraft, 

ny støtte til invis
Industrivisualisering har 
fått nye offshoreoppdrag 
og fortsetter sin ambisiøse 
vekst. Med Innovasjon 
Norge i ryggen.  

Framtiden ser fortsatt lys ut for inViS, fastslår Tor-Christian kristiansen (t.v.) og 
Bjørn Wiggo eriksen. Med nye offshore-oppdrag og ny kapital fra innovasjon 
norge skal staben fortsette og vokse i år.

industrifolk september 2012

nå i form av skanning av hele Øvre 
Røssåga kraftstasjon, etter at Invis også 
har vært inne i samme ærend i Nedre 
Røssåga.
- Vi holder fast ved den oppbemannings-
planen vi nå bruker overfor både Inno-
vasjon Norge og andre samarbeidspart-

nere, bekrefter Bjørn Wiggo.
En plan som er offensiv, kan 
man si. INVIS skal ha 21 an-
satte ved utgangen av neste år, 
30 etter 2015 og 40 i året 2016.

Saksbehandleren i Meløy Elektro strøk 
ikke. Han besto prøven, og kan nå titulere 
seg installatør.

VikTig FunkSJon
En installatør i et elektrofirma har det fag-
lige ansvaret for all planlegging, prosjekte-
ring, utføring og sluttkontroll, verifisering 
og etterkontroll på alt som skjer av instal-
lasjoner i bedriften.
- Du må ha kontroll på det aller meste som 
foregår, og være sikker på at alle opererer 
innenfor gjeldende lover og regler. Det 
handler mye om å ha rett mann på rett 
plass, egentlig.
Ronny gikk opp til den viktige prøven i 
april i år, og er glad for å være ferdig med 
den seks timer lange kraftprøven.
- Jeg endte opp med å levere inn hele 25 

installatørprøven i bOks
- det var en vanskelig 
prøve. Jeg var helt sikker 
på at jeg hadde strøket, 
sier ronny Andersen.

Fagmann: 
Med 
rykende 
fersk 
installa-
tørprøve 
innehar 
ronny 
Ander-
sen nå 
en av de 
viktigste 
rollene i 
et elek-
trofirma.

A4-ark, samt en masse tegninger. Det var 
omfattende og mye å gjøre. Det manglet 
litt på ei av tegningene, men det gikk fint, 
sier han.
Prøven besto i å løse en relevant pro-
blemstilling, og det omfattet alt fra å ha 
samtale med kunde og eier av bygget, se på 
ansvarsforhold, dimensjonere kabler, lys-
beregne rommene og tegne det elektriske 
anlegget slik at en montør skal kunne utføre 
jobben. 
- Alt ble skrevet og tegnet for hånd, sier 
han.

oVerTAr AnSVAreT
Målet til Ronny har vært å ta installatør-
prøven og etter hvert overta ansvaret etter 
Torbjørn Gjerseth, som går av med pensjon 
til nyttår. Alle elektrofirma er pålagt å ha 
en installatør i staben for å kunne utføre 
elektroarbeid.
- Vi har hatt ei fin overlapping og har 
samarbeidet godt de siste to-tre årene. Det 
har vært lærerikt, og veldig utbytterikt for 
min del. 

Nå er han klar til å overta et stort og 
viktig ansvar i bedriften. Det har han 
fått merke allerede.
- Jeg får av og til slengkommentarer om 
at «Det må jo du vite – du er jo instal-
latør», smiler han.
Jobben må han vokse inn i, for det er en 
omfattende rolle han etter hvert får. 

- Vi er et bra fagmiljø her på huset, med 
fagfolk på Meløy Energi å støtte oss på. 
Ronny Andersen har siden juni 2002 
jobbet i Meløy Elektro, og etter ei 
arbeidsulykke i 2005 omskolerte han 
seg og tok teknisk fagskole. Siden 2008 
har han jobbet som saksbehandler i 
selskapet.

øker 
enda 
mer

nå sprayes det lut også i løype 1, og Frank 
robert eriksen er fornøyd med en pen øk-
ning i produksjonskapasiteten. 

under innføringen av spraying av lut på løype 1 har Mathias leonhardsen vært involvert i opplæring av blant annet Thea eggen (t.v.) 
og Jon inge drevland.

For et år tilbake ble løype 3 klar for spray-
ing av lut i tørka. Effekten på produksjons-
kapasiteten har vært gledelig.  
- Vi har nok økt opp mot 20 prosent på 
enkelte gjødselsorter, sier prosessingeniør 
Frank Robert Eriksen i Yara. 

Spraying av lut også i pro-
duksjonsløype 1 hos Yara er 
nå innført. og resultatene 
ser svært oppløftende ut. 

klArT Til Mer
Allerede ved fjorårets revisjonsstans ble 
løype 1 klargjort i tørka. Det er i tørketrom-
melen den største jobben gjøres, og den kan 
kun skje når utstyret står.
- Utover høsten og vinteren har det blitt 
lagt opp rørsystemer og pumpe. I februar 
var det klart for å starte med å spraye lut 
også i løype 1, forteller Eriksen.
Som videre forteller at det under årets 
revisjonsstans ble klargjort i den siste 
produksjonslinja, slik at mulighetene for 
spraying av lut også ligger der. Nå skal 
behovet vurderes om også løype 2 skal ha 
tilsvarende teknologi.

økT produkSJon
Bakgrunnen for innføring av lutspraying 

var i utgangspunktet å flytte flaskehalsen 
fra tørrdelen, som i perioder har ført til at 
produksjonskapasiteten ikke har blitt utnyt-
tet, og til syrefabrikken.
- Et internt prosjekt i Yara går ut på å hente 
ut mest mulig produksjonskapasitet i de 
eksisterende fabrikkene. Dette har ført til 
at vi har fått tilført midler til lutspraying, 
og også andre prosjekt. I sum gir spraying 
av lut mer tonn produsert NPK, forklarer 
Frank Robert.
Det er kun gjødseltyper med lite fosfor 
(P) som blir sprayet med lut i tørka. Dette 
gjelder rundt 6 av 25 gjødseltyper. 

FerieTiden nærMer Seg
- Alle tre løypene kjører alltid samme gjød-
seltype. Når vi øker forbruket på lut øker 

samtidig produksjonsmengden. Normalt 
ligger vi på 13-14 kubikk lutforbruk på ei 
produksjonsløype. Når lut sprayes brukes 
det opptil 18 kubikk. Og produksjonsøknin-
gen er svært gledelig, sier Eriksen.
Som har måttet øke målene for maksimal 
produksjonsmengde etter hvert som spray-
ing av lut har fått effekt. 
Nå nærmer ferieavviklingen seg, og ferievi-
karene inntar produksjonslokalene.
- I fjor kuttet vi spraying av lut i ferie-
perioden. Men i år skal ferievikarene få 
opplæring også i dette med spraying av lut, 
avslutter Frank Robert Eriksen. 

Varm lut og pumpe under trykk gjør at 
spraying av lut innebærer litt ekstra fokus, 
og da er det viktig at alle er trygge på hånd-
teringen, i følge Eriksen. 
- Mathias har vært profesjonell og har 
håndtert dette på en veldig god måte. Han 
er engasjert og har gode kunnskaper om 
lutspraying, sier han.

proSJekTBASerT
Den unge prosessoperatøren har fulgt opp 
prosjektet på dagtid i ti uker fra slutten av 
februar.
- Veldig artig å få muligheten til å jobbe 
med dette prosjektet i samarbeid med andre 
skift, samt produksjonsledelsen. Jeg lært 
veldig mye, og det kjentes ut som om jeg 
begynte i en helt ny jobb, faktisk. Nye folk, 
nye fokusområder, og det å få kartlegge og 

mathias i førersetet
- Mathias Leonhardsen (24) 
har vært en viktig brikke 
for å få lutspraying opp og 
gå på alle skift, sier Frank 
robert eriksen. 

Mathias leonhardsen

forske i prosesser. For meg har dette vært 
midt i blinken, og absolutt gitt mersmak, 
innrømmer Mathias.
Jobben har blant annet gått ut på å utarbei-
de instrukser og prosedyrer. Og hovedfoku-
set har hele tiden vært kvalitet. 
- Det er viktig å få analyser og notater 
underveis. Så ble det laget skjema over 
hvilke gjødseltyper vi kunne spraye lut på, 
hva vi må være obs på i forhold til normal 
drift, påvirker det sluttkvaliteten, og hva 
det gamle produksjonsutstyret kan tåle. 
Alle start- og stopprosedyrer er nå laget, i 
samarbeid med Frank Robert Eriksen. Nå 
kan hvilken operatør som helst kunne starte 
utstyret, sier Mathias.

giVende JoBB
Mathias synes det er spennende å kunne 
forske på problemstillinger.
- Jeg har fått lært fra meg noe, og i tillegg 
fått møtt andre skift og utvekslet erfaring. 
Det handler om å gjøre ting likt, på best 
mulig måte. Når man går og ser, kommer 
man frem til beste praksis. Prosessen har 
vært veldig artig, og jeg liker å spekulere 

og plages med ting, innrømmer han.
Som tidlig viste interesse for dette med 
spraying av lut, og har gjort en god jobb 
med det. Derfor var det naturlig at han også 
fulgte med implementeringen på løype 1. 
I følge produksjonssjef Morten Høvset er 
det spesielt at en operatør har vært tatt ut av 
skift og over på dagtid for å kjøre prosjekt. 
- Det har vi ikke tradisjon for i Yara. Det 
har vært en suksess, og vi kan godt se for 
oss å gjøre det flere ganger, sier han.

- Tre operatører på tørrdelen er nå ekstra 
godt opplært og fått prøvd det godt ut. Nå 
er det innarbeidet gode rutiner og ordnin-
ger, og vi ser en god økning på de gjødsel-
typene som nå sprayes med lut. Og en god 
produksjonsøkning på enkelte gjødseltyper 
har vi klart å oppnå, avslutter Mathias 
Leonhardsen stolt. 
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nOe fOr din 
bedrift?

Vi befinner oss i de store lagerlokalene 
etasjen over innkjøpsavdelingen til Yara. 
Tett i tett står de, arkivskapene fullpakket 
med tegninger. Og ikke hvilke som helst 
tegninger. 25.000 tekniske detaljtegninger 
fra Hydro og deretter Yaras virksomhet i 
Glomfjord – de eldste er fra krigens dager.
- Denne nesten 50 år gamle tegningen fra 
fullgjødselfabrikken har initialene RV, men 
vi vet jo ikke hvem dét var. Men se hvilket 
arbeid som ligger bak, og hvor nøyaktig 
den er, tegnet med blyant og uten alle de 
instrumentene vi bruker i dag! sier Ronny.

TungVinT Før
Det var i januar i fjor at jobben begynte for 

gjør papir Overflødig
- denne tegningen er fra 
1965, se hvor detaljert den 
er, etasje for etasje i fabrik-
ken. tegnet med blyant! 
viser ronny olsen og rose 
hetzler. Velkommen til Invis 
og Yaras nye, digitale teg-
ningsarkiv!

alvor. Yara hadde lenge sett behovet for å 
digitalisere det voldsomme tegningsarkivet. 
I 2013 er store papirtegninger i bredde og 
lengde på over meteren både tungvint og 
lite tilgjengelig.
- Når en vedlikeholdsleder i for eksempel 
fullgjødselfabrikken trengte en tegning 
av en installasjon, måtte han rett og slett 
møte opp i arkivet og lete den opp der, og 
forholde seg til en ganske svær papirteg-
ning. Arkivsystemet var utmerket, og masse 
av tegningene gjelder utstyr som fortsatt 
er i bruk. Men, å lete i et arkiv på denne 
måten er mye arbeid – det tar tid. Dette 
var bakgrunnen for at Yara kom i kontakt 
med oss, med tanke på å lage et elektronisk 
arkiv, forklarer Ronny.

inVeSTerTe BeTydelig
For ikke bare jobber Invis selv med 3D-
skanning, -modellering og -visualisering 
for industrivirksomheter. Engineeringbe-
driften kunne også tilby digitalisering av 
det store arkivet, gjøre det lett tilgjengelig i 
Yaras eget SAP-system og sørge for sikker 
lagring.
- Med alt av tilrettelegging, programvare 
og programmering har vi investert om lag 

300.000 kroner i denne satsingen, opplyser 
daglig leder Bjørn Wiggo Eriksen i Invis.
Dermed er det i dag i praksis Invis som har 
og betjener Yaras tegningsarkiv i Glom-
fjord. Og som en vedlikeholdsleder eller 
ingeniør kan kontakte dersom en tegning 
ennå ikke er digitalisert.
- For alt er ikke gjort tilgjengelig i SAP 
ennå, forklarer Rose Hetzler.
- Men vi har skannet godt og vel 16.000 
av tegningene. Både våre skanninger og 
digitale tegninger i andre formater lagres nå 
som pdf-fil i god kvalitet, og blir etter hvert 
tilgjengelig fra den enkeltes datamaskin.

gJør SøkBAr
Dette er selvsagt hovedhensikten. At 
enkelt-tegningen er søkbar og kan hentes 
gjennom nettleseren på maskinen til den 
som etterspør, og uten behov for egen pro-
gramvare for å kunne åpne og lese. Rose og 
Ronny skanner først tegningen i sin gigas-
kanner. Så tas en råfil opp i et redigerings-
program der skanningen gjøres svart-hvit 
og får et nummer, og deretter åpnes den i et 
nytt program der den utstyres med litt tekst 
med tanke på god søkbarhet.
- Så vi bruker kanskje 4-5 minutter på å 
ferdigstille hver tegning, opplyser de to.
Ronny har jobbet om lag 70 prosent stilling 
med dette siden januar i fjor, og Rose noe 
av det samme, i kombinasjon med andre 
administrative oppgaver. Invis er i ferd med 
å bli ISO-sertifisert, og det nye, elektro-
niske tegningsarkivet er i trygge hender 
med egen backup-løsning i samarbeid med 
IKT-leverandøren iTet i Bodø. 

nyTT ForreTningSoMrÅde
De eldste «objektene»  Ronny og Rose be-
handler, er fra 1940-tallet – de forteller om 
tyske tegninger som skisserer aluminiumfa-
brikk i Glomfjord. Arkivet kan altså sees på 
som verdifullt på mer enn én måte.
- Vi ser definitivt at dette er et forretnings-
område som vi kan satse mer på, fastslår 
Bjørn Wiggo.
- Det er mange mulige kunder for disse 
tjenestene. Dette med dokumentasjon blir 
viktigere og viktigere, og alle bedrifter er 
opptatt av å effektivisere. Og med høyhas-
tighetslinjer og dagens bruk av web-en, 
er vi kommet så langt at dette kan være 
interessant å selge også til andre enn Yara, 
sier han.

Men se hvilket arbeid som ligger bak, og hvor 
nøyaktig den er, tegnet med blyant og uten 
alle de instrumentene vi bruker i dag!

ronny olSen

dette med dokumen-
tasjon blir viktigere 
og viktigere, og alle 
bedrifter er opptatt 
av å effektivisere. 

BJørn Wiggo erikSen

- de eldste tegningene er tyske, og fra krigens dager, opplyser ronny olsen og rose 
Hetzler, som siden januar i fjor har jobbet med å digitalisere yaras enorme tegningsarkiv.

invis investerte om lag 300.000 kroner da yara ba bedriften ta jobben med tegningsarki-
vet. et viktig verktøy er denne skanneren som tar formater opp til A0, altså om lag 120 x 
85 centimeter.

25.000 tekniske tegninger, lagret i enorme hengemapper eller i arkivskap med spesial-
skuffer. dette er viktig arbeidsinnhold for ronny og rose i invis. Arkivskapene er samlet 
i lagrene nær deres egne kontorer over innkjøpsavdelingen til yara.

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
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Øvre Glomvann og Hydrodammen. Den 
kanskje viktigste årsaken til at nettopp av-
sidesliggende Glomfjord er så attraktivt for 
industrietablering. Rikelige mengder kaldt 
kjølevann, 4 grader kaldt i årsgjennomsnitt.
- Nå kan du åpne! sier beredskapslederen i 
telefonen ned til Yara-operatøren i syrefa-
brikken.
Så peker han oppover i lia, i retning Øvre 
Glomvann. Om lag 200 høydemeter over 
oss, to små kilometer unna, der ser vi det: 
vannspruten ut av tapperøret øker betrakte-
lig – vannet dundrer nedover elvedalen.
- Slik øker vi vannstanden her i Hydro-
dammen. For nå skal vi få skyllet bort det 
slammet av mold og mose som har samlet 
seg her på toppen av demningen, forklarer 
Per Frøskeland.
Ingen grunn til å vente. Det dreier seg om 
vannforsyningen til gjødselproduksjonen, 
og da haster alt. Så stort er nemlig eksem-
pel forbruket, at uten tilsig fra naturen 
tømmes den velvoksne Hydrodammen på 
2-3 timer…

deT VikTige VAnneT
Vi befinner oss altså 280 meter over havet 
og skuer ut over vannspeilet i Hydrodam-
men. Musklene til beredskapsbilen har 
tatt oss opp de knallbratte kneikene fra 
Bjerkelia i Glomfjord. Frøskeland er på 
inspeksjon, og vi vet at han har nyheter å 
fortelle. Fra før kjenner vi til fordelene ved 
å etablere virksomhet i Glomfjord Indus-
tripark - tilgangen på kraft, kompetente 
fagfolk, infrastruktur og etablert skiftkultur 
kommer høyt opp på lista. Men her står vi 
altså ved hjertet i en annen prosess som er 
aldeles kritisk viktig, samtidig som det er 
en naturgitt fordel Glomfjord.
- Vi vet at for andre industrimiljøer, gjerne i 
andre land, så er dette med tilgang til kjøle-
vann et problem. De har for lite av det slik 
at det de har må gjenvinnes, og det holder 
for høy temperatur. Her har vi så mye vann 
vi vil ha, og det har lav temperatur – per-
fekt for prosessindustri, fastslår Per og ser 
ut over dammen og fjellområdene rundt.
- For Yara og resten av industriparken er 
kjøringen av vannverket, kraftstasjonen, 
ventilhusene og rørgatene, kritisk viktig til 
enhver tid. Maksforbruket er på 4.200 ku-
bikkmeter vann i timen. Det er fem ganger 
mer enn hele Bodø! opplyser han.

Én erSTATTer To
Denne dagen, som i hele vår, er det hektisk 
anleggsvirksomhet rett nedenfor Hydro-
dammen. Representert blant arbeidsjakkene 
er både hovedentreprenør Moldjord Bygg 
og Anlegg og bedriftene Bilfinger, Plast-
sveis, Nordland Betongsagservice og Terje 
Halsan AS. Nytt hovedrør legges nemlig ut 
av dammen og inn i et splitter nytt ventil-
hus som er dimensjonert for nye tider.

det viktige, viktige vannet
- herfra forsynes Yara og 
industriparken med inntil 
4.200 kubikkmeter vann i 
timen. det er fem ganger 
mer enn hele bodø! fortel-
ler beredskapsleder Per 
Frøskeland. etter 70 år skal 
den kritisk viktige vann-
vegen ned fra fjellet for-
nyes for over 70 millioner 
kroner.

- denne gamle rørgata er i forholdsvis god stand. Men i årene 
som kommer vil vi oppleve stadig hyppigere lekkasjer – den er 
tross alt omtrent 70 år gammelt, sier per Frøskeland.

her har vi så mye vann vi vil ha, og det har lav 
temperatur – perfekt for prosessindustri.

per FrøSkelAnd

den totale investerin-
gen vi gjør i vannver-
ket nå blir et sted mel-
lom 70 og 90 millioner 
kroner. 

leiF kriSTiAnSen

- De har ligget siden tidlig på 1950-tallet, 
de to rørgatene som går i hver sin trasé ned 
til industriparken. De er i helt grei stand, 
det er ingen fare for at de skal kollapse. 
Men, vi vil oppleve stadig hyppigere lekka-
sjer i tiden som kommer, de er tross alt noe 
sånt som 70 år gamle, forteller Per.
For her kommer nyheten. I år, neste år og 
i 2015 planlegger industripark-eier Yara å 
bruke mellom 70 og 90 millioner kroner til 
å oppgradere vannverket. Trinn 1 er altså 
det nye dam-røret og det nye ventilhuset. 
- Nå får vi større fleksibilitet. Løsningen vi 
velger er nok å legge ny rørgate med dia-
meter på om lag 1 meter, altså det dobbelte 
av de to gamle. Da kan vi forsyne parken 
med ett rør, og beholde det gamle i den 
andre traséen som en reserve og sikkerhet. 

liVgiVende gJenBruk
Øvre Glomvann og magasinet nedenfor 
som kalles Hydrodammen er brukt som 
vannkilde for industrivirksomheten i 
Glomfjord lenger enn gjødselproduksjonen. 
I sinksmelteverkets tid på 1930-tallet ble 
det lagt trerør ned fjellet, og tidligere var 
dagens kirkepark et vannspeil som matet 
videre ned bakken til fabrikkene. I dagens 
vannverk forsyner Øvre Glomvann og 
Tidemannvannene Hydrodammen, som 
igjen sender vannet gjennom ventilhus og 
to rørgater ned til ventilhusene i parken 
– ett ved Rema 1000 og ett ved informa-
sjonssalen. Meløy kommune henter vann til 
husstandene fra ventilhus i Bjerkelia, ved 
Glomfjord skole og ved Rema-bygget. I 
industriparken var og er Yara den suverent 
største brukeren av vannet, som i hovedsak 
benyttes til å kjøle gassen som blir brent i 
ovnene i syrefabrikken. I perioder stor-
forbruker også Marine Harvest, mens den 
tidligere REC-klyngens forbruk lå på om 
lag 800 kubikkmeter i timen, også dette 
hovedsakelig til kjøling av ovner.
- Etter at kjølevannet er brukt hos Yara, går 
det inn i systemet til Marine Harvest, som 
dermed får temperert vann til lav kostnad i 
sin produksjon av smolt, opplyser Per.
Dette har vært et typisk konkurransefor-
trinn og en forutsetning for at Glomfjord 
har kunnet ha smoltproduksjon siden 1987.

7-8 Mill. i År
Dagens vannverk dekker i utgangspunktet 
behovet. Riktignok husker industriveteraner 
at man etter det knusktørre 1987 vurderte 
andre løsninger. For da måtte gjødselfabrik-
ken kjøre redusert i flere måneder i -88 på 
grunn av vannmangel. Og, for få år siden, 
da det kokte av aktivitet i alle fabrikker i 
parken, vurderte Yara å hekte seg på vann-
gata til Marine Harvest, den som henter 
vann fra Statkrafts kraftstasjon på Fykan. 
Dette ble ikke aktuelt, og i dagens situasjon 
er ikke vannmangel et akutt-tema. Men for-
bruket er fortsatt voldsomt, og kontinuerlig 
tilgang er kritisk viktig. Dermed oppgrade-
ringen som denne artikkelen handler om.
- Det arbeidet vi gjør i vår og sommer, 
det vi kan kalle trinn 1, beløper seg til 7-8 
millioner kroner. At Yara sentralt har god-
kjent dette, er jo en indikasjon på at vi får 
fortsette de neste to årene, slik at den totale 
investeringen vi gjør i vannverket nå blir 
et sted mellom 70 og 90 millioner kroner, 
forteller parksjef Leif Kristiansen.
- Nå planlegger vi for at trinn 2 kan koor-
dineres med at Statkraft neste år skal legge 
sin nye kraftlinje fra Fykan via Glomen, 
Jæra, Bjerkelia, Vassaksla og til industri-
parken.

- HVordAn klArTe de deT?
Det var i mars i år at Terje Halsan AS 
innledet årets store anleggsprosjekt over 
Bjerkelia.
- Ja, det tok lang tid å fjerne snø og is fra 
vegen opp. Det var 1 meter og 80 centi-
meter med snø og is på det meste, vi måtte 
bruke gravemaskin til jobben, husker 
Halsan-formann Håvard Jentoftsen.
Anleggsvegen er renovert i forbindelse 
med prosjektet, men det bratte terrenget er 
en ekstra utfordring når anleggsmaskinene 
alene veier flere titalls tonn. Hvermannsen 

kan bli passe skjelven av bare å kjøre turen 
med pickup. Per Frøskeland manøvrerer 
oss ned fjellet med beredskapsbilen.
- Når du ser dette terrenget – tenk for et slit 
det var for dem som lagde disse rørgatene 
for 70 år siden! De hadde nesten ingen av 
hjelpemidlene vi har! Og ingenting er gjort 
lettvint – hver en meter er godt nedgravd 
og dekket til, enten det er gjennom myr, 
stein eller fjell. Det er helt utrolig å tenke 
på – hvordan klarte de det? spør Per med 
et smil.

- industriparkens vannforbruk er fem ganger så stort som hele Bodø! forteller beredskapsleder per Frøskeland. Her inspiserer han 
demningen i front av den viktige Hydrodammen over Bjerkelia. i sommer utfører yara trinn 1 i en omfattende oppgradering av vann-
verket.

Med en middeltemperatur på bare 4 grader er vannet som mates ned fra Hydrodammen perfekt for kjøling og industriell virksomhet. 
Her ser vi kraftstasjonen og rørgata og elvedalen opp mot øvre glomvann.

nytt utløpsrør gjennom tunnelen fra Hydrodammen og til et nytt 
ventilhus er hoveddelene i årets anleggsarbeid, som bare er en 
«innledning» til hovedprosjektet. 

det nye ventilhuset som snart er klart til å bli påkoblet rørgaten 
ned til industriparken. Trolig blir den varige løsningen ett rør som 
har om lag dobbel diameter i forhold til de to gamle rørgatene.

i bratt og vanskelig terreng er det krevende anleggsarbeid når 
rør med svært voksne dimensjoner skal monteres.
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Høyt oppe i Bjerkelia og rett nedenfor 
Hydrodammen er tre karer fra Terje Halsan 
AS på plass for å bidra i det som er trinn 1 
i Yaras utskifting av vannrørgate. Formann 
Håvard Jentoftsen har Jan Eivind Karlsen i 
jobb med rivingsroboten og Jan Erik Mag-
nussen som sjåfør på kranbilen.

ikke MAgeVondT
- Neida, jeg har ikke vondt i magen! hum-
rer Jan Erik over spørsmålet.
- Det går greit. Men det er jo ikke akkurat 
en standardjobb, nei. Den bilen der veier 28 
tonn, og så kommer lasta i tillegg. Og det 
er ganske bratt, så vi har plagdes en god del 
med å komme oss opp, innrømmer sjåføren.
Han har lang erfaring bak rattet, og etter 
noen år hos REC Wafer Mono er han 
tilbake hos Terje Halsan AS. Her oppe i ter-
renget der ingen skulle tru at nokon kunne 
få opp en diger lastebil, bekrefter Jan Erik 
for oss det vi allerede visste om jobben han 
gjør: det er ikke en jobb for hvemsomhelst.

Full konSenTrASJon
- Det gjelder å holde tunga rett i munnen og 
være 100 prosent konsentrert, forklarer han.
Denne formiddagen frakter han opp tung 
og særdeles kostbar innmat til det nye 
ventilhuset nedenfor Hydrodammen. De 
voldsomme rørkonstruksjonene må heises 
inn midt blant jernbinderne som er begynt å 
lage vegger i ventilhuset. Jan Erik har vært 
en viktig mann for å få fraktet opp både 
utstyret til selve riggen og de permanente 
vannverk-installasjonene.

brattjObb-karene
- det gjelder å skru av ra-
dioen, åpne vinduet og 
være 100 prosent konsen-
trert. og det gjelder å stop-
pe før det er for sent!

den ser ut som en miniatyrgravemaskin, denne rivingsroboten fra nordland Betongsagservice. Her bruker Hal-
sans Jan eivind karlsen den til planering før det nye røret skal legges i tunnelen inn til Hydrodammen.

- Jeg skrur av radioen og ruller ned vinduet 
slik at jeg kan høre godt og få med meg alle 
beskjeder utenfra, forteller han om jobben 
som krever både erfaring, dyktighet og 
absolutt full konsentrasjon.

VikTig leVerAndør
I dette trinn 1 i Yaras vannverk-oppgra-
dering er altså Terje Halsan AS en av de 
viktige leverandørene til hovedentreprenør 

Moldjord Bygg og Anlegg.
- For det første måtte vi bruke avsindig 
lang tid på å fjerne all snøen og isen for å 
kunne åpne anleggsvegen opp hit i mars, 
forteller formann Håvard Jentoftsen. 
- På det dypeste var det 1 meter og 80. Og 
så har vi måttet oppgradere vegen en del 
underveis.
Han har hatt fra to til fem mann på oppdra-
get, og de har gravd og sprengt ut tomta, 

laget riggområde rundt det nye ventilhuset 
og for den kommende plastsveisingen og 
revet portalbygget ved rørtunnelen inn til 
Hydrodammen.
- Det spesielle ved oppdraget er vel at det 
er såpass hastig – det er mye arbeid som 
skal gjøres på kort tid. Men at det er bratt 
går greit, vi er jo vant til litt av hvert, smi-
ler Håvard.

- At det er bratt her vi skal jobbe går greit – vi er vant til litt av hvert! sier Håvard Jentoftsen (f.v.), Jan erik Magnussen og Jan eivind 
karlsen i Terje Halsan AS. de deltar i sommerens vannverk-prosjekt over Bjerkelia.

kranbilsjåfør Jan erik heiser på plass tunge installasjoner til det 
nye ventilhuset. - i denne jobben gjelder det å ha tunga rett i 
munnen og være fullt konsentrert, sier han.

Han er hovedverneombud i Haugvik Indus-
triarbeiderforening, som 16. juni passerte 
100 år. En markering av jubiléet ble gjort 
om bord i Yarajenta, men hovedfeiringen 
legges til Sommerdagan, der HIAF er med 
på å sponse konsert med Hellbillies. 

STor BeTydning
Et 100-årsjubileum gir anledning til både 
ettertanke og til å se fremover. På styremø-
tet i forklant av jubileumsturen ble HIAF 
sin betydning for både arbeidstakerne og 
for lokalsamfunnet i Glomfjord trukket 
fram.
- Vi kan nå kreve rettigheter uten at vi står i 
fare for å bli slaktet, sier Vigleik Heimdal.
Sekretæren og de andre i dagens HIAF-
styre er godt fornøyd med forholdet til sin 
arbeidsgiver. 
- Det kommer ikke av seg selv. Det er et 
resultat av et langvarig og godt forhold 
mellom forening og arbeidsgiver. Vi hadde 
nettopp en pensjonist på besøk, en sivilin-
geniør. Han takket HIAF for den pensjons-
ordningen som nå er avtalt i Yara, sier leder 
Frank Andersen.
Også nestleder Roger Midthun trekker frem 
det gode samarbeidsklimaet.
- Foreningen har bidratt til videre vekst i 
Yara. Vi kjenner fabrikken, og vet hvor vi 
ønsker investeringer. Og så bidrar vi til at 
de andre foreningene får de samme godene, 
både når det gjelder pensjon og andre ting. 
Uten et så godt samarbeidsklima hadde vi 
nok slitt litt, sier han.

nødVendige oMSTillinger
Han er klar på at fabrikken i Glomfjord har 
store utfordringer, og at det ikke er gitt at 
gjødsel skal produseres så langt nord.

hiaf 
i 100
- hIAF har vært en viktig 
aktør som har sikret oss ret-
tigheter. det har vært noen 
kamper, men nå er vi mye 
mer enige. Arbeidsmiljøet 
er også deretter, sier Per 
harald eriksen.

i anledning 100-årsjubiléet ble det arrangert tur med yarajenta for styret i HiAF. Her er 
også eva Aspvik kommet til.

kjemper enda: Styret i HiAF forteller om hvor viktig det blir å opprettholde rettighetene deres forkjempere har kjempet fram. F.v. 
roger Midthun, Frode Jørgensen, per Harald eriksen, Ansgar karlsen, André ludvigsen, Christoffer H. Bye, Vigleik Heimdal og Frank 
Andersen. 

- Vi produserer gjødsel mot alle odds her så 
langt nord. Fraktkostnadene er veldig høye. 
Men vi har hele tiden hatt fokus på de faste 
kostnadene og ønsker å sikre arbeidsplas-
sene i stedet for å skape dårligere forhold 
for vår arbeidsgiver, sier PKL-mannen.
Frank Andersen forteller om skiftende tider 
og flere runder med omstilling, spesielt på 
90-tallet. 
- Skulle vi overleve måtte vi gjøre tiltak. 
Men vi hadde en åpen dialog. Vi fikk kri-
tikk for å være for enig med ledelsen. Men 
vi ser i dag at det var nødvendig for å sikre 
arbeidsplassene. Den gangen var det ingen 
som måtte gå uten å ha noe nytt å gå til. Vi 
slapp å sende folk ut i intet, og dét er det 
mange som har lagt merke til, sier Frank 
Andersen. 

Mer Å kJeMpe For?
HIAF har fremdeles en viktig rolle i 
arbeidslivet til svært mange Yara-ansatte, i 
følge dem selv.
- Mye er blitt kjempet fram, og de rettig-
hetene skal vi beholde. Vi ser jo at det er 
krefter som ønsker å øke bruken av overtid 
og vikarer, så vi har ennå noe å kjempe for, 
påstår Vigleik Heimdal.
- Hver eneste dag er det saker vi må ta 
stilling til. At fagforeningen holdes utenfor 
dagens omstillingsprosess synes vi er synd. 
Vi er gode å ha som døråpnere, men enkelte 
ganger kan det kanskje være like greit å 

sitte utenfor, og se litt til begge sider, inn-
rømmer Frank Andersen. 
- Det viktigste vi har å kjempe for i dag er 
å unngå ei borgerlig regjering, sier Roger 
Midthun.
Vigleik Heimdal brenner for å få med de 

unge.
- Det er viktig å skape et engasjement blant 
de unge. Vi har for få under 30 år, og det 
er noe vi er nødt til å jobbe for, avslutter 
Vigleik Heimdal.

Yara har lansert sin 
sikkerhetskam-
panje «Safe by 
choice» ved sine 
fabrikkanlegg over 
hele verden, så 
også i Glomfjord. 
Denne brosjyren 
i lommeformat 
inneholder i korte 
trekk konsernets 
sikkerhetsfiloso-
fi, sikkerhetsre-
gler, nødsignaler 
og nødtelefoner, 
og et kart over 
Glomfjord 
Industripark. 
Brosjyren 
henvender 
seg både til 
besøkende 
og ansatte, 
og ved de tre 
portene på 
øvre og nedre 
området mø-
ter man også 
store skilt 
med samme 
budskap.

standardiserer 
på sikkerhet



Hoveddelen av jobben med lærlinger utfører 
Bente Christensen fra opplæringskontorets lo-
kaler i Schalthuset. - Men nå er jeg mer enn før 
ute på arbeidsplassene der lærlingene jobber, 
og det synes jeg er givende, sier hun.

og når en liten sam-
tale kan hjelpe for å 
endre på alt - at ting 
faller på plass slik at 
han kan komme seg 
videre, ja, da er det 
utrolig givende for 
meg! 

BenTe CHriSTenSen
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fakta

 

Fortsetter...

Joda, hun gjør mye av jobben sin ved 
skrivebordet i Schalthuset. Men aldri trives 
Bente Christensen bedre enn når hun kan 
hjelpe en lærling som strever litt, kanskje 
er det motivasjonen som svikter, kanskje 
trivselen.
- Og når en liten samtale kan hjelpe for å 
endre på alt - at ting faller på plass slik at 
han kan komme seg videre, ja, da er det 
utrolig givende for meg! 

de Åpner Seg
Hovedbasen er altså kontorbordet i samme 
lokale som opplæringskollega Finn-Åge 
Pettersen. Men Bentes jobb er mennesker. 
Unge mennesker. MBS Opplæringskontoret 
administrerer i dag 90 løpende lærekon-
trakter i de om lag 35 medlemsbedriftene i 
Meløy, Gildeskål og Rødøy. Ulike bedrif-
ter, en rekke ulike fagområder.
- Jeg er veldig utadvendt, og mener jeg er 
blitt flink til å se hvordan lærlingen har det, 
sånn egentlig. Og det er nok en fordel at jeg 
er mor selv – dette er unge mennesker, og 
overgangen til arbeidslivet kan være tøff 
for mange. Så når de har det vanskelig med 
noe, klarer jeg alltid å få til en samtale der 
de åpner seg. Så kan jeg hjelpe dem slik at 
ting retter på deg, og dét gir virkelig en god 
følelse! smiler hun.
For å administrere lærlinger er mer enn job-
bintervjuer, kontraktskriving og fordeling 
av tilskudd. Bente og Finn-Åge hjelper 
gjerne med både bosted, bli kjent-tiltak og 
altså å finne løsninger når ting er vanskelig 
på eller utenfor jobb.

Skulle FlyTTe, Men…?
Bente Christensen ble født i Glomfjord i 
1958, og har i praksis bare tilbragt tre år 
borte fra industristedet i sitt 55-årige liv. Så 
var det kanskje drømmen om å starte noe 
eget, en butikk, som førte henne til Fauske 
og handelsskole med spesialisering på 
markedsføring.
- Ja, jeg var ganske opphengt i sko en pe-
riode, er det vel fortsatt, og drømte veldig 
om å starte noe eget, altså skobutikk. For 
jeg likte å ha med folk å gjøre, og trivdes 
godt de to årene på slutten av 1970-tallet da 
jeg jobbet for Ernst Nystad på bensinstasjo-
nen her borte.

bente Christensen:

inspirert av unge
Når de strever, så ser hun 
det. og når hun kan hjelpe 
med å løse floken, da er 
jobben med lærlingene al-
ler mest givende.

- Men det ble med drømmen, og jeg er 
egentlig glad for det i dag – det er vel ingen 
8-16-jobb, akkurat, sier Bente.
Som senest i vinter søkte, og fikk, jobb i 
Bodø. Når hennes Geir jobber på anlegg 
og er ukependler, kunne det vært kjekt å bo 
nærmere flyplass og kortere reisetid unna 
barnebarna i Hordaland.
- Men jeg valgte det trygge og kjente her. 
Det har selvfølgelig også med å gjøre at jeg 
har flotte kolleger og en inspirerende jobb. 
Det er jo derfor jeg blir her, år etter år! Vi 
har jo også hytte på Grønøy i vakre Meløy!

kJenner pÅ AnSVAreT
Bente har jobbet med lærlinger i mer enn 
15 år. For etter ansettelsen i Hydro Agri i 
1987 og en del år med lønnsutbetaling, per-
sonaloppgaver og vikaransettelser, ble den 
interne lærlingadministrasjonen  heltidsar-
beid for henne fra 1998. Først i spann med 
Erling Voll, og så med Finn-Åge Pettersen 
da Hydro Agri etablerte eget opplærings-
kontor i 2000. To år senere ble Meløy 

BedriftsService etablert, og med opplæ-
ringskontor som eget forretningsområde, 
håndtert av Pettersen & Christensen.
- Jeg mener jeg er nøyaktig og ærekjær, 
og er opptatt av kvalitet. Det er ikke bare 
å få en lærling inn i en bedrift og så er alt i 
orden. Jeg er opptatt av at lærlingen faktisk 
gjør det han har lyst til, og kommer på rett 
sted. Vi er jo lærlingens nærmeste partner. 
Og så skal bedriften være fornøyd.
- Det verste jeg vet i denne jobben, er når 
vi får en telefon om at en lærling sier opp 

kontrakten sin, eller at det ikke fungerer på 
arbeidsplassen. For vi har jo ansvaret for at 
han kom dit, og kanskje kommer en bedrift 
i knipe når personen slutter. Det kan jo skje 
at vi har feilvurdert en person. Derfor er 
det viktig å kvalitetssikre det arbeidet vi 
gjør med intervjuer, samtaler og veiledning, 
understreker hun.

BenTe CHriSTenSen (55)
Født i 1958, oppvokst og fortsatt bosatt i glomfjord. Har siden 2002 driftet 
opplæringskontoret i Meløy BedriftsService sammen med Finn-Åge pet-
tersen, der hun skaffer bedrifter lærlinger, administrerer lærekontrakter og 
hjelper lærlinger med både bosted og praktisk tilrettelegging både på og 
utenfor jobb. etter handelsskole med markedsføring på Fauske fra 1974 til 
-77 etablerte hun seg i glomfjord med sin geir, og jobbet først i nær to år ved 
bensinstasjonen til ernst nystad før hun fikk barna Stian (f. 1979) og Tone (f. 
1980). etter noen år med sommerjobb ved skipningskontoret i Hydro Agri fikk 
Bente deretter vikariat ved lønningskontoret fra 1987, og løste de neste årene 
oppgaver innen både lønn, personal, vikaransettelse og etter hvert lærlingad-
ministrasjon. da MBS ble etablert i 2002 var hun selv, Finn-Åge, Stein kvalnes 
og Jan-robert Skaland de først ansatte. Bente er søster av Willy pedersen på 
reipå, og datteren Tone har gitt henne to barnebarna Tobias (4) og niklas (7).

Bente Christensen og Finn-Åge pettersen har jobbet i tett tospann med lærlingadministrasjon de siste 13 årene. i dag håndterer de 
om lag 90 løpende kontrakter med i alt 35 medlemsbedrifter.
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Men, ungdommer i dag har nok gjennom åre-
ne blitt vant til at ting blir tilrettelagt for dem 
hele vegen. de er mindre vant til å ta ansvar og 
være streng med seg selv. 

BenTe CHriSTenSen

ungdoM i endring
- Hva har endret seg underveis?
- Det skjer hele tiden endringer i lover og 
direktiver på dette med fagopplæring, så 
det er faktisk en jobb i seg selv å holde 
tunga rett i munnen, sier Bente.
- Når det gjelder ungdommene, er det 
veldig mange flotte folk. Men, ungdommer 
i dag har nok gjennom årene blitt vant til at 
ting blir tilrettelagt for dem hele vegen. De 
er mindre vant til å ta ansvar og være streng 
med seg selv, og da kan overgangen bli brå 
til arbeidslivet, der det å ta ansvar og vise 
initiativ er veldig viktig. De fleste arbeids-
givere ser nok mindre etter karakterer enn 
etter lavt fravær og folk som tar initiativ. 
Dette har kanskje en del unge ikke blitt nok 
bevisstgjort på gjennom skoleårene, mener 
hun.

Mye Mer nÅ
Men altså: det å administrere lærlinger har 
forandret seg betydelig gjennom årene.

- Det er mye mer arbeid rundt dette enn det 
var tidligere. I Hydro-tiden var det liksom 
mer rett fram, løpet var lagt, folkene visste 
hvor de skulle og hva de skulle gjøre. I dag 
er utdanningssystemet mye mer fleksibelt, 
og det kan tilrettelegges veldig mye ut fra 
hva personen har gjort før og skal gjøre vi-
dere. For eksempel å ta inn en lærling med 
«feil» bakgrunn og hjelpe med omskolering 
og undervisning kombinert med jobb. I 
dag har vi derfor et veldig nært og godt 
samarbeid med den videregående skolen, 
der vi syr sammen opplegg for den enkelte, 
forklarer hun.
Mens det er Finn-Åge som tradisjonelt har 
vært mest ute blant medlemsbedriftene og 
på møter og kurs, gjør nå Bente mer av det 
samme.  Mer ute på bedriftsbesøk og halv-
årssamtaler med lærlingene. Dette synes 
hun er givende.

Vil HuSke koSen
- Hva husker du best fra alle årene i dette 

arbeidet?
- Hehe, det første jeg kommer på er faktisk 
da jeg fikk et vikariat i 50 prosent ved løn-
ningskontoret til Hydro, men endte med 
å jobbe 100 prosent og ha ansvaret for å 
betale ut lønna til 600 mann. Det var en 
brå start, syntes jeg, og jeg husker da jeg 
våknet på natta og skrev huskelapper som 

jeg la på nattbordet. Men det var lærerikt, 
og jeg fikk jo fast jobb, da!
- Nei, det jeg vil huske best den dagen jeg 
går av med pensjon, er nok alle de koselige 
opplevelsene med unge lærlinger. Ingen av 
dem er like, og ingen dager på jobb er like. 
Og så vil jeg selvfølgelig huske mine gode 
kolleger!

Bente liker å jobbe med mennesker, og lærlingkontakten er inspirerende. på dette bildet spanderer hun kake på ragnar rasmussen og de andre i den daværende staben ved 
Toyota nordvik. Bedriften ble i 2006 medlemsbedrift nummer 25 i opplæringskontoret, MBS.

1. juni ble han nemlig ansatt i Yara som ope-
ratør. Men Ørnes-gutten kjenner bedriften fra 
tidligere, for i 1998 tok han kjemiprosess-fag-
brev, og jobbet ett- par år i fullgjødselfabrikken 
etter at fagprøven var i boks. Tidligere har han 
erfaring fra både SiNor og også fra ScanCell i 
Narvik.

tilbake til start

Jon inge drevland

- Planen er å få dette inn i budsjettene i 
høst, og at forlengelsen skal ferdigstil-
les neste år, opplyser Yaras vedlike-
holdsleder bygg, Jon Roger Pedersen.
For, i forbindelse med ferdigstillelsen 

fOrlenger, Også
Yara-kaia er renovert for 
nær 90 millioner kroner. 
Nå skal den også forlen-
ges.

av den store kairenoveringen legger vi 
merke til at en forlengelse også er på 
gang. Den nye spuntveggen langs hele 
kaia er forlenget med 20-30 meter, og 
i en bredde på 7-8 meter.
- Dette lå ikke i det opprinnelige 
prosjektet. Men, siden trafikken på 
kaia er økt en del i forbindelse med 
container-utskipning, er det proble-
matisk at kaia er så smal akkurat der. 
Dette har også med sikkerhet å gjøre, 
forklarer Jon Roger.

Bakgrunnen for prosjektet er at Marine 
Harvest mistet rundt 40 prosent av varmt-
vannet i forbindelse med nedleggelsen av 
REC.  I tillegg har Yara økt kjølevanns-
mengden gjennom Syre B-fabrikken(SSB) 
og Marine Harvest hadde ikke kapasitet 
til å nyttiggjøre seg alt kjølevannet.  Det 
ble høsten 2012 nedsatt en prosjektgruppe 
som skulle se på hva som må gjøres for at 
Marine Harvest skal ble mer selvforsynt 
og mindre avhengig av andre bedrifter. Nå 
er del 1 og 2 gjennomført.  Kapasiteten på 
mottak av kjølevann fra SSB er økt og det 
er installert varmepumpe på Haugvik.

Flere Trinn
- Prosjektet går blant annet ut på å sikre 
stabil temperatur på vannet til startfôringa 
på Haugvik-anlegget, forteller prosjektleder 
John-Erik Solbakken hos Marine Harvest.   
Avløpsvannet fra Haugvik inneholder 
fôr-rester og andre sedimenter som filtreres 
bort før det kan sendes gjennom varme-
vekslere, forteller han, og tar oss med inn i 
første huset – vannfiltreringen. 
Vannet går deretter via ei trykkøknings-
pumpe og videre inn i varmepumpa. 
- Vannet trenger trykk for å kunne passere 
først gjennom to avløpsventiler, og deretter 
en for-damper, for så å bli presset gjennom 
en varmeveksler. For å unngå å tape for 
mye temperatur er det et poeng at vannet 
går fortest mulig fra Haugvik-anlegget og 
gjennom varmevekslerne, forklarer han. 

HenTer TeMperATur
De to avsløpsvekslerne i det siste nybyg-
get sørger for oppvarming av råvannet fra 
Hydrodammen. Dette gjøres ved å veksle 
avløpsvannet fra Haugvik-anlegget på rundt 
11 grader med råvannet fra fjellet som hol-
der rundt 6 grader. Det kalde vannet henter 
dermed varme fra det varmeste.
Deretter går vannet inn i varmepumpa. Her 
trykker en kompressor sammen ammoniakk 
i kondensatoren, hvor siste temperaturøk-
ningen skjer før vannet går ut og opp i 

første trinn på plass
På syre C-tomta har det i 
vinter foregått et prosjekt.  
det er investert 7 millioner 
som første «trinn» for å gjøre 
Marine harvest mer selvfor-
synt med varmtvann og litt 
mindre avhengig av øvrige 
bedrifter i industriparken.

nytt: på Syre C-tomta på øvre industriområde er det investert i et nytt bygg til varmepumpa til Marine Harvest.

Henter temperatur: John-erik 
Solbakken viser oss den viktige var-
mepumpa, som er med på å sikre 
varmtvann til fisken på startfôringa 
i Haugvik-anlegget like ved.

startfôringsanlegget.
- Akkurat nå kjøres varmepumpa 
på 50 prosent. Vannet inn i pumpa 
ligger på rundt 11 grader, og for å 
oppnå 13,5 grader trenges ikke mye 
oppvarming. Om vinteren ligger 
råvannstemperaturen på rundt 0 gra-
der, og da yter pumpa rundt 10.000 
kWh, forklarer Solbakken.
Kun opprydding, tilfylling og isole-
ring rundt grunnmuren gjenstår nå 
rundt byggene på syre C-tomta.

Jon Inge drevland fra Ørnes 
er et av de aller nyeste til-
skuddene i fullgjødsla.

- Jeg jobbet to år med celleproduksjon, 
med wafere fra blant annet multifa-
brikken i Glomfjord. Samtidig tok jeg 
mitt andre fagbrev – i kjemisk teknisk, 
forteller han.
Etter å ha returnert til Meløy rundt 2008 
jobbet Jon Inge både for SiC Processing 
og Si Pro, før han ble arbeidsledig 1. 
juni 2012. 
- I fjor sommer fikk jeg sommerjobb i 
Yara. Så ble det vikarjobbing helt til jeg 

nå fikk fast jobb. Det er jeg veldig godt 
fornøyd med, sier han og fortsetter:
- Jeg stortrives her i fullgjødsla. Det 
er et utrolig bra arbeidsmiljø her. Her 
får man brukt både hodet og kroppen i 
jobben.
På fritiden er Jon Inge aktiv med både 
klatring, kajakkpadling og turer i fjellet. 
- Med tre unger blir det en del fotball-
kamper å følge med på også, avslutter 
han.
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- Ja, jeg må innrømme at det har vært svært 
krevende. Men vi er veldig fornøyd med 
at vi er kommet i land, og ikke minst at 
prosjektet er gjennomført uten skader, sier 
prosjektleder Harry Johansen i AF Gruppen.
- Dere har hatt en veldig bra fokus på sikker-
het. Og en spesiell ros til våre ansatte som 
har klart å holde en god produksjon under-
veis – dette har vært komplisert, fastslår 
fabrikksjef Arve Jordal.

endelig enden
Kaia er ferdig! Altså den svært omfattende 
renoveringen og delvis nybyggingen av den 
350 meter lange Yara-kaia. Kontrakten på 65 
millioner kroner pluss en del tilleggsarbeid 
ble overlevert fra hovedentreprenør AF til 
byggherre Yara tidligere denne måneden. 
Om lag en måned etter framdriftsplanen i 
den opprinnelige kontrakten, men i fantas-
tisk vær og i all sin prakt uten båttrafikk, 
siden overrekkelsen ble gjort under revi-
sjonsstansen i fabrikkene.
- Selvfølgelig er vi glad for at vi nå kunne se 
en ende på prosjektet – det har tatt lang tid 
og vært komplisert og krevende på mange 
måter. Og resultatet er vi fornøyd med, dette 
ble meget bra! fastslår Yaras prosjektleder og 
vedlikeholdsleder bygg, Jon Roger Pedersen.
Overleveringsmøtet bestod av standard 
gjennomgang av kontrakt og signering for at 
oppdraget er levert i henhold til avtale. Samt 
mangellisten, som består av om lag 15 punk-
ter – kun «småtterier» som i grove trekk er 
utført i løpet av juni. Og kaffe, wienerbrød 
og bildetaking med Industrifolk, der samar-
beidspartnerne AF Gruppen, Norconsult og 
Yara var representert.

Mye VAr SpeSielT
- For vår del har det vært spesielt å skulle ha 
så stort maskineri inn på en så smal kai, og 
så skulle samkjøre dette med driften av pak-
keri, kai og lager. Det har vært mye logistikk 
inne i bildet, vedgår Harry Johansen.
- Når det gjelder pælene er disse boret ned 
gjennom stein og fjell på grunn av risikoen 
for utrasing i steinmassene. Normalt mon-
teres denne type pæler ved hjelp av «slag-
lodd», så dette oppdraget ble jo sånn sett litt 
spesielt.
Børsnoterte AF Gruppen driver omfattende 
prosjektindustri i hele landet innen eiendom, 
bygg og anlegg, og har i alt 2.600 ansatte i 
Norge, Sverige og Kina. På det meste har 
Harry Johansen hatt 30 av dem sysselsatt i 
kaiprosjektet i Glomfjord.
- Vi har hatt et veldig godt samarbeid med 
drift her, med daglige møter der vi sammen 
planla båtanløpene inn i den øvrige aktivite-
ten, roser Johansen.

liker yArA-SATSing
Dette siste høres kanskje enkelt ut. Men 
husk da at Yara har om lag 350 kaianløp i 
året. Og at om lag en tredel av kaia er revet 
og bygget ny, pluss at absolutt hele kaifron-
ten er byttet ut. Logistikk på nokså høyt 
nivå.
- For oss i PKL endrer ikke den nye kaia på 

håndtrykk til avslutning
- Gratulerer, og takk for 
samarbeidet! de hovedan-
svarlige bak stor-renove-
ringen av Yara-kaia puster 
ut etter et av de største og 
mest krevende vedlike-
holdsprosjektene noensin-
ne i gjødsel-Glomfjord.

kairenoveringen har vært komplisert og krevende fordi båttrafikken og driften av pkl har gått 
for fullt hele veien. dette bildet tatt 1. november i fjor illustrerer noen av utfordringene.

- Vi er meget fornøyd med det endelige resultatet! fastslår fabrikksjef Arve Jordal (t.v.) og takker AF gruppens prosjektleder Harry 
Johansen. Bak fra venstre yaras vedlikeholdsleder bygg Jon roger pedersen og norconsults Tor Berg.

den nye og flotte kaifronten, med 
spuntvegg, pælene av stål og betong, de 
loddrette fenderne og helt ny kaikant.

hverdagen vår, sånn sett. Men, det preger 
folk at Yara med dette viser at man vil satse 
og bruke mye penger i Glomfjord. Nå har 
vi et fundament i flere tiår framover, mot at 
vi før visste at kaia ble dårligere og dårli-
gere, med mange begrensninger, underste-

ker driftssjef Herulf Olsen i PKL.
- Ja, den delen av kaia som er helt ny, tåler 
dobbelt så mye last som den forrige, skyter 
Jon Roger inn.
- Så denne investeringen er raskt inntjent, 
fabrikksjef?

- Tja, den ene hensikten med dette prosjek-
tet var jo å reparere og renovere kaia. Men 
så har mudringen ved kaifronten også gitt 
oss mer dybde, så ja, her ser vi på mu-
lighetene det gir for nye markeder og økt 
eksport, sier Arve Jordal.

Psst! Totalkostnaden for kaipro-
sjektet er 88 millioner kroner. Her 
inngår også renoveringen av «Kai 
65», som skal gjennomføres neste år.

Når Yara investerer noe slikt som 90 mil-
lioner i renovert kai og økt dybde, har det 
selvsagt også med helt nødvendig vedlike-
hold å gjøre. Råstoffbåter har faktisk kun-
net gå på grunn ved kaia, slik det har vært 
til nå. Men, mudringen som gir ni meter 
dybde langs kaifronten er også en viktig 
og strategisk satsing for gjødselfabrikken i 
Glomfjord.

Spennende MuligHeTer
- Helt klart, nå kan vi se på en del helt nye 
markeder som er i vekst. Ikke minst over-
sjøisk, for eksempel Brasil. Til nå har dette 
gitt liten lønnsomhet på grunn av båtstør-

dypere muligheter
9 meter dybde foran kaia 
gir mulighet for mer ek-
sport. oversjøisk.

"helt klart, nå kan vi 
se på en del helt nye 
markeder som er i 
vekst. 
ArVe JordAl

Større dybde og forsterket kai gjør det mulig å ta imot større båter til glomfjord. dette gir muligheter for nye markeder, forteller Arve 
Jordal (t. v.), som her studerer ferdigpapirene for den nye kaia sammen med pkl-driftsleder egil kolvik og Jon roger pedersen.

relsen vi kan ta inn. Men, med ni meters 
dybde kan vi ta imot langt større båter, og 
dét gir veldig spennende muligheter, sier 
fabrikksjef Arve Jordal.
Dermed kan nemlig Glomfjord bli konkur-
ransedyktig i nye markeder, som kan gi et 
enda bedre kostnadsbilde.

øke eFFekTiViTeT, ikke STAB
- Men større kai, større båter, større kvanta 
– man trenger fortsatt den staben man har i 
pakkeri, kai og lager?
- I utgangspunktet trenger vi den beman-
ningen vi har, ja. Men det er heller ikke 
førsteprioritet å øke. Det viktigste nå er å 
bli enda mer effektive og få enda flere tonn 
pr. time ut over kai, understreker han.
- Dette er en kontinuerlig vurdering ut fra 
hvordan markedet endrer seg. Det viktigste 
for oss er å ikke tape i effektivitetskonkur-

ransen mot de andre. Skal vi overleve, må 
vi kunne konkurrere mot resten av verden, 
og det er dette vi må tilpasse bemanningen 
til, sier fabrikksjefen.

Det var i 2003 at daværende direktør Sveinung Skogen og 
fabrikkdirektør Jan-Petter Fossum ble enige om å legge 
Hydros laboratoriedrift inn i MoLab as.
- For Molab var det på dette tidspunktet svært viktig å 
komme seg ut av industriparken på Mo. Overtakelsen i 
Glomfjord var første steg, og senere har selskapet ekspan-
dert også i Porsgrunn og Oslo, sa Sveinung Skogen i sin tale 
under jubileumsmiddagen på Støtt Brygge.
Den nå pensjonerte direktøren var invitert til Glomfjord i 
anledning 10-årsmarkeringen. I tillegg var hovedkontoret på 
Mo representert ved Linda Heian, avdelingsleder for kjemisk 
uorganisk analyse. Hun har tidligere jobbet på laboratoriet i 
Glomfjord, den gang Hydro hadde ansvaret for driften.
Molab Glomfjord består i dag av fem ansatte, og Eli El-
lingsen er avdelingsleder. Tre av de fem ansatte har vært 
med i alle ti årene Molab har drevet laboratoriet.

ti år i glOmfjOrd
Laboratorieselskapet Molab feiret ny-
lig jubileum for Glomfjord-avdelingen.

Jubileum: de ansatte på Molab feiret 10-årsjubiléet på Støtt 
Brygge. Bak f.v. Sveinung Skogen, Bente lorenzen, linda Heian 
og remi Andre olsen. Foran f.v. Terje kolberg, eli ellingsen og 
evy ertsås.
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Sofie Antonsen (21) fra Glomfjord tok 
kjemi prosess-fagbrevet i 2011. Etter 
å ha jobbet som vikar i SFO i noen 
få måneder, returnerte hun til Yara og 
fullgjødselfabrikken i februar 2012. 
Deretter er hun blitt værende.
- Jeg gikk læretiden min på det skiftet 
jeg er på nå, faktisk. Her trives jeg 
veldig godt, både med folkene og med 
jobben, sier Sofie.
Som er i ferd med å gjennomgå opplæ-
ring på flere steder i fabrikken. For tiden 
er hun aller mest i KS-fabrikken, men 
kan også våtdelen. 
- Det er veldig godt å ha fått fast jobb 
her, avslutter ungjenta fra Glomfjord. Sofie Antonsen – ny i fullgjødsla.

Ved nyttår startet John Arne Johansen 
(40) på Bilfingers ingeniørservice, på 
kontrakt. Og 3. april ble den opprinnelige 
rødøyfjæringen fast ansatt i selskapet.
- Det er veldig greit å komme seg ut i 
arbeid igjen. Og det er godt å ha noe fast 
å gå til, innrømmer han.
Etter 11 år i Oslo kom teleingeniøren 
John Arne til Glomfjord i 2009. Her ble 
det tre år på REC Wafer, fra 2009 til 
slutten, sommeren 2012. Etter det har han 
brukt tiden til å reise på kryss og tvers av 
Europa.  
- Jeg har ikke akkurat gått arbeidsledig. 
Jeg har fått sett meg omkring, og det har 
vært veldig spennende, avslutter han.

ny bilfinger-ingeniørfra sfO til yara

John Arne Johansen - ny i Bilfinger

- Vi har både lyst til og synes det er flott å 
kunne vise fram og fortelle om utviklingen 
i hjørnesteinsbedriften i Glomfjord, sier 
fabrikksjef Arve Jordal. 
- Disse pensjonerte ingeniørene viser også 
en genuin interesse for sin gamle arbeids-
plass. Vi ser dem hver fredag i kantina til 
fredagskaffe, og det setter vi pris på!
Det var pensjonistene selv, med tidligere 
fabrikksjef Finn Nordmo i spissen, som 
hadde bedt om en orientering og omvis-
ning. De seks har alle hatt lederroller i 
bedriften på sine respektive fagområder.
- Vi tar gjerne imot tidligere ansatte 
som ønsker å bli oppdatert på sin gamle 
arbeidsplass, men initiativet må komme 
utenfra, sier Leif Kristiansen, som både er 
avdelingssjef for Glomfjord Industripark, 
fabrikksjefens stedfortreder, sakkyndig 
driftsleder på elkraft og prosjektansvarlig.

FrA Hydro Til yArA
Mye positivt har skjedd i konsernet så vel 
som i Glomfjord siden gjødselproduksjonen 
ble skilt ut fra Hydro 25. mars 2004. Yara 
er det fjerde største selskapet på Oslo Børs 
med en omsetning på 84,5 milliarder kroner 
og produksjon på nær 25 millioner tonn 
gjødsel i 2012.
Arve orienterte om de store linjer så vel 
som situasjonen for Glomfjord, hvor det 
produseres rundt 750.000 tonn gjødsel 
årlig med 160 ansatte pluss 20 lærlinger. 
Vedlikehold kjøpes i hovedsak fra Bilfinger 
Industrial Services (tidl, BIS, tidl. Hydro 
Production Partner).
Hovedfokus for fabrikken i prioritert rek-

"fredagsklubben" på fabrikkbesøk
de seks hydro-pensjoniste-
ne har til sammen mer enn 
200 års tjenestetid. Nå ville 
de vite mer om utviklingen 
i gjødselfabrikken. og Yara-
sjefen inviterte til koselig 
lunsj og omvisning i fabrik-
kene!

kefølge er: 1. Helse, miljø, sikkerhet og 
kvalitet. 2. Driftssikkerhet/pålitelighet og 
produksjonsvolum. 3. Kostnader.
Pensjonistene var svært interessert i 
utviklingen i Industriparken, altså mu-
lige nyetableringer, disponering av tomme 
bygg. Her hadde Finn Nordmo mange kort 
i ermet, rådgiver i Meløy Næringsutvikling 
som han i dag er. Men, dette er etableringer 
som, enn så lenge, er konfidensielle. 
- Lykkes man, snakker vi om rundt 300 
arbeidsplasser, fortalte Finn, som fremdeles 
ivrer for, og arbeider aktivt og engasjert for, 
nyetableringer i hele kommunen.

SATSer pÅ gloMFJord
Leif Kristiansen kunne vise til mange 
investeringer de siste årene, som oppgrade-
ring av infrastruktur knyttet til RECs eta-
bleringer, blant annet vannverk og elkraft. 
Dessuten:
- Ny syretank som øker fleksibiliteten 
ved at lagerkapasiteten øker fra 16 til 136 
timers produksjon
- Ny og forbedret rensing av KS (Kalksal-
peter)
- Fosfat flex som muliggjør bruk av "sim-
plere" fosfattyper
- Nye lystgasskatalysatorer i SSO som 
reduserer utslippet med 95 prosent
- Oppgradering av kai og dybdeforhold
- Nye NOX-kompressorer (NOX er nitro-
genoksid) i SSO som også gir energibespa-
relse
- Spraying av NP-lut i tørketromler som gir 
økt produksjon
Ny vannledning til industriparken, ytterli-
gere oppgradering av elkraft, skjermstyring 
og vern er andre investeringer, og nytt 
vannrør fra Hydrodammen er også igang-
satt, se artikkel på annet sted her i avisen. 

pÅ gAMle ToMTer
- Viadukten er revet, og vi starter nå med 
riving av omformerstasjonen, orienterte 
parksjef Leif Kristiansen videre.
- Neste "problembygg" er hovedlager/ovns-
hus, men her bruker og eier Bilfinger halve 
bygget, så dét er foreløpig uaktuelt å rive. 

Alt i alt snakker vi om investeringer og 
kostnader til flere hundre millioner kroner, 
orienterte dagens Yara-ledere.
De snakket for en interessert og lydhør 
forsamling, som også stilte mange spørsmål 
i tilknytning til informasjonen som ble gitt.
Under omvisningen fikk alle ingeniørdisi-
pliner et gjensyn med "gamle tomter", men 
"tomtene" har forandret seg. En rivende 
utvikling på alle områder. Utstyr, prosesser 
og styringssystemer viser pensjonistene en 

vital og oppegående 66-åring.  Både elkraft, 
SSO, FVO og PKL ble besøkt. Veteranene 
var imponert over satsingen til Yara. Mange 
prosjekter som ikke gir mer tonn, men som 
er viktig for stabilitet og pålitelighet. 
- Jeg vil si at vi har fått utvidet vår horisont 
betydelig, selv med den alderen vi har, 
sa Frithjof Hamnevoll spøkefullt, da han 
takket for interessant omvisning som ble 
avsluttet med lunsj.

disse pensjonerte ingeniørene viser også en 
genuin interesse for sin gamle arbeidsplass. Vi 
ser dem hver fredag i kantina til fredagskaffe, 
og det setter vi pris på! 
 

ArVe JordAl

Jeg vil si at vi har fått utvidet vår horisont 
betydelig, selv med den alderen vi har. 

FriTHJoF HAMneVoll

Trivelig avslutning: gode snitter og tradisjonell fredagskake manglet heller ikke. Fra v.: 
Thorbjørn Skagseth, leif kristiansen, Alf kåring, Finn nordmo, erling lekanger, Arve 
Jordal, Frithjof Hamnevoll og einar Buvik.

på tur til SSo (SalpeterSyreområdet): Bak fra v.: einar Buvik, Frithjof Hamnevoll, Thorbjørn 
Skagseth, erling lekanger, Alf kåring. Foran: Finn nordmo, Arve Jordal og leif kristiansen.

gammel "syresjef": Thorbjørn Skagseth lytter interessert til driftsleder Trond Fjærems 
orientering i kontrollrommet. Til høyre Alf kåring.

og her er ingeniørdisiplinene samlet! Fra venstre Frithjof Hamnevoll, tidligere avde-
lingssjef automasjon, Finn nordmo, tidligere direktør og produksjonssjef, Alf kåring, 
tidligere elektrosjef, einar Buvik, tidligere driftssjef i ammoniakkfabrikken, Thorbjørn 
Skagseth, tidligere driftssjef SSo, erling lekanger, tidligere teknisk sjef. 

Det var ikke en hvilken som helst leve-
randør Yara Glomfjord her om dagen 
hadde på besøk.
- Sannsynligvis har tyske K+S vært 
leverandør til Glomfjord helt siden 
fullgjødselproduksjonen startet i 1955! 
forteller logistikksjef Kristine Haukalid.
- Vi kjøper i dag råstoffet kiseritt fra 
dem, og tidligere også kaliklorid og 
kalisulfat, opplyser hun.

møttes, i glOmfjOrd
Internasjonalt og viktig 
da Yara i Glomfjord fikk 
kundebesøk 20. juni.

Under besøket deltok også Yara-folk fra 
Brüssel, siden kontraktsforhandlinger skulle 
gjennomføres. 
- Veldig bra for Yara Glomfjord at slike møter 
legges hit. Det er viktig at vi treffer våre rå-
stoffleverandører, samtidig som det er nyttig 
å treffe våre kolleger i Brüssel, sier Kristine.
Bak fra venstre ser vi Nina Sandvik Hansen 
(Yara Glomfjord), Joseph Wiebel (K+S), 
Kristine Haukalid (Yara Glomfjord) og Kris 
Moors (Yara Brüssel). Foran fra venstre: Jutta 
Wasic (K+S), Marie-Helene Doutrelugne, 
Majlinda Alljasi og Carine Cassayas (alle 
Yara Brüssel). 
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Profilen: Sindre Kibsgård
Alder:   27 år
bosted:  Inndyr
Stilling:  elektriker i bilfinger 
  Industrial Services AS

Håkon Johan Sundby, opprinnelig fra Sundby i Salt-
dal, gikk ut av tiden 15. mai i år, knapt 81 år gammel. 
I arbeidssammenheng på Hydro huskes nok Håkon 
best fra sine mange år i PKL (Pakkeri/Kai/Lager). 
Først innen vedlikehold fra 1971 og senere driftssjef 
i 11 år inntil han gikk av med pensjon i 1994.
Han satte sitt preg på avdelingen, engasjert, dyktig 
og alltid opptatt av å være i førersetet i konsernet 
med hensyn til å ha det mest moderne og kostnads-
effektive av utstyr for pakking, lasting og lossing. 
Glomfjord fikk til operasjoner som "internkonkur-
renten" i sør ikke maktet. Alltid et hestehode foran.  
Stikkordsmessig kan bulklasting i regnvær og lukket 
anlegg for råstofflossing nevnes. Håkon kjempet for 
nye forbedrende investeringer, argumenterte godt og 
ga seg ikke før han fikk viljen sin. Han var stolt av 
arbeidsplassen og Hydro og stilte store krav til seg 
selv. Håkon var veldig direkte - kanskje i overkant 
av nordlendinger flest. Når han mente medarbeidere 
ikke levde opp til samme standard og engasjement 
kunne det i opphetede situasjoner føre til kontrover-
ser og uoverveid ordbruk. Men det gikk seg alltid til. 
En jovial og opplagt Håkon var det en oftest møtte. 
Sprek som han var hadde han "hands on" på avde-
lingen og full kontroll både høyt og lavt. Det skulle 
være rent og ordentlig overalt.
Håkon var opptatt av kvalitet, kundetilfredsstillelse 
og renommé. Hvem andre stanset vel på ferietur når 

minneOrd
håkOn sundby

Hydro-gjødsel, pakket i Glomfjord, sto synlig lagret 
ved en bondegård? Håkon banket på for å forhøre 
seg om bonden var fornøyd med produktet og for 
å plukke opp mulige forbedringspotensialer. Ved 
reklamasjoner sendte han gjerne en formann og en 
operatør for å undersøke saken. De som hadde "sko-
ene på" skulle selv ut og se og gjerne vokse på det.

Etter pensjonsavgang gjorde Håkon en uvurderlig 
innsats for industrimuséet, ikke minst med å samle 
skriftlig materiale. 

I respekt for de etterlatte og Håkon Sundbys minne.

Oddmund Storaker

I forbindelse med at Omformeren skal 
rives, er det blitt rene muséet utenfor. Der 
inne har nemlig virkelig gammelt produk-
sjonsutstyr stått lagret. Og når Yara-super-
veteranene Arve Brun og Jan Arne Jensen 
kommer forbi, strømmer minnene på.

BAk SyMASkinen
- Ser du den maskinen der, Edmund? Vet 
du hva den ble brukt til? Til å sy storsekker 
– jeg vet ikke hvor mange tusen sekker jeg 
sydde bak den! Smiler Arve Brun.
Han jobbet i PKL fra karrierestarten i 1970, 
kom til elektrisk verksted i 2003, og kjen-
ner igjen mange av maskinene når han nå  
rusler rundt blant dem. Etter 43 år i samme 
bedrift kan vi forestille oss at det er spesielt 
å vandre rundt i den rikholdige «utstillin-
gen» ved brannstasjonen. En mellomting 
mellom en gravgård og et museum? Arve 
identifiserer mye av utstyret som stod i 
Likeretteren før den ble tømt og klargjort til 
annen virksomhet. Omformeren ble lager-
plassen. Men nå skal lageret rives.

minner fra den gang da
Skrot ved brannstasjonen? 
tja. I hvert fall masse min-
ner for Arve brun og Jan 
Arne Jensen. 

- Jeg vet ikke hvor mange tusen storsekker jeg sydde bak denne maskinen! mimrer Arve Brun. Minnene strømmer på når han vandrer 
blant produksjonsutstyret som har stått lagret utenfor omformeren. Selv jobbet han i mange år i pkl, og så på elektrisk verksted. 
Mens Jan Arne Jensen, han var i en årrekke ansvarlig for vedlikeholdet ved neverdalsåga kraftstasjon. også for ham bringer utstyret 
fram mange minner.

MAnge Minner
- Men ka i svarten va det denne gjorde? Var 
dette regulatoren? klør Arve seg i skjegget.
- Nei, dette var ikke regulatoren. Den var 
det et lite hjul på, og med det brede beltet 
som gikk over et svinghjul, husker du? 
Det er Jan Arne som er innpå. Han har det 
akkurat som Arve nå: mange minner.
- Alt det du ser her som er grønt, det er 
utstyr som stod i Neverdalsåga kraftstasjon, 

altså den i Hydrodammen. Og jeg hadde 
ansvaret for vedlikeholdet der, fra 1997 og 
til nå ved årsskiftet som var, opplyser han.
Og så viser de oss viklemaskinen som man 
viklet motorer med, og ikke minst fotsvei-
seapparatet. Spørsmålet tvinger seg fram: 
skal alt dette kastes? Virkelig?

AlT SendeS SøroVer
- Saken er den at Rjukan har bedt om å få 
alt nedover, opplyser parksjef Leif Kristi-

ansen.
For, nemlig, tettstedet i Telemark har hatt 
identisk fabrikk som Glomfjord. Og, har 
lagt mye arbeid i å ta vare på, til museums-
formål. Industrimuseum har også Glom-
fjord, men mangler plass. Dét har Rjukan.
- Allerede er det gått en lastebil sørover, og 
resten går samme vei. De vil ha alt nedover 
for å gå gjennom. Så vil noe gå til skrot, 
mens andre ting blir tatt inn i samlingen der 
nede, opplyser Leif.

Etter nedleggelsen av REC Wafer sin 
virksomhet i industriparken var det ikke 
bruk for rensebedriften Biotek. Etter få 

nytt, men rives
biotek-bygget i Glom-
fjord Industripark tøm-
mes for nytt, men ubruk-
bart produksjonsutstyr.

BioTek sitt renseanlegg i glomfjord industripark tømmes for produksjonsutstyr.

års drift ble også renseanlegget som renset 
avløpsvannet fra REC Wafer Mono stengt 
og avviklet. Det er firmaet Gjenvinning AS 
som for tiden holder på med å klippe ned 
produksjonsutstyret. Rør og tanker fjernes, 
og hele bygget skal tømmes. Semek er 
leid inn som underleverandør og bistår i 
arbeidet. Det er konkursboet etter REC som 
leder prosessen med tømming av bygget.

- Hva er dine arbeidsoppgaver?
- For det meste jobber jeg med prosjekter. Nå i det siste 
har jeg vært mye involvert i forbindelse med revisjons-
stansen i syrefabrikken. Her jobber jeg med idriftset-
ting av utstyr og feilsøking på produksjonsutstyret. Jeg 
jobber for det meste mot Yara, men har også vært på 
Marine Harvest og andre steder. Bedriften tar oppdrag 
også utenfor industriparken. Nå snart skal jeg ta fagbrev 
også i automasjon. Jeg har gjennomført et ettårig auto-
masjonskurs, og i løpet av sommeren håper jeg å kunne 
avlegge fagprøven.

- Hva gjør jobben så bra?
- Jeg har jobbet her i fem år nå, og de første to årene 
som lærling. Jobben er veldig variert, og man får være 
borti mye forskjellig. Det å jobbe i industrien passer 
meg veldig godt, for jeg trives med denne typen arbeid. 
Her får man være kreativ og man blir godt kjent med fa-
brikkene og utstyret. Jeg kunne ikke tenkt meg å jobbe 
som vanlig huselektriker.

- Hvordan har det vært i revisjonsstansen?
- Det har vært en hektisk periode den siste tiden. Jeg har 
vært mest i syrefabrikken og jobbet i forbindelse med 
installering av utstyr til de nye kompressorene. Det var 
veldig spennende å være med på oppstarten, og se at 
utstyret startet. Gammelt utstyr på rundt 60 år er skiftet 
ut. Jeg har jobbet mest med å integrere nytt utstyr i det 
gamle, og synes det er spennende.

- Hvordan er arbeidsmiljøet her?
- Jeg stortrives, og det er vanskelig å se for seg et bedre 
sted å jobbe. Å pendle til Inndyr går greit, så lenge jeg 
får nok søvn. Nå har jeg begynt å ta bussen også, og det 
går fint.  

- Hva gjør du på fritiden?
- Akkurat nå går det mye i baby-stell. Ellers håper jeg 
å komme i gang med trening igjen. Jeg har dykkerser-
tifikat og kunne godt ha tenkt meg å ta opp igjen denne 
interessen. Hvis planene går i boks kjøper vi oss hus 
snart. Jeg ønsker å bo enten på Inndyr eller i Glomfjord. 
Samboeren min jobber som styrer i en barnehage på 
Inndyr, så vi slår oss nok ned i hennes hjembygd.



22 23

- På sikkerhetsrunden har vi sett mange 
positive ting, og ingen virkelige store ting 
på minussiden, konkluderte Gerd Loebbert.
Tyskeren sitter i toppledelsen for Yara 
International, og er sjef for oppstrøms virk-
somhet verden over. Han var dermed sjefen 
over alle de andre sjefene som kom fra hele 
verden til Glomfjord nå i juni. 
- Jeg har hatt denne stillingen i seks måne-
der, og ville ha min første fabrikksjefsam-

verden inspiserte glOmfjOrd
Fra hele verden kom de, og 
satte sine 50 kritiske blikk 
på sikkerheten hos Glom-
fjords egen gjødselfabrikk. 
Nå bruker Arve Jordal til-
bakemeldingene fra sine 
fabrikksjef-kolleger til å bli 
enda flinkere.

å jobbe strukturert for å opp-
nå små forbedringer – der har 
Glomfjord mye å lære bort. 

pÅl HeSTAd

Når vi går lenge nok i 
egne fabrikker, blir vi 
litt «blinde». Med 50 
Yara-sjefer på dette 
nivået på besøk, blir 
det ganske mange nye 
øyne som gransker 
oss. 

ArVe JordAl

ling i Norge. Dette er første samling nord 
for Polarsirkelen, og beliggenheten til dette 
fabrikkstedet er imponerende, i et utfor-
drende landskap, fastslår toppsjefen.

grAnSkende øyne
Programmet for en fabrikksjefsamling er 
diskusjon av både strategi, pålitelighet, 
kostnadskontroll og sikkerhet. For Glom-
fjords sjef, Arve Jordal, er det spennende 

å få en stor, internasjonal delegasjon på 
besøk.
- Når vi går lenge nok i egne fabrikker, blir 
vi litt «blinde». Med 50 Yara-sjefer på dette 
nivået på besøk, blir det ganske mange nye 
øyne som gransker oss.
- De fleste tilbakemeldingene er positive, 
men vi vet at det er ting vi kan forbedre oss 
på. Nå blir det spennende å se hva gruppene 
har notert seg, og så må vi sette opp en liste 
over punkter som kan eller må forbedres. 
Så må jeg på neste fabrikksjefsamling 
legge fram hva vi har gjort av forbedringer, 
forklarer Arve.

pÅ pluSS og MinuS
Yaras internasjonale fabrikksjefsamling 
19.-21. juni – onsdag til fredag - var lagt til 
Bodø og Glomfjord. Bodø fordi konferan-
se- og overnattingskapasiteten ikke gjorde 
det praktisk å gjennomføre alt i Meløy. 
Torsdagen i Glomfjord ble innledet med 
bedriftspresentasjon og historikk i infor-
masjonssalen, før den store delegasjonen 
ble delt i grupper og sendt på omvisning og 
sikkerhetsrunde i avsnittene.
- Her er mye positivt å se, mye som er 
forbedret siden sist. Men også ting som kan 
forbedres, sier belgiske Jan Chys, som er 
svært aktiv med notatblokk og spørsmål på 
runden som Industrifolk blir med på gjen-
nom pakkeri, kai og lager.
- Den gode merkingen som er gjort på den 
nye kaia – det kan andre fabrikksteder lære 
av, mener han.

SkAl Bli Bedre
Sikkerhet er alltid først på agendaen for 
Yaras fabrikksjefer. Pål Hestad, tidligere 
sjef i Glomfjord, kom denne gangen som 
sjef for de sju fabrikkene i Norge, Sverige 
og Finland.
- Vi er ikke gode nok på sikkerhet, sett i 
forhold til våre egne mål. Etter en god start 
på året har det vært altfor mange ting den 
siste tiden, i revisjonsstanser og knyttet 
til innleide mannskaper. En viktig hensikt 
med denne samlingen er derfor å lansere 
kampanjen «Safe by choice», sier Pål, som 
har base i Brüssel.
- Når det gjelder Glomfjord, jobbes det 
spesielt godt på forbedring og produktivitet. 
Glomfjord jobber strukturert med små for-

bedringsprosjekter som gir relative store forbedringer. 
Her har nok fabrikken her mye å lære bort, mener Pål.

BeliggenHeTen, dA
Når de besøkende kommer fra hele verden, og 
fabrikk-beliggenhet som skiller seg til dels kraftig fra 
Glomfjord, kommer spørsmålene om hvordan det har 
vært mulig å etablere virksomhet her, langt mot nord 

industrifolk benyttet fabrikksjef-samlingen til å samle tre tidligere glomfjord-sjefer rundt 
den nåværende, altså Arve Jordal. Fra venstre Jan-petter Fossum, pål Hestad og Wenche 
olsen. Alle fortsatt i yara, bortsett fra Wenche som er avdelingsdirektør i luftfartstilsynet i 
Bodø.

da 50 fabrikksjefer fra hele verden var samlet i glomfjord, var en del av program-
met å lansere kampanjen «Safe by choice». Tidligere glomfjord-sjef Jan-petter 
Fossum er i dag HMSk-sjef i yara international.

- det jobbes bra i glomfjord, tommelen opp! sier gerd loebbert over en kopp kaffe 
sammen med fabrikksjef Arve Jordal. Tyske loebbert er sjef for yaras oppstrøms virksom-
het i hele verden.

Med belgiske Jan Chys (med papirene) i spissen, gikk utenlandske yara-fabrikksjefer på sikkerhetsrunde i pkl. Her må mannskaper fra portleverandøren Windsor door dokumen-
tere sikker jobb-prosedyrer. Til høyre ser vi tidligere glomfjord-sjef Jyri rantanen, og bak står pål Hestad, også tidligere fabrikksjef i glomfjord.

og innerst i en fjord.
- Dette er noe vi har fortalt dem om, også, altså bakgrun-
nen for at man i Norge begynte med industri innerst i disse 
fjordarmene for 100 år siden. Men Yara har også fabrikkste-
der i ødemarken i Australia, der man må fly to timer for å 
komme til nærmeste by. Eller sør i Brasil, eller i Canada. Så 
Glomfjord er ikke alene om å ligge spesielt til, smiler Arve 
Jordal.

Yaras internasjonale fabrikksjefmøte 
i Glomfjord og Bodø ga Industrifolk 
anledning til en prat med Pål Hestad. 
Yara er det fjerde største selskapet på 
Oslo Børs, og glomfjordingen Pål er i 
løpet av om lag fem år blitt løftet i høyt 
tempo til stadig høyere lederstillinger 
hos den internasjonale gjødselgiganten. 
Først fra stillingen som produksjonssjef 
i Glomfjord til fabrikksjef samme sted. 
Så til sjefjobben for Yaras fabrikker i 
Tyskland. Og fra i fjor sommer head of 
regional production Northern Europe. 
Altså sjef for fabrikksjefene i Glom-
fjord, Porsgrunn, Köping i Sverige og 
fire fabrikker i Finland.

FlyTTer nÅ
- Du har bra kurs, Pål?
- Joda, men det har vært nokså heftig, 
med om lag 200 reisedøgn i året, siden 
jeg har reist veldig mye ut fra Hamburg 
der vi har bodd. Dette er litt av grunnen 
til at familien nå flytter til Brüssel, der 
produksjonssystemet har sitt hovedkon-
tor, forklarer han.
Familien er kona Tone og datteren Maja 
(9) og sønnen Mathias (7). I Tyskland 
har Pål ledet en vellykket 400-millio-
nerombygging fra bruk av olje til gass 

til brüssel. fOreløpig?
han er 42 år og sjef i 
Nord-europa. Men Pål 
hestad vil hjem til Glom-
fjord.

pål Hestad fra glomfjord var en av om lag 50 deltakere da yara international 
arrangerte fabrikksjefkonferansen i Bodø/glomfjord. Her ser vi ham i bygatene 
sammen med HMS-direktør Jan-petter Fossum (f.v.), Wenche olsen (i dag i luft-
fartstilsynet) og Arve Jordal, dagens fabrikksjef i glomfjord.

som råstoff i ammoniakkfabrikken.
- Det har vært lærerikt, og gledelig å 
se hvordan folk har stått på natt og dag 
for å redde fabrikken sin, og at man har 
lyktes ved å være dyktige og kreative, 
sier Pål selv.
- Dette siste halve året har jeg brukt 
veldig mye tid på å bli kjent med det 
finske systemet, der det kjøres litt andre 
prosesser enn jeg er kjent med. Det er 
mange forskjellige fabrikker og ulike 
kulturer, helt klart.

koMMer HJeM
Pål er barnebarn av Hydro-veteranen 
Meidor Korsnes, og ble driftssjef i 
Glomfjord fra 1999 og senere fabrikk-
sjef fra årsskiftet 2007-08, før turen 
gikk utenlands i 2010. Han har i tidli-
gere intervjuer vært tydelig på at han og 
familien ønsker seg hjem. En dag.
- Når blir dét, Pål?
- Om tre år, da skjer det noe. Nei, vi får 
se, det er i hvert fall familiens plan at vi 
skal nordover igjen.
- Så når Arve Jordal er klar for nye opp-
gaver i Yara, da tar du over din gamle 
jobb i Glomfjord?
- Ja, jeg får sparke ham ut, hehe. Nei, 
vi får se.
- Enkelte i bedriften mener du kommer 
til å gå helt til topps i Yara-systemet?
- Gjør de det? Nei, det blir ikke meg, 
det er jeg ikke kjapp nok i hodet til, he, 
he.



siste siden
siste siden siden sist
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I avdelingen for tomme industribygg: i produksjonslokalene etter REC Wafer Mono foregår det spennende pilot-satsing. REC Wafer Multi-hallen skal selges til 
aktører i Meløy, og Meløy Næringsutvikling forsøker å skaffe seg både dette bygget og renseanlegget etter BioTek. Men, når det gjelder bygget på bildet, den 21 
meter høye kolossen som fortrengte deler av Setvikhaugen, der SiC Processing holdt til, er det tilsynelatende lite nytt. Det vi vet, er at det er Bodø-Gruppen AS 
som bygde og fortsatt eier bygget. Og, at det i august i fjor ble gitt en husleiegaranti fra tyske SiC Processing tilsvarende 18 måneder husleie, et samlet beløp på 64 
millioner kroner. Dermed tar kanskje Bodø-Gruppen seg tid til å «skynde seg langsomt?»

- Det er svært spesielt. Meløy ligger langt 
fremme når vi sammenligner oss med 
for eksempel en by som Mo i Rana. Tre 
svennebrev på så kort tid er veldig bra, og 
opplæringsbedriftene fortjener stor ros for 
jobben de har gjort, sier Finn-Åge Pettersen 
ved opplæringskontoret til MBS.
De tre ferske frisørene har alle hatt sin 
læretid ved frisørsalonger på Ørnes.
- Jeg har stortrivdes her på Lykke sammen 
med Elisabeth og Therese hele tiden. Nå er 
det veldig deilig å være ferdig, sier Gøril 
Sørmeland (22).
Hun forteller om en spennende dag med 
praktisk jobbing i åtte timer.

frisør-
bOOm
hele tre nye frisør-spirer 
har nylig fått svennebrev 
i Meløy.

Med hvert sitt ferske svennebrev i frisørfaget i lomma har Meløy fått tre nye fagarbeidere. F.v. Tiril Wiik, gøril Sørmeland og Annelin 
Andreassen.

- Jeg visste ikke hvordan det gikk under-
veis, for sensorene var helt tause. Men jeg 
hadde en god følelse, sier hun.
Annelin Andreassen (22) og Tiril Wiik (21) 

har begge hatt Siri Kaspara Langskjær, 
daglig leder for frisørsalongen Kaspara, 
som mentor. Og lettelsen over å være ferdig 
med svenneprøven er stor.

- Jeg gråt av glede da jeg fikk resultatet. 
Selvtilliten vokste over natten, sier Tiril.
- Godt å slippe å bli kalt lærling lenger, 
smiler Annelin. 


