
industri
folk

Glomfjord Industripark
Nr. 5,  desember 2013  

LILL ANderseN, MBs: 
- Overraskende mange
deltar!               sIde 15

BILfINGer fLytter:
samles til mat og
gruppearbeid    sIde 6-7

jANN eINAr MyrvANG: 
Langpendler for å få 
et kick        sIde 12-13

Side 4

Snart 1 milliard 
toppledelsen i yara har sterkere tro på Glomfjord enn noen gang. Med 
Arve jordal, Leif Kristiansen og Morten Høvset i spissen er det på få år 
sikret 1 milliard kroner til ulike forbedringer.



FaSt anSatt

For to år siden ble Industrifolk inn-
kalt til pressekonferanse hos REC i 
Glomfjord. Nyheten fra styret var at 
multiwaferfabrikken skulle stenges 
for godt. Fire måneder senere: ny 
pressekonferanse og samme nyhet 
om monofabrikken. 
 
Høsten 2013 har Meløy fått pusten 
tilbake. Og som i livet ellers: ting 
blir sjelden så ille som vi frykter. 
Joda, om lag 500 personer ble uten 
jobb, men Meløy mistet ikke reelt 
700-900 arbeidsplasser. Til det ble 
altfor mange ledige tatt inn hos an-
dre lokale bedrifter eller i offentlig 
virksomhet. Joda, arbeidsledigheten 
økte, men ikke til over 20 prosent. 
Til det fikk altfor mange jobber der 
de kunne pendle hjem til Meløy, 
og selv om fem prosent ledighet er 
mye, hadde vi fryktet det mye verre. 
Joda, Meløys folketall har gått ned, 
men ikke mer enn svært mange 
norske kommuner opplever hvert år, 
uten at de kan skylde på noen REC-
kollaps. Vi er noen titalls færre nå 
enn i 2011, men ikke flere hundre, 
slik mange spådde. Og joda, det 
påstås at kommuneøkonomien nå er 
kritisk dårlig, men ingen mener vel 
at dét er RECs skyld. 
 
Så. Vi har fått igjen pusten, og kan 
kanskje tillate oss å puste lettet 
ut. Her skal slikkes noen sår, men 
mye er på plass som kan reparere 

mye av det som har vært. Her i 
industriparken har vår egentlige 
hjørnestensbedrift, Yara, med egen 
og blant andre RECs hjelp sørget for 
en infrastruktur som er dimensjonert 
for flere nye produksjonsbedrifter. 
Både Bilfinger og Norwegian Crys-
tals har, med godt arbeid og RECs 
«hjelp», gjort tidenes røverkjøp - en 
drøy håndfull millioner kroner for 
fabrikker som kostet enormt mye 
mer å sette opp for få år siden. Og 
ScanMag kan bli de neste hvis den 
enorme investeringen i magnesium-
fabrikk blir realisert i slurrylokalene, 
som kanskje heller ikke blir svært 
kostbare? Produksjonslokaler på 
billigsalg og utmerket infrastruktur – 
kunne utgangspunktet vært bedre for 
å lykkes med  nye mål? 
 
Det er naturlig at vi har wafer-ned-
turen friskt i minne, for det var en 
stygg nedtur. Og det er lett å skjønne 
dem som for alltid vil styre unna 
solcellebransjen etter å ha blitt kastet 
ut døra til arbeidsledighet. Men, det 
verdensmarkedet som gav Meløys 
næringsliv så mange eventyrlige år 
sammen med ScanWafer og så REC, 
dét er der fortsatt, selv om overka-
pasiteten tok livet av mange aktører, 
deriblant REC Wafer. Og evighets-
maskinen sola er i ferd med å bli 
konkurransedyktig blant energifor-
mer. Og, av alle store planer som er 
tenkt om nye arbeidsplasser i Meløy 

nye eventyr? 

- Fast ansettelse er veldig bra. Midt 
oppi alle nedleggelsene og det som 
har skjedd i Meløy er det helt fantas-
tisk. Jeg trives veldig godt her, og har 
en variert og fin jobb, synes jeg. 
Mladen var lærling og tok fagbrev i 
kjemisk teknisk hos EWOS i 2004. 
Siden ble det jobb hos SiTech og 
senere REC Wafer Mono i perioden 
fra 2005 til 2012. 
- Jeg jobbet både som prosessopera-
tør, vedlikeholdsoperatør og skiftle-
der. Da fabrikken ble nedlagt i juni 
2012 tok jeg pappapermisjon, sier 
Mladen. 
Etter endt permisjon ble han vikar på 
EWOS, inntil fast ansettelse, altså.

Mladen jovic (29) fra 
engavågen er fra 16. 
september i år fast an-
satt som operatør ved 
eWOs på Halsa.

runddager

 

I tidsriktig industripark-stil plate-
kles den i vinter, kortveggen som 
åpenbarte seg da Omformeren 
var revet ned. Altså nordveggen 
av Bilfinger-verkstedene. Som 
i denne sammenhengen også 
henger sammen med lagrene til 
Yara. Og tidsriktig, det vil si i 
samme stil som de fleste nybygg 
i parken etter 2005, altså de 
stålgråe elementplatene.

Riving uavklaRt
- Det er såkalte sandwich-plater, 
og på om lag 700 kvadratmeter 
vegg. Så kostnaden er betyde-
lig, om lag 1, 1 millioner kroner, 
opplyser vedlikeholdsleder bygg 
i Yara Glomfjord, Jon Roger 
Pedersen.
I prosjektperioden siden slutten 
av september har vi sett at det 
først ble gjort sår-flikking på 
veggen, deretter lekting og nå 
altså platelegging. Ferdigstillelse 
til jul har vært det litt romslige 
målet. Underveis har området 
inntil den tomme tomta etter 
Omformeren vært flittig benyt-
tet som nytt parkeringsareal, 
men det er ikke tatt stilling til 
om hele området fra nå skal bli 
parkeringsplasser. I rivebudsjet-
tet var det ikke satt av midler til 
asfaltering. 
- Om verkstedene skal rives? Tja, 
nå eier jo Yara bare materialla-
grene, og riving har ikke vært et 
tema. Rett innenfor veggen står 
et 6 kilovolts strømanlegg som 

vi har investert betydelig i de 
siste årene, så det vil i såfall 
bli en komplisert riveprosess, 
sier Jon Roger.

Riving avklaRt
Vi ringer til Bilfinger-sjef Tor 
Arne Fagerli, som skal flytte 
ut av verkstedene og inn i mul-
tibygget i vinter og til våren.
- Skal verkstedbyggene rives?
- Det kommer nok ikke til å 
skje det første året, men vi 
ønsker å rive det, ja. Det er for 
så vidt lagt inn i budsjettene i 

forbindelse med flyttingen vår, 
og etter hvert skal en prosjekt-
gruppe etableres for å se på 
dette.
- Kompressorhallen kostet mer 
enn fire millioner å rive. Dette 
blir også dyrt?
- Ja, men mye rimeligere enn 
Kompressorhallen. Bygget 
som sådant er ikke komplisert 
å rive, siden det egentlig er et 
tilbygg til annen bygningsmas-
se. Vi har ikke regnet nøyaktig 
på kostnadene, men ja: vi 
ønsker å få det revet.

- Det koster å ha det stående 
tomt også?
- Ja, det gjør det, dette har vi 
tall på, men jeg ønsker ikke 
å gå ut med dét. Selv om 
vi flytter ut, har vi uansett 
kostnadene denne vinteren. På 
sommeren trenger vi ikke la 
varmen stå på, men så er det et 
mål at kostnadene er redusert 
til neste vinter. At veggen nå 
platekles, betyr ikke en stor 
merkostnad totalt sett.

Og dagen, det var 7. november. Akkurat denne torsda-
gen gjennomførte, og bestod, Tony nemlig fagprøven i 
kjemiprosessfaget. Etter to år som lærling i fôrfabrik-
ken på Forøy er han nå på søker’n. Etter jobb.
- Jeg har hatt det meget bra her - her er et veldig godt 
arbeidsmiljø, og det første jeg skal gjøre er å legge inn 
en åpen søknad på jobb her, smiler 20-åringen.

lå an til maRitimt
Opprinnelig er karen fra Nordnesøy i Rødøy, og da ble 
det naturlig å dra til Mo i Rana for videregående ut-
danning. Første året Teknikk og industriell produksjon 
ved Polarsirkelen videregående skole. Men så:
- Tja, det er jo sånn at faren min er på lokalferga, og 
både broren min og svigerbroren min er styrmann på 
båter i Nordsjøen. Så det lå an til maritime fag i Bodø 
det andre året, ja!
- Men…så hadde vi noen timer der vi fikk teste ut 
ulike fag, og jeg likte kjemiprosess veldig godt. Så da 
valgte jeg denne veien istedenfor, smiler den ferske 
fagmannen.
Og etter et andre studieår gikk altså turen til Halsa, og 
med leilighet rett over veien for hans nye arbeidsgiver 
EWOS.

en annen vei
- det var naturlig å velge maritime 
fag i Bodø. Men jeg hadde mer lyst 
til å gjøre dette, smiler tony Olsen 
på sin spesielle dag ved eWOs.

tony Olsen

På Søken
- Hva skjer nå?
- Først av alt har jeg vært på ferie! Men nå søker jeg job-
ber, og først på EWOS. Sandnessjøen, kanskje, og så klart 
Statoil. Arbeid offshore hadde vært beste sort. Jeg har ikke 
kikket så veldig mye, men det blir spennende å søke jobber.
- Det aller beste hadde vært et opplegg med turnus – én 
måned på, én måned av eller liknende. For selv om jeg ikke 
har noe imot å flytte litt på meg akkurat nå, er jeg ganske 
heimkjær. Jeg har lyst til å bo på Nordnesøy!

med omstillingsmillioner fra 
staten, er det Norwegian Crys-
tals som i særklasse har levert 
mer resultater enn store ord. Nå 
i november passerte staben 50 
personer, i all hovedsak tidligere 
REC-ansatte. Og uten betydelig 
pengestøtte fra omstillingspot-
ten. Hvem kan slå fast at Meløy 
ikke skal kunne oppleve et nytt 
solcelle-eventyr? 

Edmund Ulsnæs

1. november har Norwegian Crystals run-
det 50 ansatte. Når vi runder årsskiftet vil 
staben nærme seg 55 ansatte. 30 av disse 

går døgnkontinuerlig femskift-ordning, i 
følge fabrikksjef Børge Selstad. Da vi var 
innom samlet vi disse 17 til et lagbilde.

Staben vokSer

Bak f.v. Raymond d. Jensen, anette e. knudsen, Janne Jensen, arnstein S. Jensen, Sten dahl, Raymond Birkelund, Jon Harald 
uhrenfeldt, mathias drevvatne og Jon-einar kristensen. Foran f.v. kenneth Solbakken, ken Johansen, øyvind mjøs, thomas 
maruhn, daniel Bergli, arnt Håvard Pettersen, Fred Ove Brendmo og kjetil larsen.

Industrifolk gratulerer disse 
med rund-dager i november 
og desember!

20 år
Tony Olsen, EWOS, 16. desember

25 år
Chris Johan H. Holter, Bilfinger, 13. desember
Mathias Leonhardsen, Yara, 21. desember

30 år
Tor Christian Kristiansen, INVIS, 7. november

35 år
Jon Inge Drevland, Yara, 28. november
Kim Roger Olsen Haug, Yara, 11. desember

40 år
Sonny Merethe Olsen, EWOS, 14. november
Tony Benjaminsen, Yara, 19. november

45 år
Siv Bloch, Marine Harvest, 7. november
Geir Olsen, Yara, 9. desember
Jarl Ivar Mikkelborg, EWOS, 28. desember

50 år
Knut Ivar Amundsen, Bilfinger, 25. november
Arnfinn Johnsen, Bilfinger, 26. desember

55 år
Vigleik Heimdal, Yara, 11. november
Kurt Sjøteig, EWOS, 21. november

60 år
Terje Krogh, Yara, 1. november

65 år
Finn-Åge Pettersen, MBS, 25. november

mathias leonhardsenFinn-åge Pettersen

riving? ikke riving?
så er veggen blitt 
platekledd. Men skal 
bygget rives?

«Såret» etter Omformeren, altså om lag 700 kvadratmeter vegg, er ferdig platekledd. Samtidig 
planlegger Bilfinger å rive verkstedene når de selv har flyttet ut.

vi har fått igjen 
pusten, og kan 
kanskje tillate oss 
å puste lettet ut. 
Her skal slikkes 
noen sår, men 
mye er på plass 
som kan reparere 
mye av det som 
har vært. 

velkommen 
til verden!
31. mars 2013 så lille Synne 
Madelen dagens lys på Nordlands-
sykehuset i Bodø. Hun var 3.490 
gram og 48 cm. lang ved fødse-
len. Lykkelige foreldre er Lise 
Wallmann, Marine Harvest, og 
Kristian Fuglaas.
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Ingen skal være i tvil om at Yara er villig til 
å satse penger i Glomfjord. Og til å tenke 
langsiktig drift og trygge arbeidsplasser. 
Industrifolk har fått hjelp fra fabrikksjef 
Arve Jordal til å summere tallene: hvis man 
ser noen år tilbake og noen år fram, hvor 
mye har gjødselkonsernet faktisk lagt ned i 
kroner og øre i Glomfjord Industripark?

StRakS milliaRden
- Skal vi se…..ja, hvis vi ser på de siste fem 
årene, så har vi investert 592 millioner kro-
ner. Så, hvis vi i tillegg ser tre år fram i tid, 

om yara SatSer? eh, ja!
Gjødselgiganten yara har 
investert 1 milliard på få 
år i Glomfjord. Og nå skal 
årsproduksjonen økes med 
120.000 tonn.

blir det nye 404. Så da snakker vi faktisk 
om 1 milliard kroner i løpet av en åtteårspe-
riode, konkluderer Arve.
I moderne tid ble vi en stund vant til at det 
var REC vi kunne forbinde med slike nes-
ten svimlende pengebeløp. Fra 2005 rullet 
milliardene raskt til utvidelser av waferpro-
duksjonen, men så smalt det i 2011-12. I 
Yara smeller det ikke.
- Klart disse investeringene er veldig posi-
tive for Glomfjord – det er ingen tvil om at 
Yara vil satse her, også på lang sikt. Så har 
vi jo vært inne i en spesielt intensiv periode 
noen år, altså med utskifting av kostbart 
produksjonsutstyr. Vi ser at dette vil pågå i 
stor grad fram til nær 2018, før vi kommer 
ned på et mer «normalt» nivå. Vi får jo 
også spørsmål fra oppe i systemet om hvor 
lenge dette investeringstrykket skal pågå i 
Glomfjord, smiler fabrikksjefen.

ønSkeR økningeR
Gjødselfabrikken i Glomfjord ble bygget 
fra 1947 til -49, og den nevnte milliar-
den har for en stor del gått til å reparere 
bygningsmasse eller produksjonsutstyr 
som på grunn av alder var overmodent for 
utskifting.
- Ja, mye av pengene er bruk til det vi gjer-
ne kaller defensive investeringer. Altså slikt 
som skal sikre driften fremover, mer enn 
det gir økt produksjon. For eksempel hadde 
kompressorene gått i 60 år da vi byttet dem. 
De nye gir litt lavere energiforbruk, men 
ikke så mye mer produksjon. Det er selvføl-
gelig flott at Yara vil bruke penger på det, 
når vi legger fram et langsiktig program for 
slike vedlikeholdsprosjekter. Det ville vært 
skikkelig ille dersom vi fikk en stans fordi 
en hovedkomponent er utslitt, og vi ikke 
har fått en ny på plass i tide, begynner Arve 
resonnementet som fortsetter slik:
- Men, jeg skulle jo gjerne ønsket at enda 
mer ble investert i forbedringer som kan 
gi mer produksjon, altså flere tonn ferdig-
vare over kai! Det finnes nemlig penger i 
systemet dersom vi kommer opp med de 
gode idéene.

meR StåR FOR tuR
Industrifolk har skrevet om dem alle 
sammen. De virkelig store vedlikeholds-
prosjektene som nærmest har stått i kø hos 
Yara. For eksempel 20 millioner kroner til 
ny, stor syretank i 2007. Og 2008: 100 mil-
lioner til fosfat flex, som ga mer fleksibilitet 
i valg av fosfat-typer. 2012: 90 millioner til 
renovering av kaia. 2013: 80 millioner kro-
ner til bytte av kompressorer i syrefabrik-
ken. Kommer: ny vannledning fra Hydro-
dammen til om lag 80 millioner kroner.
- Og flere andre står for tur, for eksempel 
installasjon av sentralkjeler i syrefabrik-
ken i 2015 med en prislapp på cirka 26 

millioner. Og gasskjøler i Syre B til om lag 
15 millioner. Og så er det nytt losseanlegg 
i PKL, en investering som trolig blir rundt 
50 millioner.
- Yara ser at disse tingene koster mye 
penger, men de ser at vi har en plan, og at 
det vil koste mye mer hvis vi er for sent ute 
med å få inn nytt, forklarer Arve Jordal.
Så hører det også med til historien at 
Yara, i kompaniskap med spesielt REC, 
har investert store beløp i infrastrukturen 
i industriparken siden 2005. Det meste av 
vann, avløp og kraftforbindelser er kraftig 
oppgradert og spesielt godt tilpasset nye 
produksjonsbedrifter. Og den nye veien.

økeR med 120 StORe
I egne fabrikker har Yara Glomfjord gjort 
store produksjonsforbedringer. Takket være 
en rekke små prosjekter som gir lavere 
kostnader eller økt produksjon.
- Og vi arbeider systematisk med å fjerne 
flaskehalser. Nå har vi mer volum i Full-
gjødselfabrikken enn vi har syre til, og 
dermed er Syrefabrikken blitt flaskehalsen, 
slik vi ønsker at det skal være. Dermed 
er det blitt aktuelt med import av syre til 
Glomfjord. Vårt hovedmål er jo å klare å 
øke produksjonen av syre lokalt, for å øke 
ferdigvareproduksjonen. Men, inntil vi har 
disse prosjektene på plass må vi basere oss 
på en del import av syre fra andre Yara-
fabrikker. 
- Vi har som mål å øke vår produksjon av 
NPK og KS med 100-120.000 tonn årlig 
i løpet av de neste årene, opplyser Yara-
sjefen. 
- Vi går nå inn i tøffere tider i gjødselbran-
sjen, så da er vi nødt til å øke produksjons-
volumet dersom vi skal holde oss konkur-
ransedyktige!

Juni 2013: den ferske renoveringen av hovedkaia for over 80 millioner kroner – et godt eksempel på store investeringer gjort i glomfjord av Yara. i en åtteårsperiode bruker konser-
net 1 milliard kroner til ulike forbedringer i gjødselfabrikken.

industrifolk november 2008industrifolk mai 2007

Fabrikksjef arve Jordal

Det er ikke hverdagskost at en Meløy-
bedrift kan ønske fem ansatte i Nærings- 
og handelsdepartementet velkommen på 
besøk! Så hadde da også mange meldt 
seg på talelisten da Rose Olsen og Marine 
Harvest inviterte til mat og møte i kantina 
ved konsernets største smoltanlegg. Her var 
ordfører og omstillingsleder Per Swensen, 
daglig leder Stine Estensen i Meløy Utvik-
ling og daglig leder Liv Toril Pettersen i 
Meløy Næringsforum. For ikke å snakke 
om vertskapets Pål Haldorsen, som er 
ferskvannsdirektør, og Anders Fjellheim, 
som er ferskvannsleder i region nord – de 
kom begge reisende i anledningen. Mens 
Rose selv, hun hadde med seg produksjons-
leder Anders D. Torrissen og teknisk sjef 
Bjørn Magne Johansen til bordet.

Skal gJenvinne meR
- Nedleggelsene her i industriparken har 
rammet også oss. Dette anlegget, som ble 
bygget ut for 100 millioner kroner fra 2009, 
har en produksjonskapasitet på 12 millioner 
smolt i året. Men, siden vi har mistet 40 
prosent av den tidligere varmtvannskapasi-
teten, ligger vi i dag på bare sju millioner, 
forklarte Rose Olsen for kolleger, politikere 
og departementsstaben.
Så fortalte hun om hvordan det jobbes for 
å kompensere dette, altså at temperaturen 
på kjølevannet er «feil» etter bortfallet av 
REC-klyngen. For eksempel de åtte mil-
lionene brukt til varmepumpe-prosjektet 
tidligere i år. 
- Dessuten jobber vi tett med Yara for å 
kunne utnytte mest mulig av det kjølevan-
net som renner gjennom syrefabrikkene. 
Og, vi har flere interne prosjekter som skal 
sikre at vi gjenvinner eget vann på en best 
mulig måte, fortalte hun.

gReit i glOmFJORd
Interessant om omstillingsarbeid for de 
fem fra Nærings- og handelsdepartementet. 
De hadde selv invitert seg, med bakgrunn 

til bordS med departementet
departementet møtte 
ikke bare Marine Harvest 
da de besøkte Marine Har-
vest. Meløys omstillingsle-
dere møtte også opp. Med 
klare meldinger.

i tidligere statsråd Trond Giskes satsing 
der samtlige i departementet én dag i året 
sendes på besøk til norske bedrifter for 
større åpenhet og bedre dialog. I Glomfjord 
fikk INVIS og Marine Harvest besøk denne 
dagen i slutten av oktober, og til sistnevnte 
kom tre fra eierskapsavdelingen, én fra 
maritim avdeling og én fra næringspolitisk 
avdeling. Etter en innledning fra de besø-
kende, snakket Pål Haldorsen om et fantas-
tisk 2013 for havbruksnæringen, om lakse-
produksjon som klima- og ressursvennlig 
næring, og kampen mot lakselusa. Og, om 
vennlige Meløy:
- Glomfjord er et utrolig greit sted å være. 
Vi har alltid hatt det lett her, altså fått god 
tilrettelegging, roste ferskvannsdirektøren.
Den unike tilgangen til kjølevann ut av 

fabrikkene i Glomfjord har gitt svært godt 
grunnlag for smoltproduksjon helt siden 
etableringen av Mowi i 1986. Etter flere 
eierskifter og etter flere store utbyggin-
ger disponerer Marine Harvest i dag to 
klekkerier som leverer 4,3 millioner rogn 
årlig. I tillegg 16 startfôringskar og 14.000 
kubikkmeter kar-volum for produksjon av 
smolt.

- HvORFOR ReiSeliv?
Tilbake til departementsbesøket. Per Swen-
sen og Stine Estensen møtte med tydelige 
krav og spørsmål til de fem langveisfa-
rende. Swensen:
- Det finnes ikke egenkapital i Norge, så 
det eneste fortrinnet vi egentlig har, er kjø-
levannet. I omstillingsarbeidet vårt trenger 

vi nå hjelp fra dere. Alt ligger til rette for…
la oss si 100 nye, offentlige arbeidsplasser 
i Meløy, men dere må hjelpe oss! ba omstil-
lingslederen.
Stine Estensen redegjorde på sin side for 
hvor hardt Meløy var rammet. Men også 
mulighetene industrityngden gir oss, selv 
om nysatsinger er så kostbare at 100 millio-
ner kroner i omstillingsmidler bare blir for 
peanøtter å regne. Så hadde hun ett tydelig 
spørsmål til byråkratene fra hovedstaden.
- Vi får føringer om å satse på reiseliv. Men 
hvorfor skal vi satse på reiseliv? For mens 
vi kan tjene penger som gress på andre om-
råder, er det jo ingenting å tjene på reiseliv 
– når skal Nord-Norge begynne å tjene pen-
ger på reiseliv? utfordret hun.

- 20 prosent av alle arbeidsplassene i meløy ble borte, og 100 millioner kroner er bare 
peanøtter i forhold til de ambisjonene vi har! fortalte daglig leder Stine estensen i 
meløy utvikling.

- Hjelp meløy å etablere offentlige arbeidsplasser! oppfordret omstillingsleder Per 
Swensen til de besøkende fra departementet.

marine Harvest ble møtested for både nasjonale og lokale byråkrater, og for prat om både smoltproduksjon og omstilling i meløy. 
Rundt bordet fra venstre: Rose Olsen og Pål Haldorsen fra marine Harvest, kristin lindstad og Randi Birkelund fra nærings- og han-
delsdepartementet, med avisa nordlands Johan votvik mellom seg, Stine estensen fra meløy utvikling og Bjørn magne Johansen fra 
marine Harvest.
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Det er en onsdag ettermiddag i november. 
Her inne i multifabrikken er det som vanlig 
stille, slik det har vært i over to år nå. Lyset 
står på, men ingen arbeidere å se. Plutselig 
går døren opp, og inn strømmer de, mid-
dagssultne og arbeidsklare!
- Vi har hatt flere slike samlinger de siste 
ukene. Da begynner vi med å spise middag 
sammen her i kantina, før vi går i grupper 
og planlegger flyttingen, forklarer sjefen.

middag Og FlYttePlaneR
Og sjefen er selvsagt Tor Arne Fagerli - de 
som strømmer inn er hans ansatte i Bilfin-
ger. I høst kjøpte det tyske industrikonser-
net multibygget fra bostyret etter REC. 
- På samlingen i ettermiddag diskuterer 
gruppene layout i fabrikken - hvordan 
deres arbeidsområde skal utformes og hvor 
produksjonsutstyret skal plasseres, forteller 
Tor Arne.
- I tillegg skal det lages lister over mulig 
investeringsbehov, og vi skal lage HMS-
standard som gjelder for vår nye hverdag. 
Endelig skal nemlig de om lag 75 i staben 
i vedlikeholdsbedriften få romslige og tids-
riktige lokaler. Waferfabrikken etter REC 
Wafer Multi måler om lag 10.000 kvadrat-
meter, og med på kjøpet for 7,5 millioner 
kroner fulgte slurryanlegget i bakgården 
og renseanlegget etter BioTek.  Adminis-
trasjonen ser for seg innflytting 1. januar, 
byggavdelingen 1. februar, aut-el 1. mars 

gleder Seg til Flytting
Her samarbeider de Bil-
finger-ansatte i grupper 
for å tilpasse de nye pro-
duksjonslokalene til eget 
behov. det er bare noen få 
uker til innflyttingen i Mul-
ti-bygget begynner…

og verkstedene for mekanisk, plate og rør - det er ikke lett å omstille tankene fra slik vi har det i dagens lokaler, 
og til hvordan det blir nå. men dette er spennende arbeid! mener ka-
rene i Bilfingers aut-el-avdeling, som jobber i gruppe for å tenke ut ny 
layout i den tidligere waferfabrikken etter ReC. Fra venstre nils nygård, 
Svein kibsgaard, Håvard Hammer, tor arne Fagerli, Per arne Stark og 
John Johannessen.

«Huset» midt i waferfabrikken får samme funksjon når Bilfinger flytter inn. Her skal produksjonsledelsen, 
logistikk og innkjøp ha base.

- veldig bra at de ansatte selv får være med i arbeidet med å utforme sine nye arbeidsplasser, fastslår 
hovedtillitsvalgt virgil anbakk. Her ser vi fra venstre vebjørn H. Hansen, virgil anbakk, kenneth S. aag og 
Birger andersen.

Bilfinger-sjef tor arne Fagerli har flere ganger invitert staben til gruppearbeid i høst. arbeidsøktene innle-
des med felles middag i den flotte kantina etter ReC Wafer multi.

innen Yaras revisjonsstans i juni. BliR ett Rike
- Det er kjempebra at de ansatte blir invol-
vert på denne måten. Da får de selv være 
med og utforme arbeidsplassene sine slik 
de vil ha dem, roser hovedtillitsvalgt Virgil 
Anbakk.
Sammen med bedriftsledelsen har de til-
litsvalgte planlagt innholdet i gruppesam-
lingene som pågår nå i høst og vinter. 
- De nye lokalene gir oss store muligheter, 
der vi kan ta inn og konstruere større ting 
og nå nye markeder. Og ikke minst betyr 
dette helt andre arbeidsforhold, blant annet 
blir det nå skikkelige garderobeanlegg der 
man kan gjøre noe så enkelt som å dusje 
før man drar hjem. Ute i produksjonsloka-
lene blir det et stort framskritt at vi på et vis 
blir samlet til ett rike – barrierene på kryss 
av avdelingene blir borte, mener Virgil.
- Det skal bli en stor befrielse å komme seg 
ut av dagens lokaler, som er både nedslitte 
og dårlig egnet i forhold til de målene 
bedriften har!

kan FlYtte Rett inn
På ett av kontorene i den tidligere REC-
administrasjonen har en del av de ansatte 
i Bilfingers aut-el samlet seg. Foran seg 
har de et stort kart over den voldsomme 
produksjonshallen de nå har overtatt.
- Akkurat nå snakket vi om den relativt 
lange veien inn til vårt område. Altså 
hvordan vi skal gjøre det når vi skal inn og 
ut med utstyret vårt, forklarer Nils Nygård 
og Per Arne Stark, som sitter bøyd over 
tegningene med hver sin tusj i neven.
- Skulle vi tegnet dette fra bunnen av, ville 

selvsagt ikke alle veggene blitt 
plassert på samme sted. Men vi 
kan relativt greit flytte rett inn 
med vår type virksomhet i disse 
lokalene. Vi ser for oss en «øy» 
sentralt plassert i hallen der de 
ulike avsnittene kan gjøre ulikt 
små-arbeid, forteller de.
Fra ledelsens referansegruppe er 
det Tor Arne Fagerli, Knut Ivar 
Amundsen, Bjørnar Breivik, 
May Venke Vangen og Virgil 
Anbakk som vandrer mellom 
gruppene for å hjelpe i grub-
lingen. Omfattende endringer 
i lokalene er ikke aktuelt i 
første omgang, men gruppene 
får mulighet til å «flytte» både 
enkeltrom og -vegger.
- For avdelinger som bygg og 
aut-el er det egentlig veldig lite 
som trenges av endringer. Og 
de ansatte vil nok få oppleve 
en helt annen virkelighet – for 
eksempel er ventilasjonsforhol-
dene utrolig mye bedre, mener 
Knut Ivar.

Skal Bli meR eFFektive
Tor Arne Fagerli blir intervjuet for 
første gang av Industrifolk i det 
som blir hans nye kontor. Møterom-
met Bjørseth blir nemlig sjefskontor 
når Bilfinger flytter inn. Med andre 
deler av administrasjonen i umid-
delbar nærhet. Og nede i produksjo-
nen, der vil «blokka» i to etasjer der 
REC hadde sin produksjonsledelse, 
fungere utmerket til noenlunde 
samme formål i Bilfinger. Altså 
ingeniører, innkjøp, logistikk, plan-
legger og fagkoordinatorer. Trolig 
har sjefen 5-6 millioner kroner dis-
ponibelt til ulikt utstyr i forbindelse 
med flytting.
- I dag er vi også for lite effektive i 
planleggingen og produksjonsopp-
følgingen vår. Derfor jobber grup-
pene med å identifisere hva som 
fungerer og hva som ikke fungerer. 
Jeg ser et stort potensiale i å bli mer 
proffe i det vi gjør, og det vil dette 
nye bygget hjelpe oss til, mener Tor 
Arne Fagerli.     

mekaniSk

BYgg

aut/el

Plate/RøR

diSPOniBelt/PRe-FaBRikeRing

Produksjonslokalene etter ReC Wafer multi er om lag 10.000 kvadratmeter store, og ledelsen og de ansatte i Bilfinger har for lengst 
bestemt hvem som skal flytte inn hvor. illustrasjon: Bilfinger
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- Bjørn-Wiggo har jo sagt i flere år at vi 
en dag kom til å slå oss sammen. Og den 
dagen han ringte var jeg ikke vanskelig å 
overtale, smiler Einar Sandaa.
- Navnet hans i markedet, nettverket og 
utdannelsen hans – ja, nå er jeg veldig for-
nøyd, nikker Bjørn-Wiggo Eriksen.
Industrifolk knipser bilde av gründerne som 
nå er blitt en duo. Foran det som straks skal 
bli den nye hovedbasen for raskt-voksende 
INVIS, nemlig «ingeniørbygget» etter 
Bilfinger.

et eget FagFelt
Nå har nemlig Einar Sandaa, sivilingeniø-
ren i maskinteknikk og sentral prosjektleder 
i REC-utbyggingene, meldt overgang til 
Eriksen & Co. Foretaket Escon er avviklet, 
lederjobben i ferske Tocircle er avviklet, 
og Einar bretter opp ermene for å hjelpe til 
i byggejobben i INVIS. Dagens 12 ansatte 
skal bli til 40 i løpet av 2017.
- Prosjektledelse er noe industribedriftene 
i stadig større grad innser er et eget fagfelt. 
Og at det kan være en fordel med ekstern 
prosjektleder, fordi han ofte kan sikre bedre 
gjennomføring enn bedriftens egne folk, 
som også står midt i den daglige og viktige 
produksjonen. At et prosjekt er blitt dårlig 
ledet, oppdages gjerne ikke før det er for 
sent, forklarer Einar.
- Nå har INVIS fått rammeavtale med Yara 
på prosjektledelse, og de har alene flere 
store prosjekter de neste årene. I tillegg vil 
en del av offshore-oppdragene til INVIS 
være såpass store at man kan selge pro-
sjektledelse som en del av pakken. Jeg har 
absolutt tro på at vi skal klare å bygge opp 
en egen avdeling på ledelse av prosjekte-
ring og prosjekter, fastslår han.

lOkalt eR veRdiFullt
Flere ansatte gir bedre armslag for å mestre 
nye oppdrag, og jevnere tilsig av oppdrag, 
er Bjørn-Wiggo Eriksens utgangspunkt. Og 
at en prosjektleder i seg selv er en selger 
som raskt vil kunne trekke andre i staben 
inn i prosjekter. Og ikke minst generere 
oppfølgingsprosjekter.
- Det har en verdi for miljøet her at man 
har en aktør med lokal tilknytning som kan 
levere ingeniørtjenester og lede prosjek-
ter. Det er bedre å leie inn kompetanse 
enn å bygge opp en egen organisasjon, og 
dessuten kjenner jo vi fabrikkene her ut og 
inne etter mange jobber – en aktør sørfra 
vil måtte kreve en helt annen oppfølging. 
Historisk sett har man også manglet slik 
kompetase, for eksempel har Bilfinger slitt 
med å skaffe seg ingeniører, mener Bjørn-
Wiggo.

ble endelig 
lagkamerater

den ene gründeren fikk en-
delig den andre med på sitt 
lag. dermed fortsetter den 
raske byggingen av INvIs. 
Og i nye lokaler…

Nå skal Einar Sandaa altså etablere et nytt 
INVIS-ben å stå, ikke minst i tospann med 
Rune Jacobsen, tidligere ingeniør og tek-
nisk sjef i REC som nå vender hjem etter å 
ha jobb-pendlet  til Bodø en periode.

utBYggeR SeR BeHOvet
- Hehe, joda, første gangen jeg leste at 
Bjørn-Wiggo ville ha 40 ansatte i INVIS, lo 
jeg vel litt for meg selv, men så på det som 
et friskt utspill for å skape trua på dette. Og 
med flere områder å jobbe på, og med NB 
Survey på eiersiden, tror jeg absolutt at det 
er realistisk, sier Einar.
- Jo, jeg tok vel litt i for at virkemiddelap-
paratet skulle fatte interesse for satsingen. 
Men, med den erfaringen vi nå har gjort 

Prosjektledelse er noe 
industribedriftene i 
stadig større grad inn-
ser er et eget fagfelt. 
Og at det kan være 
en fordel med ekstern 
prosjektleder. 

einaR Sandaa

jeg har stadig hen-
vendelser fra unge og 
nyutdannede folk fra 
Meløy-regionen som 
har lyst til å flytte hjem 
igjen til en ganske 
spennende jobb.

BJøRn-WiggO eRikSen

oss, ser vi faktisk at 40 ansatte er realistisk, 
understreker gründer Eriksen, som etablerte 
INVIS med base i Storvika i 2005.
Einar etablerte på sin side foretaket Escon 
i -07, etter 2 ½ år i daværende ScanWafer, 
blant annet som prosjektleder for utvidelse-
ne fra -05. Gjennom Escon leide han seg ut 
som byggeleder for REC SiTech Extension, 
og tok senere en del småprosjekter også 
utenfor parken. Ønsket om større faglige 
utfordringer og et større arbeidsmiljø førte 
ham til Tocircle i fjor sommer, ett år etter 
REC kollapsen.
- Tendensen er at utbyggere i stadig større 
grad velger totalentrepriser. For eksem-
pel har Meløy kommune valgt dette for 
prosjekter som SFO i Glomfjord og svøm-
mehall på Engavågen, og etter all sann-
synlighet også for det nye sykehjemmet. 
Da slipper man en del risiko og ikke minst 
administrasjon og ledelse. Men, dette må jo 
også gjøres, og flyttes dermed til entrepre-
nøren, som gjerne da ser behov for å leie 
inn ekstern prosjektleder, byggeleder eller 
prosjekteringsleder, forklarer Einar.

mange vil HJem
Mens Bjørn-Wiggo Eriksen på denne 
måten fortsetter å legge brikkene i sitt eget 
puslespill. Som, når det er ferdig, skal være 
en arbeidsplass med 40 ansatte. I ingeniør-
bygget etter Bilfinger skal staben skanne, 
modellere, lede prosjekter og utføre andre 
tjenester innen engineering.

- Rekrutteringen viser seg å ikke være et 
problem. Jeg har stadig henvendelser fra 
unge og nyutdannede folk fra Meløy-regi-
onen som har lyst til å flytte hjem igjen til 

en ganske spennende jobb, fortalte Eriksen 
da representanter fra Nærings- og Handels-
departementet nylig besøkte basen hans i 
Glomfjord.
INVIS omsetter i år for om lag 11 millioner 
kroner med en stab på 12. Ved årsskiftet 
2014-15 er målet 21 millioner, og en stab 
på 21.

allerede ved årsskiftet håper inviS-staben å flytte inn i ingeniørbygget som bedriften nå kjøper fra Bilfinger. industrifolk fikk Sandaa/
eriksen med på noen byks opp den særpregede vindeltrappa i «nybygget».

de etablerte industrivisualisering og escon 
hver for seg. nå er Bjørn-Wiggo eriksen 
(t.v.) og einar Sandaa på samme lag og skal 
bygge inviS videre mot 40 arbeidsplasser. 
Prosjektledelse er det nye satsingsfeltet.
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skal vi håpe og tro at dette bildet fra 8. september er et «stille før 
stormen»-bilde? Altså at høstens hyggelige oppstart av Norwegian 
Crystals i monofabrikken etter reC blir ble den første i en rekke gode 
nyheter i år og de kommende årene? det er i hvert fall ingen som kan 
si at Glomfjord ikke kan oppleve en ny blomstring innenfor solenergi, 
slik at mer av bygningsmassen på høyre del av dette bildet kan fylles 
med ny aktivitet. Nytt siden Industrifolks forrige fjellbilde er førøvrig 
at yara har sørget for å rive både viadukten og Omformeren.

glomFjord induStripark 2013

Yara glomfjord
Syrefabrikkene

Yara glomfjord
Fullgjødselfabrikken

Yara glomfjord
Pakkeri, kai og lager

Yara glomfjord
administrasjonen

Yara glomfjord
Brann og beredskap

Bilfinger industrial Services

marine Harvest
klekkeri og startfôring

meløy BedriftsService norwegian Crystals

tocircle tomt bygg
(tidl. SiC Processing)

tomt bygg
(tidl. Si Pro)

tomt bygg
(tidl. Biotek)

marine Harvest
Settefiskproduksjon

meløy utvikling

molob

Resepsjon

inviS

Bedriftshelse-tjenesten

terje Halsan aS

meløy 
næringsutvikling



Fakta

 

- Jo, du skjønner, fôrproduksjonen vår er 
hårfine greier - den tekniske kvaliteten på 
fôret er alfa og omega, begynner Jann Einar 
Myrvang sin forklaring.
Vi har nemlig bedt han fortelle oss hvorfor 
det er sånn at han av og til kan bli hissig på 
jobb? Ja, faktisk ganske forbanna, har han 
innrømt.
- Så hvis noe skjærer seg. Eller hvis vi er 
usikre på kvaliteten, men bare kjører videre 
uten å gjøre alt for å finne ut av hva som 
er feil. Ja, da kan jeg bli argsint! Men helst 
oppover i organisasjonen, da, smiler han.
51-åringen har allerede fått beina opp på 
skrivebordskanten. For her, tett på datamas-
kinen og ordretelefonen i kontoret ytterst på 
Forøya, er han husvarm så det holder. Jann 
Einar har vært EWOS-mann siden 1997, 
og logistikkleder siden 2004 i milliardvirk-
somheten på Halsa. Og denne ettermidda-
gen avslappet med kaffekruset på magen, 
men posituren er kun for fotografen.
- Nei, det er en hektisk jobb, en artig jobb. 
Alt vi driver med er i rivende utvikling, og 
hver eneste dag er det nye utfordringer som 
må løses. Det å se en fullastet fôrbåt gå fra 
kai, og at den kommer raskt tilbake etter 
mer, ser du…. Og det å få gode tall, gode 
tilbakemeldinger, ja, alt dette gir meg et 
kick, det er en veldig god følelse! konsta-
terer han.

en gRuBle-JOBB
Når butikken omsetter for nær to milliarder 
i året, og er livsviktig for en lang rekke 
opprettsanlegg i Nordland og Nord-Trøn-
delag, ja, da er det mer enn kvalitet som er 
alfa og omega. Logistikken. Logistikk er 
det smått fascinerende fagfeltet som går på 
å planlegge og organisere varestrømmen 
best mulig, og er avgjørende viktig i pro-
sessindustri. Her kan produksjonstap være 
nær umulig å ta inn igjen, og svak logistikk 
får stygge konsekvenser både internt og for 
kundene.
- Det er en del grubling, ja, for å få det til å 
gå opp. Og vi blir målt også, da, det er litt 
intern konkurranse mot de andre EWOS-
fabrikkene, og vi vil jo helst være best, 
hehe. Når jeg får til jobben min og ting 
flyter veldig godt, da er det j..... artig, for å 

mannen i vareStrømmen
Hvor stort kick får jann ei-
nar Myrvang av å fikse god 
varestrøm hos eWOs? jo, 
såpass stort at han synes 
det er helt greit å pendle til 
Halsa. fra Oslo.

jeg kom inn på inge-
niørstudiet tre ganger, 
men takket nei hver 
gang. At jeg har lite 
utdanning hadde jeg 
større problemer med 
da jeg var rundt 40 år.

Og det å få gode tall, 
gode tilbakemeldin-
ger, ja, det gir meg et 
kick, det er en veldig 
god følelse! 

Jann einaR mYRvang

si det sånn!
EWOS på Halsa produserer kun etter ordre, 
og med 10 dagers leveringshorisont. Jann 
Einars jobb er å lage produksjonsplanen 
slik at fabrikken får mest ut av linjene 
til enhver tid. Omlegging spiser tid, og 
dermed er det en fordel med lange serier på 
hver av de om lag 40 fôrvariantene. Kom-
plisert kabal. Så skal det lages skipnings-
plan, lasteplan og båtrute for de tre faste 
lasteskipene. Plan for når det skal lastes, og 
når lasten skal være levert hos kunde, uten 
forsinkelser. Hva er for eksempel den beste 
leia å velge langs kysten, for å spare tid og 
når værforhold tas i betraktning?
- Mange ting spiller inn, og ting endres hele 
tiden, så det nytter ikke å lene seg tilbake. 
Men, jeg ser jo helt klart at det er en fordel 
med erfaring i denne jobben – da har jeg 
liksom en slags feeling med hvordan ting 
vil utvikle seg.

PendleR FRa OSlO
I straks 10 år har han altså ledet logistik-
ken, han som i det private er lillebroren 
til Anfinn, Ruth, Randi, Kitty og Tormod.  
Jann Einar Myrvang ble født i mai 1962 og 
fant etter hvert også arbeid i Holandsfjor-
den, der han er oppvokst. For etter noen 
ungdomsår som fisker ble karen anleggs-
mann. Maskinkjører, byggeleder og etter 
hvert også blant eierne i tidligere Kilvik 
Transport og i Nordland Entreprenør, forlø-
peren til M3 Anlegg. 
- Vi opplevde ei tidsklemme på jobb som 
var mye større enn i dag. Vi jobbet hele 
tiden. Og så kom en periode med mye rei-
sing – jeg var borte hele tiden, og da kom 
jeg til en korsvei. Ungene var små, vet du. 
Så jeg hoppet av. Etter et år hos Nordland 
Betongindustri i Fondal kom jeg innenfor 
her, først som operatør på lageret, deretter 
fikk jeg stillingen som logistikkleder etter 
Torstein Stormo da han sluttet. Det er utro-
lig å tenke på at jeg har vært her så lenge!
- For du tenkte jo på helt andre ting?
- Joda, i anleggstiden min kom jeg inn på 
ingeniørstudiet tre ganger, men takket nei 
hver gang. Men jeg tenker ikke så mye på 
dét – at jeg har lite utdanning hadde jeg 
større problemer med da jeg var rundt de 
40.
- Nå har du en ganske spesiell bosituasjon?
- Ja, jeg bor i Oslo med samboeren min, og 
drar nedover nesten hver helg. Og så kan 
jeg jobbe litt fra hjemmekontor, da. Når 
jeg er her på Halsa bor jeg i heimhusan i 
Holandsfjorden. Men vi trives godt i Oslo. 
Samboeren min har en god jobb, og der blir 
vi. Jeg har pendlet i to år nå, og det går helt 
greit, selv om det kan være litt strevsomt på 
vinteren.

Rivende utvikling
Jann Einar har nevnt rivende utvikling. 
Mens fabrikken som brødrene Torrissen 
etablerte i 1989 produserte 10.000 tonn i 
året til Felleskjøpet, er dagens volum om 
lag 200.000 tonn! En lang rekke investe-
ringer, samt produksjonsforbedringer i alle 
ledd, er forklaringen. 
- Da jeg begynte i 1997 skulle det meste 
pakkes i småsekker, og lastes på paller. 
Bare det å holde småsekkpakkeriet i gang, 
var et styr!
- I dag har vi et automatisert og fantastisk 
bra system der vi produserer 20 ganger 
mer. I -97 hadde lasteskipene kapasitet på 
200-500 tonn, i dag er de på 700, 1.300 og 
1.400 tonn… Mye av det vi lager går rett ut 
i bulk, og fôret fra oss leveres til automati-

serte og ubemannede mottaksanlegg, gjerne 
midt på natta. Bemanningen her på Halsa 
er en god del høyere nå enn da jeg begynte, 
men det er altså en helt annen jobb å være 
ansatt her i dag, fastslår han.
Staben på om lag 35 styrer og overvåker 
en produksjon som mater oppdrettslaks hos 
aktører som Nova Sea, Norlaks og Main-
stream med baser i Nordland. I Meløy er 
ikke 30-40 ansatte oppsiktsvekkende, men 
omsetningstallene de ansatte genererer, er 
helt i tet sammen med Yara i Glomfjord.

BRa med nYtt
- Rivende utvikling, men du klarer å henge 
med?
- Tja, det er vel noe med at dersom du skal 
nå de målene du setter deg, må du ta det 
som kommer, du er bare nødt til å omstille 
deg. Så lenge draiven til å levere er sterkere 
enn frykten for alt det nye, så går det bra, 

Han klarer nok ikke å løfte storsekker med laksefôr, Jann einar myrvang. men varestrømmen i eWOS-fabrikken, den har logistikk-
lederen stålkontroll på.

Og noen ganger er det 
greit å ikke ha så mye 
i bagasjen – her i be-
driften har vi endret så 
mye at det som gjaldt 
for fem år siden, dét 
har vi sluttet med for 
lengst! Jann einaR mYRvang (51)

Født 6. mai 1962, født og opp-
vokst i Holandsfjord. ansatt ved 
eWOS på Halsa siden 1997, først 
som lageroperatør, deretter som 
logistikkleder, som han fortsatt 
er. Jann einar begynte sin karriere 
som fisker, men kom etter hvert 
inn i anleggsbransjen og deltok 
bl.a. i Svartisenutbyggingen. Han 
var involvert både som eier, sjåfør 
og i administrasjonen for kilvik 
transport, dessuten nordland 
entreprenør, som i dag er m3 
anlegg. etter ett år hos nordland 
Betongindustri i Fondal, fikk han 
altså jobb i fôrfabrikken på Halsa 
fra 1997.  Jann einar har sammen 
med sin ex-kone monica Helle 
sønnene aleksander (27 år, bor 
på ørnes), ørjan (25, glomfjord) 
og Jostein (23, Hammerfest), og 
de to eldste har gitt ham to bar-
nebarn. i dag bor han selv på am-
merud i Oslo sammen med kona 
tone Bang fra Rødøy, og pendler 
altså til jobben på Halsa.

smiler veteranen.
EWOS på Halsa er kjent for å ha en nesten 
usedvanlig stabil arbeidsstokk. Ingen slut-
ter!
- Derfor er vi etter hvert en masse folk i 
50-åra som alltid har vært her. Det er selv-
følgelig bra at vi trives, men dette kan bli 
et problem også. Altså at vi ikke får fornyet 
oss godt nok. En organisasjon må være i 
endring, og det er viktig med nye impulser, 
nye folk som jakter etter nye ting – andre 
ting enn oss som har vært her så lenge!
- Nye folk som Steffen Kildal og Sissel 
Norum er veldig bra for bedriften. De har 
annen industrierfaring og en helt annen 
innfallsvinkel. Og noen ganger er det greit 
å ikke ha så mye i bagasjen – her i bedrif-
ten har vi endret så mye at det som gjaldt 
for fem år siden, dét har vi sluttet med for 
lengst! Men, erfaring er også viktig å ha. 
Den typen utdannelse står ikke øverst på 
papiret, men er en bra ballast!

viktig FOR lOkale
Apropos papirer. På Jann Einar Myrvangs 
cv står en periode som styreleder for Meløy 
Næringsforum – paraplyorganisasjonen for 
private virksomheter i Meløy. Forklaring:
- Fordi jeg alltid har vært fascinert av det 
å skape virksomhet. Vi må ha noe å leve 
av når vi skal bo såpass grisgrendt som vi 
gjør!
Selv har han altså hjemsted Oslo, men 
bruker logistikkjobben på Halsa til å vise 
omsorg for vårt lokale næringsliv. EWOS 
er svært viktig for en rekke små virksomhe-
ter på Halsa og i resten av Meløy.
- Båttrafikken rundt de tre EWOS-fabrikke-
ne har om lag 150 ansatte. Nå har jeg sørget 
for at samtlige utstyres med arbeidsklær 
gjennom Tools i Glomfjord, et oppdrag på 
5-600.000 kroner i året. Dét synes jeg er litt 
artig!

- Og vi har transportavtale med Tidemann 
Transport, vi handler på den lokale bokhan-
delen og dagligvarebutikkene. I det hele 
tatt: så sant kvalitet og pris er innenfor ram-
mene, så handler vi lokalt. Det er viktig for 
oss også, at vi har et aktivt næringsliv rundt 
oss som kan levere kvalitet og rett pris!
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Vi befinner oss i aut-el-verkstedet til Bilfin-
ger en torsdag ettermiddag. Nå er det Tonys 
tur blant de omlag 10 kursdeltakerne som 
er med i denne praktiske delen av kurset. 
En nokså tung last skal stroppes og deretter 
kjøres med kran gjennom lokalet.
- Det var utrolig lett å få sving på lasta, og 
da kan den være til fare for både folk og 
gjenstander rundt. Jeg har jo prøvd dette 
før, men jeg lærte endel nytt nå, innrømmer 
Tony.
- Viktigst med denne øvelsen er å fokusere 
på sikkerheten og det å bruke godkjente 
redskaper, forteller Per Arvid Bruun.
Denne dagen kurser han igjen på oppdrag 
fra MBS, slik han har gjort det med indus-
triarbeidere i Glomfjord i 15 år. Kjøring av 
truck og maskiner, bruk av lift og kran samt 
fallsikring og altså stropping.

OveRRaSkende BRa
- Deltakelsen på kursene våre har vært 
overraskende bra i år, tatt i betraktning den 
situasjonen industriparken har vært i de 
siste to årene, opplyser Lill Andersen.
Administrasjonslederen i MBS er også 
ansvarlig for kursrekka som bedriften har 
tilbudt i en årrekke. I år ligger det an til 
rundt 400 deltakere totalt, mot 383 i fjor, 
466 året før det igjen og 400 i 2010.
- Denne aktiviteten har i all hovedsak 
pågått i høst, og alle kursene våre har vært 
fulltegnet - det er vi veldig fornøyd med, 
sier hun.
Kursaktiviteten er bare ett av mange forret-
ningsområder i MBS, og på langt nær det 
største. Men viktig. Kursene betyr profile-
ring av Meløy BedriftsService, skaper stor 
aktivitet på Schalthuset og meromsetning i 
kantina.

nå: YRkeSSJåFøReR
På grunn av opplæringskontoret forbinder 
mange MBS med nettopp fagopplæring. 
Men i tillegg til administrasjon av lærlin-
ger har bedriften i alle år altså koordinert 
den viktige kurspakken som gjør mange 
bedrifter i Meløy-regionen til deres kunder: 
varme arbeider, truck og maskinfører, 
stropping og kjøring av traverskran, 
personlift, fallsikring og FSE - det årlige 
og pålagte kurset for elektrikere. Gjengan-
gere blant kurs-kundene er Yara, Bilfinger, 
EWOS, Statkraft, Marine Harvest, Meløy 
Energi og Meløy Elektro.
- Nå jobber vi for å kunne tilby yrkessjåfør-
utdanning her i Glomfjord, opplyser Lill.
- Alle yrkessjåfører skal ha et ukelangt kurs 
som oppfrisking hvert femte år, og dette 
tilbys i dag i Bodø og Mo i Rana. Vi håper 
å kunne få dette til her, og så fort som mu-
lig. Mange kunder etterspør det, fordi et 
slikt tilbud her i regionen ville spare dem 
for kostnader og reisetid.

tenkeR OlJen
Administrasjonen i Meløy BedriftsService 
sitter selv midt i ypperlige fasiliteter for 
utstrakt kursvirksomhet. Schalthuset har 

viktig 
læring
- dette var litt vanskeligere 
enn jeg trodde, ja! smiler 
tony sætermo. 21-åringen 
fra fullgjødselfabrikken er 
på MBs' oppfriskingskurs i 
stropping og kjøring med 
kran. 

nemlig en rekke tilpassede undervisnings-
rom. Nærheten til kantina og øvingsloka-
ler og -utstyr er andre pluss, og i tillegg 
kommer nærheten til kundene. Et flertall 
av kursdeltakerne holder til i bedriftene i 
Glomfjord Industripark.

- Vi ønsker å tilby kurs der det er et behov, 
og vi har løpende kontakt med kundene 
våre, forteller daglig leder Mary-Ann 
Selfors i MBS.
- Det er jo kurs for industrien eller an-
nen næringsrettet virksomhet som er mest 

interessant for oss. I disse tider ser vi litt på 
om det kan finnes kurs vi kan tilby innenfor 
olje og gass. Meløy har svært mange 
ansatte i den bransjen, og det er kanskje 
ikke slik at samtlige kurs de skal ta, må tas 
i Stavanger eller andre steder?

det er ikke første gang de stropper og kjører kran, Yaras tony Sætermo (øverst) og martin Haugberg. likevel får de aha-opplevelser 
når de skal omsetter teori i praksis sammen med kursholder Per arvid Bruun.

...og før treningen har tony og martin vært i undervisningsrommet på Schalthuset og 
lært teori. Per arvid Bruun fra mo i Rana har i  15 år drillet industriarbeidere i glomfjord.

- Overraskende bra kursdeltakelse i år, 
mener administrasjonsleder lill andersen 
i meløy BedriftsService.

- Dette rommet blir helt perfekt for oss. Vi 
vet at vi må forbedre oss på prosjektstyring 
og følge opp status på store og viktige opp-
drag, og et slikt rom blir et viktig verktøy, 
forteller Tor Arne Fagerli. 
- Her blir rett og slett kommandosentralen 
vår!
Stedet er «Langmo». Ja, for det er oppkalt 
etter ScanWafers ene gründer, det svært 
romslige møterommet i administrasjons-
lokalene etter nedlagte REC Wafer Multi. 
Bilfingersjefen har kjøpt hele fabrikken, og 
gleder seg allerede til å ta i bruk komman-
dosentralen. Whiteboard-tavler så langt 
øyet kan se, sitteplass til 10, 20, ja, sikkert 
50 om han vil.
- Vi har ikke noe i nærheten av et slikt rom 
i våre gamle lokaler. Vi skal jobbe mer 
profesjonelt overfor kundene våre, dét er 
helt avgjørende når vi nå vil bygge oss opp 
innen havbruk, kraftverk og olje og gass, 
understreker sjefen som får mye ære for 
at Bilfinger i Glomfjord nå forbindes med 
visjoner og store, men realistiske framtids-
planer.

vil Ha FleRe med
- Hva følte du da Bilfinger fikk tilslaget 
på multibyggene og renseanlegget etter 
BioTek?
- Lettelse og glede! Jeg ønsker at vi skal 
vokse, og det er veldig godt at vi selv nå 
har kontrollen over vår videre utvikling. 
Jeg tror dette gjør at det vil løsne for alvor 
for både oss, Tocircle og INVIS.
- Men du snappet byggene foran nesen på 
Meløy kommune og omstillingsstyret?
- Jeg ser ikke slik på det. Vi trengte disse 
lokalene for å sikre vår egen framtid, og 
kunne ikke vente lengre. Men her er ingen 
stengte dører, og vi er like interessert i 
vekst og nye arbeidsplasser som omstil-
lingsstyret er. Vi har mer plass enn vi 
trenger nå, og ønsker at dette bygget skal 
huse flere enn oss – dette har vi dialog med 
Meløy Utvikling om.  Jeg ser for meg at vi 
har om lag 2.000 kvadratmeter som vi kan 
leie ut.
Etter en nesten to år lang prosess rundt de 

bilFinger tar kommandoen
tor Arne fagerli har inntatt 
sin nye kommandosentral. 
Nå skal Nord-Norge for 
alvor oppdage Bilfinger i 
Glomfjord. for i en tidligere 
waferfabrikk skal verksted-
bedriften vokse og bli mer 
proffe.

det store møterommet «langmo» etter ReC blir ypperlig som kommandosentral for tor arne Fagerli og hans kvinner og menn i 
Bilfinger. – For å bli enda mer profesjonelle på prosjektstyring, sier sjefen.

forlatte multiwafer-lokalene valgte RECs 
bostyre på sensommeren å legge byggene 
ut for salg på det åpne markedet. Omstil-
lingsaktørene Meløy kommune, Meløy 
Utvikling KF og Meløy Næringsutvikling 
AS ønsket de om lag 10.000 kvadratme-
terne til helt ny industriproduksjon, men i 
budrunden gikk Bilfinger Industrial Servi-
ces seirende ut. Dermed kan verkstedvirk-
somheten i Glomfjord, som Hydro solgte til 
de tyske eierne i 2008, i vinter og til våren 
forlate dagens lokaler. De langstrakte byg-
ningene huset aluminiumsfabrikk fra 1927, 
og er i dag både upraktiske og nedslitte.

100 nYe JOBBeR
- I de nye lokalene skal Yara i Glomfjord 
fortsatt være vår største kunde. Men, nå får 
vi plass til å håndtere mye større oppdrag, 
og skal benytte dette til å vokse oss inn på 
vedlikehold i andre bransjer, altså havbruk, 
kraftverk og olje og gass. Dette har vært 
utenkelig i de gamle lokalene, fastslår Tor 
Arne.
- Og vi skal vokse sammen med våre 

samarbeidspartnere Tocircle og INVIS. Vi 
selger dem inn overfor våre kunder, og de 
selger oss. Over tid håper vi å skape så mye 
som 100 nye arbeidsplasser her i Glom-
fjord.
Selv flytter han inn sammen med resten 
av administrasjonen 1. januar, og overla-
ter Bilfinger-delen av ingeniørbygget til 
nettopp INVIS. Avdelingen for bygg flytter 
måneden etter, og aut-el 1. mars. Nå jobber 
han på spreng sammen med staben for å 
planlegge innredningen av de voldsomme 
multilokalene. Fortsatt står ovner og tungt 
produksjonsutstyr igjen etter REC, men 
kjøper har frist nå i desember til å frakte 
det ut. Da vil lokalene nærmest kunne tas i 
bruk slik de er av Bilfinger. De store area-
lene gjør det mulig å pre-fabrikere til dels 
store konstruksjoner for kunder som Yara, 
Marine Harvest, Statkraft og leverandører 
til offshorenæringene.

ingen kan måle Seg
- Bilfinger nasjonalt er allerede tungt inne i 
olje og gass, og vi har allerede kunder der. 

Vi skal samarbeide med miljøet i Sandnes-
sjøen, som skal ha støttefunksjoner for 
Aasta Hansteen-feltet. Da ser jeg absolutt 
for meg at både en del reparasjoner og 
konstruksjon av utstyr kan foregå her i 
Glomfjord. Nå har vi rentrom og fasiliteter 
ingen andre kan måle seg med, mener han.
På forretningsområdet kraftverk vil han 
samarbeide videre med Bilfinger Construc-
tion, som både bygger broer, tunneler og 
veier. Havbruk? Plastsveising og annet ved-
likehold for aktører som Marine Harvest, 
EWOS og Nova Sea. Selvsagt et mål å 
være med når sistnevnte nå skal kopiere sitt 
Sundsfjord-anlegg til Reppen i Rødøy.
- Nå ønsker vi å få en endre bedre dialog 
med havbruksaktørene her i regionen. Vi 
vil yte service til det næringslivet i har i 
området, og havbruk er store. Derfor er 
det viktig å få vite mer om hvilke tjenester 
de ønsker å kjøpe, og om dette er ting vi 
kan levere til rett pris, forklarer Tor Arne 
Fagerli.   

Bilfinger har kjøpt ScanWafer 1, 2 og extension, samt det tidligere renseanlegget, for 7,5 millioner kroner. Seks silisiumovner skal fortsatt ut før de 10.000 kvadratmeterne kan bli 
moderne verkstedbedrift.
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Strøm er en viktig del av infrastrukturen 
i Glomfjord Industripark, og transforma-
torene på utsiden av porten har sørget for 
kraftforsyning de siste 50 årene. Nå må 
de byttes. Men først må området rundt 
klargjøres.

HOvedHenSikten
- Vi fikk feil på en av kablene. Og så sendte 
vi den ene av tre trafoer til Drammen for 
en tilstandskontroll. Den viste at levetiden 
er oppbrukt. Nå er vi i gang med et relativt 
omfattende prosjekt, sier Leif Kristiansen.
Vi snakker om transformatorbygget, det 
store hvite murbygget som ligger på ven-
stresiden av Fv 465, tett før man kommer 
til portvakta ved innkjøring mot Glomfjord 
sentrum. Bygget inneholder tre transforma-
torer som tilhører Yara. Alle er fra begyn-
nelsen av 60-tallet, og har kapasitet til å 
transformere 30-35 MW hver fra 132kV til 
16kV. 
- Her kommer Sundsfjord-linja inn og 
Enga-linja går ut. Glomfjord Industripark 
har tre kabelforbindelser inn til 16 kV-byg-
get, hvor fordelingen av strømmen til hele 
industriparken gjøres. Ved siden av våre tre 
trafoer har Meløy Energi en som forsyner 
«byanlegget», altså Glomfjords befolkning, 
pluss ei 24kV linje til forsyning av «nord-
bygda», forklarer Kristiansen.

StORt Og viktig
Det å bytte ut trafoer gjøres ikke hvert år, 
heller ikke hvert tiår. Det er store og viktige 
investeringer man snakker om.
- I utgangspunktet har man ei investerings-
ramme fra NVE. Utgifter ved trafobytter 
skal man i utgangspunktet få tilbake over 
strømtariffen, slik at strømprisen ikke blir 
dyrere. Noe av investeringen vil gi økt 
inntektsramme etter NVE’s modell for 
rammeregulering. Modeller er laget for å 
omfatte tiltak for å opprettholde et stabilt 
nett. Høy regularitet er viktig, og et lang-
varig strømutfall vil bli svært kostbart for 
industriparken, poengterer Kristiansen.
Ei stor grøft skal graves, og der skal et rør 
på to meter i diameter legges ned, under 
Ørnesveien fra 16kV-anlegget opp til 
132kV-anlegget.
- Her skal vi samle og føre alle viktige 
kabler. Innvendig blir det kabelbruer hvor 
det på en side går høyspentkabel, og andre 
lavspent- og signalkabel. Alle kablene i ett 
rør gir store fordeler. Inspeksjon og bytte 
blir mye enklere, sier han.

nOk ei StORinveSteRing
Tre 30 MW transformatorer er planlagt 
erstattet med to 45 MW. 
- Hver av trafoene koster fort rundt 6 
millioner kroner stykket når transport og 
montasje på stedet er inkludert. Vi må ha 
to, og i tillegg blir det kabling. Prosjektet 
har en kostnadsramme på mellom 15 og 
20 millioner kroner. Yara er opptatt av å 
utnytte sine produksjonsanlegg. Nå legges 
grunnlaget for en stabil infrastruktur også 
rundt strømtilførselen, sier Kristiansen.

gamle travere erStatteS
- Levetiden for de gamle 
trafoene er brukt opp. Nye 
vil sikre strømforsyningen 
for de neste 40-50 årene, 
sier Leif Kristiansen ved 
yara.

Fv 465 mellom meløy Fritidsbad og port-
vakta til industriparken har vært stengt 
for trafikk i rundt to måneder mens arbei-
det pågikk.

Terje Halsan AS har underentreprisen hos 
Moldjord Bygg og Anlegg. Det betyr alt av 
grunnarbeid i forbindelse med prosjektet 
rundt trafobygget. 

FaRlig næRt
To mann er i full drift med å sprenge og 
avdekke fjellet under Ørnesveien, rett før man 
kommer nordfra inn til Glomfjord. Halsans 
menn har avdekket flere viktige, gamle kabler. 
- Det er en fordel å kjenne til hvor slike ligger. 
Hvor mye fjell som var her visste vi ikke på 
forhånd. Nå borer og sprenger vi 3,5 meter 
dypt, for å legge både vann, avløp og kabelrør, 
sier han og fortsetter:  
- Det er både spennende og spesielt å spren-
ge under fiberkabler som både er i bruk 
og som skal fortsette å fungere. Det har vi 

Spennende jobb!
- det er spennende å spren-
ge under fiberkabler, sier 
anleggsleder Håvard jen-
toftsen.

- disse rørene skal inneholde den viktige strømtilførselen. de er to meter i diameter, sier 
Håvard Jentoftsen.

aldri gjort før. Men vår dyktige skytebas 
sørget for at det gikk helt problemfritt, sier 
Håvard.

SteRk StRøm
Kombinasjonen av å skulle knuse fjell og 
beholde en fiberkabel er en komplisert 
øvelse. I tillegg er anleggsarbeiderne i 
nærheten av sterke strømkilder.
- Ekstra forsikringer trer i kraft når det job-
bes så nært bygg av denne typen. Det er vi 
nødt til å ha, sier han.
En uke før Industrifolk går i trykken fortel-
ler anleggslederen at de for tiden setter ned 
vann- og avløpsrør i grøfta. 
- Store nedbørsmengder i forbindelse med 
orkanen «Hilde» ga oss utfordringer, og vi 
måtte pumpe ut store mengder vann.
Nå i månedsskiftet kom destore rørene for 
kabler ned i grøfta. 
- Deretter kan vi begynne å fylle masser 
lagvis opp til vegbanen. Når vegen blir 
åpnet er for tidlig å si, avslutter Håvard 
Jentoftsen.

 

Den første trafoen skal nå ut på fore-
spørsel, og vil sannsynligvis bli satt i 
drift i slutten av 2014 eller begynnel-
sen av 2015, avhengig av leveringstid. 
- Innen 2016/17 skal vi være ferdig 
og ha to nye på plass. Dersom det blir 
magnesiumfabrikk i Glomfjord, kom-
mer en tredje. ScanMag vil ha bruk 
for 200-250 GWh, forteller han.
Moldjord Maskin har fått hovedentre-
prisen på oppdraget. Underentreprenør 
er Terje Halsan AS, og de har vært i 
sving en stund.
- Fv 465 mellom Meløy Fritidsbad 

og portvakta har vært stengt i åtte-ti 
uker. Heldigvis har vi omkjøring rundt 
industriparken. Etter innspill fra FAU 
ved Glomfjord skole har Yara besluttet 
å dekke skoleskyss for barna i perio-
den Ørnesveien er stengt, avslutter 
Kristiansen. 

ørnesveien er gravet over og grøfta i forkant av trafobygget nærmer seg 3,5 me-
ter dyp. F.v. prosjektleder leif kristiansen, Yara og anleggsleder Håvard Jentoftsen, 
terje Halsan aS.

På sikker avstand går sirenen, og Håvard Jentoftsen gir signal til skytebas Rune Simon-
sen, som fyrer av sprengladningen rett under viktige fiberkabler.
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vi skal tenke profe-
sjonelt, og det hjel-
per. Men jeg gråter 
sammen med de som 
er rammet.

Glomfjordingen er assisterende beredskaps-
leder ved Yara Brann fra 1. oktober. 
- Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, 
og har tenkt å holde meg her til jeg blir 
pensjonist!

lidenSkaP
Heltids brannmann er altså noe Jørn Are 
har ønsket å bli lenge. Man kan trygt si at 
han har havnet på rett hylle.
- I militæret hadde jeg planer om å bli 
ambulansefører. 
Han har vært deltids brannmann i 10 år, 
i tillegg til å ha vært innom mange ulike 
jobber.   
- Jeg har fagbrev som bilmekaniker og tøm-
rer. Så har jeg vært fem år på REC Wafer, 
nesten fire år hos Solhaug Bygg, og et år på 
SiC Processing. 
Jørn Are kom fra jobb ved bygningsavde-
lingen til Bilfinger i vår. I en overgangs-
periode har han jobbet sammen med Åge 
Mentzoni, som hadde jobben før, men som 
nå jobber i Salten Brann i Bodø. 
- Synd å miste Åge, men for meg var det en 
kjempefin anledning til å slippe til, innrøm-
mer Jørn Are.

PRaktikeR
Jørn Are har alltid likt å jobbe fysisk. Han 
er en praktiker. 
- Mine daglige arbeidsoppgaver er å følge 
med bilparken og vannverket, ta forefallen-
de service og oppdrag. Og så er jeg ute og 
lufter kjøretøyene fra tid til annen, sier han.
På brannstasjonen jobber han sammen med 
Nils Runar Myhre og beredskapsleder Per 
Frøskeland.
- Per tar det administrative, og det passer 
oss andre perfekt. Jeg er ingen skrivebords-
mann. Men etter hvert skal jeg kunne være 
stedfortreder for Per, sier han. 

utdanneS videRe 
På nyåret skal Jørn Are ta befalskurs på 
Brannskolen i Tjeldsund. Han er utryk-
ningsleder og røykdykker allerede. En ut-
rykningsleder har ansvaret på skadestedet. 
Selv om alle har hver sine arbeidsoppgaver 
er det utrykningslederen som skal avgjøre 
hvem som skal gjøre hva. 
- Vi er tre utrykningsledere nå. Ved utryk-
ning er man hele tiden i kontakt med 
alarmsentralen.  
Som brannmann er man nødt til å være i 
god fysisk form, og Jørn Are trener jevnlig 

endelig på rett hylle
jørn Are Pedersen (34) 
elsker jobben sin som 
brannmann. - jeg kunne 
sikkert ha gått i uniform 
hele døgnet og bodd på 
en brannstasjon! 

på rulleski, tredemølle og med vekter.
- Jeg går en del i fjellet, og skigåing og       
– kjøring blir det en del av om vinteren. 
Kajakkpadling er faktisk den mest spennen-
de treningsformen jeg har prøvd, sier han.
Jørn Are har tatt utrykningskjørekurs, og 
får lov til å kjøre med blålys og sirener. 

OmSORgSPeRSOn
- Det gir et kick å være på utrykning. Men 
vi er trent til å opptre rolig og avbalansert. 

jeg gleder meg til å 
gå på jobb hver dag, 
og har tenkt å holde 
meg her til jeg blir 
pensjonist!

teamet: Jørn are, nils Runar myhre og Per Frøskeland er de tre som bemanner brann-
stasjonen i glomfjord industripark daglig.

Stolt: - kjøretøyet skal alltid se skikkelig ut, mener Jørn are Pedersen.
eilif iversen

drømmeyrket: - Jeg digger å være brannmann på heltid, sier Jørn are Pedersen.

Hans første jobb var som arbeidskar 
på Meløy meieri. Rett fra folkesko-
len og ut i arbeid, det var slett ikke 
uvanlig på den tiden. Etter 10 år som 
melkemann var veien til Glomfjord 
og parken kort. Fra meieriprodukter 
til material og plank, handyman på 
sin hals.
- Jeg har drevet mest med vedlike-
hold, og begynte i bygningsavde-
lingen som den gang, i 1977, var en 
del av Hydro. Arbeidsoppgaver har 
vært blant annet snekring, forskaling, 
armering og annet forefallende arbeid. 
- Har du tatt fagbrevbrev underveis?
- Ja, det ble bygg- og anleggsfagbrev 
etter hvert. Da armene mine sviktet, 
valgte jeg å videreutdanne meg, og 
tok to år på teknisk tegning. Da jobbet 
jeg to dager uka i Glomfjord og var 
tre dager i Bodø på skole. 
Etter endt eksamen fikk Eilif kontor-
arbeid innad i Hydro. Denne perioden 
varte i 10 år, dagene gikk med til å 
systematisere tegninger og litt pro-
sjektering. I mellomtiden ble Hydro 
Production Partner til BIS.

går av 
etter 36 år
Han har tilbrakt største-
parten av sitt arbeidsliv 
innenfor gjerdet i in-
dustriparken, eilif Iver-
sen (62) fra Neverdal. 
den 1. november gikk 
han av med pensjon.

- To år etter at vi hadde fått tyske eiere, 
var jeg tilbake i jobb på bygg. Da var 
det ikke lenger nok å henge fingrene i 
på kontoret, dagene gikk nærmest med 
til å trø luft og lete seg arbeidsoppga-
ver. 

HaR tRO På BilFingeR
Eilif sier at han har hatt et bra yrkesliv. 
Men legger heller ikke skjul på at også 
han har følt på den utryggheten han 
mener har hersket innad i industripar-
ken de siste fire til fem år.
- Jeg har ikke følt at jobben min har 
vært trygg. Nå øker aktiviteten til Bil-
finger utenfor portene. De ser seg etter 
oppdrag andre steder, både i og utenfor 
kommunens grenser. Den satsningen 
bør vi ha trua på. 
- Har du gjort deg noen tanker om 
oppkjøpet av multibygget?
- Det mener jeg bestemt er en fordel 
for bedriften. Den gamle bygnings-
massen er utdatert, dette vil på sikt 
gjøre Bilfinger mer konkurransedyktig 
i markedet. 
Nå er det en annen tid for den ny-
smidde pensjonisten. Vi lurer på hva 
Eilif skal bruke tiden sin på nå?
- Nå skal jeg gjøre alt det jeg ikke har 
fått gjort tidligere. Riving og flyt-
ting av garasjen står på timeplanen i 
nærmeste fremtid. I tillegg håper jeg 
at det kan bli en del reising land og 
strand rundt. Jeg tror jeg får en fin tid 
som pensjonist!

Dette er verdens farligste yrke, vi går inn 
dit andre flykter ut.
Han innrømmer gjerne at han er et følelses-
menneske, og en omsorgsperson. Når ting 
har vært litt tøffe klarer han å tenke på det 
han har vært gjennom som jobb.
- Dét er vi opplært til. Vi skal tenke pro-
fesjonelt, og dét hjelper. Men jeg gråter 
sammen med de som er rammet, og det 
føles riktig for meg, avslutter Jørn Are 
Pedersen. 
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her blir det liv – igjen
Husker du Hanne? Nå blir 
det liv igjen i forlatt kan-
tine.

Denne teksten skal handle om Bilfinger, 
men kan faktisk illustreres med dette 
klippet fra Industrifolk i februar 2009. For 
etter å ha vært forlatt og stille i over to år, 
skal det bli liv i den tidligere Multi-kantina 

igjen, slik det var i Hanne Hillestads dager 
som kantineansvarlig i bedriften. Den gan-
gen for under fem år siden ble lokalet, med 
kjøkken, oppgradert for betydelige beløp.
- Ja, vi skal selvfølgelig også ha dette som 

felles kantine 
for alle våre 
ansatte. Kan-
tina skal være 
et hyggelig 
sted der folk 
kan møtes, og 
vi ønsker å 
ha dette i eget 
hus, bekrefter 
Bilfinger-sjef 

Tor Arne Fagerli.
- Og i løpet av denne måneden sender vi ut 
anbudsinvitasjon. Vi ønsker at en aktør kan 
ta hele ansvaret for både driften og økono-
mien i kantina.
Det er altså ikke aktuelt med egen drift av 
kantine, og lønnstrekk for å dekke kost-
nadene. Enten spisested der de ansatte tar 
med matpakke, eller:
- En kantine med eget personell, det er 
selvsagt dét som er det beste. Så får vi se 
hvilket nivå det blir på, fastslår Tor Arne.
Og håper kantinedriften kan være i gang 
1. februar. Men hvordan tenker da Meløy 
BedriftsService, som i dag har Bilfinger-
staben som kundegruppe i kantina på Øvre? 
Jo: 
- Vi håper selvfølgelig at vi får anledning 
til å levere tilbud på driften av Bilfinger-
kantina, fastslår MBS-sjef Mary-Ann 
Selfors.
- Det er ikke slik at flertallet av de ansatte i 
Bilfinger bruker kantina vår i dag. Så der-
som vi skulle få et slikt anbud, vil vi kunne 
nå flere av dem, og dét vil jo være positivt, 
mener hun.

industrifolk 
februar 2009: 
Hanne Hil-
lestad jubler 
over renovert 
multi-kanti-
ne. nå blåser 
Bilfinger liv 
i lokalene 
igjen.

Pen penge, pene smil: han takket så mye for det økonomiske bidraget, ordfører Per Swensen. Omstillingslederen besøkte nemlig Marine Harvest-leder Rose Olsen for en 
tid siden, sammen med en delegasjon på fire fra Nærings- og handelsdepartementet. Det var under dette møtet at Rose på vegne av havbruksgiganten overrakte Swensen 
en gavesjekk pålydende 200.000 kroner. Til hva? Jo, etableringen av et egenkapitalfond i Meløy har vært sett på som en nøkkel for å lykkes med nye etableringer av en viss 
størrelse, og omstillingsstyret har invitert det lokale næringslivet til å bidra med kapital til fondet. Med dette har Marine Harvest i Glomfjord gitt sitt bidrag.  

siste siden
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