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- Det er sjelden slike muligheter dukker opp 
innenfor mitt fagfelt. Da ble det vanskelig 
for meg å ikke skulle si ja, smiler 42-årin-
gen fra stolen hun straks skal forlate, den 
hos EWOS på Halsa.
- Jeg er nysgjerrig og liker å jobbe med for-
bedringer og se resultater av det, beskriver 
hun seg selv når IndustriFolk utfordrer.

Trenger de beSTe
For nå forlater nordtrønderen jobben på 
Forøya, 18 år etter at hun kom hit som 
kvalitetsleder for daværende NorAqua. 
Daglig leder Tor-Arne Gransjøen i Helge-
land Smolt og Sundsfjord Smolt er svært 
fornøyd med rekrutteringen av Line, som 
han får i sin stab fra 1. februar for å lede 
kvalitetsarbeidet.
- Dette har vi skjønt hele tiden, at når vi 
investerer 2-300 millioner kroner i nytt 
smoltanlegg i Reppen, så er det en forutset-
ning for å lykkes at vi har de aller beste 
folkene. I dette tilfellet fikk vi 26-27 gode 
søkere, der 8-9 stykker hadde bakgrunn fra 
oljeindustrien. I sluttfasen satt vi med 4-5 
virkelig gode kandidater, der Line Holm ble 
vurdert som den aller beste, forklarer Gran-
sjøen, som allerede har ledet oppbyggingen 
av smoltanlegget i Sundsfjord, og nå gjør 
det samme i Reppen.

nyTT, Spennende
- En grunn til at jeg takket ja er jo at dette 
betyr at jeg skal være med og bygge opp 
noe helt nytt, fra bunnen av. Her på EWOS 
er det tross alt en fabrikk som er drevet i 
mange, mange år, forklarer hovedperso-
nen selv, som opprinnelig er fra Verdal og 
oppvokst på Kolvereid, men altså bosatt i 
Meløy på nittende året.
Hun tiltrer om to uker stillingen som sjef 

Fordi hun var beSt
- skal vi få til satsingen i 
reppen må vi ha de beste 
folkene, fastslår helgeland 
smolt-sjefen. Dermed ble 
line holm valgt blant hele 
27 søkere. Og eWOs blir 
uten sin mangeårige kvali-
tetssjef. 

- Slike muligheter dukker ikke ofte opp innen mitt fagfelt. Jeg kunne ikke si nei! 
forteller Line Holm, som forlater eWOS og fôrproduksjonen til fordel for skapningene 
som spiser det samme fôret.

Jeg er nysgjerrig og 
liker å jobbe med 
forbedringer og se 
resultater av det.

Line HOLm

for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet – 
faktisk i to bedrifter i to ulike kommuner 
mens hun selv er bosatt i en tredje. Line 
skal nemlig ha denne lederjobben både i det 
eksisterende Sundsfjord Smolt i Gildeskål 
og i Helgeland Smolt i Rødøy – det identiske 
produksjonsanlegget som er under oppføring 
i Reppen.
- Stillingen er en støttefunksjon for ledelsen 
for å sikre at alle systemer på helse, miljø, 
sikkerhet og kvalitet fungerer godt og gir 
forsvarlig drift.
- Kvalitetstankegangen skal også fungere 
litt uavhengig av selve driften, nettopp for å 
sikre at det hele tiden overvåkes og pushes på 
for forbedringer, forklarer hun.

UkJenT med SmOLT
Line Holm begynte sitt yrkesløp ved Høg-
skolen i Sør-Trøndelag, og har ingeniørutdan-
ning i næringsmiddelfag. Arbeidserfaringen 
før Meløy bestod i ysting av ost ved meieriet 
på Kolvereid. Med fratrekk for to fødselsper-
misjoner og tre år som faglærer i matematikk 
og naturfag ved Meløy videregående skole, 
har Line altså jobbet i laksefôr-produksjonen 
på Forøya siden 1996. Først som kvalitetsle-
der fram til 2007, og etter de tre lærer-årene 
først på HMS og personal, deretter en periode 

i resept- og råvaremottaket, før hun i fjor høst 
overtok som KHMS-sjef etter Trine Meland, 
som nå er kvalitetsingeniør hos Norsk Kyl-
ling på Støren. Line selv er på privaten bosatt 
i Bjærangfjord i Meløy med mann og to barn 
på 12 og 13 år.
- Jeg vet lite om smolt fra før! Så det blir 
mye å sette seg inn i. Men, de har fra før 

Stein (62) – viktig For Yara
herr henriksen er slett ikke redd for 
nye utfordringer. De siste 18 måne-
dene har Ørnes-mannen fått bryne 
seg på nye, spennende utfordringer i 
det store Yara-systemet.

Sjelden å se i glomfjord: - Ofte er jeg innom i glomfjord bare for å skrive reiseregning, smiler Stein Henriksen (62), som 
ukependler til og fra Oslo. 

- Ja, jeg hadde jo tenkt å stå i jobb minst 
til jeg ble 62, men slik ble det ikke, 
innrømmer Arve Olsen.
Etter mer enn fire tiårs sammenheng-
ende tjeneste for Hydro og Yara i 
Glomfjord hadde han, ufrivillig, sin 
siste arbeidsdag i desember. 

SekS HJerTeSTOpper
- Jeg var ute i garasjen da det skjedde. 
Jeg følte meg uvel og gikk inn for å 
legge meg. Det sa pang – jeg fikk hjer-

helSa Stoppet arve
etter 41 år på post for 
Meløys hjørnesteinsbe-
drift har han stemplet 
inn for siste gang, Arve 
Olsen. Men dét var ikke 
frivillig.

Arve Olsen – pensjonist etter 
41 år hos Hydro og yara i 
glomfjord.

teinfarkt, forteller Arve om de dramatiske 
hendelsene i juni 2013. De som nå har ført 
til at yrkeskarrieren hans er over.
- Da ambulansen kom, stoppet hjertet mitt. 
Fra vi dro hjemmefra i Neverdal og til jeg 
var kommet til sykehuset i Tromsø, hadde 
hjertet stoppet seks ganger, og gjenoppli-
vingen pågikk hele turen. Så du kan trygt si 
at det var så vidt de berget meg, ja! Etterpå 
ble det flere stopp, og en nyresvikt på top-
pen av det hele.
Men så fikk altså livet heldigvis fortsette 
for mannen til Inger - pappaen til Lotte, 
Stine og Maiken. Jobben i pakkeri, kai og 
lager i gjødselfabrikken – den fikk imidler-
tid bråstopp.

41 år på pOST
- Jeg trivdes veldig godt i alle år, det er et 
godt miljø og en bedrift der det er ordent-
lige forhold, er Arve sin sluttattest til Yara 

Glomfjord.
Vi må helt tilbake til 1972 for 
å finne startdatoen hans. Den 
gangen het bedriften Norsk 
Hydro, og hans arbeidssted var 
ammoniakkfabrikken – først 
dagtid, så skift, så kontroll-
rommet. Til nedleggelsen av 
ammoniakken i februar 1993. 
Arve meldte flytting til pakkeri, 
kai og lager, og der har han blitt 
til nå, de siste årene i to-skift på 
grunn av helsa.
- Det har jo vært mange 
endringsprosesser underveis, 
men det har gått bra. Jeg har 
aldri sett mørkt på nye ting og 
endringer, sier Arve Olsen. 
Nå pensjonist, litt mot sin vilje.

både flinke operatører og egen veterinær 
som kan dette, så jeg kan jo bruke litt tid 
på å bli kjent med alt det nye. - Selv om 
jeg ikke kan så mye om smoltproduksjon 

er kvalitetstankegangen ofte ganske like 
uavhengig av type prosess.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Frank isaksen

Ole-Thomas S Taraldsen

Tommy Olsen

per Arne karlsen

grete Steinmo

Leif martin mesøy

65 år
Gunnar Nilsen, Yara, 18. januar

60 år
Kjell-Hugo Wilmann, EWOS, 23. desember
Erling Kyrre Vollbakk, Yara, 8. januar
Einar Leonhard Gjersvik, Yara, 26. februar

55 år
Leif Martin Mesøy, Yara, 2.desember 

50 år
Frank Isaksen, Yara, 21. januar
Torunn Bjørklund, Yara, 14. februar

45 år 
Per Myrvang, Yara, 5. desember
Tommy Olsen, Yara, 8. desember
Grete Steinmo, Bilfinger, 10. Desember
Per Arne Karlsen, Yara, 14. Desember
Jan-Ivar Mikkelborg, EWOS, 28. desember
Torgeir Kristiansen, EWOS, 1. januar
Tor Arne Fagerli, Bilfinger, 3. Februar

40 år
Ronny Andersen, Meløy Elektro, 15. desember
Thomas Hind Wassvik, Bilfinger, 16. Januar

30 år
Vidar Wallmann, Bilfinger, 3. Januar
Ole-Thomas Sjøteig Taraldsen, Yara, 13. februar
Jens H. Ditlevsen, Meløy Elektro, 19. desember
Vebjørn Høgseth Hansen, Bilfinger, 24. Februar

20 år
Jørgen Nygård, Bilfinger, 23. desember
Eirik Falk, Marine Harvest, 4. februar
Veronika Skjellstad, Bilfinger, 15. februar

Og: Industrifolk gratulerer Nick Ludvik Olsen 
hos Yara og hans Annica Wenberg som fikk ei 
lita prinsesse 14. november!

industrifolk gratulerer disse 
med runddag i desember, 
januar og februar!

Siden sommeren 2013 har Stein Henriksen nemlig jobbet 
med et sentralt Yara-prosjekt som blant annet innebærer 
å standardisere og harmonisere prosesser i selskapet. 
Dessuten å videreutvikle IT-landskapet for å kunne møte 
fremtidige krav fra myndigheter og kunder. I tillegg er 
det viktig å kunne hente ut stordriftsfordeler gjennom nye 
måter å organisere selskapet på.

ØkOnOmiSke FOrdeLer
Prosjektet kommer til å bli viktig for det multinasjonale 
konsernet, som også har base innenfor industriportene i 

Glomfjord. Viktig på flere måter – ikke minst økonomisk. 
- Målet er som sagt å videreutvikle det allerede integrerte 
datasystemet i Yara. Det er blitt voldsomt mye strengere nå 
enn før. Med andre ord er denne prosessen helt nødvendig, 
og så er det steikartig for meg å få lov til å bidra! understre-
ker Stein entusiastisk.
Med det engelskklingende prosjekt-navnet «Supply Chain 
Project» forklarer Stein enkelt at opplegget er å se på 
varekjeden eller varebevegelsen innenfor Yara-systemet. 
Vareflyt inn, internlogistikk og vareflyt ut - det er viktig at 
det eksisterer et godt datasystem som er likt for alle de 25 
produksjonsenhetene Yara har. 
- I 1998-99 etablerte Hydro Landbruk et nytt integrert da-
tasystem som fikk navnet SAP. I løpet av de 15 årene som 
er gått siden, har det vokst opp en skog med forskjellige 
«sidesystemer» som alle er ulike. Dette koster skjorta og 
er i tillegg tungrodd. Nå skal det ryddes skog og bygges ny 
plattform, forteller Stein. 
- Nøkkelord som harmonisering, forenkling og standardise-
ring av prosesser er viktig, understreker han og mener Yara 
til nå har vært en stor-bedrift som ikke har hentet ut alle 
marginer.
- Alle har gjort ting litt på «sin egen» måte, og slik skal det 
ikke fortsette!

mye pendLing
Så var han ikke sein om å takke ja da han blei spurt om å 
delta på prosjektet. Selv med utsikter til mye pendling og 
hotell-liv, først i Brüssel, nå i Oslo. I Glomfjord er han etter 
eget utsagn bare innom for å skrive reiseregning. 
- Når man passerer 60 år står ikke tilbudene om nye utfor-
dringer i kø. Jeg liker å bryne hodet på noe nytt, og de siste 
18 månedene har vært svært interessante. Å lære mer om 
den internasjonale delen av Yara har også betydd mye for 
meg. 
Han skryter av arbeidsplassen og er ikke et øyeblikk i tvil 
om at det finnes gode utviklingsmuligheter innen egen 
organisasjon for dem som ønsker og vil. 
- Min styrke er nok at jeg har mye erfaring. I tillegg har jeg 
et stort nettverk og kjenner mange i selskapet, også utenfor 
Glomfjords grenser. 
- Når ser vi resultatet av stor-prosjektet tror du?
- Det vil i Eurpoa merkes utover høsten 2015, og 2016-
2017, som en kombinasjon av organisatoriske omstrukture-
ringer og nye IT-løsninger. Kanskje får jeg ikke se slutten 
av det, heller - jeg nærmer meg jo pensjonsalderen, flirer 
Stein som synes han er i en heldig situasjon som får så 
spennende utfordringer på tampen av et langt yrkesliv.

Tekst og foto: Ingunn Dahle
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- I fjor utnyttet vi anlegget vårt 
optimalt i forhold til den produk-
sjonsplanen vi hadde. Men i vår 
har vi kapasitet til å produsere 
mer, og derfor håper vi å få lov til 
å produsere smolt som er større, 
forklarer driftsleder Anders D. 
Torrissen hos Marine Harvest i 
Glomfjord.
- Og ja, storsmolt-produksjon vil 
generere et økt behov for plass, 
altså nye utvidelser av anlegget.

ATSkiLLig STØrre
Mattilsynet har allerede sagt ja, 
og nå venter staben og ledelsen 
ved smoltanlegget på det formelle 
klarsignalet fra Fiskeridirektora-
tet. Det var i fjor høst at søknaden 
ble sendt, altså konsesjonssøknad 
for å lage laksesmolt på opptil 
600 gram. Til sammenlikning: 
i fjor produserte og leverte 
Glomfjord nær 1.200 tonn smolt 
der individenes gjennomsnitts-
vekt var 142 gram. Det er høyt i 
denne bransjen. Så når vårfisken 
i praksis skal holdes litt lengre i 
karene år, og bli 350-400 gram, så 
er dette definitivt stor smolt – spe-
sielt når vi vet at ordinær størrelse 
i en del anlegg er 60-100 gram.
- Vi har utstyret, kompetansen og 

Skal produSere Stor-Smolt
Marine harvest skal fra i vår produsere smolt som er atskillig større. 
Dette kan igjen gi behov for nye utvidelser ved ett av verdens største 
smoltanlegg.

driftstekniker eirik Falk viser gjerne fram bedriftens verdifulle slutt-
produkt. denne smolten veier om lag 250 gram, altså den største 
marine Harvest i glomfjord har konsesjon til å levere. nå skal det 
produseres smolt som er atskillig større.

kapasiteten til å håndtere dette, og 
ved slik produksjon vil vi kunne 
utnytte anlegget enda bedre. Nå til 
våren har vi et vindu i produksjo-
nen, slik at det passer veldig godt 
å komme i gang, opplyser Anders.
- Utfordringen ved å produsere 
større smolt består blant annet i 
å fortsatt kunne behandle fisken 
skånsomt. Som for eksempel 
betyr større dimensjon på leve-
ringsslangene fra karene og ut i 
brønnbåten.

kAn bLi FLASkeHALS
Det er altså bare formaliteter som 
skal på plass før driftsteknikerne 
ved anlegget får håndtere smolt 
av en helt annen størrelse enn 
dagens ordinære, den som veier 
omkring 140 gram ved levering til 
sjøanlegg.
- For oss dreier det seg om bio-
massen vi har kapasitet til, altså 
den totale vekten på all smolten, 
mer enn antallet. Vi opererer 
med 50-60 kilo pr. kubikkmeter 
vann, som betyr at det i karene 
i E-hallen vår er plass til om lag 
200.000 individer med opptil 350 
gram størrelse.
- I dag går nye grupper av fisk 
gjennom anlegget hele tiden, og 

vi utnytter det stort sett optimalt. 
Så, når vi kommer i gang med 
storsmolt-produksjon, vil kar-
kapasiteten vår på land kunne 
bli en flaskehals. Biomassen vil 
kunne være den samme, men vi 
vil kunne bli nødt til å redusere 
antallet, mener driftslederen.

Ledig kApASiTeT
Smoltanlegget, som for få år siden 
ble om- og utbygget ut for om lag 
100 millioner kroner, leverte i fjor 
om lag 8,2 millioner laksesmolt. 
Til intern bruk.
- Det er sjøanleggene til Marine 
Harvest vi leverer til, det er de 
som er kundene våre. Derfor er 
det aktiviteten på sjø, leveringen 
til slakting og i siste ledd salg 
av ferdig laks til markedet, som 
bestemmer hvor mye smolt vi skal 
produsere her i Glomfjord.
- Sjø ønsker alltid størst og finest 
mulig smolt fra oss, så lenge de 
får det antallet de har bestilt. Så 
når vi nå har kapasitet til å kunne 
produsere større smolt, vil dette 
utnytte anlegget vårt enda bedre, 
fastslår Anders D. Torrissen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

driftsleder Anders d. Torrissen, her ved stor-karene i vest-enden av marine Harvest-anlegget, ser ut til å produsere betydelig større smolt enn i dag. – Slik kan vi utnytte anlegget 
enda bedre, fastslår han.

- Det er svært tidlig i prosessen, men kom-
mer vi i mål og lykkes med prosjektet, så 
er tanken å skaffe flere nye arbeidsplasser, 
sier Jan Robert. 
24. november var hans første arbeidsdag 
i Meløy BedriftsService, men allerede 
har han sett på flere ulike muligheter for 
hvordan prosessen kan gjennomføres. 
Meløy Næringsutvikling er også engasjert 
i prosjektet.

ULike meTOder
- Alle produkter som inneholder glassfiber 
er potensielle for oss å kunne gjenvinne, 
forteller Jan Robert.
De siste årene har det vært mye fokus på 
gjenvinning av glassfiber. Grove anslag 
viser at bortimot 5.000 fritidsbåter kasseres 
og "forsvinner" hvert år – mange av dem 
henslengt i naturen, senket på havets bunn 
eller brent på bål.
- En stor andel glassfiber kommer fra 
vrakede båter, men også gamle, nedgravde 
fyringstanker inneholder glassfiber som kan 
være aktuelt å grave opp for å gjenvinne.
Mange av småbåtene består av kompositt-
materialer – tverrbundet polyester og glass-
fiber. Lett, men samtidig sterkt materiale 
som ikke lett lar seg nedbryte, i motsetning 
til plast i handleposer som lett kan smeltes 
og bearbeides. I en kjemisk prosess er det 
mulig å skille polyester og glassfiber slik 
at begge produktene kan brukes om igjen. 
Knusing og oppmaling av glassfiber er også 
en metode for å gjenvinne materialet.
- Akkurat hvilken prosess som kan være 
aktuelt for oss, får vi komme tilbake til når 
vi er kommet litt lengre i prosjektet, fortel-
ler en smilende Jan Robert. 

reTT i JObb
For ham var det rett ut i jobb etter grunn-
skolen. Hans første jobb var i Hydro Agri, 
der han jobbet på kaia. 
- Hele 24 arbeidsår ble det for meg i Hydro, 

gjenbruk av jan robert
Jan robert skaland (55) 
fra glomfjord er tilbake i 
industriparken og «Mnu-
stabelen» - nå som pro-
sjektleder. her skal han se 
på mulighetene for å kun-
ne gjenvinne og gjenbruke 
glassfiber.

etter noen arbeidsår på Ørnes og i bodø er Jan robert Skaland tilbake hos meløy bedriftsService, som han selv var med på å etablere 
i 2002. nå skal han lede et prosjekt for å gjenvinne og gjenbruke glassfiber i glomfjord.

og det var noen fantastiske år hvor jeg 
fikk være med på enormt mye, mimrer Jan 
Robert. 
På slutten av 1980-tallet tok han fagstudiet 
i innkjøp.
- Jeg var innom mange arbeidsoppgaver i 
den tiden, men størstedelen av tiden jobbet 
jeg innenfor lager og innkjøp på logistikk-
avdelingen. 
I begynnelsen av 2002 fikk han forespørsel 
fra daværende Hydro Agri-sjef Jan-Petter 
Fossum. Kunne han lede etableringen av en 
egen avdeling som skulle tilby tilrettelagte 
arbeidsoppgaver for ansatte som trengte 
det?
- Dette var utgangspunktet for MBS da dét 
ble etablert. Så utviklet det seg, og det ble 
mange nye vendinger, forteller Jan Robert, 
som var daglig leder i MBS til 2006. 
Da MBS startet resirk-samarbeidet med 
REC, resulterte det etter hvert i etablerin-
gen av Si Pro, der Jan Robert ble med over 

og var daglig leder i tre år. Etter dette igjen 
jobbet han som innkjøps-  og logistikkleder 
på SiC Processing til denne virksomheten 
ble nedlagt i 2012.
- Jeg var kjempeheldig i perioden etter 
REC-nedleggelsen, som fikk meg jobb med 
én gang på Byggmix Ørnes, og der var jeg 
i ca. ett år, forteller den allsidige arbeids-
mannen.

på HJemmebAne
Jan Robert er en skikkelig Glomfjord-gutt. 
Han er født og oppvokst i ”alpebyen” og 
det var først i fjor at han for første gang i 
sitt liv jobbet utenfor kommunen.
- Jeg var ukependler til Bodø i ett års tid 
– da jobbet jeg i logistikkavdelingen hos 
Rapp Hydema.
- Firmaet produserte vinsjer til båter, men 
måtte legge ned sin virksomhet da pro-
duksjonen ble flyttet til Serbia, forteller 
Skaland videre.

Nå er han glad for å være tilbake i jobb i 
Glomfjord i kjente omgivelser, og med nye 
spennende oppgaver og utfordringer. 

FriTiden 
Mye av fritiden tilbringes på Åmøya. Her 
har han og kona Jenny Ann et hus fra 1920 
som de sammen har totalrenovert.
- Her ute kobler vi av, går mye turer og 
har ofte besøk av familien, forteller en 
smilende Jan Robert.
Sammen har de sønnene Trond Ivar (35) 
som er bosatt på Meløya og Kennet (30) 
som bor på Tromøya utenfor Arendal. 4 
barnebarn har ekteparet fått. Jan Robert er 
også medlem av Nordre Meløy mannskor 
og er glad i trearbeid.
- Jeg har et lite snekkerverksted i kjelleren 
hvor jeg liker godt å tilbringe tiden min, 
smiler han.
Tekst: Ingebjørg Sandaa. 
Foto: Edmund Ulsnæs

Først mistet han jobben hos Yara, 
men er nå tilbake, for godt!
- Da jeg var ferdigutdannet gikk jeg 
rett over i et vikariat, men det varte 
ikke så lenge før jeg sto uten jobb.
- Heldigvis ble det bare noen få 
måneder som arbeidsledig før jeg 
var tilbake i fabrikken igjen, fortel-
ler han, smilende og fornøyd.
Einar fra Tjongsfjord flyttet etter 
ungdomsskolen til Glomfjord for 
å gå på videregående skole. Første 

året ble det teknikk og industriell 
produksjon, så kjemi og prosess. 
Læretiden fikk han i syrefabrikken 
til Yara, noe som etter to år ga ham 
fagbrev som prosessoperatør, og 
vikarjobb etter dette. Men så ar-
beidsledighet. Nå er han imidlertid 
tilbake på skiftet han tilhørte som 
lærling, og på fast basis, siden han i 
høst signerte ansettelsespapirene.
- Jeg stortrives på Yara, det er 
trivelige arbeidskollegaer og 

varierte arbeidsoppgaver. Nå kan 
jeg med trygghet se frem til mange 
år i denne flotte bedriften, forteller 
Einar.
Når Einar har fri fra jobb, er han 
ofte og trener på det lokale tre-
ningsstudioet, og er også med på 
Yaras bedriftsfotballag.

Tekst: Ingebjørg Sandaa og 
Edmund Ulsnæs. Foto: Edmund 
Ulsnæs

FaSt hoS Yara
einar André Aga (21) er blant de aller ferskeste ansettelsene hos Yara. 
- slik situasjonen på jobbmarkedet er i Meløy, er jeg kjempeglad for å 
ha fått meg fast jobb i en så solid bedrift. 

einar André Aga
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Når 2015 er omme, er Bilfinger godt og vel 
utflyttet fra sine langstrakte, nedslitte og 
snart 100 år gamle verkstedlokaler i Glom-
fjord Industripark. Da skal nemlig framti-
dig vekst sikres i til dels nye og moderne 
lokaler på andre siden av veien – de over 
10.000 kvadratmeterne etter REC Wafer 
Multi. Siden dagens verksteder henger 
sammen med Yaras hovedlager, må de to 
partene sammen bli enig om hva som bør 
skje med hallene som blir stående tomme.

priOriTerer ikke
- Det har ikke førsteprioritet for oss å rive, 
fastslår Yara-sjef Arve Jordal.
- For det første har vi brukt nokså mange 
millioner kroner på å rive de siste årene, for 
eksempel Viadukten og Omformeren. Det 
å rive bygninger er kostbart, og er jo sånn 
sett heller ikke noe som gir oss økte inntek-
ter. Dessuten, etter å ha investert betydelige 
summer for å opprettholde stabil produk-
sjon i Glomfjord, har vi de neste årene 
fokus på å øke volumet vårt, altså produk-
sjonen av syre og ferdigvare, forklarer han.
Og fastslår at Yara heller ikke har noen pla-
ner om å flytte eller endre sine lagerlokaler. 
Riktignok leier han i dag som mellomlager 
deler av den tidligere slurryfabrikken fra 
eier BodøGruppen. Her oppbevares utstyr 
til ulike prosjekter som er under gjennom-
føring. Men i dette bygget håper jo både 
Arve og resten av Meløy at det skal være 
magnesiumfabrikk i drift om kort tid.

ViL Se på Si prO
Bilfinger-sjef Tor Arne Fagerli ønsker å 

hva nå, verkStedene?
bilfinger flytter ut, og par-
kens eldste bygninger blir 
stående tomme. Men riving 
er neppe nært forestående. 

Tor Arne Fagerli ønsker at industriparkens eldste bygninger skal bli revet etter at han selv og staben forlater verkstedene dette året. 
men for nabo og medbestemmer yara har riving ikke prioritet.

rive lokalene som han og staben flytter ut 
av. Store lokaler koster, selv om de ikke 
brukes, og kostnader som ikke genererer 
inntekter, dét ønsker ingen.
- På sikt håper jeg vi kan samarbeide om å 
få det revet. Jeg håper jo at Yara kan flytte 
sitt lager til et annet sted, for eksempel 

Si Pro-bygget, men der tenker vi vel ikke 
nødvendigvis likt, smiler han.
Det tomme Si Pro-bygget var for øvrig vur-
dert som lokale for Yaras nye O²-fabrikk, 
men viste seg å ikke passe, verken på stør-
relse eller beliggenhet.
- For vår del er det uansett et poeng å få la-

vest mulig kostnader på de gamle lokalene 
når vi har flyttet ut, så nå ser vi på mulighe-
tene for at Yara kan overta eller leie i hvert 
fall deler av dem, sier Tor Arne.

Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs

Reisverket har stått mer eller mindre 
klart siden sommeren 2013, da den 
renoverte hovedkaia ble innviet. I som-
mer håper Yara-ledelsen at toppdekket 
kan komme på plass. Prislappen er 6-7 
millioner kroner.

FArLig HJØrne
- Den endelige beslutningen i konser-
net er ikke tatt, men vi regner med at 
dette vil komme på plass, ja. Og med 
god framdrift håper vi at arbeidet kan 
komme i gang nå på senvinteren, slik 
at vi kan ta den nye kaia i bruk fra i 

Forlenger i år
Yara glomfjord kan trolig 
gjøre sin etterlengtede 
kaiforlengelse i år. For å 
redusere ulykkesrisikoen 
på «det trange hjørnet». 
Og for å kunne håndtere 
produksjonsøkningen.

det uferdige kaistykket ved fullgjødselfabrikken blir trolig ferdigstilt for 6-7 millioner 
kroner i år. dette bildet er tatt sommeren 2013.

sommer, bekrefter fabrikksjef Arve Jordal.
Vi snakker altså om kai-stykket helt i vest 
på den flere hundre meter Yara-kaia. Et 
slags «tilbygg» til hovedkaia der en del av 
reisverket kom opp i forbindelse med byg-
ging av den lage spuntveggen i kaifronten 
i 2012-13.
- Dette er et område som i alle år har vært 
veldig trangt, og der det er mye trafikk av 
biler og gående til fullgjødselfabrikken. 
Ved å få utvidet kaia på dette hjørnet, redu-
serer vi risikoen for uhell.

FOr å kUnne Øke
Sikkerhet har vært et hovedpoeng når han 
har argumentert for tildeling overfor topp-
ledelsen. Men der finnes et annet og viktig 
poeng.
- Fra 2013 til -14 ble antallet containere 
sendt ut over kai doblet. Som betyr stor 
økning i trafikken fra pakkeriet og bort til 
Meløy Havnebygg. Å transportere med 
container-moveren rundt det trange hjørnet 
er ikke gjennomførbart, og det er heller 
ikke holdbart å kjøre opp og ned de bratte 

og glattene bakkene på oversiden av 
fabrikken. Så når Yara nå øker produk-
sjonen kraftig i Glomfjord, slik at det 
blir mer containertrafikk, er det også 

viktig å få bedre fasiliteter for å gjøre dette, 
forklarer Arve. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Jeg skal jobbe med et større 
prosjekt på et nytt fabrikk-
anlegg i Nederland. Så det 
blir nok en del pendling fra 
hovedkontoret i Brüssel og 
dit, forteller Stig Are som skal 
jobbe med automasjon. 
- De trekker inn ansatte med 
fabrikkerfaring!
Remmen har både yrkesfaglig 
bakgrunn med fagbrev innen 
kjemi og prosess, samt et-
terutdannelse til sivilingeniør 
innen teknisk kybernetikk. 
Denne kompetansen gjør ham 
godt rustet til å ta ansvar for 
overvåking og styresystemer 
i forbindelse med nysatsnin-
gen. 
- Nå forlater vi hjemlandet 

og blir borte i tre år, men vi 
satser på å komme hjem i 
feriene, understreker han.
Stig Are ble anbefalt å søke 
stillingen som prosjektleder 
av tidligere fabrikksjef i 
Glomfjord, nå Skandinavia-
sjef i Yara, glomfjordmannen 
Pål Hestad.
- Det er gode karrieremulig-
heter innen Yara-systemet. 
Det gjør det attraktivt å fort-
sette å jobbe her. Nå gleder 
jeg meg til å kunne konsentre-
re meg om ett enkelt og større 
prosjekt istedenfor mange 
små, sier Stig til IndustriFolk.

Tekst og foto: Ingunn Dahle

Stig til utlandet
vedlikeholdsleder stig Are remmen (35) 
hos Yara glomfjord satte 2. januar kur-
sen mot brüssel. Med seg tar han sam-
boer vigdis svendsen og deres to barn, 
Annar nikolai (5) og ingrid Oliva (3).

Havbruksnæringa vokser og utvi-
kler seg raskt – så også brønnbå-
tene. Altså de etter hvert impo-
nerende fartøyene som henter 
ferdig smolt hos Marine Harvest 
i Glomfjord og frakter de årlige 
1.200 tonnene med verdifull mini-
laks til konsernets sjøanlegg langs 
nordlandskysten.
- Brønnbåtene blir både lengre og 
bredere, og de kaiene vi har i dag 
blir for små. Dette har både med 
trygghet for fartøyene å gjøre, 
og sikkerheten for våre ansatte, 
forteller driftsleder Anders D. Tor-
rissen i Glomfjord.

FOr STØrre båTer
Så. I vinter skal det skje. Marine 
Harvest bruker tar sikte på å byg-
ge ut og oppgradere de to kaiene 
som i dag benyttes til utskiping 
av smolt. Mens de i dag stikker 
henholdsvis 8 og 11 meter ut, skal 
de nå gjøres fire meter bredere. I 
lengden skal begge bli 30 meter.
- Da vil det bli lettere å fortøye i 
alle slags vær for brønnbåtene, og 
de vil ligge bedre ved kai. Dessu-
ten har det med dybdesikkerhet å 
gjøre, forklarer Anders.
For 10-12 meters dybde ved da-
gens kaifront er ikke nødvendig-
vis nok. Brønnbåtene stikker i dag 
nemlig om lag 8 meter ned når de 
er fullastet.

FOr SikkerHeT
- Ikke minst er dette prosjektet 
viktig for våre ansatte som er 
på jobb under lastingen. Med 
større kai oppgraderer vi også 
med gangbruer som gir tryggere 
adkomst til og fra.
I forbindelse med leveringen 
beveger nemlig de ansatte seg 
fortløpende mellom de innendørs 
karene, leveringsslangene som 
fører ut smolten og ut på kaia for 
å kommunisere med mannskapet 
om bord. De oppgraderte kaiene 
skal være jernkonstruksjoner med 
gangbruer som gjør ferdsel til fots 

For vekSt. og Sikkerhet.

Marine harvest utvider kaiene sine. For å gi bedre forhold for de sta-
dig større brønnbåtene. Men også for å øke sikkerheten for staben. 

Større kai gir økt sikkerhet for staben i marine Harvest – her ser vi Jan 
Tore Falk under en levering midt på natta i mai i fjor.

tryggest mulig.
- Vi er i ferd med å velge leve-
randører nå, og ønsker å få gjort 

arbeidet i løpet av året, opplyser 
Anders.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

57 meter lang og 12 meter bred er den, brønnbåten ronja nordic. da blir marine Harvest-kaia liten. Altfor 
liten, så nå skal begge kaiene ved smoltanlegget oppgraderes og bygges ut betydelig.
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Et hjertelig håndtrykk mellom to indus-
triledere. I anledning en særdeles viktig 
femårsavtale. For når gigantene Yara og 
Bilfinger blir enig om en 500-millioners-
avtale for vedlikeholdet av de to norske 
gjødselfabrikkene, så er dette også den 
viktigste avtalen av dem alle - for våre 
lokale industriledere Arve Jordal og Tor 
Arne Fagerli.

VikTig FOr HVerAndre
- Veldig bra at dette kom på plass – det er 
mange fordeler ved å ha Bilfinger som vår 
hovedleverandør på vedlikehold, mener 
Yara-sjef Arve.
- De stiller strenge krav til seg selv på 
helse, miljø og sikkerhet, og dét er viktig 
for oss. Og staben deres har et eierforhold 
også til vår virksomhet. Spesielt viktig er 
det at de kan mobilisere raskt når vi har 
havari i fabrikken, enten det skulle skje på 
dagtid eller en lørdagskveld.
Det var 30. juni i fjor at den omfattende 
kontrakten ble signert. En fellesavtale på 
vedlikehold av fabrikkene i Porsgrunn og 
Glomfjord, dernest en spesifikk for hver 
av fabrikkstedene. Av rammen på 500 

en viktig Signering
- Mange av deres ansatte har et sterkt eierforhold til det 
vi gjør i Yara. Dette, og at dere er så nært når det for ek-
sempel oppstår havarier, er en stor fordel for oss, fastslår 
Arve Jordal.

- Det er viktig for vår eksistens at fabrikken deres går 
godt. selv om vi satser stadig sterkere utenfor industri-
parken, er Yara vår klart største og viktigste kunde, sier 
Tor Arne Fagerli.

yara vedlikeholder fabrikkene i glomfjord for nær 50 millioner kroner årlig, og i tillegg kommer en rekke pro-
sjekter på forbedring og vedlikehold. Her studerer Jon roger pedersen (f.v.), Trond Fjærem og Håkon Taraldsen 
tegninger for et tidligere utstyrsskifte i syrefabrikken.

spesielt viktig er det 
at de kan mobilisere 
raskt når vi har havari 
i fabrikken, enten det 
skulle skje på dagtid 
eller en lørdagskveld.

ArVe JOrdAL

Det er viktig for vår ek-
sistens at Yaras fabrikk 
går godt. Å ha denne 
avtalen i bunnen, når 
vi også skal satse mot 
andre markeder, er 
svært viktig.

TOr Arne FAgerLi

millioner kroner i femårsperioden utgjør 
Glomfjord om lag 100, eller drøyt 20 mil-
lioner kroner årlig.

FOrbedrer, SAmmen
- Å ha denne avtalen i bunnen, når vi også 
skal satse mot andre markeder, er svært 
viktig. Vi har mye vi kan bli bedre og 
enda mer profesjonelle på, og det er veldig 
positivt at vi nå har satt sammen egne for-
bedringsgrupper i samarbeid med Yara, der 
målet er å redusere vedlikeholdskostnadene 
deres, sier Tor Arne Fagerli, daglig leder i 
Glomfjords avdeling av Bilfinger Industrial 
Services.   
Om lag 70 prosent av bedriftens omset-
ning kommer fra oppdrag for nettopp Yara, 
enten det da er den faste vedlikeholds-
avtalen eller de mange forbedrings- og 
vedlikeholdsprosjektene gjødselfabrikken 
fortløpende gjennomfører. Selv om Yara er 
opptatt av kostnadsreduksjoner, har Bilfin-
ger i sum fått stadig mer å gjøre for Yara.

beHOLder LiTT SeLV
Helt til tidlig på 1990-tallet var verkstedene 
og vedlikeholdstjenestene integrert i driften 
av gjødselfabrikken, altså Norsk Hydro, se-
nere Hydro Agri Glomfjord. Men med om-
stillingen etter stengingen av ammoniakk-
fabrikken, og senere turnaround-prosessen 
ledet av Jan-Petter Fossum, ble vedlikehold 
skilt ut. Først som HG Service, deretter Hy-
dro Production Partner før Hydro solgte til 
tyske Bilfinger i 2008, fire år etter at selve 
landbruksdivisjonen var blitt Yara.
- I likhet med Porsgrunn har vi valgt å ha 
en del nøkkelpersonell på vedlikehold an-
satt i vår egen organisasjon. Men samarbei-
det med Bilfinger er stort og viktig for oss, 
hver eneste dag. At de nå satser og vil ha 
flere ben å stå på er bare positivt – dette vil 
jo gjøre at de bare blir enda mer profesjo-

nelle i måten de driver på, forklarer Arve.

prOSJekTer på TOpp
Nå arbeider partene etter en avtale der 
Bilfinger er eksklusiv leverandør på flere 
områder, som stillas, byggvedlikehold og 
vibrasjonsmåling. Mens på en del større 
kontrakter og prosjekter, der står Yara fritt 
til å legge ut på anbud.
- På prosjekter har vi også fått en god 
del oppdrag – vi har hatt en stabil og litt 
økende oppdragsmengde mot Yara de siste 
årene. Men på en god del av det som kon-
kurranse-utsettes kan vi ikke konkurrere, 
blant annet fordi vi ikke har hatt oppdatert 
utstyr. Dette vil kunne endre seg nå som vi 
har fått midler til å investere i en del nytt, 
forklarer Tor Arne.
Yara Glomfjord har et fast vedlikeholds-
budsjett på 46-48 millioner kroner årlig. 
Prosjektene kommer i tillegg, og siden 
Yara-konsernet lenge har investert betyde-
lig i Glomfjord, har dette dreiet seg om 

både 150 og 200 millioner kroner hvert år 
de siste årene.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- For et godt samarbeid i nye fem år! smiler Arve Jordal og Tor Arne Fagerli, og utveksler 
et solid håndtrykk. den nye femårsavtalen på vedlikehold mellom yara glomfjord og 
bilfinger er ualminnelig viktig for begge partene. 

bilfinger i glomfjord satser sterkt på nye markeder, og utenfor 
industriparken. men fortsatt skal yara være den desidert største 
og viktigste kunden.

ny-HALL i 
beLSen: nede 
på Terje Halsan 
AS sitt område i 
belsen, reiste det 
i november en ny 
lagerhall på rundt 
600 kvadratmeter. 
den skal ifølge 
formann Håvard 
Jentoftsen først 
og fremst brukes 
til lagring av ut-
styr som trenger 
å stå under tak 
for ikke å for-
ringes. bygget er 
bestilt og oppført 
av Oslo-firmaet 
Hallmaker og er et 
viktig supplement 
til firmaets andre 
bygg på området.  
Tekst: Ingunn 
Dahle. Foto: Ed-
mund Ulsnæs

16 tiendeklassinger var interesserte til-
hørere da to Velg yrkesfag-ambassadører 
besøkte Glomfjord skole på nyåret.  De 
fleste av elevene holder nemlig en knapp på 
yrkesfag for sin vei videre, viser rådgiver 
Turid Solstrands forhåndsundersøkelse.
- Pass på fraværet deres! fastslo Finn-Åge 
Pettersen kontant i sin første setning.
- Vi har rett og slett ikke mage til å for-
midle lærlinger som har hatt høyt fravær 
på skolen. For på jobb blir du en del av et 
team der alle er avhengig av hverandre – da 
blir fravær et problem, forklarte lederen for 
Opplæringskontoret MBS.

ViLLe HA FAST JObb
På den lille turnéen som også passerer 
Tjongsfjord, Ørnes og Engavågen har han 
med seg Robin Myrvold. Robin er opprin-
nelig fra Inndyr, nå bosatt på Ørnes og har 
om lag åtte måneder igjen av sin læretid 
som helsefagarbeider for Meløy kommune.
- Egentlig skulle jeg bli fisker – erfaringen 
min var fra sommerjobber på et fiske-

markedSFører YrkeSFag
rask vei til fast jobb, lønn 
og farlig fravær. Dette er 
viktige stikkord når yrkes-
fag-patruljen kommer på 
besøk. Denne gangen til 
glomfjord skole. 

oppdrettsanlegg. Men så ville jeg prøve 
noe nytt, og valgte helsefag. Jeg tenkte 
langsiktig – samfunnet har stort behov for 

- dere må unngå fravær. det er vanskelig for oss å skaffe læreplass til en elev som har 
hatt høyt fravær, understreket Finn-åge pettersen.

- Hva er viktigst når du velger yrke? å ha høyest mulig lønn, eller rett og slett det å trives? spurte 19-årige robin myrvold da han snak-
ket om yrkesfag foran tiendeklassinger ved glomfjord skole.

helsepersonell. Jeg ville være sikker på å få 
fast jobb, forteller Robin, som altså selv har 
valgt litt utradisjonelt.
- Vi ønsker at folk skal velge utradisjonelt 
– at det ikke er noe som heter gutte- eller 
jenteyrker. Og det er stort behov for fagfolk 
i samfunnet, så jeg liker å være med og 
markedsføre yrkesfag. 

LØnn ikke VikTigST
Foran Glomfjord-elevene snakket han om 
at yrkesutdanning og læretid kan være en 
relativt kort vei til fast og sikker jobb. Og 
at faget Prosjekt til fordypning på videregå-
ende er en fin måte å prøve ut arbeidslivet 
på. Og forstå den viktige sammenhengen 
mellom både teoretisk og praktisk kunn-
skap.
- En del spurte om lønn, og dét er mange 
opptatt av. Da spør jeg tilbake: hva er vik-
tigst, høy lønn eller å trives godt? Helsefag-
arbeidere har jo ikke veldig høy lønn, men 
den er ikke veldig lav, heller, understreker 

Robin.
Som i flere runder har turnert for å mar-
kedsføre ikke bare yrkesfag, men også 
helsefag i prosjektet Bli helsefagarbeider.

- nOen kOkker Her?
- Vi håper dere vil bli i Meløy og benytte 
dere av det skoletilbudet som finnes her, sa 
Finn-Åge Pettersen til elevene.
Han minnet om hvor lett det i dag er å få 
både i pose og sekk. Altså at man med 
fagbrev i bagasjen enkelt kan få et tilpasset 
og desentralisert opplegg for å ta høyere 
utdanning. Og kombinere med jobb, slik at 
lånebehovet blir mindre.
- Spesielt artig hadde det i år vært å finne 
noen som vil satse på kokkefaget, der vi 
har hatt etterspørsel etter lærlinger i flere 
år. Er det noen her som kan tenke seg å bli 
kokk? spurte Finn-Åge.
Og fikk en hånd i været blant tilhørerne. 
IndustriFolk skal følge med videre…
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Og: Henrik besto med glans! Nå 
kan han stemple inn som fast 
ansatt i Yaras avsnitt for pakkeri, 
kai og lager.
- Slik arbeidsmarkedet er i kom-
munen nå for tiden, føler jeg meg 
heldig som har fått meg fast jobb, 
forteller en lettet Henrik.

TiLbAke TiL STArT
Etter ungdomskolen startet Hen-
rik med studiespesialisering på 
Ørnes, men etter to år ville han 
prøve noe annet. 
- Det ble rett og slett for kjede-

nYtt Fagbrev og FaSt jobb
henrik Krogh (29) var ekstra spent da han 
i høst gikk opp til fagprøven i logistikkfa-
get. han visste at om han besto, kunne han 
bytte ut vikariatet hos Yara med fast jobb. 

Han var med på 
opp- og nedturen 
til reC, men var 
arbeidsledig bare 
én dag, Henrik 
krogh. yara øn-
sket ham nem-
lig velkommen 
tilbake til pkL, 
der 29-åringen 
faktisk begynte 
sin yrkeskarriere. 
nå har han tatt 
nytt fagbrev og 
fått fast jobb.

lig, jeg ønsket bare å begynne 
å jobbe.
Han fikk seg jobb som vikar i 
PKL og satte sine første skritt 
innenfor Yaras porter. 
- Så mitt første møte med 
arbeidslivet var nettopp i PKL, 
mimrer Henrik.
Her vikarierte han i et års tid, 
før han i 2004 begynte i REC. 
Her tok han fagbrev i produk-
sjonsteknikk, og sto i produk-
sjonen så lenge det var drift i 
solcellebedriften.
- Jeg var på det teamet som 

kjørte test av monokrystallinske 
wafere som skulle prøve å berge 
hele driften.
Henrik var til og med på å rigge 
ned fabrikken, og det var han som 
slukket lysene for siste gang før 
kroken ble satt på døra. 
- Det var svært vemodig.

1 dAg ArbeidSLedig
- Jeg meldte meg arbeidsledig 
etter REC nedleggelsen, men det 
ble bare med den ene dagen som 
arbeidsledig, smiler den glade 
glomfjordgutten. 
Han var nemlig så heldig å få 
tilbake jobben som vikar i PKL.                                                                                        
- Jeg stortrives i jobben i PKL og 
veldig glad jeg nå har fast jobb 
her. Allsidigheten med skiftene er 
det beste. En dag kan jeg jobbe 
med og spade, den andre dagen 

med pakking i sekker, så her er 
vi aldri låst til en stasjon.
Friluftsmann
Det meste av fritiden til Henrik 
går til familien. Han er født og 
oppvokst i Neverdal og sønn 
til Roald og Laila Krogh. I 
dag bor han i Glomfjord med 
samboeren Maiken Birkelund, 
og sammen har de datteren 

Aurora Louise på 4 år og sønnen 
Theodor Johan på snart 2 år.
- Jeg liker også svært godt å gå 
på fjellturer, fiske i fjellvann og 
være på havet å fiske, forteller 
den nybakte logistikkfagmannen 
avslutningsvis.

Tekst og foto: Ingebjørg Sandaa
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To år etter at han ble utnevnt til 
Bilfingers nye sjef i Glomfjord, 
løfter den tyske vedlikeholdsgigan-
ten Tor Arne Fagerli til mer ansvar 
og innflytelse. Fra nå er han nemlig 
sjef for Bilfinger Nord-strukturen, 
som i praksis betyr at han blir sjef 
for driften både i Mosjøen, Sand-
nessjøen og Glomfjord. Sunnmø-
ringen som er bosatt i Glomfjord 
siden 1999 skal dermed inspirere og 
lede 220 ansatte i en stadig tyngre 
satsing på store oppdrag innen 
vannkraft, havbruk og olje/offshore. 
I tillegg til, selvsagt, tradisjonell 
prosessindustri og ikke minst 
hovedkunden Yara Glomfjord. Tor 
Arne tar plass som den ene av ni i 
Bilfingers ledergruppe i Norge.

mer på reiSe
- Joda, det er klart det blir mer 
ansvar og mer trøkk på meg. Mer 
reising. Og jeg må organisere 
dagene mine slik at jeg også har 
god oversikt over det som foregår 
i Mosjøen og Sandnessjøen. Der 
nede har jeg en daglig leder som jeg 
jobber godt sammen med, mens her 
i Glomfjord skal jeg være daglig 
leder som i dag, forklarer han.
Det er nå fra 1. januar at den 
tidligere SiNor-, SiTech- og 
REC Wafer-ingeniøren har fått et 
utvidet ansvar for å løfte Bilfinger 
i Nord-Norge til, ja, nye høyder. 
Vedlikeholdskjempen vil nemlig 
bli betraktelig større, og omorga-
niserer driften for å få til sterkere 
samarbeid mellom Helgeland og 
Glomfjord. Og, ledergruppen i Bil-
finger Industrial Services i Norge 
reduseres kraftig som et ledd i å 
forbedre organisasjonsstrukturen – 
fra dagens 24 til bare ni. Sterkere 
fokus på strategi og utvikling.

nYtt Steg For tor arne
- Det blir for eksempel mer reising. Jeg er 
spent på hvordan dagene blir i den nye job-
ben min, sier Tor Arne Fagerli.

Tor Arne Fagerli er blitt løftet til mer ansvar og innflytelse i bilfinger-konsernet.

FrA 75 TiL 100
- I Glomfjord er målet å vokse fra 
dagens 75 ansatte til minst 100 i 
løpet av ganske kort tid. Men, for 
å kunne håndtere nye og store pro-
sjekter og få til denne satsingen og 
veksten, er vi for små alene, fastslår 
Tor Arne.
- Det er mange store og spennende 
prosjekter på gang innen vann-
kraft, havbruk og offshore, i tillegg 
til de store prosjektene Yara skal 
gjennomføre. Allerede har samar-
beidet med Mosjøen vært viktig 
for bemanningen i Glomfjord, for 
eksempel jobben som ble gjort på 
Grytåga kraftverk, der vi fordelte 
jobbene mellom oss og folk fra 
Glomfjord gjorde det bygningsmes-
sige arbeidet, fortsetter han.
Fagfolk på tre produksjonssteder 
skal nemlig ses på som én felles 
ressurs fra nå. Som kan bety at 
Glomfjord-ansatte blir mer på reise-
fot, hentet inn til store prosjekter i 
hele landsdelen. Eller at elektrikere, 
rørleggere og mekanikere stasjonert 
i Mosjøen kan hentes opp til den 
særdeles viktige og travle revisjons-
stansen hos Yara hver vår.
- På kraftverk-siden skjer det spesi-
elt mye, og mye mer kommer, ikke 
minst hos Helgelandskraft, SKS og 
Statkraft. Og folk fra Glomfjord blir 
sentrale i vedlikeholdet av Goliat-
plattformen, når den kommer i drift. 
I tillegg til dette har vi nå signert 
ny femårsavtale med Yara her i 
Glomfjord, som også er viktig for 
veksten vår.
- Men skal vi vokse slik vi vil, må 
vi samarbeide tettere med Mosjøen 
og Sandnessjøen, fastslår den nye 
regionlederen for Bilfinger Indus-
trial Services.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Vi kan tilby grafiske tjenester 
og levere det DU trenger

Ta kontakt I DAG for et godt tilbud!
Mediehuset Meløy AS

95 20 22 39  |  ida@framtia.no
48 09 40 24  |  ellinor@framtia.no

99 29 99 08   |  edmund@framtia.no
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Moldjord Bygg og An-
legg har hatt godt fotfeste 
i Glomfjord i en årrekke, 
og har eget kontor i 
industriparken. De senere 
år er også denne plasthal-
len for oppbevaring av 
utstyr kommet opp.  

glomFjord induStripark våren 2015 
litt gammelt og litt nytt om bygg 
og bedrifter ved årsskiftet.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Gigantbygget etter SiC Processing bru-
kes i dag delvis som mellomlager av Yara 
Glomfjord. Eies av BodøGruppen, og 
forhåndsavtaler er gjort for at bygget skal 
huse magnesiumfabrikk i løpet av dette året 
og det neste. Den tidligere råglassfabrikken 
inngår også i den planlagte produksjonen der 
råstoffet dolomitt hentes fra Mosjøen. Målet 
er 100 nye arbeidsplasser.

Bilfinger i Glomfjord har fått lov av sine overordnede å 
investere i en del nytt utstyr, og på grunn av leverings-
tiden trekker det ut med ferdig-flyttingen fra de gamle 
verkstedene. I denne hallen på over 10.000 kvadratme-
ter innstilte REC Wafer Multi sin produksjonen som-
meren 2011. I den eldste delen av bygget, den som kal-
les Scan 1, er ToCircle på plass med sine mål om 30-50 
nye arbeidsplasser i Glomfjord, og deretter nye 25-30 i 
samarbeid med selskapet Standard Hydro Power.

Norwegian Crystals er omstil-
lingsbedriften som er kommet 
desidert lengst, med at staben 
på 53 fra i fjor nå økes til over 
65. Ambisjonene er enda større. 
NC-ovnene lager silisium-
ingoter som sages til blokker 
og eksporteres for skjæring til 
wafere

MNU Meløy Eiendoms 
bygg som huset resirkbe-
driften Si Pro i REC-tiden, 
står tomt. Var aktuelt for 
Yaras O²-prosjekt, men ble 
uaktuelt. MBS utreder for 
tiden gjenvinning av glass-
fiber – er dette et aktuelt 
lokale?

INVIS henter betydelig om-
setning fra olje- og offsho-
renæringene, og har dermed 
hatt en tung høst og vinter. 
Staben på 12 har imidlertid 
store ambisjoner, og har flyt-
tet inn i det totalrenoverte 
bygget etter ingeniørstaben i 
Bilfinger. 

Yara Glomfjord er fortsatt 
den stabile og forutsigbare 
hjørnesteinsbedriften og er 
med rundt 170 ansatte Meløys 
desidert største private arbeids-
plass. De siste fem årene har 
Yara-konsernet investert nær 1 
milliard kroner i fabrikkanleg-
gene, og fortsetter i år. 
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Gründer Geir Olsen har til 
enhver tid mange prosjekter 
under utvikling, men vi 
kjenner ikke til hvordan 
han tenker å bruke rensean-
legget etter REC i Belsen 
– det som han kjøpte fra 
Bilfinger i fjor. 

Terje Halsan AS har en 
etter hvert betydelig byg-
ningsmasse i Belsen, og 
etter at dette bildet ble tatt 
kom det i fjor opp nok en 
plasthall på området der 
den allsidige entreprenø-
ren har maskinparken sin.

Omformer-bygget 
ble revet i fjor, men 
det foreligger fore-
løpig ikke planer for 
å rive verkstedene 
etter Bilfinger, som 
i år er på flyttefot.

Meløy Utvikling KF, som 
koordinerer omstillingsarbei-
det, har kontorer sammen med 
Meløy BedriftsService i Schalt-
huset. Meløy Næringsutvikling 
holder også til i dette bygget, 
som i tillegg har betydelig 
opplæringsvirksomhet.    
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-vi trenger dere! 

Nok en gang ble det en imponerende 
oppvisning i fagkompetanse og satsing på 
fagutdanning. Altså i førjulssvingen, da 
Opplæringskontoret MBS igjen inviterte til 
den staselige fagbrevutdelingen i Glom-
fjord. Med bedre oppmøte fra hovedperso-
nene enn på mange år ble det bekjentgjort 
at hele 64 fagbrev fordelt på 15 fag lå til 
utdeling på bordet, derav ett svennebrev.

- kOm TiLbAke!
- Nordland og Meløy er et godt sted å bo, 
og i denne regionen skal det skje mye spen-
nende i årene som kommer. Så hvis dere tar 
noen år ute – kom tilbake og bruk den vik-
tige kompetansen deres. For vi trenger dere 
unge som har vokst opp her og som har lyst 
og energi til å bruke det dere kan! Det står 
respekt av den jobben dere har gjort for å 
få fagbrev! roste Liv Hov, seniorrådgiveren 
i NHO Nordland som denne gangen var 
invitert til å tale og deretter bistå i utdelin-
gen av verdipapirer – altså fagbrev i glass 
og ramme til den enkelte.
Hov har spesielt latt seg imponere over Me-
løys resultater innenfor helse- og omsorgs-
feltet. Her har mange, kanskje de fleste, 
sammenlignbare kommuner slitt tungt med 
rekruttering de senere år.

OppSikTSVekkende brA
- Ja, det stemmer, vi har lyktes veldig bra i 
rekruttering av fagarbeidere til helsearbei-
derfaget, bekreftet ordfører Per Swensen på 
spørsmål fra Hov.

meløy kommunes satsing på lærlinger har gitt spesielt gode resultater innen helse- og omsorg. Her er ferske fagarbeidere fra og med 2014: Hanne Lore r. Hansen (f.v.), Helle Hol-
ter, guro J. rørmark, Janne A. Lillelund og kjersti Johansen. ikke tilstede: karina karlsen, Vegar O. breckan, Aina pedersen, bente gjelseth, Therese moen og edwin myrvang.

- Spesielt spennende er at det at så mange 
voksne, som har stått i jobb underveis, nå 
har løftet sin kompetanse ved å skaffe seg 
fagbrev. Og veldig gledelig at Meløy kom-
mune nå tar inn så mange lærlinger – der er 
vi definitivt best i Salten! sa ordføreren.

Mens bedriften Meløy kommune hadde stor 
grunn til bekymring for få år siden – indus-
triparken «stjal» ansatte og svært mange i 
staben nærmet seg pensjonsalderen – har 
samarbeidet med Meløy BedriftsService 
og Meløy videregående skole om satsingen 

på unge og voksne lærlinger gitt nærmest 
oppsiktsvekkende gode resultater. 

Tekst: Edmund Ulsnæs.
Foto: Dagfinn Kolberg

kjemiprosessfaget er fortsatt et kjernefag i industriparken. i 2014 var det 12 som bestod fagprøven i regi av Opplæringskontoret, og 
seks av dem møtte vi under den tradisjonelle fagbrevutdelingen i glomfjord. Foran fra venstre Anders danielsen, Thea kjellsdatter, 
Tina S. Olsen og knut Aksel Hansten. bak fra venstre Tarjei A. Olsen og Chatrine Fagerli. ikke til stede: kine Halvorsen, benedicte S. 
Høgseth, Therese Storvik, ivan H. Fagerli, Lasse O. Øien og Saras monsen. 

- blant dem som har fagbrev og fagutdanning er sysselsettingen høyere enn i resten av 
befolkningen. dere er attraktive på arbeidsmarkedet! fastslo Liv Hov i nHO nordland, 
som dro meløy-ordfører per Swensen inn i talen sin.   

geir Jonny Fagerli er én av de mange som kom ille ut da 
reC veltet. nå har jobblivet gått videre, og han har selv 
tatt fagbrev som elektriker, i likhet med Ove kildal, kim 
Vidal og kristian S. kolberg.

«en lærling utenom det vanlige», sa bilfingers bjørnar 
breivik om ruben g. Jonassen da industriFolk skrev om 
stipendet på 25.000 kroner som den lovende platearbei-
deren fikk fra Stiftelsen bodø Håndverkerstand i 2013. 
Som vi ser avtjener ruben verneplikt for tiden, men er 
også blitt fagarbeider siden sist.

i mange bedrifter merkes det nok raskere hvis renholdet stopper opp, enn at sjefen er 
borte. en svært viktig yrkesgruppe er derfor renholderne, der Anne Handeland (t.v.) og 
marit ek representerer dem som nå har ferske fagbrev. ikke tilstede: Line å. dahl.

Fagbrevutdelingen Fagbrevutdelingen

- Det må være uaktuelt at 
dere forlater nordland! 
formante nhO’s liv hov 
med et glimt i øyet. hun og 
Meløys ordfører vil svært 
gjerne beholde kommu-
nens mange, nye fagarbei-
dere.

Fagarbeider med godt rykte og fast jobb i marine Harvest 
er birger Skogsaas. nå har han fått overrakt beviset på sin 
gode kompetanse.
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Grå vintermorgen i sørbygda, vi er på tur 
til en av Meløys største bedrifter, nemlig 
EWOS på Forøya. 
Der treffer vi halsagutten og halsapatrioten 
Kjell Linas som snart kan merke av for sine 
20 år i fiskefôrbransjen. 
- Det er en knallinteressant arbeidsplass, vi 
blir aldri helt utlært, det er alltid noe nytt å 
sette seg inn i!

brenner FOr LærLingene
Selv om han alltid har vært tilhenger av å 
tilegne seg kunnskap, kom de faglige bevi-
sene først etter at han begynte hos EWOS 
som 40-åring. Nå har han fagbrev innen 
næringsmiddelindustri og produksjonstek-
nikk. 
- Lysten til skolegang har vært der hele 
tiden, men nå er det for sent, mener mannen 
som råder andre til å ta utdannelse. 
Selv tror han at han ville valgt ingeniør-
utdanning, hadde han stått i voksenlivets 
startfase. På jobb har Kjell Linas hatt 
ansvaret for lærlingene i mange år, men nå 
er den fasen over. 
- EWOS har flere innen prosess, mens jeg 
er på mekanisk avdeling. Det blir for stor 
avstand når jeg jobber med vedlikehold. 
- Hvorfor er det så bra å ha en sånn 
oppgave, er det ikke mye ekstraarbeid og 
oppfølging? 
- Først og fremst er det utrolig lærerikt. 
Lærlingene kommer rett fra skolebenken 
med ny kunnskap, og så spør de hele tiden. 
Kan du ikke svarene må du sjøl finne dem. 
Kjell Linas er rørt når han fortsetter:
- Det mest givende er kanskje å følge opp 
dem med dårligst utgangspunkt. Når de 
som sliter mest får fagbrev, da er det knal-
lartig! Så føles det godt å vite at jeg har 
bidratt til dét.
Bedriften i sørbygda tar hvert år inn nye 
ungdommer som kommer under kyndig 
veiledning, men få rekrutteres til egne rek-
ker etter endt læreløp. Hvorfor er det slik, 
lurer vi.
- Vi synes det er viktig å være samfunns-
bevisst, å gi unge mulighet til å fullføre 
utdannelsen i hjemkommunen. Da er det 
større sjanse for at vi kan beholde dem i 

- triveS SøkkandeS 
godt i kjeledreSS!

Jordnære Kjell linas solhaug (60) har vært arbeidskar 
heile livet. - Og når jeg blir pensjonist skal jeg bidra 
mer i bygda mi!

Meløy også etter bestått fagprøve. Det er 
tross alt de som er fremtiden.  

LiTe TiLbAkebLikk
Han er kanskje ikke typisk for sin genera-
sjon, som ofte har vært hele livet på én 
arbeidsplass. Før EWOS jobbet Kjell Linas 
både som fisker og snekker. 
- Ja, jeg har gjort mye forskjellig, og har 
egentlig trivdes med alt jeg har holdt på 
med. Jeg har alltid hatt det best i kjeledress. 
Som ung var han skolelei, løsningen ble 
fiske etterfulgt av militæret og deretter 
utenriksfart - så tilbake til fiskebåten. 
- I 1987 begynte jeg som snekker i Stat-
kraft. Der var det hektiske tider og lett å få 
jobb. Bakgrunnen for at jeg ble ansatt var 
at jeg hadde vært fisker - de mente at vi var 
gode arbeidsfolk. Så ble jeg der i 10 år, jeg 
bodde på anlegg og pendlet hjem i helgene.
Arbeidsdagen på fiskefôrfabrikken mener 
han er alt annet enn statisk, og han flirer når 
han understreker at han aldri kunne tenkt 
seg å tilbringe dagen på et kontor. Kjell 
Linas legger albuene på bordplaten, tar en 
sup kaffe og fortsetter:
- Fabrikken er delt opp i forskjellige 
ansvarsområder. I min «avdeling» er vi fire 
mekanikere og tre elektrikere i tillegg til en 
lærling. Vi jobber mye med forebygging, 
vedlikehold og korrigering av vedlikehold. 
Er det noe som skjer, trør alle til. Hver 

fjerde uke har vi vakt, da er vi disponible 
24 timer i døgnet. Det er variert, og jeg 
trives!

ikke SpeSieLT beSkJeden
Han blir bedt om å beskrive seg selv som 
kollega, og er rask med å understreke at 
han har egne meninger – og står for dem! 
De siste to årene har Kjell Linas også vært 
de ansattes tillitsvalgt. 
- Jeg forsøker alltid å bidra, og setter meg 
inn i det jeg holder på med. Det er viktig å 
forstå prosessen. Oversikt er ønskelig, men 
ikke alltid mulig å oppnå. 
Vi hører klirring i kopper fra pauserommet 
ved siden av. De lange beina strekkes ut 
under bordet. 
- Hvordan fremmer du egne meninger, er 
du bastant eller rund i kantene?
- Jeg tør stå for det jeg trur på. Om jeg er 
bastant eller ikke…det kan hende jeg opp-
fattes litt sånn. Å beskrive meg selv som 
rund i kantene blir vel kanskje feil. Jeg er 
heller ikke spesielt beskjeden. 
Som tillitsvalgt har senioren også en plass i 
styret til EWOS, blant annet har han deltatt 
på lønnsforhandlinger. 
- Jeg er politisk engasjert og medlem av 
Høyre. Utad virker det kanskje litt rart at 
man er tillitsvalgt og medlem av dette parti-
et, men jeg ser ikke noe motsetningsforhold 
i dét. Kampen for arbeidsfolks rettigheter er 
viktig uansett partitilhørighet. Mange som 
ikke tilhører venstresiden er med i LO eller 
agerer som fagforeningsleder. Det synes jeg 
er greit. 
- Hva med konflikter, hvordan takler du 
slikt?
- Det er viktig å ta kampen for de som 
trenger det - vi har hatt slike situasjoner. 
Jeg tar det ikke innover meg eller føler noe 
direkte ubehag. I alle fall ikke så mye at jeg 
unnlater å gjøre det jeg skal. 
- Hvorfor tror du de ansatte valgte deg? 
- Det er viktig at den som er tillitsvalgt tør 
å si det de mener, ta ordet. Dét er ikke en 
selvfølge for alle. 

den pOLiTiSke kJeLL LinAS
Det er vanskelig å la være å berøre det 

politiske engasjementet til Kjell Linas selv 
om vi egentlig skal snakke mest jobb.  To 
perioder har han bak seg i kommunestyret, 
de siste ni årene har han vært leder for 
grendelaget på Halsa. 
- Dét er jo også en slags politikk, selv 
om den kommunale biten følges mer på 
avstand. Jeg er engasjert i ting som skjer i 
bygda og er ofte med på dugnad. Det føles 
bra å si ja!
- Er du en ekte halsapatriot?
- Ja, jeg liker folk som er patrioter samme 
hvor de kommer fra. Det er flott at folk er 
engasjerte i bygdene sine. Mitt hjerte er på 
Halsa!
Når jeg nevner ordet bygdestrid er det tid 
for meningsutveksling. Kjell Linas oppfat-
ter det ikke slik hen at motsetninger kan 
kalles for strid, dét mener han er å trekke 
ting altfor langt. Å kjempe for etableringer 
mener han er helt naturlig, og slik det bør 
være. 
- Å være opptatt av sitt eget er ikke det 
samme som at man går rundt og bærer 
nag til andre. Den såkalte bygdestriden er 
overdrevet, selv om man i enkeltsaker kan 
være skuffet og forbannet over vedtak som 
fattes. Jeg har stor respekt for de som kjem-
per for det samme som meg, mange gjør en 
knalljobb for sine lokalsamfunn. Så er det 
alltid slik at man både taper og vinner, dét 
får man tåle. 

Den såkalte bygdestri-
den er overdrevet, selv 
om man i enkeltsaker 
kan være skuffet og 
forbannet over vedtak 
som fattes. 

kJeLL LinAS SOLHAUg

Å beskrive meg 
selv som rund i 
kantene blir vel 
kanskje feil. Jeg er 
heller ikke 
spesielt beskjeden. 

FOrTSeTTer...
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i vinter har vi vært nødt til å permittere åtte 
stykker. Dét er tungt.

kJeLL LinAS SOLHAUg

- Er det enkeltsaker du føler stolthet over å 
ha vært med på å avgjøre i løpet av din tid i 
kommunestyret?
- Jeg har vært uheldig og har sittet i ned-
gangstider, dét er ikke artig. I oppgangsti-
der får man være med og investere og gjøre 
mennesker fornøyd. I dårlige tider er det 
nedskjæringer, da blir man ikke særlig po-
pulær som politiker. Folk blir forbannet på 
deg uansett hvor god jobb du faktisk gjør. 
Det overordnende er uansett at budsjettet 
må i balanse. 
Om de kutt som tvinger seg frem nå, mener 
Kjell Linas:
- Kommunen har kjørt seg selv i grøfta med 
noen forferdelig dårlige beslutninger rundt 
investeringer over flere år. Dét får vi igjen 
for nå. 

gOd dAg på JObb
Morralyset trenger nølende inn gjennom 

vinduet i administrasjonsbygget på EWOS. 
Klokka er snart ni, vi har vært her en time 
allerede. En god dag på jobben, det vil vi 
gjerne at Kjell Linas skal beskrive.
- Det som skaper gode dager er et godt 
produkt! 
Svaret kommer uten nøling.
- Når vi ikke har avvik og kunden blir 
fornøyd, på dager uten store havari. Den 
daglige donten hvor vi kan forholde oss 
til planlagt vedlikehold, små korrigerende 
tiltak, hvor ting fikses lett …dette gir gode 
dager. Så er det motsatt hvis vi registrerer 
avvik på produkt. Da er det et jævlig slit!
Han ser ned i bordplaten, tenker høyt:
- I vinter har vi vært nødt til å permittere 
åtte stykker. Dét er tungt. At det går ut over 
enkeltmennesker og du veit at de blir uten 
den lønna de er vant til. Det er første gang 
det skjer her på mange år. Så er det slik at 
lønnskostnadene er det første en bedrift ser 

på hvis penger skal spares. 
- Har du noen tanker om fremtidige ar-
beidsplasser i kommunen, er det industri 
som bør være det viktigste satsingsområ-
det?
- Jeg synes det har vært jobbet godt i Meløy 
for å få bærekraftig industri hit - noe har vi 
lyktes med. Men det kan hende vi tenker 
for smalt. Vi er en liten kommune med få 
ressurser. Jeg savner at den industrien vi 
har her i dag, skal være med på å støtte opp 
om andre prosjekter innen næringen. Vi 

og andre er allerede etablert og nyter godt 
av den infrastrukturen som finnes. Det er 
viktig at de som allerede er her også støttes 
av kommunen. Alle er i konkurranse med 
noen, dét er lurt å huske på. 

STOLTHeT OVer eWOS
- Jeg er stolt av arbeidsgiveren min, de har 
vist vilje til å satse. Dette er en industri med 
en vanskelig prosess. Det er sjelden én dag 
er lik en annen. 
Han virker glad for spørsmålet mitt om 

For bygda: kjell Linas har i en årrekke vært engasjert i arbeidet for bygda si, både gjen-
nom partipolitikk for Høyre og de siste ni årene som leder i grendelaget på Halsa. Her 
fra pressekonferanse som Halsa grendelag hadde om forskjønning av Halsa sentrum. 
Her sammen med (f.v.) egil Sørheim, Helge Halsos og Unni Furfjord.

stolthet. Reiser seg for å hente en kaffe 
til, jeg følger etter og fyller på kruset fra 
automaten. 
- Vi opplever stadig utfordringer. Det kan 
være råvaremangel - vi skal gjerne forholde 
oss til det billigste – dette skifter også hele 
tiden. Da blir dagene utfordrende. Vi må 
være på tå hev og utstyret må ofte juste-
res. Vi hadde nettopp en situasjon der vi 
måtte reversere en prosess, slikt kan ta tid. 
Samtidig er det veldig interessant å skulle 
forsøke å løse et problem hvor svaret ikke 
er gitt på forhånd. Da må vi bruke hodet, 
prøve, logge det vi tester, se på resultater og 
tolke dem. Det er enormt lærerikt å plages, 
og dét har vi gjort ofte!
Når vi spør om EWOS er flinke til å utvikle 
fabrikk og produkt, er svaret litt nølende, 
men ærlig. 
- Vi har vært gode. Og så har vi vært dår-

lige ei stund. 
Han ser tenksom ut, lener seg bak i stolen 
og legger armene i kryss foran brystet. 
- Nå føler jeg at vi er på tur til å bli bra 
igjen. Kanskje har vi slått oss til ro med at 
det har vært sånn høvelig okei. Nå jobber vi 
godt med å sette på dagsordenen igjen dette 
med å bli flinkere. Grunnen til permitterin-
gene er nok nettopp dette. At vi ikke har 
vært hundre prosent skjerpet. 
- Hva er det som gjør at man havner i en 
slik situasjon, mener du? 
- Det hele bransjen sliter mest med er at 
veksten i næringen ikke er så stor som tidli-
gere. Dét kommer mye av lus på laksen. Så 
har Marine Harvest bygget egen fôrfabrikk 
som nå har 30 prosent av markedet. De 
som før leverte til dem, har nå kommet inn 
i vårt marked og konkurrerer mot oss. Vi 
må bli bedre på teknisk kvalitet og pris. Det 

vil si at EWOS må forske på nye råvarer, 
produsere billigere med mindre folk og 
bedre utstyr. Jeg føler at dette tas på alvor 
av bedriften - på nyåret kommer en del 
utstyr som skal ruste oss til å takle mar-
kedet bedre. Vi tror at permitteringene er 
midlertidige!

penSJOniST eLLer ikke
- Nettopp fylt 60, hvor lenge skal du jobbe?
- Ja, vet du, dét har jeg tenkt på. Det er rart 
hvordan de tankene plutselig kommer. Når 
jeg ser meg i speilet så ser jeg jo at jeg er 
godt voksen, men jeg føler meg ikke så 
gammel. Jeg har lyst til å være i drift og få 
være engasjert. Jeg veit da søren hva det 
blir til. Men jeg må jo bestemme meg snart, 
det nærmer seg styggelig fort. For ikke så 
lenge siden fikk jeg brev om hvor mye jeg 
har rett til i pensjon, dét var rart!

Han rister nærmest bestyrtet på hodet når 
jeg spør om han skal sitte i godstolen og 
hvile på laurbærene den dagen han går av. 
- Jeg ønsker å bidra mer i bygda. Vil være 
med på utvikling. Dessuten skal jeg være 
litt egoist og unne meg ei uke i fjellet hvert 
år. Gjerne alene, da blir naturinntrykkene 
ekstra sterke. Å stå ved et fiskevann og se 
fisken sprette, er sjelebot.
- Til slutt: kan du beskrive deg selv?
- Jeg er nok en ja-person. Og liker å 
inkludere andre. De gode tankene kommer 
gjerne fra flere hoder samtidig. Først kan 
ting virke umulig, men så utvikle seg og 
bli gode etter hvert. Og så er jeg ganske 
lettrørt, ja det er jeg!

Tekst: Ingunn Dahle. 
Foto: Edmund Ulsnæs

så er det motsatt hvis vi 
registrerer avvik på produkt. 
Da er det et jævlig slit! 

Jordnær tillitsvalgt: i to år har eWOS-ansatte kjell Linas Solhaug vært tillitsvalgt. - Jeg står i trykken når det trenges! forteller han til industriFolks skribent.Trivelig på jobb: det er mange prosesser å følge med på. Her ses kjell Linas i kontroll-
rommet sammen med kollega Torgeir kristiansen.

Skikkelig arbeidskar: kjell Linas Solhaug(60) er en arbeidskar som alltid har trivdes godt på «golvet» ute i fabrikkene. 



Fordi byen ble bygget rundt fabrikken da Hydro kom 
i 1947, aksepterer myndighetene fortsatt høyere støy 
til lokalsamfunnet i Glomfjord enn på sammenlign-
bare industristeder. Likevel har Yara Glomfjord job-
bet systematisk og i mange år for å redusere støyen 
fra syrefabrikken til et minimum. IndustriFolk skrev 
i fjor vår om det store pipeskiftet, der ny pipe med 
større diameter skulle dempe støyen.

eFFekTen AV pipA
- Det er dette vi skal måle effekten av nå. Vi forven-
ter jo at støyen skal reduseres ytterligere, bekrefter 
ingeniør Tom Ole Øvrum i HMSK-avdelingen hos 
Yara.
Våre bilder er knipset i fjor høst, under besøket til 
Morten Sandbakken og Trond Blesvik fra støy- og 
akustikkspesialisten Brekke & Strand – to år etter 
deres forrige måling. Morten har for øvrig målt 
fabrikkstøyen i Glomfjord i 15 år.
- De første gangene med støyreduksjon var det vel-

StøY-teamet 
på jobb
Det spraker i walkietalkie’n: - Kan 
de skru av dampen nå, så vi kan 
måle uten? industriFolk er flue på 
gresset under viktig støymåling 
for Yara.

Støy-laget: Trond blesvik (t.v.) og morten Sandbakken måler støy på en rekke steder rundt fabrikken og i 
lokalsamfunnet, før verdiene legges inn i et dataprogram og beregnes nøyaktig. Her er de avbildet under 
høstens oppdrag for yara glomfjord. kranfører morten Amundsen til høyre.

Spent på støyen: yara glomfjord 
skiftet pipe i syrefabrikken i fjor 
vår, og støyreduksjon var en 
viktig hensikt. nå er Tom Ole 
Øvrum (t.h.) spent på resultatet, 
og følger med under målingen 
sammen med kranfører morten 
Amundsen.

dig merkbart, men så oppnår man jo mindre for hver 
gang, og det blir vanskeligere for det vanlige øre å 
registrere. Det er gjort vesentlige forbedringer i løpet 
av disse årene, men fortsatt er det mye å gå på. En 
del er det lett å gjøre noe med, men det vil jo koste 
nokså mye penger, smiler seniorrådgiveren.

brUker FiSkeSTAngA
Sammen med kollega Trond og kranfører Morten 
Amundsen har han rigget til mikrofonen ytterst på 
den hyppig brukte teleskopfiskestanga, og heiser 
den flere titalls meter opp i lufta til pipemunningen i 
syrefabrikken.
- Fordi det er der støyen er verst. Andre betydelige 
støykilder er jo portene i fabrikken, som i dag står 
åpne på grunn av lufting. Skal man redusere støyen 
betraktelig, må man gjøre noe med disse portene, 
men igjen - det vil koste, fastslår Morten.
Glomfjord har et relativt gammelt og kraftkrevende 
fabrikkanlegg. Siden byen i sin tid ble bygget 
nærmest rundt fabrikken er avstanden til de aller 
nærmeste husene så kort som om lag 50 meter, og 
den uunngåelige støyen naturligvis svært merkbar.
- Men støy er et sammensatt og komplisert felt – det 
finnes mange kilder til støy. Det viktige blir å iden-
tifisere de verste, og angripe dem først, sier Morten 
Sandbakken.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

AnnonSere I InDUSTrIfolk?
Ta kontakt med oss!

95 20 22 39  |  ida@framtia.no
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Så sikkert som at selve jula kom-
mer, benytter Yara julesvingen til å 
hedre sine mange trofaste ansatte. 
Altså de som passerer milepæler 
som virkelig står som påler – målt 
i antall tiårs tjeneste for gjødselfa-

brikken. IndustriFolk var på plass 
med kamera, og denne gangen 
samlet Yara først til lunsj de som 
har jobbet 40 blanke år for Hydro 
– Yara siden 2004. Deretter ferske 
pensjonister, samt de som har 30 

års sammenhengende tjenestetid og 
altså belønnes med den høythen-
gende medaljen fra Norges Vel.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

alltid Yara 
De har både vært ungdommer, voksne og er blitt veldig voksne sammen. 
Trofaste arbeidsfolk, alltid på post for Yara. 

Og på dette bildet ser vi for det første mottakere av medaljen fra norges Vel, bak fra venstre magne bergli, per 
Harald eriksen, bjørn Abel, magnus Selstad og Jonny pedersen, samt Svein Lindgård foran til venstre. Av medal-
jørene var Stein Henriksen og Tor kåre Jakobsen ikke tilstede da bildet ble tatt. Foran i midten ser vi Arve Olsen 
og så kjell Antonsen, som begge nå er pensjonister, i likhet med roald nilsen. karene til høyre representerer 
bedriften og er produksjonssjef morten Høvset (bak) og driftsleder i pkL egil kolvik. 

noe sånt som 280 år! det har sju karer på dette bildet prestert å jobbe for gjødselfabrikken i glomfjord. Fabrikk-
sjef Arve Jordal bak til venstre og personalsjef may-eli n. Johnsen til høyre viser gjerne fram sine lengstarbei-
dende. Som er, foran fra venstre, Helge bjarne Johannessen, roald nilsen, geir brun og egil kolvik. Samt Terje 
Arne krogh (bak fra venstre etter Jordal), Arnfinn Skogli og Terje rindal.



- Beskriv hvordan en helt vanlig arbeidsdag ser ut for 
deg, Marte?
- Litt før 7 starter arbeidsdagen min. Første post på 
programmet er planlegging av dagens arbeidsoppgaver. 
Etter en halv times tid går alle til hver sin avdeling. 
Dagene er aldri like, men kan blant annet inneholde 
sjekking av oppførselen til fisken samt å følge med om 
fôringen er bra. Slapphet og tap av appetitt hos fisken 
er ofte sykdomstegn. Noen dager er det ekstra hektisk, 
særlig hvis vi har levering eller vaksinering. Jeg liker at 
det skjer noe og at vi har det travelt. Etter hvert som jeg 
får mer og mer opplæring øker også ansvaret. 

- Hvordan trives du?
- Jeg trives kjempegodt! Som lærling blir man veldig 
inkludert i miljøet.  Jeg går turnus - jobber i 12 dager, så 
ni dager fri. En viktig ting for meg er at jeg føler at jeg 
blir tatt på alvor. Eileen, som har ansvaret for meg - jeg 
visste at hun var flink før jeg begynte som lærling. Så 
liker jeg at miljøet er ungt og veldig positivt. Gode til-
bakemeldinger jeg har fått, er at jeg passer inn sammen 
med de andre - dét er viktig. Fokuset er at alle skal ha 
det bra sammen. Jeg var utplassert her hver fredag i ett 
år mens jeg fremdeles gikk på skole, så jeg visste hva 
jeg gikk til. 

- Hvorfor akkurat oppdrettsnæringen?
- Etter ungdomsskolen valgte jeg naturbruk på Inndyr, 
andre året ble det akvakultur. Fra før visste jeg at opp-
drett var en næring i vekst. Det hørtes spennende ut! Vi 
driver mye med biologi og jeg liker å jobbe med levende 
ting. Marine Harvest har klare visjoner som de er flinke 
til å formidle til oss lærlinger. De har fokus på å ha de 
beste anleggene, at det skal være sikkert, vi skal vite 
hva vi skal gjøre og ha det trygt på jobb. Når det gjelder 
utvikling skal vi tenke at vi skal sette minst mulig merke 
i miljøet, og forhåpentligvis være med på å endre synet 
andre har på næringen. Vi vil også gjerne være en bedrift 
som støtter nærmiljøet. Førstehjelpskurs fikk jeg mens 
jeg var utplassert. Så har vi et program vi kaller «Blue 
Revolution» - der lærer vi oss mye om hva bedriften står 
for slik at vi kan bli gode ambassadører utad. Jeg føler at 
de satser på meg - jeg er veldig fornøyd med valget jeg 
har tatt. Jeg er stolt over jobben og over å fortelle at jeg 
jobber for Marine Harvest. 

- Håper du på fortsatt jobb her etter endt læreløp?
- For tiden tar jeg påbygging i allmenne fag og satser på 
høyskole etter at jeg har bestått fagprøve. Det er utrolig 
mange muligheter for etterutdanning innenfor dette 
området. Jeg liker å være ute, ha fysisk arbeid, derfor 
kjenner jeg godt at Y-veien var riktig vei for meg å gå. 
Den yrkesfaglige ballasten er viktig og folk med fagbrev 
er attraktive på arbeidsmarkedet. 

- Hva med fritiden, hva liker du å finne på?
- En del tid går til å jobbe med naturfag og matte på 
videregående nivå. Til neste år er det norsk og historie 
som står i fokus. Mamma har allerede laget en kjøreplan. 
Jeg liker også å jogge sammen med hunden til pappa. 
Kjæresten min, Joachim Hanssen, bor på Halsa. Når han 
er hjemme er jeg mye sammen med han. Så forsøker jeg 
å prioritere vennene mine og gjøre helt vanlige ung-
domsting.

- Hvis du skulle valgt en annen retning enn oppdrett, 
hva ville du gjort da?
- Jeg ville nok jobbet med mennesker. Kanskje med 
psykisk utviklingshemmede. Kunne jeg kombinert fysisk 
arbeid med folk hadde det vært ideelt. Jeg er glad i 
begge deler!

Alder:  18
Yrke:  Driftsteknikerlærling
Firma:  Marine harvest glomfjord

Tekst: Ingunn Dahle. Foto: Edmund Ulsnæs
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Profilen: Marte Fossen

litt interiør - litt entreprenør 
Til daglig driver inger helle (42) interiørbutikken Den 
lune hule As på halsa. når hun på sensommeren har 
dratt ut støpslet til softismaskinen, hjelper hun Terje 
halsan As med kontorarbeid én dag i uken.

inger Helle er Terje Halsan AS’ nye 
kontorassistent.

- Nå må vi lære opp flere i staben på rote-
rende utstyr, og flere må ha offshorekurs, 
fastslår Bilfinger-sjef Tor Arne Fagerli.
- Det blir slik framover at flere i Glom-
fjord-staben oftere blir på reisefot. Men 
når det gjelder vedlikeholdet på Goliat-
plattformen, blir det nok en definert gruppe 
av ansatte som skal brukes til dette.

på reiSeFOT
Goliat. 85 kilometer nordøst for Hammer-
fest skal den installeres, Goliat-plattformen, 
som nå på senvinteren begynner den lange 
turen fra verftet i Sør-Korea. Og når den 
kommer i drift på det som blir det første 
oljefeltet i produksjon i Barentshavet, har 
Bilfinger Industrial Services sikret seg sin 
del av vedlikeholdet.
- Målet er at det er  folk fra Mosjøen og 
Glomfjord som skal reise opp for å gjøre 
dette vedlikeholdet i samarbeid med Bil-
finger Turnaround & Rotating Equipment. 
Nå i januar skal vi ha et møte sammen med 
Bilfingers sentrale gruppe på dette, slik at 
vi kan planlegge hvordan vi skal organisere 
oss og oppbemanne for å håndtere Goliat-
jobben, forklarer Tor Arne.

FrA 75 TiL 100
Så ikke bare blir nyåret opplæring på 
roterende utstyr – det vil nok også komme 

plattForm For vekSt
2015 innebærer at koffer-
ten må pakkes oftere for 
en rekke bilfinger-ansatte 
i glomfjord. vedlikeholds-
jobben på goliat-plattfor-
men er nemlig bare starten 
på en større offshoresat-
sing. sammen med Mo-
sjøen.  

i høst skrev 
industriFolk om 
mats engen, Svein 
kibsgaard, Thomas 
Wassvik, Sindre 
kibsgaard og nils 
nygård fra bilfin-
ger glomfjord, 
som i fire uker 
bodde i Sør-korea 
og hjalp til under 
byggingen av 
eni norges 150 
meter brede og 
75 meter høye 
goliat-platt-
form. 

utlysninger i media, der Fagerli søker 
personell med offshore-erfaring. Og: riktig 
kompetanse til kontraktene Bilfinger leve-
rer på pr. i dag, og da tenkes det spesielt på 
den ferkse 5-årsavtalen med Yara Glom-
fjord. Bilfinger trenger mer folk.
- Ja, vi har fortsatt som mål å øke fra 75 
til 100 innen 2016. Men dette skjer jo ikke 
over natta, og en viktig del av dette er at vi 
samarbeider tett med Bilfinger i Mosjøen 
for å kunne håndtere nye og store oppdrag. 
For eksempel Goliat og en 
del langsiktige oppdrag 
vi har fått på kraftverk-
vedlikehold. Det er 
viktig å ha en større stab 
enn vår egen å fordele 
på, og nå er vi totalt 220 
inkludert lærlinger i 
nord-regionen.

Tekst og foto: Edmund 
Ulsnæs

Vedlikeholdsfolk ved bilfinger i glomfjord skal utføre oppdrag 
på goliat-plattformen etter at den er i drift utenfor Hammerfest 
i vår. det betyr opplæring på roterende maskineri. Og trolig en 
god del reisedøgn i 2015. 

- Det begynte med at jeg sommeren 
2009 ble spurt om å hjelpe litt til på 
kontoret, så ballet det bare på seg, fortel-
ler Inger. 
Nå stenger hun butikken hver mandag 
for å gjøre generelt kontorarbeid som 
fakturering og arkivering hos maskinen-
treprenøren i Glomfjord.
- Selv om jeg bare er her én dag i uken, 
så føler jeg meg som en del av gjengen, 
sier Inger.

VArierT Arbeid
Inger har en del kontorerfaring fra 
tidligere. I fem år var hun kontormed-
arbeider hos Halsa Sveiseverksted AS, 
og før den tid jobbet hun 13 år i Posten. 
Hun har utdannelse fra handel og kontor, 
samt fagskole i regnskap. 
- Mange tenker at ”kontor er kontor”, 
men arbeidet varierer mye fra hvilken 

plass man er på, sier Inger.
- Man må sette seg inn i bedriften og 
lære seg deres ”språk”.

engASJerT SAngFUgL  
Ettermiddagene til Inger er fylt opp 
med sang og glede. Ikke bare synger 
hun i Halsakoret, men har også drevet 
barnekoret på Halsa i en årrekke. 
- Jeg er også veldig glad i å male bilder, 
men det blir dessverre litt lite tid med 
penselen for øyeblikket, sier den krea-
tive sangfuglen.
Inger bor på Halsa, og har døtrene 
Natalie (23), Amalie (15) og Madeleine 
(13).

Tekst og foto: Ingebjørg Sandaa



- Jeg ble litt overrasket over 
jobbtilbudet. I sommer var 
det nemlig rolig her i kom-
munen og vi ble utleid til 
Bodø-avdelingen, forteller 
Glomfjord-mannen som i 
utgangspunktet skulle bli 
fagutdannet innen automa-
sjonsfaget. 
- Ja, først gikk jeg vg1 
elektro, deretter blei det vg2 
og vg3 innen automasjon. 
Jeg skulle begynne som 
lærling hos REC da de gikk 
dukken. Da valgte jeg og 
sette meg på skolebenken og 
gå andre året på elektro. Det 
har jeg ikke angret på selv 
om jeg etter hvert satser på 
å ta læretid innen automa-
sjonsbiten – slik får jeg ett 
fagbrev til og flere bein å stå 
på, forklarer han.
Selv om Kristian etter hvert 
kunne tenke seg til å flytte 
ut av kommunen - « litt for-

andring er av det gode» - så 
er han glad for læretiden sin 
i elektro-bedriften. 
- I de større byene jobber 
ofte lærlingene med større 
prosjekter, her er det mer 
allsidig og jeg har fått prøvd 
meg på mye forskjellig,  sier 
Kristian som spesielt nevner 
og setter stor pris på kollega 
Tommy Barvik Bergli. 
- Han kjører service og der 
dukker det opp mye småting 
man må løse der og da. Dét 
har jeg lært mye av. 
- Hva med det faglige mil-
jøet, duger det?
- Det er ingen tvil om at 
det er veldig bra her, det 
er mange med god, faglig 
kunnskap som man kan 
spørre hvis man trenger 
hjelp!

Tekst og foto: Ingunn Dahle

etter en uke med praktiske oppgaver, 
besto Kristian Kolberg (22) fagprøven 
og ble dermed offisielt faglært 10. ok-
tober i fjor. nå er han fast ansatt hos 
Meløy elektro på Ørnes.

kristian kolberg har fått fast jobb i meløy elektro etter fagprøve som elektriker.

SiSte Siden Siden SiSt
B

beStått Fagbrev

mens mange 
har store for-
ventninger til at 
glomfjord skal få 
magnesiumfabrikk 
i bygget etter SiC 
processing, foregår 
nok de aller mest 
lovende aktivite-
tene hos naboen. 
norwegian Crys-
tals har nemlig økt 
bemanningen be-
tydelig før og etter 
årsskiftet, og er 
nå på god vei mot 
70 ansatte. For til 
tross for reCs fall 
er markedet for 
silisiumingoter 
og -wafere svært 
lovende, og reidar 
Langmo og hans 
kvinner og menn 
ser så langt ut til 
å lykkes. det er 
svært spennende 
å se om omstil-
lingsbedriften 
også kan ta opp 
arven etter reC 
på antall ansatte, 
selv om det dit 
er et godt stykke 
igjen…Tekst og 
foto: edmund 
Ulsnæs


