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INNFLYTTER: Bente Traa tar 
med ektemannen og flytter til 
REC, fjord og friluftsliv. 
SIDE 10

PROFIL: Håvard 
Wiik Henriksen, Si 
Pro, blir instruktør 
for lærlinger. 
SIDE 13

ENERGISPARER: Yara har 
kuttet energikostnaden med 
flere titalls millioner kroner. 
SIDE 6

Når Sic Processing nå sprenger seg plass i Setvikhaugen, tar Glomfjord ”hjem” nok en 
del-produksjon i wafer-virksomheten, nemlig slurry til wafersagene. Samtidig bygges 
REC SiTech ut til waferproduksjon, og gjør slutt på eksporten av blokker.
SIDE 8-9

Spin-off til 600 mill.
Slurryfabrikken blir arbeidsplass for 100
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- Vi var jumbo i norsk industri, nå er vi 
i eliteserien, fastslår Tore Matre. REC 
ScanWafers fabrikkdirektør kan stolt 
fortelle at bedriftens målverdi på skader 
med fravær er falt fra 37 til 0. Og det i 
en fase med intens utbygging.

Siden 19. desember 2005 har REC ScanWafer i 
Glomfjord stått på hodet. Utbyggingsvedtaket og 
bevilgningen på 370 millioner kroner, som senere 
ble utvidet til noe nær det dobbelte, utløste en intens 
byggeaktivitet som har satt både lokale entreprenører 
og RECs dyktige og hardtarbeidende stab på mange 
prøver. Produksjonen i eksisterende fabrikk skulle nemlig 
opprettholdes hele veien, og de siste månedene er den 
økt kraftig. Ikke minst derfor er fabrikkdirektøren glad 
og stolt over det han kan fortelle oss om den såkalte 
H-verdien. Dette er et mål på antall skader med fravær 
en bedrift har pr. million utførte arbeidstimer.

Fra jumbo til tet
- H-verdien ved REC ScanWafer har falt fra 37 til 
0. Dette er jeg veldig stolt over, og det er en stor 
anerkjennelse til alle som har arbeidet hardt for at vi skal 
bli bedre i vårt systematiske sikkerhetsarbeid, sier Tore til 
Industrifolk.
- Så mens det for noen år siden var slik at vi var jumbo 
i norsk industri, med mange hendelser og skader og for 
liten fokus på sikkerhet, er vi nå blant de aller beste, 
sammen med konserner som Statoil, Hydro og Yara. 
Dette er jeg meget godt fornøyd med!

Mange hendelser = skade
Mens kuttskader og lette hodeskader hos ansatte 
forekom litt for jevnlig før 2005, er slike hendelser nå 
særdeles sjeldne, og Tore takker de ansattes sterke 
fokus på sikkerhet for dette. Selv om REC i Porsgrunn 
er en del av ”familien”, er han også fornøyd med å 
konstatere at Glomfjord på dette feltet nå presterer enda 

bedre.
- Det verste som finnes er en 
farlig arbeidsplass der man 
kan bli sykemeldt på grunn 
av skader og i verste fall få 
varige mèn. Statistikken viser 
også at dersom bedriften har 
mange hendelser, mange tilløp 
til hendelser og skader med 
fravær, så kommer det før eller 
senere også alvorlige skader.

Rød sone: avvik fra 
myndighetenes krav til 
arbeidsmiljø. Da ledelsen i 
REC ScanWafer i 2006 satte i 
gang kartlegging av alle røde 
soner i produksjonen, ble lista 
etter hvert nokså lang. 
- Det gikk for eksempel på 
støy, mange tunge løft, at 
belysningen var for dårlig. Den 
lista som ble laget, ble etter 
hvert nokså lang, innrømmer 
fabrikkdirektør Tore Matre.
I dag er imidlertid lista redusert 
til noe nært 0.

Færre tunge løft
- Noen av tiltakene har gått 

på å unngå ryggbelastning 
på grunn av tunge 
løft. Det er investert i 
løftebord, trucker og bedre 
ergonomisk tilrettelegging av 
arbeidsplassene, forteller Tore.
Operatørene utfører i det hele 
tatt langt færre tunge løft i dag, 
de har mer utstyr å hjelpe seg 
med. For ikke å snakke om 
at produksjonen er betydelig 
automatisert – ett eksempel 
er vaskingen av wafere, som 
i dag utelukkende gjøres 
maskinelt.
- Alt forbedringsarbeidet er 
gjort i tett samarbeid med 
operatørene, og derfor er 

resultatet blitt så bra.

Sykefraværet ned
Og da må det snakkes 
sykefravær og svært gledelig 
utvikling. Sykefraværet ved 
REC ScanWafer har i perioder 
vært til dels høyt, og selv om 
mye av fraværet ikke er direkte 
jobbrelatert, må det være 
gledelig å se at investeringer i 
arbeidsmiljøet gir resultater.
- Vi har et mål på 5,5 prosent 
sykefravær. Nå er vi nede på 
mellom 7 og 8, og det kan 
virke fortsatt høyt, men vi 
vet at årsakene til fraværet 
er sammensatt. Dette gjør 

at arbeid med sykefravær er 
mer komplisert enn mange 
andre ting vi gjør, og vi har 
engasjert Polarsirkelen HMS 
i et eget prosjekt rundt dette. 
Det vi vet er at relativt lite av 
sykefraværet vårt er direkte 
knyttet til jobben.

Trivsel opp
Dette bekreftes av en egen 
miljø- og trivselsundersøkelse 
som nettopp Polarsirkelen 
HMS har gjennomført i REC 
ScanWafer. Lite fravær er 
knyttet til forhold på jobb – 
de ansatte trives generelt 
veldig bra. Alle ansatte i 

I produksjonen av blokker og wafere hadde REC ScanWafer 
lenge dårlige resultater på statistikkene for hendelser og skader. 
Med økt fokus på sikkerhet er Glomfjord-bedriften nå blant de 
beste i klassen på skadeforebygging.

Fabrikkdirektør 
Tore Matre.

Slutt på røde soner Til topps i 
skadeforebygging

Rød sone-lista i REC ScanWafer-produksjonen var lang 
– svært lang. Nå er nesten alt det røde borte. Og: lavere 
sykefravær enn på mange år.

Her demonstrerer Safet Omercervic (bildet til venstre) og 
Trond Nordli løfteutstyr som gjør hverdagen lettere for 
REC ScanWafer-operatørene, og forebygger skader og 
sykefravær.

I 2006 satte ledelse og ansatte i samarbeid opp en liste 
over såkalte røde soner i produksjonen. Listen over avvikk 
fra kravene i arbeidsmiljøloven var lang. I dag er denne 
listen redusert til nær 0.

Mehran Zanjani (t.v.) og Roger Endresen har 
vært sentrale i arbeidet med å eliminere røde 
soner i REC ScanWafer-produksjonen.

alle avdelinger kurses også 
i arbeidsmiljø for å holde 
sterk fokus på trivsel, miljø og 
forebygging av mobbing på 
arbeidsplassen.
- Som IA(inkluderende arbeidsliv, 
red.anm.)-bedrift har vi også 
laget en liste over alternativt 
arbeid for ansatte som har krav 
på tilrettelagte oppgaver. Her 
har ansatte og tillitsvalgte gjort 
en veldig bra innsats, og ingen 
trenger å gå sykemeldt fordi det 

ikke finnes alternative oppgaver 
til dem.
- Utstyr og tid – det er investert 
mye. Dyrt?
- Det er investert masse, både i 
tid og økonomi. Men gevinsten 
av dette er så stor at det er 
meningsløst å sette opp mot 
hverandre. Dette er en ekstremt 
god investering, ikke bare ved at 
folk er på jobb, men at det også 
øker trivselen, mener Tore Matre.

REC SiTech-utbyggingen gir store og viktige oppdrag for en lang rekke 
leverandører, og langt fra bare i Meløy. Det omfattende rørarbeidet utføres 
for eksempel av Mo-selskapet Miras Vedlikehold & Modifikasjon, avd. 
Industrirør. Avtalen på 26 millioner kroner er selskapets femte storkontrakt 
med REC Group, og 12-15 ansatte i bedriften kunne dermed flyttes rett fra 
oppdrag på REC ScanCell og til Glomfjord. Rørarbeidene er ett av de vir-
kelig store anbudene i REC SiTech-utbyggingen. På bildet ser vi en fornøyd 
installasjonssjef, Kyrre Edvardsen (t.v.) og avdelingsleder Trond Haldorsen. 
Foto: Myeimedia AS.



4 5

- Det er ingen tvil om at vi har 
nytte av REC ScanWafers 
erfaringer med utbygging nå. 
Det går både på framdriften 
og på hvilke løsninger vi skal 
ha på utforming og støttesys-
temer. Og ikke minst på op-
plæring, der våre operatører 
har fått opplæring i produksjo-
nen hos dem, forteller teknisk 
sjef Tor Arne Fagerli i REC 
SiTech.

Elektro og rør
De synlige endringene kan i 
store trekk ses av alle forbi-
passerende av utbyggingen: 
tomta går nå inn i siste fase 
av utgraving og reisverk-stålet 
kommer raskt opp.
- Siden vi gjorde kjelleren klar 
før vi begynte med stålar-
beidene, kan det nå jobbes 
parallelt. Dermed er arbeidet 
med å montere støttesyste-
mer i kjelleren i gang – var-
mepumper og kjøleanlegg, 
for eksempel. Rørarbeidene 
er også i gang, der Miras fra 
Mo har hovedentreprisen, og 

Siste nytt fra byggeplassenREC SITECH
BYGGES UT:

Som under storutbyggingen av REC ScanWafer, knipser Industrifolk jevnlig i tomta. Denne gangen gjelder det REC 
SiTech, som bygges ut for 1,3 milliarder kroner i år og neste år. Bildene over er tatt 16.oktober og 20. mars.

Trafikerende i Johs. Heøgsvei til Nedre Område har kunnet 
legge merke til tomta som nylig er gravet ut på nedsiden av 
brakkeriggen i ”Belsen” ved Viadukten. Her skal det vokse opp 

et bygg som vil variere i høyde mellom 5 og 10 
meter, og som blir 1.100 kvadratmeter stort. Vi 
ringer REC SiTech-sjef Øyvind Tvedt:

Fra slurry og vask
- Det stemmer at vi her skal etablere renseanlegg 
for utslipp av slurry og silisium. Da snakker vi 
altså om silisiumkarbid fra slurryen. Denne skal 
jo gjenvinnes hos Sic Processing, men noe går i 

avløp og skal altså fanges opp i renseanlegget.
I tillegg vet vi at det i vaskeprosessen for wafere til settes såpe 
og melkesyre. Disse får et renseløp hver, slik at renseanlegget 
skal håndtere utslipp fra vaske- og sageprosessen.
- REC ScanWafer har i dag utslippstillatelse for det de slipper 
ut. Utgangspunktet vårt er at REC nå blir såpass store i 
Glomfjord at vi ikke regnet med å få en utslippstillatelse på top-
pen av dette, forteller Øyvind.

Kan utvides
- For hvermannsen er et bygg på 1.100 kvadratmeter nokså 
stort, og da snakker vi bare om et renseanlegg! Skal utslipp fra 
REC ScanWafer også hit?
- Nei, anlegget vi nå bygger er for lite til det. Men det settes av 
plass for at bygget skal kunne utvides etterhvert.
- Lukt? Støy?
- REC har et tilsvarende anlegg på Herøya, og etter det vi har 
funnet ut så langt, blir anlegget både lukt- og støyfritt.
Bygget står ferdig i høst, men det er foreløpig uavklart hvilket 
bemanningsnivå som er nødvendig, opplyser Øyvind Tvedt.

Renser i 
”Belsen”

• Sprengning forstyrrer ikke produksjonen 
• Installasjoner i kjelleren er i gang 
• Stor nytte av REC ScanWafers erfaringer

Industrifolk-fotografen har fast oppstilling på hjørnet av Likeretteren. Bildet til venstre er knipset 1. april, mens det andre 
er fra tomta 7. april. 

elektroarbeidene, som Elektro 
i Bodø har.
- Hva med produksjonen 
deres oppe i dette, da?
- Den har gått veldig bra så 
langt. Forrige uke (uke 15, 
red.anm.) var vi faktisk nær å 
sette ny ukerekord.

Sprenge-spenning
- På forhånd var dere bekym-
ret for at sprengningsarbeidet 
i Sic Processing-tomta kunne 
virke forstyrrende på ovnene 
deres?
- Det var vi, for sprengningen 
foregår veldig nært prod-
uksjonshallen. Men nå viser 
det seg at sprengningen så 
langt har hatt veldig liten 
påvirkning – det er bare ved 
ett-par tilfeller at vi har merket 
forstyrrelser.
Så har lager for produksjonen 
blitt en utfordring, siden 
 hovedslusa inn, på 
vestveggen, er sperret av 
utbyggingen. Dette har likevel 
gått greit, og så snart  den 
første delen av nybygget 

kommer opp vil deler av dette 
benyttes til lager. 
- Totalt sett er vi ikke kommet 
fullt så langt som vi hadde 
ønsket, men det håper vi at vi 
skal klare å ta inn framover. 
Sommeren blir svært hektisk 
på installasjon – i august skal 

det installeres utstyr i den nye 
produksjonslinja. Hele bygget 
skal være tett i september, 
opplyser Tor Arne.

Det kreves stor tomt 
når REC SiTech skal 
etablere renseanlegg. 
1.100 kvadratmeter, blir 
bygget.

Når REC SiTech bygger renseanlegg, er det svært. Nærmere 
bestemt 1.100 kvadratmeter.

REC SiTech-tomta 22. april
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Yara Glomfjord kan vise til oppsikts-
vekkende resultater av sin satsing på 
energisparing.
- Av de 70 GWh som er spart årlig siden 
2001, kommer 40 som et resultat av 
investeringer som er gjort. Resten er rett 
og slett økt oppmerksomhet og bedre 
samkjøring i produksjonen, opplyser 
prosessingeniør Morten Høvset, og tar 
fram kalkulatoren. 
- Om vi så sier 30 øre pr. kW, utgjør det 
om lag 21 millioner kroner i året - vold-
somme beløp, sier han.

Fokus og investeringer
Og en pen del av æren gir altså han selv 
og fabrikkledelsen til operatørene. De 
har nemlig vist stor motivasjon for spare 
energi i måten de kjører fabrikken på. I 
tillegg til fokus er forbedringene kommet 
som et resultat av investeringer:
- Ja, for det første bruker vi nå varmt 
avløpsvann til å smelte KS-salt, der 
det tidligere ble benyttet damp som var 
produsert med elektriske kjeler. For det 
andre sørger den nye kjelen i Syrefab-
rikken for økt dampproduksjon, opplyser 
Morten.
Siden fokus for alvor ble satt på energis-
paring for noen år siden, er det investert 
om lag 40 millioner kroner i forbedring-

Voldsom energisparing

Prosessingeniør Morten Høvset – 
svært fornøyd med Yaras prestas-
joner på energisparing.

Yara Glomfjord sparer over 20 millioner kroner årlig på 
energiforbruk, sammenliknet med 2001. Investeringer og 
bedre samkjøring av produksjonen er bakgrunnen. Og nå 
skal det spares enda mer…

stiltak.

Foregangsbedrift
I forbindelse med at de langsiktige 
kraftavtalene med staten skulle falle bort 
i 2007, måtte Yara i Glomfjord se for 
seg tilnærmet markedspris på kraftkjøp. 
Dette var bakgrunnen for et eget prosjekt 
for energioptimalisering med følgende 
målsetting: redusere kraftforbruket med 
ytterligere 30 GWh innen utgangen av 
2010. Så mens forbruket var på 240 
GWh i 2001 (inkludert 23 GWh knyttet til 
olje) og 170 i 2006, så er altså løpet lagt 
videre i retning 150 GWh.
- Dermed har vi gjennomført idédugnad 
og satt opp en rekke prosjekter som vi 
mener er realistisk å gjennomføre for å 
spare energi i årene fram til 2010.

Enova bidrar
I etterkant ble det utarbeidet en ram-
mesøknad til Enova (statseid selskap 
som fremmer 
omlegging 
til mer miljø-
vennlig en-
ergiproduk-
sjon), som 
senere ble 
godkjent.
- I et knippe 

Yara skiftet kjel i Syrefabrikken sommeren 2006. Dette har gitt 
økt dampproduksjon – en av årsakene til at bedriften sparer 
stadig mer energi.

prosjekter som vi nå skal gjen-
nomføre for å nå dette målet, 
dekker Enova 20 prosent av ko-
stnaden. Det vil si 4,6 millioner 
kroner, siden vi investerer for 20 
millioner.
- Hvilke prosjekter er det snakk 
om?
- For det første deler vi dette 
inn i faser, og samler opp en 

del små prosjekter. Vi har fått 
godkjent en del små 
elektrisitetsprosjekter som 
dels er gjennomført, dels står 
for tur. Så har vi jobbet med 
to store prosjekter som går på 
besparelse av fyringsolje, der 
det første skal være ferdig til 
revisjonsstansen i sommer.

Graf for sysselsetting
Mange har fått med seg at tallet på sysselsatte 
i industriparken i dag er vel så høyt som på det 
meste med Norsk Hydro. Med et visst forbe-
hold for regnemåte, kan vi anslå dagens tall 
til mellom 660 og 680. Den grafiske framstill-
ingen under er nyttig for å få detaljert innblikk 
i utviklingen i Glomfjord Industripark hva sys-
selsetting angår. Det er etter det vi forstår Finn 
Nordmo som er grafens utvikler, og den brukes 
nå hyppig under møter og presentasjoner av 
virksomheten i parken. Spesielt interessant å 
merke seg er selvsagt prognosen på at indus-
triparken om få år har godt over 800 ansatte. 
Når vi allerede vet at Scan Crucible i løpet av få 
år skal sysselsette om lag 50, og Sic Process-
ing 100, samt at REC SiTech skal øke med 
ytterligere 75, framstår faktisk 900 som et svært 
realistisk tall. 

I disse dager er den ferdig til å tas i bruk, den gigantiske syre-
tanken som Yara har bygget på Nedre Område. 
- Det gjenstår endel kabling og instrumentering, men så kan 
den tas i bruk nå i månedsskiftet, opplyser vedlikeholdsleder 
for bygg og anlegg i Yara Glomfjord, Jon Roger Pedersen. 
Tanken er 21 meter høy, 19 meter i diameter og kan lagre inntil 
6.000 kubikkmeter.

Bjørn Wiggo Eriksen og hans Industrivisualisering AS er godt 
kjent i industriparken, hvor han har sine viktigste kunder – 
REC, Hydro og Yara. Vi stiller oss selvsagt i køen av gratulan-
ter, etter at Eriksen, som har base i Storvika, nylig fikk tildelt 
NHO Nordlands nyskapingspris. Invis’ forretningskonsept er 
oppmåling og tredimensjonale tegninger for prosessindus-
trien, og fra i vår har bedriften 5 ansatte.



8 9

INDUSTRIPARKEN VOKSER

Som du ser av vårt ferske bilde, 
har entreprenør M3 Anlegg 
allerede sprengt seg godt inn 
i Setvikhaugen, og fraktingen 
av sprengningsmasse til Kilvik 
preger trafikkbildet gjennom 
tunnelene. Og i tomta skal det 
siste tilskuddet til den raske 
veksten i Glomfjord Industripark 
komme, den såkalte 
slurryfabrikken. Byggets høyde: 

23 meter. Byggets grunnflate: 
4.300 kvadratmeter. Byggets 
totale areal: 7.600, identisk 
med grunnflata i REC SiTech-
utvidelsen. Byggets pris: 5-600 
millioner kroner. I tillegg koster 
opparbeidelsen av tomta 70 
millioner kroner.

Vokser med REC
- Bygget blir identisk med det 

vi nå er i ferd med å ferdigstille 
på Herøya, og skal stå ferdig 
ved årsskiftet 2009/2010. 
Prosessanlegget monteres fra 
starten av neste år, opplyser 
Per Sveum, som er administre-
rende direktør i Sic Processing 
AS.
Dette relativt unge, tyske 
selskapet er i all hovedsak 
bygget opp rundt aktiviteten i 

REC, men har fabrikker i Kina, 
Italia, USA og Tyskland i tillegg 
til Norge. Aktiviteten i Norge 
er altså betydelig, og vokser i 
takt med REC-ekspansjonen 
i Porsgrunn og Glomfjord. Sic 
Processing produserer og gjen-
vinner slurry, den seigtflytende 
sagevæsken som benyttes i 
wafersagene i REC ScanWafer 
og etter hvert hos REC SiTech.

Anleggstid på 10 uker gir M3 Anlegg et 
”tjuvkjør” med å sprenge ut og frakte bort 
masse fra Sic Processing-tomta. - Folkene 
våre jobber så mye loven gir oss anledning 
til, forteller daglig leder Lasse Nilsen.

Bodø-entreprenøren M3 Anlegg har et stort lag med folk på 
plass i Glomfjord, særdeles travelt opptatt med å sprenge ut 
og frakte bort masse fra tomta som nå spiser seg inn i Set-
vikhaugen.
- Vi jobber ikke døgnet rundt, men så mye som lovverket gir 
oss anledning til. Mannskapene jobber 1 uke på, 1 uke av. I 
løpet av 10 uker skal vi ha sprengt ut 240.000 kubikkmeter 
masse, deponert steinmassene og klargjort tomta for bygge-
start. Det er veldig hektisk, opplyser Lasse Nilsen.

Massedeponering
Ikke minst har det vært en nøtt underveis å løse deponerings-
behovet. 240.000 kubikkmeter er mye – til sammenlikning 
består utfyllingen av Ørnes sentrum av om lag 80.000 ku-
bikkmeter.
- En god del plasseres jo i anleggsvei og til andre formål inne 
i industriparken. Men om lag 120.000 kubikkmeter må ut, og 
det har vært en utfordring å finne sted for deponering. Nå har 
vi fått tillatelse til å lagre om lag 40.000 kubikk i Kilvik, der vi 
skal frakte inn mobilt knuseri og sende massen ut med båt, 
sier Lasse.
Og etter vårt intervju har Meløy kommune innvilget tillatelse til 
å lagre inntil 110.000 kubikkmeter på den tidligere grusbanen, 
nå lagerplassen, ved Meløy Fritidsbad.
Lokalt har debatten gått om hvorvidt dette er masse som 
kunne vært benyttet til for eksempel utfylling i Glombergene. 
Dette er i skrivende stund uavklart.

Bodø-investorer
Det er Bodø Gruppen AS som formelt etablerer slurryfabrikk 
for Sic Processing. Selskapet eies av Gunvald Johansen 
Holding, Sparebank1 Nord-Norge Invest og Lasse Nilsen 
eiendom, og engasjerer seg altså i byggingen av Meløy ved å 
investere 5-600 millioner kroner i Glomfjord Industripark. Det 
er entreprenør Gunvald Johansen som har hovedentreprisen 
i prosjektet, og M3 Anlegg, som er kontrollert av Lasse Nilsen, 
leies altså inn til opparbeidelse av tomt. Aktørene planlegger 

nå å bygge brakkerigg i Glomen for å 
huse anleggsarbeiderne som kommer 
til Glomfjord. Bodø Gruppen eier for 
øvrig også 14 prosent av etableringsk-
lare Scan Crucible.

Slurry gir jobb til 100

INDUSTRIPARKEN VOKSER

- For REC på Herøya gjør vi 
hele prosessen i egen fabrikk, 
mens Glomfjord i dag får til-
sendt bestanddelene i slurryen 
og blander selv, forklarer Per.

Slutt på import
Byggingen av slurryfabrikk i 
Glomfjord er selvsagt nøye 
koordinert i forhold til utvidelsen 
av produksjonen ved i første 
omgang REC ScanWafer, og 
så REC SiTech. Når sistnevnte 
er oppe og går med tilnærmet 
full gass på slutten av 2009, har 
de to fabrikkene etter hvert et 
samlet behov på 30-40.000 tonn 
slurry i året. Denne sagevæs-
ken, som i dag fraktes inn og 
ut i trailere, blir altså fra da av 
framstilt og gjenvunnet i egen 
fabrikk som er nærmeste nabo 
til waferproduksjonen i Glom-
fjord.

Skal ha 90
- Så var det bemanning, Per 
Sveum, skal vi snakke litt om 
den?

- Om lag 90 personer skal jobbe 
i selve fabrikken, der hovedde-
len er operatører på produksjon 
og vedlikehold, samt laboranter. 
Ledelse og administrasjon vil 
bli tilpasset etter det behovet vi 
har, men det meste av stabs-
funksjoner koordineres fra 
Herøya.
- Vil det bli vanskelig å rekrut-
tere, tror du?
- Dette må vi løse, vi må jo ha 
folk til å kjøre fabrikken! Og når 
folk kom til Glomfjord da det 
ikke var noe som helst her, må 
vi da for pokker får dem til å 
komme hit nå! smiler han.
- Det var veldig bra 
søkning da vi skulle rekruttere 
100 personer på Herøya, der 
det også ble kjørt kurs i sam-
arbeid med NAV Arbeid. Jeg 
regner med at rekrutteringen 
skal gå bra i Glomfjord, også. 
Vi er på jakt etter nordmenn, 
men er for så vidt beredt på å 
hente folk fra hvor som helst – 
vi foretar også intern utdannelse 
hos oss selv. 

- Når folk kom til Glomfjord da det ikke var 
noe som helst her, må vi da for pokker få dem 
til å komme hit nå! smiler Per Sveum. Sic 
Processing-sjefen presenterer bygget som 

i sum inneholder like mange kvadratmeter 
som REC SiTech-fabrikken i nabotomta. Og 
han ser ikke mørkt på rekrutteringen av 100 
ansatte.

Status i tomta for 21. april: M3 Anlegg har sprengt seg godt 
inn Setvikhaugen, der det skal gjøres plass til en 23 meter høy 
fabrikk. Bygget blir i sum på like mange kvadratmeter som 
utvidelsen ved REC SiTech.

Slik blir den seende ut, slurryfabrikken til Sic Processing i 
Glomfjord. Dette er bilde fra den identiske fabrikken som i 
sommer ferdigstilles på Herøya. 
Foto: Gustav Gudbrandsen.

Sentrale menn: Per Sveum (t.v.) er administrerende direk-
tør i Sic Processing, og Lasse Nilsen er daglig leder i M3 
Anlegg, som opparbeider tomt for slurryfabrikken.

”Tjuvkjør” i tomta

M3 Anlegg har 10 uker på seg til å 
klargjøre tomta for slurryfabrikken. 
Det har gitt utfordringer i forhold 
til å deponere sprengningsmasse, 
forteller Lasse Nilsen.

- Vi selger veldig mange middager for tiden, opplyser 
hotellsjef Kyrre Sørmeland. Vårt bilde illustrerer at rund-
kjøringa er rene parkeringsområdet for anleggsmaskiner 
i middagstiden. Glomfjord hotell er en av mange bedrifter 
innenfor overnatting, servering og handel som merker 
hyggelig omsetningsøkning på grunn av utbyggingen i 
industriparken. Kjøperne av middag, det er blant andre 
de mange tilreisende anleggsarbeiderne som har lange 
dager i parken.
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Arnt Håvard Pettersen (38) 
er tilbake i Glomfjord etter 
mange år på Lillestrøm og i 
Mo i Rana.
- Vi kjenner jo mye folk i 
Glomfjord, og alt er nært, slik 
at vi ikke er avhengig av bil 
for å komme på jobb eller de 
tingene ungene er med på. 
På Mo måtte vi kjøre til det 
meste, forteller Arnt.

Ville kombinere
På dagen da REC SiTech ble 
besluttet utbygget, i juli i fjor, 
ble han ansatt som vedlike-
holdsingeniør i logistikkavde-
lingen. Nå jobber han heltid 
på prosesstyringssystemet 
MES, i tillegg til at han har 
IT-ansvar.
- Etter å ha studert til bachelor 
i systemutvikling, fristet det å 
finne en jobb der jeg kunne 

120 er 
passert
REC SiTech-staben har vokst ytterligere 
siden Industrifolk-utgaven. Utflyttede 
meløyfjæringer, et ektepar fra østlandsom-
rådet og en tidligere ansatt ved Elkem Salt-
en er blant ingeniørene som vil være med 
i utbyggingen i Glomfjord. Vi presenterer 
dem her.

OPP-BEMANNINGEN AV REC SITECH:

kombinere flere ting, ikke 
bare jobbe med for eksempel 
programmering i et IT-fima 
på Mo. Her på REC SiTech 
er det veldig mye å ta tak i og 
lære seg – det kan bli litt mye 
i støytan, men det er jo bare 
artig.
Arnt tok fagbrev som 
mekaniker hos Hydro i Glom-
fjord i 1988, og jobbet senere 
som prosessoperatør i Am-
moniakkfabrikken. I 1992 dro 
han til Kongsberg og teknisk 
fagskole, og etter to år med 
mekatronikk, kom han tilbake 
til Glomfjord og ble mekaniker 
på Hydro-verkstedet i 1995. 
Deretter fulgte en jobb som 
tekniker på vedlikeholdssys-
tem ved Dyno Industrier på 
Lillestrøm, og altså Mo i Rana 
fra 1999.

REC og friluftsliv
Bente Traa (29) har vendt 
hjemstedet Kløfta ryggen, for 
å bo i Glomfjord og arbeide 
som prosessingeniør for REC 
SiTech med blokksagene som 
hovedfelt.
- Dette er helt nytt for meg. 
Jeg har jobbet med pros-
essteknikk før, men fabrikk 
er nytt, og jeg jobbet jo med 
software, forteller hun.

Opprinnelig er hun fra 
Kløfta, nokså midt mellom 
Oslo og Gardermoen. 
Bente er sivilingeniør i 
teknisk kybernetikk, noe 
som omtrentlig tilsvarer 
automasjon, og kommer 
fra jobb i Oslo for SPT 
Group, som igjen arbeider 
med strømning av gass, olje 
og vann i rørledning for oljein-
dustrien.
- At dette er REC, teller mye 
for at det nå ble Glomfjord. 
Dessuten er det fjord, fjell og 
friluftsliv som trekker, forteller 
hun. Ektemannen Lars Petter 
er fra Fredrikstad, og tiltrer 
straks jobb som utviklingsin-
geniør i samme bedrift.

Fra Elkem
Arild Hollum (45) har gjort 
ukependler av seg. Glomfjord 
i uka, Straumen i Sørfold 
og familien i helgene. Arild 
er nemlig ny produksjons-
sjef for CG, altså ovnene, i 
REC SiTech. Opprinnelig er 
sivilingeniøren i metallurgi fra 
Fosen i Nord-Trøndelag, men 
de siste nær 5 årene har han 
vært tilknyttet Elkem Salten, 
med jobber som produksjons-
sjef, logistikksjef og nå sist 
råvaresjef. Før Elkem arbei-
det han 3 ½ år ved Norzink på 
Odda.
Foruten dette, benytter Indus-
trifolk anledningen til ønske 
Øyvind Jacobsen velkommen, 
han tiltrådte som vedlikehold-
soperatør i REC SiTech 3. 
mars. Samme dato var opp-
start for Anette Engvoll, hun 
er lageroperatør. Samme uka 

hadde følgende 4 sin første 
arbeidsdag som prosessop-
eratører på ISQ (ingot-shap-
ing and quality): Terje Kilvik, 
Camilla Laastad, Lars Gøran 
Øhlund og Steffen Hautala. 
Rita Mevik begynte på CG 
(ovnsområdet) 10. mars, i 
likhet med Renate Bogen og 
Roy Ankjell, som begynte 1. 
april. Fra før har Industrifolk 
forhåndsmeldt at Jon-Morten 
Stenvik er på tur inn som 
prosessingeniør ISQ/wafer 
og at Bjørn Espen Kristensen 
kommer inn som vedlike-
holdsingeniør. Begge disse er 
nå på plass i bedriften.
REC SiTech har nå passert 
100 ansatte med god margin: 
91 faste, 20 lærlinger og 4 på 
engasjement.

Arnt Håvard Pettersen

Bente Traa, fra 
Kløfta til Glom-
fjord sammen 
med ektemannen 
Lars Petter fra 
Fredrikstad.

Arild Hollum

Ingen vil gå glipp av Stein Henriksen.
Ikke ett sete stod ledig da vi besøkte kveldsunder-
visningen i materialadministrasjonsfaget, som kjøres 
i regi av Meløy BedriftsService. Under veiledning av 
Yara-veteran Stein Henriksen har industriarbeiderne 
studert på kveldstid hele vinteren. 
- For å kunne yte god service må du kjenne kundens 
forventning, da kan du lage deg egne servicemål, sa 
Stein, og snaket om grunnservice og tilleggsservice.
Foran i bildet sitter to damer som ikke studerer - de 
er støtte-apparat for Kjell-Aage Hagland (første rekke 
til venstre) som til tross for hørselshemming nå kan 
følge kurset.

Kveldsstudenter

Produksjon fra juni

650 kvadratmeter i Likret-
tersalen er børstet, vasket 
og malt. I verkstedet er det 
bygget i bygget – altså laget 
ovnshus til 2 ovner som hver 
veier om lag 5 tonn. 
- I disse dager kommer altså 
ovnene til Glomfjord. Vi venter 
fagfolk opp fra Kina 6.-7. 
mai, slik at de kan pakkes ut 
og monteres. I løpet av mai 
måned skal vi produsere de 
første kvartskrukkene, fortel-
ler fabrikksjef Stein Evensen.

Test og montasje
54-åringen fra Bjørnevatn ved 
Kirkenes har fra før omfat-
tende prosjektbakgrunn, blant 
annet fra Bodø Lufthavn, 

Statkraft (Svartisen og Kob-
belv) og nå sist hos entre-
prenør Gunvald Johansen i 
Bodø. Ved påsketider tiltrådte 
han som fabrikksjef for Scan 
Crucible, etter at Finn Nordmo 
har hatt den daglige ledelsen 
siden etableringen.
- Hele mai og juni blir det om-
fattende montering og testing. 
Når ovnene er i gang, skal vi 
ferdigstille heisanordning til 2. 
etasje, der produksjonslinjen 
monteres med sandblåsing, 
inspeksjon, kutting av kanter, 
syrevasking, tørking, pakking 
og utfrakting av ferdig vare, 
opplyser Stein.

20 i høst
- Bemanningen?
- Vi avventer vesentlig 
oppbemanning til vi har laget 
de første krukkene, sendt 
dem ut i i markedet og fått 
tilbakemelding på at de er av 
riktig kvalitet. Så ligger det 
i planene at vi skal rekrut-
tere inntil 20 ansatte i løpet 
av høsten. I en fase 2 skal 
staben økes ytterligere, fortel-
ler han.
Det største bemannings-
behovet knytter seg til 
antall ovner, og behovet for 
skiftordning. I første omgang 
kommer 2 ovner nå på plass, 

men tegningene ligger klare 
for ytterligere 4 som skal 
plasseres i påbygg i retning 
helsestasjon-bygget. Eierne 
av Scan Crucible – Meløy 
Næringsutvikling og Ferrotec 
er de største – investerer 
om lag 22 millioner kroner i 
prosjektets første fase, og nye 
12-15 i en fase 2. Selskapets 
potensielt største kunder er 
REC SiTech i Glomfjord og 
Norsun i Årdal.

Ovnene må stå i egne ovnshus inne i bygget, på grunn av støy og miljøhensyn, forteller 
Stein Evensen, som er fabrikksjef i Scan Crucible.

Endelig kommer 
de! Scan Crucibles 
to første ovner skal 
monteres i mai og 
produsere krukker 
fra juni. Ærverdige 
Likeretteren er 
børstet, vasket og 
malt, og skal bygges 
ut når kvartskrukke-
produksjonen trap-
pes opp.
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Alder:  25
Bosted: Ørnes
Stilling: Prosessoperatør i Si Pro
Aktuell: Skal være instruktør for lærlinger i  
  bedriften fra i sommer

Håvard W. Henriksen

- Hva synes du om å jobbe på Si Pro, Håvard? 
- Jeg trives generelt veldig godt. Førsteinntrykket mitt av bedriften var ganske variabelt, for 
da jeg kom inn i de gamle, støvete lokalene med masse støy og rot, lurte jeg litt på hva det 
var jeg hadde sagt ja til! Men her i den nye hallen er det nytt og fint og system på alt. Det er 
mye unge folk her, og det er bra – dessuten jobber flere av kameratene mine helt fra barn-
dommen også her. Nå har vi i tillegg fått kantineordning, der kjøleskapet er fullt med ordentlig 
mat, så da kan vi spise ordentlig når vi er på jobb, ikke bare pizza og sånn jåss-mat som det 

ble mye av før.

- Kan du si litt om hva jobben din går ut på?
- Produksjonen vår består i at vi behandler resirk 
fra REC ScanWafer og REC SiTech. Vi kutter 
ingot-delene i biter, før vi sandblåser dem for å bli 
kvitt forurensninger. Infrarød skanning er også en 
del av prosessen her. Nå har jeg også fått op-
pgaven med å være instruktør for de 4 lærlingene 
som skal begynner her senere i år. Da skal jeg 
følge dem opp med mappeprøver og mye annet, 
og jeg har allerede fått kursing som instruktør.

- Du kom hit 1. mai i fjor, etter 6 år ved PKL på 
Yara. Hvilke planer har du framover?
- Jeg søkte meg opp hit fra PKL fordi ting en 
periode så litt usikkert ut der, og jeg visste om 
utbyggingen her. Nå har jeg ingen andre planer 
enn å bli her, jeg blir her så lenge jeg trives. Kam-
erater av meg i andre bedrifter sier at det er så 
bra arbeidsmiljø der og at de trenger folk, men jeg 
trives godt her og synes det virker litt bortkastet å 
skulle gjøre noe annet nå, nå som jeg har lært meg 
prosessen på Si Pro. Dessuten er alle på skiftet 
mitt fra Ørnes, og det er helt ypperlig at vi bytter på 
å kjøre. Mange av dem er også kamerater som jeg 
omgås på fritida.

- Fritid, ja - hva gjør Håvard når han ikke er på 
jobb?
- Da går det mye tid til å se fotball, for eksempel 
Champions League. Da er det ikke bestandig like 
hyggelig å skulle gå ettermiddagsskift! Så spiller 
jeg en del fotball selv, også. Ikke på noe lag, det er 

bare at vi trommer sammen en gjeng som spiller litt av og til. Dessuten er jeg dataentusiast, 
jeg er veldig interessert i å sette meg inn i hvordan datamaskinen virker og er skrudd sam-
men. Så den bruker jeg til alt mulig, for eksempel å betale regninger eller lese aviser. Jeg er 
nok blitt litt for avhengig av den, det merker jeg hver gang strømmen er borte en stund!

2007 var et 
toppår for Yara. 
Både produsert 
volum og resultatet 
på bunnlinja var all 
time high, som man 
sier. Det førte blant 
annet til en pen på-
plussing på bonusen 
for de ansatte i fjor.
Tekst: 
May Helen Sørsandmo

- Ja, vi oppnådde det beste 
driftsmessige resultatet siden 
1991. Da var ammoniakkfab-
rikken fremdeles i drift. Den 
ble nedlagt i 1993, forteller 
logistikksjef Kristine Haukalid. 
Hun forklarer videre:
- Små og store forbedring-
sprosjekt i Syrefabrikken 
over flere år har ført til at 
kapasiteten er blitt stadig 
bedre utnyttet. Dermed har 
gjødselproduksjonen kunnet 
øke såpass mye. I tillegg har 
vi hatt anledning til å kjøre en 

gunstig produktmiks mellom 
fullgjødsel og kalksalpeter i 
fjor.

Nye utfordringer
I 2008 ventes enda høyere 
produksjon, fordi den nye 
syretanken kommer i drift. 
Dette fører til større buffer-
kapasitet på syre og mer 
optimalisert produksjon. Det 
vil også være mulig å kjøpe 
inn eventuelt overproduksjon 
fra andre fabrikker når egen 
lagerkapasitet nå er blitt 
kraftigforbedret. Men det betyr 
ikke at bildet er bare rosen-
rødt.
- Vi har en gammel fabrikk, 
så når vi øker produksjo-
nen så mye vil belastningen 
på maskiner og utstyr bli 
betydelig større. Vi har ikke 
utnyttet kapasiteten helt de 
siste årene, så dette blir spen-
nende, medgir hun.
En annen utfordring man 
får i Yara Glomfjord henger 
sammen med liten lagerkapa-
sitet både på råstoff og ferdig 

produsert gjødsel. 
- Dette vil føre til at vi oftere 
må ta inn råvarer og skipe 
ut ferdigvare. Det vil nok 
bli noen logistikkmessige 
utfordringer med dette, regner 
logistikksjefen med. 

Mange pluss og noe 
minus
For året vi nå er inne i, be-
skriver Haukalid flere forhold 
som vil kunne påvirke produk-
sjon og resultat. Hun forteller 
at den kjente og kjære (for 
Yarafolk) Kolafosfaten er blitt 
vanskeligere å få tak i, og 
man må dermed ut i andre 
markeder for å få kjøpt dette 
råstoffet.  
- Råstoff fra ulike steder har 
ulik kjemisk sammensetning. 
Kolafosfaten var nærmest 
skreddersydd for vår fabrikk, 
så når vi kjøper fra andre 
steder påvirker dette vår 
produksjon negativt, forklarer 
hun.
- Vi opplever stadig større et-
terspørsel etter våre produk-

ter, og det fører til høyere 
markedspris. Det er vi godt 
fornøyd med. 
Avslutningsvis poengterer hun 
innsatsen til de ansatte som 
avgjørende for å oppnå gode 
resultat, og sammen med 
fortsatt god kundeoppfølging 
tror hun at også 2008 vil bli et 
bra år for Yara Glomfjord.

Det beste til nå
All time high for Yara Glomfjord i fjor. - Små og store forbedringsprosjekt i Syrefabrikken over flere år har ført til at kapa-
siteten er blitt stadig bedre utnyttet, forklarer logistikksjef Kristine Haukalid.

2008: - Vi har ikke utnyttet 
kapasiteten helt de siste 
årene, så dette blir 
spennende, sier 
Kristine Haukalid.
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Tekst og foto: 
May Helen Sørsandmo

- Så langt er vi veldig fornøyd 
med opplegget, bekrefter 
prosjektleder Sissel Norum og 
opplæringskoordinator 
Kenneth Solbakken i REC 
SiTech. 
Første gruppe startet på 

opplæring i oktober -07 og var 
ferdig med første runde etter 
12 uker. 

Som lærlingene
Det har vært, og er, flere 
grupper på 5 personer i sving 
samtidig og i ulike faser av 
opplæringsplanen. Når siste 
gruppe er ferdig med første 

runde, er det ”på han igjen” 
med oppfriskingsrunder. Det 
mest komplekse området får 
størst fokus. Det er på wafer-
sagene, men også på vaskel-
inje, waferlinje og limesenter 
at det foregår opplæring. Om 
ideen bak forteller prosjektled-
eren følgende:
- Vi bruker i stor grad samme 

opplegg som for lærlingene 
med evaluering underveis. 
På den måten sikrer man at 
alle får samme opplæring 
med samme kvalitet. Dette 
gir et godt grunnlag for mer 
skreddersøm på opplærin-
gen vi skal ha fra utstyrslev-
erandørene  våre. 

Observerer underveis
Kenneth Solbakken har 
ansvaret for den daglige 
oppfølging av de ansatte mens 
opplæringen pågår. Han be-
skriver de viktigste verktøyene 
i dette samarbeidet med REC 
ScanWafer.
- Jeg gjennomfører slutt-evalu-
eringer i lag med opp-
læringsansvarlig hos REC 
ScanWafer. I tillegg har den 
enkelte en opplæringsplan før 
de starter, og vi har jobbob-
servasjoner underveis.

Når det gjelder utfordringer er 
Norum og Solbakken sam-
stemte i at det er nødvendig at 
de ansatte skjønner at de ikke 
skal gjennomføre en prestas-
jonstest når de starter på dette 
opplegget. Bakgrunnen for å 
gjennomføre evalueringene er 
å få muligheten til å vurdere 
nivået underveis, slik at 
nødvendige tiltak kan iverk-
settes. Dette vil bidra til å sikre 
kvaliteten på opplæringen. 
Den viktigste utfordringen blir å 
følge dette opp videre.

REC-FAMILIEN SAMARBEIDER OM OPPLÆRING

Over veien etter kompetanse: De har gjort akkurat det motsatte av å gå 
over bekken etter vann, i REC SiTech. Bedriften sendte sine ansatte for å hente kunnskap 
hos sin nærmeste REC-familie, ScanWafer. Det har vist seg å bli en suksess.

Elin Ovesen kom rett inn i denne 
solskinnshistorien fra gartneriet 
på Sandå, og som nytilsatt ble 
hun sendt direkte på opplæring 
hos naboen. Hun ler godt når hun 
innrømmer:
- Æg skjønt ikkje en sjit etter mitt 
første skift. Men det var en høyst 
midlertidig fase, for Elin har en 
masse godord å komme med om 
sitt første møte med industrien og 
opplæringen hun har fått på REC 
ScanWafer.
- Det er kjempeflinke folk til å gi 
opplæring. Jeg fikk fort prøve sjøl 
mens jeg ble nøye påpassa. De 
var interessert i at vi skulle bli 
flinkest mulig på kort tid. Ken-
neth var innom underveis og 
jeg fikk anledning til å komme 
med innspill til opplæringa. 
Gildeskålværingen er strålende 
fornøyd og forteller videre om sine 

erfaringer.
- Jeg har lært nøyaktighet og 
orden, og at man ikke forlater før 
alt er strøkent. Jeg fikk også god 
innføring i HMS og bedriftens 
fokus på kostnader. Jeg fikk 
inntrykk av at de ansatte har 
veldig stor arbeidsstolthet.
Ovesen skryter også av mot-
takelsen hun har fått hos sin 
egentlige arbeidsgiver, REC 
SiTech. Hun synes folk er 
trivelige, og er spesielt imponert 
over tålmodigheten til sine kol-
legaer.
- Jeg er imponert hvordan de 
klarer å ta i mot en så stor 
mengde folk og svare på akkurat 
de samme spørsmålene dag etter 
dag i lang tid, og å gjøre det på en 
så strålende måte, skryter hun.
Tekst/foto: May Helen 
Sørsandmo

Disse to er nå ferdig med 
første runde opplæring hos 
naboen. De har begge jobba 
på skift 2, og fått opplæring 
på wafersagene. Ragnar 
forklarer at den første gruppen 
på 5, der han var med, var 
det bare folk med erfaring. 
Disse er tiltenkt en rolle som 
superbrukere, og skal være 
mottaksgruppe når det nye 
utstyret kommer. I tillegg har 
de ansvar for lærlinger og 
nytilsatte.
- Dette har vært kjempebra 
opplæring, og en bonus har 
vært å bli kjent med masse 

nye folk. Jeg ble fort vist tillit 
og synes jeg har fått god 
innsikt i sageprosessen. Nå 
kommuniserer vi i mottaks-
gruppen jevnlig med REC 
ScanWafer om tilrettelegging 
for det nye utstyret. De første 
wafersagene kommer faktisk 
allerede i august.
- Den største utfordringen for 
meg var i grunnen å omstille 
meg fra 5-skift til 6-skift. Jeg 
var nærmest i svime i over-
gangsfasen, innrømmer han 
med et glis.  Tekst/foto: 
May Helen Sørsandmo

FÅR OPPLÆRING: Elin Ovesen (46) fra Mevik 
i Gildeskål er nytilsatt operatør i REC SiTech, 
og har bakgrunn fra gartneri og regnskap-
skontor. Hun har 2 døtre, og har for tiden sta-
tus som singel bestemor til 3.

Dette har vært kjem-
pebra opplæring, og 
en bonus har vært å 
bli kjent med masse 
nye folk.    
          RAGNAR BEKKVIK

Æg skjønt ikkje en sjit 
etter mitt første skift! 
   ELIN OVESEN

FÅR OPPLÆRING: Ragnar Bekkvik (37) kom 
fra mekanikerjobb i Bodø til SiTech for 3 år 
siden. Han er samboer med Mette Solheim 
og har ikke angra en dag på at han flytta til 
Meløy.

“ “
Fabrikksjefene hos REC SiTech 
og REC ScanWafer har fått 
følgende spørsmål fra Industri-
folk: Hvordan er dere fornøyd så 
langt, sett fra deres ulike ståsted 
som ”giver og mottaker”?

Øyvind Tvedt, REC SITECH, sier dette: 
- Sett fra SiTechs side er vi veldig fornøyd.  
De som har vært hos SWG har blitt meget 
godt mottatt – og våre innspill i forhold til de 
behovene vi har, er blitt positivt mottatt og tatt 
hensyn til.
Fra Tore Matre, REC SCANWAFER, som sjef 
for kunnskapsleveransen, får vi dette svaret:

- Dette har fungert veldig bra så langt. 
Gjennom en slik opplæring blir det 
også etablert kontakter og nettverk 
som er viktig i en normal driftssituasjon. 
Det blir da mye lettere å ta kontakt for 
utveksling av informasjon.
Videre forklarer de at oppbygging av 
RECs fabrikker er basert på gjensi-

dig opplæring. Den første fabrikken 
ble bygget i Glomfjord og det var her 
REC fikk sin første og dyrebare drifts-
erfaring. Når det ble planlagt fabrikker i 
Porsgrunn var det naturlig å sende folk 
til Glomfjord for opplæring. Så lenge 
SiTech ligger vegg i vegg med SWG, er 
det naturlig at ansatte der får nødvendig 

opplæring hos SWG. Det neste blir nå 
at den planlagte fabrikken i Singapore 
(ikke formelt godkjent ennå) sender 
sine ansatte til Glomfjord og til 
Porsgrunn for opplæring.

Gjensidig 
opplæring i 
REC-familien

Og hva sier produksjonslederne? BLA OM...

Tekst/foto: May Helen Sørsandmo

- Dette er bare 
grunnleggende opplæring. 
Den største biten gjenstår 

når den nye linja er klar hos 
oss, understreker prosjek-
tleder Sissel.
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Vi husker sivilingeniøren i 
kjemisk prosessteknologi 
fra de 3 årene som prosess-
ingeniør i Yara Glomfjord, 
da han arbeidet spesielt 
med å utbedre flaskehalser i 
produksjonen av NPK-gjødsel 
og med produktkvalitet. Nå 
er Arve klar for utfordringen 
som driftssjef i Fullgjødsel-
fabrikken.

Ønsket personal
- Til nå har jeg jobbet ute-
lukkende med prosess og 
produksjon i Yara. Nå hadde 
jeg lyst til å lære mer ved å 
ha personalansvar, og da er 
Glomfjord et naturlig sted å 
begynne, der det er oversik-
tlige forhold og jeg kjenner 
folkene godt. Så jeg brukte 
ikke lang tid på å bestemme 
meg da jeg ble oppringt, 

Arve er tilbake
Jon Einar Kristensen er, som han selv kaller det, 
introduksjonsmann, hos REC ScanWafer. Kristensen er egentlig 
produksjonsleder, men jobber for tiden med prosjekt i teknisk 
avdeling. Hans viktigste oppgave har vært å ta i mot alle som 
kommer på opplæring på en ordentlig måte. Gi dem omvisning 
og god introduksjon til bedriften, og med en spesiell fokus på 
HMS. Også informasjon ut i egen organisasjon tilhører hans 
oppgaver, og han understreker fordelen med å ha bakgrunn 
som skiftleder i denne jobben. På spørsmål om hva som har 
vært utfordrende, sier han: 
- Det er veldig stort trykk på operatørene. I tillegg til REC 
SiTech-ansatte har de også opplæringsansvar for vikarer og 
lærlinger. I mens skal produksjonen gå for fullt og nytt utstyr 
skal igangsettes. 
I likhet med de andre er han full av godord om operatørene. 
- De gjør en utrolig innsats, og de har så godt miljø på skiftene 
at nye folk automatisk blir en del av gruppen.
Tekst/foto: May Helen Sørsandmo

Kent Sørensen er produksjonsleder 
(skiftleder) for ett av skiftene ved REC 
ScanWafer.
- Dette har vært en stor utfordring for 
operatørene, og det krever tålmodighet. 
Det er en ekstra oppgave, så det er klart 
de var skeptisk i begynnelsen. Det kunne 
bli for mye folk totalt sett, og i tillegg 
hadde vi nye maskiner på waferlinja som 
de ikke kunne sjøl en gang. Men ved å ta 
ett skritt av gangen og ha gode rutiner for 
opplæring har det gått bra. Operatørene 
ser jo at etter hvert blir de nye også en 
ressurs for dem. Så langt har det bare 
vært motiverte folk med god innstilling til 

opplæringen som har kommet hit, og det 
betyr mye. 
Sørensen forteller at rent tilfeldig fikk en 
mann senebetennelse og skulle vært 
sykemeldt. I stedet kunne han møte 
på jobb og fungere som lærer og 
mentor for personell fra SiTech. Det 
ble en veldig god situasjon for alle 
parter, og ikke minst for de som 
var på opplæring og fikk gjøre alt 
det praktiske mens de ble grundig 
påpassa.
Med planer og struktur på plass 
kan vi gjerne gjøre dette igjen, 
mener produksjonslederen, men 

påpeker viktigheten av å ha tid nok.
- Man må ta seg tid til de som skal læres 
opp. Det nytter ikke å bare suse av 
gårde. 
Tekst/foto: May Helen Sørsandmo

 - Utrolig innsats, godt miljø

  - Tålmodighet og struktur

REC-FAMILIEN SAMARBEIDER OM OPPLÆRING

Jon Einar Kristensen (t.v.) er ansvarlig for opplæring 
av REC SiTech-operatørene, blant andre Ragnar 
Bekkvik og Elin Ovesen.

Ragnar og Elin er veldig godt fornøyd med opplæringen de 
har fått hos “storebror” REC ScanWafer.

Operatørene våre var for-
ståelig nok skeptisk - dette 
var en ekstra oppgave. 
KENT SØRENSEN, PRODUKSJONS-
LEDER REC SCANWAFER

“

Arve Jordal er 
tilbake i Glomfjord 
etter viktige læreår 
i Rossosj, Russ-
land og Porsgrunn, 
Norge. Nå er han ny 
som driftssjef og 
gleder seg til å lære 
personalbehandling.

smiler 31-åringen, som op-
prinnelig er fra Odda.
Arve kom nyutdannet til 
Glomfjord i 2002, og ble i 3 år 
før han høsten 2005 fikk en 
koordineringsrolle i Rossosj 
i Russland forbindelse med 
at Yara kjøpte 30 prosent av 
en fabrikk der. Et drøyt år 
senere flyttet han til Porsg-
runn og nye Yara-prosjekter, 
ikke minst råstoff-fleksibilitet 
i perioder som nå, der det er 
mangel på råstoff.

Sikkerhet viktigst
- Hva venter deg nå, da?
- Det viktigste er uansett 
sikkerheten til de ansatte og 
hensynet til miljø og utslipp 
– at vi har kontroll på det. 
Dette er ting som er lett for 
alle å si, men det at folk kom-
mer seg trygt hjem fra jobb er 
tross alt det viktigste for at vi 
skal kunne fortsette med det 
vi gjør. Utenom dette er det 
selvsagt viktig å jobbe for at vi 

når de målene for produksjo-
nen som er satt før jeg kom. 
Og så er råstoff-fleksibiliteten 
viktig – det er mangel på 
råstoff for tiden, prisene er 
gått kraftig opp, og vi kan ikke 
stole bare på én leverandør. 
Vi må hente råstoff flere sted-
er for å unngå at fabrikken 
stopper opp. Men råstoff har 
forskjeller, avhengig av hvor 
de er hentet fra, og det gir oss 
utfordringer.

Før: prosessingeniør for Hydro Agri Glomfjord. Nå: driftssjef for Yara Glomfjord.

Et hyggelig og inter-
nasjonalt besøk er 
blitt tradisjon i Glom-
fjord. Study visit.

8 deltakere fra 6 europeiske 
land utenfor Norge utgjorde 
delegasjonen som gjorde ”study 
visit” til Glomfjord tidlig i denne 
måneden. Sammen med to 
representanter fra Nordland 
Fylkeskommune rakk de over 
særdeles mye på sine om lag 
22 timer i Meløy. Tirsdag: møte 

med Yara Norge og fortellingen 
om Glomfjords Industrihistorie. 
Og middag. Onsdag: bedrift-
besøk ved REC ScanWafer, 
deretter omvisning ved Meløy 
videregående skole i Glom-
fjord og ikke minst: møte med 
dyktige elever fra Spildra skole 
som drifter elevbedriftene 
”Smått og godt”, ”Spildranytt”, 
”Strikkepatruljen” og ”Elev-
bakeriet”. Vårt bilde er hentet 
fra middagen tirsdag kveld, der 
Finn Nordmo her underholder 
med vits på engelsk.

Produksjonslederen: 

Introduksjonsmannen:
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”Grunnsteinen” i 
Glomfjord 
Industripark, Yara 
Glomfjord, er ikke 
den bedriften som 
roper høyest etter 
ny arbeidskraft. 
Men behovet er 
der i årene som 
kommer, hvordan 
tenker ny-sjefen?

- Vi har ikke som mål å 
starte lønnskamp. Lønn 
er nok viktig, men over tid 
tror jeg heller ikke at det 
er det som motiverer de 
fleste. Operatørene har da 
også tariffestet lønn, sier 
Pål Hestad, som i vin-
ter overtok etter Wenche 
Olsen som fabrikksjef.

- Blir det slåsskamp om 
folk, tror du?
- Vi har ikke lyst til å 
slåss med REC om folk, 
og håper vi skal klare å 
rekruttere folk utenfra og 
uten å ”stjele” fra øvrig 
næringsliv. Vi henter folk 
som har fagbrev, vi satser 
på utdanning av egne 
lærlinger eller vi henter 
folk som har studert ved 
høgskoler. Blant annet kan 
vi tilby sommerjobb for 
folk som er i utdanning, og 
at de kan løse prosjekt-
oppgaver i samarbeid med 
oss.
Pål er ellers opptatt av 
politikerne har en oppgave 
foran seg:
- Det må bli fortgang i byg-
ging av leiligheter og bo-

liger slik at vi kan få folk til 
Glomfjord. Og når begge i 
et par får seg jobb her, må 
det ligge til rette for at de 
finner seg en sted å bo.

- Vil ikke krige

- Jeg håper vi i Yara Glomfjord skal klare å rekruttere utenfra og 
uten å ”stjele” fra øvrig næringsliv, sier fabrikksjef Pål Hestad.

Ny “eksplosjon” 
ved REC SiTech

- I 2007 økte vi produksjonen 
betydelig, men året gav i store 
trekk et resultat i henhold til 
budsjettet, forteller fabrikk-
direktør Øyvind Tvedt til 
Industrifolk.
Hvilket betyr en omsetning 
på om lag 225 millioner 
kroner, mot 190 året før. I 
2005 omsatte bedriften for 
116 millioner kroner, og de 8 
månedene av oppstartsåret 
2004 gav 35 millioner kroner 
i omsetning. Økningen er 
altså svært sterk fra år til år, 
og 2007-tallet plasserer REC 
SiTech, etter vår kunnskap, 

Det er ikke bare lønningslista som er blitt 
lengre i REC SiTech. Årsomsetningen 
eksploderer. Hvert eneste år.

Sterk økning i omsetningen ved REC SiTech. Hvert år.

på en 4. plass i Meløy på 
omsetning. På pallen befinner 
EWOS, Yara Glomfjord og 
REC ScanWafer seg.
- Hva med produksjonen midt 
oppe i utbyggingen?
- Som bedrift ble vi veldig 
preget av utbyggingen, men 
produksjonen har gått langt 
bedre enn man kunne ha 
fryktet – vi bygger oss tross 
alt rundt produksjonsutstyret. 
Budsjettet for fjoråret var lagt 
uavhengig av utbyggingen, så 
at vi klarte å nå budsjettet er 
sånn sett en bedre prestasjon 
enn det kan se ut på papiret.

- Dere satset kraftig på HMS, 
vet vi?
- Ja, vi styrket bemanningen 
på dette feltet. HMS-arbeidet 
fikk veldig fokus, og vi har 

fortsatt med det inn i utbyggin-
gen. Sykefraværet vårt endte 
på 2,8 prosent i fjor, mot 
3,3 året før. Vi hadde ingen 
fraværsskader.

PÅL HESTAD OM 
REKRUTTERING:

Bare én måned til eksamen for 
hardt-arbeidende kveldsstudenter. 
Så kan de gå veien videre mot å bli 
ingeniører.

Bildet til denne artikkelen kan være hyggelig skue 
for ledere i industriparkbedriftene, som sterkt et-
terspør kompetanse. Og det er denne etterspørse-
len som ble utgangspunktet for at Industriskolens 
forkurs med matematikkfokus kunne gjennomføres 
i Glomfjord.

Krevende kurs
- Dersom de fra før har fagbrev og minst 5 års praksis, kan dette 
gi dem tilgang til Industriskolens toårige studium som prosessin-
geniør eller drifts- og vedlikeholdsingeniør, opplyser May Helen 
Sørsandmo, som representerer teknisk arrangør Salten Studie-
senter.
Våre venner har deltatt under ukentlige kveldssamlinger siden 
kurset startet opp. Nå forbereder de seg på en offentlig eksamen 
i slutten av mai.
- Dette er et krevende arbeid, det er et hardt studium å gjennom-
føre ved siden av jobbene de står i, sier May Helen.

Veien videre
Industriskolens opplegg gjennomføres altså lokalt, med lære-
plattform på internett. Lærer Karl Olav Nyberg er veileder under 
samlingene, mens en annen lærer, Oddvar Breckan, har ansvar 
for de oppgavene som leveres på nett.

Ingeniør neste?
Går ingeniørveien? Fra venstre Eli Ellingsen (Molab), Ingrid 
Whittall (REC SiTech), Monica Svendsgård, Øyvind Karlsen, 
Jannicke Nygård (alle REC ScanWafer) og Ragnar Mikalsen 
(HPP) har jobbet hardt siden sensommeren i fjor med In-
dustriskolens forkurs med matematikkfokus. Ikke til stede: 
Ragnhild Heen Andersen, REC ScanWafer, Anders Tindvik, 
Olav Andre Martinussen og Frank Holter (alle REC SiTech).

- Dersom de velger Industriskolens videre studium, vil dette ta 
dem tre år desentralisert, og de kan kalle seg Høgskolekandidat 
i ingeniørfaget. Etter dette kan de ta fullverdig bachelorgrad. En 
annen mulighet er å søke seg på ingeniørutdanning, opplyser 
May Helen.
- Vi hadde håpet å få til et desentralisert opplegg på dette i 
samarbeid med høgskolen i Narvik, men der har man til nå ikke 
prioritert dette. Derimot er Høgskolen i Gjøvik på gang med et 
tilbud til oss, og det kan se ut som vi i første omgang får tilbud 
om bygg- og anleggslinje fra høsten, og mer etter hvert. Det er 
en god nyhet, mener hun.

Ny jobb for Erling
En gammel Yara-traver som har påtatt seg nye 
oppgaver er Erling Voll. Etter en årrekke i ulike funksjoner i 
Hydro/Yara i Glomfjord, er han gått av med pensjon, men nå 
engasjert i en delstilling som daglig leder i Meløy Næringsforum 
(MNF). MNF er en videreføring av det avviklede styret i Inno-
vasjon Meløy, og skal blant annet være næringslivets samlede 
stemme overfor lokale og nasjonale myndigheter. På dette bildet 
ser vi Erling (t.h.) sammen med Jann Einar Myrvang, som er 
styreleder i MNF.

Alle nyansatte ved REC SiTech får en ”myk” 
start i bedriften. En introduksjonsuke.
- Ja, vi startet med denne ordningen i januar i år og den har 
blitt godt mottatt blant de ansatte. I løpet av denne uka er vi 
blant annet innom temaer relatert til HMS, personal, organiser-
ing i team, kompetansekartlegging og kvalitetssystem. 

En uke med intro I tillegg får de nyansatte en omvisning/sikkerhetsrunde både i 
REC SiTechs fabrikk og i REC ScanWafers fabrikk og fab-
rikksjef Øyvind Tvedt forteller om de videre planene for bedrif-
ten, sier personalsjef Vivian S. Johansen.
Nøkkelpersoner i forbindelse med ansettelser er opplæring-
skoordinatorene Terry Whittall og Kenneth Solbakken, som 
presenterer bedriftens system for intern opplæring. 
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siden sist siste siden

Om lag 35 representanter fra Meløys rike næringsliv møtte 
nylig opp for å få informasjon med nogo attåt på Trubadur’n 
Pizza i Neverdal. Anledningen var at Meløy Nærings-
utvikling ville informere om sine mange aktiviteter. Emner 
som var oppe var blant andre utviklingen av Ørnes som re-
gionsenter og kvalitet hos leverandørene til industriparken.

Nybakt fabrikksjef i Yara Glomfjord, Pål Hestad, og hans 
forgjenger fra 1999, Finn Nordmo, presenterte nylig gjødsel-
fabrikanten og industriparken for et internasjonalt publikum. 
Anledningen var study visit til Glomfjord, der en gruppe på i 
alt 10 personer fra en rekke europeiske land besøker Norge 
for å lære om og snakke om fagopplæring i Norge.

I sommer ”eksploderer” Glomfjord Industripark i byggevirk-
somhet. På et tidspunkt er flere hundre anleggsarbeidere 
på plass for å bygge, og i tillegg kommer stabsutvidelser i 
bedriftene og tilflytting av lærlinger og skoleelever. Derfor 
inviterte Meløy kommune nylig entreprenører til møte om 
byggeprosjekter som er igangsatt eller under planlegging.

De har det nok trivelig på jobb, de ansatte i Hydro 
Production Partner. Men så gapskrattende artig som dette 
hører vel tross alt til sjeldenhetene? Anledningen var lunsj-
besøk av Alex Rosén og Jarle Andhøy fra skuta ”Berserk”, 
som dro mot Arktis. Direkte latterlig ble det i informasjons-
salen da Alex fortalte om sitt møte med isbjørn.

Mange engasjerer seg i debatten om ”stygge” Glomfjord 
sentrum. Det knytter seg derfor spenning til hva som skal 
skje med det såkalte yrkesskolebygget – det aller mest 
markante bygget i rundkjøringa. Heldigvis ser forsiden 
bedre ut enn baksiden, som dette bildet viser. Det er BB 
Eiendom som i vinter har kjøpt bygget fra Meløy kommune.

Terje Halsan AS, med sine mange oppdrag i Glomfjord 
Industripark, har benyttet vinteren til å bygge lagerhall tett 
på industribedriftene og i det som lokalbefolkningen kaller 
Belsen. Her var det travelt i en tidligere ”storhetstid”, i 
årene etter 2. verdenskrig, med masse mannskapsbrakker, 
messe, lesesal og vaskeri.


