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Bare tre måneder etter oppstarten 
monterer SiTech 7 nye ovner for å 
øke produksjonen, og ytterligere 
13 skal inn før neste sommer. 
Storebror ScanWafer skal doble 
dagens produksjon i Glomfjord og 
investerer 180 millioner kroner. 
Dette betyr trygging av mer enn 
200 arbeidsplasser i Glomfjord 
Industripark, og fabrikksjefene Svein 
Are Olsen  (t.v.) og Øyvind Tvedt 
finner god grunn til å smile.

SIDE 2, 3 og 7

Teknisk sjef Arnstein Jensen (t.h.) 
og vedlikeholdsarbeiderne Cato 
Olsen og Kristian Haukalid leder 

monteringen av nye ovner i SiTech.



Fra 15 til 35 ovner 
innen neste sommer. 
Allerede samme 
produksjon som 
SiNor, med bare halve 
staben. – Vi vokser 
oss veldig fort ut 
av disse lokalene, 
innrømmer fabrikksjef 
Øyvind Tvedt i SiTech.

- Prosessen har gått veldig 
bra, folk gjør en kjempejobb 
og har vist stort pågangsmot 
og fleksibilitet, forteller 
SiTech-sjefen, som har ledet 
oppstarten av ny produksjon 
etter at SiNor innstilte 
virksomheten 30. januar. 
Siden den første 
produksjonsdagen midt i mai 
må det meste ha gått rett vei. 
For:

Nye ovner – mer volum
- I dag er vi oppe i en 
produksjonstakt som SiNor 
hadde påsitt beste, men 
med bare om lag halve 
bemanningen. I løpet av de 
neste to månedene utvider vi 
produksjonen med 50 prosent, 
opplyser han.
Bakgrunnen for dette er blant 
annet en investering på 15 
millioner kroner, som gjør at 
dagens 15 ovner nå suppleres 
med ytterligere 7. 
- Det er en klar underdekning 
i dette markedet, som 
vokser med 30-40 prosent 
årlig. Dermed er den eneste 
begrensningen hvor mye vi 
makter å produsere.

Og derfor er 22 ovner bare en 
mellom-etappe. Innen neste 
sommer skal hele 35 ovner 
være på plass i produksjonen 
av énkrystall silisium.

Flere ansatte?
Dette bør være musikk i ørene 
til både SiTech-eiere, ansatte, 
industripark-miljøet og Meløy 
som kommune. Mens SiNor 
slet tungt og etter hvert 
bukket under, er det i dag 
ingenting som tyder på at den 
situasjonen vil oppstå igjen.
- Ettersom produktet er langt 
enklere på kvalitetssiden, 
åpner det et marked som 
er mye større, og det som 
har fokus nå er volum og 
produktivitet.
Og selv om det fra starten 
har vært uaktuelt med 
tilnærmet SiNor-bemanning, 
betyr mange nye ovner og 
produksjonsøkning også flere 
ansatte enn de drøyt 20 som 
var med fra starten i vår.
- I dag er vi 35 ansatte, men 
passerer nok 40 innen neste 
sommer. Jeg ser at vi etter 
hvert trenger flere operatører, 
men også mer ingeniørkompe
tanse. Samtidig er det viktig å 
passe på at administrasjonen i 
bedriften vokser minst mulig.

For små lokaler?
Markedsmessig er det slik at 
SiTech nå selger sine varer 
til de samme kundene som 
ScanWafer har, eller supplerer 
storebror i markedet. På 
verdensbasis vokser dette 
markedet altså med voldsom 
fart. Norge som marked er lite 
– veksten skapes selvsagt av 

SiTech 
vokser

Hektiske dager 
for vedlikeholdsar
beiderne i SiTech. 

F.v. Cato Olsen, 
Kristian Haukalid 

og teknisk sjef  
Arnstein Jensen.

Lokal saging?
SiTech leverer ikke ferdige wafere som sluttprodukt, slik 
ScanWafer gjør. Når silisiumstavene, eller ingot’ene, er 
tilpasset i riktig lengde og diameter, sendes de i dag til Italia 
for skjæring til wafere. Dette skal det bli slutt på.
- Vi har så vidt begynt å samtale med ScanWafer om et 
prosjekt for å bygge opp denne prosessen lokalt. Målet er 
at vi enten skal utføre den selv 
eller bruke kompetansen som 
ScanWafer har. For kompetansen 
til å gjøre dette effektivt, den har 
vi i Glomfjord, derfor er målet å 
komme i gang med dette så fort 
som mulig, forteller fabrikksjef 
Øyvind Tvedt.

at land som Tyskland, USA og 
Japan satser på solenergi.
- Og i et vekstmarked må man 
vokse for å kunne overleve. Vi 
har i dag en markedsandel 
på om lag 10 prosent på 
monokrystaller, og skal vi 
beholde det, må vi vokse.
- Hvor lenge vil dagens lokaler 
være store nok, da?
- Slik det ser ut i dag, vokser 
vi oss raskt ut av disse 
lokalene. 

Øyvind Tvedt
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I disse dager monteres 
sju nye ovner i den 
raskt økende SiTech-
produksjonen. Lokal 
samarbeidspartner er 
HPP, som har et oppdrag 
på 1,5 millioner kroner i 
prosjektet.

- Det er jo veldig positivt, også for oss, 
at det skjer en utbygging i SiTech, og 
at det vurderes videre utbygging etter 
dette. Vi ser fram til å konkurrere også 
på kommende prosjekter, forteller 
avdelingsleder for ingeniørtjenester i 
HPP, Hermod Nordbakken.

Stort trøkk
Det er altså i alt sju ovner som skal på 
plass – fem er helt nye, to er ombygde 
ovner. Så langt er det tre som er 
kommet til Glomfjord og er under 
installasjon – to av de nye, en av de 
ombygde. I arbeidet med å installere 
ovnene er det vedlikeholdsfolket i 
SiTech som har styringen – teknisk 
sjef Arnstein Jensen og hans 
medarbeidere Cato Olsen, Kristian 
Haukalid og Tore Eilertsen.
- Det er nokså hardt arbeidspress for 
oss vedlikeholdsfolk nå, for samtidig 
med disse installasjonene skal vi jo 
holde i gang alt det andre utstyret i 

fabrikken. Men operatørene 
har etter hvert fått mer ansvar 
i driften av ovnene, så det 
fungerer bra, forteller Cato, 
som medregnet SiNor-tiden 
har fem års erfaring med 
installasjon av slike ovner.

HPP én av tre
Når SiTech nå investerer 15 
millioner kroner i nye ovner, 
utgjør HPPs oppdrag 1,5. I 
dette ligger utleie av Kolbjørn 
Johansen som prosjektleder, alt 
av engineering, det mekaniske 
med ovnene, elektro, det 
bygningsmessige, rørmontasje 
og fundamentering. Foruten 
HPP er to hovedleverandører 
inne: en på ovnene og en på 
argon-rørene. 
- Vi fikk anbudet 7. juni, og da 
begynte klargjøring og riving. 
Akkurat nå er det legging av 
kabel, kobling og montering 
av rør som foregår, og vi i HPP 
har hatt to mann fra mekanisk 
og to fra elektro i arbeid med 
dette, forteller Kolbjørn 
prosjektleder.
I disse dager kommer folk fra 
leverandøren av ovnene. Da 
blir det kjøring av den første 
ovnen.

...og HPP 
er med

Til nye markeder
HPP, eller Hydro Produksjonspartner 
Vedlikehold Glomfjord, markedsfører seg 
aktivt, både overfor oljeindustrien og annen 
industri i Nord-Norge.

- Når oppdragsmengden i Yara reduseres, må vi ut i andre 
markeder. Nå er vi også med i et kalottsamarbeid med 

Kolbjørn Johansen (t.v.) 
og Hermod Nordbakken i 

Hydro Produksjonspartner 
Vedlikehold Glomfjord.

Sverige, der målet er å at vi sammen skal tilnærme oss 
oljeindustrien i Nord-Norge, ikke minst Snøhvit-prosjektet. 
Dette samarbeidet organiseres gjennom ViNN i Norge og det 
tilsvarende ALMI i Sverige, forteller Hermod Nordbakken 
i HPP.
For tiden har bedriften for øvrig fire mekanikere, to 
elektrikere og en fra ingeniørservice utleid til offshorevirk
somheten i Hydro.
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- Kjøp sammen!

- Vi kunne ønsket oss 
mer innflytelse i denne 
prosessen, og mer fokus på 
hvor viktig Meløy er som 
industrikommune. Det er 
bakgrunnen for at vi har 
utarbeidet en egen prosjektliste 
– prosjekter vi ønsker å 
planlegge og styre selv, fordi 
vi vet hva som trenges og 
fordi vi har bedre kompetanse 
enn utenforstående til å 
gjennomføre det, forteller 
daglig leder Lothar Maruhn 
i Meløy Næringsutvikling 
(MNU).

Lite engasjement
Meløy har i alt 19 bedrifter 
som har mer enn 3 millioner 
kroner i årlige lønnskostnader, 
og dermed skal fase inn 14,1 
prosent arbeidsgiveravgift fra 
2007. Om lag halvparten av 
disse var representert under 
orienteringsmøtet i regi av 
MNU 29. juni.
- Ingen har motforestillinger 
mot disse prosjektene, men 
ingen har heller meldt inn 

- Når de gunstige kraftavtalene 
faller bort er det svært viktig 
at vi til enhver tid finner best 
mulig pris i markedet. Et 
slikt selskap må forhandle 
fram totalkontrakt for alle 
bedriftene, og dessuten kjøpe 
når det er billig og selge til 
gode priser når etterspørselen 
er stor, sier Trond.
- Slik kan man være med 
og sette dagsorden. Meløy 
kommune disponerer også en 
kraftressurs, og det må være 
mulig å kunne gjøre et valg 
for hvordan den skal brukes, 
mener Wenche.

Vil styre selv
Prosjektet er altså ett av flere 
lokale som det nå søkes såkalte 
RDA-midler til. Regional 
Differensiert Arbeidsgiveravgift 
- tilbakeføringen kommer i form 
av en regional pengepakke. 
Salten regionråd styrer 
debatten og legger føringer 
for fordelingen gjennom Team 
Bodø og Kunnskapsparken i 
Bodø.

- Når kraftavtalene våre går ut i 2007 bør vi 
ha et selskap som kjøper og selger energi 
for industribedriftene i Meløy, mener PQ-
sjef Trond Fagerli. Wenche Olsen i Yara liker 
tanken. Dette fellesprosjektet er ett av seks 
lokale i innovasjonsprogrammet for Salten.

TILBAKEFØRT ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL MELØY SKAL BRUKES TIL LOKALE UTVIKLINGSPROSJEKTER:

nye. Det er synd at bedriftene 
har engasjert seg såpass lite 
– vi har jo også tilbudt oss å 
komme ut på bedriftsbesøk for 
å orientere.
I perioden på 3,5 år fram til 
2007 har Meløys næringsliv 
krav på tilbakeførte 30,1 
millioner kroner, foruten at om 
lag 13 millioner tilbakeføres 
som transportstøtte til 
enkeltbedrifter. Etter dette er 
utgangspunktet 30 millioner 
kroner til Meløy hvert år, men 
det er uavklart om midlene 

tilbakeføres slik som i denne 
første perioden.

Ivareta alle
Ellers er det slik at Salten 
Regionråd har bestemt at 
75 prosent av midlene skal 
fordeles lokalt, 25 regionalt.
- Og vi må komme opp 
med prosjekter, ellers får vi 
ingenting, sier Lothar.
- Hva med bedriftene som ikke 
har krav på å få tilbakeføring 
etter økt arbeidsgiveravgift?
- Ja, de må også ivaretas. 
Næringslivet i Meløy er ikke 
tjent med at enkelte deler ikke 
utvikler seg og blir hengende 
etter, mener Lothar.

Lothar Maruhn

Trond Fagerli i PQ Norge Silicates mener kommunens 
industribedrifter bør kjøpe kraft sammen når dagens 
konsesjonskraft-avtaler går ut i 2007. Yaras Wenche 
Olsen tror et slikt lokalt selskap vil kunne være med 
og sette dagsorden i debatten o mhvordan kraft skal 
benyttes.



- Kjøp sammen!
Regionalt studie, 
kunnskaps- og 
inkubatorsenter
Etablere et senter for opplæring, 
klekking av nye forretningsidéer 
og bygging av nettverk som gir 
økt verdiskaping for bedriftene 
som deltar.
Kostnad i prosjektperioden: 3,5 
millioner kroner

Industri-cluster Meløy
Utvikle en bedriftskultur 
som bidrar til innovasjon 
og entreprenørskap i den 
enkelte bedrift og for Meløy 
generelt. I arbeidet med å 
skaffe nye etableringer skal 
dette på lang sikt bli Meløys 
konkurransefortrinn sammen 
med tilgang på energi, kjølevann, 
industri- og produksjonskultur 
og oppdretts- og hav-
brukskompetanse.
Kostnad i prosjektperioden: 
600.000 kroner

Bredbånd Meløy
Bygge ut bredbånd i hele 
kommunen til bedrifter og 
private. Bedre IKT-tilgangen 
for skolene for å heve 
kompetansen, slik at dette 
bidrar til økt verdiskaping i 
næringslivet og skolene.
Kostnad i prosjektperioden: 2 
millioner kroner

Og dette er 
prosjektene:

TILBAKEFØRT ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL MELØY SKAL BRUKES TIL LOKALE UTVIKLINGSPROSJEKTER:

Energi 2007
Etablere et selskap som 
skal kjøpe og selge energi til 
beste for industribedriftene i 
Meløy.
Kostnad i prosjektperioden: 
600.000 kroner

Regionsenterutvikling
Utvikle Ørnes som 
regionsenter til beste for 
utvikling og verdiskaping i det 
lokale næringslivet. Dessuten 
bedre transportmuligheten
e i Meløy og sikre attraktiv 
infrastruktur i forbindelse 
med rekruttering og 
nyetablering i næringslivet. 
Kostnad i prosjektperioden: 
8 millioner kroner

Industriell infrastruktur 
Glomfjord Industripark
Utvikle nettverket mellom 
dagens bedrifter og etablere 
et industriparkforum. 
Analysere infrastrukturbehov 
og –ressurser i parken i 
Glomfjord på felter som 
kjølevann, energi, veg, 
forbruksvann og klokk. 
Arbeidet skal gi bedriftene 
infrastrukturmessige 
fortrinn og langsiktige 
rammebetingelser.
Kostnad i prosjektperioden: 
2,3 millioner kroner

Hyggelig nytt fra 
Yara-produksjonen:
- De siste månedene har 
vi hatt kjemperesultat på 
sparing av damp! forteller 
fabrikksjef Wenche Olsen.
Starten på året ble nemlig 
ikke spesielt god, som følge av 
at en varmeveksler havarerte. 
Dermed lå man lenge langt fra 
målet for dampforbruk.
- Nå har vi hentet inn alt 
det tapte, og vel så det. 
En viktig årsak er jo at vi 
har sterk fokus på å spare 
damp. De siste tallene viser 
at de ansatte bruker godt de 
verktøyene vi har for å styre 
kjøremønsteret av fabrikken, 
sier hun.

Siden forrige utgave av 
IndustriFolk er SiTech 
kommet i ordinær drift, 
og har nå 35 ansatte. 
Vi har navnene. 27 av 
de 35 arbeider i prosess 
eller med vedlikehold, to 
med forbedringsprosjekter 
mens produksjonen også 
har en teknisk sjef og 
en produksjonssjef. 
I administrasjonen 
har man nå på plass 
innkjøpssjef, økonomisjef og 
administrasjonssjef foruten 
fabrikksjefen. Her har du de 
fleste navnene: Øyvind Tvedt, 
Vivian Storøy Johansen, 
Espen Rye Pettersen, 
Arnstein Jensen (bilde t.v.), 
Ørjan Johannessen, Tor Arne 
Fagerli, Gyou Seong Park, 
Cato Olsen, Tore Eilertsen, 
Fred Ove Brendmo, Thomas 
Knutsen, Steffen Mikalsen, 
Roald Magne Jensen, 
Terry Ole Whittall (bilde 
t.h.), Espen Andre Strand, 
Kristian Johnsen Haukalid, 
Kjersti Beate Kvitflo, Hilde 
Magnussen, Åge Johnny 
Lyng, Martin Knutsen, 
Eivind Kildal, Harald Berg, 

Ivan Løvik, Gerry 
Ringøy, Guri 
Gjelseth, David 
Whittall, Jørn 
Thorstad, Ronny 
Eliassen, Linn 
Andresen, Rasim 
Øzdemir, Olav 
A. Martinussen, 
Jan Erik 
Magnusssen, 
Anne Johansen, 

Hilde Neverdal og Gøran 
Lindberg. I tillegg er to 
vikarer engasjert.

SiTech-
staben

I. juli var det ett år siden forrige skade med 
fravær i Yara Glomfjord.

- Vi har gode resultater på sikkerhet nå, men fortsatt har vi mye å gå 
på. På dette feltet skal vi være på 0, og vi ikke basere oss på flaks. 
Det må tas en del grep, slår fabrikksjef Wenche Olsen fast.
For fortsatt opplever man hendelser som kunne ført til alvorlige 
uhell.
- Nå har vi satt sammen en gruppe med ledelsen, hovedverneombud, 
bedriftssykepleier og en del verneombud. Den gruppen skal lage 
planer for hvordan vi skal nå sikkerhetsmålene våre neste år, sier 
hun.

Skadefritt år 
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Påkostet
Utdannelsen av en ”soldat” i Industrivernet koster 
60-70.000 kroner og består i en omfattende 
opplæringspakke. Først 24 timers grunnkurs og 
tredagers røykdykkerkurs i Mo Industripark. Tilbake 
i Glomfjord bruker mannskapene det første året på 
å komme gjennom alt av påkrevde kurs og øvelser: 
todagers sanitetskurs, sambandskurs og egen 
vegtunnel-øvelse. Hver vaktperiode innledes dessuten 
med øvelser i ulike situasjoner. I tillegg kommer de 
seks firelagsøvelsene, der halve styrken innkalles 
samtidig, samt den årlige katastrofeøvelsen.

Fem nye
til tjenesteGledelig nytt for Industrivernet i Glomfjord 

Industripark: fem nye, kjekke karer er 
rekruttert. Og dette er verdifulle folk – 
opplæringspakken koster 60-70.000 kroner.

(Meløy BedriftsService) har det til 
felles at de ikke arbeider for Yara.
- Det var selvsagt en fordel 
tidligere at mannskapene var 
godt kjent i alle fabrikkene. Men 
den tiden er over – i dag er vi helt 
avhengig av å få folk fra de andre 
bedriftene. Gjennom øvelser i de 
fleste avdelingene sikrer vi at folk 
blir kjent.
Selv om andre bedrifter i parken 
kan få industrivernplikt, er det 
også i fortsettelsen Yara, en 
bedrift i beredskapsklasse 1, 
som bærer den suverent tyngste 
kostnaden. Og i dag fungerer 
det altså slik at Andersen og 
Rønnåbakk kjøper fri folk fra de 
andre bedriftene for å fylle kravene 
til beredskapsstyrken.

Stor kostnad
En ferdig utdannet ”soldat” i 
styrken er verdifull. Periodene 
der mange har falt fra på grunn 
av jobb offshore, har dermed også 
betydd tap av verdier:
- Når en person er ferdig utdannet 
som røykdykker og med alle 
kursene vi gjennomfører, har vi 
investert 60-70.000 kroner i ham. 
Og når folk faller fra, må vi jo ta 
den kostnaden på nytt for nye, 
forteller Tor-Anton.
De fem nye rekruttene går nå 
inn i tjenesten som innebærer 
vakt hver åttende uke, der vakta 
innledes fredag med øvelse. I løpet 
av et år gjennomgår alle øvelser 
med drilling på røykdykking, kje
mikaliehåndtering, trafikkuhell og 
oljeutslipp.

Tor-A. 
Andersen

Bak f.v. Kristian Haukalid (SiTech), Arnt Moi 
(ScanWafer) og Anthony Torgersen (ScanWafer). 
Foran f.v. Pål Frøskeland (Meløy BedriftsService) 
og Tage Nilsen (ScanWafer).

Elektrisk kurs
Meløy videregående skole starter vk2-kurs 
elektriker.
- Dette er et kurs man må ha for å ta 
fagprøven. 20. september går vi i gang, 
opplyser studieinspektør Roar Jensen.
Kurset gjennomføres i Meløy BedriftsService 
sine lokaler i Glomfjord Industripark og går 
over totalt 6 uker.
- Vi kjører et intensivt opplegg på 2-3 uker i 
slengen og har avviklet kurset før jul. Roar Jensen
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Kristian Haukalid, Arnt Moi, Anthony 
Torgersen, Pål Frøskeland og Tage 
Nilsen gjennomgår nå intensiv 
opplæring: først en uke ved indus
trivernsenteret i Mo Industripark 
på grunnkurs for industrivernpers
onell, pluss røykdykkerkurs. Og nå 
gjøres de kjent Kristian Haukalid, 
Arnt Moi, Anthony Torgersen, 
Pål Frøskeland og Tage Nilsen 
gjennomgår nå intensiv opplæring: 
først en uke ved industrivernsenter
et i Mo Industripark på grunnkurs 
for industrivernpersonell, pluss 
røykdykkerkurs. Så gjøres de 
kjent med utstyr og gjennomgår 
et omfattende opplærings- og 
øvelsesprogram her i Glomfjord. 

Mistet mange
- Det er gledelig at vi får disse fem 
med i beredskapsstyrken. Det har 
til tider vært vanskelig å rekruttere 
folk nok, men nå har vi styrken 
komplett med 40 mann fordelt på 
åtte lag, forteller beredskapssjef Tor-
Anton Andersen og beredskapsleder 
Halvor Rønnåbakk.
- Hvorfor vanskelig?
- En del klarer rett og slett 
ikke den fysiske delen, der 
hovedopptakskravet er å løpe 
5.000 meter på under 25 minutter. 
I perioder har vi også mistet mange 
ny-utdannede beredskapsfolk fordi 
de har fått jobb offshore – på det 
meste har vi mistet 15 i løpet av 12 
måneder.

Avhengig av andre
Haukalid (SiTech), Moi, Torgersen, 
Nilsen (alle ScanWafer) og Frøskeland 



- Når gjøres disse 
utvidelsene?
- Det er egentlig bare snakk om 
hvor fort vi klarer å få på plass 
penger. Vi har faktisk enkelte 
kunder som er interessert i å 
investere sammen med oss 
for å sikre sin egen tilgang til 
wafere.

Mot milliarden?
”Alle” har fått med seg 
ScanWafers kraftige vekst i 
Glomfjord, der selskapet er i 
ferd med å passere Yara både 
i omsetning og antall ansatte. 
Godt kjent er det i tillegg at 
wafer-produsenten har som 
mål å øke produksjonen kraftig 
også årene som kommer.
- I år produserer vi 55 
millioner kvadratdesimeter 
ferdige wafere – nå planlegger 
vi mot 100 millioner, forteller 
Svein Are.
Årets omsetning ender trolig 
på om lag 600 millioner 
kroner – neste år er målet 1 
milliard. Til sammenlikning 
omsatte Yara (tidl. Hydro Agri) 
i Glomfjord for 920 millioner 
kroner i fjor – EWOS på Halsa 
for om lag 700.

Ikke færre
ScanWafers kommende 
kapasitetsutvidelse betyr nye 
sager, nye ovner og ombygging 
i dagens lokaler, Scan 1 og 

Scan 2.
- Snakker vi om ny type utstyr 
med større kapasitet?
- Dette er utstyr som 
tilsvarer det vi har i dag, men 
innenfor blokkproduksjon og 
wafervasking blir det nok en 
del nyutvikling, ja.
- Klarer man seg med mindre 
folk i produksjonen, da?
- Nei, den effektiviseringen 
vi er ute etter oppnår vi 
ved å øke volumet, ikke ved 
å redusere staben. En av 
grunnene til at dette gjøres, er 
at vi vil sikre arbeidsplassene i 
Glomfjord. Og, ved å forbedre 
prosesser oppnår vi å redusere 
belastningen på de ansatte.

Fornøyde eiere
Eierne bak ScanWafer har 
så langt investert om lag 400 
millioner kroner i oppbyggingen 
av waferproduksjon i 
Glomfjord. Først 80 millioner i 
den første fabrikken, så om lag 
300 i den neste. Sett utenfra 
kan knapt noen av dem være 
misfornøyd med pengebruken 
– ikke minst etter at et svært 
godt halvårsresultat ble 
presentert denne uka. I løpet 
av neste år passerer altså 
Glomfjord-investeringene en 
halv milliard, i forbindelse 
med kapasitetsutvidelser for 
180 millioner kroner.

ScanWafer skal doble produksjonen i 

Glomfjord. Dermed investeres 

millioner kroner det kommende året.
Med styrets godkjenning får fabrikksjef 

Svein Are Olsen bruke 180 millioner kroner til 
kapasitetsutvidelse i Glomfjord. 

Doble hvert tredje
- Kundene våre 
skriker etter 
mer wafere, og 
vi må kjenne vår 
besøkelsestid. Når 
de vokser, må vi 
vokse med dem. Vi 
vil opprettholde vår 
markedsandel på 
25 prosent, og da 
må vi som selskap 
øke produksjonen 
med 30-40 prosent hvert år. 
Med andre ord må vi doble 
kapasiteten hvert tredje år.
- Men den kapasitetsutvdelsen 
som nå er på gang, den løses 
innenfor dagens lokaler?
- Det er riktig, men når den er 

gjennomført, har vi utnyttet 
dagens lokaler maksimalt. 
Det er helt realistisk å tro at 
det blir ytterligere utvidelser 
i Glomfjord, men da må det 
bygges ny fabrikk.

Abonnere?
Navn:

Regningsadresse:

Følgende utgaver av IndustriFolk  blir postlagt 
abonnentene senest to dager etter utgivelsen: 
Nr. 5-04 (27. oktober) 
Nr. 6-04 (15. desember)
Du kan også bestille abonnement eller tidligere 
utgaver med SMS til 99299908 eller med epost til
edmundul@online.no
  

Signatur:

60,- Kupongen sendes til:
Ulsnæs Værsågod
Pb. 205, 8151 Ørnes

*

* Pris for abonnement på årets 
to gjenstående utgaver.
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Halvor blir 
matros

     

8

SiTechs Harald Berg og hans Diana Hrisdova Berg giftet seg 
31. juli. Vi gratulerer! 

Beredskapsleder Halvor Rønnåbakk blir 
matros på «Yarajenta». Godt kvalifisert er 
han, også!

- Fra årsskiftet skal jeg inn i den såkalte 58 pluss-ordningen, 
det vil si at jeg går ned til halv stilling i to år, før jeg går av 
med avtalefestet pensjon. Ettersom Olav Martinussen blir 
pensjonist på nyåret, og derfor har jeg takket ja til å overta 
som matros på båten, 
forteller Halvor.
Fra nyttår jobber han 
14 dager på og 14 dager 
av, og på sen-vinteren 
starter «sesongen» 
på båten. I vår - og 
sommerhalvåret blir 
det da oppdrag sammen 
med skipper Arnt 
Jørgensen, mens han 
resten av året fortsetter 
arbeidet i beredskapsav
delingen.
- Jeg seilte jo seks år på 
frakteskute langs kysten 
da jeg var yngre, som 
kokkekyndig maskinist. 
I 1966 fullførte jeg 
kystskipperskole klasse 
1.
Og selv om han er 
litt «rusten» etter mange år i annet arbeid, kommer nok 
erfaringen godt med. For nå skal han igjen bli kokkekyndig 
maskinist…

Torstein Svendsgård (35) har fått 
permisjon fra jobben som team-leder for 
blokkproduksjonen i ScanWafer.
- Fra 1. august er jeg driftssjef for 
bearbeidingen av resirk i Meløy BedriftsService 
MBS), forteller Torstein. 
Han skal være leder for seks operatører som 
går skift i bearbeidingen av resirk, som MBS 
overtok fra mai i år. Torstein har vært ansatt 
i ScanWafer siden 2000, og har fått ett års 
permisjon.

Fagprøvenytt fra Opplæringskontoret MBS: Odd Inge 
Gundersen (Hydro Produksjonspartner) bestod fagprøve i 
industrirørleggerfaget 1. juni. David Engen (ScanWafer) bestod 
fagprøve i IKT-driftsfag 11. juni. Eva Aspvik (Yara) bestod 
fagprøve i kjemiprosessfaget 1. juli. Hege Sandberg (ScanWafer) 
bestod fagprøven i materialadministrasjonsfaget 12. august. 
Kim-Andre Olsen (Hydro Produksjonspartner) bestod fagprøven 
i sveisefaget 6. august.

Ny smolt-sjef
Rask karriere for Bernhard Enga. 

De hyggelige jobb-tingene har skjedd 
raskt for Bernhard Enga, som ble 
arbeidsledig da Promeks-ledelsen 
innstilte virksomheten i Glomfjord i 
fjor høst. Etter noen få arbeidsledige 
dager ble den tidligere administras
jonssjefen bedt om å vikariere som 
driftsleder ved Glomfjord Smolt, 
«lillebroren» til Marine Harvest. Og 
etter bare seks måneder overtar 
han likegodt samme jobb i Marine 
Harvest Glomfjord. Bernhard tiltrer 
som driftsleder 1. september. Denne 
høsten er altså Torill Abelseth i 
Glomfjord Smolt tilbake etter fødselspermisjon.

Johan Aksel Norum begynte i 
Ammoniakkfabrikken i mai 1973, 
og ble ved nedleggelsen i 1993 
overført til Salpetersyrefabrikke
n. I 2000 søkte han seg over til 
Pakkeri/Kai/Lager. 
Det var med sorg vi mottok melding 
om hans plutselige bortgang den 
23. juni. Johan Aksel vil spesielt 
bli savnet som historieforteller og 
humørspreder blant oss alle.
Arbeidskolleger ved Yara Glomfjord

David Engen ble ansatt som 
IKT-medarbeider 1. juli. David 
har de to siste årene vært IKT-
lærling i bedriften.

Annett Eilen Åbotsvik 
er tilbake etter 5 års 
studiepermisjon i ny stilling 
som vedlikeholdsingeniør. 

Stian Henriksen er ansatt 
i nyopprettet stilling som 
driftsingeniør. Han skal 
også være stedfortreder for 
produksjonssjefen. 

Laila Marie Heløy, Jon 
Einar Kristensen og 
Johan Votvik er engasjert 
i tidsbegrensede stillinger 
som tilretteleggere. Alle er 
fast ansatt i andre stillinger i 
ScanWafer. 

Nye lærlinger tas inn i 
månedsskiftet august/
september. Så langt er det er 
det klart at Espen Steiro 
begynner som lærling IKT-

Rune Jacobsen har forlatt 
vervet som ScanWafers 
hovedtillitsvalgt for Norsk 
Kjemisk Industriarbeiderforb
und (NKIF) 
i Glomfjord, 
til fordel for 
stillingen 
s o m 
Koordinator 
for forbed-
r i n g s -
arbeidet i 
bedriften. 
Ny hoved-
tillitsvalgt 
er Rolf Nilsen.

driftsfag, mens Christoffer 
Seljeseth og Vidar 
Wallmann blir nye lærlinger 
innen kjemisk-teknisk.

Einar-Håkon Pedersen, 
operatør på skift i produksjon, 
har forlatt bedriften til fordel 
for Meløy videregående skole i 
Glomfjord og læreryrket. 

Endringer ScanWafer
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Vi gratulerer med rund-dag fra august 
og i perioden fram til neste 
utgave av IndustriFolk i slutten 
av oktober.

Gratulerer

60 år
Fritz I Andersen (Yara), 16. oktober
Bjarne Breivik (HPP), 7. oktober
Jon-Einar Flink(HPP), 20.oktober

55 år
Finn-Martin Nystadnes (Yara), 
21.september
Tormod Bjerkeli (Yara), 
23. september
Marit Vangstad Andersen (HPP), 
17.september

50 år
Stein Frøskeland (Yara), 4. oktober
Charles Hanssen (Yara), 11. oktober
Roar Bjerga (HPP), 15. september

45 år
Gry-Heidi Jakobsen (Yara), 2. september
Stig Olsen (Yara), 18. september
Øyvind Tvedt (SiTech), 8. oktober.
Arild Lundegård (HPP), 28.september

40 år
Torstein Ødegård (Yara), 7. oktober
Magne Bergli (Yara), 21. oktober
Fritz Sneland (ScanWafer), 
16. september
Gerd Nygård Bergheim  (HPP), 
13. september
Torbjørn Berghei (HPP), 7. oktober

35 år
Per H. Frøskeland (Yara), 26. august
Tommy Tangstad (Yara), 30. august
Åge Mentzoni (Yara), 8. oktober
Ole Arnt Lorentzen (ScanWafer), 
27. oktober
Kjetil Larsen (ScanWafer), 
13. oktober

25 år
Bjørn Erik Tinnan (Yara), 
16. oktober

20 år
Mads Isaksen (ScanWafer), 
31. august.

Jon-Einar Flink

Mads Isaksen

Per H. Frøskeland

Gry Heidi Jakobsen

Roar Bjerga

AFP for Almar 
og Andreas

To veteraner i Glomfjord 
Industripark har gått ut porten 
for siste gang som arbeidstakere. 
Almar Bergli (øverst) gikk av 
med avtalefestet pensjon (AFP) 
fra Yara 31. mai i år, mens 
Andreas Olsen gikk av fra 
HPP 30. juni.

Anita Seljeseth (41) vikarierer som 
administrasjonssjef i SiTech.

Det er i forbindelse med Vivian Johansens 
fødselspermisjon at Anita arbeider med 
lønn, personal og verneledelse i SiTech.
- Jeg fikk permisjon fra jobben min som 
sekretær i ScanWafer, og begynte her 19. 
juli, forteller Anita, som opprinnelig kommer 
fra Melbu.
Tobarnsmoren har hatt ulike sekretær-
funksjoner i ScanWafer siden hun begynte 
der i 1997. Før dette jobbet hun blant annet 
ved meieriet på Ørnes fra 1983 til -90.

…og Kjersti er økonomisjef
Kjersti Kvitflo flyttet fra Bodø for å være 
økonomisjef i SiTech.

Kjersti avsluttet nylig studier som revisor.
- Nå har jeg flyttet til Ørnes sammen med 
min datter, forteller Kjersti Kvitflo (37).
Hun har også arbeidet med regnskap i KFO 
(Kommunalansattes Fellesorganisasjon).
Siden slutten av juni har hun altså 
hatt arbeidssted Glomfjord, i sin første 
økonomisjef-stilling.

Anita er blitt
administrasjonssjef
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Ovnen er sliten 
etter tre års 
sammenhengende 
drift. Om en drøy uke 
stenger PQ Norge 
Silicates fabrikken 
for å gjennomføre 
en nær måned lang 
revisjonsstans.

- Det mest kritiske er ovnen 
den kan vi ikke jobbe med 
uten at det er stans  og 
kjølebåndet. Dessuten skal 
vi jo gjøre annet vedlikehold 
som ikke kan utføres mens 
anlegget er i drift, opplyser 
plassjef Trond Fagerli.
Stansen iverksettes mandag 
6. september og varer fulle fire 
uker, med mindre arbeidet går 
raskere eller langsommere enn 
forutsett.

Sliten ovn
Stansen ved PQ er altså 
betydelig lengre enn den årlige 
revisjonsstansen i Yara. Men 
så kommer den også langt 
sjeldnere.
- Hvert tredje år er det mest 
gunstige, hvert fjerde har 
vist seg å være for lenge, 
forteller operatør Jan Roger 
Krokstrand.
- Først når vi tømmer ovnen og 
åpner den, får vi et inntrykk av 
hvor slitt den er. Steinene på 
innsiden er utslitt, og det skal 

forskales og støpes en ildfast 
mørtel på innsiden.
Denne smelteovnen inneholder 
til enhver tid 170 tonn 
flytende glass som holder en 
temperatur på 1.400 grader 
Celcius. Råglass dannes ved 
at soda og kvartssand legges 
på toppen av dette smeltet i ett 
døgn, før ferdig vare fraktes ut 
på kjølebånd.

Kontroll viktig
- Aller først skal vi bore hull i 
ovnen og tømme den, et arbeid 
som tar om lag to dager. Det 
er viktig å ha kontroll over 
tømmingen, vi hadde jo et 
uhell for noen år siden da det 
rant ut ganske mye glass på 
området. Etter fem dager med 
nedkjøling går vi så inn i ovnen 
for å inspisere hvor slitt den er. 
Under forrige revisjonsstans 
opplevde vi at vi måtte meisle 
bort en masse steinhardt glass 
på bunnen fordi det var gjort 
feil under tømming, husker 
Jan Roger.
Ovnen skal kles på innsiden 
med spesialmørtel med 
ekstrem egenvekt.
- I tillegg skal utløpet fra 
ovnen fornyes i forbindelse 
med stansen, sier Trond.

Hjelp til ovnen
Av annet viktig 
vedlikeholdsarbeid under 
stansen er testing og 
eventuelle skifter av de 24 
elektrodeholderne under 

Klart 
for 
PQ-
stans

ovnen  pr. i dag er kjølekappa 
på den ene sprukket. Ellers 
skal trafoene repareres 
og vedlikeholdes, og det 
samme gjelder kjølebåndet. 
Hovedsakelig utfører de 
PQ-ansatte arbeidet under 
stansen, mens et tysk selskap 
sender folk for å gjøre arbeidet 
med ovnen.
PQ Norge Silicates i Glomfjord 
solgte i fjor 38.000 tonn av sine 

om lag 200 gram 
store råglassbiter. 
Kundene koker 
råglasset under 
trykk og får 
vannglass  som 
har nær 3.500 
bruksområder i 
en rekke bransjer. 
Anlegget i 
Glomfjord har 16 
fast ansatte.

Det er 
utskjiftinger i 

ovnen som tar 
mest tid under 

PQ-stansen, 
men også 

kjølebåndet 
(under) skal 

repareres og 
vedlikeholdes.

PQ Norge Silicates gjennomfører omfattende revisjonsarbeid 
under stansen som innledes 6. september. Nylig hadde Trond 
Fagerli besøk av Thomas Gäbler, som har hovedansvar for 
ovnene i PQs råglassproduksjon.
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Et nytt PQ-produkt 
har sett dagens lys i 
Glomfjord.

- Produktet har en annen 
sammensetning, ratio, enn 
den vi har fra før. Det spesielle 
er at dette er første gang 
denne kvaliteten er produsert 
i elektrisk ovn. Man har trodd 
at dette ikke lar seg gjøre, at 
det ville bli for tyntflytende 
hvis man ikke benytter 
gassovn. Men vi har klart det, 
slår Trond Fagerli fast.

Mer sensitivt
Fra produksjonen startet 
16. august 
har man ikke 
sluppet unna 
innkjøringspr
oblemer.
- Dette er en 
mer sensitiv 
produksjon, 
det svinger 
mer og vi må 
passe nøyere 
på underveis 
i produk-
sjonen. Det 
er nok en del 
innstillinger 
vi må lære 
på nytt, 
forteller PQ-
operatørene.
Den nye ratioen har 
betegnelsen 2,25, mens den 
man allerede produserer 
kalles 3,30.

..og nytt produkt
- Forskjellen består rett og 
slett i at vi tilsetter mindre 
sand og mer soda til det 
flytende glasset i ovnen, 
opplyser Trond.

Nytt ben
- Hvorfor nytt produkt?
- Generelt er det stor manko på 
dette produktet i hele Europa, 
men det er PQ i Sverige vi skal 
produsere for, ettersom de skal 
tilby en annen kvalitet til trefor
edlingsindustrien. Totalt er det 
snakk om 10.000 tonn hvert 
år, som betyr 4-5 måneder 
med produksjon. I praksis 
betyr dette at vi kjører denne 
produksjonen fram til stansen 

6. september, og 
så i perioder på 
en måned av 
gangen senere. 
Dette blir et nytt 
ben å stå på.
- Og PQ tjener 
mer?
- Ja, vi får nok 
om lag 2.000 
kroner pr. tonn 
nå, mens det 
ellers er snakk 
om 1.250 
kroner.

Råglass fra PQ Norge 
Silicates i Glomfjord.

Oppsiktsvekkende positiv utvikling 
i sykefraværet i Yara. Inkluderende 
Arbeidsliv får æren.

Kampen mot høyt sykefravær er de iste årene utpekt som en 
av de viktigste utfordringene for ledelsen i den lokale Hydro 
Agri, nå Yara. Fersk statistikk viser oppsiktsvekkende gode 
resultater.

- Utrolig bra
- Mens sykefraværet i bedriften 
samlet var på 10,75 prosent i 2002 
og 8,14 i fjor, er tallet så langt i år 
6,04. Siste måned faktisk bare 4,88, 
forteller en tydelig fornøyd fabrikksjef 
Wenche Olsen.
Spesielt bra er det å merke seg at 
i produksjonen, der 65 personer 
går skift, er fraværet så vidt over 3 
prosent så langt i år.
- Akkurat det er utrolig bra, det er 
ikke mange som kan vise til slike tall, mener hun.
Overordnet mål for sykefravær i Yara er for øvrig 4 prosent, 
og det betyr at Glomfjord ikke lenger er noen ”sinke” på 
forebygging av slikt fravær.

IA = viktig
- Årsakene?
- Vi har vært IA (Inkluderende 
Arbeidsliv)-bedrift siden slutten av 
2002, og derigjennom vært flinke til 
å ta kontakt og holde kontakt når 
ansatte blir sykemeldt. Dessuten 
har det vært satset bra for at enkelte 
skulle få alternative oppgaver i 
perioder.
Wenche gir også ros til 
bedriftssykepleier Svein 
Brennesvik, som har vært en 
pådriver for slik satsing, blant annet 
overfor skiftlederne.
- Men, når fraværet er blitt så lavt, 
handler det også om noe annet: at det 
er godt miljø på skiftene, slik at folk rett og slett trives med 
å være på jobb framfor å være hjemme, mener hun.

Fraværsfall

Med marsipankake gjorde Yara stas på 
mannskapet i forbindelse med besøk nummer 
200, som ble gjort 19. juli. To av besetningen 
har vært med de 10 årene siden båten gjorde 
sin første tur i bulk-frakt mellom Glomfjord og 
Kambo ved Moss.
- Vi har 1 nordlending ombord, og det får holde! 
Sa skipper Audun (i hvit skjorte på bildet) i 
forbindelse med markeringen. 
«Tri Frakt» har en besetning på åtte og er en 
av ytterst få båter i denne størrelsen med 
utelukkende norsk bemanning. Skipper og 
mannskapet får de aller beste skussmål hos 
Egil Kolvik fra PKL, Stein Henriksen og Svein 
Lindgård fra logistikkavdelingen i Yara. Båten har 
en kapasitet på 4.200 tne, er bygget i 1975 og gjør 
gjennomsnittlig 22 turer til Glomfjord hvert år.

Tur 200
Verdier for 
1,3 milliarder 
kroner! 
Det har 
«Tri Frakt» 
sørget for i 
befraktning 
fra 
Glomfjord.Foto: Egil Kolvik
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Produksjonen skal 
økes kraftig, men ikke 
utslippene. ScanWafer 
arbeider på flere 
fronter for at dagens 
utslipp av silisium 
skal forbli på samme 
lave nivå. 

- Utslippene fra ScanWafer 
er svært små, men dette har 
med totalkvalitet å gjøre – når 
virksomheten vår er tuftet på 
solenergi, som ikke belaster 
naturen, så blir det jo for 
dårlig dersom vi forurenser 
mer enn det vi absolutt må, 
fastslår kvalitets- og HMS-sjef 
Peter Mendis.

Venter på Porsgrunn
ScanWafer har svært 
ambisiøse mål for økning av 
produksjonen de kommende 
årene.

- Målet vårt er at 
silisiumutslippet øker minst 
mulig selv om produksjonen 
økes, sier han.
Dette er bakgrunnen for flere 
prosjekter som ytterligere skal 
redusere utslipp av silisium 
til vann, samt forekomst av 
oljesøl og vakuumoljedamp 
inne i fabrikken.
- Konsulentfirmaet Akva 
Team laget en rapport der det 
foreslås to ulike metoder for å 
redusere utslippene. Samtidig 
avventer vi utviklingen av ny 
teknologi ved ScanWafer i 
Porsgrunn, der de møter 
strengere krav enn oss fordi 
fjorden ikke har umiddelbar 
forbindelse med åpent hav, 
slik som vi har.

Under – med god margin
Maskinparkens beskaffenhet 
har også med miljø å gjøre.
- Her har vi fjernet gamle 
maskiner og en del annet 
utstyr. Dessuten har vi gjort 

forbedringer i produksjonen, 
endret produksjonsteknik
ker og fjernet en del kutt-
operasjoner, opplyser 
Mendis.
ScanWafer har tillatelse fra 
Statens forurensningstilsyn 
(SFT) til å slippe ut det som 
tilsvarer 300 kilo silisium pr. 
døgn til Glomfjorden.
- Målet vårt har hele tiden 
vært å ligge godt under dette 
kravet.
Og det har man klart. 
Gjennomsnittstallene som 
ble målt i fjor viste 86 kilo pr. 
døgn. I 2002 var tallet 116, og 
året før det 245.

Gjenvinner slurry
Inne i fabrikken settes det også 
inn tiltak for å redusere unødig 
oljesøl og vakuumoljedamp. 
Nå prøves en såkalt tørrpumpe 
ut på en av ovnene, og etter 
testperioden kan alle dagens 
oljepumper bli erstattet av 
slike.

- Når det gjelder slurryen, 
skjæremiddelet som brukes for 
å skjære wafere, så inneholder 
den polyetylenglykol (PEG) 
og silisiumkarbid. SFT sin 
undersøkelse viser at denne 
massen har lav toksitet og 
er biologisk nedbrytbar. Men 
slurryen slippes uansett ikke 
ut – den er for verdifull til 
det. Den sirkuleres i lukket 
system. Brukt slurry sendes 
så til Tyskland for gjenvinning, 
sier han.
Nå har SFT også bekreftet at 
bruken av såpe i vaskingen 
av wafere ikke representerer 
fare for folk og fe – i løpet av 
et døgn slipper ScanWafer ut 
om lag 60.000 liter vann som 
inneholder 1 prosent såpe.

Stadig lavere
Bedriften ansatte Peter Mendis 
som kvalitets- og HMS-sjef i 
februar 2001.
- De riktige holdningene til 
kvalitet og HMS har jo vært 
her hele tiden, men det er 
viktig å opprettholde trykket 
samtidig som vi setter nye 
produksjonsmål. Ved hjelp av 
ny teknologi må målet være 
stadig lavere utslipp, uansett 
om vi allerede er godt under 
grensene som myndighetene 
har satt, mener Mendis.

STERK ØKNING AV PRODUKSJONEN I 
SCANWAFER. HVA DA MED UTSLIPP?

Stadig 
lavere

Kvalitetssjef  Peter Mendis ved slurrytanken, som er 
sentral i systemet der ovnene (øverste bildet) forsynes 
med sagevæske som etter bruk samles opp for 
gjenvinning. Bedriften slipper ut vann med 1 prosent 

såpe fra wafervaskingen 
(underste bildet) , men SFT 
slår fast at dette ikke er 
skadelig for omgivelsene.
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- Og potensialet er enda 
større. I tillegg til den avtalen 
vi nå har med ScanWafer, 
diskuteres et samarbeid med  
SiTech, forteller MBS-leder 
Jan-Robert Skaland.

6 i skift
Hvilket altså betyr at dagens 
6 resirk-operatører trolig bare 
er de første. Produksjonen 
i resirk-hallen kom i gang 

Resirk:
Etter at ingot’ene i SWs 
waferproduksjon kommer 
ut av ovnene, skjæres side- 
og bunnstykkene av. Dette 
avskjæret kalles resirk, og 
må behandles før det kommer 
inn i produksjonen igjen på 
et senere tidspunkt. Meløy 
BedriftsService utfører nå 
denne behandlingen, som 
består i å sage, frese og 
sandblåse, før resirk’en 
bildekontrolleres og 
tilbakeføres til ScanWafer.

i mai i år, og det er Bjørn 
Magne Johansen, Wiktor 
Karlsen, André Veel, Tomas 
Wassvik, Pål Frøskeland 
og Frank Johansen som 
fyller et formiddags- og 
et ettermiddagsskift på 
saging, fresing, sandblåsing 
og bildekontroll av resirk-
blokkene. Skaland og MBS har 
investert nær 1 million kroner 
i prosjektet, først og fremst for 
å anskaffe sandblåseanlegg, 
men også for tilrettelegging av 
produksjonshallen. ScanWafer 
på sin side har flyttet over tre 
sager for resirk, fres, vekt 
og kran, pluss at folk fra 
produksjonen i startfasen har 
veiledet MBS-operatørene.

Store verdier
Nå er det dermed god flyt som 
gjelder – ScanWafer krever 
både kvalitet og kapasitet:
- For hver ferdige ingot går 
om lag 70 kilo til resirk. Når 
gjennomsnittet er 13,5 ingoter 
pr. døgn, behandler vi ca. 
1.000 kilo i døgnet.

- Vi har forsøkt å ha sikret inntjening på folk før vi 
har ansatt, og vi har ikke etablert store, kapitalkrevende 
varelagre, sier Jan-Robert Skaland. MBS ble etablert sommeren 
2002, tuftet på forretningsområder som interntransport, 
vaktmestertjeneste, vikarpool og lageradministrasjon. De 

Meløy BedriftsService (MBS) bearbeider hver uke resirk fra ScanWafer 
som er verdt 1,3 millioner kroner. Nå går seks operatører to-skift for å 
ta unna, og produksjonen har fått egen driftssjef. 

Betydelige verdier, altså, i 
ScanWafer-systemet regner 
man ut fra en kilopris på 200 
kroner.
For MBS betyr denne 
produksjonen blant annet at 
sju personer er sysselsatt i 
prosessen. Seks på skift pluss 
en nyansatt driftssjef:
- Torstein Svendsgård har god 
innsikt i hva det er ScanWafer 
vil ha tilbake, og han blir en 
viktig brikke i å utvikle resirk-
produksjonen videre.

Og det blir mer?
- Min jobb blir å 
optimalisere det vi gjør, 
både arbeidsplassmessig 
og mot ScanWafer. Det må 
blant annet lages systemer 
for tidsfrister, rapportering, 
kvalitetssikring og HMS, sier 
Torstein, som begynte i ny-
jobben etter ferien.
Han kommer fra stillingen 
som team-leder for 
blokkproduksjonen i 
ScanWafer, og med 4,5 års 
fartstid med wafere kjenner 

F.v. Wiktor 
Karlsen, Torstein 
S v e n d s g å rd , 
André Veel og 
Tomas Wassvik.

han godt maskinparken 
som skal brukes for å levere 
tjenester fra MBS. Og han får 
nok å gjøre. For dersom a)de 
gode tidene og ekspansjonen 
fortsetter i ScanWafer og b)den 
lovende starten for SiTech 
fortsetter med suksess, ja, 
så tyder altså mye på at MBS 
får hendene fulle med resirk-
bearbeiding i årene som 
kommer.

ansatte ved Opplæringskontoret, i kantina, resepsjon og 
sentralbord er også overført til MBS fra tidligere Hydro Agri. 
- Vi går en veldig spennende tid i møte. Det som kan true 
en fortsatt positiv utvikling er at Glomfjord Industripark blir 
svekket ved at noe faller bort, mener Jan-Robert.
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- Jeg har hatt det spennende og interessant 
hele tiden. Nå har jeg en god følelse – jeg 
har vært med på å kjempe gjennom mange 
ting som betyr mye for de ansatte, sier Almar 
Bergli. En markant og engasjert Yara-mann 
benyttet sommeren til å gå av med pensjon.

Den teoretiske bakgrunnen hans er spinkel. Dermed er det 
ikke studieår og vekttall som har ført Almar innom en rekke 
funksjoner i Hydro i Glomfjord. Heller interesse, engasjement og 
realkompetanse. Roller på skift, tillitsvalgt, fagforeningsleder, 
personalarbeid, IKT-konsulent, utleid til IBM. Det er noe av det 
som i løpet av årene er kommet på den varierte oppgavelista 
til fiskeren fra Holandsfjord.
- Hva er det du husker best selv?
- Det har egentlig vært veldig spennende og interessant hele 
tiden. Allerede da jeg var i Fullgjødselfabrikken fikk jeg mange 
muligheter – sist arbeidet jeg jo på skift-lab’en. Og så har jeg  
alltid interessert meg for lønn og arbeidsforhold for de ansatte. 
Jeg husker utviklingen fra at vi på skift hadde 42 timers uke 
og fireskiftordning. Når jeg nå slutter er vi kommet ned i 33,6 
timer, som går opp med fem skift. Det føles godt å ha vært 
med på å kjempe gjennom saker som har betydd mye for de 
ansatte. 

Viktig innsats
Nå er det fagforeningsmannen som snakker. I dag ser han 
mange nye og ukjente fjes innenfor portene, men felles for 
de fleste er at de nyter godt av rettigheter som ikke minst 
Almar har vært med på kjempe fram. Timelønn. Arbeidstid. 
Kompetanseheving. Omstilling.
- Den viktigste enkeltsaken jeg har vært med på som 
fagforeningsmann er jo omstillingen tidlig på 1990-tallet. 
Sammen med de andre fagforeningene engasjerte HIAF seg sterkt 
for å beholde kraftressursen lokalt da Ammoniakkfabrikken ble 
nedlagt. Jeg vil påstå at det var denne innsatsen som gjorde at 
Hydro engasjerte seg så sterkt i det som skulle bli en så vellykket 
omstilling og oppbyggingen av Glomfjord Industripark. Det at 
vi fikk beholde krafta, og O.C. Neverdals arbeid for å etablere 
ammoniakklageret, har vært helt avgjørende.

Krafttak for kraft
- Hva ville du arbeidet mest med dersom du i dag skulle vært 
HIAF-leder?
- Nei, jeg har jo ikke god nok føling med hva som er de viktige 
sakene i dag. Men det er jo slik at Norge har et årlig underskudd 
på kraft som tilsvarer over 15 TWh, og vi vet at halvparten 
av tungindustrien om få år mister kraftavtalene sine. Det 

er klart at industrien 
får problemer, og 

dette bør også 
fagforeningene 
engasjere seg 
i gjennom eget 
forbund og 
i samarbeid 
med lokale 
og nasjonale 
p o l i t i k e r e . 
B e d r i f t e n e 
i Prosess-
i n d u s t r i e n s 
Landsforening 
e k s p o r t e r e r 
for over 100 
milliarder kroner 
hvert år, og 
dette er det for 
liten bevissthet 
rundt. Ellers ser 
vi at det fortsatt 
er like viktig 
å stå imot alle 
angrepene mot 
arbeidstakernes rettigheter – arbeidsmiljø, overtidsbestemme
lser, permitteringsbestemmelser, sykelønn og pensjoner.

Sunt og nødvendig
- Etter tiden som fagforeningsleder har du ”overlevd” en prosess 
med kraftig nedbemanning. Hvordan har det vært å se dette 
utenfra?
- Da jeg begynte i Hydro var det nettopp gjennomført en større 
rasjonalisering der mange gikk ut. Dette presset har vi alltid 
hatt på oss, først på ”gølvet”, og i den senere tid i administrasjon 
og ledelse. Dette har vært sunt og nødvendig for bedriften, nå 
er vi én av de mest effektive enhetene i Yara, og det hadde vi 
aldri vært uten det som har skjedd de siste årene.
- Og Yara er et bra sted å være?
- Det kan nok være både pluss og minus ved dét. Men det har 
selvsagt sine fordeler å tilhøre verdens største produsent av 
mineralgjødsel. Og ute av Hydro slipper vi å konkurrere om 
investeringsmidler mot andre Hydro-segmenter. Dessuten 
ser vi jo nå at Yara går veldig godt, at markedet er sunt. Så 
foreløpig ser det ut som at overgangen til Yara også var et gode 
for Glomfjord.

Almar

Tor-Anton Andersen 
og Roger Midthun 
(t.h.) er tidligere 
tillitsvalgt-kolleger.



Almar Bergli ble født i Holandsfjord 11. mai 1942. I 
sine første yrkesaktive år var han fisker, først og fremst med 
hyre på ulike lokale sildesnurpere. Hydro-karrièren begynte 
med skift i Fullgjødselfabrikken sommeren 1967. Etter 17 år i 
produksjonen havnet han i personalavdelingen, der han blant 
annet arbeidet med oppfølging av lærlinger. Fra tidlig på 1990-
tallet har han arbeidet som konsulent i edb-avdelingen. 
Almar engasjerte seg tidlig i tillitsmannsarbeid. Fra 1977 til -84 
var han nestleder i Haugvik Industriarbeiderforening, og deretter 
leder i 6 år. I tillegg har Bergli 6 år bak 
seg i bedriftsforsamlingen i Hydro, samt 
fartstid i landsstyret for Norsk Kjemisk 
Industriarbeider-forbund. Navnet Almar 
Bergli er ellers kjent fra kommune- og 
fylkespolitikken. Han er inne i sin fjerde 
periode i fylkestinget i Nordland, den 
fjerde totalt i kommunestyret i Meløy, 
samt at han denne perioden sitter både 
i formannskapet og administrasjons-
utvalget i hjemkommunen.

Mange gode 
minner for Almar 
Bergli. Bowling-
bildet er fra turen 
arbeidskollegene 
stelte i stand for 
å markere at han 
sluttet. Til venstre 
ser vi Almar 
sammen med 
hans tidligere IKT-
kolleger Ivan Dahl 
og Åse Flaat, og 
over smiler Almar 
sammen med 
fabrikksjef Wenche 
Olsen. 

Mandag 12.00-14.00
Onsdag  12.00-14.00
Fredag  12.00-14.00
                Hilsen Raina og Britt

Yaras kassakontor 
har innført nye 
åpningstider:

17. juni var havna på Ørnes åsted for en av 
de lokale, symbolske markeringene av at 
Hydro Agri er blitt Yara...

Og det var gode, gamle ”Hydrogutten” som var i begivenhetens 
sentrum bak Shell-stasjonen denne ettermiddagen. Fabrikksjef 
Wenche Olsen og andre representanter fra Glomfjord var der, 
likeså personalsjefen i Yara, lokale Hydro-pensjonister og andre 
skuelystne. Og ikke minst Neverdal skolekorps, som bidro 
musikalsk til å markere at ”Hydrogutten” skulle bli ”Yarajenta”. 
Spesielt invitert var blant andre Svein Harry Westgård, som 
faktisk ble født om bord i båten. Og den som var gudmor og 
utførte selve ”dåpshandlingen” var Siw Jensen – den første 
kvinnelige skiftoperatør og småbarnsmor som gikk i fulltidsjobb 
i gjødselproduksjonen.

Gudmor Siw Jensen feiret dåpen sammen med matros 
Olav Martinussen (t.v.) og skipper Arnt Jørgensen.

Jenta er døpt

Etterfølger funnet
Melding til Edmund Ulsnæs fra Tor-Arne Gransjøen 
17. august:
- Vi ansetter Bernhard Enga som ny driftsleder for Marine 
Harvest Glomfjord med oppstart 1. september.
Letingen har vært langvarig, men nå har man altså 
funnet Gransjøens etterfølger. Etter et halvt års 
”oppvarming” i Glomfjord Smolt overtar dermed Enga 
dermed driftsansvaret for storebror Marine Harvest, 
med sin årsomsetning på omlag 35 millioner kroner og 
13 ansatte.

Almar Bergli har vært å se på tohjuling en 
årrrekke. Nå har pensjonisten enda bedre 
mulighet til å dyrke interessen for MC.



Kokkelærling Renée Lihall (19) fikk litt av en 
utfordring fra skoleledelsen i Glomfjord: driv 
kantina vår som din egen bedrift! 

Nå skal hun utvikle driften som forretningsområde og bruke 
dette som springbrett til utenlandsopphold.
- Jeg skal gjøre en spørreundersøkelse blant elevene for å 
kartlegge behovet deres. Dessuten har jeg en god del idéer for 
hvordan kantina kan drives best mulig, forteller start-klare 
Renée.
- Det skal bli spennende å se hva hun kan få til med en slik 
lærlingbedrift, sier studieinspektør Roar Jensen ved Meløy 
videregående skole.

Stort ansvar
Glomfjordjenta har lagt bak seg grunnkurs hotell- og 
næringsmiddelfag, samt vk1 kokk ved Asphaugen videregående 
skole i Bodø. Underveis har hun hatt oljeindustrien og 
Hurtigruten i tankene som springbrett videre.
- Men jeg tror jeg vil få mer igjen for å gjøre det på denne måten. 
På et stort kjøkken ville jeg neppe få så variert praksis som 
kantinedriften her vil gi meg.
For å sikre at alle læreplanmål blir nådd, skal hun halve tiden 
arbeide på Ørnes hotell, sammen med veileder Ola Sørgård.
- Selv om Renée har en faglig ansvarlig og andre veiledere med, 
er det nå hun selv som har ansvaret for å bygge dette opp som 
forretningsområde. Hun skal lage budsjett, sette sammen meny 
og føre regnskap i tillegg til å lage og servere mat til de mange 
brukerne. Et eventuelt overskudd beholder hun selv, og kan 
også øke inntjeningen ved å tilby catering og servering ved ulike 
arrangementer, forteller Roar.

Vil utenlands
Allerede har 19-åringen kartlagt mulighetene for gunstige 
innkjøpsavtaler til kantina. Helt fra skolen startet for alvor 
denne uka, tester hun ut idéer. Varmretter. Salater.
- Jeg har også tenkt på å lage nasjonalretter for de 
fremmedspråklige som får norskopplæring i Kulturhuset.
Og når vi snakker om utland – for Renée betyr Meløy 
videregående skole billett til utenlandsopphold…
- Det er allerede avklart at jeg skal til Valencia og arbeide der 
i tre måneder. Dette gjør jo at jeg får Europass, og dermed er 
sjansen god for jobb i utlandet senere. Jeg har veldig lyst til å 
lære mer om utenlandske mattradisjoner.

Oppdatering
Nå arbeider skolen for å knytte en ungdomsbedrift med elever 

Kokken 

Renée

Utfordrende lærlingtid for Renée Lihall: hun skal 
drive kantina ved Meløy videregående skole 
som sin egen 
lærlingbedrift.

Pia Hillestad 
samarbeider 
m e d 
Renée  om 
kantinedriften, mens Ola Sørgård er veileder 
for 19-åringen.
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til kantinedriften – Renée vil for eksempel ha stor behov for 
ferske brød.
- Gjennom Nordland Fylkeskommune søker vi også tilskudd 
til å oppdatere kjøkkenet med en del utstyr som er nødvendig 
for denne driften, forteller Roar Jensen .
Pia Hillestad blir Renées medarbeider i kantina, Mai Grønneng 
er faglig ansvarlig, og kokk Ola Sørgård inngår også i 
veiledergruppen.

Opplag:
800

IndustriFolk distribueres til ansatte i bedriftene i
Glomfjord Industripark, samt faste abonnenter.


