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God påske!

Leder
Første nummer av Stålverksnytt fikk
god mottakelse. Vi håper at denne
utgaven også faller i smak.
I forrige utgave utlyste vi en navnekonkurranse. Redaksjonskomiteen
har valgt navn til avisen mellom innkomne forslag. Stålverksnytt er det
navnet som vi mener passer aller
best. Det betyr at det ikke er noen
vinner til denne konkurransen.
I denne utgaven vil vi blant annet
presentere Veiskjær som nå er inne i
en høysesong.

Joma 6000
Renere veier i høyere hastighet

Mye interessant skjer på Scana i
disse dager. Lederkabalen er løst.
Endelig er ny administrerende direktør på plass. Vi ønsker Jan Øyvind
velkommen til stålverket og håper at
han vil trives hos oss.
Videre er det ansatt produksjonssjef
og støperisjef. Disse vil være på
plass i løpet av mai/juni.
Bedriften hadde i 2007 en heller dårlig skadestatistikk. Det er all grunn
til å ta sikkerheten alvorlig. Alle må
tenke sikkerhet i alt de gjør. Dette
gjelder like mye hjemme som på
jobb.
Til slutt vil vi ønske alle ansatte med
familie en riktig god påske!

Morten Næss, KS/HMS sjef

Joma 6000 er en ny og revolusjonerende metode for snøbrøyting i høy hastighet.
Dette spennende produktet er en oppfinnelse fra Scana Steel og har blitt brukt i
Skandinavia og Nord-Amerika de siste årene. Joma 6000 er et veiskjær som har
en unik design og består av wolfram karbid-innsatser loddet inn i spesialstålsegmenter som deretter er pakket inn i gummi. Bladet er overlegent, sammenlignet
med eksisterende karbidblader.

Mange fordeler: Med sin helt unike

beskytter wolfram karbid-innsatsene mot

karakter gir Joma 6000 mange gunstige

støt. De har derfor lenger levetid.

fordeler ved bruk. Skjæret har lenger levetid, det kan rengjøre veiene mer effektivt,

Renere veier – redusert salt- og sandfor-

det er meget skånsomt overfor veimer-

bruk: I motsetning til et stivt stålblad kan

kinger og det gir mindre vibrasjoner og

Joma 6000 på grunn av sin fleksible form

støy for operatøren. Alle disse fordelene

tilpasse seg de mange konturene i veiover-

gjør at skjæret både er kostnadsbespa-

flaten. Dermed blir rengjøringen av veiene

rende og mer brukervennlig.

mer effektiv og man kan kutte ned salt- og
sandforbruket. Siden utgifter til salt og

Lenger levetid: På grunn av sin smarte

sand utgjør en stor del av kostnadene ved

konstruksjon med gummi, er det er ingen

vedlikehold av veier, vil totalkostnadene

metallkontakt mellom Joma-bladet og

på denne måten bli sterkt redusert. En

selve plogen. Dette gjør at bladet absorbe-

renere veioverflate betyr dessuten mye for

rer støt fra veioverflaten, en egenskap som

den generelle veisikkerheten.
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Veimerking: En viktig kostnadsbespa-

vibrasjonene kan man derfor redusere

slitestyrke, noe som innebærer at total-

rende egenskap ved Joma 6000 er dets

mengden av vedlikehold på utstyr og

økonomien blir lavere sammenlignet med

skånsomhet overfor veimerkinger. Den

bidra til økt komfort og sikkerhet for operatør.

et vanlig stålskjær. Joma-skjæret er kjent
for å ha kjørt nesten 6000 kilometer uten

vulkaniserte gummien som ligger utenpå
wolfram karbid-innsatsene forhindrer støt

Støyreduksjon: Støy er en annen årsak til

og slag som ofte forekommer ved bruk av

belastning på operatør, for ikke å snakke

stive stålblad. Stivheten til et stålblad

om den generelle negative effekten av

kombinert med slike støt og slag medfører

støyforurensing. Igjen er den vulkaniserte

stor slitasje på veimerkingen. Etter flere

gummien på Joma 6000 med på å dempe

års bruk i Sverige har Joma 6000 medvir-

støy fra kontakten mellom blad og

ket til en betydelig reduksjon av kostnader

veioverflate, samt generell støy fra plogen.

i forbindelse med vedlikehold av nettopp

Sammen med redusert vibrasjon vil dette

veimerkinger.

ha en positiv innvirkning på operatør.

Mindre vibrasjoner: Siden Joma 6000 er

God omtale:

montert med vulkanisert gummi, er det

Det svenske fagbladet Vägverket Pro-

som nevnt ingen metallkontakt mellom

duktion Teknik har følgende å si om

bladet og selve plogen. Gummien absor-

Joma 6000: “Joma-skjæret gir på grunn av

berer mesteparten av vibrasjonene som

sin konstruksjon bedre følsomhet mot

normalt blir overført til plogen og kjøret-

ujevne veioverflater, med bedre mulighet

øyet. Vibrasjoner er hovedårsaken til

for snøbrøyting enn det konvensjonelle

teknisk svikt og medfører belastning på

plogskjæret. Joma 6000 har en relativt

operatør. Ved å fjerne mesteparten av

høy pris, men også en vesentlig høyere
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å ha blitt utslitt.”

Livet på Veiskjær

Et innblikk i arbeidshverdagen

“Det er en relativt høy snittalder på avdelingen,
den ligger vel på rundt 50 år, så det er en
gjeng med godt voksne folk. Men det er bare hyggelig!”
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Frode Sandvik

Terje Eliassen

Karleiv Tungland

Helge Andersen (58) er én av fem mann som jobber på Veiskjær – avdelingen
der det produseres stålskjær og hardtmetallskjær til snøbrøyting. Her er de
travelt opptatt med bestillinger som stadig tikker inn, men humøret er på
topp, og arbeidsmiljøet upåklagelig!

- Man skulle egentlig tro at høysesongen
nærmer seg slutten for produkter som
brukes til snøbrøyting, men kundene
bestiller faktisk hele året for å sikre seg
leveranse i god tid, sier Helge. Den siste
bestillingen vi fikk er på 2000 perforerte
skjær som skal produseres og sendes til
Finland i løpet av våren. Så dette er en travel tid, i likhet med resten av året!
Selve produksjonen av veiskjærene foregår ved at avdelingen får inn stål fra
Finland. Når det skal lages vanlige stålskjær, blir stålet kappet, stanset, herdet og
malt. Når det skal lages hardtmetallskjær,
blir stålet kappet, frest, loddet og malt.
Joma 6000
De kjente Joma-skjærene er av typen
hardtmetallskjær. Etter at de er frest og
loddet, blir de imidlertid ikke herdet og
malt, men pakket inn i gummi. Dette
gjøres for å redusere støynivået og belastningen på sjåføren av brøytebilen. Jomaskjærene får også med seg mer snø enn
andre skjær. - Ideen til Joma-skjæret kom
faktisk fra en som tidligere arbeidet på
Scana, sier Helge stolt. Det er jo flott!

God arbeidsfordeling
På Veiskjær gjør alle alt, men de fleste jobber mer med visse oppgaver enn andre.
Helge forteller at han driver mest med
lodding, Terje holder på med fresing,
Frode jobber med perforering, stansing og
herding, mens Karleiv driver mest med
herding og bøying. Og avdelingslederen,
Sigbjørn, som i tillegg til å utføre sine
administrative oppgaver, er også ute i produksjonen når det trengs. Ifølge Helge er
han er en god altmuligmann.
Nytt utstyr og kapasitetsbehov
Veiskjær-avdelingen har hatt relativt
gammelt utstyr frem til nå. Likevel har
produksjonen gått bra og Scana har hatt
høy inntjening. Nå begynner de imidlertid
å få mer nytt utstyr, blant annet en ny loddestasjon. - Det er et skritt i riktig retning,
mener Helge. Og etter hvert som bestillingsmengden øker, ser man behovet for
mer

kapasitet

her

på

avdelingen.

Foreløpig foreligger det planer om å ansette én person i løpet av 2008.
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Godt arbeidsmiljø
Vi spør om Helge kan fortelle litt om
arbeidsmiljøet på Veiskjær, og han innrømmer at han trives veldig godt. - Vi har
et godt arbeidsmiljø og et fint og nært
samarbeid. Det er en relativt høy snittalder på avdelingen, den ligger vel på rundt
50 år, så det er en gjeng med godt voksne
folk. Men det er bare hyggelig!
På spørsmål om hvorvidt noen er med på
Ståltrimmen opplyser Helge at det faktisk
kun er Frode fra Veiskjær som har vært
med på dette tiltaket. - Jeg synes personlig
at jeg får nok trim gjennom jobben, ler
Helge. Men jeg har vært til behandling hos
fysioterapeuten Gina. Det må jeg si er et
kjempetilbud til de ansatte! For meg har
behandlingen vært til stor hjelp, og jeg
kommer definitivt til å fortsette å benytte
meg av tilbudet, avslutter han.

Gjennombrudd i Brasil

SSA har vunnet en ny kontrakt for leve-

lykkes med P 55 . Dette vil helt klart være

ring av integraler til verftet Atlantico Sul i

vårt referanseprosjekt for de neste prosjek-

Brasil. Dette er strategisk viktig og åpner

tene som skal settes ut i livet. Olje-

veien for flere spennede prosjekter for stø-

reservene i Brasil er ennå ikke ferdig utfor-

periet vårt. Vi er allerede i gang med til-

sket, men størrelsen på det siste funnet er

bud på andre detaljer av marin karakter.

konservativt estimert til det doble av hele

Kontrakten er foreløpig på 15 millioner,

de norske oljereservene.

men kan vokse på seg en del etter hvert.
I tillegg til å besøke Atlantico Sul ble også
Salgs- og markedsdirektør Roger Iversen

andre store verft for offshore og marine

og markedssjef offshore Tom Wersland,

besøkt. Rio Grande Shipyards, Keppel Fels

med god teknisk støtte fra Erik Ødegård,

og Technip. Andre produkter som ble

var i Brasil i begynnelsen av januar og ble

etterspurt var støpte hylseboss

utfordret på flere spennende prosjekter.

Suezmax-tankere (de største er laget for å

P 55 er vår store mulighet til å vise vår

kunne gå i Suezkanalen).

til 10

konkurransekraft både på kvalitet, leveringstid og pris. Disse tingene har vi pro-

Salgs avdelingen er stolt av gjennom-

dusert flere ganger før med godt resultat.

bruddet og vi ser frem til flere spennede

Fremover vil Brasil være et satsingsområ-

prosjekter av denne karakter.

de for oss og andre Scana-selskaper.
Petrobras er det dominerende selskapet i
Brasil på linje med StatoilHydro i Norge,
bare i enda større skala.
Jeg synes alle i produksjonen skal være
stolte av det vi nå får til, men som alltid
forplikter det å være best. Alle må bidra
gjennom hele organisasjonen for at vi skal
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P55

Roger Iversen

Krusprosjektet
snart i havn!
På grunn av en liten kommunikasjonssvikt har de mye omtalte krusene, som
blant annet skal fungere som personlige
loddnummer for de ansatte på stålverket,
fått en noe forsinket leveranse. Nå kan vi
informere om at krusene er på vei, og vil
bli levert rett etter påske. Krusene vil bli
delt ut til hver ansatt, og vi minner om at
alle tar godt vare på dem, både av hensyn
til miljøet og de flotte premiene som vil bli
utloddet.
Mer informasjon om dette blir gitt etter
hvert. Lykke til!

”Utålmodig,
direkte og lyttende”
Jan Øyvind Jørgensen
Ny administrerende direktør i Scana Steel Stavanger

Vi ringer for å få vite litt mer om Jan

og ledd. - Det kommer jeg selvfølgelig

innrømme feil og mangler.

Øyvind – den nye administrerende direk-

også til å gjøre i Scana, hevder han. Det

Noe han også er fokusert på i jobbsam-

tøren i Scana. Han tar ikke telefonen ved

finnes alltid noe som kan gjøres enda litt

menheng er å føle at han har noe å tilføre

første henvendelse, og vi legger igjen

bedre. Og små detaljer får ofte store resul-

en bedrift, både faglig og sosialt. Da er han

beskjed på telefonsvareren. Et par timer

tater, særlig over tid. Etter mitt syn må

på topp. I tillegg er trivsel på arbeidsplas-

senere ringer han tilbake. Han forteller at

absolutt alle funksjoner være gode. Både i

sen noe av det viktigste for Jan Øyvind.

han er en travel mann, går til og fra møter,

produksjonen og i administrasjonen. Og

Det er en faktor han vil gjøre mye for å

men at han nå har litt tid til å svare på

jeg ser på alle ansatte i Scana som like vik-

opprettholde, både for sin egen del og for

spørsmål. Det er tirsdag 26. februar, og en

tige i verdiskapingen. Det er en viktig tan-

sine medarbeidere.

knapp uke til hans aller første dag på jobb

kegang for meg.
- For å trives på fritiden min har jeg har en

i Scana.
Med disse forutsetningene vil Jan Øyvind

hytte på Gullingen som jeg bruker nå og

- Jeg gleder jeg meg til å begynne i ny jobb,

jobbe mot å styrke ytterligere Scana sin

da, forteller Jan Øyvind. Jeg har også en

sier Jan Øyvind. Det var riktignok vemo-

solide posisjon i Norge og resten av ver-

båt på fjorden som er fin å ha, spesielt i

dig å ta farvel med jobben jeg har hatt de

den. - Som det eneste spesialstålverket i

sommerhalvåret. Ellers har jeg kone og

siste syv årene. Vi var på en fellestur til

Norge, og én av de ledende stålleverandø-

fire gutter fra 13 til 18 år som krever sitt av

Ulvik forrige helg. Det ble min avslutning.

rer i Europa, burde det meste ligge godt til

min tid. Jeg har også bestemt meg for å

Men nå ser jeg frem til å ta fatt på nye opp-

rette for videre vekst og fremgang, sier

begynne å trimme. Det har det ikke blitt så

gaver og utfordringer i Scana. Jeg tror,

han.

mye av det i det siste, mest på grunn av
mye jobbing. Kanskje jeg skal bli med på

eller jeg vet, at jeg har en del å bidra med,
basert på min bakgrunn og erfaringer fra

På spørsmål om han kan beskrive seg selv

den populære Ståltrimmen? Jeg har hørt

produksjonsbedrifter.

med tre ord, kommer det kjapt: -

mye positivt om den!

Utålmodig, direkte og lyttende! Noen
Jan Øyvind er utdannet maskiningeniør

oppfatter meg gjerne som litt brå i begyn-

Red. anm.: Les mer om ståltrimmen på

og har cirka tolv års erfaring fra offshore

nelsen, på grunn av måten jeg oppfører

neste side!

prosjektering. Deretter jobbet han i

meg på. Men etter hvert som de blir kjent

NorStone med ansvar for avdelingen på

med meg, ser de at jeg bare er en ærlig

Tau og senere også Askøy. De siste syv

person som sier det jeg mener. Det er vik-

årene har han jobbet som administrerende

tig å vite hvor man har hverandre, synes

direktør i Norsk Stein på Jelsa. Og på man-

jeg. Jeg er selvfølgelig opptatt av å ha en

dag begynner han altså som ny adminis-

god tone med alle, gjerne litt uformell, og

trerende direktør i Scana Steel Stavanger.

jeg ønsker at folk kommer til meg dersom
de har noe på hjertet, det være seg positivt

Han jobber etter mottoet ”Prøv hele veien

så vel som negativt. Jeg liker også at det

å bli litt bedre, ellers blir du dårligere”.

skjer ting rundt meg hele tiden, jeg er en

Disse visdomsordene gjør at han alltid ser

energisk person. Men jeg tar ikke meg selv

etter forbedringspotensial i alle sitasjoner

høytidelig. Jeg kan godt le av meg selv, og
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Personalia
Alder: 49 år
Sivilstatus: Gift, fire barn
Bosted: Hjelmeland
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Kom i form
med fysioterapi og trening!

Med kyndige hender og gode råd behandler og forebygger hun arbeidsplager. Fysioterapeut og akupunktør Gina
Jones er på plass på Scana to ganger i uken og lokker med god, gammeldags knaing og spesialsydde treningsprogram til alle som ønsker det. Og hun oppfordrer enda flere til å komme!
- Ja, tilbakemeldingene har vært uteluk-

onsdag fra kl. 08.00-15.00. Vi har uteluk-

kende positive, sier Gina. Alle som har

kende fått positive tilbakemeldinger på til-

vært hos meg, både unge og eldre, fra pro-

taket, og er derfor svært fornøyd med situ-

duksjonen og administrasjonen, har fun-

asjonen. Dette kommer til å fortsette!

net behandlingen meget tilfredsstillende.
Pasientene føler virkelig at de blir tatt i og

I tillegg til å gi behandling, har Gina i

at stive skuldre og nakker blir knadd opp

kraft av sitt yrke også rollen som rådgiver

slik at de blir mer bevegelige. I tillegg

innen forebyggende tiltak de ansatte selv

trives jeg godt selv med å være på Scana,

kan ta i bruk. Herunder kommer blant

det er en god gjeng som jobber her!

annet regelmessig trening og fysisk aktivitet, som på Scana gjøres til sosiale og

I juni i fjor begynte Gina som fast fysio-

motiverende aktiviteter for alle. Det er

terapeut på Scana, etter initiativ fra perso-

blant annet laget til et innendørs trenings-

nalsjef Agnas Eystberg og ledelsen.

rom med helt nytt treningsutstyr hvor de
ansatte kan trene så mye de vil, fra åtte til

- Arbeidet på Scana, spesielt ute i produk-

åtte, mandag til fredag. I tillegg organise-

sjonen, men også i administrasjonen, kan

rer Ståltrimmen utendørs fellesturer og

være meget ensidig og belastende. Vi ville

aktiviteter hele året, se komplett aktivi-

derfor sette i verk tiltak for å forebygge,

tetskalender for 2008 til høyre.

samt behandle, mange av de typiske
arbeidsplagene, sier Agnas. Resultatet ble

Ønsker du en time hos fysioterapeut

at vi inngikk en avtale med Gina, en

Gina, ring og bestill på tlf. 90 52 55 43!

hyggelig, ung fysioterapeut og akupunk-

For mer informasjon om Ståltrimmen,

tør, som nå er hos oss hver mandag og

ta kontakt med Agnas Eystberg.
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Skadestatistikk 2007
Skader totalt

Ståltrimmen

Skader med fravær

Aktivitetsprogram for 2008
Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Mars

KICK OFF – treningsrom – fysio
Navn: StålPULZ?

Styret Ståltrim

Mars/April

Skitur til Lyngsheia – alle mann alle
Base Folkehjelpshytta i Lyngsheia
Turen passer for alle
Alternativ: Gullingen evt. Sirdalen

Fraværsdager

Ola Vestbø
Agnas

April

”Sykle til jobb aksjon” lokal

April / Mai

Fjellturer – sikre merking av Styrkeprøven
Annonseres et par dager før.
Heiahorn, Småsilhorn, Botnafjellet,
Krossfjellet, Naganibba,
Revafjellet og ”halvbroren”

Mai

Styrkeprøven i Strand
7 over 700 meter.
Passer best for tøffingen!

Agnas

Sommeravslutning
For ansatte m. Familie

Styret Ståltrim

Golf arrangement

Einar

Kuviga - kveldstur på sykkel
(grill evt.reker)

Ronald

September

Fellestur Moslivarden
Servering på Preikestolhytta etterpå.
Fotball turnering

Styret
Terje/ Frode

Oktober

Fjelltur – Tårnfjellet ca 3-5 timer

Styret

Andre tiltak

AktiviteterAnsvarlig
StålPULZ Åpningstider 08-20 man/fred
Akilles - medlemskap sponses
med kr. 100,- i mnd.
Dart

Juni

August

Olav/Terje

Sykefravær 2007

September

September

Staaltrim/styre
Nils Terje
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Sykefravær pr år

Returadresse:
Scana Steel Stavanger, 4100 Jørpeland

Personalnytt

AKAN-utvalget

Nyansatte desember:

Kontaktpersoner

Glenn Kenneth Meling
Operatør smelteverk
Harald Sporaland
Operatør støperi

Morten Næss
Tlf. 907 47 955
Helge Andersen
Tlf. 414 59 435

Trond Rune Tjentland
Material- og transportkoordinator

Nyansatte januar:

Satsing på seniorer

Henning Norgren
Elektriker

Kompetansen som seniorene ved Scana
Nina Makedonski

innehar er uvurderlig og uerstattelig. Det

Operatør smelteverk

arbeides derfor kontinuerlig med å beholde denne arbeidskraften, ved å motivere

Vi ønsker alle nyansatte velkommen!

seniorene til å være lenger i arbeid enn de
ville ha vært dersom de benytter seg av
AFP ved fylte 62 år. Det arbeides mot å

Sluttet desember:

skape en så trivelig arbeidsplass og så

Erik Ødegård - overgang til SMTC

friske og motiverte medarbeidere at de i

Frode Liestøl

større grad velger å bli i jobbene sine til

Kjell Henning Meling - overg. til SMTC

oppnådd pensjonsalder. Først og fremst

Kjell Øyvind Pedersen

50 år:

Olav Bøe - overgang til SOT

Ole Jakobsen

14.01.2008

ker sine egne ressurser til beste både for

Stian Brekke - permisjon 2 år

Jan Langeland

17.01.2008

seg selv og for virksomheten.

Stian Fjelde

Sigve Breivik

28.01.2008

Jan Ravnås

06.03.2008

Vi takker for innsatsen på stålverket
og ønsker lykke til videre!

handler det om å bidra til at seniorene bru-

Tiltak 1: Ekstra fridager
Tiltak 2: Økt årslønn

Vi gratulerer!

Tiltak 3: Redusert stilling, full lønn

