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Vi ønsker alle våre lesere en riktig God Jul og et Godt Nytt År!



Sjefen har ordet

Kjære medarbeidere!

Året 2008 går mot slutten, og det er enormt mye snakk 

om fi nanskrise. I alle aviser og nyhetssendinger blir det 

fokusert på fi nanskrisen. Vi er alle opptatt av hvilke 

konse kvenser den vil kunne få for oss. Det ses nå på 

hvilke  tiltak som må gjennomføres dersom fi nanskrisen 

skulle slå til for fullt. 

I første omgang ser det ikke ut til at de markedssegmentene  

vi er inne i vil få de store reduksjonene. Men dette kan fort 

endre seg. Det eneste som er klart, er at vi vil møte 

sterkere  konkurranse og at det vil stilles enda høyere krav 

til kvalitet og leverings pålitelighet. Dette vil kreve enda 

mer av hver enkelt av oss, og vi må være mye mer bevisste  

på hvordan vi utfører  våre arbeidsoppgaver. 

Alle oppgaver mellom kundeoppfølging og salg til det å få 

inn penger på konto blir gjennomgått og vurdert. Vi må 

hele tiden være bedre enn våre konkurrenter. I den siste 

tiden har vi blitt bedre på leveringspåliteligheten, og 

kvaliteten er også noe forbedret. Dette må vi ha på plass 

før årsskiftet, og jeg tror vi skal klare det. 

I budsjettet for 2009 legger vi opp til en produksjons-

økning i forhold til inneværende år. Dette blir en utfordring, 

som vi alle sammen må anstrenge oss for å klare. Person-

lig er jeg overbevist om at vi sammen skal klare dette!

Så vil jeg ønske alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Kjell Steinar Moen

Gift, 3 barn
25-årsjubileum i september 2009 

Leser: Helst aviser
TV: Ser gjerne en god actionfi lm 
Musikk: Hobby nummer 1. 
Han holder på å innrede en 
egen spillestove på låven. 
Fritiden: Driver et småbruk, 
liker å snekre og bygger opp 
en gammel skysstasjon som 
han arvet etter bestefaren. 
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Avdelingslederen heter Kjell Steinar 
Moen og er en rolig og hyggelig kar, som 
virker som han har kontroll på det meste. 
Han bor på Vatne i Bjørheimsbygd, der 
han har et gardsbruk. Før i tiden var han 
dobbeltarbeidende med full jobb både 
på stålverket og gardsbruket, men det 
ble for krevende. Men om han nå holder  
seg til å skjøtte jobben på stålverket, har 
han likevel hendene fulle på hjemme bane 
også. Han liker å snekre, og er godt i gang 
med å lage til et studio eller en spille-
stove hjemme på låven. Musikk er hans 
hobby nummer 1. Dessuten har han arvet 
en gammel skysstasjon etter sin bestefar, 
som han nå arbeider med å sette i stand. 
Han vet ikke riktig hva det blir til, sier 
han, men ser for seg at han i perioder 
kan gjenåpne driften av skysstasjonen for 
turister  og andre interesserte. 

Men til daglig leder han altså arbeidet i 
Pusseriet, der de nokså nylig har fått en 
avansert slipemaskin, en såkalt slipe-
manipulator. I Pusseriet bearbeides det 
støypte produktet. Her fjernes matere og 
her foretas det kontroll og kvalitetssikring. 

Godset pusses og slipes, og repareres ved 
behov. Det som foregår i Pusseriet er 
grovmaskinering,  understreker avdelings-
lederen.  Som regel stanser arbeidet på 
et pusset stadium før godset går grov-
maskinert til viderebehandling i Maski-
neringen. Deretter overtar Pusseriet fi n-
pussen, for å si det sånn, før det endelige 
produktet overleveres til kunden. 

Kontrollområdet er i P2. Her ser man etter  
feil og sprekker i godset. Til dette benyttes  
magnetpulver, og så settes det strøm i 
stålet.  Hvis de fi nner feil, går produktet til 
reparasjon i samme avdeling. Det er ikke 
en jobb for hvem som helst. Kontrolløren 
skal ha trente øyne, lang utdannelse og 
mange sertifi kater. Det stilles store krav til 
kompetanse, og kontrollørene må foreta en 
formell oppgradering av sine kunnskaper 
annet hvert år. 

Denne dagen er det Arve Eie som er på post. 
Han kontrollerer en mindre komponent 
som skal sveises sammen i en større helhet 
på Rosenberg for befraktning til Brasil. 

I P2 er tempoet høyt og ferdighetene 
store. Dette med forløp og kontinuitet 
slår oss; hvordan alt henger sammen i 
en kjede, der hver del av prosessen er 
like viktig for det endelige produktet. Og 
avdelingslederen selv, Kjell Steinar Moen, 
representerer på mange måter kontinui-
teten i de menneskelige  ressursene. Beste-
faren hans var nemlig avdelingsleder på 
Pusseriet i krigsårene og i etterkrigstiden, 
og han drev i sin tid den skysstasjonen 
som Kjell Steinar Moen nå er i gang med 
å restaurere. Og Moens far var hele 40 år 
på stålverket. Så ting går i arv. Som far, så 
sønn. Slekt skal følge slekters gang, som 
det heter i disse juletider. For det hører 
med til dette bildet at også Kjell Steinar 
Moens yngste sønn allerede har rukket å 
få et år på baken i smelteverket. 

Men om det er høyt tempo i Pusseriet i 
hverdagen, ser avdelingslederen for seg 
en tradisjonell, rolig og fredfull julefeiring  
sammen med den nærmeste familien 
hjemme i Bjørheimsbygd. 

 Høyt tempo  
  i Pusseriet  

Pusseriet har totalt 33 mann i arbeid fordelt på to fysisk atskilte avdelinger, P1 og P2. I P1 gjøres 

grovarbeidet, i P2 er kontrollområdet. Godset kommer ferdig  støypt til Pusseriet, som gjennom 

ulike prosesser bearbeider produktet. Når Stålverksnytt kommer på besøk i P1, står det en masse 

støypegods rundt om på gulvene. Noe av det er ennå varmt, og kjøles ned med store vifter.   
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Det er mange spreke folk på stålverket. Om Sigve Amdal i Maskineringen (se Stålverksnytt 2/2008) er ekstremsportutøveren, 

må Kjell Magnor Kvalvåg, som fylte 60 år i september, være bedriftens fremste utøver av utholdenhetsidrett. Dessuten er 

han vannjet-eksperten i Pusseriet, sies det. Den tingen som Kvalvåg ikke kan om det, er det i grunnen ikke verdt å vite, blir 

det sagt. Selv er Kvalvåg mer beskjeden, og sier om saken at ”de tingene der er nok litt overdrevet.” 

Kvalvåg begynte på stålverket i 1965, og 
var fram til 1978 i hardtmetall og veiskjær. 
Da fant han ut at han ville begynne på 
Bibel- og misjonsskolen i Oslo. Her gikk 
han i to år på en leder- og forkynnerlinje, 
før han deretter ble omreisende emissær  i 
hjemfylket, mens han innimellom arbeidet  
med jernbinding og støyping på anlegg 
rundt omkring, bl.a. i Hinnavågen. Men 
etter en 8-9 år på dette omfl akkende viset, 
vendte han tilbake til stålverket den 2. mai 
1988. Siden har han vært her, i Pusseriet, og 
med tiden har han altså blitt en anerkjent 
ekspert på sliping av vannjet-godset som 
skal til Rolls-Royce. En gang var han og 
produktutviklingsgruppen også på besøk 
hos Rolls-Royce. ”Det var interessant å se 
hvordan de ordnet med tingene der borte,” 
sier han om det. 

Kvalvåg er fra Jørpeland, og har også 
bodd her i 30 år. Men i dag bor han i Alsvik,  
halvannen mil unna. Og det bringer oss i 
grunnen til dette med å være i god form 
og drive med idrett, for Kvalvåg sykler 
til jobben. Han har alltid likt å sykle, 
forteller han, og så liker han godt å ta seg 

en tur i skog og mark. Kanskje er det denne 
interessen  for å være utendørs og å holde 
seg i bevegelse som fått ham til å delta i 
både Vasaloppet og Sesilåmi, sistnevnte 
hele 15 ganger. Han skal gå løpet igjen til 
våren, sier han, hvis helsen og alt er bra. 
”Jeg har vært heldig, jeg har god helse,” sier 
Kvalvåg. ”Og så har jeg forsøkt å gjøre litt 
selv. Jeg har alltid likt å bevege meg, sykle 
og gå i heiene, gå litt på rulleski og sånt.”

Som naturlig er, har julehøytiden en større 
betydning for Kvalvåg enn for mange 
andre.  Han har et personlig forhold til 
julens budskap, og ser alltid spesielt 
fram til denne høytiden. ”Vi leser jo jule-
evangeliet på julaften,” sier han. ”Det hører  
med.” Ellers blir det å kose seg med god 
mat i selskap med de nærmeste. I mange 
år var det torsk som sto på bordet,  og torsk 
er det Kvalvåg selv liker aller best. Men 
barna hans likte det ikke, så med tiden ble 
det pinnekjøtt i stedet. ”Og til jul er vi alle 
samlet,” forteller han. ”Jeg har to i Oslo, de 
kommer også. Det blir en dobbel høytid, 
kan du si,” smiler Kvalvåg. 

Vannjet-eksperten

Kjell Magnor Kvalvåg

60 år.
Gift, 3 voksne barn. 
33 år på stålverket (i to omganger) 

Liker å lese: Bibelen, kirkehistorie.
Ser på tv: Nyheter og debattprogrammer.
Musikk: Klassisk og religiøs musikk. 
Gjør på fritiden: Har hund, liker turer i 
skog og mark. Holder veden til huset og 
setter pris på en sykkeltur. Gjenganger 
i Vasaloppet og Sesilåmi.
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Stålverket er en smeltedigel i mer enn én forstand. Her arbeider folk fra ulike kulturer, religioner og 
nasjoner side om side og, må vi legge til, i den største fred og fordragelighet. En ting er den svenske 
invasjonen og innslagene fra Sveits, Færøyene og Øst-Europa. Men vi har også folk her som er langt 

hjemmefra, dyktige  og fl inke med arbeidere fra Asia, Afrika og Midtøsten. 

 
Medregnet Norge arbeider det folk fra 14 nasjonaliteter på stålverket. Vi er stolte av mangfoldet. Men 
til forskjell fra våre nærmeste naboer i Sverige, for eksempel, som stort sett har den samme kulturelle 
bakgrunn og materielle grunnlag som nordmenn, bærer fl ere av våre kolleger på historier som knapt 
er til å tro og erfaringer som nesten går hinsides vår fatteevne. Det er kanskje også noe å ta med seg, 
når vi nå går inn i julen. 

   En internasjonal 
  smeltedigel

1. Færøyene - Agnas Eystberg

2. Sverige - Thomas Eriksson, Jens Eriksson, 

Conny Jernberg og Peter Lidegran

3. Sveits - Katharina Fowler

4. Kroatia - Miro Durdevic

5. Polen - Mickahl Lopata og Wojciech Tomasihiewicz

6. Bosnia - Kemal og Nedzad Abedinoski

7. Bulgaria - Anelia Andreeva

8. Libanon - Bassam Jradi

9. Irak - Achmed Gebory og Ali Hamoudy

10. Somalia - Mohamed Echmed og Mukthar Mohamed Osoble

11. Afghanistan - Alizade Morteza og Kamali Sultan

12. Kina - Jin Hiong Chen

13. Filippinene - Warren J. Remedios og Jerome Reynes



Folk på stålverket kommer fra nær sagt 
alle verdens hjørner. Mohamed Echmed, 
for eksempel, 18 år gammel lærling 
i Pusseriet, kommer opprinnelig fra 
Uganda,  men han og familien ble tvunget 
til å fl ykte på grunn av krig. De tok seg 
til Somalia, men der var det også krig og 
uroligheter, og etter bare et års tid der, ble 
de på ny tvunget til å fl ykte. Slik havnet de 
etter en lang og strabasiøs ferd i Norge og, 
av alle steder, på Jørpeland. Hvis vi fore-
stiller oss at vi skulle ha reist den motsatte 
veien og endt opp som bomullsplukkere i 
Uganda, får vi vel en pekepinn om hvor 
stor en slik overgang må være. 

Mohamed Echmed har bodd i Norge i 17 
år nå. Han hører til her og har alle minnene 
og vennene sine her, som han sier, så han 
kan ikke helt se for seg at han kommer til å 
fl ytte tilbake. Han trives godt i jobben. Det 
er et bra miljø og han føler at han har blitt 
tatt godt imot. Han har mye å gjøre og synes 
oppgavene er interessante. Det første 
møtet med stålverket fi kk han under et 
skolebesøk, og dermed var interessen 
vakt. Han har i grunnen alltid hatt lyst til å 
jobbe  med slike ting, forteller han, og han 
har en forkjærlighet for mekanikk. Der ser 
han også store utviklingsmuligheter og 
spennende utfordringer i jobben. 

Om man ser bort fra en uvanlig bakgrunn, 
er det ikke mye ved Mohamed Echmed 
som skiller seg nevneverdig fra en hvilken 
som helst ungdom på Jørpeland. Bortsett 
fra én ting: Mohamed Echmed er praktiser-
ende muslim. Det betyr bl.a. at han daglig 
vender seg mot Mekka i bønn.  Han humrer 
litt av vår uvitenhet når Stålverksnytt spør 
om han også vender seg mot Mekka når 
han jobber i Pusseriet, og forklarer at han 
stort sett legger religionsutøvelsen til etter  
arbeidstid. I islam er det fastemåneden 
Ramadan, som nylig ble avsluttet, og den 
påfølgende festen som markerer slutten 
på fasten, som er den store høytiden. Fas-
ten gjelder fra soloppgang til solnedgang, 
og i fastemåneden skal man avstå fra enh-
ver handling som regnes som et brudd på 
fasten. Skikken skriver seg fra at profeten 
Muhammed ifølge tradisjonen mottok 
sine åpenbaringer på denne tiden av året. 
Som med den kristne påskefeiringen kan 
tidspunktet for Ramadan variere noe, men 
fasten fi nner stort sett sted i september-
oktober. 

For Muhamed Echmed skiller altså ikke 
julen seg noe særlig fra en hvilken som 
helst annen hverdag. Men vi får tro at han 
sikkert setter pris på fridagene. 
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Mohamed Echmed

18 år, lærling

Et halvt år på stålverket

Opprinnelig fra Uganda, muslim

Ser på tv: Helst Discovery Channel 

og vitenskapsprogrammer.

Hører på: Hip-hop og rap, men 

liker mye forskjellig. 

Gjør på fritiden: Liker å gå lange 

turer i nærmiljøet. 

Internasjonalt mangfold  

“Det er her jeg hører til. 
Her har jeg minnene 
og vennene mine.”

     Uganda

Republikk i Afrika.

Grenser til: Tanzania, Rwanda, Kongo, 

Sudan og Kenya. 

Befolkning: ca 30 millioner. 80% er bønder. 

Hovedstad: Kampala. 

Språk: Engelsk, swahili og arabisk. 

Hovedeksport: Kaffe, te og bomull. 

Nær halvparten av befolkningen er under 

15 år. Landet er avhengig av utenlandsk 

økonomisk støtte. 

     Somalia

Republikk på Afrikas Horn, tidligere 

britisk og italiensk koloni. 

Grenser til: Djibouti, Etiopia og Kenya. 

Afrikas lengste kystlinje mot Adenbukta 

og Det indiske hav. 

Befolkning: ca 10 millioner.

Hovedstad: Mogadishu.

Språk: Somali. 

Hovedeksport: Kaffe og bomull. 

Gjennomsnittsalder er 17 år. Somalia har 

vært uten sentralregjering og rettsapparat 

siden Muhammed Siad Barre ble styrtet 

i 1991. Det råder borgerkrigsliknende 

tilstander i landet, som i den senere tid har 

vært i nyhetsbildet i forbindelse med 

piratvirksomheten i Adenbukta. 

Kilde: Wikipedia



”Jeg er lykkelig her!” smiler Wojciech 
Tomasihiewicz når vi spør om han trives. 
Han er 30 år, kommer fra Gdansk i Polen 
og har arbeidet som sveiser på stålverket 
i halvannet år. For ikke lenge siden kom 
også kjæresten hans fra Polen. Sammen 
har de funnet seg til rette på Jørpeland. De 
ser for seg en fremtid her, og har begynt på 
norskkurs i Stavanger. Og som den blide 
polakken sier: ”Jeg er optimist!”

Hjemme i Gdansk jobbet Wojciech 
Tomasihiewicz mye med biler, og helst 
med karosseriarbeid, med sveising, opp-
retting og lakkering. Turen til Norge tok 
han først og fremst for å fi nne arbeid. 
Den gangen så han for seg noen måned-
ers opp hold, der han kunne tjene seg opp 
noen kroner og så vende hjem igjen. Men 
da han kom til Jørpeland og fi kk se stedet, 
forteller han, mistet han i grunnen lysten 
på å reise hjem igjen. Og for en mann som 
setter pris på å fi ske og gå turer i skog og 

mark, har jo også Jørpeland og distriktet 
mer enn nok å by på. 

Wojciech Tomasihiewicz er katolikk, men 
den polske og katolske juletradi sjonen 
skiller seg ikke nevneverdig fra den  norske 
og protestantiske. Også han kommer  til 
å kjøpe juletre, dekorere det og lage god 
julemat. Hovedretten er ørret, som seg 
kanskje hør og bør for en sportsfi sker, og 
ellers består julemåltidene av utvalgte 
polske  spesialiteter. ”I julen spiser vi så 
mye vi kan,” forteller han. ”For resten av 
vinteren går stort sett med til arbeid.” 

Han og kjæresten skal feire jul på Jørpe-
land, og han ser fram til å få besøk av 
moren.  Og så er det tradisjon å gå i kirken. 
Vi spør om han da må gå i den katolske 
kirken i Stavanger, men da smiler han som 
om han skal til å røpe en hemmelighet, 
og svarer: ”Nei, det blir her på Jørpeland. 
Gud er jo overalt.”
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Sveiseren fra Gdansk  

Wojciech 
Thomasihiewicz

30 år, sveiser

Halvannet år på stålverket

Opprinnelig fra Polen, katolikk

Leser: Lite. Men gleder seg til 

den dagen han kan lese norsk. 

Ser på tv: Helst nyheter. For, som 

han smilende forklarer: Politikk 

i Polen er den beste komedien. 

Musikk: Liker alt mulig, i alle 

slags sjangrer. 
Gjør på fritiden: 

Liker å fi ske og gå tur. 

”I julen spiser vi så mye vi kan. 
 Resten av vinteren går med til arbeid.”

     Polen

Republikk i Sentral-Europa.

Grenser til: Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, 

Ukraina, Hviterussland, Litauen og 

Russland. Deler sjøgrense med Sverige 

og Danmark. 

Befolkning: ca 38 millioner, der fl ertallet 

er bosatt i de store byene Lodz, Krakow og 

Warszawa. 

Hovedstad: Warszawa. 

Selvstendig i 1918, men under kommunist-

styre fra 1945. Den tredje polske republikk 

så formelt dagens lys da Polen kvittet seg 

med kommuniststyret i 1989. Landet er et 

parlamentarisk demokrati og det sjette mest 

folkerike land i EU. 

     Gdansk

Gdansk, grunnlagt år 997, regnes som en av 

Europas vakreste middelalderbyer. I våre 

dager er nok byen mest kjent som stedet der 

fagbevegelsen Solidaritet ble grunnlagt i 

1980. Det var her fagforeningsmannen Lech 

Walesa jobbet som elektriker på et skips-

verft før han ble frontfi guren i det polske 

Solidaritetsopprøret. Disse begivenhetene 

anses i dag som begynnelsen til slutten for 

det kommunistiske systemet i Øst-Europa.

Kilde: Wikipedia
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Peter Lidegran kom til stålverket for 
snart to år siden etter tre år ved Centre 
de Recherche  de Trappes (CRT) utenfor 
Paris. Til å begynne med jobbet han med 
prosess utvikling mot stålverket for Scana 
MTC. Etter en tid oppdaget han at det 
egentlig ikke fantes noe velfungerende 
kvalitets system på Scana, i alle fall ikke slik 
Lidegran  vurderte det ut fra sitt svenske  
perspektiv. Og så ble det som det så ofte 
blir med den slags: Den som påpeker det, 
ender selv opp med jobben. 

Nå om dagen arbeider han mye med rekla-
masjonssystemet. 2008 har vært et år med 
uvanlig mange reklamasjoner, og Lidegran 
har arbeidet systematisk med å fi nne ut hvor 

skoen trykker og hva som kan forbedres.  
Det dreier seg om ulike typer  feil, forteller 
han. Noen ganger har det oppstått feil på 
grunn av dårlig  kommu nikasjon, enten 
internt eller mellom  oss og kunden, mens 
andre ganger kan leveransen  simpelthen 
være av feil materiale. En periode forekom 
det en del feil på smidd stål, men Lidegran 
er tilfreds med at de lyktes i å identifi sere 
årsakene til dette og fi kk foretatt nødven-
dige investeringer for å sikre kvaliteten. 

Det fi nnes en konkret målsetting, forklarer  
Lidegran, som går på at stålverkets kost-
nader på kvalitetssvikt ikke skal overstige 
2% av omsetningen. ”Men altså,” sier han, 
og smiler: ”Vi kan jo ikke jobbe med slike 
prosenter. Vi må jobbe med målsettinger 
som går på at vi blir bedre for hver gang 
vi gjør en feil, fi nne forbedringspotensi-
alet og til slutt kanskje ende opp med helt 
å eliminere en bestemt type feil.” For det 
kvalitetssjefen først og fremst ønsker seg, 
er en større bevissthet omkring dette i hele 
organisasjonen. På sikt vil vi dermed også 
kunne bli fl inkere til å rapportere når saker 
og ting ikke går helt som vi hadde tenkt 
oss, mener han. 

 Kresen kvalitetssjef
Peter Lidegran

Det er en utbredt og ikke nødvendigvis sann generalisering at svenskene er mer systematiske og bedre til å holde avtaler 

og passe tiden enn vi nordmenn. Derfor er det kanskje ikke så rart at stålverkets kvalitetssjef er fra Sverige. Han heter Peter 

Lidegran, og er utdannet bergsingeniør og metallurg fra Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), som er det største og eldste 

tekniske universitet i Sverige, med stor forskningsvirksomhet og en omfattende årlig uteksaminering av sivilingeniører.  

”Det er alltid 
mennesket 

som er viktigst.”



Peter Lidegran

Kvalitetssjef
46 år, gift, fi re barn.
Snart to år på stålverket. 

Gjør på fritiden: Spiller badminton 
og er entusiastisk medlem av 
brettspillklubben Preikestolen 
Gamers. Kirken har alltid vært en 
viktig del av hans liv, og familien 
Lidegran har i så måte funnet seg 
vel til rette i miljøet på Jørpeland.   

     Sverige

Kongeriket Sverige ligger på den skandi-

naviske halvøy med grense til Norge og 

Finland. Befolkning: ca 9 millioner. Store deler 

av Nord-Sverige er dekket av skog og er rike 

på naturressurser. Sør-Sverige er et grøderikt 

jordbruksområde med stor produksjon av 

blant annet hvete, poteter, sukkerroer og kjøtt. 

Midt-Sverige er landets fi nansielle og industri-

elle sentrum, blant annet med en høyt utviklet 

metallurgisk industri. Det private næringslivet 

står for omtrent 90% av landets BNP. Under-

støttet av fred og nøytralitet gjennom hele det 

forrige århundret, har Sverige oppnådd en 

svært høy levestandard. Scana har virksomhet 

i Björneborg, Söderfors og Booforge. 

Kilde: Wikipedia
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”Men vi oppdager heldigvis mye selv,” 
sier han. ”Og sånn må det være. Ingenting  
er verre enn når kundene oppdager 
feilen.” Men en av utfordringene har vært 
at feil som oppstår gjerne løses der og 
da, uten at det nedfelles årsaker, tiltak og 
forklaringer i skriftlig form. Dermed blir 
det også vanskelig  for Lidegran og andre 
som arbeider  med slike problemstillinger å 
kunne fange opp disse avvikene på en slik 
måte at vi kan begynne å se på de grunn-
leggende årsakene og iverksette nødven-
dige tiltak deretter. ”Hver feil koster jo 
penger,” sier Lidegran. ”Hvis folk bare 
visste  hva vi kan tjene på å jobbe system-
atisk med disse tingene, tror jeg vi ville hatt 
en helt annen bevissthet omkring det.”

Ja, så tenkte Stålverksnytt at det 
kunne være interessant å ta rede på om 
kvalitetssjefen er like kvalitetsbevisst og 
systematisk i privatlivet, men det er visst 
litt både-og med det nå om dagen. Peter 
Lidegran ble nemlig far igjen for halv annet 
år siden. ”Så nå har jeg fått en påmin-
nelse om hvordan det er å ikke få sove om 
natten,”  smiler han. Og med fi re barn i 
huset sier det seg selv at alt ikke bestandig  
kan gå like ryddig for seg. Men noe av 
den systematiske tenkningen, får vi anta, 
tar kvalitetssjefen med seg når han hver 
mandagskveld spiller brettspill sammen 
med medlemmene i Preikestolen Gamers. 
Dessuten trengs det sikkert litt taktiske og 
strategiske ferdigheter når Lidegran hver 

torsdag spiller badminton sammen med 
”en gjeng passelig overvektige kompiser 
på omtrent samme ferdighetsnivå,” som 
han lattermildt beskriver det. 

Kirken har alltid vært viktig for Peter 
Lidegran, og julen har alltid hatt et klart 
budskap og en stor betydning for ham. I 
år skal imidlertid fru Lidegran jobbe på 
julekvelden, så det blir til at kvalitets sjefen 
feirer høytiden sammen med barna på 
tradisjonelt svensk vis. Der blir det i alle 
fall ingen avvik fra normale prosedyrer. 

“Hver feil 
koster penger.”
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Flott film om Lysefjorden
Den store franske dikteren Victor Hugo beskrev en gang på 1800-tallet Lysefjorden som det 

frykteligste sted på jord, enda han selv aldri hadde vært der. ”Vannet er tungt og svart og 

ryster i en feber av uavbrutte stormer,” skrev Hugo. ”Midt i dette farvann, i denne ørken, går 

en stor, dyster gate. En gate som ingen går på, intet skip våger seg inn der.” Nåvel. Som med 

så mangt annet, skal jo også dette tas med en klype salt.  

Driftslederen i Maskinering, Eivind Fosså, 
har i alle fall våget seg inn der. Resultatet 
er en ny, fl ott fi lm om Lyse fjorden og til-
støtende severdigheter, som i motsetning 
til Victor Hugo bekrefter området som et av 
verdens vakreste reisemål. Ideen til fi lmen  
fi kk Fosså da han befant seg i utlandet  i 
sommer. Det forekom ham at det ikke var 
all verdens med suvenirer som den almin-
nelige turist kunne ta med seg hjem igjen,  
bortsett fra postkort og  t-skjorter.  Han 
grublet litt på dette og diskuterte  det med 
sin kone, Astrid Hus. De gikk sammen 
med Kurt Lisø og Åshild Hus om å starte 
produksjonsselskapet Urkraft, som med 

god sponsorhjelp fra bl.a. Scana, Forsand 
kommune og Alf I. Larsen, i disse dager 
er på markedet med sin første fi lm. ”Scana 
har vært svært positive til prosjektet fra 
første dag,” sier Eivind Fosså. ”Det har 
vært viktig for oss.”

Filmen har blitt et fl ott, tredelt portrett 
av området. Den ene delen går på Preike-
stolen, den andre delen omhandler selve 
Lysefjorden og tredje del tar for seg andre 
severdigheter. I tillegg medfølger det tre 
fl otte prospektkort. Kvaliteten er state of 
the art, som det heter på nynorsk, med 
topp HD-kvalitet og tilrettelagt for Blue 

Ray-teknologi. Utsalgsprisen er overkom-
melige 120 kroner, og fi lmen fås kjøpt 
overalt hvor turistene ferdes, fra Preike-
stolen til Tide-båtene og lokalbutikkene 
rundt omkring. 

Eivind Fosså er godt fornøyd med produk-
tet, som han har stor tro på. Han kan røpe 
at han har fl ere ideer i hatten, om det 
lykkes  med denne. Stålverksnytt tør tippe 
at fi lmen må ha interesse for langt fl ere 
enn turistene. Sannsynligvis havner nok 
fi lmen  under ganske mange lokale juletrær 
allerede i år. Uansett ønsker vi Eivind Fosså 
og Urkraft lykke til med prosjektet!

 ”Scana har vært svært 
positive til prosjektet 

fra første dag.”



Fredrik Kverneland

Siviløkonom
42 år, gift, 3 barn

Leser: Aviser og faglitteratur
Ser på TV: Det blir det ikke mye av.
Musikk: Liker alt fra klassisk til 
hardrock. 
Gjør på fritiden: Han har selv en aktiv 
musikerfortid i bandet Valhall, som også 
har hatt spillejobber her i distriktet. Nå 
har han børstet støvet av orkesteret. 
Ellers prøver han å benytte hytten på 
Sørlandet så ofte han kan. 

Det var da en snodig overskrift, tenker du kanskje. For her på stålverket er det 

vel fart nok i sakene? Ifølge kvalitetssjefen kan det jo noen ganger gå vel fort i 

svingene. Og det er vel litt av poenget: Vi kan alltid bli bedre! Mannen som har fått 

oppgaven med å se på hvordan vi kan bli bedre, heter Fredrik Kverneland, har en 

fortid som daglig leder i Bryne Fotballklubb (han har gått på kampene siden 1976), 

er frittstående konsulent på prosessforbedringer og har normalt kontorsted på 

Forus. Med tre barn blir det fort travle dager. Men som han sier: ”Det er verdt å stå 

opp tidlig for å få med seg dette! Dette prosjektet er et faglig eldorado!”

Prosjektet det er snakk om, som Fredrik  
Kverneland er satt til å lede, har fått 
betegnelsen L50, og går kort fortalt ut på 
å få ned gjennomløpstiden i produksjonen. 
Det er et svært omfattende prosjekt. Den 
fasen prosjektet nå er inne i, går ut på å 
kartlegge alle prosesser fra arbeidsordren  
ligger på bordet, via planlegging og inn-
kjøp, til de ulike produksjonsløpene. 
Hensikten  er altså å korte ned produksjons-
tiden og dermed også leveringstiden, slik 
at stålverket står igjen med mer på bunn-
linjen når dagen er omme. 

Kverneland går inn i disse ulike prosess-
ene, knytter til seg ressurspersoner, 
identifi serer  fl askehalser, analyserer og 

fi nner forbedringspotensialet. Han leverer 
fortløpende rapporter, og understreker at 
det er fl ere prosesser som løper parallelt.  
Hvis den endelige konklusjonen på 
arbeidet er at det må gjøres større endringer,  
kan L50-prosjektet komme til å strekke seg 
over lengre tid. 

Etter planen skal kartleggingsfasen være 
gjennomført til påske. Men først er det jul. 
Fredrik Kvernelands jul blir ganske enkel, 
forteller han. Han og familien setter seg på 
fl yet og reiser til Kanariøyene. Det har de 
gjort de siste fi re årene, og de trives godt 
med det. I år blir det derfor julemiddag i 
noen tusen fots høyde et sted over Europa. 

11

    Han som skal få mer 
 fart i sakene 
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   Jørpelandsvassdraget 
    Anleggsarbeidene er i gang
Arbeidet med å utbygge og oppgradere Jørpelandsvassdraget er nå godt i gang. Norges vassdrags- og energidirektorat 

(NVE) har gitt Jørpeland Kraft konsesjon for å oppgradere kraftverket Jørpeland II og bygge et nytt Jøssang Kraftverk. 

Arbeidet har allerede pågått en måneds tid, og vi har kommet fl ere hundre meter inn i fjellet, forteller prosjektleder for 

konsesjons behandlingen, Torulv Fjelde hos Scana. Anleggstiden er beregnet til 2,5 år. 

Hovedtrekkene i NVEs konklusjoner er at 
kombinasjonsløsningen som er valgt gir 
langt fl ere fordeler enn ulemper for både 
private og allmenne interesser. Kombina-
sjonsløsningen er en vesentlig dyrere ut-
bygging for utbygger, men løsningen gir 
en høyere og stabil vannføring i Jørpe-
landselva, samtidig som vassdragets ener-
gipotensial blir ivaretatt  på en god måte. 
Kombinasjonsløsningen gir også en re-
kke fordelaktige lokale ringvirkninger i 
anleggsperioden i form av investeringer 
og aktivitet, bidrag til tilrettelegging av 
næringsområde i Jørpeland og større frem-
tidige skatteinntekter til kommuner og fyl-
keskommune. 

Torulv Fjeldes rolle er delt, forteller han. 
På den ene siden sitter han med driftsans-
varet for Jørpeland Kraft, som Scana eier 
sammen med Lyse. I denne bestemte set-
tingen er det denne rollen han utøver. Han 
har hatt ansvaret for prosjektgruppen som 
skulle føre fram til konsesjon, og driver nå 
med grunneierforhandlinger. Der er det en 
rekke forhold som må avklares, blant annet  
spørsmålet om kompensasjon for fallrettig-
heter. Dessuten innebærer utbyggingen 
ulike typer økonomisk kompensasjon til stat 
og kommuner i form av konsesjonsavgifter, 
etableringen av et næringsfond, og oppret-
telse av ulike fond for naturforvaltning til 
opphjelp av fi sk, vilt og friluftsliv i Strand 
og Hjelmeland kommuner, samt midler til 
fi skeforeningens disposisjon og midler til 
utbedring av ferdselsmulighetene langs 
Jørpelandselva. 

Prosjektet får en rekke positive følger, sier 
Fjelde, og dette kombinasjonsalternativet 
er et godt eksempel på en utbygging hvor 
man har klart å ivareta både vassdragets  

miljøkvaliteter og dets energipotensial. 
Dessuten vil all masse som graves ut av tun-
nel-anlegget deponeres på Scanas område  
på Grøtnes, der det vil dannes en fyllings-
front mot sjøen og all overskuddsmasse 
fra Scanas produksjon brukes som bakfyll. 
”Med dette erverver vi rundt tjuefem tusen 
kvadratmeter som skal videreutvikles i sam-
arbeid med Strand kommune,” sier Fjelde. 
Kommunen  har behov for næringsareal, 
og Scana har behov for fyllareal, så dette 
blir forhåpentligvis en vinn-vinn-situasjon.  
Alternativet ville vært å kjøre massen 
bort til et godkjent deponi, noe som ville 
påført bedriften merkostnader på 7-8 
millioner kroner årlig, forteller Torulv 
Fjelde,  som med sine 38 år på stålverket 
er en av Scanas  veteraner. Fjelde har gått 
gradene fra opplæring på elektro, der han 
har sin faglige bakgrunn. 

Fjelde er ellers en reisevant kar. Han har 
hus i Thailand, og reiser derfor til Østen 
minst et par ganger i året. Senest i høst, 
da han var på en 12-dagerstur til Nepal 
sammen  med Kjell Ravnås, en annen veter-
an fra stålverket. Familien har ofte benyttet  
huset som base og foretatt utfl ukter hist 
og her. I fjor var de bl.a. på togtur i Kina, 
der Fjelde fi kk anledning til å studere ver-
dens største kraftverk på nært hold. Det, 
får vi anta, var en nyttig studietur,  nå som 
arbeidet med utbyggingen  av Jørpelands-
vassdraget er i gang. 

I julen venter Fjelde storinnrykk hjemme i 
Vågabakken. Med stort og smått blir de 14 
personer, forteller han, hvorav 7 barnebarn. 
Det ser han fram til. Og som i så mange 
hjem blir det tradisjonell norsk julefeiring 
med pinnekjøtt på bordet. 

Torulv Fjelde

Teknisk sjef
58 år. Gift, 3 barn. 
38 år på stålverket. 

Liker å lese: Reiseskildringer og 
spenningslitteratur. 
Ser på tv: Natur-, aktualitets- og 
debattprogrammer. 
Musikk: Altetende.
Gjør på fritiden: Har hytte som blir 
fl ittig brukt. 
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Fra forrige nummer har vi også valgt å 
sende ut Stålverksnytt til pensjonister.  Vi 
gjør dette fordi stålverket gjennom snart 
hundre år har vært av stor betydning  
for distriktet og fordi de aller fl este el-
dre har et forhold til bedriften. Så langt 
har dette tiltaket blitt svært godt mot-
tatt. Men ordningen  er nokså ny, og vi 
kan ikke være helt sikre på at vi sitter 
på oppdaterte  navne- og adresselister. 
Derfor:  Er det noen som ikke skal ha 
eller av en eller annen grunn ikke ønsker 
å motta Stålverksnytt, si vennligst fra så 
snart som mulig! Og om det er noen som 
burde og også ønsker  å motta Stålverk-
snytt, si vennligst fra om dette også!

Ta kontakt med HMS-sjef Morten Næss 
om disse tingene, tlf. 51743584. 

Stålverket har gleden av å invitere alle 
pensjonister til et informativt bedrifts-
besøk på nyåret, der vi vil presentere 
dagens  bedrift for alle interesserte. Det 
blir servert kaffe og kaker, og vi ser fram 
til en hyggelig påfølgende prat om gamle 
dager. Invitasjon vil bli sendt utpå nyåret. 

Scana Steel Stavanger har i 2008 sponset grunnkurset på den videre gående skolen på Tau, til sammen 4 klasser med 75 elever i fagene 
Teknisk  og Industriell Produksjon (TIP) og Elektro. Alle elevene får vernesko, hørselsvern  og vernebriller. TIP-klassene får kjele-
dresser og Elektro-klassene får elektrikervester. Stålverket legger ned et betydelig beløp i dette, og vi håper naturligvis å få det igjen i 
fremtiden  – i form av dyktig og motivert arbeidskraft! 

I 2010 er Scana Steel Stavanger 100 år. I den 
anledning planlegger vi en bok utgivelse  
som speiler bedriftens og lokal samfunnets  
historie gjennom hundre år. Foruten et 
rikholdig billedmateriale og bedriftens 
formelle historie, ser vi for oss å krydre 
bokverket med små anekdoter  og hyggelige 
hverdagshistorier om livet  på stålverket  
opp gjennom tidene. Alle pensjonister  og 
nåværende ansatte oppfordres  derfor til 
å komme med sine historier!  Ta kontakt 
med  Personal- og  organisasjonssjef Agnas 
Eystberg, tlf. 51743414. 

Viktig 
informasjon til 
pensjonistene!

Alle pensjonister 
inviteres til 
bedriftsbesøk!

Tur til Preikestolen!

Scana sponser yrkesskolen

100-årsjubileet: 
Vi søker bidragsytere!

Andre juledag er det tradisjon blant Scana-
ansatte å gå til Preikestolen. Gruppen av 
fjellvandrere vokser for hvert år. Bli med, 
du også! Avmarsj kl. 11 fra Preikestolhytta. 
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Men for å få dette til, trenger vi deltakere.  Vi oppfordrer  der-

for alle som har lyst til å være med på dette til å 

melde sin interesse  hos Personal. Vi satser  

på å stille med minimum 100 person-

er i rittet. Det er ikke nødvendig å 

ha noen som helst form for tren-

ingsbakgrunn for å være med, 

vi kommer  til å bygge oss 

opp sakte, men sikkert i ak-

tivitetsgrupper som kommer 

til å trene i større og mindre 

grupper. Rundt nyttår  arrangerer  

vi aktiviteter sammen, og bestiller  bl.a. 

spinningtime på Akilles. 

Administrerende direktør, Jan-Øyvind, 

HMS-sjef Morten og klubbformann 

Kjell Ove stiller som primus motorer for 

arrangementet,  og kommer til å gjennom-

føre rittet sammen med oss. Utstyret som 

trengs er en vanlig sykkel,  helst med noen gir. 

Vi har innhentet fordelaktige priser på alt utstyret  

som trengs, fra sykkel til hjelm og bekledning. Dette vil bli 

presentert  på informasjons møte  i desember.

Her vil vi også vise en liten fi lm fra 

Nordsjørittet.  I rittet kommer vi til å 

stille med mekkebil,  matstasjon og 

annet som naturlig hører med for 

at vi skal kunne gjennom føre løpet 

så knirkefritt som mulig.  Det vil 

bli trykket opp t-skjorter med en 

oppfordring om å melde seg på 

Nordsjørittet, og som en påmin-

nelse om hva vi her forsøker å få til sammen.  

Kanskje  er det veien fram som er målet.  Det 

er prosessen og lagbyggingen, og alt det som 

skjer av aktiviteter, trening og sosialt samvær 

som er hovedsaken. Selve Nordsjørittet er 

bonusen som kommer på toppen. Vi håper 

at mange har lyst til å bli med! I skrivende 

stund, primo desember, er vi 46 påmeldte. 

Bli med, du også! 

Scana deltar i Nordsjørittet 2009!
Fysisk aktivitet er helsefremmende, og aktiviteter sammen med kolleger er dessuten både kjekt og godt for lagfølelsen. 

Vi er ikke så opptatt av tiden vi bruker på å nå målet, men fokuserer på at vi skal gjennomføre de 85 kilometerne fra 

Egersund  til Sandnes ved å dra lasset sammen. 
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Høyt sykefravær

Scana Steel Stavanger har et høyt sykefravær, 
og arbeidet med å følge opp og forebygge må 
intensiveres  og prioriteres. Det foreligger rutin-
er for å forebygge fraværet, og det utarbeides  
nå presiseringer av eksisterende rutiner som 
skal følges av leder og ansatt ved fravær. 
Hovedproblemet er korttidsfraværet, som 
vi først setter fokus på. Korttidsfraværet må 
betraktelig ned innen utgangen av 1. kvartal 
2009. Vi trenger din innsats for å få det til. 

Bedriften er en IA-bedrift, og den ansatte i en 
IA-bedrift har medvirkningsplit ved alt syke-
fravær. Ved barnepassers sykdom eller sykt 
barn, skal foreldre dele på fraværet. Norsk 
Industri  beregner  bedriftens kostnader til kr 
3000 pr. dag ved korttidsfravær. I løpet av 
et år er det millionbeløp vi snakker om. Et 
lavere  sykefravær kommer både den ansatte, 
bedriften  og samfunnet til gode. 

Tema for bedriftens lederseminar blir ”Om 
rettig heter og plikter i en IA-bedrift”. Vi tar en 
gjennomgang av interne rutiner og spilleregler 
for ansatte og ledere, og setter fokus på hvordan  
vi ønsker å ha det på jobben. Alt fravær skal 
meldes direkte til leder på telefon. Fravær som 
meldes ved SMS eller gjennom andre, anses 
ikke som legitimt fravær, med unntak av når 
det anses  umulig selv å gi beskjed. 

Ansatte med høyt forbruk av egenmeldt fravær 
vil fra desember måned lettere miste retten til å 
bruke egenmeldinger. Det betyr at den enkelte  
vil måtte henvende seg til sin fastlege og få 
sykmelding i hvert enkelt tilfelle. Men før man 
mister retten til å bruke egenmelding, vil den 
enkelte bli innkalt til en samtale. 

Vi er en aktiv arbeidsplass som forsøker å 
fremme god helse, har utfordrende oppgaver, 
god trivsel og tilstreber lave fraværs- og ska-
detall. Det er et lederansvar å forebygge og 
tilrettelegge for en god dialog om sykefravær 
og tidlig attføring. IA-avtalen  har som ut-
gangspunkt at sykdom er en privatsak, mens 
sykefravær er en sak mellom  arbeidstaker og 
arbeidsgiver. 

Selv om vi har vært for skånt for de store ulykkene, er skadetallet altfor høyt. En skade er en skade 
for mye. Siden forrige nummer av Stålverksnytt er det registrert tre nye skader: 

   03.11.08  P2  Klemskade  9 dagers fravær   

   12.11.08  Smiverk Klemskade  1 dagers fravær   

   24.11.08  Maskinering Slipeskade  4 dagers fravær   

Tre nye skader

 

Tidspunkt Aktivitet Ansvar

Januar Forberedelse til Nordsjørittet på 8,5 mil i juni
 - hensikten er å gjennomføre –  Styret

2009 (Foreløpig plan for vår 2009)

Januar/ Febr Spinning på Akilles – felles Styret
 
Mai  STYRKEPRØVEN 
 7 Topp tur over 700 m. Agnas 

Juni Sommerfest for ansatte m. fam.  Styret

Andre tiltak Aktiviteter Ansvarlig

 StålPULZ  Åpningstider 08-20 man/fred Staaltrim/styre
  
 Akilles - medlemskap sponses med kr. 100,- i mnd.  Nils Terje 
  

Ståltrimmen
Aktivitetsprogram våren 2009

Skader totalt
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 Returadresse:
Scana Steel Stavanger,  4100 Jørpeland

 Personalnytt

Nyansatt 

Oktober

Bjørnar Berntsen 

– Vedlikehold, elektrisk

Vi ønsker Bjørnar velkommen! 

Sluttet 

November 

Merete Løberg - Salg 

Vi ønsker lykke til videre!

Lærlinger som har tatt fagbrev 

Juni

Stian Voster 
- Vedlikehold, mekanisk

Vetle Block Ihlen 
- Vedlikehold, sveis

September

Thomas Eie 
- Maskinering, maskinarbeiderfaget

Vi gratulerer med fagbrev!

Jubilanter 

60 år: 

Kjell Magnor Kvalvåg 06.09.08

Karleiv Tungland 18.10.08

Reidar Vetrhus 02.11.08

Terje Eliassen 29.11.08

Ola Vestbø 07.12.08

50 år:

Sigbjørn Vatland  04.10.08

Tom Reidar Rønneberg 08.10.08

Karl Holta 19.10.08

Harald Sporaland 04.11.08

Svein Konrad Voster 02.12.08

40 år:

Bjørn Helge Hinna 18.09.08

Tor Arne Barka 05.10.08

Svein Ole Fjelde 14.12.08

30 år:

Alizadeh Morteza 20.09.08

20 år:

Vetle Block Ihlen 26.10.08

Thomas Eie 13.12.08

John Byberg 25.12.08

Vi gratulerer med dagen!
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