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God påske!
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Sjefen har ordet

Gode emner

i smiverket

Kjære medarbeidere!
Vi har snart lagt første kvartal av 2009 bak oss, og ser nå

I smiverket er det en bemerkelsesverdig blanding av gamle

hvilken virkning finanskrisen har på oss. Belegget i

smihammere og moderne, høyteknologiske smimani-

produksjonen er lavt og horisonten kort. Første kvartal

pulatorer. Her møtes ny og gammel tid. De eldste maski-

har gått sånn noenlunde i henhold til budsjett, men da må
vi ikke glemme at budsjettet var meget lavt. Budsjettet for

nene er nær hundre år gamle, de nyeste har ennå ikke

resten av året er mye høyere og dermed vanskeligere å

nådd konfirmasjonsalder. Men det som binder alt i hop, er

nå. Jeg har brukt mye tid ute hos kundene det siste halve

menneskene: De dyktige fagfolkene som har fått sine fag-

året, og de ser for seg en redusert aktivitet i tiden fremover.

kunnskaper overlevert fra dem som var her før dem.

Heldigvis har Scana et godt ord på seg hos kundene, og
vi må ikke gi dem noen grunn til å skifte leverandør.
Vi må uansett få nye kunder, og øke vår markedsandel

Selve teknikken har jo endret seg, forteller avdelingslederen,

hos eksisterende kunder. Høy kvalitet, kort leveringstid

Ola Vestbø, en blid og imøtekommende mann med stor faglig

og produkter som gir bedre løsninger for kunden enn det

og personlig integritet. Skal vi dømme etter det korte møtet vårt

konkurrentenes produkter gjør, i tillegg til rett pris, er de

med ham, må han være en løsningsorientert, kunnskapsrik og

faktorer som er aller viktigst for å lykkes. Vi jobber med

omgjengelig motivator for sine medarbeidere. Vestbø har vært

noen nye kunder som kan gi oss langsiktige kontrakter på

i smiverket siden 1973, så han vet hva han snakker om. De som

store volum, men det forutsetter at vi gjør ting riktig første

kjenner til stålets rekrystallisering, kan det grunnleggende om

gang. Dette vil kreve enormt mye av samtlige ansatte.

smifaget, smiler han.

Alle må gjøre sine oppgaver på en optimal måte, det er
ikke noe slingringsmonn noe sted om vi skal lykkes. Vi

Når det gjelder smigods, er det først og fremst smelteverket

kan ikke slappe av på produktiviteten, den må bli bedre

som er leverandør av materialet i form av blokk. Smiverket

om vi skal klare å henge med.

mottar blokk i ulik størrelse og kvalitet, og stort sett bare

Andre kvartal blir meget tøff, og det er enda ikke ordre-

høylegert materiale, det vil si rustfritt og syrefast stål. Blokkene

reserver nok til å holde full produksjon. Salg jobber knall-

går til oppvarming i gassfyrte ovner, der det gjerne går med

hardt for å fylle opp med ordrer, men det er vanskelig og

en 8-24 timer på oppvarming før blokkene er klar for smiing.

sannsynligheten for at vi må permittere en del av våre

Det er ingen lett vei til målet, forteller Ola Vestbø. Stålet

medarbeidere ser ut til å være ganske stor.

trenger jo sin tid på å bli gjennomvarmet, så det er i grunnen
varmeledningen som styrer det hele. Etterpå går blokkene

L50-prosjektet er godt i gang, og for å lykkes må alle bidra

hovedsakelig til smipressen og blir smidde ut i emner for

og engasjere seg. Dette er meget viktig for at vi skal lykkes

videre behandling hos kundene, eller det kan være ferdig

og bli enda bedre. Når hver enkelt kommer opp med

smigods i form av propell- og pumpeakslinger, akslinger

forbedringsforslag, går gjennom sine arbeidsoppgaver og

til papirmasseindustrien osv. Carrs tar mye superduplex

finner enda bedre måter å gjennomføre dem på, så skal vi

i form av stangmateriale som er smidd, dreid og kontrollert

lykkes og komme styrket ut av denne utfordringen vi nå er
inne i.

av stålverket, og som Carrs i etterkant leverer til sine kunder

Det er meget viktig at vi holder motet og humøret oppe.

bl.a. Rolls-Royce og Siepmann. Men den eldste kunden er

Om vi står sammen og er positive, skal vi klare dette!

Burmeister & Wain, som har holdt seg lojalt til stålverket helt

fra lager. Ellers har stålverket store kunder på emnesiden,

siden 1918. Vestbø har faktisk liggende en gammel faktura fra
1918, på verktøystål som verket tilvirket i den tiden.
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Før og nå
Det er viktig at man ikke blir historieløs,

Smiteknologien har forandret seg, men

synes Vestbø. Da han begynte, var alt

ikke smiteknikken. Arbeidet er ikke lenger

det gamle utstyret i smiverket fremdeles

fullt så fysisk belastende, selv om de nye

operativt. Pressen var ikke kommet, den

maskinene fører til andre og nye typer be-

fikk vi først i 1996. Det var en ren hammer-

lastninger. Men det som skjer med stålet, i

smie, og det ble fremdeles smidd for hånd.

alle fall i hammersmiing, er det samme som

Den gangen besto et lag av seks mann, i dag

det alltid har vært. Kunnskapene rundt

er de tre. Men vi har fremdeles hammer-

smiteknikk er de samme. Enten du løfter

føreren, forteller Vestbø. Han må være der,

stålet for hånd eller med manipulator, så er

som før. Men den funksjonen som går på

smiprinsippene like. Men når du kommer

å løfte stålet og dreie det rundt blir nå tatt

over på en hydraulisk smipresse, får du et

hånd om av manipulatoren. Så den største

litt annerledes forhold til smifaget, mener

utviklingen innenfor dette med hammer-

Vestbø, for med presse skjer ståldeforma-

smiing, er nok innføringen av de elektrisk-

sjonen litt senere. Fordelen er dette med

hydrauliske smimanipulatorene.

rekrystallisering, som trenger en viss tid
for hver gang du setter trykk på stålet.

Kompetanse og kontinuitet
Smifaget danner en god ramme omkring

Vi har datamaskiner, og disse kan brukes

dem ingenting. Men om de bare hadde visst

den faglige kompetansen som går på stål,

til å få informasjon om hva vi skal gjøre og

hvilken kunnskap, presisjon og innsats som

smiing og smiteknikker, men det kreves

hva vi har gjort. Men vi er ingenting uten

ligger bak … Nei, vi har all mulig grunn til

atskillig opplæring for en operatør før det

det som sitter i hodet på folk, sier Vestbø.

å være stolte, smiler Vestbø.

sitter i nevene. Vi er helt avhengige av å
ha en kontinuitet i den faglige delen, sier

Derfor sier han også til medarbeiderne

Vestbø. Vi kan ikke kjøpe disse tjenestene,

at de skal være stolte. De skal være stolte

vi må overføre kunnskap og kompetanse

av arbeidet og arbeidsplassen sin, for

fra de erfarne til de nye. Det er ikke noe

dette er såvisst ikke en jobb for hvem som

du kan gå på skole for å lære deg, forteller

helst. Der er nok av dem som med rygersk

han, og poengterer hvilken uhyre viktig

beskjedenhet sier at jeg jobber bare på

kompetanse som sitter i veggene her på

stålverket jeg, men det vil ikke Vestbø høre

Jørpeland. Vi kan ikke bare ringe etter en

snakk om. Det er jo veldig defensivt når du

mann fra byen som kommer hit og forteller

ser hvilken kompetanse de egentlig besitter,

oss hvordan vi skal gjøre det, sier Vestbø.

sier han, hva de kan og hva de hver dag

Vi må lære det selv, overføre kunnskapene

holder på med. Det kan være tungt arbeid,

selv og utføre arbeidet selv.

ja visst, og det kan være støv, støy og for
utenforstående kanskje virke litt tilfeldig –

I dag har smiverket 21 dyktige operatører.

men det er så langt fra tilfeldighetene som

Noen har lang fartstid og kan smifaget godt,

det er mulig å komme, bedyrer han. Gå i

andre er ennå under opplæring. Men dette

smelteverket, for eksempel, og se på hva de

er også hele poenget. Smikompetansen

holder på med der innenfor svært snevre

overføres fra de gamle til de nye. Sånn har

analysegrenser. Det er derfor jeg sier vi

det foregått i 100 år her på verket. Alle som

ikke kan kjøpe tjenestene. Det er et enormt

gikk her før oss, sier Vestbø, har bidratt til å

presisjonsarbeid, og vi befinner oss i visse

forme det vi er i dag. Dette er alfa og omega

sammenhenger helt i verdenstoppen. Når

for oss, og noe av en kjepphest for bedriften.

folk bare ser en blank flate av stål, så sier det
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Avanserte
pumpesystemer
Da Stålverksnytt fikk en omvisning på smiverket, fikk vi over-

god omrøring i vannet. Det er nemlig slik, i dampfasen, at om du

være en varmebehandling der smidd gods som var stabilisert

slipper stålet i vannet og så ikke gjør noe mer med det, så dannes

på 1060 grader celsius ble nedkjølt i vannkaret. Det er en nokså

det en hinne med damp som isolerer mot videre nedkjøling.

brutal sak, man vil helst ikke stå i veien for slike ting. Selve

Japanerne har strenge krav til dette, blant annet at vi skal ha

varmebehandlingen er en viktig del av totalen når det gjelder

maksimal nedkjølingshastighet på stålet. Og når kunden har

kundekravene. Stålverket leverer pumpeakslinger til to av verdens

sånne krav, ja så må vi jo bare følge det opp, smiler Vestbø.

største pumpeleverandører, KSB i Tyskland og Vara i Japan. De
leverer på sin side pumpesystemer til destillering av sjøvann i

På mange måter er det imponerende at tyskerne og japanerne

Midtøsten. I varmebehandling, kjøling og testing får vi avdekket

henvender seg til oss for å få det de trenger, reflekterer

fasthet, korrosjon, mekaniske egenskaper, tåleevne osv, forteller

avdelingslederen. Men på den andre siden er det nok også en

Vestbø. Det du så i hallen, sier han, var en varmebehandling av

fordel at vi i en global målestokk ikke er så store. Vi kan være en

superduplexstål som gikk rett i vannet.

nisjeprodusent. Trenger de ti akslinger, så leverer vi ti akslinger.
Vi kan snu oss relativt raskt. Og så har jeg inntrykk av at de setter

Når du kjøler ned stålet, skjer det veldig mye. Jo lengre tid ned-

pris på vår kommunikasjonsform, fortsetter han. Selv om det

kjølingen tar, desto lengre tid får stålet på seg til å utvikle noen

geografisk er langt fra Jørpeland til Japan og det nok kan ha sine

egenskaper som er negative i forhold til korrosjon. I kurvene som

utfordringer med både jørpelandskengelsk og japanskengelsk,

metallurgene og ingeniørene tegner opp, er der noen naser som

går det veldig greit. Det er hyggelige folk, jeg håper vi får enda

kalles utfellinger. Det gjelder å kjøle seg fort forbi disse nasene

mer med dem å gjøre i årene som kommer, sier Vestbø.

for å styrke stålets korrosjonsegenskaper, og da må man ha en

Jørpelands puls
Det har gått i terskler i smiverket. Stålverket

var en god lyd også. For så lenge du hørte

en anbefaling om å investere i presse.

etablerte seg med smihammere i 1910, og

5-tonnshammeren, var der arbeid. Og selv

Vestbø tror det kunne blitt skjebnesvangert

dette dominerte til 1952, da vi fikk den store

om vi har måttet til med lyddemping og

om valget hadde falt på hammeren.

5-tonnshammeren. Før i tiden kunne du ta

støyskjermende tiltak, hører du den godt

Konsekvensene kunne blitt nokså store

pulsen på Jørpeland med den hammeren,

ennå. Særlig om sommeren, når det er

for både bedriften og lokalsamfunnet. En

smiler Vestbø. 5-tonnshammeren gikk på

varmt og dørene står åpne, kan jørpelands-

ting er miljøaspektet, forklarer han, med

tre skift. I starten smidde den primært

buen høre 5-tonnshammeren puste og

mye støv og støy og belastninger, men

emner til valseverket, og den gikk natt og

pulsere. For mange er den som musikk, et

teknologien var alt den gangen utdøende.

dag. Det var en voldsom utblåsning på

sikkert tegn på gode tider.

Vi ville aldri vært der vi er i dag om vi
hadde valgt hammeren.

den, det var jo trykkluft dette, og du kunne
høre dunkingen og utblåsningene over

Men med en ny fase i stålverkets historie,

hele Jørpeland. Det var Jørpelands puls,

utbygging

produksjonsfasilitetene

Stålverksnytt konkluderer med at Jørpe-

kan du si, smiler Vestbø. Hvis 5-tonns-

og investeringen i smipressen i 1996,

lands puls er som den bestandig har vært.

hammeren gikk, kunne du regne med at

kunne smiverket håndtere langt større

Men nå er den også ledsaget av den nye

det var rimelig gode tider og nok arbeid.

dimensjoner. Det var faktisk rett før vi

tidens pust.

Rett nok forstyrret den nattesøvnen til

kjøpte en ny smihammer, minnes Vestbø.

en del folk, i alle fall utpå Barka, men det

Men teknisk direktør på den tiden la fram

av
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Ola Vestbø
- en ivrig friluftsmann
Ola Vestbø har vært på stålverket i snart

rette grepene nå. Med dagens ledelse, med

36 år. Jeg begriper ikke hvor tiden har blitt

Jan-Øyvind i spissen, har vi et veldig bra

av, sier han. Men det tyder antakelig bare

utgangspunkt. Jan-Øyvind er en bra mann,

på at jeg har hatt det kjekt, legger han til

han har grasrotkontakt og takler all verdens

60 år.

med et smil. Han smiler i det hele tatt mye,

utfordringer både innad og utad. Og så har

Samboer, en datter.

Vestbø, og det er lett å føre en samtale med

vi Jens, produksjonssjefen … ja, jeg synes vi

Avdelingsleder i smiverket,

ham. I motsetning til andre, mer fåmælte

har fått på plass en utrolig god styring av

36 år på stålverket

medarbeidere på verket er det derfor ikke

bedriften, sier Vestbø.

Ola Vestbø

Gjør på fritiden: Ivrig friluftsmann.

så vanskelig å få ham til å fortelle. Han er
en ivrig friluftsmann, og liker å holde seg

Når Ola Vestbø ikke leder smiverket, er han

Har spilt kornett i Jørpeland

i form. Han jogger fast et par dager i uken

først og fremst en friluftsmann. Han bruker

Musikkorps i femti år.

og sykler hver dag til jobb. I likhet med mer

gjerne seilbåten sommerstid, men er ellers

Leser: Helst historiske romaner.

enn halvparten av arbeidsstokken på verket

mest glad i snøen og skiturene. Det å ta

Gjerne om den gamle norske kyst-

har han meldt seg på Nordsjørittet. Men

turen fra Haukeliseter mot vestviddene og

og innlandskulturen, forfattere som

aldri om ti ville hester skal få dratt ham med

de høyeste toppene, sier han drømmende –

Olav Duun og Alfred Hauge.

på spinning, ler han.

det er det helt store. Vi bor jo i et land der du

Ser på fjernsyn: Lite. Hører mest

i prinsippet kan gå på ski hele året. Og når

radio, men får gjerne med seg

I alle årene han har vært her, har han opplevd

du kommer ut i mai, juni, det er sol og varmt

nyhetene, detektimen, engelske

både store nedturer og store oppturer. Du

og du da spenner på deg skiene … Nei, det

kriminalfilmer og Berserk med Alex

kan jo ikke bare sitte på gjerdet og rope på

finnes ikke bedre sjelebot og avslapning,

Rosén. Selv om han liker å gå på ski,

staten heller, sier han; slik bankene gjør. Og

sier Vestbø, som gjerne gir seg i kast med de

får han ikke med seg Ski-VM. Og så

vi har vist at vi er liv laga, vi skal bare ri av

høyeste toppene på Hardangervidda.

er han totalt uinteressert i fotball.
Tittgjengd på kino er han også.

stormene. Jeg har stor tro på at vi gjør de

Da går det helst i action.

Jørpeland Musikkorps
Musikalsk er han også, Vestbø. I mer enn femti år har han spilt kornett i Jørpeland Musikkorps. Det har blitt en livsstil. Han
har også engasjert seg organisatorisk og vært formann i perioder. I dag er han materialforvalter. Vestbø ser fram til hver
eneste tirsdag, da han kan slappe av et par timers tid med musikken.

Etter det Stålverksnytt lar seg fortelle

Paul Farr spiller horn i Stavanger Symfoni-

sier Vestbø, men jeg trives i miljøet og

er

så

orkester, har vært dirigent i 12 år, og har

med musikken. Det å sitte sammen med

oppegående. Korpset var nylig i Stavanger

betydd utrolig mye for den musikalske

30 musikanter og skape noe … ja, det har

og spilte inn cd, og i forbindelse med

utviklingen. Ja, han har vi vært fantastisk

noe av det samme med seg som et smilag,

75-årsjubileet i 2008 var musikantene

heldig med, smiler Vestbø.

dette her, legger han til … det er et utrolig

Jørpeland

Musikkorps

svært

nøye samspill og et flott fellesskap, der vi

på tur til Skottland, der de blant annet
engelske

Korpset består av rundt 30 medlemmer

er avhengig av hvert eneste ledd for å få et

brassband. Mye av fortjenesten for det

av begge kjønn i alderen 17 til 63 år.

bra resultat. Og det er sjelden så kjekt som

høye musikalske nivået må nok tilskrives

Korpset er religiøst og politisk nøytralt.

når vi virkelig lykkes med det vi prøver

korpsets engelske dirigent, sier Vestbø.

Jeg er kanskje ikke spesielt musikalsk,

på, sier Vestbø.

spilte

sammen

med

topp
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Kjell Inge Bratteland
Operatør, 5 år på stålverket.
Gift, to barn: en gutt og en jente.
Bakgrunn fra ulike typer
industriproduksjon.
Fritidsinteresser: Radiostyrte
helikoptre og friluftsliv.
Liker å lese: Får med seg avisene.
Liker å se på tv: Blir lite av det,
av og til på lørdagskvelden.
Musikk: Country og gammelrock.

Stålkontroll

i smiverket

Kontrollrommet til smipressen, der operatøren Kjell Inge Bratteland, en munter og jovial kar, tilbringer store deler av sin
arbeidsdag, likner en cockpit. Pressen styres med joystick, paneler og datasystemer. Det ser i grunnen veldig avansert ut,
men Bratteland bedyrer at akkurat den delen av arbeidet egentlig er den enkleste. Ja, hva er det nå man sier? Alt er lett for
den som kan det.

Det er en større utfordring å skulle følge

endt smiing, så det krever en del mer av

kraft enn de fleste andre typer stål, og da

med på kort og papirer, mener Bratteland,

produksjonen. Visse ståltyper kan settes

røyner det på alle deler og rør i systemet.

som for nokså nøyaktig fem år siden

kaldt, men også her må det samkjøres

Men selv om det er svære maskiner og

kom til stålverket etter et yrkesliv i ulike

mellom varmebehandling og smiing. Der

voldsomme krefter i sving, er det ytterst

typer industriproduksjon, men vesentligst

er uansett en tidsfaktor å forholde seg til,

få uhell og skader. Operatøren sitter

blikkemballasje, pressing og mekanisk

og stålet må gjerne også mellomvarmes og

godt beskyttet i kontrollrommet, og det

arbeid. Pressen er automatisert, forklarer

bearbeides for å få den rette kvaliteten.

samme gjør manipulatorføreren. Men når
stålet skal kappes, hender det at det fyker

han, så selve betjeningen av den er ikke
så komplisert.

Der er ulike temperaturer for ulike

glødende stålsplinter gjennom hallen, så

ståltyper, forklarer Bratteland. Stålet kan

da må folk holde seg på god avstand.

Når pressen går opp, legger manipulator-

ikke slippes under 980 grader, da må det

føreren stålet til rette en kvart eller halv

varmes opp igjen. Og da igangsetter vi

Det viser seg at pilotassosiasjonen ikke

omdreining. For Stålverksnytt fortoner

også en prosess i stålet som gjør at det re-

er helt på viddene, for på fritiden liker

det seg som et fullkomment synkronisert

krystalliserer seg. Stålet får liv igjen, sier

Bratteland å holde på med radiostyrt

samspill

maskiner,

Bratteland, og får det til å høres ut som

helikopter. Forstår vi ham rett, er det visst

men Bratteland kan fortelle at det er

om han snakker om et levende, pustende

enklere å styre smipressen. Jeg har skiftet

menneskene som er synkroniserte, ikke

vesen. Men hvilken kvalitet det skal være

noen deler etter hvert, medgir han.

maskinene. Det gjør det i grunnen ikke

på stålet henger jo også sammen med

mindre imponerende. Det er fascinerende

hvordan vi smir det.

mellom

avanserte

Ellers skiller ikke Bratteland seg nevneverdig fra de mange av sine kolleger: Også

å se hvordan dyktige fagfolk finner en
rytme som gjør at jobben kan utføres

Hele systemet står under et enormt trykk,

han trives i fjellet, og han liker å fiske. Vi

grundig og, ja, nettopp, smidig.

og oljelekkasjer forekommer nå og da.

må jo benytte oss av den flotte naturen vi

Pressen klemmer til med 1600 tonns trykk,

har her rett utenfor stuedøren, som han

Bratteland forteller at de som er under

forteller Bratteland, så det er vanvittige

sier. Han liker seg ved fjellvann, men tar

opplæring gjerne begynner med stål som

krefter i sving. De smir blokk fra 650 kg

seg gjerne en tur på sjøen også. For ikke

tåler å settes kaldt en tid. Med duplex-

til 6,2 tonn. Den hardeste kvaliteten er

lenge siden skaffet han seg et skrog som

stål er det annerledes, forklarer han.

SMO, forklarer Bratteland, og en type som

han driver og jobber med. Jeg er god til

Dette må direkte i varmebehandling etter

heter Staballoy. Dette krever mye større

å skaffe meg prosjekter, ler han, men du
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skal jo ha tid til dem også. Det har blitt

Men når anledningen byr seg, springer

litt mindre tid til slikt etter at minste-

han gjerne i heiene, helst i Forsand-

mann kom til verden; da har det gått i

traktene, der han har sprunget siden

bleieskift. Vi lurer på om han har fått

han var guttunge og er mer eller mindre

ødelagt nattesøvnen også, men Bratteland

lommekjent. Der vet han hvor fisken står,

sier han har vært heldig med både kvinne

som han sier. Han har sine plasser. Og så

og barn, og han ser såpass harmonisk ut

er han en av dem som fisker for å få fisk,

at vi ikke tviler på at han får den søvnen

ikke bare for å kjenne at det napper. Nei,

han trenger. Dessuten er han et utpreget

sier han, fisken skal på pannå! Godt steikt!

morgenmenneske. Tidlig i seng og tidlig

I bunn og grunn kan vi vel ikke annet enn

opp. Dagen starter gjerne med en kopp

å si oss enig i det. Tross alt presser han jo

kaffe i femtiden. Han setter pris på det, å

heller ikke stålet bare for moro skyld. Det

våkne tidlig og få med seg morgenen.

skal være matnyttig, det hele.

Status
L50-prosjektet
Fredrik Kverneland har i en tid nå arbeidet med L50-prosjektet,

praktisk innebærer for den enkelte medarbeider og avdeling.

og kan rapportere om tempo, gjennomslagskraft og engasjement

Disse opplæringsplanene er under utarbeidelse, og programmet

rundt prosjektet, med mange gode initiativ og forslag til

vil strekke seg fra mars til juni. For at et prosjekt av denne størrelse

forbedringer. Alle avdelinger har avholdt informasjonsmøter om

skal kunne lykkes, er det avgjørende at det har solid forankring i

prosjektet og kommet med forslag til forbedringer. Totalt er det 70

ledergruppen og helt til topps i organisasjonen. Denne forankringen

prosjekter som løper parallelt i de ulike avdelingene. Et nytt plan-

er i aller høyeste grad tilstede, forteller Kverneland, som ellers

leggingssystem er for tiden under installering og vil ventelig settes

gleder seg over at stålverket har så utrolig mange dyktige og

i drift rett over påske. Her har enkelte kunnet registrere endringer

trivelige medarbeidere, som han sier. Vi i Stålverksnytt gleder

i skjermbildet allerede. I tiden som kommer skal alle ansatte få

oss over at prosjektet går etter planen, ønsker alle lykke til med

opplæring i hvordan dette systemet fungerer og hva det rent

gjennomføringen og ser fram til å se resultatene av arbeidet.

Produksjonstavlene
Produksjonssjef Jens Eriksson har nå på det nærmeste fått

status, og er der ting som må rettes opp og utføres, så skrives

gjennomført innføringen av produksjonstavler, der alle avdelinger

dette på tavlen. Dette er et ganske nytt tiltak på stålverket, men

møtes hver morgen for å avgi status. Smelteverk, formeri, pusseri,

det har blitt tatt veldig bra imot i organisasjonen. Alt er lagt opp

smiverk, maskinering, salg og innkjøp møtes et kvarter hver

med operasjonsdatoer, kjøreplaner og ledetid, og i forhold til

morgen og gjennomgår status på kjøreplan, kvalitet, personal,

leveringspålitelighet, kvalitet og gjennomløpstid vil dette tiltaket

vedlikehold, materialtilgang og skader. Det hele markeres med

bli et svært nyttig verktøy for oss.

trafikklysmagneter, rødt-gult-grønt, alt etter problemstillinger og
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Rekorddeltakelse i Nordsjørittet
Da vi først kom på tanken om å melde Scana på Nordsjørittet i år, var ambisjonen
100 deltakere. I skrivende stund har vi fått hele 151 påmeldte. Vedlikehold
kommer ut som beste avdeling med hele 75% påmeldte i rekorddeltakelsen.

Den 25/2 hadde vi også gleden av å ha Gunn

eller prikken over i`en, men det er kanskje

Rita Dahle Flesjå på besøk på Scana. Hun

vel så viktig med prosessen, treningen og

snakket om motivasjon i medgang og mot-

aktivitetene før rittet. Vi håper dessuten at

gang, om treningsmetoder og kosthold.

det ikke blir med dette ene stuntet, men at
Nordsjørittet med alt hva det innbefatter

De ivrigste deltakerne er allerede i gang

kan legge et godt grunnlag for flest mulig

med spinning mandag og torsdag morgen,

og inspirere dem til å holde seg i form også

samt onsdag ettermiddag. Her stiller 14

i fortsettelsen.

mann til treningsøkt på morgenkvisten,
og antallet er økende! Vi minner i denne

Det har blitt utarbeidet en egen aktivitets-

På utstyrssiden fikk vi rett etter nyttår ny

forbindelse om at alle aktiviteter er åpne

plan, som foruten spinningøkter og Gunn

samarbeidspartner i Sykkelzentrum, som

for alle.

Ritas engasjement også omfatter mekke-

så langt har levert 110 sykler, bekledning og

kurs og sykkelturer. Hold deg oppdatert

en fantastisk service. Det skal i alle fall ikke

Noen foretrekker å forberede seg indi-

på bloggen http://blogg.scana.no! Vi har

være utstyret det står på!

viduelt, og det må de selvsagt gjerne gjøre.

vært på besøk hos Risa og fått del i deres

Men det er fremdeles mange som ennå ikke

erfaringer fra gjennomføringen av rittet, og

Vi topper det hele med en eksemplarisk

er kommet i gang. Vi forventer at alle har

vi er godt i gang med å organisere støtteappa-

gjennomføring av Nordsjørittet og etter-

begynt oppkjøringen til rittet i løpet av

ratet. Det kommer garantert til å bli mange

følgende markering den 13/6.

kort tid. På mange måter er det jo veien

syklister på veiene utover våren! Vi oppfor-

som er målet. Nordsjørittet er bonusen

drer derfor folk til å bruke sykkelvett.

Les Scanas egen blogg for Nordsjørittet på
http://blogg.scana.no

Scana-rittet 2009
For at folk ikke bare skal trene for Nordsjørittet, men også ha noe å strekke seg mot etterpå, arbeider vi nå med å arrangere
et eget Scana-ritt i september. Dette har alt stått omtalt i lokalavisen, og vi har fått svært god respons på tiltaket. Nå
gjenstår det å finne noen egnede samarbeidspartnere som kan være med på å dra lasset sammen med oss.

Scana-rittet strekker seg over 5,3 mil og den foreløpige traseen ser slik ut: Jørpeland, Strand kirke, Tjøstheim, Heia, Bjørheimsbygd,
Heggheim, Voster, Fiskå, Alsvik, Tau , Scana.
Vi kommer snart tilbake med mer informasjon om Scana-rittet 2009.
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7-toppturen 2009
I år arrangerer vi 7-toppturen for tredje gang. Vi begynte med 78 deltakere i
2007, hadde 125 deltakere i 2008 og forventer enda flere deltakere i år. Vi har
vært heldige med været hver gang, og har bestilt strålende solskinn i år også!

tradisjonsrike

(716 moh), før man tar en velfortjent pause i

styrkeprøven som går til 7 av distriktets

Nagaheia, der vi har mat- og drikkestasjon.

topper som alle er over 700 meter over havet,

Matstasjonen er strategisk plassert rett

går i år av stabelen lørdag 6. juni. Oppmøte

foran oppstigningen til den tøffeste toppen

skjer på parkeringsplassen ved Liarvatnet.

av dem alle, nemlig Naganibba på 748

Løperne starter kl 09.00, turgåerne umiddel-

meter over havet. Her må man bare nyte

bart etter. Før start registrerer alle påmeldte

utsikten over store deler av fylket. Deretter

aey@scana.no eller abo@scana.no.

seg med navn og telefonnummer. Ved

går turen hjemover via Slåtteknutane

Pris per deltaker er kr 150 og

tilbakekomst registrerer den enkelte seg

(731 moh) og Revafjellet (714 moh).

betales ved fremmøte, eventuelt ved

Denne

etter

hvert

også ut. Forhåndspåmeldte kommer seg

Påmelding
Påmelding til 7-toppturen skjer til

personlig påmelding. Norsk Folke-

raskere av gårde, så meld deg på så snart

Det er satt opp klippetenger på 6 av

hjelp stiller med mat- og drikkestasjon

du vet at du skal være med. Ta med mat og

toppene, og på den 7. toppen er det en

i Nagaheia. De gir også lettere første-

drikke. Gode fjellsko anbefales.

god tusj. Klippekortet leveres til vakten i

hjelp, om dette skulle bli nødvendig.

målområdet. Alle deltakere som bestiger
Løypen er merket over Heiahorn (773 moh),

5 eller flere topper får en t-skjorte med fint

Har du spørsmål? Ta kontakt med

Småsilhorn (737 moh), deretter videre

motiv fra Heiahorn og Småsilhorn.

Agnas på aey@scana.no!

mot Botnafjellet (708 moh) og Krossfjellet

Bedre puls

Fiskå

Det er mye som dreier seg om sykling og Nordsjørittet nå
om dagen, men vår utmerkede fysioterapeut, Gina Helene
Jones, har også et program for alle på Scana som ønsker
Alsvik

å få testet sin fysiske alder, lage en plan på å få bedre

Voster

puls og komme i generelt bedre form.

Scana-rittet

Ginas plan ser slik ut:
Heggheim

A) Individuell plan (registrering):
Navn, alder, arbeidsplass, yrke, sivilstand, favorittmåltid,

Bjørheimsbygda

største utfordring, målsetting med treningen, vekt, høyde,
Tau

BMI (Body Mass Index), hofte-midje-ratio.
B)

Kondisjonstest UKK, dvs. gå 2 km i vanlig tempo på tid
og måling av puls. Dette settes inn i et skjema for å finne

Tjøstheim

ut hva kondisjonen er i forhold til alderen.

Strand
kirke

C) Utføre muskeltester. Knebøy, situps, pushups.
D) Utføre kondisjons- og styrketrening i form av sirkeltrening
fram mot Nordsjørittet, for ALLE som ønsker å komme i
Heia

bedre form. Akilles kjører spinningtimer, Gina kjører sirkel-

Start / Mål

trening hver onsdag kl 15.15-16.00, evt. også kl 10.00-11.00.

Scana

E)

Teori og undervisning omkring utvalgte emner.

F)

Retesting av kondisjon og styrke ca. 1 måned etter oppstart.

Vi oppfordrer alle til å melde seg på!
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Miljørapporten
Målsettingen for helsearbeidet ved
bedriften er som følger:
Bedriften har høyt fokus på det fysiske og
psykiske arbeidsmiljøet, og det arbeides
kontinuerlig med fokus på nærvær og
derved også forebygging av sykefravær.
Sykefraværet er p.t. altfor høyt, og vi setter
inn ressurser på å arbeide mer individorientert med tanke på forebygging
av sykefravær, samt for å bygge gode
holdninger og stimulere motivasjonen
hos den enkelte. Sykefraværet lå godt
over målsettingen for 2008. Bedriften er
en IA Bedrift, og dette forutsetter en god
og strukturert oppfølging av den enkelte
leder. Vi har i så måte iverksatt en bedre
samkjørt oppfølging for å styrke lederne i
arbeidet med å holde sykefraværet nede.
I løpet av 2008 har bedriften iverksatt
flere tiltak som har til hensikt å forebygge

sykefravær, øke trivselen og opprettholde
et fortsatt godt arbeidsmiljø. Operatørene
arbeider med mye tungt fysisk arbeid
som setter krav til god fysikk. For å
unngå slitasje i armer, skuldre, rygg og
bein må det fokuseres på god fysikk
og forebygging av belastningsskader.
Bevisstgjøring er her et nøkkelord, og
det gis tilbud om veiledning fra fysioterapeut to dager i uken. Alle ansatte som
har behov for det, får et fysioterapitilbud.
Bedriften arbeider proaktivt og satser på
å iverksette tiltak før helseplagene blir til
sykdom og fravær.
I forlengelsen av fysioterapi-tilbudet har
bedriften tilbud om fysisk aktivitet i eget
treningsrom, StålPULS, med innhold og
utstyr som kan benyttes av alle ansatte.
Treningsveiledning og programmer utarbeides i samråd med fysioterapeut,
som også veileder den enkelte. Bedriften

ønsker å stimulere ytterligere til fysisk
aktivitet og bedre helse, samt fornøyde
ansatte som trives i arbeidet på Scana.
Scana og bedriftsidrettslaget Ståltrim
har et bredt spekter i sitt aktivitetstilbud.
Årlig gjennomføres styrkeprøven 7-toppturen, som er et tilbud for alle, ikke
bare Scana-ansatte. Vi tilbyr deltakelse
i 10 på tur, og bedriften har som mål å
gjennomføre årets Nordsjøritt med ca 150
deltakere. I den anledning arrangeres det
flere treningsaktiviteter av forskjellig art.
Scana har også tatt initiativet til et eget
Scanaritt i september, som også vil være
åpent for alle.
Bedriften ønsker også å tilby de
ansatte kompetanseheving og satse på
kontinuerlig faglig utvikling – dette er
viktig både for den enkelte og for bedriften
som helhet.

Min nesten-ulykke kan bli din ulykke!
Rapport uønskede hendelser (RUH)
I 2008 ble det kun registrert:

Totalt 38 rapporter. Her er det en stor underrapportering! I prosjekter er det
vanlig å ha 4 RUH pr. ansatt som mål, vi er forsiktige og har som mål om 1 RUH

1
11

tilløp
småskader

9

nesten-ulykker

7

skader uten fravær

10

skader med fravær

pr. ansatt i 2009 og så øke i årene fremover.
Hensikten med å rapportere slike hendelser er å kunne gjøre tiltak for å unngå
ulykker. ”Min nesten-ulykke kan bli din ulykke!”. Alle ansatte har plikt til å
rapportere uønskede hendelser.
For å unngå alvorlige ulykker må vi arbeide med tilløp, småskader og nestenulykker. Vi kan ikke alltid stole på at flaks gjør at vi eller våre medarbeidere
unngår en ulykke. Uhell/ulykker skjer på bedriften hver dag.

RUHene på Scana deles inn i følgende grupper:
Tilløp

er en hendelse som ikke har hendt, men som kan hende.
For eksempel at verktøy er glemt oppe på en krane.
På sikt kan verktøyet vibrere ut og falle ned.

Nesten-ulykke

er en hendelse som ikke skader ansatte.
For eksempel at verktøyet faller ned fra kranen,
men unngår å treffe personell.

Småskade

er en mindre skade som blir behandlet på bedriften.
I de tre ovennevte hendelser er det gjerne bare flaks
som hindrer at en alvorlig ulykke inntreffer.

Skade uten fravær

er en skade som er behandlet av lege.

Skade med fravær

er en skade hvor den ansatte ikke kommer på arbeid
dagen etter en skade.

Alle ansatte har plikt til å rapportere farlige forhold.
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Skadestatistikk
- og sykefravær

Skader totalt

Sykefravær

Ståltrimmen
Aktivitetsprogram for 2009
Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Januar/april

Spinning på Akilles – felles Scana

Agnas Eystberg

Mai

”Sykle til jobb aksjon” mai /juni – aug/sept

Olav

6. juni

7-topptur: STYRKEPRØVEN

Agnas Eystberg

13. juni

Nordsjørittet

Styret

12. september

Scanarittet

Styret
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Returadresse:
Scana Steel Stavanger, 4100 Jørpeland

60 år:
Helga Jørmeland

27.02.09

Sluttet
Desember 2008
Kent Magne Gjøse

50 år:
Maskinering

Ståle Larsen

01.02.09

Morten Næss

23.02.09

Februar 2009
Smelteverk

40 år:

Frode Honve

Pusseri

Henning Norgren

Nina Makedonski

Formeri

Svein Helge Barka

Formeri

30 år:

Eline Hardeland Saua

Smiverk

Krister Moe

Steffen Kristiansen

Smiverk

John Ove Karlsen

Smiverk

20 år:

Anne-Kristine Johansen

Smiverk

Egil Vatland

Mars 2009
Wojciech Tomasikiewicz
Vi ønsker lykke til videre!

og som er fast ansatt

17.02.09

01.01.09

Vi gratulerer med dagen!
Pusseri

Permitteringer på stålverket
Etter at Stålverksnytt har gått i trykken
har bedriften vært nødt til å sende ut
permitteringsvarsel til alle ansatte.

Morten Eriksen

Belegget i produksjonen er for lavt til

Vedlikehold, elektrikerfaget

å opprettholde hele arbeidsstokken og
permitteringen vil tre i kraft fra uke

Vi gratulerer med fagbrev!

17 evt. uke 18. Detaljene for gjennomføringen av permitteringen drøftes
med tillitsvalgte og vil bli kommuni-
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Trykk: Spesialtrykk

sert ut i løpet av kort tid.

Design: Moment Kommunikasjon

Lærlinger som har tatt fagbrev

20.01.09

Tekst: Sigmund Jensen

Øyvind Gundersen

Ansvarlig redaktør: Morten Næss, Scana Steel Stavanger
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