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Sjefen har ordet
Kjære medarbeidere							
Denne våren vi nå har vært gjennom, vil stå i Stålverkets historie som en
av de tøffeste. Manglende ordrer, permitteringer og oppsigelser har stått
på dagsorden, og dette har påvirket oss alle. Det har vært en spesielt stor
belastning for de som ble oppsagt og måtte forlate bedriften. Heldigvis ser
det ut som at de aller fleste nå er i gang i ny jobb.
Belastningen for dere som har vært permittert har vært stor, både når dere
har vært permittert og når dere har vært på jobb. De som ikke har vært
permittert har også hatt det tøft, og det har vært vanskelig å holde motet
oppe. Jeg har personlig brukt altfor liten tid ute i bedriften, og prioritert å
prøve å få ordrene på plass. I denne perioden har konsernet hjulpet oss,
og dette har vært meget viktig for oss.

- For en
flott tur!
Det ble rekordoppslutning under
årets 7-nuts tur i regi av Ståltrim.
Mer enn 160 deltakere fant turen
til startområdet ved Liavatnet og til

Konkurransen i markedet er blitt tøffere. Hvert tilbud er det mange runder

de sju toppene.

på. Dette er tidkrevende og krever mye ressurser, men det har etter hvert
begynt å gi resultater. Ordren til Well Innovation kan vi endelig begynne å
produsere på, det har tatt nesten 6 måneder å få alle garantier og detaljer
på plass. ThyssenKrupp forventer også å kunne gi oss en del ordre utover
høsten. Vi skal i gang med å produsere minimum 4 ledehjul per uke etter
ferien og Carrs gir oss en del å gjøre i smia. Dessuten har vi startet med
leiesmiing for Scana Söderfors og dette skal vi fortsette med i august.
Disse nye kontraktene og tilbakemeldinger fra våre kunder gjør at vi endelig kan kalle tilbake permitteringene. Det vil i en periode bli nødvendig med
4-skiftsordning i formeri, og eventuelt pusseri og maskinering. Dermed
ser vi for oss en tøff høst med mye å gjøre, korte leveringstider og høye
kvalitetskrav. For å klare dette er det gjennomført en omorganisering og
vi gjennomfører en lederopplæring for arbeidslederne. Det vil også bli gitt

- Helt enormt! Kjempekjekt med så
mange

deltakere.

Vi

måtte

faktisk

etterbestille flere T-skjorter for å få nok

til alle som stilte på tur. Vi hadde ikke
sett for oss at så mange ville bli med til
toppene,

smiler

primus

motor

Ståltrims 7-nuts tur, Agnas Eystberg.

bak

Mellom startstrek og mållinje, begge

ved Liavatnet, er det sju topper som skal
beseires. Alle sju er over 700 m.o.h. Med

opplæring der det avdekkes behov i kompetansekartleggingen.

værgudene i godt lynne den 29. mai, ble

VI MÅ HELE TIDEN BLI LITT BEDRE FOR Å HENGE

store og små.

MED I KONKURRANSEN!

den årvisse turen en fin opplevelse for

- Minstemann som besteg alle toppene

Det er viktig med takhøyde i bedriften og at alle sier fra når noe er feil, og
samtidig er det viktig at alle medarbeidere er lojale mot bedriften.
Så vil jeg gratulere de som gjennomførte Nordsjørittet i år. Det står det
stor respekt av, ut fra bilder og reportasjer er det klart for alle at det var

var 5 år. Eldste deltaker var 75. Dette
vitner om at vi arrangerer en real familietur. La gå at ikke absolutt alle var oppe
på alle sju toppene. Det viktigste er at
folk blir med på tur, smiler Agnas.

Agnas kan også fortelle at det kom tur-

en stor bragd.

folk i ens ærend fra Figgjo for å delta,

Til slutt vil jeg takke alle medarbeidere for innsatsen i den vanskelige tiden
vi har vært gjennom, det har nok til tider føltes at vi holdt på å gjennomføre
et løp slik Nordsjørittet var i år.
Jeg vil ønske alle en riktig god ferie, og håper alle får koplet skikkelig av
og er klar for en høst med fullt kjør.

men at de aller fleste var fra Stranda-

landet. 7-nuts turen er som kjent for
alle, ikke bare stålverksarbeidere. Hele

løypa tar om lag sju timer i passe tempo,
inkludert gode matpauser.

Neste år blir du vel med?
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Sigbjørn Watland og Helge Skjellevik

Finn Wersland, Arvid Brekke, Thor Øyvind Wazink og Reidar Vetrhus

Med Johan Kaggestad

på stålverkslaget
Johan Kaggestad har ord på seg for å være en av Norges største kapasiteter på lagbygging og trening. Mandag 7. juni holdt
Kaggestad foredrag på stålverket. Etterpå ble han med på sykkeltur til Svines.
- Det var et kupp å få Johan Kaggestad til stålverket. Ikke

OL-deltaker, hadde også hørt om Kaggestads ankomst og ba om

hyggelig kar, sier initiativtaker til foredraget, salgssjef Tor

også nyte godt av Hølestøls erfaring og gode råd.

bare er han en dyktig foredragsholder, han er også en meget

å få høre foredraget. Dermed fikk de treningstips-interesserte

Anders Skjæveland.

Etter foredraget ble det felles sykkeltur til Svines, nærmere

- Jeg tror vi lærte mye alle sammen, både om lagbygging

bestemt hjem til Katarina Fowler, som jobber i salgsavdelingen

og trening. Lagbygging handler om prestere sammen, noe vi

ved stålverket. Der fikk man fyr på grillen, og pølser og annet

skal gjøre hver eneste dag her på stålverket. At vi samtidig

snadder ble servert under åpen himmel i den vakre naturen like

fikk gode treningstips, var bare en bonus nå i sykkelsesongen,

ovenfor Idsefjorden. Ikke rart Johan Kaggestad reiste hjem som

smiler Tor Anders.

en fornøyd mann!

At Kaggestad kom til Jørpeland, gjorde også at andre kom til

Jørpeland. Svein Gaute Hølestøl, tidligere profesjonell syklist og
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Fakta Johan Kaggestad
- Norsk idrettstrener, bl.a. landslagstrener i friidrett langdistanseløp i ni
sesonger, hvilket resulterte i 13
medaljer i OL, VM og EM.

- Tidligere personlig trener for verdensstjernene Grete Waitz og Ingrid
Kristiansen.

- Ekspertkommentator for TV2

i forbindelse med Tour de France.
- Far til syklisten Mads Kaggestad.
- Har vært sportslig koordinator
i Olympiatoppen for en rekke
sommeridretter.

Johan Kaggestad

Frode Sandvik og Einar Omland

Tom Wersland og Helge Skjellevik

Tor Anders Skjaveland
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Katarina Fowler

Tradisjonsbærerne

i Modellverkstedet
De holder både stålverkstradisjoner og håndverkertradisjoner i hevd, modellsnekkerne som jobber i Modellverkstedet
på stålverket. Og de gamle håndverkertradisjonene er fremdeles kunnskap som er gull verdt når modeller for avanserte
støpeformer skal kontrolleres, repareres, flikkes på eller lages fra bunnen av.

Det er som å ta steget inn i en annen tid

danner grunnlaget for støpeformene,

den rødmalte bygningen hvor stålverkets

ell av en mantel for å forklare videre:

når man åpner døra og begir seg inn i
modellsnekkere har sin base. Den gode

forklarer John Kåre, og viser frem en mod-

lukten av tre og spon fyller rommene. På

- Først lages det en modell etter den gjen-

tømmermannssager, kniver og gulnede

len brukes til å lage et avtrykk i støpe-

de solide, tømrede veggene henger gamle
avisutklipp. På gulvet står XtraLargeversjoner av høvelbenker ikke ulike de

fra ungdomsskolens sløydtimer. Innerst
i hjørnet står en fres som kan dateres

tilbake til 1936, og som fremdeles gjør

standen som skal støpes. Denne modelsand. I dette avtrykket helles det så stål.
Hvis produktet skal være hult, så må vi
også lage en kjernekasse lik hulrommet,
forklarer John Kåre.

en god jobb. Og nennsomt plassert på

Det er vanlig at stålverket får tilsendt

meterpresise store og små modeller utar-

tilfeller er det modellsnekkernes jobb

arbeidskrakker og arbeidsbord står millibeidet i tre.

I enden av lokalet sitter tre karer rundt
en arbeidstegning. De tre er John Kåre

Jårvik, Svein Christensen og Kåre Selmer
Veland, alle tre modellsnekkere. Etter en

runde med håndhilsing, tar arbeidsleder
John Kåre på seg oppgaven med å vise

rundt og fortelle om modellsnekkernes
utfordringer og oppgaver ved stålverket.

- Det vi gjør her er å lage, kontrollmåle,

reparere og flikke på former som skal

brukes i støping. Alt som skal støpes må

ha en form, og det er tremodellene som

ferdige modeller fra kunder. I slike
å kontrollmåle og kvalitetskontrollere
modellene

forut

for

støpeprosessen.

I tilfeller der modellene skal lages
på

Jørpeland,

tegningene

kommer

fra

arbeids-

Metode-avdelingen.

Modellsnekring krever nøyaktighet og
stor presisjon. Noen ganger vil avvik

på under en millimeter være nok til at

av mange deler slik at den kan demonteres
uten å skade sandformen.

Modellverkstedet med sine snekkere
har alltid spilt en sentral rolle i produk-

sjonen på stålverket. John Kåre anslår
at det står minst et par tusen modeller
på lager. Mange av modellene må sies å
være stålverkshistorie av beste merke. Og

håndverkerhistorie. Faget som modellsnekker har nemlig lange tradisjoner,
ikke bare her på Jørpeland. Allerede
på

1600-tallet

begynte

produksjonen

av støpejernsovner i Norge. Den gang
som

nå

var

det

modellsnekkernes

modeller som var grunnlaget for det
ferdige, ofte kunstneriske, resultatet. I

dag er det bare noen få modellverksteder
igjen her til lands, og modellsnekkerne

på stålverket er derfor blant de få som
behersker faget.

- Vi samarbeider med Bømlo Modell

modellen må vrakes. For å oppnå den

og Tomo i Fredrikstad, som begge lager

material-kunnskap

er det et verksted i Valle, forteller John

presisjonen som kreves, må omfattende
bruk

av

maskiner

kombineres
som

med

dreiebenker,

freser og bormaskiner. Dersom formen er

komplisert, må modellen settes sammen
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modeller som stålverket bruker. I tillegg

Kåre. Den yngste som jobber i Modellverkstedet, Svein Christensen, er den
foreløpig

siste

modellsnekkeren

som

Svein Christensen

hadde læretiden sin her. Christensen kan
vel for øvrig sies å ha en aldri så liten

dråpe flytende stål i blodet, da han er
familiens fjerde generasjon som jobber

Kåre Selmer Veland

ved verket.

Mens Modellverkstedet i dag er en forholdsvis liten avdeling med tre-fire stillinger, så skal man bare tilbake til 1980tallet for å finne dager der det jobbet 12-

15 mann ved verkstedet. En liten periode
på 1990-tallet var Modellverkstedet på

andre hender enn Stålverkets, men det
varte heldigvis bare kort tid.

- Modellverkstedet er en like viktig brik-

ke i stålverkspuslespillet som de andre
avdelingene, så det var etter min men-

ing det eneste riktige at tiden med andre
eiere var kort og midlertidig, smiler John

John Kåre Jårvik

Kåre.

De tre kompanjongene har sjelden prob-

lemer med å fylle arbeidsdagen med
gjøremål. Når Stålverksnytt er på besøk,

er den eldste av dem, ringreven Kåre Selmer Veland, inne i sine siste uker før pensjonisttilværelsen tar fatt.

- Det blir selvsagt litt rart å bli pensjonist.
Jeg har mange gode minner herfra. Vi har
en kjekk arbeidsplass, smiler Veland.
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Bare smil å se i Modellverkstedet når gutta poserer foran sin fres fra 1936.
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- Hva er dine ferieplaner?
- Hva er ditt beste ferieminne?
- Hva er din sommerfavoritt på grillen?

Conny Järnberg,
1. smelter, ovn 4

- Det blir en tur hjem til Sverige.
- Har mange fine minner fra
sommerhustilværelsen i Sverige.
- Det må være nakkekoteletter!

Arnfinn Rørheim,
Operatør P3

- Skal på kjøretur med campingvogna
på slep og fiske i Tytlandsvik.
- Det blir laksefiske i Tytlandsvik.
- Laks jeg har fisket selv!

Helene Gabrielsen,
Lærling

- Foreløpig har jeg faktisk ingen
ferieplaner!
- Bilferie med familien.
- Tja. Spiser det jeg blir servert!

Reidar Vetrhus,
Snart pensjonist!

- Vi er en gjeng som skal til Verona i Italia. Der
skal vi blant annet sykle Gunn Rita-løpet.
- Det er så mangt. Kanskje sykkelturen
tvers over England?
- Jeg er altetende!

Frode Sandvik,

Maskinoperatør, Vegskjær
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- Jeg skal på hytta i Mandal og en tur
til Danmark.
- Det må nok være tilværelsen på hytta.
- Både fisk og kjøtt. Alt kan vel grilles?

- Vår glødende interesse
for stål skaper merverdi for våre kunder!
Scana Steel Stavanger har egne målsettinger for stålverkets virksomhet og politikk innen kvalitet, HMS og miljø. Disse
målsettingene er nedfelt i egne dokumenter, og skal være kjent for alle som jobber ved stålverket. Her gjengir vi derfor
disse dokumentene i sin helhet.

Kvalitetspolitikk

Miljøpolitikk

Scana Steel Stavanger AS skal være en ledende leverandør av

Bedriften skal:

av vegskjær.

1. at kunden kan være trygg på at bedriften tar sitt miljøansvar.

Oppnå kundetilfredshet gjennom:

støpte og smidde produkter i høylegerte stålkvaliteter, samt

Bedriften skal:

Oppnå de krav som eiere stiller gjennom å:

Oppnå kundetilfredshet gjennom:

2. redusere avfall til deponier og annen negativ miljøpåvirkning.

1. kontinuerlig begrense utslipp til omgivelsene.

1. rask, men nøyaktig forespørselsbehandling som sikrer evne til

3. søke gjenbruk og løsninger til nytte både for bedriften

å levere i henhold til krav.

og for samfunnet.

2. levering av rett kvalitet i henhold til krav,

3. levering av dokumentasjon i henhold til krav,

Være en attraktiv arbeidsplass gjennom å:

5. å ta vare på og reagere raskt på informasjon / tilbakemelding

2. skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

4. levering i rett tid,

1. ta vare på og styrke miljøkompetanse og motivasjon hos alle ansatte.

fra kunde.

3. oppmuntre ærlige, positive og inspirerende holdninger.

Oppnå de krav for lønnsomhet og kapitalbinding som eiere

Være en tilgang i og ta ansvar for lokalsamfunnet:

stiller gjennom å:

1. gjennom å ta ansvar for miljø og ressursanvendelse.

1. skape fornøyde kunder.

2. måleresultatene for miljø skal være bedre enn krav i lover,

2. bryte ned eierne sine overgripende mål til målbare mål som

forskrifter og konsesjoner.

det går å forholde seg til i hver avdeling.

3. det skal så langt som mulig søkes etter substitutter til helse-

3. stadig forbedre virkningen av systemet for kvalitets- og

farlige/miljøfarlige stoffer.

miljøstyring for å minske feilkostnader ned til det nivå
som eierne krever.

4. kontrollere og utvikle prosessene sine slik at tilvirknings-

HMS-politikk

5. gjennom forskning og utvikling sikre kompetanse og

Bedriften skal gjennom et systematisk helse-, miljø- og sikkerhets-

kostnadene er konkurransedyktige.

arbeid oppnå et godt fysisk, psykisk og sosialt arbeidsmiljø.

lønnsomme produktsegment i fremtiden.

Enhver fraværsskade er uakseptabel.

Være en attraktiv arbeidsplass gjennom å:

1. ta vare på og styrke kompetanse og motivasjon hos alle ansatte.

Følgende skal prioriteres:

3. oppmuntre ærlige, positive og inspirerende holdninger.

- Orden og renhold.

Være en tilgang i og ta ansvar for lokalsamfunnet

- Risikovurdering.

2. gjennom å følge lover, forskrifter og konsesjoner.

- Ergonomisk tilretteleggelse.

- Bruk av personlig verneutstyr.

2. skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

- Opplæring.

1. gjennom å ta ansvar for miljø og ressursanvendelse.

- Kunnskap om og respekt for etablerte prosedyrer.

3. gjennom å inspirere ungdom til utdanning.

- Medarbeidersamtaler.

Ha et godt forhold til sine valgte underleverandører for en felles-

Sikkerhet omfatter også vern mot brann, vann, vind,

langsiktig vekst.

innbrudd,

lekkasjer

av

konfidensiell

informasjon

etc..

Sterk fokusering på kontinuerlig forbedring, godt arbeidsmiljø,

og implementert alle prosedyrer og rutiner som er nødvendig

somhet.

kundeavtaler. Bedriften har eget Industrivern.

Bedriften skal til enhver tid ha installert nødvendig utstyr
for å tilfredsstille myndighetskrav, forsikringspoliser og

og kompetanse skal skape langsiktig kundetilfredshet og lønn-
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- Nå er vi klar

for en opptur!
Salgssjef ved stålverket, Tor Anders Skjæveland, legger ikke skjul
på at de siste 12 månedene har vært mer utfordrende enn
forventet for alle ved stålverket, ham selv inkludert.

Tor Anders Skjæveland

- Men, sier Tor Anders.

En større bestilling fra Carrs av Super

mener Tor Anders.

som har gått kan sammenlignes med et

som kom på plass.

- I forbindelse med ThyssenKrupp-

veien ta ett skritt fram og to tilbake. Nå

- Vi har stort sett greid å holde bra tempo

anleggsvirksomhet har vi kommet langt

etterlengtede resultater. I uke 24 og 25

det vil bli bra travelt også på smigods. Vi

- Det handler om å ha stayerevne. Året
dobbelt maratonløp. Eller som å hele
vil jeg likevel påstå at vår stayerevne viser
landet vi flere gode ordrer. Faktisk var

de to ukene tilnærmet like gode som de

to foregående månedene til sammen.

Det viser at langsiktig og målrettet

arbeid virker, men også at vi må holde
trykket oppe i salgsavdelingen. Deretter

må produksjonen produsere førsteklasses
varer, påpeker Tor Anders.

Tor Anders kan blant annet fortelle at

stålverket i uke 24 endelig kom i gang

med produksjonen av et helt nytt produkt
som

er

etterspurt

innen brønnteknologi.

av

virksomheter

- Sammen med en kunde har vi vært med

i utviklingen av et produkt som skal stå

nede i brønner offshore. Dette er et produkt

Duplex material er også blant ordrene

på støp. Personlig har jeg nå troen på at
har dessuten satt i gang med leiesmiing
for Scana Söderfors. Det er absolutt tegn

på at markedet nå snur seg til vår fordel.

Det har vært mange forespørsler og noen
ordrer fra Tyskland siste uker. Vi må

utnytte vår posisjon som det stålverket

som er best på produksjon av små serier
av høylegerte spesialkomponenter i både
smidd og støpt stål. Jeg mener stålverket
er godt rustet for en opptur, men

motbakken er likevel ikke over, påpeker
Tor Anders, og legger til:

- Det er viktig at alle er med og drar

justeringer

selv.

Dette

grad

av

produktet

har vi stor tro på, og passer oss perfekt.

i tidligere nummer, kan Tor Anders
er inne i sluttfasen.

Det har tatt tid å få på plass garantier

- Vi har brukt tid for å sette oss inn i

Men nå er vi endelig i gang!

representerer. I løpet av juli håper vi å

og

betalinger,

lengre

enn

forventet.

I løpet av juni fikk også stålverket

en ordre på produksjon av ledehjul.

gruve-

og

med tanke på den nødvendige kvalitet

og finish kunden vil ha. Vi håper på nye

bestillinger fra ThyssenKrupp i august.

Ellers så har ordreinngangen på slitegods

i hjemmemarkedet vært bra. Det merkes
at aktiviteten har økt ute hos pukk og
grusleverandørene.

Vegskjær-avdelingen,

Når

som

det

for

gjelder

øvrig

fremdeles gjør det meget bra, kan jeg
melde om at det i Sverige er inngått en

ny samarbeidsavtale med en strategisk
partner som heter Combi Wear Parts.
Denne

avtalen

skal

forhåpentligvis

gi oss gode markedsandeler i broderlandet, smiler Tor Anders.

vi har virkelig troen på. Vi har enten

fortelle at markedssonderingen i India

og

vesentlig

til

drakt skal skyte mot det samme målet!”

foredling, og kunde skal ta siste finpussen

en

utstyr

- Det må også nevnes at vi enda har til

sa da han besøkte oss: ”Alle med samme

Om prosjekter Stålverksnytt har omtalt

med

om

i samme retning….eller som Kaggestad

i svært høylegert stål. Vi skal levere i
råvarer

avtalen

det

gigantiske

markedet

som

India

gjøre opp status og bestemme oss for hva

vi skal satse videre på der. Det indiske
markedet har utvilsomt potensial for oss,
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gode å miste noen av de prosjektene

fått ordrene, eller fått beskjed om at
prosjektene kun er utsatt. Det er et
faktum vi må ta med oss inn i en absolutt

velfortjent ferietid, smiler Tor Anders.
- Jeg vil oppfordre alle til å ta en skikkelig

ferie. Så møtes vi igjen til høsten og er

klar til ny innsats, oppfordrer Tor Anders.

Slett ikke noe
Nordsjø-mare-ritt!
Scana lager stigerør for FMC

Her ser du en passe utslitt Finn

Scana er tildelt intensjonskontrakt og instruksjon om å starte

Wersland i MTC komme i mål i Nord-

arbeidet med leveranse av ferdigmaskinerte smidde produksjons-

sjørittet etter drøye ni mil i motvind og

stigerør til FMC. Stigerørene skal brukes på Snorre

regn på sykkelsetet. Sjelden har det

TLP-plattformen.

vært så godt å passere en målstrek,
og aldri har Nordsjørittet tæret så mye

Arbeidet omfatter smidde og ferdigmaskinerte stigerør til 10

på krefter blant stålverkssyklister.

systemer og komponenter til disse, samt opsjon på leveranse

Men humøret tæret det ikke på!

av ytterligere systemer. Verdien av de 10 første systemene er 56

millioner kroner. Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart
og leveransen vil skje fra 4. kvartal 2010 og til 2012. Scanas

Vind, regn og ni mil til tross, det

kontraktspart er nyetablerte Scana Subsea AB, og arbeidet vil i

var meget god stemning både under

stor grad også involvere Scana Steel Björneborg.

og
56

etter

årets

Norsjøritt

stålverks-syklistene

familiemedlemmene

Kontraktrush til Leshan Scana

og

de

somsyklet

sjørittet 2010 i Scana-trøyer.

Scanas datterselskap i Kina har tatt flere ordre for leveranse

blant

de

åtte

Nord-

Vi lar HMS-sjef ved stålverket, Morten

av valser og støpte stålprodukter:

Næss, fortelle:

- Det var en kjempeflott gjeng å reise

- Til China Construction Engineering Bureau i Shanghai skal

med. Både bussturen ned og sykkelturen

Scana levere støpte konstruksjoner for bygging av utstillings-

til Sandnes var kjekk. Ja, det regnet og

haller til en verdi av 15,7 millioner kinesiske yuan (RMB), noe

blåste, men det gikk helt fint. Førstemann

som tilsvarer 13,7 millioner kroner

som meldte seg på til neste år, gjorde det

- Bao Tao Steel har tildelt Scana kontrakt på 9,1 millioner RMB

bare sekunder etter målpassering. For

(7,9 millioner kroner) for valser til produksjon av jernbane-

min egen del, så kan jeg si at jeg gleder

skinner og stålprofiler.

meg til Nordsjørittet 2011, sier Morten,

- Forskjellige stålprodusenter har plassert ordre for ca 17,8

som bedyrer at gangsperr ikke var et

millioner RMB (15,5 millioner kroner) i april.

problem et par dager etter årets antakelig
mest vindfulle opplevelse.

Scana Steel Söderfors

På Obrestad kom vindstyrken opp i gode
25 m/s, en motvind som satte en demper

ansetter 10 CNC operatører

på fart, men ikke humør.

Stillingene er en del av en satsing på akslinger til energisektoren.
- Vi må få nye ferdigheter i selskapet, sier administrerende direktør

- De fleste av oss var med også i fjor,

omstillingen som ble forsinket av den økonomiske nedgangen,

det skal være. Men det er uansett en fin

energi, olje og gass-industrien.

og opplevelsen tar vi med oss inn i arbeids-

Per Jarbelius. Jarbelius sier videre at selskapet nå skal fortsette

så for oss er vind under Nordsjørittet slik

og at de skal produsere smidde og maskinerte akslinger til

prestasjon å overvinne ni mil i motvind,

økning i ordrer helt siden Scana Steel Söderfors i februar kjøpte

dagene framover. Nordsjørittet skaper

Jarbelius melder om en jevn

fellesskap også på jobben, mener Morten.

en 45 tonns CNC- dreiebenk.
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Scana for 50 år siden
Stålverksnytt har lange tradisjoner. Her presenteres utdrag fra 1960.

Litt om HMS anno 1960
Også for 50 år siden var man opptatt av å forebygge skader. Men i utdraget
som her følger, er det mer enn antydninger til at ikke alle var like flinke til å
bruke verneutstyr.
- De 6 tåskader og 2 øyeskader kan med

skal også påse at verneutstyr blir brukt

Det ble ikke brukt vernesko i alle tilfelle av

samme tid.

sikkerhet sies å kunne ha vært unngått.
tåskader og heller ikke briller ble brukt ved

øyeskader. De fleste av disse med tåskader

- men de kan heller ikke være overalt på

Jeg har flere ganger lagt merke til at når

har fått tak i vernesko etterpå. Hvorfor må

Verneutvalget eller jeg kommer, er briller

ha, og stort billigere sko kan en vel neppe få

du skal ha briller på - men for dine øyne.

det skje noe først? Sko må man i alle tilfelle
når man får dem for 2/3 pris av bedriften.
Jeg mener det er å utfordre skjebnen når

man ikke benytter det verneutstyr som er å

få i bedriften. Formenn og avdelingsledere

kommet fram i en hast. Det er ikke for oss

Jeg vil si deg: vis dine øyne - de vidunderlige organer - den ærbødighet at du beskyt-

ter dem med briller der du vet det er fare
for å få dem skadet.

Livet i ”verktøybua”
Sommerutgaven av Stålverksnytt 1960 inneholdt blant annet en reportasje fra
”verktøybua”. Skribent T. Müller lot seg imponere:

En industribedrift som Staalverket, hvis

”Det var da svært til skiftenøkler. De min-

er derfor nødt til å ha en avdeling som

største for kjemper.”

eksistens er basert på et utall av maskiner,
tar vare på alt som heter verktøy. En
slik avdeling er ”verktøybua”, en under-

ste ser ut til å være laget for dverger, og de
”Ja, alt etter hva de skal brukes til.”

avdeling til Mekanisk Verksted.

Nye

Jeg ser meg godt om. Det virker trangt,

og lignende; også i en variasjon av

…

svært trangt, herinne. Men det hersker
gjennomført

orden.

Foruten

utallige

skuffer fylt med bore- og gjengeverktøy,
mutterskruer, koniske, faste og stilbare

brosjer, er veggene behengt tett i tett med
verktøy av alle slag.

”Her”, sier Werner Eriksen, ”har du medbringere, svingjern, skiftenøkler, faste og
stilbare, stjernenøkler i alle størrelser.”

med

vegger

rørtenger,

dukker

opp,

hakenøkler,

behengt

hullpiper

dimensjoner. Jeg får øye på større ting:
”Hva slags mordvåpen og torturredskaper
samler dere på her?”

” Det er forholdsvis ufarlige ting,” smiler

Eriksen, ”det er transportable elektriske
luft-boremaskiner,

lufthammere

for

meisling, hydrauliske jekker for løfting av
tunge ting, knematere for bergbormaskiner og skiveavtrekkere.”
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Lederopplæring som styrker

stålverkets
konkurranseevne
Stålverkets program for arbeidslederopplæring startet i juni. Innen
utløpet av 2010 skal alle 15 arbeidsledere ha gjennomgått det interne
opplæringsprogrammet.

Agnas Eystberg

- Programmet er obligatorisk for alle arbeidsledere, forteller

Stålverkets opplæringsprogram for arbeidsledere er bygget opp

personalsjef ved stålverket, Agnas Eystberg.

over fire trinn. Opplæringen skal skje over en praktisk lest og
baseres på kommunikasjon og åpen samtale.

- Bakgrunnen for opplæringsprogrammet er at mange kunder
krever at våre arbeidsledere har nødvendig kompetanse utover

- Hos oss er arbeidslederne rekruttert fra produksjonen. Å få

tanse innen personalledelse, forskjellig regelverk og hva det

Opplæring innen administrative lederoppgaver kan da være et

det produksjonstekniske. Det handler blant annet om kompe-

leder- og personalansvar byr på nye utfordringer for de fleste.

innebærer å være leder i en IA-bedrift, sier Agnas.

fint verktøy for de som går fra produksjon til oppgaveløsning
innen eksempelvis personalledelse, sier Agnas.

- Vi må ofte dokumentere hvilken kompetanse vi har her på
stålverket. I ytterste konsekvens kan bedriften miste oppdrag

- På individplan handler det om å bli en helhetlig leder. I sum

krever av oss. Og motsatt, arbeidsledere med den riktige kom-

trengs, både i 2010 og i årene som kommer. Opplæringsprogram-

hvis vi mangler arbeidsledere med den kompetansen kunden

handler det om at stålverket har folk med den kompetansen som

petansen øker stålverkets konkurranseevne, mener Agnas.

met kommer oss alle til gode, smiler Agnas.

God sommer

til alle lesere av Stålverksnytt!
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Scana har fått ny logo!
Som dere sikkert har sett, har Scana Industrier oppgradert sin logo. Det største designgrepet er at stjernen nå skal være i sølv.
Den nye logoen vil bli tatt i bruk av alle Scanas datterselskap verden over. Det vil for øvrig ta litt tid før den gamle logoen er skiftet
ut i alle elementer der logoen er i bruk, men du kan se den både her i Stålverksnytt og øverst i flaggstangen på stålverket.
Logoen er utformet av Moment Kommunikasjon på oppdrag fra Scanas konsernledelse.

Skadestatistikk
- og sykefravær

Skader totalt

Sykefravær pr år

Ståltrimmen
Aktivitetsprogram for 2010
Tidspunkt

Aktivitet

Juli

Ferie – Det er lov å være aktiv i ferien. Riktig god ferie!

August

29. aug. Fellestur / familietur – grilling og bading.

September

12. sept. Scanarittet for 2. gang. Her må vi mobilisere - dette er ”vårt” ritt og her
har vi muligheten - Det viktigste er å delta og gjennomføre.

Oktober

Fotballturnering.		
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Returadresse:
Scana Steel Stavanger, 4100 Jørpeland

Personalnytt
Begynt i perioden mars – juni 2010
Fredrik Stark

Sjef Varm Linje

Sluttet i perioden mars – juni 2010
Susanne Lyse

Glenn Kenneth Meling
Sigve Breivik

Kent Vidar Tytland
Ansvarlig redaktør: Morten Næss, Scana Steel Stavanger

Warren Remedios
Julius Skår

Robert Sandvik

Bjørn Helge Hinna
Arve Steinsvåg
Egil Vatland

Bjørn Torwig
Bassam Jradi

Halvard Berge

Ernst Henrik Johansen
Nezad Abedinoski

Vi ønsker lykke til videre!

Jubilanter

Sigbjørn Høllesli

Øyvind Hatteland
40 år

Oliver Eckeberg
20 år

Ahmed Mohammed

Tekst, design og foto: Moment Kommunikasjon

60 år

28.03.10
15.05.10

21.05.10

18.05.10

Vi gratulerer med dagen!

Trykk: Spesialtrykk
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