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Sjefen har ordet
Kjære medarbeidere
Vi er kommet halvveis i vårt 100. år, og det ser lysere ut enn på flere
år. Vi er på god vei til å lykkes med dreiningen mot mer Offshoreleveranser, og vi har fått noen meget viktige kontrakter, som er
milepæler i bedriftens historie. Nå gjenstår at vi viser våre kunder at vi
er tilliten verdig. Det gjelder at hver enkelt av oss gjør sin del av
jobben 100%. På den måten sikrer vi at flere får nye jobber og en
sikker fremtid. Bunnlinjen begynner endelig å vise svarte tall, og dette
er forutsetningen for vår eksistens.
Installasjonen av ny varmebehandlingsovn i Smia går etter planen.
Ovnen skal være operativ til etter ferien. Salg er allerede i gang med å
selge den ekstra produksjonen av Super Duplex, som denne ovnen vil
gi oss.
Nytt Freseverk vil ikke være på plass før i september/oktober, men
forberedelsene er allerede i gang. Den vil være fullbooket når vi
kommer i gang med produksjonen.
Forbedringsgrupper i alle avdelingene er aktive, og jeg vil oppfordre
alle til å være gode bidragsytere i disse gruppene. De er et meget
godt redskap til å forbedre oss. Lederutviklingsprogrammet er også
godt i gang, og dette er et viktig program i vår utvikling til å bli stabilt
”Verdensmester i ståltilvirkning”. Lønnsnivået vårt er mye høyere enn
våre konkurrenter, og vi må derfor jobbe både bedre og smartere for
å vinne kontrakter.
Vi fikk endelig fullt oppgjør for leverte produkt og forskudd på nye
Liner Hanger-ordre. Dette gir oss et meget viktig bidrag i smia, og det
ser ellers ut til å ha et langt perspektiv.
Samsung-kontrakten er kjærkommen og helt nødvendig for sysselsetningen. Kontrakten ble vunnet etter ett års hardt arbeid av salg og
teknisk. Det står respekt av det arbeidet som ble utført her. Nå er det
viktig at vi gjennomfører prosjektet på en god måte, og at hver enkelt
står på for å få det til.
SBM-kontraktene har vært en utfordring når det gjelder prosedyrer og
dokumentasjon, men en bratt lærekurve gjør at vi skal klare
leveransene i henhold til kontrakt. Dette vil gå ut over sommerferien
for noen av oss, og ferieavviklingen blir i år fordelt på flere uker.
100-års feiringen er nå planlagt ferdig og jeg er overbevist om at dette
blir en god markering for Stålverket. Med det arbeidet som nå er gjort
innen offshoremarkedet er jeg overbevist om at Stålverket vil kunne
gjennomføre et 200-års jubileum også.
God sommer!
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Nå skal disse hammerne

pryde Jørpeland!
Tre av stålverkets gamle hammere er ønsket utenfor verkets gjerder. Alle tre
hammerne som her er avbildet skal nå ut til folket. Den største hammeren skal
plasseres i rundkjøringen i krysset riksveg 13-Rådhusgaten. Den andre skal
plasseres utenfor Folkets Hus. Den minste skal stå utenfor Verkshotellet.
Vi gleder oss til å se dem nymalte og fine ute under åpen himmel!
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Tilbake der de hører hjemme

– i Scanas rekker!
I løpet av første halvdel 2012 har fire tidligere ansatte funnet veien tilbake til Stålverket. Finn Bru, Elisabeth H. Norland, Steinar
Mathisen og Jostein Breivik er alle glade for å treffe nye og gamle stålverkskollegaer.

Tilbake fra

Finn Bru

Roxar

Alder: 49 år
Gift, to barn
Ser på TV: 71 grader nord
Like av musikk: Gammelt og godt

Etter fire år i Roxar og offshoreturnus

av Pink Floyd.

var det på tide å vende ”hjem” for Finn
Bru, som nå er driftsleder med ansvar
for høyspentnettet ved Stålverket.

- Det var fire spennende år i Roxar, men

trivdes utmerket. Etter noen år ble

Min jobb var innforbi komplettering, det

utvilsomt godt å bli stålverksarbeider

han maskinist ved kraftstasjonen til

vil si montering av trykk- og temperatur-

igjen. De første 27 årene ga mersmak,

Jørpeland Kraft, som da var deleid av

målere. Kjekk jobb, det også, smiler Finn.

smiler Finn, som gjenopptok sin ”stål

Stålverket. Her ble han altså fram til

karriere” ved årsskiftet 2011-2012.

Roxar huket tak i han.

Det var i 1981 at Finn Bru først s tartet

- I Roxar var det mye reising, både ut i

ryddigere, og det er fokus på de riktige

ved verket. Da som elektrolærling i

Nordsjøen og til Danmark. Jeg jobbet

oppgavene, avslutter Finn.

Vedlikeholds
avdelingen,

turnus med fire uker på og fem uker av.

- Det har skjedd en del på de fire årene
jeg var borte – til det bedre. Alt er

hvor

han

Tilbake fra

Elisabeth H. Norland

Aker

Alder: Akkurat passe.
Gift, tre barn.
Ser på TV: Slipper ikke til, de andre
okkuperer TV-en.

Da Elisabeth H. Norland meldte

Liker av musikk: Husker ikke navn,

overgang til Aker i 2003, forlot hun

la meg bare si ”alt mulig”.

stillingen som leder i smelteverket.
Nå er hun tilbake som prosjektleder.

- Det er godt å være tilbake. Jeg har

i reise hver dag. Derfor, da muligheten

er best kjent for TV2s realityserie ”Alt for

ikke helt fått oversikten over arbeids

bød seg, var det liten tvil i mitt hjerte

Rognan”. Serien ble en kjempesuksess, og

oppgavene mine enda, men jeg har kun

om å takke ja til jobb her, sier Elisabeth.,

Elisabeth medgir at hun fulgte ivrig med

vært her to dager. Dette blir bra, smiler

og legger til:

på serien.

Elisabeth til Stålverksnytts utsendte.

- Stålverket er en hjørnesteinsbedrift,

- Jeg kjenner mange av de som var med, og

- Årene i Aker har vært lærerike og

og en spennende virksomhet. Jeg tror på

jeg har god kontakt med hjemplassen min

s pennende. Pendlingen over fjorden


mange fine utfordringer her.

fremdeles – selv om det er noen år siden

har gått greit, men nå som Aker flytter

jeg flyttet til Strandalandet. Ikke spør

hovedkontoret fra Strømsteinen til Jåttå

Elisabeth bor på Solbakk, men er opp

meg hvor mange år, da virker jeg bare så

vågen, måtte jeg beregnet enda en time

rinnelig fra Rognan, stedet som kanskje

gammel, ler Elisabeth.
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Tilbake fra

DNV

Steinar Mathisen
Alder: 47 år
Gift, 2 barn.
Ser på TV: Nyheter, dokumentarer

Steinar Mathisen er ny leder for

og sport. Fotball-EM var kjekt!

Teknisk avdeling. Han har jobbet ved

Liker av musikk: Alt fra Metallica

stålverket to perioder tidligere, og

til Røyksopp. Er ”altetende”.

synes det var fint å vende tilbake etter
sju år i Det norske Veritas (DNV).
spennende

opphav på Strandalandet, var valget

Samtidig har det vært hyggelig å bli kjent

arbeidsplass enn noen gang. Her står de

enkelt, sier Steinar, som ferdigstilte huset

med nye folk. Det virker som om Stål

interessante oppgavene i kø,


sitt på Jørpeland for cirka åtte år siden.

verket nå har en fin blanding av erfaring

-

Stålverket

er

en

mer

forteller

Mathisen. Han er metallurg av utdannelse,

og nye a nsatte. I teknisk avdeling er vi åtte

en utdannelse han i sin tid tok ved NTH

I DNV jobbet Steinar som material-

stykker som forsøker å holde i alle trådene,

i Trondheim. Etter endt skolegang bar det

og sveiseingeniør ved rørlednings- og

og vi er en fin gjeng, avslutter Steinar.

til Jørpeland hvor han hadde sine første

subseaprosjekter. Også det en interessant

arbeidsdager ved Stålverket i 1990.

jobb, forteller Steinar. Det å ha en god jobb

- For en metallurg er det vel få steder i

nærmere hjemmet på Jørpeland og slippe

Norge som er mer spennende enn stål

pendling, ble likevel for fristende.

verket. Jeg er opprinnelig fra Balsfjord

- Her får jeg delta i hele prosessen, fra

i Troms, og der var det jo ingen jobb for

smelting til ferdig produkt. I tillegg er

meg. Da jeg i tillegg fant meg kone med

det kjekt å jobbe med gamle kjente igjen.

Jostein Breivik

Tilbake fra

IKM

Alder: 49 år
Gift, tre barn, to fosterbarn, to barnebarn.
Ser på TV: Prøver å få med meg
21-nyhetene.
Liker av musikk: Er ganske fleksibel

Jostein Breivik begynte som leder for

på musikkfronten. Liker det meste.

Pusseriet 1. januar 2012, etter åtte år
ved Årdal Mekaniske og IKM.

- Det har skjedd mye i de åtte årene jeg

sveiser. Jeg ble godt kjent med stålverket

veldig mye annet enn jobb og familie. Det

ikke har vært her. Det var hvert fall mindre

og arbeidsoppgavene da, sier Breivik.

er svært givende å være fosterforelder,

data da – og mindre papir. Det er jo både

forteller Jostein, som blir å se på Tangvall i

på godt og vondt. Det er mye å sette seg

Som leder for Pusseriet, er det Breiviks

Søgne i sommerferien.

inn i for å være oppdatert på datafronten,

ansvar at det er god flyt i P1 og P2.

- Vi hadde campingvogn ved Åros c amping

sier Jostein, som også forteller at han har

- Jeg samarbeider med gode folk. Roar

i 10 år, men de siste 14-15 årene har vi leid

hatt en fin ”gjendebut” ved stålverket.

Førland,


hytte. Det har vi i år også. Vi trives på sol-

- Det gikk greit å komme tilbake. Litt som

Jørmeland og Kjell Steinar Moen er dyktige

forventet egentlig. Det er travle dager,

arbeidsledere. Vi har en god dialog, og alle

og det går unna i produksjonen. Akkurat

sammen er opptatt av å få jobbene gjort på

den biten kjenner jeg jo godt fra tidligere,

en skikkelig og effektiv måte, forteller Jostein.

Torgeir

Tjøstheim,

Tor

Egil

smiler Jostein, og utdyper:
- Før jeg begynte i Årdal Mekaniske, som

Jostein er en travel mann også utenfor

ble oppkjøpt av IKM, jobbet jeg 18 år ved

Stålverkets mange vegger. Han har tre

Stålverket. Jeg begynte her allerede i 1984,

voksne unger, bestefar til to og fosterfar til

like etter militærtjenesten. Da jobbet jeg på

enda to.

sliping, og etter hvert tok jeg fagbrev som

- Det sier seg selv at det ikke er tid til så
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rike Sørlandet, forteller Jostein.

Kjempekontrakt med
Samsung Heavy Industries
Juni 2012 ble en måned for minnebøkene! Samsung Heavy Industries plasserte en
av de største enkeltordrene gjennom Stålverkets historie.

ordren i vår favør. Nå begynner jobbingen
her på hjemmebane, og vi skal i gang med
produksjon ganske kjapt. Oppstart blir
like over sommeren, og leveransene vil
finne sted i løpet av andre kvartal 2013,
forteller Helge.
Helge legger heller ikke skjul på at dette
er en enestående mulighet for stålverket. Å
levere førsteklasses produkter til selveste
Samsung Heavy Industries, vil kreve 100
prosent av samtlige involverte. Samsung
bygger ca 70 skip, rigger og FPSO`er i året,
og Helge forteller at verftet er gigantisk.
- Vi må ta inn over oss at vi nå er i den
absolutt


øverste

divisjonen.

”Cirka”-

begrepet eksisterer ikke i denne d
 ivisjonen.
Vi blir målt på alt, og alt må være korrekt
og skikkelig. Alle ved stålverket må være
obs på nødvendigheten av å gjøre alt helt
riktig fra dag én, slår Helge fast.
Samtidig som det har vært stort fokus
på avtalen med Samsung, har salgs
- Vi var i meget godt humør da vi

Ichthys og er lokalisert utenfor kysten av

returnerte fra Korea, smiler salgsdirektør

Australia, ikke langt fra Darwin. Delene vi

Helge Skjellevik til Stålverksnytt.

skal levere er bare en liten del av det store

- Så vidt meg bekjent er dette blant de

puslespillet, men det er en s kikkelig prestisje

største

har

kontrakt for oss. At vi fikk oppdraget, har

mottatt. Hvert fall i nyere tid. Ordren


blitt lagt merke til av våre konkurrenter, sier

er verdt 42 millioner kroner, og det er

Helge, som kan fortelle om en engelsk og

muligheter for mer, forteller Helge.

en amerikansk konkurrent til denne typen

enkeltordrene

Stålverket

oppdrag fra Samsung.
Ordren

tilsier

leveranse

av

såkalte

integraler, nærmere bestemt støpte hjørner

Det var Samsungs tekniske avdeling som

som skal sveises inn på en rigg. I tillegg kom-

anbefalte bruk av Scana Steel Jørpeland

mer totalt 50 enheter av to typer Riser Guide

som leverandør av disse integralpakkene.

Box. Det er ingen liten rigg som stålverket

- Absolutt en fjær i hatten for oss. Våre

nå skal levere komponenter til, nei, den er en

tekniske løsninger på disse u
 tfordringene

del av verdens største utbyggingsprosjekt i

blir nå regnet som de aller beste av

sitt slag.

koreanerne. Anbefalingen fra Samsungs


- Gassfeltet hvor riggen skal benyttes heter

tekniske ekspertise var nok det som v
 ippet
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avdelingen jobbet iherdig også på andre
fronter.
- Vi har fått skikkelig gang på smidd
igjen. Det er god fart på produksjonen
av nedihulls
utstyr igjen, og det 
skyldes
målrettet innsats av alle involverte i
produksjonen og

administrasjonen, sier

salgsdirektøren. Allerede før ferien regner
Helge med at SSA`s salgstekniske team
igjen er på farten, denne gang til Newfoundland for å møte en ny potensiell
kunde til et såkalt Bid Clarification Meeting. Til høsten venter blant annet reiser til
potensielle kunder i Italia, Japan og Korea.
- Høsten blir av det hektiske slaget. Derfor
tror jeg alle ved stålverket har godt av
sommerferie. Selv skal jeg en uke til Korfu
og etterpå være litt på hytta. Gleder meg
til det. Og god sommer til alle sammen!

hitson

Bjørn Eid

Frida Amundsen

Craig W

svåg

elvaag

Frode S

Velkommen til åpen dag 25. august!
Lørdag 25. august skal stålverkets 100-års jubileum markeres med konsert, grillmat og Åpen Dag!

Hold av datoen allerede nå – dette blir

Frode

Craig

seg eget band, så her blir det garantert

en festdag! Allerede på formiddagen 25.

Whitson som vil stå for tilberedning og

Selvaag

og

grillkongen

en 
skikkelig konsertopplevelse. Et av

august åpner portene for alle som vil delta

servering av førsteklasses smaksprøver på

stjerneskuddene på den norske musiker-

i markingen av jubileet og en omvisning

grillmat under Åpen Dag-arrangementet.

himmelen, nemlig Frida Amundsen, og

inne på Stålverkets område. Det blir også

Portene holdes åpne fra kl. 11.00 til 14.30.

Ryfylke-koret Kornelius vil også innta

avholdt et rebusløp med trekning av
premier til vinnerne.
Det er ingen ringere enn Ryfylke-kokken

scenen. Konserten er planlagt å starte
Senere på dagen er det duket for konsert

klokken 19.30 og det skal selges et sted

i Smiverket! Selveste Bjørn Eidsvåg er

mellom 800 og 1000 billetter.

hovedattraksjonen.

Eidsvåg

har

med

Ubudne gjester arrestert
Det var tilløp til dramatikk da ubudne gjester benyttet påsken til å ta seg ulovlig inn på Stålverkets eiendom. Tyvenes mål var
å stjele forskjellige legeringer. Godt samarbeid med lensmannskontoret bidro til at to av de ubudne gjestene ble arrestert.

Det var i påskehelga at to av minst tre

de tydelig visste hvor det lot seg gjøre å

tillegg er det rensket for trær og krattskog

tyver ble tatt på fersk gjerning inne på

komme inn på området uten å bli opp

slik at synligheten er bedre.

stålverksområdet.

daget

- og hvor de kunne bevege seg

HMS-sjef Morten Næss forteller at ansatte

allerede sluppet unna en uke tidligere


uten å bli avslørt av overvåkningskamer-

ved Stålverket har vært en god støtte i

da de ved en tilfeldighet ble oppdaget

aene. Heldigvis viste det seg at det var ett

arbeidet med å sikre området bedre.

av 
ansatte som jobbet kveldsskift. Men

kamera tyvene ikke hadde fått med seg,

- De ansatte har vist stor forståelse og

da

de

og det var dette kameraet som avslørte

enighet i tiltakene. Det er helt n
 ødvendig

ubudne gjestene returnerte i påskehelga,

innbruddet mens det pågikk. Da hadde

å holde tyvene ute, og det er bra å ha et

fikk p
 olitiet fanget to mens en tredje ble

tyvene skrudd ned en vegg for å komme

samlet lag som jobber for å stoppe de


observert da han rømte åstedet. Tyvenes

seg inn i en av hallene og brukt flere timer

ubudne gjestene, sier Næss.

bil ble også tauet inn.

for å grave ut legeringsstykker.

Da

videoovervåkning

hadde

avslørte

tyvene

at

Også stålverk i Mandal og Bjørneborg har
De to arresterte var fra Romania, og bilen

I tiden etter påske har det blitt montert

blitt utsatt for innbrudd og tjuveri av kost-

var rumenskregistrert. Det er all grunn

mer utelys samt enda flere overvåknings

bare legeringer. Man antar at legeringene,

til å mistenke at tyvene har spanet på

kameraer og alarmer. Alle områder som

som i utgangspunktet er vanskelig å o
 msette,

stålverket i dagene før innbruddene, da

grenser til Stålverker er nå overvåket. I

smugles til smelteverk i Øst-Europa.
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Stålverkets

1909-1919
1949-1959

1950: Elektrolyse

1909: A/S Ryfylke

anlegget fullført.

Kraftanlæg stiftet.

1910: Stavanger

1919-1929

1950/51:

Electro Staalverk

Nybygg Smelte

A/S stiftet 29.

verk og Hammer

desember 1910.

verk. Ny 12 t. ovn

De som sto bak

og 20 t. kran. 5 t.

var C. Middelthon,

hammer, ovns

Chr. Bjelland,

batteri i HV. Smi-

G.T. Monsen,

manipulator.

T.H. Poulsson

15 t. kran Blokk

og Fr. Jacobsen.

lager. Transporten

Første direktør

omlagt fra bane

var T.H. Poulsson

til bil og truck.

1939-1949

(fra 1910 til 1923).

1911: Første
spadestikk i mai
på eiendom
(55 mål) kjøpt
av Erik Andersen
for kr. 18000,-.

1912: Første

1919/20:

1929-1939

Arbeidskonflikt,

Varmvalseverket

1948: Utbyggings

stans i produk

1951/52:
modernisert.
Ny kompressor.

planer utarbeidet

sjonen fra juni 1919
til oktober 1920.
		
Betydelig utvidelse

og forberedende

1955: Nytt

arbeid utført.

Laboratorium i
gamle kontorer. Ny

av kraftstasjonen

1949: Hardmetal

ferdig.

(4-dobling).

avdeling startet

det gamle

1913: Første

Tidligere ovns

opp. Boligbygge

1937: 25-års

laboratorium.

utstyr kassert.

laget startet, 12 hus

charge 8. mars

Første lysbueovn

jubileum. Bedre

bygget. Betongkai

1959: Ny 5,5 t

1913. Støperi og

installert. Valse

tider og planer

ved portalkai

lysbueovn. 3 nye

hammerverk.

verket bygget.

for modernisering.

påbegynt.

kraner i Smelteverk.

stålverksbygning

Magnetavdeling i

i korte trekk
1979-1989

1969-1979

1980: Vegskjærproduksjon i

1999-2012

ny bygning.

1959-1969

1968-1971: Nytt

utskifting av en

Forsterkning av

rekke maskiner.

El-forsyningen. Ut-

Ny beiseavdeling

videlse Smelteverk

med renseanlegg.

1974: Pusseriet
utvides.

anskaffet. Nytt

1974/76: Nytt

oksygenanlegg.

smågodsstøperi

Modernisering av
skallformeanlegg.

1961: 50-års

i Støperiet og

valseverk bygges.

med ny ovn.

1960: Quantovac

1981: Ny p rosess

1977: Vanske-

2006: Scana
Offshore

1982: Offshore

Technology

avdelingen opp

etableres – skilles

rettes og mye av

ut fra SSA.

investeringene går
til oppbygging av

1989-1999

denne avdelingen.

2007: Scana
Material Technolo-

Prosessutviklingen

gy Centre etableres

i Støperiet krever

1991: Scana

– skilles ut fra SSA

lighetene blir for

også betydelige

Industrier AS

(tilbakeføres SSA

store. Bedriften

investeringer.

kjøper bedriften

i 2011)

jubileum

må gi bort boet til

– 1050 ansatte.

skifteretten.

1963: Maskin

1978: Nye

fabrikken bygges.

1983-89:
Investeringene har

(85%). Navneskifte
Scana Staal AS.

2006-07:

		

Investering i

i denne perioden

1990-96:

Støperi (sand

Stavanger Staal

gått til perfeksjoner-

Investering i Smi-

anlegg, mikser,

A/S stiftes. Driften

ing av prosess i

verk (smipresse,

slipeautomat etc.)

i Valseverk og

støperiene, økning

ringvalseverk,

behandlings-

Magnetfabrikk

av maskinerings-

VB-ovn etc.)

kapasitet økes.

ikke gjenopptatt.

kapasitet i Offshore

1965: Varme-

2012: Markering
av 100-årsjubi-

Serviceavdeling og

1995: Skallstøperi

leum. Storkontrakt

generell fornyelse

1968: Smi

1979: Anlegget

og Offshore

med koreanske

manipulator

tilbakekjøpt fra

av utstyr over hele

avdeling (vedlike-

Samsung Heavy

1500 kg hammer

Staten.

bedriften.

hold) legges ned.

Industry.

Stålverket 100 år!
Vi gratulerer,
hilsen redaksjonen i Stålverksnytt
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Stålverkets ansatte i

jubiluemsåret!

Pusseri

En fin soldag i begynnelsen av juni greide vi å samle de aller fleste av
Stålverkets ansatte til en aldri så liten “photoshoot”. På de neste sidene
følger lagbilder fra samtlige avdelinger.

Pusseri
Bak fra venstre: Stig Edvardsen, Kim Wiggo Blix, Lisbet Lysthaug, Ivar Hovland, Alexander Halvorsen, Thorbjør Loug,
Tor Egil Jørmeland, Arnfinn Rørheim, Mikael Söderberg, Knut Sandvik og Kjell Steinar Moen
Midten fra venstre: Per Ove Halvorsen, Kent Wenberg, Liv Marit Brekke, Jostein Breivik, Aleksej Jakusev, Ahmed Gebory,
Bjørn Helge Hinna, Audun Nag, Frode Hinna og Glenn Kenneth Meling
Framme fra venstre: Tor Geir Tjøstheim, Andrè Nicolay Burås, Ole Andrè Melberg, Fernando Da Silva, Sultan Kamali,
Morten Saurdal og Øystein Larssen
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Vedlikehold
Vedlikehold
Bak fra venstre: Anders Bråtveit, Bernt Sigve Berntsen, Svein Håvard Mikkelson, Egil Moberg, Odd Kåre Melberg,
Tor Inge Benjaminsen, Eivind Fosså og Karl Stokka
Framme fra venstre: Leif Olav Larsen, Reidar Kvalvåg, Stig Kevin Håvardsen, Bernt Melberg, Gunnar Sørskår,
Bjørn Vetrhus, Morten Tjøstheim og Bernt Magne Erland

Metode
Metode
Bak fra venstre: Nils Terje Watland, Sven Helge Sørbø, Trond Sedberg og Frank Andê Bjerkelund
Framme fra venstre: John Kåre Jårvik, Svein Christensen, Ståle Holta og Stian Fjelde
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Administrasjon
Administrasjon
Bak fra venstre: Andre Lunde Viga, Jan-Øyvind Jørgensen, Rolf Andre H. Larsen, Geir Danielsen, Lars Asbjørnsen,
Svein Konrad Voster, Tor Inge Melberg, Mykola Dykhnivskyi og Steinar Mathisen
Midten fra venstre: Gro Fjelde, Unn B. Skare, Katharina M. Fowler, Alfhild Bokn, Elisabeth H. Norland, Solveig Aukland,
Kristin F. Bjørheim, Gunn M. Skjørestad, Linn J. Heggland, Astri Ur, Jarle Fjetland, Olav Aaen, Nils Terje Watland,
Håkon T. S. Jørgensen og Morten Næss
Framme fra venstre: Oddbjørg Langvik, Hans Christoffer Torkelsen, Elin Helland, Kjell Torbjørn Dirdal, Henning Berland,
Einar Omland, Leif Roar Larsen, Erik Ødegård, Christian Sunde, Kjell Ravnås, Ola Vestbø, Helge Skjellevik og Anelia Andreeva

QA/QC

QA/QC
Bak fra venstre: Jens M. Eriksson, Ståle Helgesen, Odd Kjetil Larsen, Glenn Kenneth Meling, Bjørn Årvik, Lisbeth Y.D. Jakobsen,
Finn Wersland og Knut Østerhus
Framme fra venstre: Frode Honvê, Marianne Tungland, Sidsel H. Walaunet, Eirik Bellesen, Kari Vetrhus, Emmanuel Agbor,
Darrell Varley og Harald Lie
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Maskinfabrikken
Maskinfabrikken
Bak fra venstre: Mosa Asgari, Dagfinn Heng, Torleif Person, David Gunstead, Thomas Eie, Odd Arild Holthe (Dennis),
Grim Lura, Sveinung Eie og Andre Espedal
Midten fra venstre: Øyvind Dyrdal, Karl Holta, Sigve Amdal, Tor Arne Barka, Ole Rosså Langeland og Bernt Reidar Kveseth
Framme fra venstre: Kenneth Bøe, Kim Andre Kleiveland Fiskå, Michael Bøe og Pål F. Ringbakken

Veiskjær

Ikke tilstede: Audun Åkre, Stig Jøran Sedberg, Jan Langeland og Svein Svela

Veiskjær
Fra venstre: Sigbjørn Vatland, Egil Jøssang, Arne Mæhle, Frode Sandvik, Jan Strømsnæss og Helge Andersen
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Formeriet

Formeriet
Bak fra venstre: Stian Finnesand, Arvid Brekke, Sigve Breivik, Geir Larsen, Cato Orre, John Arvid Sørbø, Magne Bjørheim
og Johannes Laugaland
Midten fra venstre: Kjetil Breivik, Ali Mizher Hamoudy, Erik Asbjørnsen, Jarl Terje Jøssang, Ronald Henry Førde, Odd Vatland
og Robert Sandvik
Framme fra venstre: Reidar Knutsen, Bjørn Magne Fjelde, Svein Erik Log, Ingrid Kristine Tjelmeland og Richard Wollum
Ikke tilstede: Torstein Vatland, Torstein Nygård, Morten Kalviknes, Cato Meltveit Håvardsen, Marit Norheim, Tore Kjetil Idse,
Ove Steinsvåg, Mukthar Mohamed Osoble, Roger Bø, Svein Egil Karlsen og Øyvind Veland

Skipning Hovedlager

Skipning Hovedlager
Fra venstre: Svein Kåre Heng, Odd Leite, Trond Rune Tjentland, Oddbjørn Watland og Glenn Rostøl
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Smelteverk

Smelteverk
Bak fra venstre: Conny Jernberg, Miroljub Durdevic, Oddronny Asbjørnsen, Alf Morten Bjørnsen, Jan Ravnås,
Gudmund Sagård, Tor Ravnås, Øystein Bjor, Chen Jin Hong, Tom Reidar Rønneberg og Per Steinar Håvardsen
Midten fra venstre: Jarleif Sørskår, Rose Mari Solberg, Vidar Fjelde Havn, Saulius Misiunas, Tommy Melberg, Tor Andre
Hamre, Stein Erik Olsen, Geir Aakre og Inger Fossmark

Smiverket

Framme fra venstre: Christian Knapp, Stian Sporaland, Per Moen, Kemal Abedinoski og Jerome Reynes

Smiverket
Bak fra venstre: Odd Einar Fjelde, Glenn M. E. Olsen, Sveinung Wenberg, Trond Idar Idsø, Kjell Inge Bratteland,
Johnny Georg Heggland og Nils Barkved
Framme fra venstre: Nina Krucow Jakobsen, Ernst Notvik, Gunnar B. Naustvik, Ole Jakobsen, Frode Orre
og Torbjørn Siem
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Statusrapport fra

Maskinfabrikken
Maskinfabrikken har 23 ansatte pr. inngangen til juli 2012. Her er hva
driftsleder Kenneth Bøe kan fortelle om Maskinfabrikkens oppgaver og
utfordringer i jubileumsåret:

- Navnet på avdelingen forteller det
meste: vi har ansvar for all maskinering.
Maskinering innebærer dreiing og fresing
av stål, det være seg alt fra grov- til ferdigmaskinering, forteller Kenneth.
- Vår hovedutfordring er kapasitet.
Jobbene står i kø, selv om alle står på. Det
er kun faglærte som jobber her samt en

Kenneth Bøe, 42 år
Driftsleder ved Maskinfabrikken
Ved Stålverket siden 1988

lærling på vei mot fagbrevet. Til høsten
begynner også to nye lærlinger. Likevel
er situasjonen slik at vi må sende en del
jobber ut til andre bedrifter. Vi har heldigvis gode samarbeidspartnere flere steder i
Sør-Norge og i Sverige, avslutter Kenneth.

Statusrapport fra

Teknisk avdeling
Teknisk avdeling har åtte ansatte pr. inngangen til juli 2012. Her er
hva Steinar Mathisen kan fortelle om Teknisk avdelings oppgaver og
utfordringer i jubileumsåret:

- Oppgavene kan ikke oppsummeres
med ett ord, de er for varierte til det. Men
i hovedsak dreier våre oppgaver seg om
Forskning og Utvikling (FoU), prosess
utvikling og produktutvikling. I tillegg er
produksjonsstøtte og teknisk støtte til salg
viktige gjøremål, fortelle Steinar.
- Hovedutfordringen i hverdagen er å
bruke ressursene der de trengs mest for å
bedre kvalitet og inntjening. Det kan være
utfordrende å prioritere, og det kreves ofte
litt ”brannslukning” for å løse o
 ppgaver
der andre trenger vår hjelp raskt.

Steinar Mathisen, 47 år
Leder Teknisk avdeling
Første gang ansatt ved stålverket
i 1990
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Statusrapport fra

Smiverket
Smiverket har 16 ansatte pr. inngangen til juli 2012. Her er hva driftsleder Gunnar
B. Naustvik kan fortelle om Smiverkets oppgaver og utfordringer i jubileumsåret:

- Det er mye som skjer hos oss. I korte trekk

sager, tar prøver og sliper. Da tror jeg alt er

skjer det slik: Vi får en blokk fra Smelte

nevnt, smiler Gunnar.

verket. Disse blokkene foredles til en

Gunnar B. Naustvik, 50 år

stang, emner eller fasonggods. Blokkene

- Også hos oss er kapasitet en utfordring.

varmes opp til temperaturer mellom

”Alt” skal gjennom oss. Hvis noen er

Driftsleder ved Smiverket

1170 grader og 1240 grader, alt etter hva

syke så merker vi det godt på tempoet i

Ved Stålverket siden september 1985

det skal bli til slutt. Kort oppsummert: Vi

produksjonen.

smir, varmebehandler, kontrollerer, retter,

Statusrapport fra

Vedlikholdsavdelingen
Vedlikehold har 25 ansatte pr. inngangen til juli 2012. Her er hva sjef Joar
Ramsfjell kan fortelle om Vedlikeholds oppgaver og utfordringer i jubileumsåret:

- Vi har ansvar for alt av service,
reparasjon og ettersyn av maskiner,

anlegg og bygg. For å løse våre oppgaver
har vi m
 ekanikere, sveisere, elektrikere,
automatikere og vaktmestere. Vi har også
spesialkompetanse innen arbeid på kraner
og gaffeltrucker. I tillegg har vi også
ansvaret for strømnettet, høyspentnettet,
gassnettet og vann- og avløpsnettet. Altså
et ganske omfattende arbeidsområde,
forteller Ramsfjell.
- Utfordringen er å holde alt utstyr i orden
og tilgjengelig. Alt skal svive uten fare for

Joar Ramsfjell, 47 år

havari. Det er ganske mange forskjellige

Sjef Vedlikehold

fagfolk er også en utfordring.

Ved Stålverket siden 1984
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typer utstyr her på Stålverket. Å få tak i

Statusrapport fra

Skipning Hovedlager
Skipning Hovedlager har fem ansatte pr. inngangen til juli 2012. Her er hva
driftsleder Trond Rune Tjentland kan fortelle om Skipning Hovedlagers oppgaver
og utfordringer i jubileumsåret:

- Vi har flere ansvarsområder. Pakking og

hos samarbeidspartnere, for eksempel

merking av gods som skal ut er en opp-

til maskinering eller røntgen. Vi må

gave, og oppmåling av ferdige produkter

hele tiden vite hvor alt er, og hvor de

er en annen. Vi må også ha kontroll på at

forskjellige komponentene skal videre.


alt som skal ut går ut til rett tid og med rett

Det er særlig på støpt gods det er press i så

transportmiddel. I tillegg har vi ansvar for

måte. I tillegg er lagerplass en utfordring.

reservedelslageret, slip- og sveislageret

Det er mange store biter som skal lagres,

samt forbrukslageret, forteller Tjentland.

og det kan være vanskelig å få plassert alt.

Trond Rune Tjentland,
36 år
Driftsleder Skipning Hovedlager
Ved Stålverket i til sammen cirka
fire år

- Noe av det mest utfordrende for vår
avdeling er rett og slett å ha oversikten.
Tidvis er det temmelig mye som er ute

Statusrapport fra

Smelteverket
Smelteverket har 28 ansatte pr. inngangen til juli 2012. Her er hva driftsleder
Per Steinar Håvardsen kan fortelle om Smelteverkets oppgaver og utfordringer
i jubileumsåret:

- Vi skal levere stål til støperi og smiverk.

være strømbrudd eller problemer med

Leveransen skjer etter en ukesplan som

vannkjølingen. Vi jobber også i team,

lages slik: hver tirsdag får vi inn bestilling

så hvis noen er sykemeldt er det ikke

fra støperiet og smiverket om hva de

alltid lett å få noen til å tre inn i teamet.

trenger fra oss av stålkvaliteter. I løpet

Heldigvis pleier det å løse seg, enten ved

av neste onsdag skal alle bestillingene

å låne folk fra andre avdelinger eller ved

være levert. Mandag og tirsdag lager vi

at noen jobber overtid. Det hender også

det vi kaller ”oljegods” altså det som skal

at jeg trør til selv. Nede i gropene er det

offshore. Fra onsdag til fredag smelter vi

jo også uhyggelig varmt, og det kan være

Per Steinar Håvardsen,
48 år

stål og leverer de legeringene smiverket

ganske tøft å jobbe i den varmen.

Driftsleder Smelteverket

- Ukesprogrammet er tett. Hvis det skjer

Ved Stålverket i 20 år

trenger, forteller Håvardsen.

noe uforutsett så har vi problemer med å
holde tidsskjemaet. Det kan for e ksempel
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Statusrapport fra

Pusseriet
Pusseriet har 30 ansatte og noen innleide pr. inngangen til juli 2012. Her er hva
driftsleder Jostein Breivik kan fortelle om Pusseriets oppgaver og utfordringer
i jubileumsåret:

- I P1 får vi inn gods fra Støperiet. Dette

- En av de mest sentrale utfordringene,

godset brenner vi av materne på før det

er kravene det stilles til dokumenta

går til varmebehandling. Dette er en

sjon som skal følge arbeidsprosessen og

veldig viktig prosess for stålkvaliteten.


produktene. Særlig gjelder dette offshore-

Deretter tar vi prøver og tester før stålet

produktene. Men det er jo helt nødvendig,

slipes med andromatene. Så venter opp

for produktene skal ofte benyttes under

Jostein Breivik, 49 år

graderingen i P2. Her utføres oppgav-

særdeles tøffe forhold til sjøs.

Driftsleder ved Pusseriet

sveising og sveisegløding. Oppgavene

Ved stålverket siden 1985, avbrutt
av jobb annetsteds i sju år fra 2003

er som pussing, kontroll, reparasjon,
iP
 usseriet kan vel omtales som en runddans produktene må gjennom for å oppnå
riktig kvalitet, forteller Breivik.

Statusrapport fra

Vegskjæravdlingen
Vegskjæravdelingen har seks ansatte pr. inngangen til juli 2012. Her er hva
driftsleder Sigbjørn Vatland kan fortelle om Vegskjæravdelingens oppgaver
og utfordringer i jubileumsåret:

- Vi er en avdeling som driver litt u
 tenfor

stansing, herding, fresing og induksjons

det som ellers skjer på Stålverket. Vi

lodding for å lage snøploger sier Sigbjørn.

kjøper inn slitestål fra valseverk i Sverige.

Sigbjørn Vatland, 53 år
Driftsleder ved Vegskjæravdelingen
Ved Stålverket siden 1976

Dette stålet lager vi snøploger av. Stålet

- Det meste sviver stort sett greit hos oss,

kappes i lengder, og deretter påler, tanner

men vi har utfordringer når vinterne blir

og herder vi lengdene, som er forskjellige

spesielt strenge. Da er det svært hektisk.

dimensjoner. I noen produkter freser vi

Om sommerne produserer vi helst for

spor som vi deretter lodder hardmetall-

lager, men vi skal jo ikke ha for stort lager

biter i. Skjæret Joma 6000 får også gummi,

heller, smiler Sigbjørn.

noe som gjør det mer fleksibelt. Så for å
oppsummere; Våre oppgaver er saging,
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John Arvid Sørbø, 47 år
Driftsleder Formeriet
Ved Stålverket siden 1981

Statusrapport fra

Formeriet
Formeriet har 30 ansatte pr. inngangen til juli
2012. Her er hva driftsleder John Arvid Sørbø
kan fortelle om Formeriets oppgaver
og utfordringer i jubileumsåret:

- Vår jobb starter når vi mottar modellene. Modellene får vi fra kunder, modellverkstedet her på
verket eller fra eksterne modellmakere. Modellene
er utgangspunktet for produksjonen av former. Til
dette benytter vi selvherdende sand som legges
rundt modellene, og når sanden har herdet har vi
formene. Formene settes så sammen og fylles med
stål. Deretter må vi brenne av formene før godset så
går videre til Pusseriet, forklarer Sørbø.
- Som på resten av stålverket oppstår de største utfordringene for oss når folk er sykemeldte. Men det
er iverksatt gode tiltak for å forebygge fravær, og det
er helt nødvendig.

21

Scana for 50 år siden
Fra Stålverksnytt 1962 har vi sakset litt fra
årsberetningen 1961:
1961 har driftsmessig vært et godt år, med tilnærmet fullt
belegg i begge avdelingene.
I Smelteverket ble det produsert 22449 tonn stål, 893 tonn
mindre enn i 1960.
Av det produserte kvantum gikk 5365 tonn til støpemaskin
og 6433 til Støperiet. Dette har på sin side hatt en total
produksjon på 3718 tonn mot tilsvarende 3832 i fjor. Antall
avstøp var 50436, 743 stk mindre enn i 1960. Gjennomsnittsvekten pr avstøp var 62,5 kg.
Av totalproduksjonen var 60 % maskinformet, mot 49,9 %
i fjor. På grunn av økningen i tonnasje av syrefast gods var
det i forhold til 1960 en sterk økning i salg regnet i kroner.
Gjennom hele året har ordretilgangen vært stor og økende.

Som det seg hør og bør inneholdt sommerutgaven 1962
en sommerhilsen fra Stålverksnytts redaktør til leserne.
Her følger et utdrag av hva redaktør Lars Bjorheim skrev i
1962, ord som kanskje passer også i dag:
Regn og blest har fått oss til å spekulere på om vi ikke skal
oppleve sommer i år heller. Et gammelt ord sier at ”ingen
kjenner dagen før solen går ned”. La oss overføre det til vår
situasjon, og i mellomtiden tro at vi i år vil få se en sommer
slik vi vet den kan være, og slik vi håper den kan bli hvert år.
Skulle den likevel ikke bli det, la oss ta en titt ut gjennom
vinduet en gang i blant. Da kan vi i hvert fall forsikre oss
om at naturen gjør sin sommerinnsats uansett våre mer eller
mindre sure miner. Og så lenge den gjør det kan vi med god
samvittighet fortsette å nyte vår ferie.
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Skadestatistikk
- og sykefravær

Skader totalt

Sykefravær pr. år

Ståltrim-årsplan 2012
TIDSPUNKT

AKTIVITET

TIDSPUNKT

AKTIVITET

AUGUST

Sirkeltrening

OKTOBER

Sirkeltrening

Fellessykling

Fellessykling

Tirsdagsturer:

Fotballturnering

7. august

Flatafjellet

Tirsdagsturer:

14. august

Storehornåsen ”Ti på tur”

2. oktober

Skjørbu

21. august

Slottsfjellet ”Ti på tur”

9. oktober

Ådnahove

28. august

Gramsfjellet rundt

16. oktober

Krossfjellet

SEPTEMBER

Sirkeltrening

23. oktober

Almåsen

Fellessykling

30. oktober

Hamrane

Scanarittet

NOVEMBER

Sirkeltrening

9. september

Tirsdagsturer:
4. september

Taurafjellet ”Ti på tur”

11. september

Kjortåsen

18. september

Tunglandsfjellet

25. september

Heggheimsfjellet

Spinning
DESEMBER

Sirkeltrening
Spinning
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Returadresse:
Scana Steel Stavanger, 4100 Jørpeland

Følgende har startet opp i perioden 01.03.12 – 30.06.12
P2:
Lars Larsen Skjæveland

Operatør

Lisbeth Lysthaug

Operatør

Ivar Hovland

Operatør

Fernando da Silva

Operatør

Glenn Kenneth Meling

Operatør

Morten Saurdal

Operatør

Mikael H. Søderberg

Operatør

Andre Nicolay Burås

Operatør

Ole Andrê Melberg

Operatør

Smelteverk:
Inger Fossmark

Operatør

MTC:
Steinar Mathisen

Metallurg/leder MTC

Hovedkontor:

Jubilanter
20 år:

Hans C. Torkelsen

Lærling IKT Servicefag

Alexsander Halvorsen 03.05.12

Elisabeth H. Norland

Prosjektleder		

Andrê Nicolay Burås

05.05.12

Kjell Torbjørn Dirdal

Systemutvikler

Anders Bråtveit

14.05.12

Lena Barka

Prosjekthjelp (midlertidig)

Astri Fjelde Maaland

MTC (sommerferie)

Følgende har sluttet i perioden 01.03.12 – 30.06.12
Tor Gunnar Eriksen
Stian Voster
Sigbjørn Høllesli
Olav Løge
John Kåre Årvik
Kent Ove Jørmeland
Øyvind Hatteland
Rolf Andrê H. Larsen
John Andre Staurland
Lars Larsen Skjæveland

40 år
Nils Terje Watland

16.04.12

Ove Steinsvåg

30.05.12

50 år
Trond Idar Idsø

03.04.12

Peter Lidegran

21.05.12

Svein Kåre Heng

31.05.12

Odd Vatland

19.06.12

60 år
Audun Nag

19.03.12

Magne Bjørheim

21.04.12

Mykola Dukhnivskyi

Vi takker for god innsats, og ønsker lykke til videre.

Vi gratulerer med dagen !

Ansvarlig redaktør: Morten Næss, Scana Steel Stavanger Tekst og design: Moment Kommunikasjon Trykk: Gunnarshaug trykkeri Foto: Stig-Erik Tokvam, Kari Aarhus Dolemn og Sindre Ellingsen
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