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ble en folkefest! 
Les mer på side 6.

Åpen Dag 



Sjefen har ordet

Kjære medarbeidere

Så var høsten her, og vi har allerede tilbakelagt ¾ av året. Det har vært ni 
måneder preget av fullt kjør, stort tempo og mange utfordringer. Men vi 
har gjennom disse krevende månedene løftet oss betydelig når det 
gjelder både leverings- og produktkvalitet. Selv om det i en hektisk 
hverdag ikke alltid virker sånn, skal vi ha med oss at vi har utviklet oss 
vesentlig gjennom denne perioden. 

Vi er nå i ferd med å etablere oss i øverste divisjon i offshore-markedet. Vi 
er fortsatt i kvalifiseringsrunden til dette nivået, men gjennom god 
håndtering av Samsung og andre prosjekter skal vi sikre posisjonen vår i 
dette segmentet. Og det er her vi må være, dette er nemlig den eneste 
delen av markedet hvor kunden er villig til å betale det vår kvalitet koster.
Samsung blir et meget viktig prosjekt for oss, og vi må gjøre alt rett  
fra starten av. Det vil kreve at hver enkelt av oss gjør jobben skikkelig  
og nøyaktig. 

Kontraktene med SBM som vi holder på å avslutte, har gått rimelig bra. 
Men feil og unøyaktighet ødelegger helheten, noe som truer posisjonen 
vår ovenfor SBM, og setter tilliten på prøve. Dette er meget kritisk, og vi 
må luke vekk disse feilene. Klarer vi det, har vi store muligheter  fremover 
hos SBM og tilsvarende type kunder.

Vi går inn i en periode med noe mindre aktivitet, før oppstart av Samsung - 
prosjektet. Det er meget viktig at denne tiden nyttes til å oppgradere oss, 
slik at vi er godt forberedt på det meget krevende prosjektet.

Vi ruster oss for fremtiden med flere betydelige investeringer.  Installasjonen 
av ny varmebehandlingsovn i Smia er på plass, og salgsavdengen  jobber 
hardt for å fylle den med Super Duplex. Det nye Bore- og frese verket er noe 
forsinket, men skal være ferdig installert i løpet av oktober.   

Vi gjennomførte Åpen Dag på en meget god måte, og avdelingene var 
ryddige og oversiktlige. Pensjonistene som var på besøk, kommenterte at 
de aldri hadde sett Stålverket så ryddig. En stor takk og honnør til alle 
som bidro til dette løftet. Nå er det opp til hver enkelt av oss å holde dette 
nivået – og heve det ytterligere etter hvert. 
 
Det vil bli stadig flere kunder og inspektører på besøk hos oss, og de  stiller 
store krav til hvordan det skal se ut og hvordan vi oppfører oss. Det vil i den 
forbindelse bli enda mer oppfølging av sikkerhetsutrustning etc. og med-
arbeidere som ikke følger lover og regler må ta konsekvensen av det.

Vi har fortsatt en stor utfordring knyttet til sykefraværet, og arbeidet med 
dette vil få svært høy prioritet fremover. Her må vi alle være villig til en 
åpen og målrettet arbeid for å oppnå positive resultater både for  bedriften 
og den enkelte.

Vi er blitt bedre, og blir stadig bedre, nå gjenstår det siste løftet som skal 
til for at skal kunne kalle oss «Verdens beste Stålprodusent». Det er 
nøyaktighet og hardt arbeid i absolutt alle ledd i organisasjonen – hver 
gang – hver dag. Det er bare det som holder i toppdivisjonen. Alle er 
avhengige av alle for å lykkes.



i Smiverket
Ny ovn
Smiverkets nye ovn ble satt i drift i september.  
Dermed økes produksjonskapasiteten betraktelig. 

- Her er den på plass, sier driftsleder i Smiverket, Gunnar B. Naustvik, med et smil  
og viser frem ovnen som blir en viktig brikke i årene som kommer (se bildet nedenfor). 
- Med denne ovnen øker vi kapasiteten der det er økt pågang,  eksempelvis Super  Duplex. 
En stor bestiller av den kvaliteten er engelske Carrs, som er en god kunde av stål verket.  
Vi regner med å kunne produsere om lag 1000 tonn mer pr år, forteller Naustvik. 

Monterings- og installeringsarbeidet startet i august, og ble utført i samarbeid med  
interne, lokale og eksterne krefter. Kalibrering startet første i uken i september, og er nå i 
full drift.  

Ny ovn
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I løpet av høsten vil det skje store endringer ved hovedinngangen. Oksygentanken er blant det som skal flyttes på. 

Oksygentanken som i dag står plantet ved 
hovedporten, er nærmest som et lande-
merke å regne for de mange som jevnlig 
besøker stålverket. Kondensen som på 
kalde dager ligger tykk like over bakken, 
har til og med forårsaket nervøse telefon-
oppringninger og falske brannalarmer til 
både stålverkets sentralbord og til nød-
nummeret 112. Nå blir det forhåpentligvis 
slutt på den type nervøse anfall. I løpet 
av høsten skal oksygentanken flyttes til 

et ledig område mellom skraphallen og 
renseanlegget ved statoilporten. I tillegg 
skal begge byggene mellom hovedporten 
og hovedkontoret rives. I sum vil det gi et 
åpnere inngangsparti, noe som gir rom for 
flere parkeringsplasser mellom Lab-en og 
hovedkontoret. I dette området skal det 
også etableres en sikret kjøretrasé, som 
skal benyttes av trucker og andre kjøretøy 
som ferdes internt på stålverksområdet.  

Samtidig som oksygentanken flyttes, skal 
det anlegges en større parkeringsplass 
nede ved SOT og propantankanlegget. 
Denne parkeringsplassen er for ansatte, 
som dermed kan parkere inne bak stål-
verkets gjerder. 

    Nytt inngangsparti  
og nye parkeringsplasser
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Prosjekteringsarbeidet med rekordordren fra Samsung Heavy Industries er i gang. Dette er blant de største enkeltordrene 

stålverket har mottatt og  Elisabeth H. Norland er prosjektleder. 

- Veldig spennende, sier Elisabeth om 
arbeidsoppgavene som nå fyller dagen 
hennes. Hun har nettopp unnagjort et møte 
i prosjektgruppen, og kan fortelle om stort 
engasjement. 
- Pr nå jobber vi med etablering av prose-
dyrer for oppgaveløsningen,  tegninger og 
modeller. Vi må ha full stendig dokument a-
sjon fra dag én, noe som er et fundamentalt 
krav fra kunden. Skal vi være leverandør til 
kunder som Samsung Heavy Industries, må 
vi forstå hvordan offshorebransjen tenker 
innen for eksempel HMS og rapportering. 
Jobber vi etter den samme tankegangen som 
dem, har vi et  fortrinn,  forteller Elisabeth. 

Oppstartsmøtet med representanter fra  
Samsung Heavy Industries fant sted ved 
stålverket to dager i august.  Koreanerne 
fikk da anledning til å gjøre seg kjent med 
fasiliteter og folk på Jørpeland.  Ordren til-
sier leveranse av såkalte integraler,  nærmere 
bestemt støpte hjørner som skal sveises inn 
på en rigg og på den måten  forsterke hoved-
strukturen. I tillegg  kommer totalt 50 enheter 
av to typer Riser Guide Box.  Riggen, som nå  
er  under  bygging, skal hente opp gass fra  
feltet Ichthys utenfor kysten av Australia. 
 Riggen er blant verdens største i sitt slag, og  
bygges av Samsung på oppdrag fra 
 Inpex og Total. Ordrens verdi har økt 
siden  forrige Stålverksnytt, og er nå på    
72 millioner kroner. 

Produksjonen av de første prøvene fant sted 
i september. Første skipning av prøveplater 
til Samsung sendes i løpet av  senhøsten. 
Deretter er planen at selve leveransene  
starter i andre kvartal 2013. 

Elisabeth, som kom fra Aker og begynte 
ved Stålverket i juni, bør altså ha nok å 
henge fingrene i fremover. Foreløpig har 
hun ikke planlagt noen tur til Korea, men 
hvis muligheten byr seg så ser hun fram til 
en langtur. 
- Det hadde vært veldig interessant å se 
 Samsung Heavy Industries-anlegget. For- 
holdene der er gedigne, sies det. Får se hva 
framtiden bringer. Nå gjelder det først å vise 
hva vi duger til her hjemme, smiler Elisabeth.

I gang med
Samsung-jobben
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Jubileumsarrangementet Åpen Dag ble en gedigen suksess! Mer enn 2000  besøkende ble lørdag 25. august, kjent med stål-

verket fra innsiden. 

- Helt fantastisk. Vi er nærmest over-
veldet av det høye antallet som fant veien 
til oss. Vi hadde selvsagt håpet på mange 
 besøkende, men at det ble så mange var 
veldig kjekt, smiler Morten Næss, HMS-sjef 
ved stålverket. 

Åpen Dag-arrangemenetet var en  markering 
av stålverkets 100-års jubileum. De  besøkende 
ble ønsket velkommen av de  ansatte, som 
 fortalte hva som produseres og hvordan. 
Målet var å gi et inn blikk i hele produksjons-
linjen. I porten ble det delt ut spørreskjema 
med spørsmål basert på omvisningene, og de 
som svarte riktig kunne vinne flotte premier.   

Blant de besøkende var folk i alle aldre, alt 
fra barn som aldri før hadde vært innen for 

stålverksgjerdene til pensjonister med lang 
fartstid som stålverksarbeidere. For mange 
eldre ble det et gledelig gjensyn med gamle 
kolleger og arbeidsplass samt et  interessant 
innblikk i endringene siden deres tid ved 
verket. 

Det ble servert både grillmat og kake til 
gjestene. Grillkongen Craig Whitson hadde 
med  seg sin egen enorme grill, og sammen 
med Ryfylkekokken Frode Selvaag og gode 
hjelpere sørget han for grilling av ca 2000 
pølser og annen grillmat. Kakene ankom i 
metervis, og ble servert av dugnadsgjengen 
fra idrettslaget Staal. 
- Vi kan ikke få fullrost dugnadsinnsatsen 
nok. Vi ønsket oss 32 dugnadsdeltakere og 
fikk 47. De gjorde en kjempejobb,  skryter 

Morten, som også forteller om finfin under-
holdning fra kulturskolen i Strand og 
 aktiviteter for barna.  

Lørdag kveld var det duket for stor konsert 
i Smiverket. Mellom hammere og ovner var 
det rigget opp en skikkelig scene, og først 
ut her var ryfylkekoret Cornelius. Deretter 
entret talentet Frida Amundsen scenen og 
tilslutt var det ringreven Bjørn Eidsvåg med 
band som fylte produksjonslokalene med 
musikk. På vei ut portene etter konserten 
var det kun fornøyde ansikter å spore, og 
konserten utdeles herved terningkast 6! 

Foto Åpen Dag: Geir Øyvind Sjursen

ble en folkefest! 
Åpen Dag 
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Jeg  
visste ikke  

at Stålverket  
er så stort.
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Kjempekjekt
at så mange 

kom på 
Åpen Dag
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Nina K. Jakobsen
Smiverket

1. Bra. Fine dager! 
2. Det ble en tur til Danmark. 
3. Var en tur i Fårup sommerland.  

1. Hvordan var din sommerferie?
2. Reiste du noe sted i ferien?
3. Gjorde du noe spesielt i ferien?

Boško Šubanovic 
Smiverket

1. Jeg hadde egentlig ikke ferie siden  
 jeg startet her i sommer, men jeg 
 hadde to uker fri i jobbskiftet.  
2. Var i Hjelmeland. Fint der! 
3. Var på en hytte, og der ble det god  
 tid til å fiske. 

Kjell Inge Bratteland
Smiverket

1. Hadde en fin ferie i mye regn. 
2. Vi var i koselige Danmark. 
3. I Danmark ble det mye moro i både  
 fornøyelsesparker og badeland. 

Trond Idar Idsø
Smiverket

1. Veldig fin. Ingen ting å klage på! 
2. Var på gården vår på Idse. 
3. Det gikk i fruktdyrking og moreller. 

Ove Soltveit
Smiverket

1. Hadde ferie før jeg begynte her for  
 fire måneder siden og den var fin.  
2. Var i Tyrkia, hvor det var nesten  
 40 grader. 
3. Det ble bassengliv og bading i sjøen.   

Det hender dessverre ikke sjelden at et konstruktivt og 
 velment forslag blir møtt med svaret” Hvorfor?” - Hvorfor 
skal vi gjøre ditt eller datt, hvorfor kan vi ikke godt la være. 
Til det kan ofte forslagsstilleren føle seg fristet til å svare: 
”Hvorfor ikke?” Men han gjør det ikke fordi den  konstruktive 
velmenende vet at et nytt spørsmål ikke er noe svar. 

Hvor mye bedre ville det ikke vært om det konstruktive og 
velmenende  oftere kunne bli møtt med et: ”Ja, hvorfor ikke.” 

- Ja, jeg har lurt på det samme. Ikke minst fordi barna både 
så velfødde og velkledde ut,  selv om voksne  mennesker 
- i hvert fall utenfor Moskva, så forholdsvis shabby ut i 
klesveien. Forklaringen ligger antagelig for det første i at 
begge foreldre er i arbeid, og at de antagelig spiser hoved-
måltidet i bedriftenes kantiner hvor maten fåes til sterkt 
nedsatte priser, subsidiert av bedriftene. 

For det annet spiser antagelig barna hovedmåltidet på 
skolen eller i barnehagen, og jeg antar at dette måltidet 
er gratis. For det tredje fikk jeg bestemt inntrykk av at 
arbeidsklær og sko ble betalt av den enkelte bedrift eller 
virksomhet. Når man så tar i betraktning den minimale 
skatt, så må det unektelig bli noe til overs. 

I høstnummeret 1962 hadde redaktør Lars Bjorheim 

et aldri så lite hjertesukk om positiv versus negativ 

innstilling i hverdagen: 

Scana for  
50 år siden

Direktør Gjedebos russlandsbesøk ga grobunn for 

flere artikler i Stålverksnytt-utgaver i 1962. Etter han 

hadde greidd ut om lave lønninger fikk han spørsmål 

om russerne hadde  penger til mat og klær: 
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Sykefraværet
må ned!

Personalsjef Geir Danielsen konstaterer at tallene for sykefravær fremdeles er alt for høye. Han mener at sykemeldingene 

kan reduseres blant annet gjennom fokus på de arbeidsoppgavene som kan løses, selv om man ikke er 100 % frisk. 

- Jeg pleier å si: kom på jobb med den 
friske delen! Vi skal garantert finne  viktige 
arbeids oppgaver som lar seg løse uten at 
man er i topp slag. Bare det å komme på 
jobb og gjøre det man er i stand til, er godt 
for hodet, humøret og rehabiliteringen. 
Alle ansatte er  viktige for stålverket hver 
eneste dag, slår Geir fast og legger til:
- Ikke misforstå – det er lov å være syk. Når 
du for eksempel ligger hjemme med 39,5 i 
 feber og er helt slått ut, skal du selvsagt  holde 
deg hjemme. Men det er også lov å komme 
på jobb og si til driftsleder: « i dag er jeg bare  
50 %, har du noe jeg kan gjøre likevel?»

Alt sykefravær inngår i lovpålagte 
 statistikker. Totalt lå sykefraværet for  andre 
 kvartal ved stålverket på ca 6,3 %. Mål-
settingen er 4 % og mindre. Det viktigste for 
å få ned sykefraværet, er en kultur endring. 
Kulturendringen innebærer at det tenkes 
nytt rundt restarbeidskraften. Det er lov å 
 komme på jobb og be om andre  oppgaver 
fordi man for eksempel har smerter i en 
skulder eller i ryggen. 
- Vi har store muligheter for å tilrette-
legge oppgaver. Vi er for eksempel i gang 
med etablering og formalisering av ulike 
prosedyrer i produksjonsavdelingene, og 
i den forbindelse kreves det folk som tar 
skrive arbeid ved datamaskin. Og vi har 

også andre tilrette lagte oppgaver, men vi 
er helt  avhengige av at den enkelte ansatte 
stiller på jobb og  forteller oss hva han eller 
hun er i stand til, sier Geir. 

Sykefravær koster store summer hvert år. 
En sykemeldingsdag med vikar, krever 
at stålverket selger for 17.000 kroner mer. 
For hver prosent som inngår i den totale 
sykemeldings statistikken må vi selge for 
ca 3,9 millioner kroner mer, noe som igjen 
betyr at vi må produsere 100 tonn stål. Det 
er store tall som får  negativ inn virkning på 
vår evne til  inntjening. 
- Det er jo en kjent sak at sykefravær fører 
til merarbeid for de som er på jobb. Når jeg 
snakker med folk om dette, spør jeg ofte om 
det er forskjellig terskel for syke melding 
hvis man driver sin egen bedrift og hvis 
man er ansatt. Nesten alltid  svarer folk 
at terskelen er lavere hvis man er  ansatt. 
Det er en utfordring for alle bedrifter, og 
selvsagt ikke unikt for oss. Men det er 
likevel et tankekors, sier Geir engasjert. 

Stålverket har flere tiltak for å forebygge
sykefravær. Trening og fysioterapi har lenge
stått på dagsordenen, og for mange har det
hatt god effekt. Det inviteres til  individuelle 
trivselssamtaler etter hver tredje egen-
melding for å se om det er noe stålverket 

og den enkelte  kan gjøre for å unngå flere 
egen meldinger. I tillegg pågår et fast sam-
arbeid med NAV, fastleger og de  enkelte 
langtidssykemeldte. Men igjen, det  viktigste 
er å få etablert en kulturendring og en ny 
tanke gang om «å komme på jobb med den 
friske delen», som Geir uttrykker det. 
- Sykefravær er en utfordring for alle 
 bedrifter i hele landet. Det tar tid å få på 
plass et nytt tankesett rundt dette med 
rest arbeidskraften, men det står på dags-
ordenen hver eneste dag. Hos oss trenger 
vi nemlig alle som én, smiler Geir. 

Geir Danielsen



 

     Ståltrim
TIDSPUNKT AKTIVITET
 
OKTOBER Sirkeltrening
 
 Fellessykling
 
 Fotballturnering
 
 Tirsdagsturer:

2. oktober Skjørbu

9. oktober Ådnahove

16. oktober Krossfjellet 

23. oktober Almåsen

30. oktober Hamrane

NOVEMBER Sirkeltrening
 
 Spinning 

DESEMBER Sirkeltrening

 Spinning 

Sykefraværet
må ned!

Skader totalt Sykefravær pr. år

Skadestatistikk 
- og sykefravær

%



Returadresse:
Scana Steel Stavanger,  4100 Jørpeland

Personalnytt

Jubilanter 

20 år: 

Svein Håvard Mikkelson 13.07.12

Ivar Hovland 12.08.12

40 år

Einar Omland 19.07.12

50 år

Unn B. Skare 16.08.12

60 år

Lars Asbjørnsen 03.08.12

Vi gratulerer med dagen !

Følgende har startet opp i perioden 01.07.12 – 30.09.12

P2:

Frode Rønne Operatør 01.09.12

Dan Veland Operatør 01.09.12

Raymund Bjørheim Operatør 01.09.12

Smelteverk:

Gaute Lura Operatør 20.08.12 

Vedlikehold:

Anders Bråtveit Ind.mekaniker 17.08.12

Økonomi:

Ole Næss Controller 03.08.12

Nye lærlingar:

Øyvind Kalsås CNC 20.08.12

Patrick Johnsen CNC 20.08.12

Espen Bråtveit Ind.mekanisk 20.08.12

Morten Vervik Ind.mekanisk 20.08.12

Malin H. Jårvik Elektro 20.08.12

Følgende har sluttet i perioden 01.07.12 – 30.09.12

Glenn Rostøl  13.07.12

Glenn M. E. Olsen  31.07.12

Bernt Melberg  31.07.12

Cato M. Håvardsen  28.08.12

Følgende har gått av med AFP i perioden 01.07.12 – 30.09.12

Torulv Fjelde  01.08.12

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