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God påske!



Kjære medarbeidere

Det er med stor ydmykhet og stolthet jeg overtar som daglig leder av Stålverket. 
Gjennom mine år i yrkeslivet har jeg jobbet innenfor flere bransjer, som 
slakteri/kjøttforedling, skiltproduksjon, grossist og produksjon/salg av 
kjæledyrfôr, men det som foregår her overgår det meste. Med utgangs
punkt i skrapjern lages førsteklasses stål, som gjennom ulike krevende 
prosesser ender opp som verdifulle sluttprodukter til bruk i mange 
forskjellige sammenhenger. Imponerende. Den viktigste forutsetningen 
for at vi skal lykkes med dette, er at hver enkelt av dere bruker all den 
kompetanse, erfaring og interesse som dere innehar i hverdagen. Jeg har 
så vidt pirket borti dette, og gleder meg til å lære mer.

Omstillingen vår mot energi og olje/gassmarkedet har vært riktig og nød
vendig, og den videreføres med full styrke. Vi skal også være i andre 
markeder hvor produktene våre etterspørres, men slik den økonomiske 
situasjonen nå er rundt oss er det energiområdet, og da særlig offshore
markedet, som har et aktivitetsnivå som gir grunnlag for vekst. Det er 
også dette markedet som er villig til å betale for den kvaliteten som SSA 
leverer. 

Når kundene velger oss som partner for viktige leveranser og prosjekter 
så gjør de det basert på en forventing om kvalitet på alle områder, altså 
trygghet. Trygghet for at de får et produkt med den utførelsen de har 
bestilt, på det tidspunktet de har forutsatt levering. Det er denne trygg
heten som gjør at de er villige til å betale en høyere pris for en leveranse 
fra SSA. For det finnes alltid rimeligere alternativer. 

Kundene tenker ikke annerledes enn vi gjør som privatpersoner når vi 
skal kjøpe noe. Hvis vi velger det dyreste alternativet, så forventer vi mer. 
Og vi blir tilsvarende skuffet dersom den forventede kvaliteten ikke viser 
seg, og vi velger annerledes neste gang. 

Avslutningen på 2012 og starten på dette året har ikke vært som ønsket 
resultatmessig. En krevende sluttfase på et av prosjektene våre, kombi
nert med for lav aktivitet samlet sett, er de viktigste årsakene til dette. 
På denne bakgrunn var det dessverre ikke mulig å unngå bemannings
reduksjoner. Det er beklagelig, men det var dessverre ingen vei utenom.

Lønnsomt 2013 er lansert som et overordnet mål for dette året. Ulike tiltak 
på inntekts og kostnadssiden skal bidra til dette, men vi har ingen sjans 
hvis vi ikke alle sammen tror på det, og setter alt inn på å nå denne mål
settingen. Det er avgjørende for Stålverket sin fremtid at vi får et godt 
resultat i 2013, og jeg håper alle tar den utfordringen og lar det gå sport 
i å klare målsettingen. Et Lønnsomt 2013 skal så danne grunnlaget for 
en robust, lønnsom drift ved Stålverket i årene fremover. 

Jeg vil samtidig, på vegne av Stålverket og Scana, rette en takk til JanØyvind 
for den innsatsen han har lagt ned gjennom fem krevende år. Vi skal gjøre 
vårt beste for å videreføre og utvikle dette videre. 

Avslutningsvis vil jeg ønske hver enkelt en riktig God Påske, og håper 
alle er klar for en spennende vår.
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Sjefen har ordet
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Produksjonen på den største enkeltordren i stålverkets historie er godt i gang. 
I uke 15 sendes de første komponentene som inngår i Samsung-kontrakten til Korea. 
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Første leveranse til 

snart klar!  
Samsung

Steinar Mathisen er leder for stålverkets 
avdeling for materialkontroll (MTC). Derfor 
nyter Stålverksnytts utsendte godt av 
ypperlige guideferdigheter når Steinar 
viser vei ned i produksjonen. Målet er å 
få en statusoppdatering for arbeidet med 
komponentene Samsung har bestilt til 
gigantprosjektet Ichthys. Hundrevis av 
arbeidstimer har gått med så langt, og 
hundrevis av arbeidstimer gjenstår før 
kontrakten er fullført. 
- Totalt består prosjektet av 86 komponenter. 
Første forsendelse skal av gårde i uke 15 
og siste i uke 28. Totalt sett er vi litt på 
etterskudd, men det er i forståelse med 
kunde og skyldes at det tok litt lenger tid 
enn planlagt å få godkjent alle prosedyrer. 
Nå er vi i veldig godt driv og i rute etter 
oppdatert plan, smiler Steinar. 

Komponentene du ser i denne utgaven 
av Stålverksnytt er blant de som inngår i 
leveranse nummer én. Noen er til kontroll, 
andre er til maskinering. Felles for alle er at 
de nærmer seg endelig ferdiggjøring, men 
at litt gjenstår.
- Bare her i NDT-avdelingen kan det gå 
med en hel arbeidsuke for en person 
før komponenten går videre i systemet. 
Kontrollprosedyrene er meget grundige 
og tidkrevende, men det må til for å møte 
kravene fra kunden, sier Steinar, som også 

kan fortelle at Samsung er tilstede på 
Jørpeland for å følge opp sin bestilling.  
- Samsung har en inspektør som er her 
hver dag for å følge prosjektet fra A til Å. 
Tilstedeværelsen er en stor fordel både for 
dem og oss med tanke på kommunikasjon 
om utfordringer og framdrift. Nå vet vi at 
de rutinene som er etablert er slik kunden 
forlanger. Ved kommunikasjon pr. mail og 
telefon kan det lettere oppstå misforståelser 
enn hva tilfellet er nå, mener Steinar. 

Blant de 86 komponentene i Samsung-
ordren, finner man to hovedtyper: Noder
og Riser Guide Tubes. Begge deler krever 
stål av ypperste kvalitet. Nodene skal 
brukes som skjøter mellom platene Ich-
tys-riggen bygges opp av, og er blant de 
delene som må tåle høyest belastning i 
hele den enorme konstruksjonen.
- Det er viktig for oss at Samsung blir 
fornøyd. I likhet med oss satser de stadig 
mer på offshoresegmentet. Å håndtere 

denne leveransen på en god måte vil 
forhåpentligvis bidra til at vi får flere jobber 
derfra, sier en optimistisk MTC-leder.  

Steinar Mathisen
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NDT-avdelingen spiller en nøkkelrolle i stålverkets utvidede satsing på offshoremarkedet. 
Kvalitetskontrollen som driftsleder Ståle Helgesen og hans kolleger står for, er et trumfkort 
når stålverket skal konkurrere om potensielle kunder som etterspør stålkvaliteter helt 
i verdenstoppen. 

NDTavdelingen:

Full kontroll 
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- Hver eneste millimeter av offshore-
komponentene vi får inn her er grundig 
kontrollert før de sendes videre. Vi tar for 
oss godset både utvendig og innvendig. 
Dermed kan vi dokumentere kvaliteten 
på så å si hver eneste millimeter vi leverer 
fra oss. Det er tidkrevende, men krav vi 
kan og må oppfylle, innleder Ståle sin lille 
innføring i NDT-verdenens magi og mysterier. 

Bokstavene NDT står for Non Destructive 
Testing, som i særdeles korte trekk går 
ut på å sjekke godsets kvalitet uten å 
ødelegge det. Ståle forklarer hvordan 
avdelingen hans jobber og hvordan de ulke 

redskapene fungerer. Her følger et forsøk 
på å gjengi driftslederens beskrivelse av 
arbeidet i NDT-avdelingen: 
- Vi bruker forskjellige virkemidler for å 
løse oppgavene. Våre fire kontrollmetoder 
er visuell kontroll, penetrant, magnetisk og 
ultralyd. Ved visuell kontroll handler det 
om å avdekke overflatefeil ved rett og slett 
å se nøye over de enkelte komponentene, 
i første rekke for avsløre litt større 
uregelmessigheter. Alle feil markeres 
tydelig med tusj, forklarer Ståle. 

- Penetrantmetoden består i rengjøring, 
påføring av penetrerende væske som skal 

virke fra få minutter til ½ time. Deretter 
fjernes overflødig penetrantvæske. Det 
som blir igjen avslører eksempelvis små 
sprekker, sier Ståle før han finner fram en 
magnet koblet til et batteri. 
- Den tredje kontrollmetoden vår er 
magnetisme. Eller MT som vi kaller det, 
sier Ståle, og legger hånden på en svær 
stålkomponent bestilt av Samsung.  
- Her har vi en bit som er påført magnet-
pulver. Når vi så går over biten med 
magnet, kan vi finne feil i eller rett under 
overflaten. Det kan for eksempel være 
porer eller sprekk, forklarer Ståle. 

Enda mer teknisk blir det når en demon-
strasjon av ultralydmetoden står på 
programmet. Ultralyd avslører feil inne 
i selve godset. Lydpulser i bestemte 
frekvenser sendes inn i materialet og 
reflekteres fra defekter. Selve teknologien 
er ikke ulik den mange kjenner fra 
ultralydundersøkelser ved graviditet, noe 
Ståle smilende sier han stadig vekk får 
kommentarer om i de tilfeller han skal 
demonstrere teknikken til uinnvidde 
stålverksgjester. Ultralyd er den mest tid-
krevende NDT-metoden. På mange av 
de større bitene kan det ta mer enn 25 
arbeidstimer før hele biten er gjennomsøkt.  

Hva skjer så etter at komponentene er 
undersøkt og feil er funnet og markert? 
Da sendes de til P2. I den avdelingen tar 
man først opp feilene, og deretter fikses 
disse ved hjelp av sveising og påfølgende 
sliping. Neste steg er at NDT-avdelingen 
får de samme komponentene tilbake igjen 
for å se om feilene er fikset etter læreboken. 

Sju faste og to på kontrakt jobber ved 
NDT-avdelingen. Oppgavene løses over to 
skift. I tillegg er en stilling satt av til NDT 
ved smia.  Kun godkjente operatører kan 
utføre oppgavene. Rekrutteringen sikres 
blant annet ved egen lærlingordning.  Det 
er travelt, men oppgavemengden er over-
kommelig, rapporterer Ståle. 
- Vi er i dag godt rustet for jobben. Bare 
det siste året har vi fått både ekstra plass 
og bedre gjennomføringsrutine. Kontroll
og dokumentasjon er en viktig brikke i 
offshoresatsingen, og vi skal gjøre vårt for 
en god fremtid for stålverket, hilser Ståle 
alle sine kolleger.
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Ståle Helgesen
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 “Det er travelt, 
men oppgavemengden 

er overkommelig.“
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Jarle Fjetland er Scana Steel Stavangers nye administrerende direktør. 
Hans mål er at stålverket på Jørpeland skal bli verdens beste 

stålprodusent. Intet mindre! 

Jarle Fjetland 

Store 
ambisjoner!
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“Verket har bak seg noen
år med minus i bøkene, 

 og det er noen år for mye.
Vi må tjene penger!“

- Jeg er utrolig imponert av den samlede 
kompetansen blant stålverkets ansatte. 
Hver eneste dag utføres oppgaver som 
få, om noen, kan gjøre like bra. Det er den 
kompetansen vi må utnytte til fulle slik at 
vi beholder vår posisjon som en ledende 
produsent av spesialstål - og inntar teten. 

I februar markerte Fjetland ett-års jubileum 
i jobben som stålverkets økonomidirektør, 
og takket ja til den utfordrende stillingen 
som administrerende direktør. Dermed 
hadde han både fartstid i leder gruppen, og 
god innsikt i verkets  økonomiske  situasjon 
da forespørselen om ny jobb landet på 
hans pult. 
- Direktørjobben er en veldig spennende 
utfordring. Dette er en bedrift med 
spennende historie, og en minst like 
spennende framtid. De grepene som min 
forgjenger har vært sterkt delaktig i, særlig 
dreiningen mot offshorerettet produksjon, 
gir oss et godt utgangspunkt for å prestere 
på topp i en tøff konkurransesituasjon, 
sier Jarle, som inntil videre skal fortsette å 
ivareta økonomidirektøroppgavene han 
kjenner fra før.  

Ett år som økonomidirektør har vært 
nok til å få ”stål under huden”, som den 
nyansatte direktøren formulerer det. 
- Jeg har alltid satt pris på å jobbe med 
konkrete ting. Slik har jeg hatt det helt 
siden mine yngre år da jeg jobbet i familie-
bedriften, som lager skilt. Det er givende 
å ha nærhet til det som produseres, og 
interessant å følge hele produksjons-
prosessen fra skrap og smelting til 

ferdigstillelse og overlevering, sier 54-åringen 
som har flere lederjobber på sin CV. Fag-
feltet har stort sett vært økonomi og 
ledelse, og han har tidligere hatt leder-
stillinger i bedrifter som Gilde, Gilde 
Vest, Ahlsell og avdelinger i Felleskjøpet. 
I sistnevnte var han blant annet ansvarlig 
for oppføringen av en helt ny fabrikk på 
Kvalaberg i Stavanger.
- Jeg har erfaring fra ledelse og økonomi-
styring i både med- og motvind. Hvis jeg 
skal peke på oppgave nummer 1, 2 og 3 i 
tiden foran oss, så må det bli lønnsomhet, 
lønnsomhet og lønnsomhet. Verket har bak 
seg noen år med minus i bøkene, og det er 
noen år for mye. Vi må tjene penger, slår 
Jarle fast. 

Dreiningen mot offshoresatsning i en tid 
da andre markeder har sviktet, er allerede 
nevnt som viktig for inntjeningen. Kostnads-
kontroll er et annet tema på agendaen. 
-  Som bidrag til reduserte kostnader har vi 
kuttet 17 årsverk. Det gode samarbeidet vi 
har med klubben er i så måte veldig viktig 
for oss. Samtidig er det gjort veldig mye 
bra med tanke på å etablere gode rutiner. 
Vi har tilgang til store kvanta med styrings-
data, og et godt overblikk over prosessene. 
Det er viktig å jobbe smart og riktig. Det 
handler om å gjøre så mye som mulig 
riktig første gang, sier Jarle, og legger til:
- Vridningen mot offshoresatsning har 
krevd mye i form av økt arbeid med 
dokumentasjon og rapportering. Dette må 
vi ta oss betalt for, og vi har økt prisene 
våre ut i markedet. Denne prisøkningen 
må forsvares i hvert eneste kundemøte, 

men med markedsledende kvalitet og 
trygg levering som salgsargumenter møter 
vi forståelse hos kundene. Men da har vi 
ikke slingringsmonn ved leveransene - alt 
må stemme. Ellers ryker vi ut av kundens 
lister over foretrukne leverandører, sier 
Jarle. 

Stålverkets administrerende direktør 
mener det er helt avgjørende at verket 
nå er inne på kunder som eksempelvis 
koreanske Samsung. 
- Det er betalingsvilje for de beste 
produktene. Vi er blant de få stålverkene 
som faktisk kan levere varer som de vi nå 
lager for Samsung. Men vi må ha fokus på 
at oppgavene er av en slik vanskelighets-
grad at vi må prestere på topp nivå 
 gjennom hele produksjonsprosessen. Men 
jeg er overbevist om at vi klarer denne 
 jobben også, smiler Jarle, som på opp-
fordring forsøker å spå om stålverkets 
 tilstand om fem år fra i dag: 
- Om fem år har stålverket inntatt stillingen 
som ”verdensmester i ståltilvirkning”, 
altså har vi oppfylt vår erklærte mål-
setting, og er trygt etablert i den øverste 
divisjonen. Vi leverer til olje og gass-
industrien, og til andre deler av energi-
markedet. Vi håper også at det marine 
markedet har tatt seg opp igjen. Dermed 
tjener vi penger, og leverer overskudd til 
det beste for eiere, investeringer og ansatte. 
Vi er en trygg arbeidsgiver, og fremdeles 
en hjørnesteinbedrift som er viktig for 
lokalsamfunnet, spår Jarle. 

Og vi tror ham!
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Virksomheter med lavt sykefravær scorer ofte høyt på 
målinger av trivsel, produktivitet og inntjening. Et enda 
nærmere samarbeid med legekontorer i Strand kommune, 
og en oversikt over tilrettelagte arbeidsoppgaver ved 
stålverket, er blant tiltakene som forhåpentligvis slår 
positivt ut på fraværsstatistikkene

- Legekontorene i Strand kommune har 
nå fått informasjonsfoldere om tilrettelagt 
arbeid ved Scana Steel Stavanger. Denne 
folderen inneholder en lang, mangfoldig 
og konkret liste over oppgaver som kan 
utføres av arbeidstakere som er friske 
nok til å møte på jobb, men ikke i stand til 
å utføre sine vanlige oppgaver. Alle 
arbeidstakere som kommer til oss 
med sykemelding, skal ha fått utdelt 
denne folderen fra sin lege, og dermed 

kjenne til mulighetene for tilrettelagte 
arbeidsoppgaver, forteller personalsjef 
Geir Danielsen. 

Oversikten er et resultat av et tett 
samarbeid mellom stålverkets avdelinger 
og personalsjefen. Listen består derfor 
av konkrete tilrettelagte oppgaver i alle 
produksjonsavdelinger. 
- Målet er at legen og arbeidstakeren skal 
bruke folderen aktivt. Vi håper de i løpet 
av legetimen går gjennom listen over 
mulige oppgaver og sammen finner ut av 
om det er jobber som kan gjøres selv om 
man kvalifiserer for sykemelding. 

I tillegg til folderen og listen over tilrette-
lagte arbeidsoppgaver, er det igangsatt 
et målbevisst arbeid med ulike trivsels-
tiltak hvor målet er å fremme jobblyst. 
Eksempler på trivselstiltak er premiering 
av den avdelingen med lavest sykefravær 
pr. ansatt, og en påskjønnelse til den 
avdelingen med sterkest nedgang i syke-
fraværet. 
- I denne omgang konsentrerer vi oss 
om korttidssykefravær på 1 til 16 dager, 
inkludert både egenmeldte og legemeldte 
fravær. For å få noenlunde like forhold i 
”konkurransen” slår vi sammen enkelte 
avdelinger, og vi håper sluttregnskapet 
oppleves som rettferdig og naturlig, sier 
Geir. Avdelingene som vinner kan velge 
mellom premier som festkake  og pizza. 

Geir Danielsen

OVERSIKT TILRETTELAGT ARBEID 

Avdeling Maskinering  
Data/PC arbeid:   
• Oppdatere malarkivet på nett. 
• Hjelpe til med å utarbeide og 
 legge inn prosedyrer i INOSA 
 og CNC-kartotek.
• Lage en samlelogg for alarmer/
 feilmeldinger på de styrte maskinene.
Rydding/oppussing:   
• Lage en ny reol for plassering 
 av maler.   
• Kassere maler som er utgått. 
• Plassere og registrere nye maler.  
• Male søylene til kranbanen. 
• Male vegger.  
• Male vinduskarmer.  
• Spyle og male gulv.  
• Lage et bedre system for plassering  
 av måleutstyret på “bua”. 
• Lage et bedre arkiv for instruksjons- 
 bøker og tegninger til maskinparken.
• Bygge levegg til “kosekroken “ ved  
 lagerplass for sponkasser.
• Rydde ut av den garderoben vi ikke  
 bruker.    
• Rense søyler, vegger og gulv for   
 kabler, rør og kroker som ikke er i bruk.
Lett produksjon:  
• Sage opp, bore og frese vinkeljern 
 til avdeling Veiskjær.  
• Sentrere stoppestenger.   
• Hjelpe til i lab-cella med sentrering 
 og diverse. 
  
Avdeling Smiverk  
• Lage dokumenter/prosedyrer i INOSA.
• Retting/varmebehandling.
• Truckkjøring. 

TILRETTELAGT ARBEID 
ØKER FLEKSIBILITETEN

En tilrettelagt oppgave som kan utføres 
når en arbeidstaker ikke er i stand til å 
utføre sine vanlige oppgaver, er å gå i 
følge sammen med en operatør i en 
annen avdeling. 
- Det er viktig at alle kjenner til hva 
som blir gjort i de andre produksjons-
avdelingene. Dette kan sågar resultere 
i at personell i en avdeling kan avhjelpe 
når andre avdelinger har hektiske 
produksjonstopper. Slik kan vi samlet 
få en bedre produksjonsflyt, noe som 
kan bidra til å utvikle stålverket som en 
lønnsom og dertil trygg bedrift, forklarer 
personalsjef Geir Danielsen. 

nærvær
Intensiverer arbeidet for mer
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   AKAN
på agendaen

- Problemer med alkohol- og spillavhengighet 
finnes overalt i samfunnet. Dessverre også 
her på stålverket. Men med AKAN-tiltak 
er det mulig å gjøre noe med problemene, 
forteller Trond Idar, som har lang fartstid 
som AKAN-kontakt. 
- Det er viktig å få fram at min oppgave 
ikke handler om å oppdage når folk har 
problemer. Min oppgave er være en person 
folk kan kontakte hvis de selv, eller noen 
rundt dem, sliter med rus- eller annen 
avhengighetsproblematikk. Jeg har god 
opplæring og flere kurs som har gitt meg 
kunnskap om hva som kan gjøres for å 
hjelpe, sier Trond Idar. 
- Jeg har også oversikt over hvilke ressurs-
er bedriften kan stille med for å hjelpe sine 
ansatte. Stålverket har et samarbeid med 
eksterne ressurser på AKAN-området, og 
har tilgang til et stort nettverk av fagfolk 
som kan hjelpe. 

Personalsjef ved stålverket, Geir Danielsen, 
var blant de som deltok på AKAN-kurset 
i januar. 
- En viktig del av kurset tok for seg hvordan 
vi kan drive forebyggende arbeid på Scana. 
Her var det ikke enkle svar, men det gene-
relle var at vi må drive AKAN-arbeidet på 
en måte som gjør at det synes i hverdagen, 
forteller Geir. Han utdyper:
- Vi må utvikle en enda tydeligere AKAN-
politikk som viser igjen i hverdagen. Det 
handler om å spre kunnskapen om hva 
alkohol- og spillavhengighet  er, hva det 
kan medføre og hva vi kan hjelpe med. 

Blant målene er at lederne blir mer trygge 
i sin rolle dersom det skulle vise seg at slike 

utfordringer kommer i deres avdeling. 
Vi må våge å snakke om det vanskelige. 
– Da kan vi gjøre noe med det.

Både Trond Idar og Geir er klare på at 
konkrete AKAN-tiltak faktisk virker. 
Ansatte som kan ha behov for hjelp er 
sikret både diskresjon og god oppfølging. 
- Vi vil at alle ansatte skal vite at dette 
arbeidet blir prioritert på Scana. Eventu-
elle problemer er meget alvorlige for den 
det gjelder. Håndtering av slike problemer 
er også viktig for at vi som fellesskap skal 
lykkes, sier Geir. 

Ønsker du en prat med stålverkets 
Akan-kontakt om egen eller andres 
eventuelle alkohol- eller spillavhengighet? 
Send e-post til trond.idar.idsoe@scana.no

Stålverkets ledere og tillitsvalgte var på AKAN-kurs 24. jan. 
Målet var å bli kjent med potensielle faresignaler, og hva som 
kan gjøres aktivt når ansatte sliter med alkoholproblemer. 
Viktig kunnskap, forteller stålverkets sosialtillitsvalgt og AKAN-
kontakt, Trond Idar Idsø. 

Avdeling Hovedlager   
• Truckkjøring.   
• Lage dokumenter/prosedyrer i INOSA.
• Male/ fikse opp toalettene. 
• Sope, rydde og spyle ute.  
    
Avdeling Vedlikehold  
• Digitalisering/innskanning av tegninger 
 i tegningsarkiv.  
• Maling av porter og ytterdører.
• Maling av andre anlegg, filteranlegg,  
 slyngrens SMV (væravhengig).
• Rensking av sandfangkummer.  
  
Avdeling Formeri / Støperi
• Produksjon av små kjerner - kan   
 gjøres sittende, og høyde på bord 
 kan justeres.
• Male kjølejern/rette kroker.
• Lag dokumenter/prosedyrer i INOSA.

Avdeling Pusseri
• Lage dokumenter/prosedyrer i INOSA.
• Enkelt malearbeid inne og ute i avd.
• Rydding i avd.

Hovedkontor  
• Søppelhenting på begge sider av   
 gjerde, langs sjøkanten, langs interne  
 veier/gater på bedriften. En jobb som  
 kan repeteres med jevne mellomrom.
• Har en maskinførerbevis kan en også  
 sope med bobcate.

Avdeling Veiskjær
• Truckkjøring (sandlås stable segmenter).
• Maling/retting av skjær.
• Bunte/pakke veiskjær.
• Maling av vegger og maskiner 
 innendørs.

Avdeling Smelteverk
• Lage dokumenter/prosedyrer i INOSA
• Hjelpe til med å kjøre inn legeringer/ 
 varer til dagens produksjon.
• Gå i følge med annen operatør for å  
 lære seg andre oppgaver i avdelingen.
• Enkle malerjobber innendørs.
• Opprydding på uteområde ved 
 Smelteverket.

Trond Idar Idsø

I de administrative avdelingene er det ikke 
- så langt -   utarbeidet noen konkret oversikt 
da det innen disse områdene er enklere 
å gjøre alternativt arbeid.
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I Scana Offshore Technology (SOT), som 
ligger inne bak de samme gjerdene som 
stålverket og kun et par hundre meter fra 
Helges nåværende kontor, venter 45 med-
arbeidere på sin nye direktør. Helt ny i SOT 
kan Helge likevel ikke kalles, for da SOT 
ble startet i 2005, var Helge en av initiativ-
takerne.  

- SOT er en slags baby for meg. Jeg var der 
fra oppstarten i 2005 og fram til 2010, da jeg 
begynte i salgsavdelingen her ved verket. 
Det har vært kjekt og spennende å jobbe 
her, men SOT er der jeg hører mest hjemme, 
smiler Helge.  

I korte trekk driver SOT med reparasjon 
og service av drillingutstyr for Nordsjø-
bassenget. Fra den spede starten i 2005 har 
bedriften vokst i takt med oppgavene, som 
blant annet består av sveising, maskinering 
og trykktesting. Blant kundene i dag er 
National Oil Well, Seadrill, Dolphin og flere. 

- Det viste seg raskt å være et marked for 
SOTs tjenester. I dag har virksomheten godt 
med arbeid, og mange små og store kunder 
på sin liste. Jeg ser fram til å ta opp tråden 
og samarbeidet med gamle kontakter, og 
ikke minst kolleger. SOT er et spennende 
sted å være. Selv om det er litt leit å gi seg 

her, så gleder jeg meg til å vende hjem 
til SOT. 

Helge begynner i sin nye jobb 1. april, 
men kommer nok til å kunne observeres 
i gangene ved stålverket fra tid til annen. 
- Jeg vil gjerne dra enda mer nytte av det 
etablerte samarbeidet mellom stålverket 
og SOT. Det er svært praktisk at vi ligger så 
tett. I tillegg er jo jeg fullblods Scana-mann, 
og vil nok stikke innom av og til bare for 
å ta en prat. Takk for meg - vi snakkes! 
hilser Helge.

Det er ikke helt uten vemod at Helge Skjellevik forlater jobben som salgs- og markeds direktør 
ved stålverket. Heldigvis blir han i nærheten, for hans nye jobb er som administrerende 
direktør for Scana Offshore Technology. 

“Jeg ser fram til 
å ta opp tråden og 
samarbeidet med 

gamle kontakter, og 
ikke minst kolleger.”

Helge Skjellevik

takker for seg
Helge Skjellevik  



Tor Marlow Barka
Sivilingeniør MTC

1. Skal til hytta på Hovden. 
2. Tar gjerne litt. Ikke for mye. 
3. Sol, snø skitur, pølser på spidd 
 og skiturer med barn og barnebarn. 

1. Hva skal du gjøre i påsken?
2. Er påskemarsipan et ”must”?
3. Hva forbinder du med påske?

Grim Lura
CNC-operatør/klubbleder

1. Skal på hytta ved Jøsenfjorden. Tar nok noen  
 turer til Gullingen for å gå på ski. 
2. Nei, det synes jeg ikke. 
3. Påskeegg, skitur og årets første fluefisketur!

Frode Honve
VDT-operatør

1. Har ingen planer. Bare nyte fridagene.  
 Det blir kanskje en tur til Sauda. 
2. Nei, er ikke så glad i marsipan.  
3. Å ha fri og slappe av. 

Lisbeth Jakobsen
Kontrollør NDT-avdelingen

1. Skal på Scana-hytte i Skomrak ved Lyngdal.  
2. Ja!
3. Ha fri, gule kyllinger som ungene har laget   
 og skiturer.
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For 50 år siden kunne man til stadighet se motorsykler 

med tilhenger frakte saker og ting inne på stålverks-

“Sentrallagerets siste tilvekst
Eftersom utviklingen på Verket foregår i stadig større tempo, 
viste det seg at Sentral-lagerets motorsykler ikke klarte 
påkjenningen ved økningen i kjøring til de forskjellige 
avdelinger. 

Vi gikk derfor til anskaffelse av en ”Wrigley” transportvogn 
som laster rundt 1000 kg. 

Rundkjøringen foregår nu 4 ganger daglig, kl. 7.15 - 10.15 
- 12.15 og kl. 13.30. Avdelingene behøver således ikke vente 
lang tid før de mottar bestilte varer. 

Utenom transportvognen er det anskaffet en ”tilhenger” 
beregnet på transport av Handelsjern, Profiler osv. Til-
hengeren er plasert på ”Myren” og så snartlasting efter 
bestillingsseddel er ferdig, blir tilhengeren tilkoblet 
transportvognen og kjørt til den avdeling som har bestilt 
varen. Kvikt og greit, og minimal ventetid.” 

Lærlingloven var en nasjonal nyskapning for 50 år siden. 

Stålverket var blant bedriftene som måtte forholde seg 

til den nye loven fra starten av: 

“Første fagprøveavleggelse under lærlingloven
Første fagprøve under lærlingloven er nu lykkelig overstått, 
idet Prøvenemda for mekanikere (i Stavanger) den 19. januar 
godkjente Jørgen Hersdal`s prøvearbeid til fagprøven som 
reparatør. 

Tegninger og arbeidsbeskrivelse for prøvearbeidet var laget 
av avdelingsleder T. Steinsvåg, og Verket stillet arbeidsplass 
til disposisjon i Valseverkets reparasjonsverksted. Efter at 
Prøvenemda hadde godkjent arbeidsstykket som prøve-
arbeide, påbegynte Hersdal prøven 14. januar og resultatet 
ble som sagt behørig inspisert og godkjent den 19. s. m. Som 
tilsynsmann under prøven fungerte Jon Kleven.” 

området. Her er en artikkel som omhandlet de i dag 

litt spesielle fraktmetodene: 

Scana for 50 år siden



TIDSPUNKT AKTIVITET
 
JANUAR Sirkeltrening
 Spinning

FEBRUAR Sirkeltrening
 Spinning 

MARS Sirkeltrening
 Spinning 
 Fellessykling
 ”Ti på tur” sponses til ansatte

APRIL Sirkeltrening
 Fellessykling
 
MAI 7 topp turen 
 Sirkeltrening
 Fellessykling
 Golfturnering
 Tur til Grimsli (ukedag)

JUNI Nordsjørittet 8. juni 
 Sirkeltrening
 Fellessykling

JULI Fellesferie

AUGUST Sirkeltrening
 Fellessykling
 Søndagstur til Trodlatysdal 

SEPTEMBER Scanarittet 8. september
 Sirkeltrening
 Fellessykling
 Golfturnering

OKTOBER Sirkeltrening
 Fellessykling
 Fotballturnering

NOVEMBER Sirkeltrening
 Spinning 

DESEMBER Sirkeltrening
 Spinning

 
OM AKTIVITETENE

SIRKELTRENING

Mandag  kl. 17.45 - 18.45
Tirsdag kl. 19.00 Kun damer
Onsdag  kl. 17.45 - 18.45
Torsdag kl. 19.00 Kun damer

Husk påmelding!

SPINNING 

Mandag  kl. 19.00 - 20.00
Onsdag  kl. 19.00 - 20.00

Husk påmelding!
 

FELLESSYKLING 

Mandag  kl. 17.00
Onsdag  kl. 17.00

Fremmøte ved bedehuset.

     Ståltrim  

ÅRSPLAN 2013



Returadresse:
Scana Steel Stavanger,  4100 Jørpeland

Personalnytt
Jubilanter 

20 år 
Aslak Strand Sedberg  09.01.13

30 år
Roger Bøe  18.01.13

Vi gratulerer med dagen !

Redaksjonen i Stålverksnytt 
ønsker alle en riktig god påske!

Følgende har startet opp i perioden 01.01.13 – 28.02.13

Maskinering:
Linda V. Fiskå Lærling  01.02.13

QA/QC
Samir Koso Kvalitetsingeniør  14.01.13
Ricardo Legaz Rios Prosjektingeniør  11.02.13

Følgende har sluttet i perioden 01.01.13 – 28.02.13

Einar Omland
Asbjørn Vervik
Kjell Ravnås
Jan-Øyvind Jørgensen
Christoffer Eide Stueland
Ole Andrê Melberg
Katharina M. Fowler
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