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Sjefen har ordet

Kjære medarbeidere

Vi er i desember allerede, og vi har lagt bak oss en krevende og spennende høst. Gjennom 
våre prestasjoner siden sommeren har vi løftet oss betydelig, det gjøres en stadig bedre 
jobb rundt i bedriften på alle plan, noe som også har vist igjen på de resultatene vi har levert 
i Q3 og oktober. 

Samsung 1 er fullført, vi har levert et prosjekt til Bardex på plan og til ikke ubetydelig lavere 
kost enn fórkalkyle, vi har kommet veldig godt i gang med Samsung 2, vi har levert 24 
smidde akslinger til Korea på plan og med god dekning – samt mange andre større og 
 mindre leveranser. Vi har klart å holde aktiviteten oppe, og gjennom det oppnådd at bruken 
av permitteringer i denne perioden har blitt vesentlig mindre enn det kunne frykte da disse 
ble varslet. Da hadde det vært ønskelig og kjekt å kunne rapportere om forventinger om stor 
aktivitet og gode muligheter for positive resultater også for de kommende månedene. Vi 
hadde alle fortjent det. Men himmelen vår er dessverre ikke helt skyfri. Kort fortalt har vi to 
hovedutfordringer; markedet og kostnadsnivået vårt. 

For smidde produkter er tilstanden i markedet omtrent som den har vært det siste året. Det 
er fortsatt relativt liten aktivitet, kundene shopper rundt, de kjører flere runder med pris-
forhandlinger før de tar en beslutning - og så krever de veldig korte leveringstider når de til 
slutt bestemmer seg. Vi må til en viss grad være med på denne galoppen, selv om vi prøver 
å holde igjen. Fleksibiliteten vår er helt klart en styrke i denne situasjonen, inklusiv 
 muligheten for å ta mindre ordrer, og denne utnytter vi så godt som mulig.

Et lyspunkt er at det begynner å bli bevegelse i markedet for spesialprodukter innenfor 
smidd til olje- og gassmarkedet. Dette er et interessant og viktig marked for Stålverket 
 fremover, som det har vært satset betydelig på.

For støpte produkter er det brukbar aktivitet, særlig innenfor olje- og gass segmentet i form 
av mindre og mellomstore prosjekter. Vi skulle gjerne hatt noen flere, og helst en eller to mer 
omfattende forespørsler som ville gitt oss en lenger tidshorisont. Kortsiktighet preger også 
dette området, og gjør det ekstra utfordrende å planlegge og gjennomføre god drift. Det 
kommer inn ordre fra nøkkelkunder fra Aker-systemet og andre, og vi opplever en styrket 
konkurransekraft innenfor slitegods/Strømhard. Men vi ønsker oss også her større trykk, 
kombinert med at kunden bestemmer seg raskere.Det at vi i november leverte en 8 tonns 
mantel til LKAB, som fikk havari med en av sine Kina-mantler, på 16 dager er et godt 
 eksempel på hvordan vi kan skape konkurransekraft basert på andre forhold enn bare pris.

Det norske kostnadsnivået er en kjent utfordring for alle som kjemper i et internasjonalt 
marked, og vi er nødt for å jobbe smartere og tilby bedre total-løsninger for å bli valgt. Med 
de prisjusteringene vi gjorde på støpt fra årsskiftet har vi tydelig fått merke at vi stanger i 
taket når det gjelder pris, og den klare konklusjonen er at det pr i dag ikke er mer å gå på. 
Dette betyr at vi er nødt for å se på kostnadene våre på nytt, og lete etter muligheter for å 
ta disse ned. Dette arbeidet pågår, og så får vi jobbe sammen for å finne gode løsninger for 
å oppnå dette. Som en del av dette må bl.a. permitteringer igjen aktiveres i perioder. 

Målsettingen med alt som gjøres er å styrke konkurransekraften vår for å sikre arbeids-
plasser. Dette er helt nødvendig. Alle gjør det, inklusiv våre konkurrenter, derfor er også vi 
nødt til å jobbe kontinuerlig med å utvikle og forbedre oss. Jeg er klar over at 2013 har vært 
et krevende år for mange, og jeg vil takke hver enkelt for den innsats, stå på vilje og lojalitet 
som er blitt vist over lang tid. Vi har blitt bedre, og mange oppgaver er løst på en god måte. 
Vi har vært igjennom krevende leveranser, men erfaringene fra disse har gitt oss et vesentlig 
bedre utgangspunkt for å håndtere fremtidige, krevende oppdrag og kunder. Dette viser vi 
allerede med Samsung 2.

Jeg vil også benytte anledningen til å ønske hver enkelt en god jul, med noen  forhåpentligvis 
fine fridager. Det er vel fortjent. 

Jarle
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Alle mann på

brannkurs!
Kurset ble gjennomført i løpet av fire dager 
i oktober. Det ble avholdt tre kurs hver dag, 
med ca 20 stk i hver gruppe. 
– Dette er et viktig og nyttig kurs, og alle 
ansatte må gjennomføre det, forteller HMS-
sjef Morten Næss.
– Kurset består av en praktisk del og en 
 teoretisk del. Begge bolker ga oss nyttig 
 lærdom. Vi har mye brannslukkingsutstyr 
i samtlige avdelinger. Vi må vite hvordan  

de brukes riktig hvis det skulle skje noe, 
sier Morten. 

Den praktiske delen ble gjennomført ute 
ved det gamle laboratoriet. Stavanger 
Brannsikring hadde med seg et vannkar 
som ble fylt med vann og deretter tilført 
propan fra undersiden. Propanen strøm-
met opp gjennom vannet og ble satt fyr på. 
 Øvelsen gikk da ut på å slukke brannen 

med en vannsprøyte. Alle fikk prøve seg på 
brann slukking, med vekslende hell. 
– Det gjelder å treffe roten av brannen, og 
man har ikke lang tid på seg.  Effekten fra 
sprøyta begynner å avta allerede etter tre-
fire sekunder. Man må handle riktig fra 
første sekund, og da er slik trening gull 
verdt, sier Morten. 

Under kyndig veiledning fra Rune Fossmark i Stavanger Brannsikring har samtlige 

ansatte ved stålverket gjennomgått brannkurs.

Rune Fossmark
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Sola tittet fram mellom høstbygene da hammeren ble heist på plass. Både  
NRK og Strandbuen var blant de tilstedeværende da begivenheten fant sted. 
Leder for Stålverkarbeidernes velforening, Kjell Ove Hjemdal, sa til Strand-
buen at  det lenge har vært et ønske å få hammeren plassert ved Folkets Hus:
– For oss i velforeningen er det viktig å få fram symbolverdien. Det er viktig 
både for de som jobber på Stålverket nå, og ikke minst for de som har jobbet 
der tidligere, at innbyggerne på Jørpeland minnes grunnlaget for det som  
nå er en by. Ved Folkets Hus, som i dag er et av Norges eldste i sitt slag,  
vil den få en meget god og korrekt plassering.

Hammeren som nå står ved Folkets Hus, kom til Stålverket i 1913-14,  
altså i bedriftens startfase. 

–  Utrolig kjekt, slår HR-sjef Geir Dan-
ielsen fast. 
– I september lå fraværet på 3,4 prosent, som 
er et meget bra tall for en stålverksbedrift.  
Å oppnå et slikt tall er en prestasjon vi alle 
kan være stolte av, sier Geir videre.  

Et solid og målrettet stykke forebyggende 
arbeid har mye av ”æren” for tallet på 3,4. 
Hele organisasjonen har bidratt. Ulike tiltak 
har blitt iverksatt, men det kanskje viktigste 
tiltaket er bevisstgjøring av at det kan være 
mulig å løse arbeidsoppgaver selv om man 
er sykemeldt.
– Det handler om ta i bruk restarbeids-
kraften når man er sykemeldt. Har man for 
eksempel skadet en finger, kan man likevel 
møte på jobb og løse oppgaver der man 
ikke trenger hånden. Og tro meg, selv om 
vi i flere avdelinger er underveis med hen-

syn til å finne de beste og viktigste tilleggs-
oppgavene, har vi pr i dag mange alterna-
tive oppgaver til de som ikke er i stand til å 
ivareta sin vanlige jobb 100 %, sier Geir. 

I praksis skjer bevisstgjøring av det å 
bruke såkalt restarbeidskraft ved at det inn-
kalles til et møte umiddelbart etter at syke-
melding foreligger. I et slikt møte  diskuterer 
den sykemeldte, leder, sosialtillitsvalgt 
og  personale fra HR-avdelingen om det 
er  oppgaver som kan passe for den syke-
meldte.  Svært ofte viser det seg at 100 % 
fravær ikke er nødvendig. 
– Det første vi tar opp er om restarbeidsevne 
har vært diskutert med legen, da dette 
er et tema leger er pålagt å ta opp med 
sine  pasienter. Uavhengig av svaret, så 
tar vi en bredere diskusjon for å kartlegge 
 mulighetene. Og overraskende ofte finner 

vi en løsning som innebærer at den syke-
meldte kan bidra etter evne, forklarer Geir. 

En slik vurdering av restarbeidsevne står 
selvsagt ikke på planen når sykemelding 
skyldes influensa, magasjau og lignende. 
Da må man holde seg hjemme til virusene 
er ute av systemet. 

At sykefravær koster en bedrift penger, er 
vel dokumentert. For stålverket er det liten 
tvil om at redusert sykefravær er til det gode, 
også for økonomien. 
– Reduksjonen i sykefraværet har vært et 
positivt bidrag for verkets økonomiske 
 situasjon. Jo flere oppgaver vi løser på 
en dag, jo bedre. Derfor må ikke tallet på 
3,4 % bli en hvilepute – fokuset på fore-
byggende sykefraværs arbeid vil vedvare,  
avslutter Geir. 

Tirsdag 29. oktober ble en av Stålverkets gamle hammere flyttet  

til et ferdig støpt fundament utenfor Folkets Hus på Jørpeland. 

Smihammer 
til Folkets Hus

Sykefraværet er under ”den magiske grensen” på 4 %. Det er gode nyheter for stålverkets økonomi og et solid tegn på at 

iverksatte forebyggende tiltak har den ønskede effekt. 

– Forebyggende sykefraværsarbeid virker!
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Tomas Larsen

Sivilstatus: Samboer.
Har en sønn, Jonas, på ett år. 
Liker av musikk: Jazz, både 
på plate og konsert. 
Ser på TV: Det som står på …
Fritidssysler: Piano.  
Båtliv om sommeren.  

Velkommen til 
stålverket, Tomas!
Han er opprinnelig fra Os utenfor Bergen og er nå bosatt i Stavanger, men har planer om å flytte til Strandalandet. Møt Tomas 

Larsen, stålverkets nye økonomisjef!

–  Jeg mener jeg har skutt gullfuglen! For en 
siviløkonom kan det vel ikke finnes en mer 
spennende jobb på denne siden av fjorden, 
sier Tomas på klingende bergensdialekt. 
– Det er veldig kjekt å være en del av 
stålverket. Her er det mange spennende 
oppgaver, ”kule” produkter og ikke 
minst; mange kompetente og hyggelige 
folk. Jeg skal ikke legge skjul på at det 
har vært en smule bratt læringskurve, 
men jeg føler det har gått greit. 

Tomas sin dag tar fatt lenge før sola 
står opp. Presis 06.15 sitter han på 
hurtig båten fra Stavanger med kurs 
mot  Jørpeland. Cirka 10 timer  senere 
i  stålverkets  tjeneste vendes nesen 
 hjemover mot Stavanger igjen. 
– Pendling er helt ok. Jeg bor på 
Storhaug.  Med de køtilstandene som er 
i Stavanger-distriktet nå til dags tar det 
ikke særlig lenger tid å reise til Jørpeland 
enn eksempelvis til Forus-området. Men 
ja, vi har begynt å sysle med en plan om 
at vi en gang skal bosette oss på denne 
siden av fjorden. Samboeren min er fra 
Tau, og svigermor vil forhåpentligvis 
sette pris på å få oss litt nærmere. For oss 

er det jo praktisk å ha en barnevakt litt 
nærmere enn hva tilfellet er nå, utdyper 
Tomas, som har en sønn på 1 år. 

Tomas startet på stålverket 5. august 
i år. Før den tid hadde han blant annet 
avlagt  eksamen som siviløkonom fra 
Handelshøgskolen i Bergen, jobbet innen 
bank og finans samt drevet eget regn-
skaps- og konsulentfirma. 
– Jeg har en relativt god og variert  erfaring, 
men det å jobbe i en slik  hjørnesteinsbedrift 
er fremdeles litt nytt. Heldigvis kjente 
jeg til stålverket fra tidligere, litt fordi 
 samboeren min er fra dette området  
– noe som har gjort at jeg har fulgt litt 
med på stålverkets utvikling.  Og så langt 
har  jobben svart til mine forventninger,  
smiler Tomas. 

Å være økonomisjef på  stålverket er 
ingen dans på roser, men Tomas liker 
 utfordringene han møter i sin  arbeidsdag. 
– Jeg nyter godt av å være en del av 
et  dyktig lag. Ingen tvil om at jeg har 
 kompetente  kollegaer. Veien inn til 
Jarle, den forrige lederen på økonomi-
avdelingen, er heller ikke lang siden han 

jo nå sitter i  administrerende direktør-
stolen. 

Når Tomas ikke sitter på hurtig-
båten, i kontorstolen eller har på seg 
”pappa- hatten”, så står musikk høyt 
på  programmet. En forkjærlighet til 
piano gjør at hjemmet på Storhaug inni-
mellom slagene fylles med lyden fra 
tangenter. Spille gitar kan han også, selv 
om  akkurat de ferdighetene er kun til 
 husbruk – i følge ham selv. 
– Jeg prøver også å finne litt tid til litt 
trening. Uansett så er det ikke problem 
med å få dagene til å gå, men det er jo 
slik det skal være, sier Tomas. 

Jeg skal ikke legge skjul  
på at det har vært en smule  

bratt læringskurve, 
Tomas Larsen
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– altmuligfolkenes arbeidsplass

Joar Ramsfjell



6 7

– altmuligfolkenes arbeidsplass
Vedlikehold

Odd Kåre Melberg
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– I dag skal vi montere en ny løftekran i 
Maskineringsavdelingen, bistå på års-
kontrollen av alle gaffeltruckene og sjekke 
alle oljefyrene slik at vi vet de  fungerer 
når vinteren setter inn. I tillegg har vi 
en del  arbeidsordrer fra de forskjellige 
 avdelingene, forteller driftsleder for 
 Vedlikeholdsavdelingen, Joar Ramsfjell,  
og viser vei ut i avdelingens lokaler. 

– Vi er 24 ansatte, inkludert 6 lærlinger. De 
fleste er ute i en produksjons avdeling der 
de utfører vedlikehold eller  reparasjon på 
noe som er meldt inn. Våre folk er godt 
kjent rundt om på verket, og har god innsikt 
i det som rører seg i de fleste avdelinger, 
sier Joar, som har vært ved stålverket  
siden 1984. 

Vedlikeholdsavdelingens ansatte består 
av mekanikere, elektrikere,  automatikere 
og  vaktmester. I tillegg er avdelingen 
 attraktiv for lærlinger innen fagene elektro, 
automasjon, sveis og industrimekaniker. 
Avdelingen har dessuten døgn kontinuerlig 
elektriker- og mekanikervakt om noe  
skulle skje.

Lørdag 2. november ble hele høyspent-
nettet ved stålverket skrudd av på grunn 
av vedlikehold. Dette var en stor operasjon 
som Vedlikeholdsavdelingen hadde plan-
lagt en god stund. Flere deler ble skiftet ut 
og alt ble sjekket. 

– Å ta ned høyspentnettet er ikke akkurat 
hverdagskost, og det er noen år siden sist. 
Alt gikk etter planen, forteller Joar. 

Vedlikeholdsavdelingen har ansvar for 
tomt og bygninger, høy- og lavspent strøm-
nett, trykkluftanlegg, gassnett for flere 
typer gasser og oljenett. Videre  utfører 
avdelingen vedlikehold og reparasjoner 
på bedriftens maskiner og utstyr. Ved 
nyinstalla sjoner, modifiseringer og opp-
graderinger sitter Vedlikeholdsavdelingen 
med prosjektlederansvaret. 
– Godt forebyggende vedlikeholdsarbeid 
er alfa og omega for å holde den daglige 
 driften på skinner. Alle vet at det koster 
med nedetid når maskiner havarerer, sier 
Joar, som også kan opplyse om at 20 til 25 %  
av Vedlikeholdsavdelingens arbeid dreier 
seg om akutt problemløsning. 

Vedlikeholdsavdelingen er et attraktivt 
sted for lærlinger og Scana samarbeider 
tett med Strand Videregående Skole.  
For tiden har avdelingen tre lærlinger 
 innen  mekanisk, to innen elektro og én  
på  automasjon. 
– Lærlingeordningen er den beste måten 
å  rekruttere på. Da vet vi at nyansatte 
kan sakene sine, i tillegg til at vi blir godt 
kjent med dem før eventuell ansettelse,  
forteller Joar. 

Vedlikeholdsavdelingens ansatte har mye å henge fingrene  
i for at alt skal fungere i stålverkets mange kriker og kroker. 
Alt fra forebyggende vedlikehold av strømnettet til umiddelbar 
utrykning ved maskinhavari er avdelingens ansvarsområde. 

- Godt forebyggende  
vedlikeholdsarbeid er alfa  
og omega for å holde den  
daglige driften på skinner. 

Joar Ramsfjell

– Lærlingeordningen  
er den beste måten  

å rekruttere på. 
Joar Ramsfjell

Bjørn Vetrhus

Joar Ramsfjell

Tor Inge Benjaminsen
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Alexander Sivertsen

Mohammed Abanasha

Sander Lindqvist
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Med fysioterapeut Trond Hagen som veileder deltar 29 stålverksansatte i et spennende livsstilsprosjekt som består av 

treningsformen Tabata kombinert med kostholdsråd.

Ståltrim: Nytt og populært 

livsstils prosjekt iverksatt

– De fleste av oss har godt av mer fokus 
både på trening og godt kosthold. Meg selv 
inkludert, men akkurat det kan jeg komme 
tilbake til litt senere, smiler Trond. 
– Prosjektet vi jobber med nå, innebærer 
 ingen dramatiske endringer i livsførsel, 
men kan likevel gi veldig god helseeffekt.  
Vi har funnet fram til noen enkle grep som 
kan gjøre hverdagene bedre – uten at det 
koster særlig av verken tid eller penger,  
forteller Trond, og legger til: 
– Stikkordene er Tabata og kosthold. 

Tabata er en effektfull og veldokumentert 
treningsmetode utviklet av den japanske 
forskeren Izumi Tabata. Og nettopp Tabata 
er hovedingrediensen i livsstils prosjektet 
som startet nå i høst.  Vi lar fysio terapeut 
Trond fortelle hva Tabata går ut på  
i  praksis:
– Tabata er intervalltrening med høy 
 intensitet. Utgangspunktet er at hvert 
intervall arbeid er på 20 sekunder etter-
fulgt av 10 sekunders hvile. Dette  repeterer 
du åtte ganger og det tar da totalt fire 

minutter. Forut for intervalløkten må 
man selvsagt varme opp, men i praksis 
 innebærer dette programmet at man får 
unnagjort en virkelig god trening på en 
halvtime eller mindre. Og det har alle tid 
til!, smiler Trond. 

Øvelsene i intervallene kan være både 
styrke- og kondisjonsøvelser. Styrke-
øvelsene kan være klassiske øvelser, som 
armhevninger, knebøy og utfall. Vekter 
og kettlebells kan selvsagt også brukes.  

Trond Hagen
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I forrige utgave av Stålverksnytt kunne du lese at noen av stål-

verkets eiendommer som ligger utenfor selve stålverksområdet 

var til salgs. Nå er flere solgt. 

–  Direktørboligen, Bedriftshelsetjeneste-huset og parkeringsplassen 
på oversiden av stålverket har nå fått nye eiere. Jørpelandsholmen er 
solgt til kommunen, og der var det bred politisk enighet om at holmen 
også i framtiden skal være regulert som friområde. I tillegg har vi solgt 
noen mindre teiger i nærområdet, forteller leder for Scana Property,  
Raymond Gabrielsen. 
– Blant de eiendommene vi jobber med nå er elektroverkstedet, Fjogstad-
huset og laboratoriet. Hvis vi selger sistenevnte , blir det i så fall med 
en forutsetning som tilsier at vi samtidig inngår en langsiktig leieavtale 
med ny eier. 

Scana Property har ansvar for alle eiendommer som eies av Scana-
konsernet. De har foretatt en kartlegging av eiendommene her på 
Strandalandet for å synliggjøre, og i noen tilfeller realisere, verdiene.  
I så henseende er det opprettet to egne selskaper som jobber med 
 konsernets eiendommer på Jørpeland: Scana Eiendom SSA og Scana 
Eiendom Jørpeland. Førstnevnte eier selve stålverket og alt innenfor 
gjerdene. Sistnevnte har ansvar for alt utenfor gjerdene og er selskapet 
som håndterer pågående salgsprosesser. 

I Strand kommune arbeides det nå med ny sentrumsplan, og Gabrielsen 
kan fortelle at Scana Property vil komme med innspill innen hørings-
fristen tidlig i desember dette året.
– Stålverket er en naturlig del av sentrumsområdet.  For oss er det viktig 
at den nye reguleringsplanen tilsier at vi kan fortsette å drive industri-
virksomhet her, og da er det vår jobb å formidle viktigheten av det til 
politikerne, avslutter Gabrielsen. 

Det viktigste er at man i hvert intervall 
 jobber på maks. Eksempler på kondisjon-
søvelser er løping og sykling, for eksempel 
at man løper det man orker i 20 sekunder 
og går rolig (hviler) i 10 sekunder. 

– Tidsintervallene på 20-10 er den  klassiske 
måten å trene Tabata på, men dette kan 
tilpasses. I vårt prosjekt for stålverket har 
vi for eksempel en kondisjonsøvelse der 
vi løper det vi orker 100 meter i en bratt 
oppoverbakke for deretter å gå rolig ned. 
Dette gjør vi 10 ganger. Og jeg kan love deg 
at det kjennes, uansett hvor godt trent man 
er, sier Trond. 

I tillegg til å lede treninger, har Trond hatt 
foredrag om riktig kosthold.
– Mange av oss har et for høyt inntak av 
sukker. Alle vet jo at man ikke bør spise 
snop hver dag, men det hender vi gjør 
det likevel. Klarer man å redusere sukker-
inntaket for eksempel ved å spise snop kun 
i helger, så er det noe som vil vise igjen  
– det kan jeg skrive under på, smiler Trond 
megetsigende og utdyper:

– For noen år siden var jeg oppe i 96 kilo. 
I dag er jeg rundt 80. Jeg satte meg noen 
 relativt hårete mål, for eksempel at jeg 
skulle ned 10 kilo på 3 måneder. Og det 
klarte jeg, ved hjelp av Tabata-trening og 
bedre, men fullverdig kosthold. Jeg  klarte 
å slutte å spise snop i ukedagene. I til-
legg inngikk jeg et par drøye, ensidige 
veddemål med en kompis om at jeg skulle 
klare det – og dermed hadde jeg også en 
solid motivasjon. Jeg veddet blant annet 
30.000 på at jeg skulle klare de 10 kiloene 
på 3 måneder – og det gikk. 

Ønsker du å vite mer om stålverkets nye 
livsstilsprosjekt, snakk med HMS-sjef 
Morten Næss. 

 Vi har funnet fram til noen 
enkle grep som kan gjøre 

hverdagene bedre – uten at 
det koster særlig av verken tid 

eller penger. 
Trond Hagen

Scana Property
Nytt fra 

Jøpelandsholmen er nå solgt til 
Strand kommune.
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Vegskjær-avdelingen skilles  
nå ut fra driften av SSA og blir  
Scana Industrial Products. 

– Produktene som lages og leveres fra  
Vegskjær-avdelingen er litt på siden av det 
vi gjør på resten av stålverket, og fortjener 
egentlig å satses på som egen virksomhet. 
For å sette det litt på spissen; Vegskjær-
produksjonen kommer nå ut av skyggen 
til stålverket, sier administrerende direktør 
ved SSA, Jarle Fjetland. 

Strukturendringen innebærer blant  annet 
at den seks mann store avdelingen nå får 
eget styre og egen ledergruppe. I tillegg 
skal avdelingen ha en egen selger som kun 
skal jobbe med Vegskjær-produktene  Joma 
6000 og Norskjær. Førstnevnte er snøplog-
skjær med bevegelig skjæregg innbakt i 
gummi, mens Norskjær er et komplett 
produktutvalg for vegvedlikehold. 
– Som del av hele SSA, har det tidvis vært 
utfordrende å gi Vegskjær den  prioritering 
avdelingen så absolutt fortjener. Når 
 Vegskjær nå blir egen virksomhet og 
et selvstendig datterselskap i Scana- 
konsernet, vil de få helt andre muligheter, 
forteller Jarle. 

Navneskiftet til Scana Industrial Products 
antyder også at produktsortimentet på sikt 
kan utvides, og med det kan nye kunde-
grupper nås. Brorparten av dagens kunder 
finnes stort sett i Skandinavia, men det er 
et mål om at man etter hvert skal få større 
innpass i land som Østerrike, Tyskland, 
Sveits og Canada, men også Russland. 
– Russland er et nytt og spennende 
marked. De har mange av de samme 
vegvedlikeholds utfordringene som her 
i Skandinavia. Vegskjær-produktene bør 
egne seg godt der øst. Jeg er sikker på at 
denne endringen i struktur er et smart 
trekk for Vegskjær, avslutter Jarle. 

Vegskjær blir egen virksomhet. 
Endret struktur: 
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– Vi vil revitalisere tavlemøtene for å få enda mer 
fokus på det som er viktig, det vil si kvalitet og 
leveringspålitelighet. Vi har satt opp noen  viktige 
måleparametere som skal følges opp på hvert 
tavle møte. Temaer i tavlemøtene er for  eksempel 
tilbake rapportering og at kjøreplanene samsvarer  
med leveringstid, forklarer produksjonssjef ved 
stålverket, Leif Roar Larsen. 

De ulike avdelingene har startet og jobbe med å 
sette opp sine egne, og dermed relevante, måle-
parametere. HMS er også et fast tema som tas opp. 
Avdelingene sammen med lederne, teknisk-  
og kvalitetspersonell er i ferd med å finne de 
 viktigste måleparameterne og tiltakene for å nå 
ønsket kvalitet og leveringspålitelighet. Personal-
direktør Geir Danielsen er også involvert i revitali-
seringen av tavlemøtene:
– Innen HMS går vi gjennom rapporter,  registrerte 
 uønskede hendelser og sykefravær. I sum skal 
tavle møtene være en arena der vi måler oss 
selv på alle de ting vi må være best på for å 
innta den  posisjonen vi ønsker: Verdensmester i 
 ståltilvirkning, sier Geir. 

Kvalitetsfokus på 
tavlemøter

Andre Espedal
Maskinering

1. God mat og familie.  
 I den rekkefølgen! 
2. Pinnekjøtt. 
3. Harde pakker. 

1. Hva forbinder du med julehøytiden?
2. Hva serveres på julaften?
3. Hva ønsker du deg til jul?

David Gunstead
Maskinering

1. God tid til å være med familien.
2. Pinnekjøtt. 
3. Nei, har ingen spesielle ønsker.  

Anelia Andreva
Prosjektleder

1. Tid med familien og den gode  
 lukten av kanel og mandariner
2. Ingen spesielle tradisjoner,  
 noe ekstra godt. 
3. God helse for venner og familie.

Silje Bøe
Prosjektleder

1. Juleevangeliet,  
 det kristne budskapet.
2. Pinnekjøtt
3. Ungene har laget lister, men så  
 langt har jeg ikke kommet enda. 

Roger Bøe
Prosjektleder

1. Mat og familie. 
2. Pinnekjøtt. 
3. Tja. Nye golfsko, kanskje?

 

Alle avdelinger har et høyt fokus på kvalitet  

og leveringspålitelighet. Tavlemøtene skal  

ta stålverket et steg enda nærmere målet:  

å være ”verdensmester i ståltilvirking”. 

Ståle Helgesen, Clinton Robinson og Nils Terje Watland

Geir Danielsen og Ole Næss
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”Jeg ble fantastisk godt mottatt der på kontoret, og stiftet 

for første gang bekjentskap med en omgangstone som var 

noe ukjent for meg: ”Hallo Carsten – call me Roy.” Da 

 direktørens sekretær kom inn med noe post, sa han til henne 

at hun måtte ta med seg Carsten og lære ham Holly-Dolly 

og Twist. Jeg skal ikke her forsøke å beskrive henne, men 

mitt første møte med byens kvinnelige innbyggere var i 

høyeste grad positivt, og jeg så fremtiden meget lyst i møte. 

Efter så å ha inspisert og funnet alt i orden på KFUM- 

hotellet, der de hadde bestilt plass til meg, dro vi ut til 

stålverket der vi skulle være. Der ble jeg presentert for 

enda flere mennesker, og så dro 6 av oss ut til lunch. Disse 

lunchene er noe for seg. 1 eller 2 drinker og så et måltid som 

kan sammenlignes med en utsøkt norsk middag. Fremgang 

fra mine to knekkebrød på Jørpeland var det jo.” 

”Vi vet at det i dag er nødvendig å oppsøke kunden hvor 

han enn måtte være. Gjør vi ikke det, finner nok våre 

konkurrenter frem til forbrukeren. Salgsorganisasjon og 

salgsopplegg er absolutt nødvendige, og må ses som en 

 forlenget arm av produksjonen, spesielt med den teknisk 

betonte virksomhet vi driver. 

La meg få lov til å føye til at det nytter lite å bygge ut 

et godt salgsapparat hvis en ikke har kvalitetsprodukter til 

konkurransedyktige priser å tilby. Det må være en mål-

setting for oss alle uansett hvor vi er, å søke å gjøre vårt 

beste nettopp med hensyn til kvalitet og service, og at vi 

alltid har for øye å produsere så billig som mulig for å møte 

enhver priskonkurranse hvor den enn måtte komme fra.”

Scana for 50 år siden

I julenummeret av Stålverksnytt 1963 kan man 

lese en flott reisereportasje med tittelen ”Fritids-

inntrykk fra en studietur ved amerikanske 

stålverk”. Siviløkonom Per Carsten Moxnes var 

reportasjens forfatter, og det er ingen tvil om at 

han følte seg meget velkommen:

I julenummeret anno 1963 ble det også avsatt 

plass til en aldri så liten situasjonsrapport fra 

stålverkets salgsavdeling. Mange som jobber 

i dagens salgsavdeling vil nok si at rapportens 

sluttmerknad like godt kunne vært skrevet i dag: 

14



14 1514
14

Luftambulansen har i alle år landet på  

fotballbanen ved oppdrag på Jørpeland.  

Fra og med 24. oktober lander helikopteret 

på sjøsiden av stålverksområdet. 

Luftambulansens
nye landingsplass

En kjempestor ”H” med sirkel rundt er 
nå malt på det kortklipte gresset mellom 
sjøkanten og stålverket. HMS-sjef Morten 
Næss kan fortelle at luftambulansen er å se 
over Jørpeland nesten daglig, og at den nye 
landingsplassen er bedre egnet enn den på 
fotballbanen. 
– Dette vil skåne folk i forhold til støy, 
 spesielt på nattestid, og samtidig unngå å 
lande på fotballbanen samtidig som barn og 
unge trener der på dagtid. Det er en del av 
stålverkets profil at vi skal være en  viktig bi-
dragsyter for Stranda-samfunnet, og denne 
landingsplassen understreker at vi tar vårt 
samfunnsoppdrag alvorlig.

God  jul og godt nytt år!
Redaksjonen i Stålverksnytt ønsker alle lesere en fredelig julehøytid.



Returadresse:
Scana Steel Stavanger,  4100 Jørpeland

Personalnytt

Jubilanter 

30 år 

Morten Tjøstheim 20.07.13

Eirik Bellesen 04.10.13

Roar Førland 01.11.13

40 år

Bjørn Vetrhus 12.10.13

50 år

Mukthar Osoble 01.07.13

Finn Bru 04.07.13

Svein Christensen 15.07.13

Per Steinar Håvardsen 04.08.13

Frode Sandvik 18.08.13

Jarl Terje Jøssang 26.08.13

Per Ove Halvorsen 12.10.13

60 år

Geir Larsen 13.10.13

Vi gratulerer med dagen !

Følgende har startet opp i perioden 01.07.13 – 30.11.13

Salg:

Kjetil Nilsen Salgssjef 14.10.13 

Økonomi:

Tomas Larsen Økonomisjef 05.08.13

Maskinering:

Helge Bjørheim Lærling CNC 19.08.13

Chris Andrê Steinsland Lærling CNC 16.09.13

Følgende har sluttet i perioden 01.07.13 – 30.11.13

Marianne Tungland

Glenn Kenneth Meling

Ivar Hovland

Steinar Mathisen

Tor Einar Marken

Følgende har byttet avdeling/ny stilling:

Rita S. Jøssang Dokumentkontroller QA/QC

Samir Koso Driftsleder Hovedlager/skipning

Emmanuel Agbor Kvalitetsingeniør QA/QC

Peter Lidegran Leder M/P

Sidsel Heng Walaunet Materialingeniør M/P

Bjørn Helge Hinna Operatør i Smelteverket

Cato Orre Operatør i Smiverket

Vi takker for god innsats, 
og ønsker lykke til videre.
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– Sveinung Wenberg
Minneord
Det var med sorg SSA, og i særdeleshet 
kollegaene i Smiverket, mottok budskapet 
om Sveinung Wenbergs bortgang. Han var 
på jobb senest elleve dager før han døde 
onsdag 6. november.

Sveinung startet opp som operatør i Skallstøperiet i 1986. Etter å 
ha avlagt fagbrev som sveiser ble det fra 1988 arbeid i det som den 
gang het avdeling Service. Fra 1997 hadde Sveinung arbeidsplassen 
sin i Smiverket.

Sveinung har vært en trofast medarbeider, med stor interesse 
for jobben og strenge krav til seg selv. Han var svært fleksibel,  
og kunne settes til de fleste av arbeidsoperasjonene i Smiverket.
Hans beskjedenhet gjorde at hans kunnskaper om smiing og varme-
behandling ikke kom så mye verbalt til uttrykk, men dog i  gjerning.

I februar fikk han jobben som teamleder på sitt skift. Dette var nettopp 
på grunnlag av de kvalitetene Sveinung var kjent for i avdelingen. 
Denne jobben skjøttet han på en utmerket måte, til det siste.

Vi lyser fred over hans minne.


