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- Skal vi omstille landet og fortsatt ha et 
velferdssamfunn, så trenger vi industri!
Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, sier at all industri er omdiskutert og at industrien 
derfor må produsere stadig renere. – Samtidig, hvis vi skal lykkes med å omstille landet 
og fortsatt ha et fungerende velferdssamfunn, så må vi ha industri i Norge, sier han.

TEKST: ATLE ESPEN HELGESEN

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri 
Energi peker på karbonfangs- og lagring 
som en vesentlig del av løsningen for 
industrien både på land og offshore.

- Det er helt nødvendig å bruke de mulig-
hetene som nå finnes til å etablere en kjede 
for karbonfangst og -lagring. Det vil åpne 
nye muligheter for industrien, sier han.

Han mener det, sammen med den 
norske modellen, forutsigbarhet og 
kompetent arbeidskraft vil kunne trekke 
til seg nye industriaktører og dermed 
skape nye industriarbeidsplasser.

Må ta beslutningen i år
På Industrikonferansen i Bodø 
opplyser direktør Per Brevik i Norcem/
HeidelbergCement at de nå er inne i en 
avgjørende fase i planene om karbon-
fangst ved sementfabrikken i Breivik.

- Vi er klar for å bygge verdens største 
karbonfangstanlegg for sement. Vi 
har levert vår rapport til regjeringen 
der vi viser mulighetene for å rense 
400.000 tonn CO2-utslipp per år fra 
eksosen vår. Det tilsvarer utslipp fra 
200.000 biler per år, sier Brevik.

Han understreker at de er helt avhengig 
av statlig støtte i prosjektet og at Gassnova 
og Olje- og energidepartementet trolig vil 
bruke et drøyt år på å vurdere planene. 

- Vi trenger en investeringsbeslutning i 
Stortinget i løpet av høsten 2020, da kan vi 
ha et operativt renseanlegg i 2024, sier han.

Også Elkem opplyser at de jobber 
med spenstige planer for å redusere 
sine utslipp. - Vi har et overordnet mål 
om å redusere CO2-utslippene, med 
bakgrunn i strengere reguleringer, økt 
pris på CO2 og fokuset som er på klima 
i befolkningen og hos våre kunder, 

sier konsernansvarlig for energieffek-
tivisering i Elkem, Alf Tore Haug.

Verdens reneste kobberproduksjon
Glencore Nikkelverk i Kristiansand er 
også i ferd med å satse grønt og investerer 
i verdens reneste kobberproduksjon.

- Verden trenger tungmetaller for det 
grønne skiftet. Derfor bygger vi ny energi-
effektiv kobberproduksjon i Kristiansand, 
sier hovedtillitsvalgt Cay Nordhaug.

Glencore i Kristiansand har 
allerede den uoffisielle verdens-
rekorden på renhet i kobber.

- Med god støtte fra Enova 
investerer vi nå 1,2 milliarder kroner 
i et nytt anlegg for energieffektiv 
produksjon av kobber. Anlegget skal 
stå klart i 2022, sier Nordhaug.

”VI ANSATTE  
FØLTE OSS EN STOR 

FAMILIE, OG GJØR 
DET FORTSATT.
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I DENNE UTGAVEN

Norcem planlegger karbonfangst ved anlegget i Breivik. Arkivfoto: Marie von Krogh.



TEKST: TROND MURVOLD ELSTAD

TiZir, som har den franske 
industriganten Eramet som 
hovedeier, har blitt lagt merke 
til og fått anerkjennelse for 
sitt viktige arbeid. I høst 
fikk TiZir utmerkelsen 
«Villsauen 2019» på Bergen 
Næringsråds årskonferanse.

Juryen er imponert over 
at selskapet går i front i 
utvikling av ny teknologi i 
produksjonen, der de skal 
fremstille grønt hydrogen som 
skal erstatte forbrenningen 
av 100.000 tonn kull. 

Ingen  
solnedgangsindustri
Ørjan Andersson 
påpeker at prisen viser 
at man ikke arbeider i en 
solnedgangsindustri.

- Tvert imot. Bedriften 
og de ansatte sitter på en 
unik kompetanse i alle ledd. 
Fremtiden er her og nå, og TiZir 
har alle muligheter til å være 
en soloppgangsindustri i all 
uoverskuelig fremtid, sier han.

Administrerende direktør 
Per Øyvind Sævartveit er enig.

- TiZir er et resultat av 
en utrolig historie. Og for å 
konkludere med «Villsau». Jeg 
vil understreke at prisen går 
til alle ansatte på bedriften, 
som med pågangsmot klarer 
å løse de fleste utfordringer vi 
har i produksjonen, sier han.

Å endre prosesser tar tid, og 
når anlegget for Hydrogen skal 
stå klart er vanskelig å tidfeste.

- Dess raskere dess bedre. 
Det er på sin plass å minne om 
at dette er komplisert og med 
ny teknologi som skal fungerer. 

Men, vi tar skritt for skritt. Jeg 
er også svært tilfreds med at 
vi har ENOVA med på laget, 
og de har foreløpig bidratt 
med 120 millioner kroner. Vi 
håper på å fortsette det gode 
samarbeidet med Enova frem 
til vi er i mål, sier Sævartveit.

Lærlinger
Med sine 206 faste ansatte og 
12 lærlinger, er TiZir en hjør-
nestein i lokalsamfunnet. En 
av lærlingene vi møter, er odel-
sjenta Mallin Herstad Sandvin 
(20) fra Odda. Hun har gått 
vg.1-elektro, og vg-2 el-energi. 
Hun stortrives som elektriker.

- Jeg har flere venninner 
som er elektrikere, så du kan 
si at vi er en spesiell gjeng, 
sier hun og humrer. Jeg ville 
ha et praktisk yrke, og er 
i dag glad for valget om å 
arbeide på TiZir, sier hun.

TiZir er sammen med andre 
prosessbedrifter bekymret 
for at North Connect-kabelen 
skal bygges til Skottland.

- Da ACER-vedtaket ble 
fattet i Stortinget fikk man en 
avtale om å «høste erfaringer» 
med to kraftkabler til utlandet. 
Disse er fortsatt under 
bygging. Til tross for dette går 
konsesjonsbehandlingen sin 
gang. Dette er en usikkerhet 
vi ikke kan akseptere, og vi 
må fortsette å legge press på 
Storting og Regjering om å 
skrinlegge North Connect, og 
stanse ytterligere utbygging 
av kraftkabler til utlandet, 
sier Ørjan Andersson

Sævartveit sier at 
vannkraft er vårt store 
konkurransefortrinn, og at det 
vil være uklokt å eksportere 
ytterligere kraft til utlandet.

- Norsk industri trenger 
fortsatt kraft til konkurranse-
dyktige priser. Det er viktig å 
påpeke at det her ikke er snakk 
om subsidier, men tilgang til 
ren kraft til priser som indus-
trien kan leve med, sier han.

Her er noen av operatørene på elektro/automasjonsavdelingen ved 
TiZir. Fra venstre: Arvid Andersson (innleid), Arild Thorbjørnsen 
(lærling), Adrian Eriksen Buer, Sondre Seim Bratland, Espen Moe og 
Erik Torblå. Foran: Mallin Herstad Sandvin

Grønt hydrogen vil erstatte  
forbrenning av 100.000 tonn kull
TiZir i Tyssedal i Odda som blant annet produserer eksklusivt råjern har 
store ambisjoner for fremtiden. Grønt hydrogen skal erstatte forbrenning 
av 100.000 tonn kull. -Jeg er stolt over å være ansatt i en bedrift som 
satser så sterkt på klimavennlige løsninger, sier tillitsvalgtleder Ørjan 
Andersson i Elektrokjemisk Arbeiderforening i Industri Energi.

Storsatsing på 
batterifabrikker

På Industrikonferansen 
presenterer Freyr sine planer 
om storskala produksjon 
av batteripakker ved en ny 
fabrikk i Mo i Rana. Går alt 
etter planen, vil byggingen 
starte i 2021, med produk-
sjonsstart to år senere.

- Vi står overfor Norges 
største industriinvestering 
og opplever at mange 
applauderer planene, sier 
Tom Jensen i Freyr.

Han opplyser at selskapet 
planlegger å investere 40 
milliarder kroner i den 
nye gigafabrikken. 

- Planen er å produ-
sere batteripakker til 
600.000 elbiler per år 
og dermed skape 2500 
nye arbeidsplasser.

Jensen mener Norge 
er spesielt godt egnet 
for storproduksjon av 
batteri på grunn av billig 
grønn energi, industriell 
kompetanse og fordi 
karbonfotavtrykket er lavt. 
Han viser til at det finnes 
råmaterialer i regionen, 
samt et enormt potensial for 
vindkraft ved Mo i Rana.

- I tillegg er den lokale 
entusiasmen i kommunen 
uvurderlig, sier han.

”VI STÅR OVERFOR 
NORGES STØRSTE 

INDUSTRI-INVESTE-
RING OG OPPLEVER 
AT MANGE APPLAU-

DERER PLANENE
Tom Jensen 

i Freyr



TEKST: TROND MURVOLD ELSTAD

Historien om hvordan Curida har gått fra  
de dype daler til de høyeste tinder er 
enestående i norsk legemiddelindustri. Da 
japanske Takedea, som eide bedriften fra 2011 
til 2014, kastet kortene, var gode råd dyre. 
Hva gjør vi nå? De vel 100 ansatte kastet seg 
rundt og bestemte seg for å kjøpe bedriften. 
Aksjeselskapet Strandmoen Næringsutvikling 
AS ble etablert i 2014, og de ansatte stilte 
seg bokstavelig talt i kø for å kjøpe aksjer.

Tillitsvalgt Bodil Hanssen beskriver 
samholdet som helt unikt.

- Det var rørende. Vi ansatte følte oss en 
stor familie, og gjør det fortsatt. Folk tok ut 
sparepenger og andre midler som var tilgjengelig, 
og brettet opp ermene. Dette skal vi klare. En for 
alle, alle for en. Her skal det ikke legges ned noen 
fabrikk, nei. Vi visste at vi hadde en kompetent 
arbeidsstokk, og ledelsen begynte kampen for nye 
kontrakter med legemiddelselskaper, sier Bodil.

Administrerende direktør Leif Rune 
Skymoen er utrolig stolt av sine ansatte 
og evnen til å tenke fremover.

- Nå har vi landet tre store kontrakter med 
internasjonale legemiddelfirmaer om utvikling  
og produksjon av legemidler. 800 millioner 
kroner er mye penger, og betyr svært mye for 
utviklingen av Curida for de kommende årene. 
Å lykkes med digitalisering vil være en nøkkel-
faktor. Produksjonen ved fabrikken vår i Elverum 
bli femdoblet i forhold til i dag når vi får full 
effekt av avtalene i 2023. 103 ansatte i dag kan 
bli til mellom 130-150 ansatte, sier Skymoen.

Han kan dessverre ikke si hvilke inter-
nasjonale legemiddelfirmaer det dreier 
seg om. - Det jeg kan si er at det er store 
og solide aktører. Vi har nå bevist at vi er 
i stand til å konkurrere i et marked med 
beinhard konkurranse, sier Skymoen.

Enorm glede over gigantavtaler  
med legemiddelselskaper
Curida på Elverum har lagt gullegget med nye produksjons-og 
utviklingsavtaler verdt 800 millioner kroner med internasjonale 
legemiddelselskaper. Dette kan føre til 50 nye arbeidsplasser innen 
2023. -Intet mindre enn fantastisk, sier tillitsvalgt leder Bodil Hanssen 
og nestleder Christin C. Langdalen i Industri Energi Curida.

Yara betyr alt  
for samfunnet  
i Glomfjord

- Nedleggelsen av REC 
Wafer i 2012 skapte rystelser 
i hele Glomfjord i Meløy 
kommune. Takket være Yara 
holdt samfunnet seg flytende 
i en vanskelig tid. Jeg er svært 
heldig som har hatt anled-
ning til å arbeide i et konsern 
som på alle måter er en trygg 
og sikker arbeidsplass, sier 
Eva Safrine Aspvik (47).

Eva Safrine er leder av 
foreningen til Industri Energi 
Yara i Glomfjord, og har også 
vært ansattes representant 
i konsernstyret siden 2018. 

- Hvorfor ligger 
Yara i Glomfjord?

- Vann i store mengder. 
Det er på samme måte som 
på mange andre industri-
steder. Vi lever av tilgang på 
stabil fossekraft av avsmel-
ting fra Svartisen gjennom 
Fykanfossen. Den sørger for 
jevn tilførsel av vann som kan 
brukes til å drive turbiner 
og lage strøm, sier Eva. 

Yara Glomfjord har 
fire produksjonsenheter, 
to salpetersyrefabrikker, 
en fullgjødselfabrikk og 
en kalksalpeterfabrikk. 
Fabrikken har egen havn 
for lossing av ammoniakk, 
lagre, pakke og laste båter 
med ferdig produkt i bulk og 
ferdig emballert. Glomfjord 
er en av de travleste 
havnene i nord-Norge.

- Havna er veldig viktig 
for eksport av ferdigvare og 
import av råvarer. Om mulig 
kan også havna bygges ut 
i fremtiden hvis det skulle 
være nødvendig, sier hun.

Gratis almanakk  
til alle medlemmer
Du kan bestille almannakk for 2020 ved  
å gå inn i nettbutikken til Industri Energi.

www.butikk.industrienergi.no

INDUSTRI 
ENERGI

Godt humør hører med på en suksessrik arbeids-
plass. Fra venstre: Bodil Hanssen og Laila Nesse.
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Født med ski på beina 
- Vi er stolte over at det fortsatt er mulig å produsere ski i Norge. Vi konkurrerer 
mot giganter som Fischer og Rossignol. Madshus – Made in Norway er et 
begrep. Vi er den eneste skifabrikken igjen i Norge, sier nestleder Erland 
Ramstad i foreningen til Industri Energi på Madshus i Biri i Gjøvik kommune.

TEKST: TROND MURVOLD ELSTAD

Hovedtillitsvalgt Mailin C.W. Engeskaug 
forteller at vanlig årsproduksjon er 90.000 par 
ski på Biri. En kombinasjon av automasjon via 
robotteknologi og finstemt manuelt arbeid gjør 
hvert skipar unikt. Tar vi med lisensiert skipro-
duksjon i utlandet, blir det 160.000 par i året.

På de ulike stasjonene finnes Madshus ski i alle 
varianter og størrelser, fra racing ski til felleski.

- Nå er felleski det mest populære til vanlige 
turløpere og mosjonister, sier hun. 60 prosent av 
skiene som produseres på Madshus er fellesski.

Felleski er den største revolusjonen siden 
glassfiberski gjorde sitt inntog for alvor i 1984. 
Magne Myrmo ble den siste verdensmester på 
treski samme året. På 1960-tallet var det 25 
skifabrikker i Norge. Glassfiberrevolusjonen 
var en sterkt medvirkende årsak til at den 
ene etter den andre skifabrikken som baserte 
seg på treski måtte legge inn årene.

- Felleski er utrolig bra. Tenk deg å bare gå 
rett opp bakken uten bakglatte ski. Du slipper 
å smøre ski med blå-swix når det er kaldt, og 
klister når det er mildere. Riktig nok har det være 
smørefrie ski tidligere, men det kan ikke måle 
seg med felleski, sier nestleder Erland Ramstad.

En fell blir lagt midt under skiene. 
Fellene er laget av hår fra Angorageit, 
og importeres fra Sveits.

Trofast i hele karrieren
Den største av dem alle, skiskytteren Ole 
Einar Bjørndalen, var trofast mot Madshus 
fra 2005 og resten av sin karriere.

- Det er ingen tvil om at Ole Einar har vært 
et stort forbilde for oss og viktig for oss i utvik-
lingen av racing ski. Det er imidlertid Thomas 
Alsgaard som for alvor satte Madshus på kartet 
under Lillehammer-OL i 1994, hvor han vant 
åpningsdistansen på tre-mila. Både Ole Einar og 
Thomas har vært viktige for det gode salget av 
langrennsski opp gjennom årene, sier Erland.

- Nå er jo Ole Einar rådgiver for de kinesiske 
skiskytterne. Der er det jo et enormt marked. 
Har dere noen planer for det kinesiske markedet?

- Vi er allerede inne på kinesiske markedet, 
men det er klart det er store muligheter hvis Ole 
Einar kan brukes aktivt, men det vet jeg ikke 
noe om. Det er ledelsens bord, sier Erlend.

Ønsker bedre lønn
Mailin legger ikke skjul på at de er 
opptatt av å få bedre lønn. 

- Vi sammenligner oss med bedrifter innenfor 
tariffområdet i Industri Energi, hvor snittet 
ligger noe høyere enn på Madshus i dag. Dette 
er en sak som vi tillitsvalgte vil fortsette å 
prioritere og jobbe sammen med ledelsen i de 
kommende årene, sier Mailin C.W. Engeskaug. 
93 ansatte har sitt daglige virke på Biri.

Dyktig håndverk og teknologi. Dyktige ansatte. 
Fra venstre: Hanne Line Hovdsveen, Mailin C.W. 
Engeskaug og Liv Elin Kirkerud.


