
Godt samspill berget NorSun 
NorSun i Årdal, som produserer deler til solcellepaneler globalt, ble berget etter permittering  
av sine 230 ansatte. 

TEKST: EGIL BRANDSØY

NorSun i Årdal har hatt flere opp og 
nedturer siden oppstarten i 2007. De har 
klokketro på at solindustrien i Norge vil 
vokse, og de har store planer for frem-
tiden. Og det er nettopp denne klokke-
troen som reddet bedriften da deres 230 
ansatte, som ble permittert rett før jul, 
nylig fikk jobbene sine tilbake.

Det måtte et samspill mellom styret til 
NorSun, Årdal Kommune med ordfører 
Hilmar Høl i spissen, gjennom forbunds-
leder i Industri Energi Frode Alfheim og 
til næringsminister Jan Christian Vestre 
for å få det til.

Avverget katastrofe
Forbundsleder Frode Alfheim erkjenner 
at det ville vært en katastrofe hvis Årdal 

hadde mistet en av sine to hjørnesteinsbe-
drifter. –Kompetansen ville vært borte på 
blunk. Det er et skikkelig stort behov for 
den arbeidskraften rundt omkring i både 
offshore og på land, sier han.

Bodil Nordnes, fagansvarlig og 
hovedtillitsvalgt i NorSun, sier at Årdal er 
avhengig av denne arbeidskraften. – Hvis 
vi ikke hadde fått til det her nå, så hadde 
bygda vår blitt satt 20 år tilbake i tid. Det 
hadde blitt 200 arbeidsplasser mindre, 
og det hadde egentlig vært katastrofe. 
Skikkelig katastrofe.

Tok kontakt med Vestre
Etter Frode Alfheim fikk en telefon fra 
ordfører Hilmar Høl, ringte forbundsle-
deren til næringsministeren.

– Jeg ga signaler om at det her har vi rett 
og slett ikke råd til å miste, forteller Frode 
Alfheim.

Han skryter av samspillet mellom 
industrien, kommunen, fagbevegelsen og 
regjeringen.

– Hilmar Høl og kommunen har gjort 
en kjempejobb. De har vært aktive i lag 
med bedriften overfor virkemiddelap-
paratet og næringsdepartementet – og 
næringsminister Jan Christian Vestre har 
selv engasjert seg, sier han.

Bodil Nordnes roser også det politiske 
systemet.

– Vi ser det at å ha tyngde inn i 
regjeringen hjelper. Frode har hjulpet oss 
masse. Han har hjulpet med å lande den 
avtalen for at vi kan gå videre, sier hun.

”
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Forbundsleder Frode Alfheim smiler med 
hovedtillitsvalgt for Industri Energi i NorSun, 
Bodil Nordnes. Foto: Egil Brandsøy.



Milepæl med nytt 
etterutdanningskurs 
til batteriindustrien

NTNU etablerer det 
som blir første etter- 
og videreutdanning for 
ingeniører som ønsker 
kompetanse innen 
batteriteknologi. -Det 
er en milepæl at det 
kommer et tilbud om 
videreutdanning innen 
batteri, sier arbeidsut-
valgsmedlem Barbro 
Auestad i Industri 
Energi.

Auestad understreker at 
endelig kommer en mulighet 
til å bygge kompetanse innen 
batteri i Norge, gjennom en 
spesifikk utdannelse.

Det nye kurset i batteritek-
nologi passer for ingeniører 
som vil lære om batterier eller 
omskolere seg. 

– Kurset er for ingeniører 
med bachelorgrad eller 
master, som ønsker å sette 
seg inn i batteriterminologi 
og teknologien. Det kan 
være folk som jobber i andre 
bransjer som føler de trenger en 
oppgradering, eller som ønsker 
å komme over i en annen type 
industri. For eksempel folk 
som jobber innen olje og gass, 
sier professor Odne Stokke 
Burheim, leder av NTNUs 
batterilab til tu.no.

Barbro Auestad sa på 
Industri2021-konferansen 
i Bodø i fjor at det trengs en 
bestilling fra batteribransjen 
nå om hvilken fagkompetanse 
den trenger i framtiden.

-Norsk Industri kjører 
prosjektet battKOMP, der 
også LO er med. I fase to av 
prosjektet ble det avdekket 
hvilke behov batteriindustrien 
har fra fagskole, høgskole og 
universitet som vi mangler 
nasjonalt i dag, sier hun.

Les saken på industrienergi.no

Storstilt industrisatsing i Tyssedal
Hydrogengruppen til Industri Energi var i vår i Tyssedal for å få et innblikk i 
hydrogensatsingen til smelteverket TiZir Titanium and Iron. 

TEKST: EGIL BRANDSØY

– Dette er en av de mest spennende hydrogen-
satsingene vi har i Norge i dag, sier leder av 
hydrogengruppen, Barbro Auestad.

TiZir er en av de første industribedriftene som 
vil gå fra å bruke kull i industriprosessen – altså 
i selve prosessen og ikke bare som varmekilde – 
over til hydrogen. Det vil gi dem en klimanøytral 
og utslippsfri produksjon lokalt.

Hydrogenprosjektet på TiZir skjøt fart da de 
fikk støtte fra Enova på 261 millioner i fjor høst.
Hovedtillitsvalgt i Industri Energi, Ørjan 
Anderson, sier at hydrogenprosjektet er mer 
“hot” enn noen gang.

 
–  Vi har folk som er ansatt på heltid som jobber 
med hydrogen, og det føles nå som at dette er 
reelle planer. Så da gjelder det bare å få våre 
eiere med på lasset slik at de ser at det her er 
fremtiden for oss.

Han forteller at hvis TiZir lykkes med hydro-
genprosjektet så kan det gi 82 prosent reduksjon 
av CO2-utslipp, 35 prosent reduksjon i energifor-
bruk og 50 prosent økning av produksjon.

Les hele saken på industrienergi.no

Hydrogengruppen besøker smelteverket TiZir i Tyssedal. Foto: Egil Brandsøy.

Brudd i lønnsforhandlingene  
for elektrokjemisk industri
Det ble 4. mai brudd i forhandlingene på elektrokjemisk  
overenskomst mellom Industri Energi og Norsk Industri.

Partene konstaterte at forhandlingene ikke førte 
frem og begjærte dem avsluttet. 

Oppgjøret går til mekling hos Riksmekleren 
11-12. august. Blir partene ikke enig kan det bli 
streik i industrien.

– Vi har krevd økt kjøpekraft og vi har fokus 
på rammene for de lokale forhandlingene, sier 

forhandlingsleder og forbundsleder Frode 
Alfheim.

Forhandlingene omfatter over 7600 
medlemmer i selskaper som Hydro, Yara, Elkem, 
Boliden, Eramet og Rockwool.

For resultater på de andre industrioverenskom-
stene, se www.industrienergi.no



Positiv satsing for økt 
norsk eksport 
Industri Energi er posi-
tiv til at regjeringen skal 
jobbe aktivt for å øke den 
norske eksportandelen og 
at forbundet får en rolle i 
eksportsekretariatet. 

Næringsminister Jan Cristian 
Vestre presenterte tidligere i 

år regjeringens 
eksportreform. 
Her framgår det 
at myndighetene, 
næringslivet og 
virkemiddelap-
paratet skal 

jobbe tett sammen for å øke 
eksporten utenom olje og gass 
med 50 prosent innen 2030.

Forbundsleder Frode Alfheim 
i Industri Energi er fornøyd med 
at regjeringen nå aktivt skal 
jobbe for å øke eksportandelen.

Han er også fornøyd med 
at Inger Hoff skal gå inn i 
en rolle i det nyopprettede 
eksportsekretariatet.

LO står sterkt og samlet  
etter kongressen
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, mener at LO står 
fjellstøtt etter kongressen.

TEKST OG FOTO: ATLE ESPEN HELGESEN

– Med så klare vedtak som kongressen klarte 
å stå sammen om, så står LO nå fram med en 
helhetlig politikk for alle deler av samfunnet. 
Ingen andre arbeidstakerorganisasjoner er 
i nærheten av å ha den tyngden og bredden 
som LO har. Det bør et samlet norsk arbeidsliv 
være glad for, sier Frode Alfheim.

Han mener LO framstår som en fjellstø 
organisasjon etter kongressen.

Berømmer LO-lederen
Alfheim peker på at LO-leder Peggy 
Hessen Følsvik har gjort en strålende jobb 
i en krevende tid under pandemien.

-Det at Peggy er gjenvalgt som leder, samtidig 
som vi får to nye nestledere, gir LO-ledelsen 
en god miks av stabilitet og nye ansikter. Det 
gir et godt utgangspunkt for å komme i gang og 
gjennomføre vedtakene kongressen har fattet, 
sier han.

Han er også glad for at vår egen Are Tomasgard 
ble gjenvalgt i LO-ledelsen.

-Og jeg er mektig stolt av Industri Energi sin 
delegasjon på kongressen. Forbundet vårt har 
blitt lagt skikkelig merke til. Delegatene våre 
har vært aktive på talerstolen og tatt opp mange 
viktige saker, med stort engasjement.

Alfheim trekker spesielt fram Per Øistein 
Kivijarvi (Kronos Titan) sitt innlegg om psykisk 
helse, ungdomsrepresentantene og ikke minst 

Frode Larsen (Maersk Drilling) sitt følelsesladde 
innlegg om arbeidsplassene i oljeindustrien.

Trenger mer kraft
Alfheim understreker at LO-kongressen er utål-
modig i forhold til å få mer kraft i energisystemet.

– LO er positiv til regjeringens satsing på 
havvind. Satsing på havvind og vannkraft 
er avgjørende for å sikre nok kraft til å nå de 
klimapolitiske og industripolitiske målene vi har 
satt oss, sier Industri Energi-lederen.

Han mener LOs industripolitikk er framover-
lent og vil “gjøre oss i stand til å gå løs på en rekke 
viktige oppgaver innen industrisatsing”.

-Jeg er optimistisk og har god tro på at vi 
kommer til å lykkes med å skape mange nye 
industriarbeidsplasser her i landet. Men det 
forutsetter at vi får betydelig mer kraft i systemet, 
sier Alfheim.

Inger Hoff
Industri Energis delegater på LO-kongressen 2022.

Forbundsleder Frode Alfheim er godt fornøyd med 
vedtakene på LO-kongressen.

Bidrar for å trygge 
matproduksjonen i 
Ukraina
Norsk Folkehjelp plan-
legger et omfattende 
mineryddingsprogram i 
Ukraina. Industri Energi 
og Yara bevilger til 
sammen 300.000 kroner 
for at dette arbeidet kan 
komme raskest mulig i 
gang og bidra til å trygge 
matproduksjonen i landet.

Ukraina står overfor enorme 
utfordringer ved at det ligger 
miner, samt udetonerte bomber 
og granater i store deler av 
landet. -Miner og udetonerte 
eksplosiver som ligger igjen 
etter krigføringen, er en 
kontinuerlig trussel mot alle 
sivile som bor der, samt de som 
returnerer fra flyktningetilvæ-
relse og for matproduksjonen 
i landet, sier Frode Alfheim, 
forbundsleder i Industri Energi.



Industri Energi  
er ett fritt og  

uavhengig  
LO-forbund.
Vi har 56.000  
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olje og gass. Våre 
medlemmer arbei-
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av Norges  
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Få makt, få  
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i dag.
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Industrikjemper satser på  
batterimaterialer
Medlemsbedriftene Elkem og Hydro går sammen med Altor for å øke 
tempoet i produksjon av batterimaterialer. 

TEKST: EGIL BRANDSØY

Partnerskapet til Elkem, Hydro og Altor ønsker 
å akselerere veksten til Vianode, som er en 
produsent av det bærekraftige batterimaterialet 
grafitt – som går inn i batterier som brukes i 
elbiler.

Konserntillitsvalgt i 
Elkem, Terje Andre 
Hansen, tror dette 
prosjektet vil ha store 
ringvirkninger for 
batterisatsingen i Norge, 
og for eksporten til 
Europa.

– Jeg tror at når denne 
fabrikken er oppe og går, 
så vil det bli kamp om å 

signere kontrakter med Vianode for å sikre seg 
grafitten til batteriene, spesielt når vi produ-
serer dette med 90 prosent mindre CO2-utslipp 
enn de gjør i Asia. Jeg tror dette kan bli stort, 
sier han.

– Som hånd i hanske for oss
Forbundsleder Frode Alfheim ser på det som en 
styrke at Hydro går inn i partnerskap med Elkem.

– Det er to av våre fremste industrikonsern 
med masse industriell kompetanse, og to 
selskaper som vi har et godt topartsforhold til. 
At de gjør dette sammen ser vi på som en styrke.

Terje Andre Hansen sier samarbeidet passer 
som hånd i hanske for dem.

– Det er fordi Hydro og Elkem er to konsern 
som klinger godt blant norske politikere og vi er 
avhengige av litt støtte når vi skal bygge så stort 
som dette. I tillegg sitter Hydro inne med en hel 
del kompetanse vi kan benytte oss av.

Fra førstefase til fullskala
Det pågår allerede et  pilotprosjekt 
i Kristiansand med 50-60 ansatte 
som har gitt lovende resultater.

Nå har aktørene fått en batteritomt på 
Herøya. Planen, som vil få en endelig avgjørelse 
til sommeren, er å få opp en fabrikk som skal 
begynne å forsyne batterifabrikkene.

Fabrikken forventes å ha om lag 100 ansatte, 
og vil produsere grafitt til mer enn 20.000 
elbiler per år. Neste steg er en fullskala fabrikk 
som kan gi over 1000 ansatte og forsyne over en 
million elbiler.

Forbundslederen ser positivt på framtidsut-
siktene til batterisatsingen.

– Jeg heier på industrien når den bestemmer 
seg for å gjøre noe, med mer verdiskapning, øke 
eksportinntekter og ikke minst – det viktigste 
for oss – at vi får etableringer som gir mange 
arbeidsplasser i industrien. Så det her blir bra, 
sier Alfheim.

Konserntillitsvalgt i 
Elkem Terje Andre  
Hansen. Foto: Privat

Freyr bygger batterifabrikk i Mo i Rana (bildet). Nå ønsker flere industriaktører å kaste seg på  
batterisatsing rundt om i landet. Foto: Freyr 


