
Største industriinvestering i 
Fastlands-Norge på mange år
-Bolidenkonsernets beslutning om å investere 7 milliarder kroner i sinkverket sitt i Odda 
har historisk sus over seg. Det er den største industriinvesteringen på fastlandet i Norge 
på mange år, sier Industri Energis fagforeningsleder Gard Folkvord ved Boliden Odda.
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Nylig ble det kjent at det svenske industri-
konsernet Boliden har vedtatt å investere 
syv milliarder kroner i en utvidelse av 
sinkverket Boliden Odda AS. Det er en 
kolossalt svær investering for fastlandsin-
dustrien og tilsvarer to Karmøy-pilotanlegg 
eller fem B-haller ved Husnes.

-Størrelsen på investeringen overgår 
langt det vi har sett i denne bransjen på 
fastlandet i Norge på svært mange år. Den 
er også en av de aller største i Boliden-
konsernets snart 100 år lange historie, sier 
Gard Folkvord som er Industri Energis 
fagforeningsleder ved Odda Kjemiske 
Arbeiderforening Avd. 61. 

Mest klimavennlige i verden
Skandinavias eneste sinkverk vil nå bli 
75 prosent større og få en årskapasitet på 
350.000 tonn av det legendariske metallet 
fra Eitrheimsneset. Beregninger viser 

at Boliden Odda vil være det 
mest produktive sinkverket i 
verden målt tonnasje mot antall 
årsverk. I tillegg vil det være det 
mest klimavennlige i verden.

-Norsk vannkraft og 
bedriftens fjelldeponier for sitt 
avfall er nå sammen med den 
høykompetente gjengen som 
arbeider her blitt sylkvasse konkurranse-
fortrinn, sier Folkvord. 

Han mener det er viktig at så mye som 
mulig av vannkraften forblir i Norge til 
verdiskaping, ikke fordi den skal være 
billig, men fordi den er 100 prosent 
fornybar. - Jeg mener vi ennå ikke fullt ut 
forstår hvor avgjørende konkurransefor-
trinn dette er, sier Folkvord.

Viktige rammevilkår
Forbundsleder i Industri Energi, 
Frode Alfheim, viser til at dette er en 

investering for framtiden, som 
vil trygge industriarbeidsplasser 
i Odda i lang tid framover.

-Dette er et viktig signal om at 
globale industrikonsern har tro på 
industrien i Norge. Det er i tråd med 
hva vi sammen med LO og NHO har 
kartlagt ute i bedriftene. Samtidig 
må vi passe på at vi har gode og 

langsiktige rammevilkår for industrien i 
Norge. Det er helt avgjørende og ekstremt 
viktig, sier Alfheim.

Gir 50 nye årsverk
Ifølge fagforeningslederen i Odda Kjemiske 
Arbeiderforening er det beregnet at inves-
teringen vil gi 50 nye årsverk ved bedriften.

-For Boliden Odda innebærer investe-
ringen at de som er lærlinger hos oss i dag 
rekker å bli pensjonister hos oss om de 
ønsker, sier Gard Folkvord. 
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I DENNE UTGAVEN

Barbro Auestad, 
Industri Energi

 – Vi må investere  
i vannkrafta vi har i 
dag

Batteribransjen må 
snarest si hvilken 
fagkompetanse den 
trenger 
 
-Vårt største fortrinn 
i klimakampen er en 
sterk offentlig sektor

Samarbeidet 
vårt er unikt i 
verdenssammenheng

Gard Folkvord

ALLEREDE I 2023 
TRENGER VI KANSKJE 

TUSENTALLS 
FAGARBEIDERE TIL 

BATTERIINDUSTRIEN.

Boliden Odda



-Vårt største for-
trinn i klimakam-
pen er en sterk 
offentlig sektor
-Mange industriland 
posisjonerer seg i 
konkurransen om 
ny klimavennlig 
industri. Men Norge 
har noen store 
fortrinn i denne 
konkurransen. Og 
det største fortrinnet 
vårt er en sterk 
offentlig sektor, sier 
Are Tomasgard, 
LO-sekretær og tidli-
gere spesialrådgiver 
i Industri Energi 
på konferansen 
Industri2021 i Bodø.

Are Tomasgard understreker 
at en sterk offentlig sektor, 
med enhetsskole, sosial 
trygghet og et offentlig helse-
vesen gjør at Norge har noen 
fordeler som få andre land 
har, når man skal sørge for 
en sosialt rettferdig overgang 
til et grønnere arbeidsliv.

- Det vil bli utrolig 
krevende å omstille nærings-
livet vårt i det grønne skiftet. 
Men i Norge går man på 
samme skole, uavhengig 
av foreldrenes lommebok. 
Vi er vant til å snakke med 
hverandre, uavhengig av 
hva man jobber med. Og vi 
oppfordres til å si vår mening 
på jobb. Slik er det ikke i de 
fleste andre land, sier han.

– Vi må investere i vannkrafta  
vi har i dag
Høye strømpriser og nye strømkabler skaper bekymring 
blant ansatte og tillitsvalgte i kraftforedlende industri.
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– Vi er vant med svingninger, men det er noe 
dramatisk i at det er dyrt allerede nå. Det er klart 
at en regnfattig sommer og høst, som kommer 
samtidig som at vi skal fase inn strømkabelen 
til Storbritannia, påvirker kraftprisene, sier 
forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

I mai koblet Norge seg på den tyske strøm-
kabelen Nordlink, og nylig ble vi koblet på 
Storbritannias kraftmarked gjennom strømka-
belen North Sea Link.

Industri Energi stiller krav til kommende 
regjering om at man, godt ut i stortingsperioden, 
har en evaluering av konsekvensene av kablene.

– Det trengs tid for å se hvilke påvirkning de 
har, og ikke bare over noen dager eller uker. Der 
er det også viktig med en uavhengig part som gjør 
evalueringen, siden det er ganske steile parter i 
saken, forklarer Alfheim.

– Må forvalte kraftmagasinene våre riktig
Industri Energi-lederen er ikke bekymra for at 
en Ap- eller Sp-statsråd vil løfte forslag om nye 
kabler med det første, men presiserer at de må 
investere langsiktig for å sikre stabile kraftpriser 
for norsk industri. – Vi må investere i vannkrafta 

vi har i dag, og vi må investere mye mer og ha 
raskere investeringer i havvind enn det er lagt 
opp til. Både for å få mer kraft tilgjengelig, men 
også for å posisjonere oss i Europa, sier han.

Alfheim legger til at han synes det er fornuftig 
at man ser på elavgiften, men vil ikke konkludere 
med at det nødvendigvis er løsninga.

– Mange politikere uttrykte bekymring 
for høye strømpriser i valgkampen. Nå er det 
viktig at dette følges opp med handling. Det 
viktigste for vår del er at det kommer på plass 
tiltak som kan hjelpe på både strømprisen og 
forsyningssikkerheten.

Slår alarm om dyr strøm
Ansatte og tillitsvalgte i industribedriften 
Elkem «slår alarm om dyr strøm» i E24. Det 
varskuet stiller forbundslederen seg bak.

– Jeg tar det nesten for gitt at myndighetene 
skjønner at vi må forvalte kraftmagasinene våre 
riktig, og at man er forsiktig med bruken av den 
kapasiteten vi har i magasinene nå, sier han.

Alfheim poengterer at det har vært en unormal 
tørr sommer og høst, i fjor var det helt motsatt, 
som gjør at vi har lavere magasingrad nå enn for 
et år siden.
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Stiller fem krav 
til den nye 
regjeringen
Samarbeidet mellom 
Industri Energi og Norsk 
Industri heter «Velg 
Norsk Design», og har 
som mål å styrke norsk 
design- og ferdigvarein-
dustri. Sammen stiller 
de fem krav til den nye 
regjeringen

1. Etablere et eksportkontor 
for design- og ferdigva-
reindustrien og at dagens 
eksporttiltak styrkes og 
koordineres på en bedre 
måte.

2. Opprette et FoU – 
program for forretnings-
drevet innovasjon.

3. Etablere et kompetanse-
senter for designindustrien, 
herunder møbel, tekstil, 
mote og sport, for å styrke 
design- og ferdigvareindus-
triens konkurransekraft.

4. Øke rammene for inves-
teringstilskudd, som er viktig 
for å sikre industriinveste-
ringer i bransjer som design- 
og ferdigvareindustrien.

5. Sikre norsk innhold i 
offentlige bygg/innkjøp.

Batteribransjen må snarest si hvilken  
fagkompetanse den trenger 
-Vi trenger en bestilling fra batteribransjen allerede nå om hvilken 
fagkompetanse den trenger i framtiden, sier områdeansvarlig Barbro 
Auestad i Industri Energi på Industri2021-konferansen i Bodø.
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Framtidig batteri-industri i Norge var i 
fokus på Industri2021-konferansen i Bodø 
29.september. Både Freyr, Morrow, Beyonder 
og Hydro var på scenen og talte om enorme 
muligheter for å bygge digre batterifabrikker 
i Norge, basert på grønn, norsk kraft.

-Det er mange spennende planer på gang, men 
jeg er skuffet over hvor lite snakk det er om å 
rekruttere fagarbeidere til de nye industriene, 
som batteri- og hydrogenproduksjon. For vi 
må begynne på den jobben så fort som bare f…, 
sier Barbro Auestad som leder Industri Energis 
kompetanseutvalg på Industri2021.

Hun viser til at alle innlederne fra batteribran-
sjen sier at kompetanse er avgjørende for å lykkes 
med satsingen. 

- De snakker om nødvendigheten av å hente 
utenlandske forskere og spesialister til Norge, 
men ingen av de peker på hvor mange fagarbei-
dere som trengs og hvilken kompetanse disse må 
ha, fortsetter hun.

Kan bli 30.000 nye arbeidsplasser
NHO anslår i Bodø at det kan bli 30.000 nye 
arbeidsplasser i batteri-industrien i Norge om få 
år. Og det anslås at 50-80 prosent av de ansatte 
i batteriproduksjon vil være prosessoperatører.

-Allerede i 2023 trenger vi kanskje tusentalls 
fagarbeidere til batteriindustrien og andre nye 
næringer. Men hvor skal disse folkene komme 
fra? Det tar fire år å utdanne en fagarbeider, så 
de som startet på en fagutdanning i høst er ikke 
ferdig utdannet før til våren 2025, sier Auestad.

-Selskapene som skal starte batteriproduksjon 
må selv si hva som trengs av arbeidskraft, slik at 
det kan legges en nasjonal og regional strategi for 
å utdanne de som skal jobbe i de nye industriene. 
Vi trenger altså en bestilling fra bransjen selv om 
hvilken type utdanningslinjer som må etableres 
hvor. Og vi trenger denne bestillingen nå!

Fagbevegelsen har verktøykassen
Hun understreker at fagbevegelsen har verktøy-
kassen av hva som trengs for å få ungdom interes-
sert i en jobb i industrien. -Ungdom må vite at de 
får fast jobb, gode lønns- og arbeidsbetingelser, 
gode skiftordninger og et bra bo-/arbeidsmarked.

Hun understreker også at bedriftene har 
ansvar for at folk får læreplass når de har søkt seg 
til en yrkesfaglig utdanning.

-Når ungdom søker seg til en yrkesfaglig 
utdanning, så er det læreplass og jobb de ønsker 
seg. Vi kan ikke ha det slik som i dag, der 7000 
ungdommer står uten læreplass. På enkelte linjer 
er det 30 prosent som ikke har fått læreplass. Her 
har bedriftene et stort ansvar, sier hun.

Barbro Auestad, områdeansvarlig i Industri Energi.
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Samarbeidet vårt er unikt i verdens-
sammenheng
Samarbeid stod i sentrum da områdeansvarlig Asle Reime i Industri 
Energi holdt foredrag for Industri Energi-tillitsvalgte i Hydro i Rosendal.

TEKST OG FOTO: JOHNNY HÅVIK

– Samarbeidet mellom arbeidstakerne og 
arbeidsgiverne i Norge er helt unikt i verdens-
sammenheng, sa han og viste til den energi- og 
industripolitiske plattformen forbundet har 
utarbeidet sammen med blant annet LO og NHO.

Reime forklarte at plattformen handler om 
hvordan vi kan utvikle oss innen energi og 
industri, med utgangspunkt i myndighetenes 
vedtatte klimamål.

Reime, som selv har jobbet ved det som i dag er 
Hydro Husnes, var klar på at det å lykkes med det 
grønne skiftet og industribygging også handler 
om mer enn bare rammevilkår.

– Kompetanseutvikling er helt avgjørende. Vi 
trenger dere og vi kommer til å trenge fagarbei-
dere i bøtter og spann, sa han.

Han var likevel snar med å legge til at det også 
innebærer å ta vare på de som faller utenfor.

– Da jeg jobbet på Husnes hadde fabrikken de 
mest kompetente arbeidsfolkene i kommunen, 
men de hadde også plass til de som manglet 
kompetanse, mimret Reime med henvisning 
til at det blir stadig vanskeligere å komme inn i 
arbeidslivet uten formell kompetanse i bunn.

Politikk som virker på både godt og vondt
Tidligere i år solgte Hydro ut valseverkene 
sine til det amerikanske investeringsfondet 
KPS Capital, noe som medfører at de ansatte 

på valseverket på Karmøy nå er overført 
til det nyopprettede selskapet Speira.

Begge selskapene deltok på ledelsesnivå i 
Rosendal, ved administrerende direktør i Speira, 
Einar Glomnes og konserndirektør for Hydro 
Aluminium Metall, Eivind Kallevik.

Glomnes og Kallevik var opptatt av å få frem 
hvordan selskapene jobber for å bli grønnere og 
mer konkurransedyktige.

Store industrielle muligheter for Norge
Aller tydeligst var Kallevik, som understreket 
at EUs klimasatsing åpner store industrielle 
muligheter for Norge. Metall-sjefen la likevel 
ikke skjul på at forutsetningen er å lykkes med 
industri- og energipolitikken her hjemme i 
Norge, slik Reime var inne på i sitt innlegg.

– Kraft og kompetanse gir oss verdens beste 
utgangspunkt innen lavkarbonaluminium, 
sa han og viste til at norsk aluminium har 
et mye lavere klimaavtrykk enn det globale 
gjennomsnittet.

Kallevik rettet likevel en advarende pekefinger 
og forklarte at politikk kan virke på både godt og 
vondt.

– Det som er tydelig i vår tid er at poli-
tikk virker, det har jo vi erfart. Dersom 
CO2-kompensasjonen hadde blitt kuttet i 2013, 
hadde også politikk virket, da ville det ikke vært 
noe Hydro Husnes i dag, sa han.

Asle Reime,  
områdeansvarlig  
i Industri Energi.


