
11

G
U

L
E

 S
ID

E
R
 nr

 4
 2

01
4

Ranaindustrien var med å sette saker på dagsorden 
samt prege hvilke tema som var oppe på konferan-
sen. Dette gjennom at Arve Ulriksen var med i pro-
gramkomiteen.

Fokus på miljø
Et viktig tema på Industri2014 var miljø. Videre 
oppfølging av dette framover vil ha høy prioritet, 
forteller Ulriksen, som blant annet viser til rappor-
ten «Vision 2050». Den er et «best-case» scenario 
for bærekraftig miljø og en strategi for å nå dette, 
utarbeidet av the World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD). Rapporten er 
et av flere dokument som vil være bestemmende for 
kursen framover i miljøarbeidet, der også industri-
ens rolle beskrives.
- Det er industribedriftene som setter kursen og 
som kan vise til de gode eksemplene.
Et eksempel er Elkem Salten AS der det er gjen-
nomført et stort prosjekt som blant annet reduserer 
NOx-utslippene fra bedriften, og som også hadde 
flere andre gode miljøeffekter. Et annet eksempel 
er karbonfangsten ved Norcem AS.
Det er fullt mulig å kombinere en renere industri 
med forretningsmessig overskudd og utvikling, 
sier adm. dir. Arve Ulriksen.
Han ønsker også at det blir sterkere fokus på en 
helhetlig tilnærming, der bedrifter som gjennom-
fører gode miljøtiltak premieres også i forhold til 
markedet.
- Som eksempel vil jeg her trekke fram Celsa 
Armeringsstål AS, som er det reneste armerings-
stålverket i Europa, der de renser både kvikksølv 
og dioksiner. Myndighetene stilte strenge krav til 
bedriften, som de klarte å imøtekomme på en me-
get god måte. Samtidig er det ingen av bedriftens 

konkurrenter som har måttet etterleve like strenge 
krav.
Celsa og andre bedrifter med gode miljøtiltak mø-
ter konkurrentene på den samme markedsplassen, 
der det ikke stilles krav til for eksempel CO2-nivå 
eller utslipp av kvikksølv i produksjonen, i forhold 
til spesifikasjoner ved anbud, og lignende, sier Ul-
riksen.
Han mener at her er et viktig felt der politikk og 
industri kan møtes, om det er politisk vilje til det, 
for å utvikle regelverk der produkter som er pro-
dusert ut fra miljømessige gode tiltak blir premiert 
for sin satsing.
- Industrien vil da kunne fortsette med videreut-
vikling av gode prosesser, samtidig som man unn-
går at bedriftene som gjør dette blir diskriminert i 
markedet.
Det kan gi en vinn-vinn-situasjon som er positiv 
både for bedriftene og for miljøet, samt for poli-
tiske prosesser i Norge. Det kan igjen gjøre de po-
litiske prosessene sterkere, for å oppnå bedre tiltak 
i bedriftene samt gjøre produksjonsprosessen mer 
miljøvennlig, sier Arve Ulriksen.

Nordområdeperspektivet
Fra Rana var det en rekke deltakere med på konfe-
ransen. De er samstemmige i at det er av stor betyd-
ning å ha en slik arena i Nordland. Det er også klare 
tilbakemeldinger på at det nesten er selvsagt at sli-
ke konferanser avholdes i industrifylket Nordland, 
der nettopp kraftforedlende industri står så sterkt. 
Tidligere har slike konferanser også blitt avholdt i 
Agder og på Vestlandet, der det også er sterke in-
dustrimiljø.
- Også ut fra et Nordområde-perspektiv er det na-
turlig å legge slike konferanser til Nordland. 

Jeg registrerer at det er tydelig at dagens industri-
politikere på Stortinget kommer nettopp fra Nord-
land, sier Ulriksen.
Han understreker at det vil være viktig å rette ster-
kere fokus på Helgelands rolle i Nordområdestrate-
gien. På mange måter har Helgeland vært passive i 
dette, og ikke klart å erobre sin rettmessige plass i 
Nordområdearbeidet, ut fra betydning både innen-
for offshore og landbasert industri.
Om ett år vil det bli en ny industrikonferanse i 
Bodø. Komiteen som sto bak årets program vil 
fortsette arbeidet fram til neste år, og ennå er det 
ikke bestemt noe tema for neste års konferanse i 
Bodø, høsten 2015. 
- For oss i Mo Industripark er det viktig at vi er 
til stede for å få på plass gode foredragsholdere og 
et godt konsept, som også har betydning for oss i 
Ranaindustrien, sier Ulriksen.
Konferansen i 2014 ble oppsummert som meget 
vellykket, med mange deltakere, og dette er ut-
trykk for at tema var aktuelt og traff det industrien 
i dag er opptatt av. Målet var 250 deltakere, noe 
som ble godt overskredet. Det var representanter 
fra alle kanter av landet, og det viser også at det var 
viktig for bedrifter å være tilstede.
Mo Industripark AS vil i tiden framover fortsette 
arbeidet for å sette dagsorden for industrien.
- Vi skal blant annet jobbe videre med Prosessklyn-
ge Helgeland, der alle store prosessbedrifter i Mo i 
Rana og i Mosjøen deltar. Dette var et initiativ til et 
forprosjekt fra Helgeland regionråd i Vefsn, som vi 
straks var positive til. 
Vi vil fortsette å prioritere nær kontakt med politi-
kere på Stortinget og i fylkestinget. Målet er å øke 
dette arbeidet, avslutter adm. dir. Arve Ulriksen i 
Mo Industripark AS.

Initiativ til Prosessklynge 
Helgeland
Økt forskning og utvikling i bedrift-
er og næringsliv på Helgeland, og 
synliggjøring av den forskningen 
som skjer.

Dette er hovedpunktene i et prosjekt som Hel-
geland regionråd har startet opp, nettopp for å 
styrke fokus på forskning og utvikling i indus-
trien i regionen. Det var Alcoa i Mosjøen som 
tok initiativ til et prosjektet, og de har fått udelt 
positiv respons fra prosessindustrien i Mo In-
dustripark på dette.
På lengre sikt kan målet være å få etablert ei pro-
sessklynge på Helgeland.
Som prosjektleder er Odd Eriksen engasjert. 
Gjennom Helgeland regionråd er det søkt fyl-
keskommunen om tilskudd for å etablere en slik 

nettverksklynge. Søknaden er nå til behandling i 
Nordland fylkeskommune.
Eriksen sier at på lengre sikt kan dette føre til 
at større prosessbedrifter kan være en ressurs-
bank for forskning og utvikling (FoU) i mindre 
bedrifter i deres FoU-arbeid.
I Nordland er det svært mange små bedrifter. 
Der går hverdagen med til driftsoppgaver, og 
det er svært lite rom og kapital for å drive FoU-
arbeid.
- Det har vært en udelt positiv respons på initiati-
vet, både fra miljøene i Mosjøen og i Mo i Rana.
Det synes jeg er svært artig, og det gleder mitt 
gamle industrihjerte å få jobbe sammen om 
dette, og for forskning og utvikling, sier Odd 
Eriksen.
Han viser til at det er gjort mye FoU-arbeid i en-
keltbedrifter. 

- Oppgaven er å finne ut av hvordan man kan 
gjøre det robust over tid, slik at det kan få best 
mulig effekt.
FoU-arbeid kan ikke ligge som en oppgave ved 
siden av normal drift. Det er behov for å ha noen 
som har dette som hovedfokus. Gjennom sam-
arbeidet i Prosessklynge Helgeland håper vi å få 
til dette.
Det virker som om næringen er moden for og 
opptatt av FoU-arbeid nå. Vi har gode folk som 
kan bidra mye på Helgeland, også i et nasjonalt 
perspektiv, avslutter prosjektleder Odd Eriksen.
 


