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Momek Group AS, 

ved adm. dir. Wiggo Dalmo

1. Momek-konsernet har hatt sitt 
aller beste år med gjennomføring av 
flere store industriprosjekter både 
innenfor sin landbaserte- og Olje 
& Gass-virksomhet. Det er levert   
mange prosjekter 
til nøkkelkunder innenfor svensk 
gruveindustri, norsk vannkraft-    
industri samt til teknologikunder, 
som blant annet FMC Technology 
og General Electric.

 
2. Momek vil fortsette å bygge på 
sin posisjon både innenfor sin land-
baserte- og Olje & Gass-virksomhet. 
Et viktig fokusområde første halvår 
av 2016 er å få levert samtlige multi- 
phase-meter til FMC Technology til 
rett tid, kost og kvalitet.

 
3. Utover det å fortsatt fokusere på 
å skape god underliggende drift i 
alle våre datterselskaper kommer 
vi til å ha fokus på Momek sine tre 
kjerneverdier Lyst, Mot og Ansvar.

Fesil Rana Metall AS, 
ved verksdirektør Tommy Tunstad

1. I 2015 opprettholdt vi våre lave skade-
tall, og gjennomførte året uten skader. 
På begge våre ovner ble det i 2015 gjen-
nomført lengre vedlikehold-stanser, men 
bortsett fra disse realiserte vi full drift 
hele året. Dette til tross for at de globale 
prisene på Ferrosilisium har falt kraftig. 
Slik det er nå har prisene falt med borti-
mot 30 prosent fra våren 2015 og frem til 
i dag. Årsaken til dette er at stålindustrien 
har redusert sitt aktivitetsnivå. Våre kun-
der er stort sett stålindustrien i Europa 
og Asia. Slik det er nå, er det krevende å 
sikre driften ved verket, men vi har mye 
flinke folk her, og arbeider kontinuerlig 
for å bli bedre på det vi holder på med.

2. Den viktigste utfordringen vil alltid 
være å unngå at noen skader seg. Ut over 
det arbeider vi for å sikre full drift ved 
verket, produsere de kvaliteter som mar-
kedet til enhver tid etterspør, og sørge for 
at våre folk trives med å arbeide på Fesil 
Rana Metall. 
Selv om verdens stål- og ferrolegerings-
industri for en stor del har flyttet til Asia, 
mener vi det fortsatt skal være mulig å 

holde på med dette i Norge. Det er hoved- 
sakelig to årsaker til det. Den ene er at 
bedriften har godt kvalifiserte medarbei-
dere som kan det de holder på med, og 
som er en del av industriarbeiderkulturen 
i området. I tillegg er vi for vår del helt 
avhengig av stabil tilgang på strøm. Blir 
strømmen borte over lengre tid så koster 
det oss dyrt. Slik det er akkurat nå hjelper 
det også med lav kronekurs og lave priser 
på en del av innsatsfaktorene.
  
3. Hele året gjør vi kontinuerlige for-   
bedringer i form av HMS-investeringer 
der det er behov for det. Ut over det blir 
det ingen større prosjekter i 2016. Vi 
planlegger full drift på ovnene hele året, 
og tar kun ut ovnene for kortere vedlike-
holdstanser på noen timers varighet. For 
å henge med i den globale konkurran-
sen må vi uansett arbeide hele året med 
forbedrings- og utviklingsprosjekter, slik 
at det blir mulig å fortsette med industri- 
produksjon i Rana.


