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Glencore Manganese Norway AS, 
ved adm. dir. Bjørn Ugedal

1. Vi har unngått fraværsskader i 2013! 
 Det er også positivt at vi har oppnådd noen   
 viktige prosessforbedringer i produksjonen   
 samt forbedret situasjonen i forhold til utslipp  
 til ytre miljø. Jeg vil også nevne at å bli   
 kjent med Glencore som eier har vært en   
 positiv erfaring.

2. Å oppnå ytterligere forbedringer både i for-  
 hold til indre og ytre miljø, og å holde   
 oss konkurransedyktige i vårt marked.

3. De største investeringene i 2014 har som   
 hensikt å gjøre ytterligere forbedringer   
 på områdene indre og ytre miljø, samt   
 en del investeringer knyttet til våre avfalls-  
 deponier i Mo Industripark. Vi holder   
 generelt investeringsnivået i 2014 på linje   
 med 2013.

Fesil Rana Metall AS, 
ved verksdirektør Tommy Tunstad

1. I 2013 opprettholdt vi våre gode skadetall, og  
 gjennomførte året uten skader. 
 Markedet for våre produkter var anstrengt   
 i 2013. Dette i kombinasjon med behov   
 for større vedlikeholdsarbeid på en av våre 
 ovner medførte at vi stoppet en ovn etter 
 pinse. Mot slutten av året lysnet det noe i   
 markedet og det ble derfor besluttet å starte   
 opp ovnen i oktober. 
 I tillegg har Fesil Rana Metall et godt mann- 
 skap med dyktige og erfarne folk som sikret  
 driften av verket i hele 2013.

2. Den viktigste utfordringen vil alltid være å   
 unngå at noen skader seg. 
 Ut over det må vi gjøre det vi kan for å sikre  
 full drift ved verket. Vi må ta godt vare på 
 kundene, sikre oss at vi til enhver tid   
 har gode og motiverte arbeidsfolk og   
 produserer de produktene som markedet   
 etterspør. I større grad enn tidligere må vi   

 lage spesialiserte produkter som gir oss   
 konkurransefortrinn globalt.

3. Vi gjør hele året kontinuerlige forbedrin-  
 ger i form av HMS-investeringer der   
 det er behov for det. Ut over det blir det ingen  
 større prosjekter i 2014. Vi planlegger   
 full drift på ovnene hele året, og tar kun   
 ut ovnene for kortere vedlikeholdstanser på   
 noen timers varighet. I 2014 vil det bli   
 arbeidet med å planlegge en del større   
 prosjekter som skal gjennomføres i 2015.

Rana Gruber AS, 
ved adm. dir. Kjell Sletsjøe

1. Det beste som skjedde i 2013 var at prisen vi  
 oppnår på jernmalmen tok seg opp igjen.

2. De viktigste utfordringene for oss i Rana   
 Gruber i 2014 vil være at vi kan fortsette   
 å sette produksjonsrekorder.

3.	 Rana	Gruber	investerer	i	flere	og	større		 	
 jernbanevogner i året som kommer. Av   
 utviklingsprosjekt vil oppgradering av   
 jernbanen (Dunderlandsbanen) være det   
 viktigste.

Momek Group AS, 
ved adm. dir. Gunnar Moe 

1. Vi hadde ingen alvorlige skader i bedriften.  

 Sykefraværet var svært lavt. I tillegg   
 tok vi viktige steg framover i retning av   
 å ta  en større posisjon mot olje & gass. Først  
 og fremst materialiserte dette seg i form   
 av en storkontrakt mot Subsea 7, og i   
 tillegg har vi bygget eget hviteverksted   
 og høynet kompetansen internt betydelig.   
 Totalomsetningen var rekordstor og   
 spesielt byggdivisjonen tok betydelige   
 steg opp og framover. Vi fullførte også   
 et stort og komplisert prosjekt for Elkem 
 Salten i tillegg til at vi var den klart største   
 aktøren i det fantastiske prosjektet med å   
 bygge opp en helt ny fabrikk for Wasco, som  
 viser at vi utvikler oss også som et   
 prosjektselskap. 

2.  2014 blir et utfordrende år for leverandør-  
 industrien i hele Norge. Å tilpasse driften   
 til dette blir en krevende og nødvendig   
 jobb. Samtidig skjer det mye positivt og vi   
 jobber intenst med å ta posisjoner i   
 andre markedsområder, som havbruk   
 og vannkraft. I tillegg realiseres interes-
 sante prosjekter i prosessindustrien og   
 i gruve/bergverk. I sum ser vi optimistisk 
 på framtida, men tror 2014 blir et konsoli-
 deringsår.

3. Vi vil fortsette å øke kompetansen og kvali-  
 teten mot olje- & gassnæringen. Samtidig   
 ønsker vi å ta steget til å være en enda   
 mer aktiv aktør inn mot å utvikle en moderne  
 og framtidsrettet vedlikeholdsrelasjon til   
 våre kunder. Her tror vi det er mye å hente.

Miras Grotnes AS, 
ved Knut Hatlen

1. Det beste som er skjedd i 2013 er vårt 
 utvidede samarbeide med de store offshore-  
 utstyrsleverandørene, samt å få tatt i bruk   
 vår nyinvestering “bevel-skjæremaskin”.

2. Vår største utfordring for 2014 er utviklin-  
 gen av den norske krone i forhold til   
 utenlandsk valuta, eks. Euro, SEK og Dollar.

Glencore Manganese Norway AS har oppnådd viktige 
prosessforbedringer i 2013.

I 2013 ble det gjennomført et større 
vedlikeholdsarbeid ved ovn 6. 

Den første av de 40 nye jernbanevognene, som Rana Gruber AS investerer i, ankom i januar 2014 og ble døpt Alfa. 
Markedssjef Frank Priesemann og innkjøpssjef Alf A. Øverli ser fram til oppgradering av jernbanen for å få full 

utnyttelse av investeringen.

I desember 2013 startet produksjonen av sugeankre 
for Subsea 7, som skal til Aasta Hansteen-feltet. Bildet 
er fra bedriftsbesøk under Aasta Hansteen-seminaret 

13/2-14. 


