Besøk til Herøya

Fra venstre: Jim Rune Fjelldal, Jan Erling Evensen, Odd Husnes,
og Øyvind Nyhus.

- Intensjonen med besøket var å se og lære hvordan Herøya Nett
er organisert, hvilke arbeidsoppgaver de ivaretar, og spesielt
hvordan de praktiserer driftsleder- og DLE-funksjonen.
Dette sier Odd Husnes, avdelingsleder MIP Kraftnett i Mo
Industripark AS.
- Vi ble godt mottatt av leder for Herøya Nett, Øyvind Nyhus, som
sammen med sine ansatte ga oss god innsikt i hvordan de driver
selskapet, sier Husnes.
Han sier at deres erfaringer ved Herøya gir god ballast for videre
utvikling av avdeling Kraftnett i Mo Industripark AS. De tre som
deltok ved besøket var montør Jan Erling Evensen, avdelingsingeniør Jim Rune Fjelldal og avdelingsleder Odd Husnes.

”Urban Mining”
Nylig ble det startet et forprosjekt i Mo Industripark, under arbeidstittel ”Urban mining”.
I dette forprosjektet skal man kartlegge hva som er gjort av tiltak for
gjenvinning av biprodukter, energi og avfall fra virksomheten i Mo
Industripark, samt hva som ikke gjøres. Når kartleggingen er ferdig
skal dette klassifiseres og analyseres. Samtidig skal man koble opp
kompetansemiljø innenfor forskning for å se hva som kan gjøres
videre, for å øke gjenvinning av ressurser og energi i industriparken.
Prosjektet skal også finne et godt navn for denne virksomheten.

Nordland fylkeskommune har gitt tilskudd til «Urban Mining» med
kr 300.000. Bedrifter som deltar med tilskudd til dette prosjektet
er Celsa Armeringsstål AS, Glencore Manganese Norway AS, Fesil
Rana Metall AS og Mo Industripark AS.
Prosjektet ledes av Rana Utviklingsselskap AS og Inkubator Helgeland AS. De startet opp arbeidet nå i april, og forprosjektet forventes
å være ferdig i høst. Da vil man vurdere en fortsettelse, ut fra de
resultatene som har framkommet.

Ta  kontakt  
for  knallpris  på  
MFP  og  stor-
formatskriver

Denne  smarte  multifunksjons  skriveren  
formidler  fargekommunikasjon     
    .  Enkle  integrering,  
sikkerhets-  og  kostnadskontrollfunksjoner  i  
en  miljøvennlig  pakke  gir  ekstra  kvalitet  på  
travle  kontorer.

iPF605  er  perfekt    
for  bruk  til  CAD  
og  GIS.
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Kjøp  iR  Advance  C5235i  -  få  en  iPF  605  på  kjøpet!
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