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En travel høst/vinter og lysere tider i vente!
Korona-situasjonen har preget hverdagen til oss alle. På Furnes var vi tidlig ute med
å opprette en egen gruppe, bestående av tillitsvalgte og mellomledere, som utarbeidet
handlingsplaner ut ifra forskjellige scenarier. Takket være den gode jobben til denne
arbeidsgruppen og lojaliteten til de ansatte i gjennomføringen av handlingsplanene,
kan vi se tilbake på et tilnærmet normalt år for Furnes Gruppen. Vi er spesielt fornøyde
med å ha en nedgang i sykefraværet, som endte på 4,87%. Dagens situasjon er at vi
opprettholder ordinær produksjon og benytter hjemmekontor for de som har mulighet
til det. Salg/marked forholder seg hele tiden de gjeldene restriksjoner og er ute «på
veien igjen» i de områder det lar seg gjøre. Nå ser vi alle frem til at vi i løpet av 2021 får
Koronavaksine, og dermed går mot en normalisering av hverdagen igjen. Inntil da må
vi alle fortsatt bidra med å overholde de retningslinjene som gjelder!
Det har vært en travel høst for oss i Furnes Gruppen, med god omsetning og fornøyde
kunder. Spesielt morsomt er det at vi har levert den første store lagerordre på våre
PREMIUM-produkter til Finland via Dahl OY. Jan Stenman, vår salgsdirektør i Finland, vil gi dere et lite innblikk i denne utgaven. Når vi ser tilbake på et turbulent 2020,
er jeg er stolt over det vi i Furnes Gruppen har fått til sammen.
Furnes Jernstøperi har i alle år vært opptatt av en bærekraftig produksjon. Derfor arbeider vi aktivt igjennom “Furnes Virksomhets Utvikling” med kontinuerlige forbed-

Furnes Jernstøperi AS ble grunnlagt i 1958
og ligger i Stange Kommune, ca. 1 time nord
for Oslo. Støperiet har over 100 ansatte og er
kommunens største private arbeidsgiver. Med
lange støperitradisjoner fremstiller vi i dag
jernstøpegods under varemerket FURNES®,
og vår spesialitet er gategods produsert i seigjern.
Konsernet er en av Nordens største og mest
moderne gategodsprodusenter, med ca.
50% eksport og jobber mot alle de nordiske
markedene.
Furnes Jernstøperi AS, sammen med sine datterselskaper, er i dag en del av danske AVK
Group. AVK Group omsetter for over 6 mrd
og har +4400 dedikerte medarbeidere fordelt
på over 100 selskaper over hele verden.
Konsernets visjon er Absolutt Kvalitet, og
ligger som grunnlag på alle nivåer i våre virksomheter. Furnes Jernstøperi AS er drevet
av nyskapning og innovasjon med en aktiv
utviklingsavdeling, noe som har resultert i
flere patenterte produktløsninger. Vi vil påstå
at Furnes Jernstøperi AS har vært med på å
utvikle standarden på flere områder innen
gategods i Norden.

ringer. Som et ledd i dette arbeidet, og i samarbeid med COWI, har det blitt jobbet frem
EPD miljødeklarasjon som fritt kan lastes ned hos EPD-Norge. Næringslivets Stiftelse
for miljødeklarasjoner, EPD-Norge, er programoperatør for det norske EPD-programmet. EPD-Norge ble etablert av Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens
Landsforening i 2002. Vi har stor tror på at et standardisert rammeverk er veien å gå.
En felles metodikk og format, basert på internasjonale standardiserte metoder, sikrer
forenkling, troverdighet og sammenlignbarhet ved innkjøp.
FURNES NYTT er fortsatt i startgropen og vi setter pris på tilbakemeldinger. Jeg håper
at innholdet i denne utgaven av interesse for våre samarbeidspartnere og kollegaer. Vi
har også en presentasjonsvideo av Furnes Jernstøperi AS som vi tror vil kunne være av
interesse, den er å finne på www.furnes-as.no, samt på LinkedIn.

				

				

New Technology - Just Use it!

God lesing!
Med vennlig hilsen
Oddbjørn Maurdalen
Adm. Dir. Furnes Jernstøperi AS
oma@furnes-as.no

Bergen Vann

Tekst
Asbjørn Hauge
Distriktansvarlig Vest

Bergen Vann går for PREMIUM produkter
Furnes Jernstøperi AS har i over 15 år levert

klapring. Vi er svært fornøyde med Furnes

Heidenreich som har rammeavtalen med

gategods til Bergen Vann. Bergen Vann er

sine produkter, oppfølging og som leverandør.

Bergen Vann. “Heidenreich er nå inne i sitt 3 år

et av Norges største operatørselskap innen

Furnes er alltid imøtekommende ved ønske om

som leverandør av gategods på denne avtalen

VA-sektoren, og er eid av Bergen Kommune.

tilpassinger på produktnivå, noe som er viktige

og vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet

Samarbeidet har vært fruktbart for begge

for oss i Bergen Kommune.”

vi har med Furnes”, sier salgsleder VA i

parter og har opp igjennom årene resultert i
flere nye produkter som benyttes i markedet.

Heidenreich Bergen, Jan Roar Lammetun.
PREMIUM er beregnet for veier med stor
trafikkbelastning og har en rekke særegne

Samarbeidet fungerer slik det skal med raske

egenskaper hvorav lokket har vår patenterte

og gode tilbakemeldinger både lokalt og

PREMIUM-sortimentet til Furnes, noe de

integrerte

Slissepakningens

sentralt. I løpet av disse 3 årene har vi ikke

ifølge Tore Lunde er svært fornøyd med.

utforming tetter mellom lokk og ramme,

opplevd noen spesielle utfordringer med

“-Vi benytter PREMIUM-sortimentet da

slik at sand og grus ikke kommer ned på

leveransene fra Furnes, sier Lammetun.

disse produktene viser seg å være produkter

anleggsflaten.

Bergen

Vann

benytter

i

all

hovedsak

slissepakning.

som holder høy kvalitet. Etter mange år har

For veier med stor trafikkbelastning gir

vi fremdeles ikke opplevd at PREMIUM-

Furnes leverer gategodsprodukter via sine

lokk har skapt sjenerende støy på grunn av

forhandlere. I inneværende periode er det
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PREMIUM bedre levetid og totaløkonomi.

Miljøfokus

Tekst
Ole A. Holstad Vestby
Leder Marketing

Først ute med EPD
Furnes Jernstøperi har i alle år hatt fokus på en bærekraftig produksjon. Derfor arbeider vi aktivt blant annet
igjennom FVU “Furnes Virksomhets Utvikling” med å eliminere sløsing og ved å utnytte drift, råvarer og
energi maksimalt med kontinuerlige forbedringer. Som et ledd i dette arbeidet har det blitt jobbet frem to
EPD’er. En EPD på ett tonn ferdig produkt av gråjern, og en EPD på ett tonn ferdig produkt av seigjern.

F A K TA
EPD:
•
•
•
•

•

•

•

EPD - Environmental Product
Declaration
EPD er en Miljødeklarasjon type
3, i hht. ISO 14025
EPD tar utgangspunkt i LCA –
Life Cycle Analyse
EPD er et verifisert dokument
som beskriver miljøprofilen til et
produkt eller tjeneste.
EPD er en global miljødeklarasjon
som kun bruker internasjonale
godkjente standarder.
Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner, EPD-Norge, er
programoperatør for det norske
EPD programmet
Etablert av Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO) og
Byggenæringens Landsforening
(BNL) i 2002

Hvordan påvirker ett tonn med seigjern eller

til entreprenører og underleverandører. Som

gråjern miljøet?

ett eksempel er Statsbygg sine miljømål for
byggingen av det nye regjeringskvartalet, som

Det er ett slikt spørsmål en EPD besvarer. En

er forankret i miljøprogrammet i den statlige

EPD miljødeklarasjon er nemlig et kortfattet

reguleringsplanen, å prioritere materialer som

dokument som oppsummerer miljøprofilen

har EPD miljøvaredeklarasjon.

til en komponent, et ferdig produkt eller
en tjeneste på en standardisert og objektiv

Kravene til hvordan en EPD skal lages

måte. EPD står for Environmental Product

er

Declaration, og brukes både i norsk og

Environmental

internasjonal sammenheng. Hensikten med

Type III. En EPD lages på grunnlag av en

EPD er å gi miljørådgivere og innkjøpere

livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-

muligheten til å sammenligne produkters

14044. De standardiserte metodene som

miljøprofil, og gi et bedre grunnlag for å

sikrer at miljøinformasjon innen samme

vurdere miljøbelastningen på produkt ved

produktkategori lar seg sammenlikne fra

innkjøp av varer og tjenester.

produkt til produkt, uavhengig av region

spesifisert

i

ISO-standarden

Labels

and

14025

Declarations

eller land. Hensikten er at kunden skal kunne
I byggebransjen hvor det stilles tallbaserte krav

sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering

til lavt CO -avtrykk til materialer i prosjektene,

og et valg basert på miljødeklarasjonen.

er EPD et must. Hos EPD-Norge opplever de

Kontormøbler, rengjøringstjenester, et tonn

en markant økning på antall EPD’er. 2020 ga

standardsement som benyttes til betong i

en dobling i antall registeret EPD’er innen Bygg

et boligprosjekt, eller en kWh vannkraft

sammenlignet mot 2018. Mye av dette er takket

til oppvarming av et kontorbygg er alle

være fokuset hos nasjonale myndigheter og

eksempler på hva som kan miljø deklareres.

store offentlige oppdragsgivere som setter krav

Uavhengig
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verifiserte

miljødeklarasjoner

Miljøfokus

sikrer miljøinformasjon i henhold til de fire

Derfor har Furnes i samarbeid med COWI Norge utarbeidet to EPD’er. Én EPD på ett tonn ferdig

kravene:

produkt av gråjern og én EPD på ett tonn ferdig produkt av seigjern. Disse har blitt gjennomgått av

objektivitet,

sammenlignbarhet,

en uavhengig verifikator som sikrer miljøinformasjon er i henhold til de fire kravene: objektivitet,

troverdighet og adderbarhet.

sammenlignbarhet, troverdighet og adderbarhet. En god bieffekt av denne prosessen er at Furnes
Fundamentet i en EPD er en LCA analyse.

har fått bedre innsikt i og kunnskap om miljøeffekter ved produksjonen. Altså det vi selv kan

LCA analyse er i utgangspunktet basert

kontrollere. Og dermed forsterke fokuset på en bærekraftig produksjon.

på prinsippet “fra Vugge til Grav”, men
nå blir “Grav” mer og mer erstattet av
gjenbruk,

resirkulering

og

eventuelt

deponi/destruksjon. En EPD viser på en
kortfattet måte LCA-beregninger som gir
nøkkelverdier for en rekke felles faktorer,
som for eksempel GWP – Global Warming
Potential. Ved hjelp av GWP-verdiene blir
utslippene av klimagasser veid sammen til
CO2-ekvivalenter. Denne informasjon gir
bruker av EPD et grunnlag for å sammenligne
miljøprestasjoner mellom produkter for
deretter å kunne velge det produktet eller den
løsning som gir minst total miljøpåvirkning.
Furnes har stor tror på at et standardisert
rammeverk er veien å gå. De internasjonale
standardiserte
miljøinformasjon

metodene

sikrer

innen

at

samme

produktkategori lar seg sammenlikne fra
produkt til produkt, uavhengig av region
eller land. Det internasjonale standardiserte
rammeverket som en EPD er bygd på er i aller
høyeste grad hensiktsmessig. Utfordringen
frem til i dag har vært mangelen på en
standard for hvordan man kan beregne og
rapportere den faktiske miljøbelastning på
ett tonn med seigjern eller gråjern.
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Konsoller

Tekst
Ole A. Holstad Vestby
Leder Marketing

Furnes Jernstøperi AS har produsert konsoller siden slutten av

På initiativ fra Rørinspeksjon Norge ble det i 2011 startet et prosjekt for å lage

90-tallet. Foranledningen til produksjon av konsoller kom i gang

nye regler for dimensjonering og prøving av prefabrikkerte vannkummer.

etter innspill fra markedet om hvordan feste av ventiler kunne

Bakgrunnen var negative opplevelser ved testing av kummer. Ved noen tilfeller

skje på en bedre og tryggere måte. Inntil da var T-rør, kryss og

hadde armaturen forskjøvet seg. Det ble da startet et arbeide for å lage felles regler

ventiler festet til støpte konsoller av varierende kvalitet og

for hvordan prefabrikkerte kummer for vannforsyningen skulle prosjekteres,

standarder.

bygges og leveres. I dette arbeidet var Furnes Jernstøperi en aktiv deltager.
Arbeidet resulterte i at det ble utgitt et nytt VA miljøblad, VA miljøblad 112, i 2015.
Det ble satt fokus på å skape en trygg vannkum under alle omstendigheter, slik at
vann¬ledningsnettet er funksjonsdyktig og fleksibelt i en driftssituasjon. Noen av
momentene som er beskrevet er at armatur skal være plassert i senter av kummen
og det ble satt krav til overflatebehandling av deler som inngår i kummen.
Furnes leverer konsoller i flere styrkeklaser fra 25T og opp til 50T. FURNES
konsoller er designet for å gi god adgang til bolter og annet utstyr i forbindelse med
montering av ventil, flenser og koblinger. I tillegg er det Quick-fix mutterlåsing
for enklere tiltrekking av rett moment. Alle våre konsoller lages i seigjern (ENGJS-500-7) og gjennomgår en kvalitetssikring som oppfatter jernanalyse, kontroll
av hullmønsteret med en testjigg og visuell kontroll inkl. Quick-fix detaljen.
FURNES konsoller blir overflatebehandlet med varmpåført pulverepoxy (RAL
5017) i min. tykkelse 250 μm iht. GSK-standard RAL-GZ662 og DIN 30677-2.
Overflatebehandling er i henhold til VA Miljøblad 112 og er sertifisert av GSK, og
avgir ingen skadelige gasser og har ingen skadelig effekt på miljøet. Levetiden for
FURNES konsoller er i henhold til VA Miljøblad 112, og alle våre konsoller er 100 %
resirkulerbare. Les mer om våre konsoller i vår brosjyre.
PREMIUM lokk med tilhørende rammer er et godt alternativ på toppen av
kummen, gjerne da med farget pakning for lettere identifisering. Slissepakningen
på vårt PREMIUM-sortiment sitter fast på lokket, når lokket legges ned i rammen
og tas i bruk vil slissen i pakningen etter hvert fylle seg med sand og grus noe som
gjør at pakningen blir presset godt inn mot rammen og dette gir en tilnærmet tett
toppløsning på kummen. Den tette løsningen hindrer også at det ikke kommer
sand og grus ned på anleggsflaten på rammen eller ned i kummen.
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Under: Anna Greta Wides Poesi-lokk plaseres i hjørnet av
Djurgårdsgatan og Allmänna vägen. FOTO: Jonas Lindstedt/gp.se

ny dikter Nytt poesi lokk
Tekst
Lasse Ekman
Markedssjef Sverige
Oversatt
Ole A. Holstad Vestby

Furnes leverer Sveriges tyngste litterære verk
Tre tonn. Dette er den totale matchvekten for Sveriges bokstavelig talt

Så langt er det støpt hundre kumlokk-dikt, femti av hvert dikt.

tyngste litterære pris.

Driftsteknikerne ved Göteborgs Kretslopp och Vatten vil plassere
lokkene med omhu, siden ikke alle kumlokkene er plassert på steder

Furnes Jernstøperi AS har en stor rolle i at gatene i Göteborg

som er egnet for lesing. Det perfekte stedet er et fortau eller et torg med

nå

mange fotgjengere. Med litt flaks kan sitatene av Lina Ekdahl og Anna

er

utsmykket

med

poesi

på

kumlokk

på

fortauet.

Produktutviklingsavdelingen har utviklet designet på lokkene som

Greta Wide pryde bybildet i hundre år.

nå er tilgjengeliggjort i to utgaver i Göteborg. Disse kumlokkene er
tilsynelatende de samme som alle andre kumlokk i Göteborg.

Kilde: Göteborgs-Posten

Det er Rain Gothenburg-prosjektet som har muliggjort at gøteborgere
nå kan glede seg over enda et kumlokk-dikt. Fjorårets kumlokk-dikter
var Lina Ekdahl, denne gangen er det Anna Greta Wide.
Klokka 12.30 kom det et smell fra fortauet på hjørnet av Djurgårdsgatan
og Allmänna vägen, et par hundre meter fra stedet der Anna Greta
Wide en gang bodde. Dermed var et nytt kumlokk-dikt plassert i
fortauet. I lokket er det støpt inn tretten poesilinjer.
Jens Thoms Ivarsson, som er kunstnerisk leder for Rain Gothenburgprosjektet, sier at det er et ukjent dikt fra Wides posthumt kraftig
utvidede samlede verk som spres via Göteborgs kumlokk:
Dag av gråhet och värme, eftertanke och väntan.
Kväll av väta och ljumhet, smeklust, gråtlust och sömnlust.
Natt som svallar och strömmar.
Natt av strandlösa drömmar.
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Bilde: Oppfølgningsmøte av OEE

Furnes
Virksomhets
Utvikling
Tekst
Frode Amundsen
HMSK- sjef

Absolutt kvalitet
Vi avsluttet ProduktivitetsSpranget i februar

Det ble en stor utfordring å få gjennomført nye aktiviteter, men de aktivitenene som allerede var

2020 og var klare til å jobbe videre med flere

satt i gang fortsatte sin fine reise. Pilotavdelingen, som vi startet opp under ProduktivitetsSpranget,

verktøy innen Lean i flere avdelinger. Men da

fortsatte å levere gode OEE tall. Mot slutten av 2020 har Pilotavdelingen blitt 94% mer effektiv i

koronaen kom ble alle møter og møtepunkter

forhold til oppstartstidspunktet i 2019. Det må sies å være en god utvikling.

brått borte. Vi skulle ikke treffes på tvers av
avdelinger, mellom skiftene i egen avdeling, og
mest mulig avstand med de vi jobbet sammen
med. Noe som skapte store utfordringer for
fremdriften i arbeidet.
Målet med Furnes Virksomhets Utvikling
er å skape et miljø og en organisasjon der
stadige forbedringer skjer, med bakgrunn
i at alle medarbeiderne medvirker til gode
forbedringer.

Fremover blir det å få jobbet med å forbedre
flyten mellom avdelingene, slik at varen ikke
stopper opp på uønskede plasser. Pandemien gir
oss noen utfordringer med fremdriften, men vi
satser på at den snart er “over” med vaksinene
som kommer.
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fabrikken

Tekst
Frode Amundsen
HMSK- sjef

Som det ble omtalt i forrige nummer av Furnes nytt er effektivisering et

flere kantiner for å holde avdelinger og skift separat slik at produksjonen

viktig fokusområde for bedriften og våre kunder. Sommeren 2020 fikk vi på

kunne gå. Det ble laget tiltaksplaner på hvordan vi skulle opptre for å

plass to nye slipeceller i etterbehandling. Totalt har vi nå fem slipeceller i

unngå å bli smittet. Reisevirksomhet og fellesmøter i møterom ble ikke

drift på fabrikken. Denne investeringen, i både materiell og kompetanse, har

aktuelt ,og Teams ble den nye normen for kommunikasjon. De ansatte

medført at vi pr. i dag får 85 prosent av vår produksjon behandlet i disse

som kunne utføre sine oppgaver hjemmefra, ble satt på hjemmekontor

slipecellene.

og de som var litt syke skulle holde seg hjemme. Til tross for omstillingen
så gikk det fint og det ble noen måneder med hjemmekontor for de fleste

Fokuset på effektivisering fortsetter og vi vil jobbe videre med

av funksjonærene.

internlogistikken. Det neste effektiviseringstiltaket omhandler flyten av
varer fra forming og videre til ekspedisjonen. Vi har planer for dette og vil

Furnes unngikk koronapermittering da markedet igjen krevde mere

omtale tiltaket i senere nummer av Furnes nytt.

varer, og vi måtte begynne å ta inn ekstra personell for å få levert ut
varene fort nok. Oppe i det økte volumet som skulle produseres og

Som resten av Norge og verden så kommer vi ikke unna at en korona har

leveres ble det utarbeidet “Action plan” for hvordan vi skulle opptre hvis

preget vår hverdag på fabrikken. Da korona pandemien slo inn over Norge i

vi fikk påvist smitte ved bedriften. Det ble laget “Kontinuitetsplan” for

mars var spenningen til å ta og føle på. Dette var “skummelt” og mange var

eventuell nedvasking og for å opprettholde produksjon etter eventuelle

redde for denne sykdommen som desverre rammet så altfor mange så altfor

påvist smitte i fabrikken.

hardt.
Alt gikk bra helt til slutten av oktober, da fikk vi en som var smittet
Vi på Furnes innførte strakstiltak som var i tråd med de krav og anbefalinger

inn i etterbehandlingen. Da denne så ble syk og testen viste seg å være

som folkehelseinstituttet kom med for å unngå spredningen av viruset. Vi

positiv, ble mange i avdelingen satt i karantene. Dette ble en utfordrende

skulle holde sosial avstand, vask hendene ofte eller brukte Antibac, og vi

tid med 85-90% fravær i avdelingen, men med godt samarbeid med

skulle til og med nyse riktig.

kommunene og smittevernkontoret greide vi å få stoppet hele utbruddet
i fabrikken, og i løpet av tre uker var alle tilbake på jobb. De som ble syke

Andre tiltak vi innførte var oppretting av ekstra garderober og dusjanlegg,

ble heldigvis ikke hardt rammet og alle er nå stort sett i god form igjen,
alt tatt i betraktning. Denne episoden gjorde at vi lærte enda mere, med
bl.a. bedre hygiene, munnbind renslighet og distanse. Å være renslig ble
betraktelig bedret da vi nå hadde fått det så nært.
I denne perioden hadde vi en god dialog internt i bedriften og var hele
tiden åpen ovenfor alle kundene om situasjonen internt hos oss. Takket
være god relasjon og dialog med våre kunder, fikk vi tilpasset leveranser
med bakgrunn i mannskapsmangel og opprettholdt en akseptabel
leveringsgrad.
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PREMIUM brer om
seg i norden

Bilde: Presentasjon ved Dahl Hyvinge

Tekst
Jan Stenman
Salgsdirektør Finland
Oversatt
Ole A. Holstad Vestby

Furnes innleder samarbeid med Dahl i Finland
Furnes og Dahl Finland har innledet et samarbeid som omfatter lagerføring,

Tre arrangementer i byene Hyvinge, Oulu og Rovaniemi ble

markedsføring og salg av Furnes PREMIUM produkter.

djennomført med gode tilbakemeldinger, men da Covid-19 situasjonen
ble forverret måtte “Road-Show” avlyses.

Furnes PREMIUM produkter er nå gjort tilgjengelig for finske kunder i
Dahl sitt sentrallager som ligger i Hyvinge ca. 80 km nord for Helsingfors.

HSY er Nordens største vannverk og leverer vann- og avløpstjenester

Lageret har utmerket beliggenhet og leveransen når kunder over hele

til Helsingfors, Espoo, Vantaa og Grankulla. HSY har valgt å teste ut

Finland i løpet av 24 timer etter bestilling.

Furnes PREMIUM og LongLife i de mest krevende og høyt trafikkerte
gatene. Vi venter nå med stor spenning på at flere finske kunder

Dahl har mer enn 30 servicesentre i Finland med profesjonelle og

oppdager at PREMIUM og LongLife har bedre levetid og totaløkonomi

entusiastiske selgere, og Furnes-produkter utfyller godt Dahls allerede

på veier med stor trafikkbelastning. Tilbakemeldingene fra kundene

brede utvalg for vann- og avløpsmarkedet i Finland.

som har testet produktene, eller har de under testing, er veldig positive.

Høsten 2020 startet Dahl og Furnes et “Road-Show” med mål om å besøke

Å selge produkter med høy kvalitet og merverdi inn i et “lavprismarked”

alle Dahl sine servicesentre. Gategods i seigjern med integrert slissepakning

krever selvfølgelig mye arbeid og tid, men markedet i Finland modnes

og lås er noe helt nytt for mange kunder i Finland, som tradisjonelt sett er

tydeligvis for mer organiske, funksjonelle og trygge produkter som

et gråjernsmarked med stor import fra India og andre “lavkostland”.

oppfyller kravene til bærekraftig utvikling.

Bilde: Dahl Rovaniemi

Bilde: Presentasjon ved HSY i Helsingfors
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Bilde: Randers sine nye lokaler begynner å ta form

mer plass for
fremtiden
Tekst
Hans Lykke Jensen
Adm. Dir. Randers Jernstøberi
Oversatt
Ole A. Holstad Vestby

Randers Jernstøberi A/S bygger nye lager- og kontorfasiliteter.
Etter mer enn 100 år på dagens beliggenhet

konstruksjonen kan følges. Planen er at vi i

Vi er oppriktig glade for at vi klarte å

i Industrivej i Randers, flytter vi til nye

sommer skal ha en “time-lapse film” av hele

gjennomføre et bytte av eiendom med

spennende lokaler sommeren 2021.

konstruksjonen.

kommunen, som har overtatt de gamle

Vi flytter ca. 13 km sør til Randers S (Sdr. Borup)

Det blir spennende å begynne å organisere

rett ved motorveien E45. Vår nåværende

og innrede alt fra bunnen av. Nytt verksted,

beliggenhet i det gamle industridistriktet

splitter

midt i Randers har utspilt sin praktiske

skannere,

rolle, ettersom det bidrar til mange tunge
lastebiltransporter gjennom byen. Videre er de

som til slutt vil komme våre kunder til gode.

og vi ser frem til å flytte til de nye lokalene.

bygningene, og at våre eierne investerer et

nytt

lagerstyringssystem

med

Randers Jernstøberi A/S hører selvfølgelig

elektriske

hjemme i Randers, og Sdr. Borup har en

lastebiler. Nytt og lærerikt for alle i selskapet,

utmerket beliggenhet når det gjelder logistikk,

høytlager

og

nye

gamle produksjonsbygningene, som er utvidet
over mange år i takt med behovene, ikke

betydelig beløp i nye bygninger til oss.

Bilde: Plantegning nye lokaler i Sdr. Borup

optimale i forhold til moderne lagerløsninger,
slik behovet er i dag.
I første omgang skal 3240m2 bygges. 240m2
er satt av til administrasjon, kantine og
lignende, og 3000m2 til lager, hvorav 1800m2
vil være høytlager. I tillegg vil det være ca.
2500m2 med lagringsplass ute. Tomten er
totalt ca. 22500m2, så det er god plass til
utvidelse dersom behovet skulle oppstå. I
skrivende stund er konstruksjon i full gang,
og vi legger jevnlig ut bilder på LinkedIn, der
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På veien for
våre kunder
Tekst
Geir Kåre Kroken
Salgs- og markedsjef Norge

- Vi ser frem til å møte våre kunder og samarbeidspartnere igjen
Vi har lagt bak oss et år som på mange måter ble et spesielt år. Utviklingen av Covid-19

Vi har i løpet av 2020 fått leveranser til flere store

epidemien har gitt oss noen utfordringer, men markedet har hatt en vekst og vi har kommet

infrastruktur prosjekter der leveranser vil foregå

igjennom året med begge beina godt plantet på bakken.

i 2021 og noe inn i 2022. Flere prosjekter vil bli
igangsatt i 2021 og vi jobber målrettet mot de

Vi ser med spenning frem mot 2021 der kommunesammenslåinger, samt offentlige

viktigste aktørene innenfor dette området.

bevilgninger og investeringer opprettholdes. Dette har stor betydning for bransjen for å holde
aktivitetene og sysselsettingen i gang.

Når vi ser inn i glasskula og ser for oss året 2021
så dukker det opp en del spørsmål. Furnes sine

Tiltakene vi gjennomførte i 2020 med blant annet utviklingen av PREMIUM-sortimentet vil

selgere, sammen med de fleste andre leverandører

utvikle seg videre og vi får mange positive tilbakemeldinger fra kommuner som ser på Furnes

og forhandlere, er veldig klare for å komme ut på

som en fremoverlent og innovativ produsent og leverandør. Som tidligere ønsker vi å være en

veien igjen og ta opp igjen den gode dialogen vi har

ledende aktør og bidra til utvikling innenfor våre forretningsområder.

med våre kunder i fysiske møter over hele landet.

Overgangen til umalt gategods på slutten av 2020 og nå inn i 2021 har blitt gjennomført på

Usikkerheten på når vi kan komme tilbake til en

en god måte i dialog med våre forhandlere og sluttbrukere. Dette er et av flere tiltak i vår

“normal” hverdag henger over oss og vi jobber

bærekraftige utvikling. Vår bærekraft strategi vil stå i fokus også i 2021 og vi jobber med flere

hele tiden med alternative løsninger og aktiviteter.

tiltak som vil gi oss et løft i markedet mot kommende krav fra offentlige myndigheter.

Hjemmekontor og digitale medier er tatt i bruk i
større grad enn tidligere og vil bli et godt supplement

Bilde: Hjemmekontor og digitale medier har blitt den nye hverdagen, men alle våre

til fysiske møter også i fremtiden.

selgere gleder seg til at hverdagen består av fysiske kundemøter.

Når det er sagt så vet vi alle at en selgers hverdag
og resultatene av denne ofte baserer seg på fysiske
kundemøter og små og store kundearrangementer
der vi møter våre kunder og bygger relasjoner.
Dette vil fortsatt være den primære aktiviteten i
markedsavdelingen og vi gleder oss veldig til å møte
våre kunder og samarbeidspartnere igjen.
Frem til da - vask hender, hold avstand, følg
anbefalinger fra myndighetene og ta vare på
hverandre!
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Nyansatt

Anita Olsen (52)
Controller
Beskriver meg selv som stille og rolig. Er
opprinnelig fra Nord-Norge, og flyttet til Stange
sommeren 2000. Har jobbet som regnskapsfører
i regnskapsbyrå. Har bachelor i økonomi fra
Høgskolen i Hedmark. Er med som leder i
Speider`n og kjører min DKW 1954 modell når
det er forhold for det.

Når ble du ansatt i Furnes Jernstøperi AS?
Jeg startet i jobben på Furnes 2. november 2020, etter mange år i regnskapsbyrå.
Hva har overrasket deg mest med tiden i Furnes Jernstøperi AS?
Jobben som Controller er spennende og interessant. Selv om hovedoppgavene er kjent, så har det vært mye nytt å sette seg inn i. Er veldig glad for den gode
velkomsten og hvor imøtekommende de nye kollegaene har vært. Når det er sagt, så har det vært såpass hektisk start at det fortsatt er mange kollegaer jeg ikke
har fått muligheten til å bli kjent med enda.
Favoritt syssel (fritidsaktivitet) utenom Furnes?
På fritiden nyter jeg livet hjemme, gjerne sammen med familie og venner. Har to døtre og to barnebarn som blir prioritert. Bruker hytta ofte for å lade
batteriene. Og nå som det nærmere seg våren så gleder jeg meg til å kjøre på tur med telt bakpå motorsykkelen.
Min beste Life Hack er …. ?
Hvis du kjører på en spesielt kjølig vårdag og hendene blir kalde, legg dem ved motoren når du stopper for rødt lys for å varme dem opp.
Hva ville navnet på debutalbumet ditt vært?
Scoutriders Spring
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Bilde: John Nygård med JohnNygård-lokket

Markering

Tekst
Ole Kristian Aasvestad
Leder Produktutvikling

Takk for innsatsen, John
Når modellsjefen John Nygård gikk ut i pensjon på slutten av året i 2020,

Etter 33 år som modellansvarlig hos Furnes Jernstøperi AS og tidligere

ble han av egen avdeling hedret med eget kumlokk. Et kumlokk, med

modellsnekker hos Modell og metall, har John viet stort sett hele

motiv og elementer fra hans egen hverdag, igjennom et langt arbeidsliv

sitt yrkesaktive liv til støperimodeller og støperibransjen. Med stor

hos Furnes Jernstøperi AS.

fagliginteresse og dyktighet har John vært en stor ressurs for støperiet. Han
har fungert som en sparringspartner for produktutviklingsavdelingen og
et viktig bindeledd imot produksjon og fått frem støperimodeller av alle
slag. Fra de første byvåpenlokkene til spesiallokk til flere byer, samt alle
modeller for gategods og avansert støpegods til våre kunder.
John har fått være med på en stor teknologiskutvikling innen både
egne produkter, så vel som fremstillingsmetode og teknologi for både
modeller og støperiteknikk. Fjærlåser, ekstra sikring, integrerte fargede
slissepakninger og nye spetthull er bare noen av eksempler på hva John
har vært med på å utvikle. Han har i tillegg fulgt to lærlinger i avdelingen
frem til fagbrev. I det siste har han også vært delaktig i å utforme den
nye læreplanen i faget som modellbygger, som for tiden er ute til høring.
I tillegg til å være dyktig fagmann, har John over en årrekke vært med i
tur- og arrangementskomiteen ved støperiet, og vært delaktig arrangør
av de fleste sosiale tiltakene, fra julebord til støperiturer med teater og
middager og bidratt til at alle har følt seg vel og fått fine opplevelser.

Lokket er i seigjern, som utnytter jernets egenskaper. Mønsteret gir
minner fra påsken -93, da han for hånd skjærte ut mønsteret til OLlokkene på kjøkkenbenken hjemme i Løten. Nordlyset symboliserer all
magien som John har opplevd, og vært med å skape på Furnes Jernstøperi.
Snøfnuggene visualiserer alle de utallige arbeidsoppgavene som har blitt
utført. Arbeidskollegaene, med alle navnene, står omkring og uttrykker
kameratskapet og arbeidsmiljøet som John har vært en aktiv rollemodell i.
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Vi ønsker John lykke til og alt godt som pensjonist.

Markering

Tekst
Ingeborg Røste
Økonomisjef

Takk for innsatsen, Rigmor
Rigmor Rotbakken har vært en trofast ansatt hos Furnes Jernstøperi i over

I sosiale sammenkomster stilte Rigmor alltid opp, mange kolleger fant

20 år. Hun jobbet i mange år med regnskapsføring. I de senere årene har

også en venn i henne privat. Mange hyggelige sammenkomster, med

hun hatt ansvar for lønn.

turer, sommerfester og rakfisklag. Nå har hun masse tid til barnebarna,
noe Rigmor setter veldig høyt.

Rigmor er en solstråle som alltid hadde tid til de som kom innom
kontoret hennes. Når man jobber med lønn, vil det alltid komme kolleger
innom med spørsmål. Lojal som dagen er lang og meget høy kompetanse

Vi ønsker Rigmor lykke til i pensjonisttilværelsen.

kjennetegner Rigmor. Stålkontroll på alt hun gjorde på Furnes, og med all
hennes kunnskap gjennom mange år, kunne hun mye utover sine egne
arbeidsoppgaver. Kjekt når kolleger i administrasjonen stod fast, eller når
det kom inn nye støpjerns-rookier.

Minneord til en kollega
Alle ansatte ved Furnes vil minnes vår gode arbeidskollega Rune Granberg som i høst gikk bort
så alt for tidlig, i en alder av kun 59 år. Rune har vært på flere steder i bedriften hvor han startet
allerede som 21 åring i 1981. Siden 2013 har han jobbet i ekspedisjon hvor han for kun få år siden
tok fagbrev i lagerlogistikk. Han vil alltid bli husket som en sprudlende og livsglad person. Rune
hadde ett smil om munnen, gode kommentarer og spredte varme og glede hvor han enn kom.
Han så frem til om noen få år å kunne bli pensjonist, og leve gode dager blant annet ved å reise
og besøke gode vinområder i Italia.
Varme tanker går også til hans barn og enke Mari.
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