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STEIGEN: Steigen ber om bank-
hjelp for å få fullført fase to av
sentrumsplanen for Leinesfjord.

Kommunen har bedt Spare-
banken Nord-Norge om å bidra

med 365.000 til fase to. Den er
kostnadsberegnet til 4,46 millio-
ner. Som motytelse for et eventu-
elt bidrag fra banken vil kommu-
nen reservere parkeringsplas-
sene i den fremste rekken øst for
rådhuset til kunder som skal til
banken eller kommunen.

Søker om bankstøtte

Sentrum. Leinesfjord sentrum gjennomgår fornyelse.

På syv korte måneder
noterte selskapet et
sviende tap.

Arne Forbord 75 50 00 00
redaksjonen@an.no

RANA: I de seinere årene har gru-
veselskapet Rana Gruber hatt
gode tider. De internasjonale
malmprisene har vært høye
grunnet stor etterspørsel etter
jern og stål i Kina. Nå er ikke su-
get etter stål i Kina like høyt. Der-
med har etterspørselen etter
jernmalm sunket og prisene der-
etter. Fallet i den internasjonale
malmprisen har vært på 40 pro-
sent, skriver Rana Blad.

– Vi er prismessig tilbake til
nivået i 2009. Tar man med at alt
annet av priser har gått opp si-
den den gang, er prisreduksjo-
nen enda mer alvorlig, sier admi-
nistrerende direktør Kjell Slet-
sjøe.

Han medgir at de som en liten
produsent i verdensmålestokk
er prisgitt den internasjonale ut-
viklingen. De tunge verdenspro-
dusentene av jernmalm holder
til i Australia og Brasil.

Innkjøpsstopp. For å holde
kostnadene nede gjennomfører
bedriften en hel del tiltak.

– Vi har stoppet alt av investe-
ringer og kjøp av ikke driftskri-
tiske ting, sier han.

Blant annet har dette rammet
selskapets leteboring etter nye
malmforekomster, siden slik mi-
neraljakt er en
kostbar aktivitet.

– Vi utsetter
den jakten litt. For
oss handler dette
om å ri stormen
av, sier Sletsjøe.

Rana Gruber-
sjefen forteller at investerings-
stoppen ikke rammer kjøpet av
nye malmvogner.

– Dette innkjøpet ble
gjennomført før prisreduksjo-
nen for alvor slo inn og vognene
blir levert fortløpende utover
høsten, sier Sletsjøe.

Kostbare driftsproblemer. Mi-
nuset på 65 millioner kroner kan
ikke bare tilskrives lavere malm-
priser.

– Vi har også slitt driftsmes-
sig, sier Sletsjøe.

Året startet med et havari på

den gamle knuseren. For å holde
hjulene i gang ble flere mobile
knuseverk leid inn. Problemet
med dem var at de knuste mal-
men på en annerledes måte. Der-
med gikk effektiviteten i oppred-
ningsverket ned og det koster. I
tillegg har man i en periode tatt
ut malm med betydelig lavere

kvalitet enn nor-
malt. Også dette
fordyrer driften.

Den varme
sommeren skapte
problemer for
skinnegangen
mellom oppred-

ningsverket og gruva med sols-
lyng, mens kraftig torden og lyn-
nedslag satte en del maskiner ut
av spill.

Selskapets resept for å kom-
me igjennom perioden med re-
duserte malmpriser er å øke pro-
duksjonen samt redusere drifts-
kostnadene.

– Det er nå en gang slik at man
i forbindelse med gruvedrift har
en hel del faste kostnader. Det
blir billigere drift å fordele disse
kostnadene ut over et større vo-
lum, sier Sletsjøe, som ikke øn-
sker kutt i staben.

Tapte 65 millioner

Lav etter-
spørsel i Kina
gir tøffe tider.

Tøffe tider. Rana Gruber sliter med et stort prisfall på jernmalm. Sammen med driftsmessige problemer
har det påført mange millioner i tap for  adm. direktør Kjell Sletsjø. Foto: Øyvind Bratt, Rana Blad

Med enkle grep på
papiret kan veimyn-
digheter og kommu-
ner hjelpe tømmer-
transportørene. 

Per Torbjørn Jystad 90 58 84 04
ptj@an.no

BODØ: – I Nordland handler det
mest om vilje. Enormt mye kan
gjøres med noen pennestrøk ute i
kommunene, sier rådgiver Dag
Skjølsaas i Norges Skogeierfor-
bund. 

Torsdag
var skognæ-
ringen samlet
i Bodø for å
drøfte hvor-
dan tømmer-
transportø-
rene skal få
kjøre lengre
og tyngre
tømmerlas-
ter. 

Nye vogntog. Med dagens sju
akslede vogntøy kan en lang rek-
ke veier få oppgradert status til
kjøring med 24 meter lange vogn-
tog med totalvekt på 60 tonn. 

På riksveiene er det bare unn-
taksvis begrensninger i totalvek-
ten eller lengdebegrensninger
som rammer. Fylkesveiene i fyl-
ket har på sin side enkelte flaske-
halser

Men ute i mange kommunene
er det svært mange veier som la-
vere vekttall og lengder stående i
sine veglister. 

Også i Salten. Saltdal, Fauske og
Grane er tre kommuner der Skjøl-
saas ser av veglistene at det bare
kreves endringer på papiret for å
hjelpe skogbruksnæringen. 

Veglistene kan endres på papi-
ret fordi nye vogntog med lengde
på 24 meter har flere aksler enn
tidligere og dermed lavere aksel-
trykk. Både melkebiler, grustrans-
porter og skolebusser har i dag
høyere akseltrykk enn en tøm-
merbil. 

– Tømmerbilene er egentlig
snille mot veiene, poengterer
Skjølsaas. 

Unntakene for å slippe til de

største tømmerlastene er i rege-
len veier med bruer som har over
13, 5 meter spenn, samt der det er
helt spesielle grunner for at tung
og lang last ikke kan slippes fram. 

– Men slike lange bruer er det
stort sett bare på fylkesveier, leg-
ger han til. 

Stor betydning. – 30 prosent av
kostnadene ved skogsdrift er
knyttet til transport, sier næ-
ringspolitisk sjef Anna Cecelie
Brustad Moe i Allskog. 

– Dette
er en
kjempe-
viktig
sak. 

Anna C. Moe,

næringspolitisk sjef. 

Lengre og tyngre. Mange kommuner bør 
fleste andre lastebiler og vogntog. Dte sky

Et penn
få tøm
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2.9 (1.9)
US dollar (USD) 6,1929 (6,1928)  
EURO (EUR) 8,1220 (8,1330)  
Sveitsiske franc (CHF) 672,80 (673,71)  
Danske kroner (DKK) 109,05 (109,18)  
Britiske pund (GBP) 10,238 (10,292)  
Svenske kroner (SEK) 88,27 (88,48)  
Canadiske dollar (CAD) 5,6769 (5,7010)
Japanske yen (JPY) 5,9013 (5,9378)   

MELØY: Daglig leder i Meløygruppen AS, Leif
Arne Bye, håper kommunen kan få søknaden
om dispensasjon for bygging av kjøpesenter
på Ørnes opp til politisk behandling i fylkes-
tinget innen utgangen av året.

– Det gjenstår bare å få utarbeidet en han-
delsanalyse før Voll Arkitekter kan ferdigstille
konsekvensutredningen, sier han.

Saken har skutt fart etter at ordføreren har
vært i møte med Nordland fylkeskommune.

Jobber for kjøpesenter

Bodøregionens Utviklingssel-
skap AS (BRUS) har gjort en-
dringer i styret. Det ledes nå av
Tord Ueland Kolstad (bildet). Sty-
remedlemmer er Morten Christian
Jakhelln, Lars Arve Jakobsen, Ove
Gunnar Andreassen, Kjell Ivar Hel-
gesen, Leif Willy
Finsveen, Ole
Martin Petter-
sen og Mariann
Meby. Varamed-
lemmer er Mads
Torrissen og Stig
Erik Fossum.

Meløy Nærings-
utvikling AS har endret styresam-
mensetningen. Styreleder er Leif
Kristian Kristiansen, nestleder er
Sigurd Stormo, og styremedlem-
mer er Kjell Ivar Helgesen, Line
Voll Bang og Liv Bente Kristoffer-
sen.

Nordvik Gruppen AS og Nord-
vik Last og Buss AS har endret
styret. Begge
styrene ledes nå
av Thor Allan
Nordvik (bil-
det). Nestleder i
Nordvik Grup-
pen AS er Ale-
xander Nordvik,
styremedlem-
mer er Christian Nordvik og Fredrik
Nordvik. Nestleder i Last og Buss er
Morten Michalsen og styremed-
lemmer er Elisabeth Nordvik San-
nes og Paal Skaalsvik.

Nordic Bil Eiendom AS er et
nytt selskap i
Bodø. Styreleder
er Børre Harald
Nicolaysen (bil-
det). Styremed-
lemmer er Trond
Børre Nicolay-
sen  og Even
Carlsen.

Polar Quality AS i Bodø har gjort
endringer i styret. Det ledes nå av
Geir Wenberg. Styremedlemmer er
Roger Øksheim, Johan Edvard An-
dreassen, Kurt Eirik Olsen, Aksel
Owe Olsen, Ken Rune Bekkeli, Gjer-
mund Olsen og
Roy-Arne Eilert-
sen.

Quizmaster
Liv Boye Ok-
kenhaug er et
nytt enkeltper-
sonforetak i
Bodø, med formål blant annet pro-
duksjon av quizspørsmål til quiz-
kvelder. Innehaver er Liv Boye Ok-
kenhaug (bildet).

Friskhuset Rognan AS har en-
dret styresammensetning. Det le-
des nå av Dan Robert Sandmo. Sty-
remedlemmer er Tor Ove Olsen,
Siw Christin Johansen og Conny Fu-
ruhovde Nystrøm.

hørt at ...

Uten oppgradering av lengde-
og totalvektsbestemmelsene,
må utkjøringen av tømmer skje
uten å kunne utnytte kapasite-
tene hos tømmerbilene. 

Det betyr dyrere transport og
i verste fall at det blir ulønnsom
å ta ut skogen. Det rammer igjen
både skogeier og transportør.  

Hard konkurranse. Moe
minner om at norsk skogbruk
konkurrerer med Sverige og Fin-
land der tømmertransportene

både er lengre og tyngre enn det
som er tillatt på norsk side. 

– Derfor er det svært viktig at
tømmerlastene kan optimalise-
res, slår hun fast. 

Jakten på flaskehalser skal
n  intensiveres. Fylkeskommu-
nen og Statens vegvesen er enga-
sjert i saken. 

Men i tillegg må skognæring-
en aktivt gå ut i alle aktuelle
kommuner, argumenterer Skjøl-
saas 

gå igjennom vegglistene slik at tømmerbilene kan kjøres lovlig. Næringen argumenterer med at tømmerbilen er snillere mot veiene enn de aller
yldes antallet akslinger samt lengden de er fordelt på. Foto: Jens Haugen, Glåmdalen/ANB 

n I 2013 ble det innført nye
bestemmelser som åpner for
tømmerlaster på inntil 24
meter. Næringen fikk også
økt totalvekt fra 56 til 60
tonn. 

n Ute i veinettet er det
imidlertid satt bestemmelser
om kortere lengder og vekter
som rammer tømmertrans-
portene. 

n På grunn av at tømmer-
transportene er lange og at
vekten fordeles på flere aks-
linger, kan en lang rekke vei-
er åpnes for de største trans-
portene. 

n Det kan skje uten fare for
økt slitasje eller ødeleggelse
av veiene, men krever at ve-
glistenetil kommunene opp-
dateres. 

jakten på flaskehalser

nestrøk kan 
mmeret fram

OSLO: Audi tilbakekaller 70.000 biler, over 700 av dem i Norge, etter at det er
oppdaget en feil som kan føre til at det kreves større kraft på bremsepedalen
for å få full effekt. 

Feilen gjelder biler av typene A4, A5, A6, A7, Q5 og Q7 med treliters
TDI–motor og som er produsert fra mars til desember 2012. 

Til sammen 704 av bilene har norske skilter, skriver VG. Audi understreker at
feilen ikke fører til bremsesvikt, men at føreren vil kunne merke at bremsekraft-
forsterkeren har redusert effekt. Det kan skje dersom en membran er skadet og
man derfor må tråkke hardere på bremsepedalen enn vanlig. (ANB–NTB)

Audi må reparere 70.000 biler etter bremsefeil valuta


