
Lungekreft, fiskeforbud og sviende lukt. Dette var 
bivirkninger fra den sørlandske tungindustrien for noen 

tiår siden. Nå er den blant de beste i verden. 

Fra skrekk og gru 
til nullutslipp

TeksT:
Valerie Kubens 

FoTo:
Reidar Kollstad

Hovedsaken

Ny svovelfabrikk: Det var svovel-
utslippene fra Nikkelverket som drep-
te vegetasjonen i omgivelsene. Nå har 
den nye svovelsyrefabrikken medført at 
det ikke lenger er utslipp av svovel. Her 
omdannes svoleldioksidgassene til en 
svært ren svovelsyre som selges i Euro-
pa. Legg merke til arbeiderne – det vi-
ser dimensjonene på anlegget.   
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Bilde fra 1974: 
Vegetasjonen 
rundt Falconbrid-
ge nikkelverk var 
avsvidd som følge 
av forurensning. I 
dag er Dueknipen 
blitt grønn igjen.  
arkivfoto 

Bellona på 
Besøk: I 1987 
tok Frederic Hau-
ge (t. v.) og Fro-
de Haaland i mil-
jøorganisasjonen 
Bellona bunn-
prøver fra Kristi-
ansands byfjord 
utenfor Falcon-
bridge nikkelverk.   
arkivfoto:kjartan 

bjelland 

rq

fram til 1970-tallet  pøste de store industri-
bedriftene på Sørlandet ut tonnevis av gift i omgi-
velsene. 

Fjellsiden langs Dueknipen i Vesterveien lå 
brunsvidd. Avisen hadde advarende oppslag om 
forbud mot fiske i byfjorden fordi torsken var for-
giftet med tungmetaller. Ille var det å puste når 
den sure røyken fra Elkem slo ned over land. Kreft 
og luftveisplager økte.

Forurensning var lov den gangen, og befolknin-
gen aksepterte det. Vi var glade for å ha arbeid og 
villige til å betale prisen. 

Siden har enormt mye skjedd. Fra 1990 har pro-
sessindustrien redusert sitt utslipp med 40 pro-
sent, samtidig som verdiskapningen er økt med 39 
prosent. 

Fortsatt står industrien for 20 prosent av Nor-
ges CO2-utslipp. Men innen 2050 skal norsk pro-
sessindustri være den reneste i verden, med null 
utslipp. Nå inviterer industrien norske politikere 
til en tverrpolitisk satsing på det den kaller «den 
fjerde industrielle revolusjon».

Og alle snakker om «det grønne skiftet».

– men for oss  på Nikkelverket begynte det 
grønne skiftet allerede på 1970-tallet, forteller 
forskningsdirektør per ramsdal på Glencore 
Nikkelverk. Hans bedrift var en av de verste miljø-
synderne, som pøste ut tusenvis av tonn med for-
giftende stoffer til vann og luft. Arbeidsmiljøet var 
så farlig at røykende arbeidere hadde overhyppig-
het av nese- og lungekreft.

Siden har Nikkelverket jobbet intenst med for-
bedringer. Resten av industrien også. Så store for-
bedringer har skjedd at det regelrett har foregått 
en stille revolusjon i norsk prosessindustri.

Nye renseanlegg, nye helautomatiske filtre-
ringssystemer, ny svovelsyrefabrikk som forsyner 
Agder Energis fjernvarmeanlegg og gir energi til-
bake til bedriften, rensing av slagg, resirkulering 
av batterier, styring av arbeidsprosesser fra kon-
trollrom; dette er noen av utbedringene som over 
tid har skjedd på gamle Falconbridge, nå Glenco-
re Nikkelverk.

slik skjedde  den revolusjonerende utviklingen:
– Mesteparten av svoveldioksiden herfra gikk 

rett ut i pipene, så naturen rundt oss ble skadet. 
Allerede i 1936 bygde Nikkelverket sitt første ren-
seanlegg, som ble byttet ut med nytt i 1980 - et an-
legg som i tillegg begynte å lage svovelsyre av gas-
sen til bruk i annen industri, forteller Ramsdal.

Den hittil siste forbedringen skjedde da bedrif-
ten startet med å rense ut siste rest av svoveldiok-
sid ved hjelp av sjøvann.

– Så nå slipper vi ikke ut noe som helst lenger 
fra svovelsyrefabrikken, sier kommunikasjons-
rådgiver på Nikkelverket Terje Næss stolt.

men denne rensingen  var ikke noe industrien 
fant på selv.

– Industrien har hele tiden fått økte krav fra 
myndighetene på utslippene sine, og oppfatnin-
gen i befolkningen var at det har vært mye mot-
stand fra bedriftene. Enkelte har sett på pro-
sessindustrien som storforbrukere av kraft som 
forurenset kraftig, og slikt skulle man ikke lenger 
drive med her i landet, forteller lars petter malt-
by, innovasjonsdirektør i næringsklyngen Eyde 
med 14 prosessindustribedrifter som kjernesel-

skaper.
Flere industribedrifter ble lagt ned, fortel-

ler Maltby. Blant dem er smelteovnene til gamle 
Arendal Smelteverk (nå Saint-Gobain) i Eydehavn, 
som ble flyttet til Brasil og Venezuela. Også ned-
leggelsen av Vestas i Kristiansand må ses i denne 
sammenhengen, selv om også andre forhold med-
virket til beslutningen, påpeker han.

Slik ser Alf Holmelid på UiA på årsaken til at 
prosessindustrien satte i gang med rensing:

– Vi hadde kanskje ikke hatt en moderne pro-
sessindustri i dag dersom vi ikke hadde hatt en of-
fensiv miljøbevegelse på åttitallet. Norge var tidlig 
ute med miljøkrav til industrien. Mange protes-
terte på kravene og spådde konkurser og utflag-
ging. Jeg mener å huske at Agderforskning skrev 
en rapport som spådde at den sørlandske prosess-
industrien ville forsvinne rundt tusenårsskiftet, 
sier Holmelid, som i mange år jobbet med fors-
kning på Elkem og har vært SVs næringspolitiske 
talsmann.

– men kravene kom  – gradvis og med offentlige 
støtteordninger. Industrien tok etter hvert utfor-
dringen og satset offensivt på teknologiutvikling. 
Det førte til at norsk prosessindustri generelt, og 
sørlandsk prosessindustri spesielt, ble verdensle-
dende innen teknologi, sier Holmelid.

På 1970-tallet forsket Nikkelverket fram en 
helt ny prosess for framstilling av ren nikkel. Det 
skjedde som følge av samspill mellom press fra 
myndighetene og utfordringer i arbeidsmiljøet 
knyttet til den gamle måten å produsere på, for-
klarer Ramsdal.

– Ny teknologi var «the turning point», sier han.
Nye tekniske løsninger ga kraftig reduksjon i 

energibruken, forbedring i arbeidsmiljøet og høy-
ere utnytting av råstoffet.

– Takket være at de klarte det, har vi fortsatt fa-
brikk i Kristiansand. Ellers hadde det ikke vært 
økonomisk forsvarlig, eller samfunnsregnskapet 
hadde ført til at dette ikke kunne fortsette slik det 
hadde vært, sier han.

– men våre norske  myndigheter har vært så-
pass edruelige at de ikke har presset oss mer enn 
tålegrensen. De har hatt forståelse for at vi måtte 
utvikle ny teknologi, og at det tar lang tid, gjerne 
åtte–ti år med mye prøving og feiling underveis, 
sier Ramsdal, og viser stolt fram den skinnende 
hvite, nye oksygenfabrikken.

– All denne nye teknologien har gjort at byfjor-
den nå er friskmeldt og at vi kan spise fisk herfra 
igjen, sier Næss.

Selv om de holder seg godt innenfor utslippstil-
latelsene gitt av Miljødirektoratet, har Nikkelver-
ket, i likhet med de andre prosessindustribedrifte-
ne, interne krav om at de skal forbedre seg år for 
år på utslipp.

– Nå er vi nede på det nivået at naturen tåler det 
vi slipper ut, sier Næss.

Arbeidet med rensing fortsetter på alle bedrif-
tene, for både EU og Norge har som mål å redu-
sere prioriterte miljøgifter til «null» innen 2020. 
Den lista inneholder blant annet PAH-stoffer, som 
slippes ut både fra Elkem på Fiskå og Saint-Go-
bain i Lillesand.

– Så grensene flyttes kontinuerlig, sier Maltby.
e

alf holmelidper ramsdal  terje næss lars petter maltBy  
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– Om vi skulle fOrtsatt sOm 
nå, ville vi hatt behOv fOr 2,3 
jOrdklOder fOr å betjene en 
befOlkning på ni milliarder 

mennesker i 2050. Og det innser 
alle at ikke går. 

Lars Petter Maltby, innovasjonsdirektør i næringsklyngen Eyde 
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På ElkEm Er dEn surE røykEn  fra utslipp 
av tusener av tonn med mikrosilika forsvunnet et-
ter at bedriften på 1990-tallet begynte å samle opp 
avfallstoffet  fra pipene i filtre. Gjennom det opp-
sto da en ny, stor inntektskilde for Elkem, som 
opprettet Silikon Materials for å selge stoffet som 
blir brukt i broer og borevirksomhet. I 2006 ble 
selve smelteverket lagt ned, og Elkem Solar troner 
i dag på den gamle tomta.

Den framstiller silisium til solcelleindustrien 
ved bruk av 75 prosent mindre energi enn tilsva-
rende fabrikker omkring i verden. 

Men fortsatt fins det tradisjonell industri på 
Fiskaa. Elkem Carbon lager i hovedsak elektrode-
masse til bruk i smelteovner, til solcelleproduk-
sjon, vindmøller og avanserte legeringer verden 
over. 

Fra fabrikken kommer det fortsatt både støv, 
svovel og PAH-stoffer fra kulltjærebek, selv om 
alle utslippene holder seg innenfor utslippstilla-
telsen fabrikken har fra Miljødirektoratet.

Eksempelvis har de lov til å slippe ut 10 tonn 
støv til luft i året fra filtrene, men slapp ut 1,6 tonn 
i fjor. Internt i fabrikken har de redusert støv-
mengden fra antrasitt-kull og petrolkoks med 90 
prosent de siste fem årene, forteller produksjons-
sjef Ole Harald Mykland.

– Vi samler opp flere hundre tonn støv i året 
som vi kjører tilbake i produksjonen, sier han.

Og bEdrE skal dEt bli,  med de nye EU-krave-
ne.

– Det betyr at vi må oppgradere utstyr og gjøre 
tilpasninger for å klare kravene, og dem er vi inn-
stilt på å klare, sier Mykland.

Elkem satser også på å få bort store mengder 
av svovelutslippene. Fra det offentlige Miljøfondet 
har Elkem Carbon fått nesten 80 millioner kroner, 
samt 20 millioner fra Enova som bidrag til å utvi-
kle et nytt svovelrenseanlegg. Det blir ferdig i 2017.

– På sikt risikerer vi å få pålegg om dette, så vi 
ønsker å være i forkant. På den måten bereder vi 

grunnen for å kunne fortsette her i hundre år til, 
smiler Mykland. Fiskaa Verk ble etablert ved den 
kraftleverende Fiskaa-bekken i 1907.

Svovelrensingen vil også gjøre det mulig å gjen-
vinne energien som i dag slippes ut fra de 13 fakle-
ne som flammer oppe på taket av fabrikken. Kraf-
ten skal brukes både i egen produksjon samt som 
«fjernvarme» internt på industriområdet. 

FylkEsmannEn i agdEr  følger med på de ska-
delige PAH-utslippene.

– Utslipp av tjærestoffer, PAH, i prosessvann fra 
bedrifter nær kristiansandsfjorden er blitt betyde-
lig redusert, men fortsatt er PAH-forurensningen 
relativt høy i fjorden. PAH er stoffer som tas opp i 
blåskjell. Dette er noe av bakgrunnen for advarse-
len mot å spise blåskjell fra området. Så PAH-ut-
slippene fra prosessindustrien må reduseres ytter-
ligere i tida som kommer, sier miljøverndirektør 
Ørnulf Haraldstad.

Dette forteller HMS- og kvalitetssjef Bente 

u
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Hilde B. Nordvikkåre GuNNar FløystadBeNte suNdBy HålaNdørNulF Haraldstad

Fiskaa: Den 
hvite Fiskaa-røy-
ken var bedrif-
tens kjennemer-
ke – inntil den 
ble renset.  Foto: 

Privat 

ForureNser 
eNNå: Prosessen 
på Elkem Carbon 
forurenser fort-
satt, men skal bli 
langt bedre, sier 
produksjonssjef 
Ole Harald Myk-
land. Bedriften 
får store summer 
fra statlige fors-
kningsfond for å 
utvikle nye ren-
sesystemer. Be-
tingelsen er at 
teknologien må 
kunne eksporte-
res til bedrifter i 
andre land.  

Sundby Håland på Elkem Carbon om hvordan be-
driften håndterer PAH-utslippene:

– I løpet av få år har vi redusert utslippene våre 
til vann med 98 prosent, fra 650 kilo årlig til 10 
kilo, som er godt innenfor tillatelsen vår. Neste 
trinn er å redusere det ytterligere, sier hun.

– Vi planlegger også en halvering av utslippene 
av PAH til luft, dels fordi vi ser at det kommer en 
innskjerping, legger hun til. I dag tillates bedriften 
å slippe ut 400 kilo i året, men har de siste tre åre-
ne nådd sitt selvpålagte krav på 200 kilo årlig.

Ett av stoffene bedriften bruker, kulltjærebek, 
står på EUs liste over farlige stoffer, «Substances 
of very high concern».

– Så vi leter for å finne erstatninger, og har klart 
det for noen av produktene våre allerede, sier Hå-
land.

– Vi ønsker ikke å drive med produksjon som er 
miljøskadelig, sier hun.

En drivkraft for grønnere løsninger kommer 
fra kundene.

– Vi merker en tendens til at stadig flere kun-
der etterspør mer miljøvennlige alternativer, sier 
Mykland.

det er iNGeN løsNiNG  å legge ned bedrifter i 
prosessindustrien, for verden er avhengig av pro-
duktene som lages på Sørlandet – røntgenkon-
trastmiddel, metaller til smelteovner, til batterier, 
mobiltelefoner, satelitter og biler, påpeker Maltby.

Det samme synet har miljøorganisasjonen 
Zero.

– Vi vet at det ikke er noen løsning å føre en kli-
mapolitikk som gjør at industrien legger ned i 
Norge og starter opp i Kina. Det er bred enighet i 
Norge om å utvikle mot nullutslipp framfor å avvi-
kle industrien, sier Kåre Gunnar Fløystad, indus-
tripolitisk talsperson i Zero.

– Zero tror at vi kommer til å trenge prosessin-
dustrien, vi vil trenge mange av de varene den le-
verer, som røntgenkontrastmidler fra GE Healt-
hcare i Lindesnes eller silisium til solceller. De er 

del av løsningen for å komme til nullutslipp, sier 
Fløystad.

– Vi er opptatt av å finne løsninger som sikrer 
at vi har moderne industri i Norge og kanskje hel-
ler øke mengden av den fordi vi har forutsetninger 
som er viktige, sier han. Fløystad sikter til både 
billig, fornybar kraft, men også til ansatte med høy 
kompetanse som er i stand til å utvikle den nye 
teknologien som norsk industri, men også resten 
av verden trenger.

En del av tilskuddene som bedriftene mottar 
fra de offentlige ordningene har nettopp som be-
tingelse at teknologien som utvikles skal kunne 
deles med industri ute i verden.

– Sørlandet er spesielt gode eksempler. Skal en 
klare å gjøre noe med globale utslipp, må vi utvi-
kle løsninger for verden. For oss er noe av det vik-
tigste å utvikle lav- og nullutslippsteknologi. Og 
det har vært en kjempedriv i industrien de siste ti 
årene. Før snakket prosessindustrien alltid om at 
de måtte ha utslipp av klimagasser – mens den nå 
legger fram et veikart for nullutslipp i 2050! Om 
noen hadde lansert samme visjon noen år tilbake 
ville man blitt skjelt ut eller ledd ut, sier Fløystad.

Miljødirektoratet roser  industrien for å 
ha stadig mindre utslipp.

– Men selv om utslippene har gått ned, er det 
fortsatt slik at både myndighetene og virksomhe-
tene jobber for å få ned utslippene ytterligere, sier 
seksjonsleder Ragnhild Orvik, og sikter særlig til 
PAH-stoffer, bly, kvikksølv og andre metaller.

Ett av metallene som verden er avhengig av, si-
lisiumkarbid (SIC), produseres av bedriften Saint-
Gobain i Lillesand. Det brukes blant annet til å 
produsere dieselpartikkelfiltre i biler, til kutting 
av solceller og i satellitter som skytes ut i verdens-
rommet. Mange av produktene er bedriften ene-
leverandør på og eksporterer dem over hele ver-
den.

– Men vi har konkurrenter som puster oss i 
nakken, sier adm. dir. Hilde B. Nordvik.

ei

e
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Saint-Gobain: 
Bedriften i Lille-
sand lager blant 
annet et stoff som 
brukes til diesel-
partikkelfiltre i 
biler, i dette an-
legget. Adminis-
trerende direktør 
Hilde B. Nordvik 
kikker opp på de 
gigantiske  
ovnene.

nullviSjon:  
I Lindesnes har 
GE Healthcare to 
store kostbare og 
omfattende pro-
sjekter med am-
bisjon om å opp-
nå null utslipp 
av CO2 til luft og 
null utslipp til sjø 
innen 1. juni 2020. 
Verksdirektør Jo-
runn Gislefoss ser 
dette som nød-
vendig. arkivFoto: 

kjartan Bjelland

Siden bedriften ble etablert i 1965, har det 
kommet stadig skjerpede krav fra Miljødirektora-
tet. Saint-Gobain har utfordringer med hensyn til 
PAH-utslipp, og Nordvik har ansatt fire nye inge-
niører for å utvikle nye teknologiske løsninger. 

Per nå har hun heller ingen tekniske løsninger 
for å fjerne den sjenerende svovellulkten fra pro-
duksjonen.

– i daG har vi inGen  luktkrav i vår utslippstil-
latelse, men også det jobber vi med. Vi ønsker å ta 
et stort samfunnsansvar, og hvis vi skal klare å bli 
oppfattet som en grønn bedrift, må vi gjøre noe 
med det, sier hun.

– Jeg hadde aldri ønsket å være her på bedriften 
hvis det var helsefarlig. Det er viktig for meg å ta 
miljøet på alvor. Vi ønsker kontinuerlig å minske 
miljøavtrykket vårt, sier Nordvik.

Slik tenker hun om fremtiden:
– Jeg ønsker å sikre arbeidsplasser i prosessin-

dustrien på Sørlandet. Den eneste muligheten for 
å ha det i fremtiden er å gjøre industrien grønn, og 
da må vi jobbe hardt for å redusere utslippene så 
de til slutt blir null-utslipp, sier hun.

– Jeg tror det er realistisk, ellers hadde jeg ikke 
holdt på med dette. Jeg hadde ikke jobbet med noe 
jeg ikke kan tro på, sier  Saint Gobain-direktøren.

FølGeliG har hun Samarbeid  med en rekke 
offentlige fond som støtter utvikling av ny tekno-
logi, med Norges forskningsråd, Sintef, Teknova, 
Enova, Innovasjon Norge og det regionale fors-
kningsfondet. Et av prosjektene går på å få lukket 
ovnene og gjenvinne energi som i dag går tapt.

Ute i friluft har Nordvik et pilotrenseanlegg på 
gang for å utvikle fremtidens teknologi til et stor-
skala renseanlegg.

– Hadde dere gjort alt dette uten pålegg uten-
fra?

– Når noen trykker på, må du gjøre det fortere, 
smiler Nordvik.

Dette sier Fylkesmannen i Agder om utslippet 
av klimagasser på Sørlandet:

– Prosessindustrien har fortsatt et høyt utslipp 
av klimagasser, spesielt karbondioksyd, CO2. Fle-
re sørlandsbedrifter bruker store mengder fossilt 
karbon i sine prosesser, og deres utslipp bør redu-
seres i tida framover. En erstatning av fossilt kar-
bon med biokarbon/trekull er en mulighet som 
bør utredes, sier miljøverndirektør Ørnulf Harald-
stad. 

Det nylig framlagte veikartet for nullutslipp 
2050 for prosessindustrien handler utelukken-
de om å redusere klimagasser. Og det mener Kåre 
Gunnar Fløystad i Zero er riktig prioritering.

– Fordi klimautfordringen er vår tids største 
samfunnsutfordring og setter rammene for mu-
ligheten vi har for å leve våre liv og utvikle våre 
samfunn. Hvis vi ikke løser klimakrisen knyttet til 
CO2, blekner det meste i forhold, fordi konsekven-
sene er så store, sier Fløystad.

maltby har Sittet  i gruppen i Norsk indus-
tri som har jobbet fram veikartet for nullutslipp i 
2050.

– Vi gjør dette rett og slett for å overleve, sier 
han.

– Vi prøver å knekke koden for hvordan vi kan 
produsere med minst mulig ressurser (energi, rå-
materialer og arbeidskraft) med minst mulig ut-
slipp for å være konkurransedyktige. Vi må finne 
en vei til å bruke mindre ressurser, for om vi skul-
le fortsatt som nå, ville vi hatt behov for 2.3 jord-
kloder for å betjene en befolkning på ni milliar-
der mennesker i 2050. Og det innser alle at ikke 
går. «Business as usual» er ikke et alternativ, sier 
Maltby.

Ett av prosjektene til bransjeorganisasjonen 
Eyde er «Fra Waste to value», der avfall fra én be-
drift brukes som innsatsfaktor hos en annen.

– I prosessindustrien innser vi at klimasaken vil 
være altomspennende framover. Å slippe ut CO2 
vil komme til å koste dyrt. Derfor vil vi sette i gang 
nå fordi det tar så lang tid å utvikle ny teknologi. 
Vi har innsett at ved å gjøre dette sammen har vi 
større sjanse for å lykkes, sier Maltby, og viser til 

at før forsket hver bedrift fram sine løsninger. 

i lindeSneS har allerede  GE Healthcare to 
store kostbare og omfattende prosjekter med am-
bisjon om å oppnå null utslipp av CO2 til luft og 
null utslipp til sjø innen 1. juni 2020. Det skal be-
driften få til ved å endre produksjonsprosessene 
for hovedproduktene sine. 

– Å gjøre slike endringer i farmasøytisk indus-
tri er både kostbart, tar lang tid og krever omfat-
tende dokumentasjon, fordi det skal godkjennes 
av legemiddelmyndighetene før endringene kan 
finne sted, forteller verksdirektør Jorunn Gisle-
foss.

– Vi ser likevel dette som nødvendig for å for-
berede oss på en fremtid hvor CO2-utslipp i enda 
større grad vil være negativt for miljøet, for klo-
den, sannsynligvis for økonomien, og ikke minst 
for omdømmet og mulighetene for å selge pro-
duktene i konkurranse med andre potensielt CO2-
frie produksjonsprosesser, sier hun.

Til neste år vil GE Healthcare søke om tillatel-
se til å øke produksjonen til ca. det dobbelte av da-
gens. For markedet for produktene som bedriften 
selger øker i takt med befolkningsveksten og den 
økte velstanden i verden. Samtidig skal utslippe-
ne reduseres.

Men om prosessindustrien skal overleve på 
Sørlandet og i Norge, mener den at myndighetene 
må være med på å dele risikoen med det store løf-
tet som trengs for å oppnå nullutslipp.

– Vi har verdensledende industri i Norge, og vi 
ønsker å bidra til å løse utfordringene som verden 
står overfor. Men vi trenger risikoavlastning. Bare 
teknologi kan løse dette. Men for å få utviklet den, 
må vi ha en dugnad med politikerne. Vi ber rett og 
slett det politiske Norge om å inngå et industripo-
litisk forlik, sa adm. dir. i Norsk Industri, Stein Li-
er-Hansen, på Arendalskonferansen i august. ▪

u

– dette er 
nødvendiG For å 
Forberede oSS på 
en Fremtid hvor 

Co2-utSlipp i enda 
Større Grad vil 
være neGativt 

For miljøet, 
For kloden, 

SannSynliGviS For 
økonomien.

Verksdirektør Jorunn Gislefoss 
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Ny oksygeNfabrikk: Per Ramsdal og  
Terje Næss ved siden av Glencores nye  
oksygenfabrikk. Med den sparer verket 
store summer på strøm og bidrar til å  
gjøre bedriften til den minst energikre-
vende av alle nikkelprodusenter i ver-
den. I tillegg: Fordi bedriften nå lager sitt 
eget oksygen til røsteproduksjonen, er det 
slutt på at flytende oksygen blir fraktet på 
svære trailere på E 18 fra Oslo.  
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