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Så er hal D blevet 
færdig, og den forud- 
sete sammenlægning af 
maskinværkstedet og 
montageværkstedet kan 
finde sted som plan- 
lagt. Et vigtigt mål 
i NORDENS strategi er 
dermed nået. 

D - det leder tanken 
hen på D-dag - et en- 
gelsk udtryk for star- 
ten på en militær ope- 
ration, f.eks. inva- 
sionen i Normandiet. 

Ibrugtagningen af 
hal D skulle også ger- 
ne markere indlednin- 
gen i den fornyelses- 
proces, som har taget 
sin begyndelse på NOR- 
DEN gennem starten af 
UPS-projekterne. 

I dag kan vi næppe hu- 
ske, hvordan den gam- 
le hal så ud. For om- 
verdenen lyder det må- 
ske ikke særlig impo- 
nerende, at en ældre 
bygning bliver renove- 
ret, og et tag bliver 
hævet. Men for NORDEN 
betyder det et helt 
nyt værksted med 
enormt udvidede an- 
vendelsesmuligheder. 

At vi på NORDEN må 
søge at finde en pla-   

cering blandt de bed- 
ste på vort område er 
ikke en honnet ambi- 
tion, tværtimod er 
det et uomgængeligt 
krav, fremtiden stil- 
ler til os, hvis vi 
skal bevare vor plads 
på markedet. Derfor 
er det nødvendigt, åt 
vi sørger for at have 
en opdateret teknolo- 
gi og tidssvarende 
styrings- og planlæg- 
ningssystemer - og åt 
vi ikke mindst beva- 
rer vor konkurrence- 
dygtighed. 

Der er god baggrund 
for, at vi kan være 
med i den konkurrence 
fremover. Vi har et 
godt udgangspunkt i 
værkstedsbygninger og 
udstyr. Vi har gode 
samarbejdsforhold og 
en dygtig medarbejder- 
stab. Det er vigtigt, 
at vi gør os disse 
stærke sider bevidst 
og anvender dem som 
grundelementer i vor 
strategi. 

Det gælder om for os 
på NORDEN at ruste os 
til de krav, der vil 
blive stillet i 
90'erne, 
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Den gamle hal D



Orientering fra montageafdelingen 

Siden sidste udgave af 
OBS har vi afsluttet 
to opgaver. Montering 
af stålkonstruktionen 
for elektrofiltrene 
til NORDKRAFT i Aal- 

borg samt ombygning af 
ELS-anlægget i Pors- 
grunn. 

Afviklingen af stål- 
konstruktionen var 
afdelingens første 
større licitationsar- 
bejde og derfor natur- 
ligvis imødeset med 
spænding. Ved løsning 
af denne opgave føler 
vi bevist, at NORDEN 
står stærkt rustet, 
når det drejer sig om 
montage af store og 
tunge stålkoønstruk- 
tioner. 

    
  

I øjeblikket arbejdes 
der koncentreret med 
montagen af elektro- 
filtrene til Vendsys- 
selværket og NORD- 
KRAFT. Begge montager 
er tidsmæssigt inde i 
en kritisk fase, Vi er 
imidlertid overbevist 
om, at. vi i løbet af 
de næste 2 måneder 
har bevist, at NORDEN 
også kan håndtere den- 
ne type for montagear- 
bejde til tiden samt 
præstere den rette 
kvalitet. 

Foruden ovennævnte er 
vi i gang med følgen- 
de arbejder: Assistan- 
ce ved idriftsætning 
af FLS-anlægget i 
Porsgrunn. diverse   

montager ved FLS-for- 
søgsanlægget på DANIA, 
reparationsarbejde på 
DEF. Desuden er p.t. 
3 mand udsendt for 
FLS til henholdsvis 

Bulgarien, Holland 
og Frankrig. 

Af nye ordrer siden 
sidst kan nævnes 
montering af ny 
drivstation for 
kridttransportbånd 
54 i Rørdals kridt- 
grav samt installe- 
ring af et sækkerens- 
ningsanlæg også til 
Rørdal. Begge arbej - 
der er netop påbe- 
gyndt. 

IBJ 

Elektrofiltre på NORDKRAFT 
sektion 3 kedel 7 under montage



Samarbejdsudvalg 
Torsdag 1986-08-14 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: 
Arne Nielsen 

Fraværende: Willy Kok. 

Som suppleant for 
Henning Andersen var 
mødt Peder Holst Lar- 
sen. 

Arne Nielsen bød vel- 
kommen. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Der er endnu ikke til 
medarbejderkonkurren- 
cen mdkormet forslag 
til indretning af 
pakhuset. 
SPØ, Bend ver om svejse- 
tillæg er løst. 
Med hensyn til ar- 
bejdstøjets kvalitet 
oplyste N. Aa. Nør- 
gaard, at der frem- 
over vil blive ind- 
købt arbejdstøj af en 

bedre kvalitet. 

Forskellige udvalg 

Kantineudvalget af- 
holdt møde 1986-08-05. 
Alle afdelingsudvalg 
har afholdt møde si- 
den sidste SU-møde. 
Med hensyn til udbe- 
taling af forskud i 
samtlige akkorder op- 
lyste N. Aa. Nørgaard, 
at dette ikke vil bli- 
ve aktuelt, idet man 
ved afregning af lang- 
tidsløbende akkorder 
vil afregne disse 
å conto med jævnlige 
mellemrum. 
Ib Bach Jensen oply- 
ste, at burmanden på   

udearbejde fremover 
skal fungere som værk- 
tøjsmand på samtlige 
igangværende montage- 
pladser i Aalborg- 
området. 
Vedrørende sanitets- 
vogn på en af udear- 
bejdspladserne oply- 
ste Ib Bach Jensen, 
at der er stillet en 
vogn til rådighed for 
det samlede arbejde, 
og derudover ér der 
stillet et toiletrum 
til rådighed. 

Ordre- og produk- 

tionsfor hold 

Med kendte og reserve- 
rede ordrer er der i 
ladeværkstederne be- 

skæftigelse tzl 75 
mand i 12 uger (95 %) 
og i maskin- og mon- 
tageværkstedet til 15 
mand i 12 uger (75 %). 
Udearbejde: På Rørdal 
er der beskæftigelse 
til 8 mand i 8 uger, 
på Dania til 6 mand i 
6 uger, på DEF til 2 
mand i 1 uge, på NEFO 
til 12 mand i 20 uger, 
på Norsk Hydro til 2 
mand i 5 uger, på 
Nordkraft til 16 mand 
1 29% Uger. 
På rejsearbejde i ud- 
landet er der beskæf - 
tigelse til 1 mand i 
Bulgarien i ca. 3 må- 
neder, 1 mand i 
Frankrig i 14 dage 
og 1 mand i Holland i 
ca. 6 uger. 
Frede Jensen nævnte, 
at der er stor travl- 
hed på fabrikken for 
øjeblikket. Der arbej- 
des således i 3-holds- 
skift i hal P, for at 
møllehusene kan leve- 
res efter den opstil- 
lede plan. I hal S er 

  

  

    

man ved overarbejde 
nu ved at være i 
stand til at over- 
holde leveringstider- 
ne. 

De sidste forhandlin- 
ger vedrørende en 
ordre på 3 tanke til 
indbygning i et skib 
er i gang. 
Ib Bach Jensen nævnte, 
at der også for øje- 
blikket er travlhed 
på udearbejde, og der 
vil fra mandag på 2 
af montagepladserne 
blive kørt i 2-holds- 
skift i 5-6 uger, 
hvor det primært er 
svejsning, det drejer 
sig om, ligesom det i 
en periode har været 
nødvendigt at have 
assistance udefra af 
5 mand for at komme 
igennem ferietiden, 
og der vil fortsat 
være brug for 4 mand 
udefra i de næste par 
uger for at komme 
over en svejsepukkel. 
Ordremulighederne for 
udearbejdsafdelingen 
ser gunstige ud. 
Investeringer: Spil- 
devandsledning fra 
vestsiden af hal M 
til nordsiden af hal 
P samt del til hal R, 
brugt rundsav i af- 
korterværkstedet, 
tagrende i hal M, 
dele for transporta- 
bel PC'er, Dantekst i 
planlægningsafdelin- 
gen, spændingsudjæv- 
ner for computer i 
hal N, printer til 
computer, køleskab 
til kantinen. 

  

Arbejdstids- 

forkortelse 

Peder Christensen 
foreslog, at man ved 
arbejdstidsforkortel- 
sen i tiden indtil 
l. marts arbejder 40 
timer om ugen og der-



ved opnår at kunne 
få 1 uges ferie til 
fri disposition, hvis 
man ønsker det, idet 
der efter ferieplanen 
i forvejen er 3 dage 
til rådighed, og øn- 
sker man ikke 1 uges 
ferie, kan man tage 

disse timer som af- 
spadsering. 
Da der også var andre 
muligheder, blev SU 
enige om at nedsætte 
et udvalg bestående 
af Peder Christensen 
og N. Aa. Nørgaard, 
der til næste SU-møde 
kommer med et forslag 
til arbejdstidsfor- 
kortelsen. 

Eventuelt 

Arne Nielsen takkede 
for en god og udbyt- 
terig studietur for 
SU-medlemmerne til 
ELS-Lui 1 juni. 
Peder Christensen 
gjorde opmærksom på, 
at mønttelefonen i 
kantinen ikke er i 
orden. N. Aa. Nør- 
gaard vil sørge for, 
at telefonen bliver 
bragt i orden. 
Bent Pedersen fore- 
slog, at man også fik 
en mønttelefon op i 

  

en af hallerne. N. Aa. 

Nørgaard vil se på 
dette spørgsmål. 
N. Aa. Nørgaard oply- 
ste, at den årlige 
familiefest er fast- 
sat til 6. september. 

Peder Christensen 
foreslog, at man fra 
indkøbsafdelingen 
skaffede lidt rekla- 
me, balloner eller 
lignende, til festen. 
Peder Holst Larsen 
gjorde opmærksom på, 
at istandsættelsen af 
skurvogne på Rørdal 

e er tilendebragt, 
hvortil Ib Bach Jen- 
sen svarede, at det 
skyldes, at man ikke 
har kunnet frigøre   

vognene, men aftalen 
er indgået med hånd- 
værkerne. 
På Bent Pedersens fo- 
respørgsel, om der 
skal gøres mere ved 
hal S, svarede Frede 
Jensen, at dersom 
Norden kommer til at 
lave dele til afsvov- 
lingsanlæg, vil det 
nok ske i hal 5, men 
der er ingen konkrete 
planer om at ændre 
hal 5 for øjeblikket. 
Frede Jensen oplyste, 
at brokranen vil bli- 
ve revet ned. 
Kurt Møller Nielsen 
foreslog med hensyn 
til de grønne områ- 
der, at der bliver 
sået græs, hvor det 
kan lade sig gøre, så 
områderne bliver nem- 
mere at holde, og fa- 
brikken vil blive pæ- 
nere. 

  

Næste mødeleder: 
Ib Bach Jensen. 

Mødet hævet kl. 

Kantine - 
udvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 1986-08-05. 

1. I forbindelse med 
den fugtige luft i 
omklædningsrummet 
vil man forsøge at 
anbringe ventila- 
torer i udluft- 
ningshætterne. 

16.45, 

  

Ny ordre 
lil NORDEN 
NORDEN har 1986-06-16 
fået en ordre på 
fremstilling og mon- 
tage af 3 begtanke. 

Tankene har en diame- 
ter på 6 m, en længde 
på 14,5 m og vejer 
ca. 60 tons, så det 
kan nok siges, åt der 
her er tale om tanke 
i sværvægtsklassen. 

Færdigmontagen af tan- 
kene, som skal foregå 
på skibet ved NORDENs 
kaj, består i færdig- 
montage af rørsyste- 
mer og diverse funda- 
menter. 

Tankene skal fremstil- 
les i samme tidsrum 
som mølletårnene, så 
der bliver pres på 
rullebukke og automat- 
svejseudstyret i frem- 
stillingsperioden, 
men NØRDEN har jo før 
klaret vanskelige og 
store opgaver, så det 
skal også nok lykkes 
denne gang. 

VJ 

Stof til oktober- 
nummeret af NORDEN- 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde se- 
nest 2. oktober.



ol-studietur til Libeck 
SU drog torsdag i uge 
625 ud på en studie- 
tur til FLS' maskin- 
fabrik i Libeck. 

De 11 deltagere fik 
en ovenud fin modta- 
gelse. Allerede ved 
ankomsten torsdag af- 
ten var der arrange- 
ret spisning i en af 
Luibecks ældste re- 
stauranter, Schiffer- 
gesellschaft. En re- 
staurant med et sær- 
ligt miljø, som date- 
rer sig helt tilbage 
til Libecks storheds- 
tid som handelsplads. 

Besøget på fabrikken 
delte sig i 2 afsnit; 
en grundig gennemgang 
af de ideer og mål, 
som fabrikken drives 
efter i dag, og en 
mindst lige så grun- 
dig rundtur i værk- 

stederne. 

Lubeck-fabrikken har 
i de seneste år været 
udsat for en kraftig 
nedgang i ordremæng- 
den fra FLS på grund 
af, at der ikke er 
leveret anlæg med tysk 
kapital. Disse forhold 
truede for et par år 
siden virksomheden i 
en sådan grad, at 
lukning eller frasalg 
kunne komme på tale. 

På Lubeck-fabrikken 
gav man imidlertid 
ikke op. Der blev fo- 
retaget en kraftig 
reduktion af kapaci- 
teten, så den blev 
bragt i overensstem- 
melse med de relevan- 
te muligheder, der 
kunne findes for op- 
gaver uden for FLS. 
Samtidig blev alle 
sejl sat til for at 
skaffe ordrer fra 
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fremmede kunder, og 
det er lykkedes i en 
sådan grad, at fabrik- 
ken - med den reduce- 
rede stab - næsten 
konstant har haft en 
fuld belastning. 

Virksomheden sigter 
mod anvendelse af ny 
teknologi på alle 
fronter. Med et nyan- 
skaffet EDB-anlæg er 
det hensigten at etab- 
lere og videreudvikle 
et godt grundlag for 
en rationel produk- 
tionsplanlægning. 

Værkstederne var præ- 
get af meget store - 
og også i stigende 
grad fuldt moderne - 
værktøjsmaskiner. Det 
hidtidige flagskib - 
Nordeuropas største 
drejebænk med 8 1/2 m 
drejediameter - er ved 
at blive overhalet af 
et meget moderne bear- 
bejdningsværk for ho- 
risøntal fræsning. 

Stor opmærksomhed 
fremkaldte en moderne 
numerisk styret dre- 
jebænk, hvor selve ma- 
skinbetjeningen fore- 
gik ved hjælp af en 
skærm, hvorpå man som 
på et TV kunne sé stå- 
lets bevægelse. Maski- 
nen havde medvirket 
til en kraftig reduk- 
tion af bearbejdnings- 
tiden for bolte. 

Af produkter kunne vi 
se store hydrauliske 
enheder til pælened- 
ramning for offshore- 
platforme og vandbrem- 
ser til afprøvning af 
skibsmotorer. 

På Lubeck-fabrikken 
har man optaget en 
produktion, nemlig af   

et dansk udviklet 
svejseudstyr VACUMIG, 
som man dels frem- 
Stiller og dels fore 
står forhandlingen af 
i Tyskland og omkring- 
liggende lande. Anlæg- 
gene fremstilles i en 
særlig afdeling af 
fabrikken, og mulig- 
hederne blev demon- 
streret af salgsche- 
fen for VACUMIG-af- 
delingen. 

For os på NORDEN er 
der mange paralleller 
i forholdene i Libeck. 
Deltagerne kunne nik- 
ke genkendende til 
mange af Lubeck-fa- 
brikkens problemer og 
løsninger, og det vil 
være fornuftigt frem- 
over at sammenholde 
de 2 virksomheders 
mål og ideer. 

Der blev i den før- 
bindelse også drøftet 
de muligheder, der 
ligger i den fælles 
salgsindsats, som de 
tre maskinfabrikker 
FLS-M, FLS-Lå og 
FLS-NO har iværksat. 

Luibeck-fabrikken er 
en virksomhed, der 
dirrer af foretagsom- 
hed. Der er en ide- 
rig og inspirérende 
ledelse bakket op af 
en særdeles interes- 

seret medarbejder- 
stab. 

Et enigt SU kunne ved 
hjemrejsen konklude- 
re: Man kan sandelig 
lære noget af eksemp- 
let i Libeck!



     
      
   

Værterne og 
gæsterne 

Fra den store 
værkstedshal 

   FLS-Li er en 
lille fabrik med 

store maskiner 

i



Ulykkesstatistik 

1983 84-88 
Beregningsgrundlag for NORDEN: 

  

Antal ulykkes- Antal tabte 
åAntal præsterede arbejdstimer tilfælde arbejdsdage 

1985 1984 1983 1985 1984 1983 | 1985 1984 1983 
  

Akkordarb. 163.207 203.862 160.980 11 15 9 122: 138 100 

Tidlønsarb. 86.163 128.487 118.472 6 6 0 65 37 0 

Tilsammen 249.370 332.349 279.452 17 21 3 187 175 100 

Beregning af ulykkesfrekvens og fravær: 

  

Ulykkesfrekvens Fravær 

Norden: 

Åkkordarb. 67,4 73,6 55,9 6,0 5,4 5,40 

Tidlønsarb. 69,6 46,7 nn 6,0 2,3 0,0 

Tilsammen 68,2 63,2 32,2 6,0 4,2 9 

Maskinfabrikker: 

Akkordarb. 67,1 BE 48,7 4,7 4,2 2,9 

Tidlønsarb. 5L,å 44,5 43,0 3,9 2,0 3,0 

Tilsammen 5595 47,8 44,8 4,1 3,4 5,0 

Jernindustri i øvrigt: 

Akkordarb. 67,1 575 48,7 4,7 4,2 270 

Tidlønsarb. 5155 44,5 43,0 3,9 2,9 3,0 

Tilsammen 555 47,8 44,8 4,1 3,4 3,0   
Ulykkesfrekvensen er antallet af ulykkestilfælde pr. 1 million præsterede arbejdstimer. 

1.000.000 x 11 
163.207 

Eksempel, akkordarb.: 67,4 

Fraværet er antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede arbejdstimer. 

En arbejdsdag i en femdages uge er på 8,00 arbejdstimer. 

Eksempel, akkordarb.: (122 x 8) x 1000 … 60 

1634207



    

ET GODT TIPS: 

  
VÆR VÅGEN 

FOR 

SIKKERHEDEN!



Resultat af derieproduktion 
konkurrence på NORDEN 
Den rigtige løsning 
af opgaven i sidste 
nummer af OBS var: 
3 timer. 

Det har åbenbart 
voldt store problemer 
at regne løsningen 
ud, da der kun er 
indkommet få forslag 
til løsningen. 

Blandt de rigtige 
løsninger har vi ud- 
trukket vinderen, som 
blev: Carl-Johan Jen- 
sen.     

Mølletårnsproduktionen 
skrider planmæssigt frem 

På rejse 
BULGARIEN 

Bent Sønderby Larsen 
rejste 21. juli til 
ZAIMOW. Varighed 
ca, 3 måneder. 

FRANKRIG 

John Sloth Pedersen 
rejste 29. juli til 
CORMEILLES. Varighed 

14 dage. 

HOLLAND 

Viggo Hedegaard rej- 
ste 7. juli til ENCT. 
Varighed ca. 6 uger.   Her bliver mølletårn nr. 1 

afsendt til galvanisering   
10



Personalia 

Udlærte 

1986-07-01: 

Bjarne Lund udlært som pladesmed 

1986-07-02: 

Jan Pedersen udlært som maskin- 
arbejder 

Fødselsdag   

Bendt Kjærsgaard fylder 50 år 
1986-10-12 

      
1986-07-09: 

Flemming Severinsen udlært som 
pladesmed 

Personale 

  
Kai Andersen er fra 1986-08-01 
ansat som maskintekniker på teg- 
nestuen 
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Nyt fra sporten 
Fodboldturneringen er inde i den 
afsluttende fase, og opnåede re- 
sultater er som følger: 

Hold Resultat 

Sundby 1 - Norden 4-1 
Norden - DAC 2 1-1 
Bates 2 - Norden 1-9 
Norden - Fibertex 1 3=2 
Norden - Solar 30) 
EBJ - Norden 3-0 
DESMI - Norden 3-1 
Norden - Sundby 1 Afbud 
DAC 2 - Norden 3-3 
Norden - DESMI 2-2 
Fibertex 1 - Norden 2-4 

Firmaet har med velvillighed be- 
vilget et komplet sæt fodboldtøj 

med tilhørende transporttaske. 
Trøjefarven, som i mange år har 
været gul, ændres nu til hvid, 

  
  

netop for at tangere farverne i 
NORDENS nye løgo. Der vil i næ- 
ste nummer af OBS kunne fremvi- 
ses et billede af NORDENs flot- 
teste fodboldhold. 

Der er til Aalborg Firmasport 
afgivet tilmelding på 11-mands 
fodbold cup turnering, billard- 
turnering, bordtennisturnering 
og badmintonturnering. 

Eventuelle interesserede for 
ovenstående kan rette henven- 
delse til Calle, tlf.: arbejde 
13 33 33; lokal 27, privat: 
18 53 19; 

p.5S. Datoen for idrætsfesten er 
fastlagt til lørdag den 8. 
november. 

Calle 

  
Det er Deres tur til at trække, fru Jensen ...1 

H&S TRYK 100 183293


