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å ny vei
OPPKJØP: Daglig leder ved Benteler Aluminium Systems AS på Raufoss, Svein Terje Strandlie, sier det
er bra for bildelfabrikken på Raufoss at Benteler kjøper Farsund Aluminium Casting AS.
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Benteler vil
kjøpe seg
sterkere i Norge
RAUFOSS: Benteler
Aluminium Systems på
Raufoss kan få Farsund
Aluminium Casting (FAC)
med på laget.

Haakon Berg Mathisen

stad, som nå pusser opp.
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Fikk 22.000 volt i kroppen

RANA/ HOV: En mann er alvorlig skadet etter at han fikk
22.000 volt spenning gjennom seg.
Mannen er elektriker og ulykken skjedde i 16.30-tida mandag ved
Botnstrand mellom Utskarpen og Flostrand i Nordland. Mannen
er i 40-årene og skal etter det Oppland Arbeiderblad erfarer være
hjemmehørende i Søndre Land.
Mannen ble transportert til Helgelandssykehuset Rana der han
behandles for brannskader på kirurgisk avdeling, melder Rana
Blad.
Det var andre personer til stede som varslet AMK-sentralen om
ulykken.
– Den ene personen jobbet i en stolpe da han fikk høyspenning
gjennom seg. En annen person som sto ved et strømskap på bakken
fikk også høyspenning i seg, sier operasjonsleder Bente Bygdås ved
Helgeland politidistrikt til Rana Blad.
Mannen som sto i stolpen ble kjørt til Helgelandssykehuset Rana
i ambulanse, mens mannen som sto på bakken selv tok seg til lege
for sjekk.
De to mennene jobbet for et firma som er innleid av Helgelandskraft. Arbeidstilsynet er varslet om arbeidsulykken, og politiet var i
går kveld på ulykkesstedet for å gjøre undersøkelser.

– Benteler-konsernet forhandler med Farsund Aluminium Casting, og vil kjøpe hele virksomheten, sier
Svein Terje Strandlie, daglig
leder i Benteler Aluminium
Systems Norway AS på Raufoss.
– Du kan ikke si noe
mer?
– Nei, men så lenge vi forhandler er det håp. Akkurat
nå holder vi på døgnet rundt
for å komme i mål før ferien
16. juli, sier Strandlie.
Farsund Aluminium Casting gikk konkurs i 2009,
og har siden den gang blitt
holdt i live av blant annet
Porsche, som har lett etter
en ny langsiktig eier.

Optimistiske ansatte

Tillitsvalgt ved Benteler på
Raufoss, Jørn Rønning, sier
de ser positivt på det planlagte oppkjøpet.
– Det viser at Benteler vil
satse på aluminium i Norge,
sier Rønning, som tror det vil
styrke bedriften på Raufoss
om Benteler kjøper FAC.
De ansatte i Farsund gleder seg også over oppkjøpsplanene, som kan sikre de
200 arbeidsplassene i Farsund Aluminium Casting i
årene framover, ifølge tillitsvalgt i FAC, Ken Roger
Hetland.
– Vi har lett etter en langsiktig eier, og nå håper vi at

Benteler vil satse på oss, sier Hetland.
– Alle tilbakemeldinger går på
at Benteler er en seriøs aktør, så vi
ser positivt på å få dem som eier,
sier Hetland.

Prisbelønnet

I fjor fikk Farsund Aluminium
Casting prisen Ingeniørbragden av
Teknisk Ukeblad. I begrunnelsen
skrev juryen:
«Bedriften er i dag verdensledende innen støpte aluminiumsdeler til en stadig mer krevende
bilindustri».
– FAC formstøper bildeler i aluminium, mens Benteler på Raufoss
hovedsakelig former aluminiumsprofiler, sier Strandlie i Benteler på
Raufoss.
Derfor mener Strandlie at det
kun vil være positivt for raufossbedriften om Benteler kjøper FAC.
– Med FAC på laget kan vi levere mer sammensatte løsninger,

og støpte aluminiumsdeler vi i dag
kjøper fra eksterne leverandører,
kan lages i Farsund, sier Strandlie.
Både de tillitsvalgte og ledelsen
sier de er enige om at Benteler og
FAC har mye å tjene på at Benteler
kjøper FAC.
– Sammen blir vi sterkere, sier
Strandlie, som håper kjøpsavtalen
undertegnes før han tar ferie neste
uke.

FAC
■ Farsund Aluminium Casting
(FAC) støper bildeler i
aluminium til blant annet
Porsche, BMW, Ferrari, Bentley
og Mercedes.
■ Eies av Porsche (70 prosent) og
administrerende direktør i FAC
Roger Cockroft (30 prosent
■ Omsatte i 2010 for 424
millioner kroner.
■ FAC har 200 ansatte

Kjørte av E-16
BEGNADALEN: En svart
Passat kjørte av veien sør for
Haugsrud bru tirsdag
formiddag.
Espen Amundrud Solhaug

Ulykken skjedde like før klokken 10 tirsdag. Den svarte bilen
var på vei nordover da ulykken
skjedde, og fire personer skal ha
vært i bilen.
Bilen kolliderte omtrent 200
meter sør for avkjøringen til
Haugsrud bru.
– To personer er kjørt til Ringerike sykehus for sjekk, og de to
andre er fraktet til legekontoret

I AUTOVERNET: Denne bilen
kjørte av E-16 i Begnadalen tirsdag.
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i Sør-Aurdal, opplyser Vestoppland politidistrikt.
Ingen ble alvorlig skadet, men
bilene ble totalskadd. Politiet etterforsker ulykken.

