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Forretningsområdene 

• Skip og skipsreparasjon 

– Vedlikehold, reparasjon, ombygging og klassing av alle typer 

fartøy 

• Subsea 

– Nybygging av subsea moduler og piping 

• Industri 

– Alle typer leveranser av stål og rør konstruksjoner 

• Rigg 

– Vedlikehold, reparasjon og klassing av rigg 

• Næringspark 

– Utvikling av industripark innen olje og gass, maritim og marin 

næring 

 



Sysselsetting på verftet 
Typisk bemanning 

• 115 egne ansatte 

• 100-300 innleide på eget anlegg 

• 0-100 på andre lokaliteter 
 

Lokale underleverandører 

• Provide 

• WIS 

• Fjord Pipe 

• Efinor 

• Premator 

• Vestnes Ocean 

• Fokus Elektro Maritime 

• Norblikk 

• Bistro to kokker 

• Polarny Maritime 

• Stryvo 
 



Sysselsetting på verftet 

Opplæringsbedrift 

• Lærlinger 

– Satser på de tradisjonelle fagene 

• Trainee 

– Utvikle egne ingeniører og lederkandidater 

• Praksisbedrift 

– Utplassering av studenter 

– Oppgaveskriving 

 



Krevende bransje 

• Varierende varighet og størrelse på oppdragene 

• Bemanne rett og kostnadseffektivt i et svingende marked 

• Sette sammen rett kompetanse 

• Tilpasset anlegg og produksjonslokaler 

• Rett verktøy og utstyr 

 

 

For å møte utfordringene er vi helt avhengige av et godt nettverk med underleverandører 

 

 

 



Å bygge bru mellom haugene 
 

 

 Offshore og maritim industri på Vestlandet 

 

• Hvor foregår verdiskapingen  

• Hvordan er kompetansen fordelt 

• Mange små, få store 

• Hvem kan påvirke 



Å bygge bru mellom haugene 

 

 
Hva skjer om vi ikke klarer å bidra til felles vekst og 

verdiskaping 

 

• Mindre vekst og verdiskaping for bedriftene 

• Konsekvenser for bedriftene 

 

 

 

 

 



Å bygge bru mellom haugene 
 

 

 

 Hva kan vi gjøre sammen 

 

• Glede seg over andre sin suksess 

• Fram snakke. Vi er mer attraktive om vi kan vise til lokal 

kompetanse 

• Samarbeide tettere om kompetanse og tjenester 

• Satse på klynger 

 

 

 

 

 


