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Ny kran løfter høyere og videree

I dag, siste dag i april, teller vi 1500 mann innenfor

Behovet for energi synes ustoppelig, og olje og gass

Til slutt vil jeg berømme alle gode krefter fra egne

portene. Da er det naturligvis dagen i dag (som går

vil i mange år være en viktig energibærer. Verdens

rekker, leverandører og kunder, som står på og viser

så altfor fort) som opptar de fleste av oss. Tid til å

knapphet på ressurser vil bli fremtredene i takt med

et utrolig engasjement for å ferdigstille ”Scarabeo

løfte blikket fremover har det vært lite av den siste

befolkningsveksten og ønsket om velstandsøkning.

8”. Riggen har vært et utfordrende og vanskelig

tiden. Å skrive leder til Westcontact er derfor en

Det betyr at høye energipriser er kommet for å bli

prosjekt å overta stafettpinnen på. Et eskalerende

god anledning til synse litt om fremtiden, hvor er vi

fram til eventuelt nye verdenssenarioer igjen snur

jobbomfang gav oss utfordringer i å bygge en

og hvor vil vi.

på fundamentale forhold. Vi får håpe at det er litt

organisasjon i takt med veksten. Vi har lagt 6

tid frem til det. Vi er derfor optimister og tror at

måneder bak oss, og prosessene glir stort sett

Årene fra 2009 til 2011 har gitt oss muligheter til

vi generelt skal ha god aktivitet de neste årene.

veldig bra. Noen utfordringer har vi fortsatt, og nye

å oppgradere anlegget, og vi er godt rustet for

Kampen om de gode hodene ser vi allerede er

vil komme, men på alle nivåer vises en fantastisk

det oppsvinget i offshore- og verftsnæringene

startet, og det er viktig at vi klarer å videreutvikle høy

vilje til å komme videre. Team fra mange nasjoner og

vi nå ser kommer. Totalt er vi i ferd med å

kompetanse på våre områder.

ulike kulturer skal jobbe i lag og finne ut av det med

Westcon skal i 2011 bytte ut den
gamle Demag-kranen på midtre
riggkai med en ny og større
portalkran. Den nye Krøll-kranen kan
løfte en makslast på 160 tonn, og får
en maksimal løftehøyde på
140 meter.

blir at vi nå kan ta på oss større løft
til en rimeligere pris. I tillegg får de nå
en stor kran tilgjengelig under hele
verftsoppholdet, og slipper å være
avhengige av kranskip. Westcon vil
for eksempel kunne løfte på plass
en ny riggkran i ett hiv, en operasjon
som kan spare kundene for en uke
med landligge sammenlignet med
i dag, opplyser prosjektleder for
portalkranen, Reidar Matre. Han
legger til at Westcon investerer rundt
60 millioner kroner i den nye
Krøll-kranen.

Skipsreparasjonsavdelingen har også blitt styrket

I vår valgte vi å gjøre noen navneendringer for bedre

Italia er så absolutt med på å sette farge på livet på

med tørrdokkene på Karmsund og på Helgeland,

å avspeile aktivitetene og profilere gruppetilhørighet

verftet.

– Med ny krane øker vi rekkevidden
for kranen på midtre riggkai fra
40 til 85 meter. Løftehøyden øker
med 100 meter. Dette gir oss god
dekning ut over riggene som er på
verkstedopphold, og vi blir også i
stand til å løfte komponenter helt opp
i boretårnene. Fordelene for kundene

og vi får mange gode kundetilbakemeldinger på

for selskapene i gruppen. West Contractors AS er

disse anleggene. Markedet for skipsbygging fikk

blitt Westcon Yard AS og Vassnes Elektro AS er

seg en knekk under finanskrisen, men vår styrke

blitt Westcon Power & Automation AS. De er nå

har vært at vi har flere ben å stå på. Nå merker

sammen med Westcon Løfteteknikk likestilt under

vi også økende vilje til å bygge nye fiskebåter og

paraplyen Westcon Group AS. Vi ønsker med det å

Øystein Matre

Kjøpte ingeniørselskap i Polen

Satte fokus på ingeniørbehovet

offshorefartøyer, og vi tror at vi i løpet av 2012 igjen

kommunisere at alle selskapene nå er likestilte.

Konsernsjef
Westcon og Imenco har sammen
kjøpt opp Genfer Design, et
ingeniørselskap i den polske byen
Stettin. Eierskapet er fordelt likt
mellom Westcon og Imenco, og
begge parter har sammenfallende
strategi for oppkjøpet.

– Vi har et stort behov for flere lokale
ingeniører, men i dag utdannes det
ikke nok.

fullføre et investeringsprogram på 160 millioner.

hverandre. Dette har gått seg til, og våre venner fra

utruster nye fartøyer.
Nøkkeltall 2010

Omsetning
MNOK

Resultat e.
skatt MNOK

Antall
ansatte

Westcon Yard

1500

73

400

Westcon Løfteteknikk

150

3,5

100

Westcon Power & Automation

170

7

140

Konsern

1820

83

640

Genfer Design har sin bakgrunn
fra skipsdesign og består av 13
fast ansatte ingeniører med høy
spisskompetanse innen generell
skipsdesign/modifikasjoner og
disiplinene stål, styrkeberegning,
FEM-analyser, rør/maskin, samt
elektro og automasjon.

Westcon har som mål å gjøre
Genfer Designs personell kjent med
våre arbeidsmetoder, for deretter
å benytte oss av deres ressurser i
perioder hvor vi har behov for å øke
ingeniørkapasiteten. Samtidig skal
Genfer Design fremdeles stå på egne
ben og fortsette med å ta prosjekter i
egen regi.

Dette var budskapet Westcon og
data- og konsulentfirmaet Omega
hadde til 25 skolerådgivere fra en
rekke ungdoms- og videregående
skoler på Haugalandet, da disse
fikk en orientering og omvisning i
industrimiljøet i Ølensvåg 17. mars.
Samlingen var et samarbeid mellom
flere industribedrifter i regionen,
Haugalandet skole- og arbeidsliv,
Karrieresenteret og Maritimt
Forum. I tillegg til presentasjonene

fra Westcon og Omega, fikk
rådgiverne også en orientering om
ingeniørutdanningen på Høgskolen
Stord/Haugesund.
– Målet med samlingen var å
vise skolerådgiverne de mange
spennende mulighetene som lokalt
næringsliv kan tilby ungdommer som
velger realfag og ingeniørutdanning,
sier personalleder Gunnlaug
Habbestad i Westcon.
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Westcon Yard AS
N-5582 Ølensvåg
Tel: +47 53 77 50 00
Fax: +47 53 77 50 01
westcon@westcon.no

Har du meninger eller innspill til dette
magasinet kan disse sendes til
goril.eidhammer@westcon.no

I juni lanserer Westcon en helt ny
internettportal på www.weston.no.
Her vil hele konsernet bli presentert.
– Med den nye konsernportalen
ønsker vi å vise kundene hele
omfanget av hva Westcon Group
har å tilby. Den nye nettsiden blir
bedre og mer oversiktlig, og vi gjør
det lettere for kundene å navigere
mellom de ulike datterselskapene i
Westcon Group, sier nettredaktør
Gøril Eidhammer.

Møt oss på Nor-Shipping!
24. til 27. mai arrangeres NorShipping 2011 på Lillestrøm. Messen
er Norges viktigste utstillingsvindu
som sjøfartsnasjon, og Westcon er
selvsagt på plass. På stand nummer
D01-28 treffer du Westcon Yard, og
på stand nummer D02-32 finner du
Westcon Power & Automation og
Westcon Løfteteknikk. Velkommen
innom for en hyggelig prat!

smånytt

leder
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Westcons ledere

Samkjørte
og rustet for
framtiden
Ved å samarbeide tettere
som likestilte selskaper, skal
Westcon Yard, Westcon Power
& Automation og Westcon
Løfteteknikk utnytte den
samlede kompetansen enda
bedre – til beste for Westcon
Groups kunder.

W

estcon Group har i vår reorganisert selskapsstrukturen
og gitt to av selskapene i konsernet nye navn.

Westcon Yard (tidligere West Contractors), Westcon Power
& Automation (tidligere Vassnes Elektro) og Westcon
Løfteteknikk er nå tre likestilte søsterselskaper i Westcon
Group. Tidligere var de to sistnevnte datterselskaper til
Westcon Yard.
– Westcon er et merkenavn som er godt kjent i offshoreog shippingindustrien. Ved å samle og sidestille de tre
selskapene under én felles paraply, ønsker vi å styrke dette
merkenavnet ytterligere både nasjonalt og internasjonalt,
forklarer Øystein Matre, konsernsjef i Westcon Group
og administrerende direktør i Westcon Yard, Karl Johan
Jentoft, daglig leder i Westcon Løfteteknikk, og Geir Odland,
administrerende direktør i Westcon Power & Automation.

juni 2011

5

6

Westcontact

juni 2011

7

- Ved å samle og sidestille de tre selskapene under én felles
paraply, ønsker vi å styrke dette merkenavnet ytterligere både
nasjonalt og internasjonalt
Øystein Matre, konsernsjef i Westcon Group

Westcon Group AS

Westcon Power
& Automation AS

Westcon Yard AS

Westcon
Løfteteknikk AS

• Omsetning 2010: 1,5 milliarder kroner.

• Omsetning 2010: 170 millioner kroner.

• Omsetning 2010: 150 millioner kroner.

• 400 ansatte.

• 140 ansatte.

• 100 ansatte

• Består av verft i Ølen, et dokkanlegg på
Karmøy, samt en avdeling for offshore- og
ingeniørtjenester i Stavanger. I tillegg eier
Westcon Yard 50 prosent av Westcon
Helgeland og det polske ingeniørselskapet
Genfer Design.

• Virksomhet i Ølen (installasjon), på Karmøy
(automasjon) og Stord
(design/konsulent tjenester).

• Hovedkontor i Haugesund, avdeling i
Stavanger og salgskontor i Bergen.

• Har tre forretningsområder: Riggreparasjon
med offshoretjenester, skipsreparasjon, og
skipsbygging.

• Forretningsområder: Elektro- og
instrumentinstallasjon, design og
installasjon av automasjonsanlegg,
samt ingeniørtjenester for skips- og
offshorenæringen.

• Forretningsområder: Kontroll, sertifisering
og salg av løfteutstyr, NDT og
tilkomstteknikk.
• Kurs og opplæring

Slik ser den nye selskapsstrukturen i Westcon Group ut.

F. venstre Geir Odland, Øystein Matre og Karl Johan Jentoft

– Når alle tre selskapene

å sikre Westcon en del av denne

Ved å sidestille Westcon Power

– Den oppfatningen deler jeg

presenterer seg som likestilte,

veksten.

& Automation og Westcon

100 prosent. Jeg har vært ansatt

Utfyller hverandre

Ferdigstillingen av ”Scarabeo

og montering av boretårnet på

kundeporteføljer.

og med felles navn som

– Vi har nå lagt forholdene til

Løfteteknikk med Westcon Yard,

i Løfteteknikk siden 1993, og i

– Hvordan skal dere dra nytte av

8”-riggen er kanskje et godt

”Leiv Eiriksson” i Tyrkia, og de

– Om vi for eksempel ser

eksempel på dette, mener

tre selskapene har til sammen

på riggeierne i det norske

tydeliggjør koblingen til eieren

rette for enda bedre og mer

ønsker konsernet også å gjøre

de fleste av årene har vi vært et

hverandre?

Westcon Group, gir det oss

effektivt samarbeid mellom

det lettere for de to førstnevnte

datterselskap under Westcon

– De tre selskapene har ansatte

Odland.

hatt 80 mann i arbeid på riggen.

offshoremarkedet, har Westcon

større troverdighet og tyngde i

våre tre selskaper, slik at vi i

selskapene å vokse og utvikle

Yard. Det har vært en positiv

med ulik erfaring og kompetanse.

– Vi ser også en del

Øystein Matre legger ikke skjul på

en fot innenfor. Men det gjenstår

markedet. Det er også et tydelig

fellesskap kan ta på oss nye typer

seg innenfor egne nisjer.

opplevelse, men vi har sett

Vi kompletterer hverandre godt.

stordriftsfordeler på

at konsernet ser mot utlandet.

fremdeles mye upløyd mark. Ved

og viktig signal til både kunder og

oppdrag. Vi kan i større grad enn

– Både Westcon Løfteteknikk og

et behov for å organisere oss

Ved å samarbeide tettere og

kostnadssiden. Om vi kan

– Den internasjonale aktiviteten

å hente ut synergier i vår felles

jobbe mer effektivt sammen,

til mange av Westcon-kundene

kompetanse, kan vi helt sikkert

ansatte om at eierne satser på

før opptre som én leverandør,

Westcon Power & Automation

litt annerledes for framtiden.

bedre som likestilte aktører, kan

oss, supplerer Odland.

i et marked der stadig flere

skal fremdeles være sentrale

Nå fornyer vi oss i fellesskap,

vi utnytte denne kompetansen

og samordne en del innkjøp og

kan fort resultere i at vi får flere

øke oppdragsmengden i dette

kunder ønsker å forholde seg til

leverandører sammen med

samtidig som vi tar vare på de

enda bedre - til beste for

støttefunksjoner bedre enn vi

internasjonale prosjekter, spår

segmentet, mener han.

Blir totalleverandør

totalleverandører. For slike kunder

Westcon Yard. Samtidig er det

gode verdiene i hvert enkelt

kundene. Jeg mener Westcon

gjør i dag, vil det helt klart øke

konsernsjefen i Westcon Group.

De fleste prognoser spår vekst

er soliditet, økonomi, stayerevne

er viktig at de to selskapene

datterselskap. Endringene er

Group nå framstår som en

konkurranseevnen vår ytterligere,

I tillegg til nye typer oppdrag

i det norske offshoremarkedet

og et bredt spekter av tjenester

lever sine egne liv, og utvikler

også viktige for å styrke Westcon-

sterk totalleverandør til de

legger Jentoft og Matre til.

for nye kunder, ser Karl Johan

framover. Med en mer slagkraftig

viktig, og Westcon har alle disse

seg i forhold til sine egne

identiteten hos de ansatte,

petromaritime næringene, og tror

Westcon Group har i år

Jentoft også stort potensial i de

gruppering, ønsker ledertroikaen

kvalitetene, påpeker Matre.

kundegrupper, poengterer Matre.

påpeker Jentoft.

det kan gi oss nye muligheter.

samarbeidet om demontering

tre selskapenes eksisterende

Rigg
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“Scarabeo 8”

Vårt største prosjekt noensinne

– ”Scarabeo 8” viser at
Westcon er i stand til å takle
omfattende oppdrag, mener
prosjektleder Endre Matre.

W

estcon fikk i oktober i fjor den prestisjetunge
kontrakten på å reparere brannskader og

ferdigstille Saipems nye borerigg, ”Scarabeo 8”. Siden
ankomsten i Ølensvåg 3. november, har det yret av liv
om bord på riggen og på verftsområdet rundt.

Westcontact

juni 2011
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det dukker stadig opp nye jobber vi skal
utføre, legger karene til.
Begge er stolte av at Westcon fikk oppdraget,
i tøff konkurranse med andre store
industriaktører.
– Saipem har fått utført mange
riggreparasjoner hos Westcon tidligere. De vet
at vi får ting gjort og leverer i tide. Det er nok
mye av årsaken til at vi også fikk ”Scarabeo
8”, tror generalformennene.
”One stop shop”

”Scarabeo 8”:

Første test for ny sjøbunn

positiv for hele Westcon Group.

• Den halvt nedsenkbare riggen skal operere for ENI Norge på Goliat-feltet i
Barentshavet.

I løpet av mai kommer Westcon Yards neste

– Her får vi virkelig dratt nytte av den nye

• Understellet ble bygget ved Sevmash Yard i Severovdinsk i Russland, før
skroget gikk til Fincantieri Shipyard i Palermo i Italia for sammenkobling
med topside og ferdigstilling. En brann i aktre søyle i juni i fjor, ødela det
meste av kabelnettet om bord. Riggen kom til Westcon i november 2010 for
ferdigstilling og reparasjon av brannskader.

Endre Matre mener gigantjobben er veldig

Røringeniørene Arne Vaka (t.v) og Odd Rune Tendal bidrar til at ”Scarabeo 8” kommer stadig nærmere ferdigstillelse.

strukturen i konsernet, og får utnyttet
kompetansen i gruppen på en god måte. Nå

– Grovt regnet har vi i overkant av 1200

Generalformennene Rune Håheim (mekanisk)

kan vi virkelig være en ”one stop shop”, der

personer i sving på prosjektet hver eneste

og Stig Arild Skrunes (rør) i Westcon Yard kan

kundene får en totalpakke fra Westcon, mener

fortelle om en hektisk hverdag.

Matre.

omfanget av arbeidsoppgaver, gjør ”Scarabeo

–De faglige utfordringene på ”Scarabeo 8”

Han roser samarbeidet med Saipem, som

8” til det største prosjektet i konsernets

skiller seg ikke så mye fra riggprosjekter vi

selv har 200 personer i Ølensvåg under

historie, forteller prosjektleder hos Westcon,

har hatt før. Utfordringene nå er i hovedsak

verftsoppholdet.

Endre Matre.

de mange jobbene som skal gjøres, og

dag, fordelt på operatører og ingeniører. Antall
mennesker som er involvert, og det store

alle menneskene som er involvert. Med

– For prosjektorganisasjonen vår er det utrolig

Hektisk hverdag

så mye folk i arbeid, har vi en veldig stor

interessant og spennende å få jobbe tett og

Westcon Yard har ansvar for mekanisk

koordineringsjobb, forteller Håheim og

integrert med et så stort og profesjonelt firma

ferdigstillelse og comissioning av riggen, samt

Skrunes, som har ansvar for rundt 100

som Saipem. Vi lærer mye om hvordan de

en del modifikasjoner på systemene om bord.

personer innen hver sin disiplin.

tenker, og får brynt vår måte å jobbe på opp
mot deres metoder. På den måten utvikler

I tillegg tar Westcon Power & Automation
seg av all elektroinstallasjon, og Westcon

– En annen forskjell er at tidligere riggjobber

vi oss, og jeg tror dette samspillet gjør at

Løfteteknikk skal utstyre riggen med kraner til

stort sett har vært korte, intense oppdrag,

Westcon kommer ut av dette prosjektet med

materialhåndtering.

der vi har visst alt vi skulle gjøre fra starten av.

enda sterkere konkurranseevne, avslutter

Dette prosjektet har mye lengre varighet, og

Endre Matre.

• Riggen er i stand til å tåle arktiske forhold og skal også utstyres med et
dynamisk posisjoneringssystem (DP) som tillater boring på dypt vann.
• En sjettegenerasjonsrigg med dobbelt boretårn, som skal ha stor kapasitet
og yteevne med tanke på en lang fremtid i Norge.
• ”Scarabeo 8” vil få en fast besetning på 207 personer

store riggprosjekt, ”West Epsilon”, til Ølensvåg for
vedlikehold og modifiseringer. Jackup-riggen blir da
vår aller første test av den nye sjøbunnen som er
laget utenfor kaianlegget på verftet.
– For å legge forholdene bedre til rette for jackuprigger har vi utbedret dybden i havnebassenget,
og laget tre nye ”puter” som beina på riggene skal
stå på. Nå skal vi være godt rustet for å ta imot
denne typen rigger, sier leder for ”West Epsilon”prosjektet, Rolf Eikemo.

Over 200 km med kabler

betyr det at vi har mellom 400

Om bord på ”West Epsilon” venter det mye arbeid

Westcon Power & Automation

og 500 personer involvert i

for Westcon Yard, Westcon Løfteteknikk og

står for all utbedring og

”Scarabeo 8”. Det er et tall

Westcon Power & Automation. Til sammen vil de

ferdigstilling, samt en del

som kommer til å vokse utover

tre selskapene ha 150 til 200 personer i arbeid på

utstyrsleveranser, til det elektriske

våren og sommeren, opplyser

prosjektet.

anlegget, instrumenteringen

prosjektleder Kåre Mannes,

og telekommunikasjonen

som anslår at Westcon Power

– En av de store jobbene blir å skifte ”fottøy” på

på ”Scarabeo 8”. Dette er

& Automation vil legge ned et

riggen. Ut fra hvilke bunnforhold jackup-rigger

en gedigen jobb, som blant

par hundre tusen arbeidstimer i

arbeider på, bruker de ulike typer footings, det vi

annet inkluderer: * Fjerning av

riggprosjektet.

på norsk kaller truger, på plattformbeina. Vi skal
demontere ”Sleipner-trugene” som står på i dag,

brannskadde kabler. * Elektrisk
installasjon med legging av minst

Av selskapets 140 egne ansatte,

før vi utstyrer riggen med ”Huldra-truger”. ”Sleipner-

200 km nye kabler. *Testing

arbeider rundt 100 personer

trugene” skal vi så mellomlagre på sjøbunnen hos

og oppstart av elektroutstyr.

mer eller mindre fulltid med

oss en liten periode før de løftes opp og lagres på

personer i sving på prosjektet hver

* Assistanse ved oppstart av

”Scarabeo 8”.

land, forteller Eikemo.

eneste dag, fordelt på operatører og

12000 signalkilder.

– For Westcon Power &

Det er langt fra første gang at Seadrill bringer en av

Automation er dette et

riggene sine til Ølen.

ingeniører.

– Nå i midten av april har vi rundt

spennende, utfordrende og

– Vi har et langvarig og godt kundeforhold, og det

200 elektrooperatører og 50

lærerikt oppdrag, som byr på en

setter vi stor pris på, sier Eikemo.

ledere og ingeniører i sving hele

hektisk hverdag, sier Mannes.

– Grovt regnet har vi i overkant av 1200

automasjonssystem med omtrent

Endre Matre, Prosjektleder i Wescon
F. venstre Egil Hammersland og Endre Matre

døgnet. Om vi summerer skiftene,
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Nytt rapporteringssystem

Levende alarmklokker

For å øke sikkerheten til kunder og ansatte
ytterligere, innfører Westcon i år Omnisafe, et nytt
og moderne rapporteringssystem blant annet for
uønskede hendelser. Det nye systemet blir en
videreutvikling av Plassmelding-systemet som
Westcon bruker i dag.

Rune Håheim (t.v), Karl Johan Hustvedt, Tore Allan Simonsen og Magne Skrunes er fire av de totalt 14 personene i
Westcons HMS-team på ”Scarabeo 8”.

I

de aller fleste riggprosjektene til

sikrer vi at de viktigste språkene som benyttes

Westcon Yard er det riggen selv som har

om bord er dekket opp, forteller Hustvedt.

– Omnisafe gjør oss i stand til å følge opp
rapportene på en bedre og mer effektiv
måte, og forenkler også analysearbeidet.
Rapporteringssystemet skal benyttes av alle
selskapene i Westcon Group, og blir i tillegg
enklere for kundene våre å bruke, opplyser KS/
HMS-sjef Gunnar Hustvedt.

totalansvaret for helse, miljø og sikkerhet
under verftsoppholdet. ”Scarabeo 8” er ett av

HMS-kurs for tusener

unntakene. På dette prosjektet har Westcon

Siden alarmanlegget på ”Scarabeo 8” ikke er

selv det fulle og hele HMS-ansvaret for alle

koblet opp, har Westcon også plassert ut ti

om bord.

personer som fungerer som levende alarmer
om bord.

– En spesiell og spennende jobb. Opplegget
vårt har fungert bra så langt, men det er helt

– Vi har ansvar for å varsle folk i våre

klart en krevende oppgave, sier KS/HMS-sjef

områder av riggen dersom det oppstår farlige

Gunnar Hustvedt og nyansatt HMS-ingeniør,

situasjoner, samt å følge opp bruken av

Magne Skrunes.

verneutstyr, sier evakueringsvakt og levende
alarm, Ingunn Landa Enge.

Skulle det
oppstå farlige
situasjoner, er
Ingunn Landa
Enge parat til
å varsle med
dommerfløyten.

– HMS-kursene våre er nok det
mest populære kurstilbudet i
hele distriktet.
Skrunes og Hustvedt

På vakt 24 timer i døgnet

HMS-opplæring er en helt sentral del av

Sistnevnte er HMS-koordinator for hele

sikkerhetsopplegget på riggen. I begynnelsen

”Scarabeo 8”-prosjektet, og har et team

av april hadde over 3000 personer deltatt på

på 14 personer i aksjon - fordelt på to skift.

HMS-kursene i regi av Westcon.

På mindre og mer ”vanlige” riggjobber, har

- En kjekk, men ganske spesiell jobb, synes Ingunn Landa Enge. Hun er en
av de 10 levende alarmene som er med på å ivareta sikkerheten om bord på
“Scarabeo 8” inntil alarmanlegget om bord er koblet opp. Riggprosjektet er
ett av få der Westcon har totalansvaret for helse, miljø og sikkerhet ombord,
og verftet mønstrer et HMS-team til den viktige oppgaven.

Westcon oftest to til tre personer engasjert i

– HMS-kursene våre er nok det mest

HMS-arbeidet.

populære kurstilbudet i hele distriktet. Vi
kjører disse kursene fem ganger daglig, på

– På ”Scarabeo 8” har vi blant annet to HMS-

norsk, engelsk og polsk, forteller Skrunes og

representanter, såkalte safetyer, til stede på

Hustvedt. Duoen legger til at Westcon også

riggen til en hver tid. Det er alltid én norsk og

arrangerer jevnlige sikkerhetsøvelser om bord

én polsk safety, samt at vi på dagtid har en

på ”Scarabeo 8”. Blant annet evakueres

egen safety for elektroarbeidet. Safetyene har

riggen fullstendig hver 14. dag.

ansvar for å følge opp sikkerheten 24 timer
i døgnet. Ved å bruke begge nasjonaliteter,

Gunnar Hustvedt, HMS-sjef

HMS

– Lærer av feilene
våre
Etter en del hendelser knyttet til transport- og
logistikktjenesten på verftsområdet i Ølensvåg,
satte transport- og HMS-avdelingen i fjor seg
ned med formenn og ansatte og drøftet hva
som kunne gjøres for å øke sikkerheten under
transportoppdrag. Gruppen ble enig om å få
utviklet et helt nytt HMS-kurs, skreddersydd
for transporten. Like før årsskiftet var samtlige
ansatte tilknyttet transporttjenestene ferdige med
kurset.
– Kontinuerlige forbedringer er et viktig prinsipp i
HMS-systemet til Westcon, og sikkerhetskurset
vi utviklet for transporten er et godt eksempel på
at vi evner å ta lærdom av våre feil, sier KS/HMSsjef Gunnar Hustvedt.
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Westcon-oppkjøp i nord:

Verft med ambisjoner
– Vi har som mål å bli leverandør til offshoreindustrien på
Helgelandskysten og videre nordover mot Barentshavet, sier
daglig leder i Westcon Helgeland, Arnt Skogsøy.

W

estcon kjøpte i fjor 50 prosent av

Westcon utvidet nettverket sitt av dokker og

Westcon Helgeland har blant annet levert

Helgeland Maritime AS på Nesna, fem

økt kapasitet innen fabrikkering av stål, sier

undervannskonstruksjoner til Aker og Aibel,

daglig leder Arnt Skogsøy.

og jobber nå med å prekvalifisere seg for flere

mil utenfor Mo i Rana. Verftet er nå omdøpt til

andre interessante kunder.

Westcon Helgeland.

Westcon Karmsund:

Westcon Helgeland ble etablert i 1987, og
– Vi ser veldig positivt på å bli en del av

har et verftsområde som består av en stor,

Skogsøy mener verftet er godt posisjonert for

Westcon-familien, som vi har samarbeidet

overbygd tørrdokk, store fabrikasjonshaller

å sikre Westcon oppdrag innen den voksende

med og fabrikkert stål for i ti år allerede. Vi trer

og en skikkelig dypvannskai. De 23 ansatte

offshoreindustrien i nord.

inn i et selskap med et godt merkenavn og en

tar seg av skipsreparasjoner, fabrikasjon

god markedsposisjon. Westcon har et stort

av skipsmoduler og subseautstyr til olje-

– Det åpnes nå for leteboring på flere nye

kundenettverk, god kompetanse innen mange

og gassindustrien, samt fabrikasjon og

felt utenfor Helgeland. Det vil resultere i

fagfelt, og det kan vi dra nytte av. I retur får

vedlikeholdsoppdrag for oppdrettsnæringen.

økt offshoreaktivitet her oppe. Vi ser for
oss at vi kan bli en stor lokal leverandør til
sokkelen utenfor Helgelandskysten og videre
nordover mot Barentshavet. Plasseringen
vår, og erfaringen vi har med fabrikkering
av subseautstyr, gir oss for eksempel et
konkurransefortrinn når slikt utstyr skal leveres
til de nye feltene, eller når skip og rigger
trenger service, sier Skogsøy.

Tørrdokken er trekkplasteret
”Island Wellserver” på vei inn i dokken.

E

tter å ha leid Karmsund Maritimes
tørrdokk og verksted på Karmøy i

ett år, forlenget Westcon ved årsskiftet
leieavtalen med fem nye år. Og så langt
i 2011 har de 23 ansatte i Westcon
Karmsund hatt nok å henge fingrene i.
– Det har vært en travel start på året, og
vi hadde ikke ledig dokkapasitet å tilby
før i mars. Nå ser vi fram til en spennende
fortsettelse på 2011, og håper på like
høy aktivitet også resten av året, smiler
prosjektleder Kåre Jarl Salvesen.
Det er tørrdokken som er det store

– Vi ser veldig positivt på å bli en del av

trekkplasteret til verftet. Den får fiskebåt-

Westcon-familien, som vi har samarbeidet
med og fabrikkert stål for i ti år allerede.

og offshoreredere fra Norge, Shetland,
Færøyene og Skottland til sende skipene
sine til Karmsundet for service og
vedlikehold. I tillegg til selve tørrdokken, har

Arnt Skogsøy

Westcon Karmsund også et lite mekanisk
verksted som kan utføre reparasjoner og
fabrikkering av nye maskindeler for skipene
som dokkes.

Stor aktivitet på verkstedet i Karmsund. Her utføres reparasjoner på ”Far Scorpion”.

portrettet

16

Westcontact

juni 2011

17

– Jeg er kanskje en person som sier litt for mye ja.

Helt på nett

Søsteren min kaller meg en tidsoptimist, fordi jeg alltid sier
”dette går fint, jeg rekker det”

Som IT-konsulent i Westcon, NITO-tillitsvalgt, tobarnsmor og
ja-menneske har Jorunn Bringeland Berge nok å henge fingrene i.
ivareta alle medlemmene våre. Ingen skal

39

behøve å slåss alene for sin egen sak. Å

-åringen tar imot Westcontact på

– På prosjektene til Westcon er det mange

også veldig godt at Westcon har en flat

et kontor som er fylt opp med et

som arbeider ut over vanlig kontortid, og

organisasjonsstruktur, med kort linjer opp

velassortert utvalg av data- og mobilutstyr.

det må vi støtte opp under. På helpdesken

til ledelsen. Da føler du at du har innflytelse

Da Jorunn begynte som IT-medarbeider

hjelper vi kunder og egne ansatte med alt fra

dersom du har noe du vil bidra med.

min, mener Jorunn.

i Westcon Yard i 1999, var dette verktøy

småproblemer som glemte passord, til større

som var forbeholdt personell i administrative

utfordringer som krasj på serverne, forklarer

– Og hvordan bidrar du?

Falt for en Etne-bonde

stillinger. I dag er dette arbeidsredskaper for alt

Jorunn.
– Jeg har det med å finne små saker som

i Sogn og Fjordane. Det var kjærligheten

fra baser og formenn til direktører.
– Du kan trygt si at det har vært en rivende

Ingen datanerd

jeg kjemper for en tid. Sist var det innføring

– Er du en datanerd?

av videokonferanse, som jeg opplever som
en framtidsrettet kommunikasjonsløsning.

utvikling innenfor mitt fagfelt på disse 12

kjempe for de som kanskje ikke står så hardt
på kravene selv, er nok litt av personligheten

39-åringen er opprinnelig fra Bringeland
til Etne-bonden Reidar som brakte henne
sørover. I 1999 flyttet de sammen på gården
hans, og Jorunn fikk IT-avdelingen i Westcon
som arbeidsplass.

årene. Og siden data og telefoni har blitt en

– Enkelte vil kanskje påstå det. Jeg føler

Jeg brant veldig for å satse på dette, og fikk

så viktig del av arbeidsdagen for så mange

meg ikke sånn, og du finner i alle fall ikke

gjennomslag. Når jeg ser løsninger som kan

ansatte, føler vi oss i grunn uunnværlige her

mange duppeditter hjemme hos meg. Men

bidra til at Westcon blir mer effektive, eller som

på IT-avdelingen. Får ikke folk kommet seg

jeg leser nok mer IT-magasiner og følger

kan løfte bedriften på annet vis, kan jeg lett bli

inn på datamaskinen eller nettverket, virker

nok bedre med på dette fagområdet enn

litt engasjert, konstaterer Jorunn.

Jorunn mye tid på å følge dem opp i forhold

det som verden stopper opp, humrer Jorunn

gjennomsnittspersonen. Noe jeg derimot

Bringeland Berge.

ikke leser før det er høyst nødvendig, er

Tidsoptimisten

byr seg, er hun rask til å nyte friluftslivets

bruksanvisninger. Jeg er en person som

IT-konsulenten er stadig på jakt etter nye

Til tjeneste tidlig og sent

trykker først, og sjekker manualen etterpå, ler

utfordringer. Det resulterer gjerne i at hun kan

Sammen med fem kolleger utgjør hun navet

den humørfylte etnebuen.

ta på seg litt for mange oppgaver.

tur- og fritidsgruppa i Westcon. Om vinteren

Hun stortrives i jobben som IT-konsulent.

– Jeg er kanskje en person som sier litt

og slalåmski.

som får den digitale hverdagen i Westcon
Group til å svive rundt. Sammen sørger de

for mye ja. Søsteren min kaller meg en

blant annet for at telefonsystemer, nettverk,

Ekteparet har i dag en sønn på ni og en datter
på sju år. Med to små i skolealder, bruker
til skole og fritidsaktiviteter. Men når sjansen
gleder. Jorunn er veldig glad i å gå turer i
marka og i fjellet, og er en av pådriverne i
spenner hun gjerne på seg både langrenns-

Jorunn beskriver seg selv som en helt vanlig

servere, hardware og software fungerer - både

– Det er en veldig spennende og allsidig

tidsoptimist, fordi jeg alltid sier ”dette går

på land og om bord i rigger og skip som

jobb, der hver eneste dag byr på nye

fint, jeg rekker det”. Men når alle bekker

gjester Westcon Yard. I tillegg drifter de også

problemstillinger. Og en ting er sikkert: Myten

små blir til en stor å, hender det jeg havner i

IT-systemene til Westcon Power & Automation

om at folk på IT-avdelinger er trege og lite

tidsklemma. Med krevende jobb og familie er

og Westcon Løfteteknikk. Kunder som leier

samarbeidsvillige, stemmer i alle fall ikke hos

jo tid den knappeste ressursen i hverdagen.

kontorplass og datautstyr hos Westcon nyter

oss. Vi har en god serviceinnstilling, og prøver

Men balansegangen går stort sett greit,

også godt av IT-avdelingens tjenester.

å ordne opp så lett og fort som mulig - uten

siden Westcon er veldig fleksible i forhold til

for mye byråkrati. Det krever gode evner til

arbeidstid, synes Jorunn.

gårdsdriften overlater jeg til Reidar. Han er en

De siste årene har hun også engasjert seg

og driver et moderne, helautomatisert

Jorunn og kollegene har blant annet sin egen

problemløsning, poengterer Jorunn.

vaktordning, der de tar sine tørner med å
besvare telefoner og e-poster på avdelingens

Engasjert

mye i fagforeningsarbeid. Som leder for

egen helpdesk. Hjelpesentralen er bemannet

Kollegene og arbeidsmiljøet i Westcon får de

NITOs gruppe i Westcon, er hun opptatt av

mellom klokken 07 og 21 hver eneste dag

beste skussmål.

arbeidsforholdene og lønnsvilkårene til et
tjuetalls ingeniørkolleger.

i periodene der verftet har større prosjekter
gående.

– Jeg har kjekke kolleger, som bryr seg
om hverandre og jobben sin. Jeg liker

– Som tillitsvalgt prøver jeg å

husmor fra Etne.
– Og fullblods bondekone?
– Nei, det er jeg ikke. Rett nok er jeg oppvokst
på et småbruk og veldig glad i dyr, men
av de største melkeprodusentene i distriktet,
fellesfjøs. Det er fullt og helt hans domene.
Jeg får dosen min av gårdsdrift de gangene
jeg er med på å jage dyra på
beite og må løpe etter 15 kyr som tar
til skogs, ler etnebuen.
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”Statsraad Lehmkuhl”

Staselig dame i dokken

”Statsraad Lehmkuhl”:
• Bygget av Johann C. Tecklenborg AG i
Bremerhaven- Geestemünde. Sjøsatt 14.
januar 1914.
• Type: 3-mastet barkrigget skoleskip.
• Største lengde: 98 meter, inkludert
baugspryd
• Bredde: 12,6 meter
• Største høyde: 48 meter
• Brutto tonnasje: 1516 tonn
• Antall seil: 22 (samlet seilareal på 2026
kvadratmeter)
• Største fart: 17 knop (seil)/ 11 knop (maskin)
• Maks passasjertall på skjærgårdsturer: 350
• Maks antall medseilere/elever på tokt: 150

Historien:
– Westcon har gjort en veldig god jobb på ”Statsraad Lehmkuhl”, synes kaptein Marcus Seidl (t.v), her sammen med Westcons prosjektleder, Glenn Samuelsen.

Verftsoppholdet til ”Statsraad Lehmkuhl” var en
stor begivenhet. Det er slett ikke hver dag vi får
en så flott 97 år gammel dame på besøk, smiler
prosjektleder Glenn Samuelsen i Westcon Yard.

M

ens ferjer, fiskebåter og avanserte

– Jobben vår bestod av en mellomklassing,

offshoreskip er hyppig innom for

der vi blant annet sjekket en del ventiler,

Fikk nytt til å se gammelt ut
Om ikke jobben var så veldig stor i Westcon-

er viktig for å redusere bunkersforbruket,

prosjektlederen.

som faktisk er en viktig utgiftsfaktor selv på

målestokk, synes prosjektlederen oppdraget

Første gang hos Westcon

var både interessant og spennende.

Kaptein Marcus Seidl er godt fornøyd med

– En av utfordringene var å få våre
modifiseringer til å passe med det opprinnelige

”Statsraad Lehmkuhl”s aller første besøk hos
Westcon.

utseendet på skuta. Dette hadde vi veldig

– Verftet har gjort en veldig god jobb.

fokus på. Endringene våre skulle se se ekte ut.

Westcons personell har vært imøtekommende

Det synes jeg vi greide, takket være dyktige

og løsningsorienterte, og vi har hatt et godt

medarbeidere som skjønte at det ikke var

samarbeid, synes Seidl.

noen alminnelig båt de jobbet på. Operatørene

vedlikehold og oppgraderinger hos Westcon

utbedret en del av stålet i skroget, og tok oss

Yard, er det langt færre staselige seilskuter

av diverse malingsarbeid. I tillegg monterte

å se i dokken og langs kaiene. Anløpet til

vi nytt propellsystem med fjernstyring, nytt

Bergens stolthet, ”Statsraad Lehmkuhl”,

ferskvannsanlegg, og vi produserte og

Han vedgår at det har vært ekstra stas å

ble derfor lagt godt merke til på verftet og i

installerte nytt utsettingssystem for livbåter,

arbeide på selveste ”Statsraad Lehmkuhl”.

lokalmiljøet. Seilskuta tilbrakte januar, februar

oppsummerer prosjektleder Glenn Samuelsen.

og litt av mars hos Westcon.

97 år gammel dame på besøk, humrer

la virkelig sjelen i å få modifiseringene til å se
originale ut, mener Samuelsen.

– Det er slett ikke hver dag vi får en så flott

Kapteinen framhever skiftet av propellanlegg
som den viktigste fornyelsen.

ei seilskute. En mer effektiv propell hjelper
oss også med å redusere utslippene våre,
og det betyr også en del på ei skute der vi
liker å være så miljøvennlige som mulig, sier
Seidl.
Med verkstedoppholdet vel overstått,
gleder kapteinen seg til ny, aktiv
seilingssesong.
– De største milepælene i 2011 blir
deltakelsen i Tall Ships Race, og det tre
måneder lange høsttoktet til USA med

– Det gamle propellanlegget fra 1981

elever på Sjøkrigsskolen. Innimellom disse

hadde gjort sin tjeneste. Det nye

turene blir det også en del farting rundt i

propellarrangementet bidrar både til bevaring

Nordsjøbassenget med skoleungdommer,

av skuta, gjennom å redusere vibrasjonene i

samt fem til ti tokt som er åpne for alle

skroget, og til mer effektiv framdrift. Det siste

mellom 12 og 75 år, forteller Seidl.

”Statsraad Lehmkuhl” ble bygget som skoleskip
for den tyske handelsflåten under navnet
”Grossherzog Friedrich August”. Etter første
verdenskrig ble skipet tatt som krigsbytte av
engelskmennene.
I 1921 ble hun brakt til Bergen av tidligere
statsråd Kristofer D. Lehmkuhl, og brukt som
skoleskip fra 1923 og frem til utbruddet av
andre verdenskrig. Bortsett fra krigsårene
1940 – 1945, da tyskerne beslagla skipet og
omdøpte det til ”Westwärts”, drev Bergens
Skoleskib ”Statsraad Lehmkuhl” uavbrutt til
og med 1966. I 1967 reddet skipsreder Hilmar
Reksten skipet fra å bli solgt til utlandet, og i
1978 skjenket han ”Statsraad Lehmkuhl” til
Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl som
siden den gang har eiet og drevet skipet.
I den videre driften av skipet ble økonomi og
vedlikehold store utfordringer for Stiftelsen.
Egen inntjening, støttebidrag fra det offentlige,
samt betydelig innsats fra Statsraad Lehmkuhls
Venner og private bidragsytere, har imidlertid
resultert i at Norges største seilskip i dag er
fullstendig restaurert til fordums prakt.
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”Stril Explorer”

Fem på verftet:

– Et allsidig og innholdsrikt skip
– Vi er veldig fornøyde med produktet Westcon har levert. ”Stril Explorer”
oppfører seg absolutt etter intensjonene, sier Anne Jorunn Møkster,
administrerende direktør i Simon Møkster Shipping AS.

– At skipsbyggerne i Westcon gjør

for oss, sier Møkster, som er imponert

jobben sin på en så god måte, er

over hva verftet har fått til.

viktig for den maritime klyngen i
regionen. Skipsnæringen trenger

– Westcon driver i en krevende

lokale, gode verft med solid

næring, og har vært flinke. Verftet

kompetanse innen skipsbygging og

har lagt ned mye arbeid i å utvikle et

-reparasjoner, påpeker Møkster.

flott anlegg i Ølen, noe som gjør at
de har stor kapasitet og fleksibilitet

Imponert

til å hive seg rundt og ta oppdrag.

Simon Møkster Shipping har i dag

At selskapet også kan ta imot enda

19 skip i egen flåte, og venter i tillegg

større skip i dokken hos Westcon

på tre fartøy som er under bygging.

Karmsund, styrker fleksibiliteten og

Rederiet eier også femti prosent i

konkurranseevnen, mener Møkster.

Stril Explorers søsterskip, ”Atlantis

Hva gjør du for å yte god
service til kundene?
Trond N. Martinsen
Ingeniør,
skipsreparasjonsavdelingen.
– Jeg er imøtekommende,
og prøver å finne svar på det
kundene spør om så raskt som
mulig.

Miroslaw Mazur
Mekanikerformann,
skipsreparasjonsavdelingen.

Dweller”, som var bygg nummer 32
fra Westcon. Dette fartøyet opereres

– Jeg er alltid tilgjengelig på telefon,
slik at kunden får tak i meg. Dessuten
sier jeg aldri ”dette er ikke mitt
ansvarsområde, ring kollegaen min” til
en kunde. I stedet bringer jeg kundens
spørsmål eller informasjon videre til
rette vedkommende i vår organisasjon,
slik at kunden slipper å ringe rundt.

av Fugro-RUE, som eier den andre
halvparten.
I tillegg til byggingen av de to
dykkerskipene, har Simon Møkster
Shipping samarbeidet med Westcon
Yard flere ganger tidligere - men da i

Else Halleland
Resepsjonsleder,
Catering Partner.

forbindelse med dokkinger.
– Vi vet fra før at Westcon er dyktige
på dokkinger og vedlikehold. Nå har
de vist at de også kan bygge båter

Anne Jorunn Møkster, administreerende
direktør, Simon Møkster Shipping AS.

Toppscore for
serviceinnstilling
”Stril Explorer” på jobb for SeaHold GeoShips og MMT i Den engelske kanal. Til dette oppdraget installerte MMT utstyr om bord som ble brukt til å grave ned en kabel fra Nederland
til England. Fartøyet ble også utstyrt med avanserte verktøy for kartlegging av havbunnen. (Foto: Simon Møkster Shipping)

S

I kundetilfredshetsundersøkelser

poengsum, forteller Gunvor Nervik i

gjennomført blant rigg- og

skipsavdelingen.

tavangerrederiet overtok bygg nummer

og legging av kabel over Den engelske kanal.

virket som det skulle da fartøyet ble overlevert,

skipskunder i 2010, får de ansatte

33 fra Westcon Yard, dykkerbåten ”Stril

Etterpå bar det rett ut på en lengre kontrakt for

noe som selvsagt er veldig viktig for oss som

på Westcon Yard høyeste score for

Hun er strålende fornøyd med

Explorer”, i september i fjor. Da gikk fartøyet

SeaHold GeoShips, som varer til september

kunde. ”Stril Explorer” oppfører seg absolutt

serviceinnstilling hos samtlige av de

resultatet.

rett ut på en månedslang jobb som offshore

2012. På denne jobben skal nybygget utføre

etter intensjonene. Jeg vil beskrive fartøyet

spurte.

støttefartøy for Total i Nederland. Etter

alt innenfor subsea- og offshoreoperasjoner.

som veldig innholdsrikt og fullt av spennende

vel utført jomfruoppdrag bar det tilbake til

Typiske arbeidsoppgaver er luftdykking,

løsninger. Skipet er fleksibelt, allsidig og

– Vi bad kundene ta stilling til

så dette er veldig positive

Westcon for å få utført utestående arbeid, før

ROV-operasjoner, samt installasjon av utstyr til

anvendelig til en rekke ulike oppgaver - fra

utsagnet: ”Ansatte hos Westcon er

tilbakemeldinger. Slike skussmål

skipet gikk i varmt opplag fram til februar i år.

undervannsinstallasjoner og vindmøller

dykking til innkvartering av offshorepersonell,

serviceinnstilte og imøtekommende,

betyr at vi har kunden i fokus, og

sier Anne Jorunn Møkster.

og tar seg tid til å hjelpe meg når

det skal vi fortsette med, sier Nervik.

Da startet ”Stril Explorer” på en kortvarig

Anvendelig til mange ulike oppdrag

kontrakt for SeaHold GeoShips og MMT, der

– Vi er veldig godt fornøyde med produktet

Direktøren mener Westcon har utført veldig godt

oss en femmer på dette punktet,

skipet ble brukt til kartlegging av havbunnen

Westcon har levert. Skipet var klart til bruk og

håndverk under byggingen av ”Stril Explorer”.

noe som er beste oppnåelige

– Det er kundene vi lever av,

jeg ber om det”. Alle kundene gav

– Jeg er alltid smilende og
blid, og prøver å imøtekomme
kundens ønsker for
innkvartering og servering så
godt det lar seg gjøre.

Wenche Berge
Prosjektsekretær,
riggavdelingen.
– Jeg prøver å få kundene
til å føle seg litt hjemme
hos oss. For eksempel gjør
jeg klar kontorrekvisita og
prosjektpapirer, slik at kundene
ikke blir møtt av et tomt kontor
når de kommer til Westcon for
å jobbe.

Gunnar Steensland
Prosjektrådgiver,
skipsreparasjonsavdelingen.
– Jeg lytter til kundens
ønsker og behov, for så å
finne en løsning som kunden
blir fornøyd med - både
teknisk og kostnadsmessig.
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Ut i verden med Westcon
– Om du er en person som vil noe i jobben, og
ønsker ansvar, får du muligheten i Westcon, mener
mekanikerformann Sven C. Gusdal. Selv har han
i vinter og vår hatt ansvar for mekanikerne og
samarbeidet tett med klatrerne som Westcon har
hatt i arbeid på ”Leiv Eiriksson” i Tyrkia.

Sven C. Gusdal

– Det er kjekt å komme seg litt ut i
verden, se nye steder og møte andre
nasjonaliteter.

26-åringen har i vinter og

riggen, og fikk tildelt flere andre

”Leiv Eiriksson” var vi en godt

vår byttet ut verftsområdet i

jobber etter hvert. Dette viser at

sammensveiset gjeng, som har

God gli

– Westcon er en god bedrift å

Ølensvåg med jobboppdrag på

Westcon kan påta seg jobber på

hatt det veldig trivelig sammen.

Mekanikerformannen har alltid

jobbe i. Jeg opplever at dersom
du er en person som vil noe
i jobben, og som ønsker å ta

langt sydligere breddegrader.

sparket, selv uten fasilitetene vi er

Da går dagene fort. Rett nok ble

kunden i bakhodet når han er på

På to reiseoppdrag til Tyrkia

vant til hjemme, mener Gusdal.

det mye og intensiv jobbing, så

jobb.

ansvar, så får du muligheter til

den helt store sightseeingen ble

har ølensbuen bidratt til at

det. Bedriften legger til rette

gigantriggen ”Leiv Eiriksson”

Begynte som lærling

det ikke tid til. Men jeg fikk sett

– Når kundene gir Westcon

har kommet seg trygt gjennom

Som mekanikerformann på ”Leiv

meg skikkelig rundt i Istanbul

oppdrag, viser de oss tillit til at vi

for at vi får utvikle oss, og det
er blant annet gode ordninger

Bosporos-stredet, i et

Eiriksson” var jobben hans å

noen dager. Lange jobbøkter

kan levere. Den tilliten prøver jeg å

samarbeidsprosjekt mellom

sørge for at Westcon personell

betyr også at jeg opparbeidet

leve opp til gjennom å gjøre en best

for de som vil videreutdanne

Westcon Yard, Westcon

til en hver tid hadde de riktige

meg en del avspasering som jeg

mulig jobb og å få prosjektene til å

seg. I tillegg er Westcon veldig
fleksible når det kommer til
ferieuker og avspaseringer, sier

Løfteteknikk og Westcon Power

verktøyene som behøvdes til de

kan ta ut i fri senere. Det ser jeg

gli godt. Klarer vi å levere før fristen,

& Automation. Nå er riggen

ulike jobbene. Han samarbeidet

på som et ekstra pluss, smiler

er det alltid kjekt, smiler Gusdal.

klargjort for nye boreoppdrag ved

også tett med Westcon

26-åringen.

Grønland.

Løfteteknikks klatrere, og sørget

Han føler Westcon er en bedrift

for at boretårnet ble demontert

Gusdal har jobbet i Westcon

– Første del av jobben gikk

og montert på riktig måte. En

Yard siden 2002, da han begynte

ut på å demontere toppen

del administrative oppgaver,

som mekanikerlærling. Han trives

på boretårnet, slik at riggen

som timeregistrering og skriving

godt.

kunne passere under broene

av arbeidstillatelser, var også

i Bosporosstredet ved

Gusdals ansvar under de to

– Som mekaniker og formann har

Istanbul etter å ha avsluttet

oppholdene på boreriggen.

jeg en veldig variert jobbhverdag.
Jeg får delta i nybyggings- og

boring i Svartehavet. Selve
demonteringen utførte vi til sjøs i

Han synes jobbperiodene i

reparasjonsprosjekter på både

Svartehavet, utenfor byen Sinop.

Tyrkia var en trivelig variasjon i

skip og rigger, og det er nok av

Da riggen hadde seilt gjennom

hverdagen.

utfordringer. Om det trengs får jeg
også hjelpe kolleger med jobber

stredet, dro vi ned igjen for å

mekanikerformannen.

remontere boretårnet på Besiktas

– Det er kjekt å komme seg litt

innenfor andre fagfelt, og det gjør

Shipyard. Der modifiserte vi også

ut i verden, se nye steder og

også at jeg stadig lærer noe nytt,

eksosutløpet på styrbord side av

møte andre nasjonaliteter. På

forteller Gusdal.

som gir de ansatte muligheter.

Arbeidsplassen til Sven C. Gusdal på Besiktas Shipyard i Tyrkia .
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Full kontroll
på fisken

Solid støtte
fra land

D

et er ikke bare skip verden over som
nyter godt av automasjonsløsninger

fra Westcon Power & Automation. Basert
på vår egenutviklede automasjonsplattform
(e-SEAMatic) har vi også spesialdesignet

For å lykkes med ”Scarabeo 8”-prosjektet, er
det ikke nok at Westcon Power & Automation
utfører skikkelig installasjonsarbeid om bord.
Minst like viktig er jobben som utføres av de
ansatte i støttefunksjonene på land.

et system for kontroll og overvåking
av oppdrettsanlegg, kalt e-SEAMatic
AFS. Sævareid Fiskeanlegg i Fusa er en
av kundene som har investert i denne
løsningen.
– Vi installerte et fôrstyringssystem fra
Westcon Power & Automation sommeren
2010. Systemet styrer i overkant av 100
fôringsautomater, og sørger for at rundt åtte
millioner yngel og smolt får riktig fôrmengde

– Vi har det veldig travelt akkurat nå for å rekke

timekontrollør Helga Gule Vaula.

til riktig tid. Så langt har systemet fungert

en deadline. Kan du komme igjen etter klokka

glimrende, og vi er også veldig fornøyde
Sammen med seks kolleger utgjør

med supporten vi får fra Westcon Power

hun de viktige støttefunksjonene som

& Automation, sier teknisk ansvarlig på

Det koker i første etasje i kontorbygget til

er ett av kraftsentrene i selskapets

Sævareid Fiskeanlegg, Jan Magnus

Westcon Power & Automation da Westcontact

prosjektorganisasjon for ”Scarabeo

Markhus.

kommer på besøk for å prate med noen av

8”: Personal, time- og kostkontroll, og

11?

e-SEAMatic AFS kan tilpasses en
rekke ulike behov. Kundene kan velge
blant funksjoner som alarmanlegg,

– Vi har et supert miljø, med en veldig
fin tone oss alle imellom.

oksygenstyring, fôrstyring, lysstyring,
generell prosesskontroll, tavle- og
generatorstyring, rapportering, samt
fjernstyring og service via internett. Vi

de viktige brikkene i prosjektorganisasjonen

resepsjon. Sammen sørger de for at

for ”Scarabeo 8”. Alle arbeidstimene som

Westcon Power & Automation alltid har nok og

elektroinstallatørene har utført på kjemperiggen

riktig personell tilgjengelig, at alle operatører

de siste 24 timene skal registreres og sendes

blir tatt godt i mot og riktig utstyrt, og at det

til Westcon Yard innen avtalt tidsfrist.

er kontroll på timene som er utført. Her holdes
det også styr på rotasjonsplaner, bestilling av

Fullt fokus

nye mannskaper, og den gode dialogen med

Da magasinet hilser på noen timer senere, har

innleiefirmaene videreføres.

stressnivået senket seg noen hakk.
– Viktig jobb
– Formiddagene er alltid veldig hektiske.

– Uten dette teamet hadde det bare blitt

Westcon Power & Automation har i dag

rot, ler Helga Gule Vaula, resepsjonist Astrid

vel 300 personer i arbeid på Scarabeo-

Emilie Ljosnes og administrasjonsmedarbeider

prosjektet, og det blir stadig flere. Å holde styr

Merete Thune Haakull, og legger

på alle disse, og få timene deres registrert,

ettertenksomt til:

krever hard jobbing og fullt fokus, forklarer

– Selv om vi ikke gjør noe fysisk om bord på
selve riggen, føler vi at vi gjør en veldig viktig

Sikrer maskinparker og personell

jobb.
Trioen sier de aldri kjeder seg, siden det er
mennesker de jobber med. Selv faste rutiner
byr på mye variasjon, da det ofte er nye
personer de skal forholde seg til. Dermed blir
dagene aldri helt like.
– Vi har et supert miljø, med en veldig fin
tone oss alle imellom. Og når mye arbeid skal
gjøres under tidspress, er det veldig viktig at vi
kommer godt overens, mener trioen, før de må
tilbake til nye og presserende gjøremål.

Siden 2010 har maskinsikkerhet vært et
satsingsområde for Westcon Power &
Automation. Prosjektleder Øyvind Engevik kan
fortelle om en jevn stigning i oppdragsmengden.
– Stadig flere bedrifter fokuserer nå sterkere på å
sikre maskinparken og personellet sitt. Vi har så
langt tatt oss av utstyrsleveranser og installasjon
til flere ulike sikkerhetsoppgraderinger, og har
prosjektert og levert kontrollsystemer til en del
nye maskiner. Nå er målet vårt å få et skikkelig
fotfeste som en totalleverandør i dette markedet,
sier Engevik.
Westcon Power & Automation kan nemlig tilby
komplette løsninger for maskinsikring, som

inkluderer alt fra risikovurdering til engineering,
leveranse av sikkerhetskomponenter,
styringssystemer, opplæring, samt installasjon
og idriftsettelse. Våre ansatte har lang og bred
erfaring, og hjelper kundene å sette sammen
løsninger tilpasset den enkeltes behov.
Hydro er en av kundene som har fått hjelp av
oss. Da selskapet bestemte seg for å oppgradere
sikkerheten rundt trådmaskinen på Karmøy, fikk
vi oppdraget med å levere og installere gjerder
og sikkerhetskomponenter til maskinen. Vi har
også bistått selskapet i en lignende oppgave
på Karmøy Rolling Mill, og jobber med en
risikovurdering for deres Anode Rodding Shop.

kan også tilby redundante løsninger
der produksjonen krever ekstra grad av
sikkerhet.
– Vi ser et stort markedspotensial i norsk og
internasjonal oppdrettsnæring, og har tro
på at stadig flere oppdrettere vil oppdage
fordelene med våre automatiserte løsninger
i årene som kommer. Vi vil nå gå i gang med
å spisse og videreutvikle produktporteføljen
vår. Blant annet har vi en leverandør av
sensorteknikk som er verdensledende, og
her øyner vi gode muligheter for å forbedre
systemet vårt ytterligere, sier prosjektog serviceingeniør i Westcon Power &
Automation, Jens Magnar Tveit.
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Wescon Løfteteknikk

Skal løfte salget
i Stavanger
Økt salg og utleie av løfteprodukter i Stavangerområdet er prioritet nummer én for Westcon
Løfteteknikk i 2011.

E

tter å ha brukt fjoråret på å bygge opp

– Markedet er stort, selv om det allerede er

selskapets avdeling i Harestadvika, er

mange andre seriøse og gode konkurrenter i

Westcon Løfteteknikk klare for å gjøre et solid

området. Jeg er overbevist om at vi kommer til

innhogg i markedet i Stavangerregionen.

å lykkes, sier Jentoft.

– Vi har nå fått på plass 15 dyktige

Storjobb på ”Scarabeo 8”

medarbeidere i Stavangeravdelingen, og har

Bedriftslederen legger ikke skjul på at han har

investert stort i anlegg og produksjonsutstyr.

ambisjoner om å utvikle Stavanger-avdelingen

Avdelingen kan i dag tilby et komplett

videre, slik den også kan tilby tjenestene som

produktsortiment, og i 2011 vil arbeidet med

inngår Westcon Løfteteknikks totalkonsept:

å øke salg og utleie av produkter til kunder

Sakkyndig virksomhet med tilkomstteknikk,

i Stavangerregionen være den viktigste

flerfaglig personell og materialkontroll,

satsningen for Westcon Løfteteknikk, sier

samt sertifisert sikkerhetsopplæring for

daglig leder Karl Johan Jentoft.

arbeidsutstyr.

Produserer egne wireredskaper

– Det vil ta litt tid å bygge opp et miljø også

Stavangeravdelingen har siden 2008 disponert

for tjenestebasert, sakkyndig virksomhet i

et bygg på 1350 kvadratmeter og rundt 7000

Stavanger. Men det kommer det også, varsler

kvadratmeter uteplass i Harestadvika. Det

Jentoft.

siste året har fokuset vært å utvikle selve
produksjonsområdet på anlegget. Westcon

Westcon Løfteteknikk omsatte i fjor for 150

Løfteteknikk har blant annet investert stort

millioner kroner, og har vokst til en bedrift med

i produksjonsutstyr for wireredskaper og

vel hundre ansatte fordelt på hovedkontoret

løfteutstyr. En 1000 tonns Talurit-presse,

i Haugesund og avdelingene i Bergen og

spolesystemer og målesystemer er nå

Stavanger. Selskapet vinner stadig større

operative, og avdelingen lagerfører wire og

oppdrag. Installasjon av en 2 ganger 40 tonns

tilbehør til all produksjon opp til 40 millimeter.

kran og et hjelpeløft på seks tonn på riggen
”Scarabeo 8”, som utrustes hos Westcon Yard

– Det er veldig positivt at vi nå er oppe og

i Ølen, er ett eksempel.

går med egen produksjon av wireredskaper.
Da er vi ikke avhengige av andre, sier

– På ”Scarabeo 8” skal vi sørge for installasjon

Jentoft. Han legger til at selskapet har

av løfteutstyret, ta oss av sertifiseringen,

avtaler om wireleveranser fra produsenter

og vi er involvert i designarbeidet. Hele

Kenneth Eike
(t.v) og Tom
Seljevold i
arbeid med
den nye
wirepressen.

Flere akrobater
– Det er veldig
positivt at vi nå er
oppe og går med
egen produksjon
av wirestropper.

Med god vekst i oppdragsmengden, utvidet
Westcon Løfteteknikk i 2010 klatreavdelingen
– De ansatte er og blir vår viktigste
ressurs, og vi har i dag et flerfaglig og solid
kompetansemiljø i engineeringavdelingen,
produktavdelingen, sakkyndigavdelingen og

med 10 nye ansatte. I dag teller avdelingen 15
fast ansatte, som utfører både industriklatring og
sakkyndig kontroll på selskapets egne prosjekter,
i tillegg til selvstendige klatreoppdrag.

dokumentasjonsavdelingen. Ekstra gledelig er

– Klatrerne våre jobber med alt fra klatreoppdrag

det også å registrere at kvinnene har gjort sitt

på offshoreinstallasjoner til inspeksjoner av broer.

og samarbeidspartnere ute i Europa som

fagmiljøet vårt er involvert i prosjektet. Selve

gjør at Westcon Løfteteknikk kan tilby

kranen kommer fra J.D. Neuhaus, som vi er

inntog. Da Westcon Løfteteknikk ble etablert,

I år har vi blant annet hatt ansvar for klatringen

konkurransedyktige priser på wire og tilbehør.

eneimportør for i Norge, forteller Jentoft.

var miljøet så mannsdominert som det kunne

som utføres i forbindelse med demontering

bli. I dag har vi 17 kvinner fordelt på alle

og montering av boretårnet på riggen ”Leiv

Selv har han stor tro på satsingen i Stavanger-

Han framhever de ansatte som den viktigste

avdelinger. Det synes jeg er en flott utvikling for

Eiriksson” i Tyrkia, der til sammen 25 personer

kranfaget, avslutter Jentoft.

var i aksjon i høyden, forteller Karl Johan Jentoft.

regionen.

faktoren for at selskapet lykkes i løftebransjen.

Daglig leder Karl Johan Jentoft..
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– Vi er ganske så kry av at Westcon ble
plukket ut som ett av fire selskaper som
fikk levere en studie.
leder for Stavangeravdelingen i Westcon Yard, Jonn-Egil Berget

Som ett av fire selskaper, har Westcon
utarbeidet en studie for montering og installasjon
av offshorevindmøllene i Havsul I.

I

2009 fikk Vestavind Offshore konsesjon til å bygge
Norges første fullskala offshore vindkraftanlegg,

Havsul I, utenfor Sandøy kommune på Mørekysten.
Westcon er ett av fire selskaper som konkurrerer
om å få installere vindmøllene. 1. mai leverte
Stavangeravdelingen vår en studie med Westcons
løsninger for fabrikasjon av fundamenter,
sammenstilling og testing av vindmøllene på land,
samt frakt og installasjon ute i havet. Studien er
utarbeidet i samarbeid med Norconsult, Kruse Smith
og Eide Marine.

Spenstige forslag
– Vi er ganske så kry av at Westcon ble plukket ut
som ett av fire selskaper som fikk levere en studie.
Studiekontrakten ble vunnet i tøff konkurranse
med 16 norske og internasjonale selskaper.
Prosjektet viser at vi er innovative, fulle av ideer,
og at ingen utfordring er for stor, mener leder for
Stavangeravdelingen i Westcon Yard, Jonn-Egil

Prosjektleder for vindmøllestudien, Jonn-Egil Berget (t.v), og
ingeniørleder for vindmøllestudien, Finn Seglem.

Berget.
Han vil ikke konkretisere hva Westcons
vindmøllekonsept inneholder, men sier studien

Havsul I:

presenterer en del spenstige forslag til hvordan
vindmøllene kan sammenstilles og installeres.
Dersom Vestavind Offshore velger å gå enda et steg
videre med Westcon, blir neste trinn en FEED-fase

• Et bunnfast vindkraftverk som skal

(Front End Engineering Design) der konseptet utvikles

bygges i havområdet utenfor Sandøy

i større detalj.

kommune i Møre og Romsdal. De totale
investeringskostnadene for vindparken er

Langt til mål
Westcons motivasjon bak utviklingsarbeidet er den
endelige kontrakten på sammenstilling og installasjon
av møllene i Havsul I.
– Foreløpig er vi bare i en studiefase, og det er
fremdeles langt fram til mål. Men skulle vi vinne

beregnet til sju milliarder kroner.
• Hovedalternativet innebærer totalt 70
vindturbiner. Turbinene har en rotordiameter
på ca. 120 meter og en navhøyde på rundt
90 meter.
• Havsul I vil få en installert effekt på inntil

installasjonsoppdraget, blir det den største

350 MW og en årlig kraftproduksjon på om

kontrakten i Westcons historie, sier Berget.

lag 1 TWh. Det tilsvarer forbruket til nærmere

Han legger til at dersom Vestavind Offshore velger
bort Westcon i det videre arbeidet med vindparken,

50 000 husstander.
• Vestavind Offshore ble stiftet i august 2009 av

så er vindmøllestudien langt ifra bortkastet arbeid.

de sju selskapene i Vestlandsalliansen: BKK,

– Ikke bare har vi fått mye god PR rundt Westcon

Sognekraft, Sunnfjord Energi, SKL og Tafjord.

og vindmølleprosjektet, men vi har også lært mye
om vindkraft og alternativ energi - som er et nytt
og spennende marked for oss. Vi ser på offshore
vindkraft som et gryende industri- og energieventyr.

Haugaland Kraft, Sogn og Fjordane Energi,
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Flying start for
laserskanningen
Siden 2010 har tredimensjonal laserskanning
vært et viktig satsingsområde for Westcons
stavangeravdeling, og i vinter sikret
avdelingsleder Harry Berg og resten av
skanningteamet en viktig kontrakt med
Fabricom.

juni 2011

Velferd

31

Tråkker til for helse og samhold
Allsidig
aktivitetstilbud

– Å få enda flere kolleger med
ut på hjul er hovedmålet vårt
for denne sesongen, sier
Aud Haugland og Ingebjørg
Bjørnevik i Westcons nystartede
sykkelgruppe.

– Kontrakten omfattet laserskanning på Statfjord A,
B og C, der vi kartla eksisterende brannvernsystem i
boreområdet og i boreslammodulene på plattformene.
Oppdraget var en ny milepæl for oss, siden dette var
våre første 3D-skanninger på faste offshoreinstallasjoner.
Fram til nå har vi konsentrert aktivitetene våre rundt
flytende borerigger, som er Westcons tradisjonelle
kunder, forteller Berg.
Han mener Westcon har fått en flying start på
laserskanningen, med vekst både i antall ansatte og i
utstyrsparken.

Her er velferdsaktivitetene og
-tilbudene ansatte i Westcon
Yard kan benytte seg av:
• Velferdsklubb: Støtter
gjengturer, sommerfester og
turer for medlemmene. Har
utstyr som tilhengere, skipulk,
sementblander, vedkløyver,
stillashenger og jordfreser for
gratis utlån

– Mens vi i fjor var to personer som jobbet med
3D-skanning, er vi i dag totalt ni personer i teamet. Nå
satser vi på å utvikle oss ytterligere, og vil arbeide med å
perfeksjonere gjengivelsen av skanningdataene vi henter
inn, forklarer Harry Berg.

• Kunstklubb
• Tur og fritidsgruppe:
-	Fjellturer (ukentlige fjell/
toppturer i sommersesongen,
en helgetur i året)

Totalleverandøren i
Harestadvika
Etter at Westcons Stavanger-avdeling i vinter
fikk offshoreavdelingen inn under sine vinger,
står avdelingen nå fram som en totalleverandør
av vedlikeholds- og modifiseringstjenester for
riggmarkedet.
– Avdelingen skal nå ta seg av alle jobber som Westcon
Yard utfører på rigger og installasjoner som er i arbeid
offshore. Avdelingen har styrket ingeniørkompetansen,
og kan tilby komplette løsninger som inkluderer
innledende undersøkelser, laserskanning, engineering
og design, 3D-modellering, prefabrikasjon og
installasjon. For kundene er det også en fordel at
de får ett kontaktpunkt å forholde seg til, mener
avdelingsleder Jonn-Egil Berget.
Fra kontorene i Harestadvika har han og kollegene kort
vei til de mange riggkundene som holder til i Stavanger.
– Nærheten til kundene gjør at vi kan yte dem bedre
service og plasseringen hjelper oss også til å være mer
til stede i markedet. Samtidig er vi tett knyttet til verftet
i Ølen, som administrerer Westcons offshoreaktiviteter,
sier Berget.

-	Skigruppe (ukentlig trening i
Olalia,deltakelse i div. renn)
-	Alpingruppe (ukentlig
kveldskjøring i Sauda i
sesongen)
-	Sykkelgruppe (spinning,

Aud Haugland (t.v), Lars Toadalen og Ingebjørg Bjørnevik synes sykling er en ypperlig treningsform.

E

sykkeltrening og løp)

tter at det nye velferdstilbudet

– For alle som sykler

sammen, håper vi å gi den enkelte litt ekstra

noe gøy på fritiden sammen med kolleger.

for ansatte i Westcon så

Haugland skal i år debutere i sitt aller

giv i treningen. Det viktigste målet for 2011 er

Du blir bedre kjent med dem du har rundt

dagens lys utpå senhøsten i fjor,

første sykkelritt. 11. juni stiller hun til

derfor først og fremst å få enda flere kolleger

deg i arbeidstiden, og kanskje ser du helt nye

teller sykkelgruppen så langt åtte

start i det ni mil lange Nordsjørittet,

i Westcon med ut på hjul, sier Haugland og

sider ved kollegene, poengterer duoen.

medlemmer fra Westcon Yard i Ølen og

noe hun ser fram til med skrekkblandet

Bjørnevik.

Stavanger. De har innledet 2011 med

fryd. Bjørnevik har tidligere deltatt i

felles spinningøkter innendørs. Nå er

Birkebeinerrittet og en duathlon i Ølen.

Sykkelentusiastene er begge glade i å

deltakerne stolt iføre seg flunkende nye

pådriverne Aud Haugland og Ingebjørg

I år sykler hun både Hårfagrerittet og

bevege seg, enten det er til fots eller

drakter med Westcon-logo - sponset av

• Leilighet på Gran Canaria

Bjørnevik glade for at sykkelentusiastene

Nordsjørittet.

tråkkende på sykkel, og synes det er topp å

arbeidsgiveren.

• Andre tiltak for å fremme trening

utendørstreningen.

– Selv om de aller fleste i sykkelgruppa

med gode Westcon-kolleger.

– Om velferdsgruppene spør om støtte til
aktiviteter og arrangementer, er bedriften

deltar i ritt i år, ligger ikke hovedfokuset

med havfiske)
• Volleyball- og fotballgruppe
• Golf

Når sykkelgruppa stiller til start i ritt, kan

kunne kombinere fysisk aktivitet med samvær

endelig har kommet i gang med

- Jakt & Fiske (leirdueskyting, tur

– Etter en lang vinter er det veldig godt

vårt på prestasjoner. Sykkelgruppa skal

Til start med Westcon på brystet

veldig positiv. I sykkelgruppa får vi blant

å være ute på landeveien igjen, smiler

være et inkluderende treningstilbud for

– Felles sykkeltreninger, eller andre aktiviteter

annet dekket deltakeravgifter og startlisenser

de to.

syklister på alle nivåer, der vi først og

som de mange velferdsgruppene i Westcon

til rittene vi skal sykle, og det setter vi veldig

fremst konkurrerer med oss selv for å

arrangerer, bidrar til fellesskapsfølelse og

pris på, roser Bjørnevik og Haugland.

forbedre formen vår. Ved å sykle flere

samhold i bedriften. Det er fint å kunne gjøre

• 3 hytter på Vågsli

og sunn mat: Avtale med
svømmehaller og treningssenter,
trimkampanjer med fine premier
og gratis frukt.

RETURADRESSE
Westcon Yard AS
N-5582 Ølensvåg

Samfunnsansvar

– Viktig bidragsyter til fellesskapet
– Westcons vilje til å investere i utvikling av lokalsamfunnet er svært viktig
for Vindafjord kommune, mener ordfører Arne Bergsvåg (bildet).
VAF engasjerer seg i utvikling av møteplasser

også fått mange andre bedrifter med lokalt

og infrastruktur for kommunens innbyggere,

eierskap til å følge etter. Holdning om å gi litt

og har blant annet bidratt med økonomisk

igjen til lokalsamfunnet har definitivt hatt en

støtte til nytt bygdehus i Skjold og Vikedal

smitteeffekt, sier ordfører Arne Bergsvåg.

og kunstgressbane i Ølen, Skjold og på
Lundeneset. I tillegg arrangerer VAF hvert

Ønsker seg næringshage

år en hel rekke kurs for næringsliv og

Vindafjord kommune har observatørstatus i

privatpersoner. VAF og Westcon er også to av

VAF, og samarbeider med forumet i mange

eierne i Vindafjord Tomteselskap, som arbeider

saker.

med å legge til rette attraktive hustomter i
kommunen.

– Neste prosjekt kommunen håper å etablere
i lag med VAF og næringslivet er en ny

– Betyr mye

næringshage for kunnskapskrevende bedrifter,

– Jeg anslår at VAF har bidratt med 14

forteller Bergsvåg.

millioner kroner til allmennyttige formål

S E R V I C E

i kommunen de siste fem årene, sier

Senterpartipolitikeren har vært ordfører siden

administrerende direktør i Westcon Yard,

1999. Først i Ølen kommune, før han etter

Øystein Matre.

sammenslåingen mellom Ølen og Vindafjord

S V E I S

A S

i 2006 ble øverste politisk leder for den nye

At Westcon tar et slikt samfunnsansvar

Vindafjord kommune. Fra ordførerstolen har

kal Westcon holde på og tiltrekke seg

gjennom sitt engasjement i VAF, har ikke gått

han fulgt utviklingen til Westcon Yard nøye.

lokal kompetanse og arbeidskraft,

upåaktet hen i rådhuset.

S

er verftet avhengig av at Vindafjord er en

– Bedriften har hatt en imponerende

attraktiv kommune å bosette seg i. Selskapet

– Westcon har både som enkeltbedrift, og

utvikling de siste 15 årene, og har bidratt

har derfor i flere år støttet prosjekter

som medlem i VAF, vært med og bidratt til

mye til skatteinngangen vår. Både gjennom

positiv utvikling i kommunen. Westcon er

egen aktivitet, men også gjennom alle

næringslivet i kommunen. Det aller meste

flinke til å investere i lokalsamfunnet rundt

ringvirkningene verftet skaper i resten av det

av støtten er kanalisert gjennom Vindafjord

seg, og for en kommune som Vindafjord

lokale næringslivet. Jeg pleier å vitse med at vi

Arbeidsgiverforum (VAF), der Westcon Yard og

betyr det mye for at vi skal få til det lille ekstra

bare kan telle antall rigger utenfor Westcon, og

Westcon Power & Automation samarbeider

som gjør kommunen enda mer attraktiv. At

så regne ut overskuddet på skatten i forhold til

med 11 andre lokale bedrifter.

Westcon har vist en slik kultur over tid, har

hva vi ser på fjorden, ler Bergsvåg.

G O T H I C -som
D E M utvikler
I 10.8

de ni bygdesamfunnene og

