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Kunnskap er et verktøy
for å sikre den beste
logistikkløsningen. Nor Lines
tar hånd om hele varestrømmen
i en verdikjede, og øker
konkurransekraften til din
bedrift gjennom optimalisering
av logistikkløsningene.

DET UNIKE
TRANSPORTSYSTEM
Nor Lines AS:

Nor Lines tilbyr et samlet rutegående
logistikksystem til lands og til vanns.
Selskapet har omfattende aktivitet nasjonalt
og internasjonalt, og opererer skip i
faste linjer mellom havner i Nord-Europa,
Baltikum og hele Norge.
Våre terminaler utfører alle typer
innhentinger og distribusjon, samtidig som
vi dekker viktige destinasjoner med faste
bilruter. I tillegg disponerer selskapet all
godskapasiteten på Hurtigruten som utgjør
en viktig del av vårt totale logistikksystem.
Nor Lines tilbyr også internasjonale
spedisjonstjenester til alle verdensdeler.
Vi har kapasitet til å dekke alle typer
transportoppdrag; – fra små sendinger
med stykkgods til store partilaster som
fryselast, containere, ro-ro, konstruksjoner
til oljenæringen og alle typer annen
industrilast.
NASJONALE LOGISTIKKLØSNINGER
Vi dekker hele Norge med regulære
linjetrafikker på land og sjø med
påfølgende distribusjon.
Nor Lines er en stor aktør langs kysten,
og Hurtigruten er en naturlig og viktig del
av vårt logistikksystem.
I samarbeid med Hurtigruten, er Nor
Lines en av de store transportørene av
matvarer i Nord-Norge. Vi bringer fersk
fisk, kongekrabbe, reker, ishavsrøye,

reinsdyrkjøtt, hvalkjøtt og multer. I tillegg
til at regionens råvarer er kortreiste,
er transport via sjøveien mindre
miljøbelastende.
I tillegg til matvarer, er andre dagligvarer
og personbiler typiske produkter som
sendes daglig med Hurtigruten.
INTERNASJONALE LOGISTIKKLØSNINGER
Vårt sjøprodukt omfatter regulære anløp
mellom Norge, Østersjøen og kontinentet.
Vi dekker de viktigste transportkorridorene
med eget materiell, og tilbyr løsninger for
hele Europa og resten av verden gjennom
vårt agentnettverk.
PROSJEKTLOGISTIKK
Vi tilbyr skreddersydde løsninger til
oljenæringen og annen industri. Nor Lines
skip har egne kraner som har kapasitet til
løft og håndtering av store konstruksjoner
og overdimensjonert gods.
LAGER- OG TERMINALTJENESTER
Vi skreddersyr løsninger tilpasset kundens
behov. Vi har ekspertisen, kunnskapen og
systemene som skal til for å finne den mest
effektive løsning for lagring og distribusjon.
Integrerte løsninger (3. parts logistikk) med
tilhørende spedisjons- og fortollingstjenester,
tilbys fra de fleste av våre terminaler i Norge.
Cross docking er en utvidet terminal-

tjeneste fra Nor Lines AS. Vi mottar
forsendelsene fra dine leverandører, og
forestår lossing, omfordeling og merking på
grunnlag av din ordre. Vi sørger deretter for
direktetransport til dine kunder.
Gjennom denne måten å organisere
logistikken på, unngår du fordyrende
mellomlagring.
KJØL/FRYS
Våre godsskip anløper eksterne lager
direkte på forespørsel.
Godsskip med temperaturregulert
kapasitet går ukentlig fra Kirkenes,
Hammerfest og Trondheim langs kysten
til Danmark, Holland, Tyskland, Polen og
Storbritannia.
Hurtigruten, som seiler mellom Kirkenes
og Bergen, transporterer også kjøl- og
frysevarer.
Som en naturlig del av vårt totale
transport- og logistikk tilbud, tilbyr vi
viderefrakter/tjenester nasjonalt og
internasjonalt. Vi har lange tradisjoner for
dør/dør leveringer av fiskeprodukter, og søker
hele tiden best mulig løsning av oppdrag.

www.norlines.no
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Maritim Sveiseservice:

Sertifiseringer: ISO 9001,
Sentral godkjenning kl II, HMS ihht
Norsok S-006N (verifisert av Statoil)
og skal være sertifisert ihht ISO 14001
og EN 1090 innen utgangen av 2014.

Har stålkontroll i nord
Fra Tromsø betjener Maritim Sveiseservice segmentene
maritim, industri, entreprenør, bygg og anlegg og olje og
gass. Servicebedriften med 25 medarbeidere jobber over
hele Nord-Norge og Svalbard, og lar seg ikke stoppe
av litt ekstremkulde, snø, mørke, vinter og vær.
I tillegg til sveising, driver Maritim Sveiseservice innenfor rørlegging, maskinering og mekanisk
arbeid. Selskapets mekaniske verkstedet fra 2007 er topp moderne. Det er rigget for alle typer
oppgaver utenom elektro, hvor selskapet til gjengjeld har gode samarbeidspartnere.
Kompetanse- og systemkrevende
Selskapet har spisskompetanse på aluminium og stål.
– Sveising er både kompetanse- og systemkrevende. Sveiserne våre sertifiseres for
hver materialtype med tilhørende prosedyrer. Selskapet må utføre prøvesveiser, utvikle
sveiseprosedyrer og teste både prøve og prosedyrer ved laboratorier, forteller Karlsen.
– Vi er godt rustet og har tatt investeringene ved å utvikle våre egne grunnprosedyrer (WPQR).
Jeg liker å si at vi har stålkontroll, legger han til.

– Vi er 25 høyt kvalifiserte medarbeidere som
jobber effektivt under arktiske forhold, er kjappe på
avtrekkeren og spesialister på stål og aluminium, sier
daglig leder Roar Karlsen i Maritim Sveiseservice AS.

Kompetanse på tvers
Staben er fleksibel og allsidig, og kan rykke
ut på kort varsel. Tromsø-bedriften er vant
med lange reiseavstander og tar oppdrag
over hele landet.

Tlf: +47 776 008 90
E-post: firmapost@maritim-sveis.no
www.maritim-sveis.no

AAS 2500 TSV
Seismic support vessel

AAS 1502 ST
Wellboat

AAS MEK. VERKSTED AS
The complete shipyard - and an important carrier
of tradition for 100 years

AAS 4502 ST
Wellboat

• New building • Repair • Docking
Aas Mek. Verksted AS has extensive experience and expertise in designing, constructing and building of effective and reliable vessel.
With a well thought out design and arrangement, and closely cooperation with shipowners, we create practical and efficient solutions.
Traditionally activity has been newbuilding of fishing vessels for coastal and ocean fleet, the recent years specialized in the development
and construction of well boats for live fish transport. Our shipyard can offer newbuilding, rebuilding and service of vessels up to
100 meters. We also provide indoor outfitting of newbuilding and repair work, for vessels up to 65 meters.
Our target is customer satisfaction and delivery of quality products, and we have a significant number of regular customers who come
back to us for efficient and economical vessels.
Aas Mek. Verksted AS – Your natural partner for shipbuilding, shiprepair and docking!
Shipbuilding and repair | AAS MEK. VERKSTED AS | Slipway and Docking up to 100m - 3800 tonn
Address: Buktavegen 50, N-6390 Vestnes, Norway | Tel.: +47 71 18 98 00 | FAX: +47 71 18 98 01 | office@aasmek.no | www.aasmek.no
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Ring Heidi på telefon 907 94 651
for å arrangere kostnadsfri henting av
utrangert fiskeri- og oppdrettsavfall.
Foto: Edmund Ulsnæs, framtia

– Kassert redskap fra fiskeri og oppdrett var vanskelig å bli kvitt før Nofir ble
etablert i 2008, forklarer daglig leder Øistein Aleksandersen.

Henter kasserte redskaper
fra fiskeri og oppdrett gratis
Nofir (Norsk Fiskeriretur) samler inn kassert fiskeri- og oppdrettsredskap
til gjenvinning, oftest uten kostnader for eieren av avfallet. Redskapene får
en ny fremtid som tekstiler og tepper. Så god er gjenvinningsløsningen til
den norske bedriften at EU-programmet Eco Innovation støtter innføring av
programmet i hele Europa.

da vi endelig hadde funnet løsning vi kunne
tilby oppdrettsnæringen. Nøtene kommer
helt klart miljømessig bedre til sin rett som
ressurs gjennom Nofir enn som avfall til
forbrenning, forteller Aleksandersen.

Bringing value to marine waste
Noen typer avfall karakteriseres som
problemavfall og fiskeri- og oppdrettsredskaper
skaper store problemer på avfallsdeponier.
Deponiene har komprimatorer med hjul som
minner om veivalser, men med 15–20 cm lange
pigger. Kjører du en slik maskin inn i en not
på 1000 meter lengde og 200 meter høyde/
dybde, går maskinen bokstavelig talt i garnet
og det blir et svare strev å få den ut igjen.

Nå er situasjonen forandret og Nofir har
etablert en bærekraftig løsning. Virksomheter
som vil bli kvitt redskaper kan helt enkelt
ta kontakt. Nofir henter redskapene, tar
seg av alle dokumenter og frakter det til
sin fabrikk i Litauen for bearbeiding før
råstoffet går videre til verdensmarkedet.
Avsendere mottar en miljøkvittering som kan
brukes i et miljøregnskap og som samtidig
dokumenterer innlevert redskap.

En trailer om dagen
– I snitt har vi 20 tonn inn til fabrikken i
Litauen hver dag, fem dager i uka. Der
demonteres, fraksjoneres og bearbeides
redskapen før det blir nytt plastråstoff.
Fortsatt ligger mye materialer og opptar
plass på brygger og anlegg. Nofir har
stort sett mulighet til å hente alt. Så godt
fungerer retur-opplegget at virksomheten,
som første norske selskap, har fått støtte
fra EU-programmet Eco Innovation til å
implementere innsamlingen også i Europa.

Bærekraftig returordning
– Det fantes ikke noe fungerende
avhendingssystem for kassert fiskeri- og
oppdrettsredskap da Nofir ble stiftet i 2008,
forklarer daglig leder Øistein Aleksandersen.
Det handler om redskap som not, garn,
trål, oppdrettsposer, fortøyningstau og
oppdrettsmerder. Omfanget er betydelig og
veksten er stor.

Verdifull ressurs
Kasserte oppdrettsnøter som har vært
impregnert blir klassifisert som farlig avfall
i Norge. Dette innebærer strenge krav til
avhending. I dag finnes det bare to realistiske
alternativer – kostbar forbrenning eller
materialgjenvinning gjennom Nofir.
– Dette var tidligere en av våre største
utfordringer, og et fantastisk øyeblikk var

www.nofir.no
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Optimalisering av havbruksnæringen
– gjennom anvendt forskning
Optimalisering av havbruksnæringen gjennom ernæringsforsøk,
fiskehelsearbeid og miljøundersøkelser står sentralt hos
Helgeland Havbruksstasjon. Med på laget har stasjonen
medarbeidere med solid kompetanse, og forsøksstasjon
lokalisert i Norges mest interessante oppdrettsområde.
Etterspurt kompetanse
Helgeland Havbruksstasjon er Norges største forsøksstasjon
og har forsøksfasiliteter fra kar på land, via kontrollerte forsøk
i småskala i 112 forsøksmerder, til kommersiell uttesting i
fullskala.
Stasjonen gjennomfører prosjekter for aktører innen
havbruksnæringen fra inn- og utland. Selskapet har de
siste 15 årene utviklet seg til en viktig bidragsyter innenfor
anvendt havbruksforskning. I 2013 gjennomførte stasjonen
forsøk for oppdragsgivere som stod for over 65% av norsk
lakseproduksjon.
– Havbruksnæringen er Norges største matprodusent.
Med utgangspunkt i de gode naturgitte forutsetninger, kan
denne produksjonen økes i fremtiden. En slik økning må skje
på langsiktig og bærekraftig måte på naturens premisser, slår
daglig leder Kristian Johnsen fast.
Bærekraft innebærer ikke minst kartlegging av
egnetheten, ved å gjennomføre miljøundersøkelser på
produksjonslokaliteter.

Over 20 medarbeidere med kompetanse fra teknikkere til
doktorgradsnivå jobber med optimalisering av drift, bærekraft og
fiskehelse ved Helgeland Havbruksstasjon på Dønna i Nordland.

Rognkjeksen spiser lus av laksen
Snålingen rognkjeks har egenskaper som gjør at
den kan spise lakselus, og dermed kan redusere bruken av
avlusningsmidler i næringen. Helgeland Havbruksstasjon er
sentral i utviklingsarbeidet på rognkjeks, som er den mest
miljøvennlige måten å kontrollere lusenivået på.

www.havforsk.com

Legionella

TEST 037

– forebygging av sykdom
Labora driver sin virksomhet i et godt utstyrt laboratorium i Bodø som
leverer tjenester til både private, offentlige og næringslivet. Det som
kjennetegner oss, er høy fagkompetanse og stor arbeidsglede, sier daglig
leder Karianne Jakobsen. Vi bestreber oss stadig etter å forbedre vårt tilbud
til kundene. I tillegg til analysene, får kunden tett dialog og oppfølgning.
Vi bistår med både prøvetaking, analyse og rådgivning.

Med kundens behov i fokus;
akkreditert analyselaboratorium
for vannkvalitet, næringsmiddelhygiene og fiskehelse

Legionella
For tiden jobber vi med en ny analysemetode for Legionella pneumophila,
som er en bakterie som lever i bade- og dusjanlegg. Både private og
offentlige bygg, skip eller annen innretning som har dusj- badeanlegg eller
kjøletårn er pålagt rutiner, for å forebygge mot Legionella. Dette er en
bakterie som er godt utbredt og som kan føre til alvorlig lungebetennelse.
Labora har innført en ny, og mer sensitiv analysemetode for denne
bakterien basert på PCR teknologi, som vil styrke kunden i arbeidet med
å forebygge sykdom. Vi har også god
erfaring med vannforsyningssystem
på skip og problemstillingen med
Legionella her.
Les mer på www.labora.no

Analyselaboratorium og fiskehelsetjeneste AS
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RS Sjøredningsskolen AS:								

Ledende senter for maritimt sikkerhetsarbeid, beredskap og sjøredning
Redningsselskapet har
gjennom sitt datterselskap
RS Sjøredningsskolen AS
en ambisjon om å skape et
nasjonalt og internasjonalt
læringsmiljø innenfor
sikkerhetsopplæring
og sjøredning, sier
generalsekretær Rikke
Lind i Redningsselskapet.

Nye krav til
sjøfolk
I forbindelse med siste
oppdatering av den
internasjonale STCWkonvensjonen stilles
det nå krav om at alle
sjøfolk, både offiserer og
underordnede mannskaper,
må oppdatere sin
sikkerhetskompetanse
hvert 5. år.
Senest innen 1. januar
2017 må alle sjøfolkene ha
gjennomført opplæring i
henhold til de nye kravene.
RS Sjøredningsskolen
avholder fortløpende alle
de pålagte oppdateringsog oppgraderingskursene,
se kurskalender på
hjemmesiden for datoer.
www.sjoredningsskolen.no

– Oppkjøpet av Norges Maritime
Utdanningssenter, som er samlokalisert
med Høyskolen i Vestfold og Buskerud på
Bakkenteigen i Horten kommune, er en del av
Redningsselskapets strategi for 2010-2015 om
å være en ledende leverandør av kompetanse i
Norge og Europa innen sikkerhetsopplæring og
sjøredning, fortsetter Rikke Lind.
Fokus på HMS og kvalitet
- Vårt mål er å levere det ypperste av kvalitet på
en trygg og sikker måte. Med en erkjennelse av
at kunnskap er ferskvare har vi også en bevisst
strategi på å bruke instruktører som er operative
innenfor sine fagfelt i det daglige, og som derfor
kan gi våre kunder «det lille ekstra», sier Eirik S.
Haugen, HMS-sjef ved RS Sjøredningsskolen.
– I tillegg til et sterkt fokus på HMS og sikkerhet
for våre ansatte og kursdeltagere er også alle våre
øvingsfasiliteter basert på best mulig ivaretagelse
av det ytre miljøet, og vi er i dag stolt over å
kunne drive vår virksomhet uten behov for
utslippstillatelse, sier Haugen.
Komplett leverandør
RS Sjøredningsskolens tjenester innbefatter HMS-,
sikkerhets- og beredskapsopplæring på alle nivåer
for maritim, offshore og landbasert industri og
næringsliv, og skolen er i tillegg fagmyndighet
og ansvarlig for opplæring av Redningsselskapets
rundt 1300 faste og frivillige mannskaper.
– Vi er i dag en komplett og topp moderne

leverandør som innehar godkjenning for alle kurs
omfattet av Sjøfartsdirektoratets emneplaner
eller Norsk olje- og gass sine retningslinjer. Dette
innbefatter alt fra enkle kurs innenfor førstehjelp,
brannvern og sjøredning til mer avanserte kurs
innenfor håndtering av krise- og nødsituasjoner,
forteller Haugen.
Nytt simulatorsenter
Som en del av satsningen er det også
etablert et maritimt simulatorsenter ved RS
Sjøredningsskolen, hvor man med fire topp
moderne bro- og maskinsimulatorer kan avholde
samhandlingskursene BRM og ERM, kurs for
hurtigbåtførere på passasjerfartøy og innenfor
politi, brann- og redningstjeneste samt ulike
spesialkurs for Redningsselskapets mannskaper.
I tillegg til fullskalasimulatorene har skolen også
et eget klasserom som er dedikert til undervisning
innenfor elektronisk navigasjonshjelpemidler, hvor
det blir gjennomført opplæring på ECDIS, AIS og
ARPA.

RS Sjøredningsskolen AS
Forskningsparken, Raveien 205, 3184 Borre
Telefon: 33 07 12 20 E-post: srs@rs.no
www.sjoredningsskolen.no
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Sterk posisjon innen vannbehandling til fiskeoppdrett
Norskeide Sterner AS er blant
markedets mest erfarne selskaper innen
vannbehandling til fiskeoppdrett. Gjennom
aktivt arbeid med produktinnovasjon har
selskapet gitt et viktig bidrag til norsk
smoltproduksjon og oppdrett. Selskapet
jobber også med vannbehandling for industri
og kommunal sektor, noe som gir synergier
også for løsninger til fiskeoppdrett.
I 2015 er 25 år gått siden
Sterner ble etablert. Selskapet
har i dag 35 medarbeidere i
Norge og 12 ved sin avdeling i
– Kontinuerlig innovasjon i samarbeid med ulike forskningsmiljøer har bidratt til å gi oss en sterk posisjon innenfor vannbehandling for
Skottland. Hovedkontoret ligger
smoltanlegg og fiskeoppdrett for øvrig, sier daglig leder Bjarne E. Pettersen i Sterner AS.
på Ski utenfor Oslo. I Norge
har Sterner et datterselskap i
Porsgrunn som jobber spesielt
Motvirker stresset smolt
med biogass og avløp. Selskapet har også
Med tiden har Sterner utviklet produktporteføljen til å levere totale
avdelinger i Bergen og på Leknes i Lofoten.
settefiskanlegg, inkludert lysstyring og transport av smolten i
anlegget. Fisken blir stresset av pumping rundt omkring i anlegget. På
Lukkede merdesystemer kommer
den annen side vil god transport redusere stress og i neste omgang
Med unntak av én ekstern investor, er alle aksjonærene aktive i
smoltens sårbarhet for sykdommer.
selskapet, inkludert daglig leder og gründer Bjarne E. Pettersen som
– Forskning og utvikling er viktig for oss. Ofte er vi blitt kopiert, og
er største aksjonær.
det tar vi til inntekt for at løsningene våre er bra. Men,
– Først og fremst jobber vi med postvi jobber sammen med ledende forskningsmiljøer
Sterner er en ledende norsk bedrift
smoltanlegg, forteller Pettersen. – Men vi ser et
og forsøker å ligge et hestehode foran. På
innenfor vannbehandling.
gryende marked for lukkede merdesystemer. Vi
beddingen nå har vi et modulbasert RAS-anlegg for
Fra egen produksjon og
har allerede levert anlegg her, hvor hensikten
smoltproduksjon, med en nedbetalingstid som det skal
samarbeidspartnere leverer selskapet
er å unngå sykdom og lus, som gir store
bli vanskelig for andre å konkurrere med, sier han.
prosess-komponenter og komplette
problemer i næringen. Det er mye å hente
systemer innen rensing, gassutveksling,
økonomisk på å ha mer kontroll med vannet,
Bredt anlagt
filtrering
og desinfeksjon av
legger han til.
Pettersen mener at det ikke lønner seg å være for
vann innenfor markedene for
smal innenfor fagfeltet. Selskapet ser at det gir gode
drikkevann,
akvakultur, prosessvann og
Rent og sykdomsfritt
synergieffekter å være involvert i flere områder innenfor
avløpsvann. Inkludert datterselskaper
Alt vann til landbaserte anlegg, enten
vannbehandling. – Gode idéer kan gjenbrukes, slår han
omsatte
Sterner, med 35 medarbeidere,
kilden er fersk- eller saltvann, må være
fast. – Ved å leve og ånde for dette, har Sterner vært
i 2013 for 143 millioner kroner.
rent og sykdomsfritt. Det samme gjelder
èn blant mange andre som har tilført kunnskap og gjort
vann som resirkuleres gjennom såkalte
at Norge er ledende innen teknologi for fiskeoppdrett.
RAS-anlegg. Sterner har med sin kunnskap
Sterner har bidratt med mange nye produkter og løsninger
innen vannbehandling utviklet kompakte RAS-anlegg (Resirculation
som blir benyttet både i og
Aquaculture system) innen fiskeoppdrett og ivaretar hele prosessen
utenfor Norge.
med alt fra overvåkningsanlegg via oksygenanlegg til anlegg for
vannbehandling med ozon og UV (ultrafiolett lys).
Ledende
– Det er også viktig å overvåke og styre vannkvaliteten og å ha
Selskapet har en betydelig
kontroll på parametere som CO2 og pH. Systemer for innblanding
egenproduksjon av utstyr. I
og produksjon av oksygen inngår i produktporteføljen. I den andre
tillegg er Sterner forhandler
enden renser vi avløpet for å unngå miljøbelastning og forurensing
for verdens største produsent
av anlegg i nærheten. Vi har også løsninger for slambehandling der
av UV og Ozonanlegg og
et problem kan bli en ressurs. Vi har løsninger for brønnbåter der vi
samarbeidspartner med en av
også har «Aquazone», godkjent av Statens legemiddelverk for bruk
verdens største produsenter av
av desinfisering av overflater og brønnbåter, forteller Pettersen.
oksygengeneratorer.
www.sterneras.no
PMS 297
PMS 3015
SOLID UNCOATED SOLID UNCOATED

Teknologi for rent vann – kilden til liv og vekst
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Forbedrer effektivitet
og drift i laks
- og ørretslakterier
Med utgangspunkt i en genial etterrensemaskin for laks- og
ørretslakterier som raskt ble en stor suksess, har Knuro AS
rettet virksomheten inn mot forbedring av effektivitet og drift
av hele produksjonslinjer. I år feirer bedriften 10 år!
Knuro sin historie starter ut med etterrensing
av oppdrettsfisk. Sløyemaskiner sløyer
fisken automatisk, men for ca. 10 år siden
ble etterrensing av slorester og fjerning av
blodrand gjort manuelt. Da ble elektrikerne
og oppfinnerne Knut Inge Seim og Ronny
Solberg utfordret av Sekkingstad på Sotra til
å forbedre denne delen av sløyeprosessen,
som medførte tungt manuelt arbeid og høyt
innslag av slitasjeskader og sykefravær.

slakteprosessen er
kjernekompetanse for
Knuro, slår Raunholm fast.

Tasmania
Ordrereserven er solid.
På kundelisten står
virksomheter som Marine
Harvest, Lerøy, Firda
Fiskefarm, Slakteriet AS
og Sjøtroll. Stolt kunne
Patentert etterrensemaskin
Raunholm klokke inn ordre
– Vi utviklet og patenterte en automatisk
fra Tasmania i Australia i
etterrensemaskin. Maskinen ble en så stor
midten av mai. Patentet,
«en metode for bevegelse
suksess at det raskt dukket opp kopier
av skrape- og sugeverktøy»
i slakteriene og vi måtte forsvare vårt
dekker Norge, Danmark,
patent. Per i dag har vi levert 90 maskiner,
Tyskland, UK, Irland,
har gjennomført 45 oppgraderinger til
Canada, USA, Chile,
neste generasjons maskin og har utvidet
New Zealand og Australia.
produktspekteret med programvare og
– Knuro etterrensemaskin og programvare bidrar til å styrke effektivitet og lønnsomhet i laks– Investeringen betaler
tjenester for å effektivisere og forbedre drift
og ørretslakterier, forteller (f.v.) Oddvar Raunholm, Ronny Solberg og Knut Inge Seim.
seg tilbake på under
og kvalitet på slakteriene, forteller daglig
1 – 1,5 år i virksomheter med
leder Knut Inge Seim.
ett skift. Vi har levert både til
– Forskning og videreutvikling er sentralt
oss inn mot styring av produksjonslinjen.
Shetland og Skottland. Ordren fra Australia
for virksomheten vår. Vi ønsker å være
Analyseverktøyet henter og bearbeider data
representerer et spennende gjennombrudd
kjent for å følge godt opp, være en stabil
for optimalisering av driften, korrigering av
og potensiale for oss på
samarbeidspartner til å stole på
avvik og økning av produktiviteten, forteller
verdensmarkedet, sier
og yte rask og god support,
Seim.
Seim.
legger utviklingssjef Ronny
Solberg legger til: – I tillegg har vi utviklet
Produkter og tjenester
Ordren fra Tasmania
Solberg til.
styringssystemet Knuro «The Boss». Det gir
• Knuro Fiskerenser 1.04
er på Knuro sin nye
grafisk oversikt over produksjonen og du
• Knuro Analyse for KF 1.04
etterrensemaskin.
Installerer selv
kan styre hele fabrikken med systemet. The
• Knuro The Boss
Maskinen griper også
De to gründerne utgjør
Boss skal bidra til å løfte oss ytterligere som
produksjonsstyringssystem
fysisk inn i og forbedrer
sammen med salgssjef
samarbeidspartner i verdikjeden, slik Knuro
• Slite- og reservedeler
prosessene i sløyemaskiner
Oddvar Raunholm den
Analyse har gjort de siste 2-3 årene.
• Service- og vedlikeholdstjenester
som utfører oppgaver forut
samlede staben og
for Knuros teknologi.
eierskapet i Knuro.
Selskapet har gjort et
Knuro 10 år
Elektronisk analyseverktøy
strategisk valg om i hovedsak å basere
2004 – 2014
Dessuten har den elektronikk som
leveransene på underleverandører.
fortløpende leverer data til programmet
Virksomheten sysselsetter derfor
Knuro Analyse.
langt flere i Skandinavia enn de tre
– Sløyelinjen er hjertet i produksjonslinjen,
Knuro-medarbeiderne.
og slakteriets hverdag handler om
– Vi står selv for montering og testing,
effektivitet og kostnadsbesparelser hele
slik at vi og kundene har visshet om
veien – med samtidig opprettholdelse av
at installasjonene fungerer som de
kvalitet. Som partner har vi derfor orientert
skal. Nærheten til og kunnskapen om
www.knuro.no
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Nordkapp maritime fagskole og videregående skole:

Den blå skolen
i Arktis
I Honningsvåg, byen ved Nordkapp, ligger et maritimt
utdanningssenter som er unikt på flere måter. Nordkapp maritime
fagskole og videregående skole kombinerer både videregående
yrkesutdanning med verdensledende fagutdanning for sjøkapteiner,
styrmenn og maskinister. Tilbudet er gjennomgående blått som havet.

Nordkapp maritime fagskole og vgs.
representerer et sjeldent miljø. Mens
storbyer kan romme flere skoler, har skolen
i Honningsvåg et stort behov å dekke –
men langt i fra markedsgrunnlag stort nok
i lokalmiljøet. Skolen har derfor utviklet seg
ved å se langt utover vanlige faglige- og
geografiske grenser.
Spennende tilbud
Dette har resultert i et usedvanlig tilbud.
Skolen utdanner for eksempel elektrikere
og akvateknikkere. Den kurser sjøoffiserer

i siste sikkerhetskrav og gjennomfører
omfattende oljevernberedskapsøvelser
sammen med NOFO på sjø og i et
verdensledende simulatormiljø for formålet.
– Utdanningstilbudet vårt er for det
arktiske nord og hele kysten, sier kystrektor
John Arne Andersen.
– Havblått er gjennomgående for alt vi
gjør.
Blått hav
Den videregående skolen jobber
med biologi og blant annet havbruk

i partnerskap med Grieg Seafood
Finnmark. Skolen har også samarbeid
med Universitetet i Tromsø – Norges
arktiske universitet – innen biologi på
studiespesialisering og marine fag. Blått alt
sammen.
Elektrolinjen har fordypning innenfor
havblå skipselektronikk. Matros- og
motormannlinja er i seg selv blå.
Restaurant og matfag bygger på den
gamle stuertskolen i Honningsvåg, og
legger vekt på bruk av lokalt råstoff fra
havet.

Grieg sikrer lokal arbeidskraft og tar samfunnsansvar
– Ved å gi elever praksis ved
våre oppdrettsanlegg tar vi
samfunnsansvar og sikrer
dessuten oss og næringen
godt kvalifisert, lokal og stabil
arbeidskraft.
Det sier Roger Skjeldnes i Grieg Seafood
Finnmark. Han er driftsleder for selskapets
anlegg i Lafjord og Sarnes i Nordkapp
kommune. I mange år har Grieg Seafood
Finnmark hatt elever i praksis fra
Nordkapp maritime fagskole og vgs.
Hele verdikjeden
– Elevene får delta i hele verdikjeden fra
settefisk til oppdrettsanlegg, på båter
og ved mærer og landanlegg. De følger
våre ordinære skiftordninger, får delta

og observere. De er bortimot så nære
oppgavene som det er mulig å komme,
og får en meget relevant praksis, forteller
Skjeldnes.
Avdelingsleder for yrkesfag Alf Roger
Storhaug kan ikke få fullrost samarbeidet
godt nok.
– For de fleste er hjemme
best, og ungdom vil
etablere seg på hjemstedet
om det er jobb å få.
Langsiktig samarbeid om
praksisarenaer rundt om i
fjordene i Finnmark, som
for eksempel hos Grieg
Seafood Finnmark, er gull
verdt for skolen og elevene.
Da kan elevene bo hjemme,
eller i nærheten av hjemmet
i praksisperiodene, sier
Storhaug.

Praksis med reiseavstand
Praksisplassene ligger sjeldent rett utenfor
skoleporten. Yrkesfageleven er utplassert
over hele fylket og utenfor, inkludert
øvrige oppdrettsselskap inkludert NRS og
Cermaq. – Vi følger næringslivet opp tett
via kontakt, mail og besøk, sier Storhaug.

Yrkesfagelever på akvakulturlinjen
får verdifull praksis hos Grieg
Seafood Finnmark. Foto: Grieg Seafood

Foto: Grieg Seafood
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Verdensledende på oljevern
og oljevernberedskap
Fagskolen i Honningsvåg er verdensledende innenfor
oljevern og oljevernberedskap. Sjøkapteiner, styrmenn,
maskinister m.fl. gjennomfører kurs ved skolen for å
opprettholde og få nye sertifikater.

Maritimt blått er gjennomgående
i alt det unike utdanningsmiljøet
på Nordkapp involverer seg i.

Tilfører ekstra muligheter
– Vi har noen ekstra gode muligheter.
For eksempel kan vi tilføre elevene
sikkerhetsopplæring som utvider
arbeidsmarkedet deres også til skipog offshoreinstallasjoner i norske og
internasjonale farvann, sier Andersen.
Rektoren for to skoler har også ansvar
for undervisning med lyd og bilde på
videregående nivå til filialer i kommunene
Hasvik, Loppa, Måsøy, Lebesby, Gamvik,
Båtsfjord, Berlevåg og Tana. 700 elever har
til nå fulgt undervisningen.

– Vi har en unik mulighet til
å kunne gi ungdom som ønsker
det jobb i akvakulturnæringen.
Planen vår er å øke driften her på
Nordkapp. Da vokser behovet for
faglærte arbeidstakere, avslutter
Skjeldnes.

I takt med at offshoreaktivitetene beveger seg
nordover, har kursavdelingen utviklet sitt kurstilbud.
Dynamisk posisjonering (DP)-sertifisering kreves
av alle navigatører på offshorefartøy. Langs
kysten er det etablert slepebåtredskap for å sikre
fartøy mot å gå på grunn og fiskefartøy inngår i
oljevernberedskap. Uansett oppgave er det unike
fag- og simulatormiljøet på Nordkapp en viktig
brikke i opplæring og sertifisering av kursdeltakere
fra hele Norge og utlandet.

Innen 2017 må 8000 norske
sjøoffiserer på skolebenken for
å kvalifisere seg for nye Brigde
Research Management (BRM)sertifiseringskrav. Nordkapp
Maritime Fagskole er blant få
skoler som fortsatt har litt ledig
kapasitet for sertifiseringen.

Simulator bedre enn praksis
– På mange områder er simulatortrening bedre enn praktiske øvelser.
Du kan våge mer og simulatoren tåler at du prøver og feiler. Dessuten kjenner
kursdeltakerne sine egne fartøy, det er ikke der det svikter. Det er det derimot
ofte på kommunikasjon, daglig leder og tidligere sjøkaptein Alf Håvard
Jacobsen ved Nordkapp-simulatoren.
– Her kan vi samkjøre åtte skipsbroer i én og samme øvelse. Vi kan derfor
gjennomføre store operasjoner og lære folk å gi presise og korte beskjeder
– og følge dem. Vi kan dessuten ta en stopp underveis, evaluere – og kjøre
videre i en situasjon vi endre på få minutter.
Søler med olje
Nord for Trondheim er senteret alene,
med sertifisering fra Nautical Institute i
London, om å gi DP-operatørutdanning.
På simulatorene kan det dessuten søles
olje på vann i rikt monn og på en svært
naturtro måte, samt tilby opplæring
også til medarbeidere i organisasjoner,
hvor loven ikke nødvendigvis krever
sertifisering.
– Vi har plattform for å trene alle fra
ledelsen og helt ut til fartøyet innenfor
både offshorevirksomhet og fiskeri, slår
Jakobsen fast.

Nordkapp maritime fagskole har langt på vei utdannet den
kystnære oljeberedskapen i dag. Skolens simulatormiljø
er unikt på verdensbasis. Miljøet er en viktig brikke
i samarbeidet mellom Norsk oljevernforening for
operatørselskap (NOFO) og fagskolens i opplæring av den
norske, kystnære oljevernberedskapen (barriere 3).

ID 29814

Foto: Grieg Seafood

www.nordkapp.vgs.no

Adm. dir. Gunnar Stakkestad (midten) sammen med
arealplanlegger Lars Tore Nordskog (til høyre)
og anleggsleder Jarle Haukås (til venstre).

Fremtidens industrivekstområde på Vestlandet
Haugaland Næringspark på Gismarvik like ved Kårstø, er med sine
mer enn 5000 dekar et av Norges største næringsområder under
utvikling. I tilknytning til parken, kan man også skilte med flotte
havnefasiliteter. Utviklingen av Gismarvik Havn vil gi industri og
andre aktører med behov for transport over kai, gunstig tilgang
til markeder både her hjemme og ute. I tillegg vil havnen gjøre
området attraktivt for offshorenæringen. Kommunene i regionen
står samlet bak gigantsatsningen.
- Kommunikasjonsmessig er næringsparken på
Gismarvik plassert midt på aksen mellom Stavanger
og Bergen, tett opp til nordsjøbassenget. Med de
veiløsninger som kommer, blir denne transportkorridoren den raskeste både nord – sør og øst
- vest. Det vil plassere Gismarvik midt i smørøyet
for en nasjonal næringsutvikling – strategisk
posisjonert i forhold til både vei, båt og fly,
sier adm. dir. Gunnar Stakkestad i Haugaland
Næringspark AS. Med den nye T-forbindelsen
som binder sammen Karmøy, Haugesund og
Tysvær, har man også fått et forbedret veinett
med betydelige tidsbesparelser lokalt.
Når Rogfast står ferdig, vil også kjøretiden til
Stavanger reduseres betydelig, anslagsvis til 45
minutter. Forbedret veitrase østover, vil i tillegg
korte ned kjøretida til Østlandet og Oslo betraktelig.

Fremtidsrettet
Næringsparken på Gismarvik bygges opp som en
fremtidsrettet industripark tilpasset samfunnets
krav til utvikling og miljø. Med Statpipe-ledningen i
umiddelbar nærhet til parken, ligger alt til rette for
en tilkobling for bruk av naturgass.
- Det finnes i dag ingen betydelig industriarena for
kommersiell bruk av naturgass her i landet.
Næringsparken på Gismarvik vil kunne påta
seg en slik rolle, mener Stakkestad. Industriområdet er i ferd med å tiltrekke seg flere
industrielle aktører med spennende planer for
de kommende tiårene, noen av disse forutsetter
tilgang på betydelige mengder naturgass. Av
den grunn har allerede enkelte aktører valgt
Gismarvik som lokasjon for aktuell produksjon.

Aktuell avlastningshavn
Utfordringen knyttet til begrenset kapasitet ved
oljebasene i Stavanger, har ført til økt interesse for
å se nærmere på Gismarvik som avlastningshavn
i forbindelse med utbygging av de nye feltene utenfor
vår stuedør. Kystverket har tegnet inn seilingstid
til Gismarvik med utgangspunkt i Johan Sverdrup
feltet sammenlignet med tilsvarende til Dusavik og
Risavika. Her kommer Gismarvik godt ut.
- I tillegg til å kunne tilby nødvendig kapasitet
som basealternativ eller til lagringsformål,
er Gismarvik et langt rimeligere alternativ enn
eksisterende baser i Stavanger, understreker
Stakkestad. Stavangerselskapet GMC Marine
Partner etablerer nå baseaktivitet i Gismarvik
Havn. GMC vil også påta seg en rolle som baseoperatør, og Stakkestad er glad for at man i disse
dager får på plass en samarbeidsavtale i denne
forbindelse.
I tillegg til å betjene offshorerelatert aktivitet, skal
GMC også tilby transport over kai ved behov, som
virksomheter i parken ellers måtte ha.

Tlf. 982 37 052
post@haugaland-park.no
www.haugaland-park.no
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Vi forlenger levetiden på dine elektriske maskiner

Lasse kontrollerer togmotorer etter Teknor
VPI (Vakuum Pressure Impregnation)
– markedets beste metode for
levetidsforlengelse på elektriske maskiner.

Riktig vedlikehold lønner seg.
Teknor har spesialisert seg på
optimalt vedlikehold av elektriske
maskiner og styringssystemer.
Store kunder innenfor tog og trikk
har lagt reparasjonsansvaret til
Harstad – en by uten skinneganger.
Elbilmotorer er et nytt marked.
Om selskapet ville, kunne det gi
Tesla-en litt ekstra sprut.

Optimalt vedlikehold av
elektriske maskiner og styring
16 medarbeidere teller virksomheten, som
slo omsetningsrekord fra 2013 i juli i år.
Elektriske maskiner inkluderer motorer (tog,
trikk, kjempestore anleggsmaskiner, elbiler,
skip industri, olje & gass), generatorer
(alle skip, industri, olje & gass, kraftverk,
nødstrøm) og transformatorer (store skip,
strømnettet, stor industri).

reparasjon av maskineri til skip og utviklet
seg til togmotorer, kraftverk og industri.
Petroleumssektoren er siste tilskudd.
– Veien har dessuten gått fra å reparere
etter havari til å forhindre havari. Unødig
forbruk av levetid er dyrt. Følgene av
stans eller nedetid kan dessuten innebære
inntektstap og skade på miljø, sier han.

Styringssystemer
Teknor lager og vedlikeholder dessuten
styring (automasjon) til maskiner innenfor
alle kategorier.
– Vi jobber proaktivt mot havari og
driftsstans, og tilbyr tilstandsbasert
vedlikehold (se ramme), forteller adm. dir.
Torstein Broderstad i Teknor.

I Harstad
At Harstad er blitt et ledende senter for
vedlikehold av motorer til tog og trikk
er bortimot like underlig som om en
virksomhet i Oslo skulle være spesialist på
vedlikehold av not og trål til fiskeflåten i
Finnmark. Men faktum er at Teknor står for
vedlikehold både til regiontog og trikker
over det ganske land.
– Det startet med vedlikehold av
gruvetog for 40 år siden. Nå følger vi
elektriske motorer til lands og til vanns
via sensorer. Kompetansen vi har bygd
opp på dette bidrar til å gjøre oss
konkurransedyktige på utstyr langt herfra,
sier han.

Null terskel
Selskapet reparerer, vikler, sertifiserer, skifter
slitedeler m.m.
– Det skal være null terskel for å
kontakte oss. Om Teknor selv ikke kan gjøre
jobben, så formidler vi kontakt videre, sier
Broderstad.
Virksomheten startet i 1951 med

Ivar Stangnes inspiserer det
som trolig er verdens største
elektromotor for 220 volt.

Bedre enn substitutter
Selskapets største konkurrent er substitutter
– det vil si at skadet eller ødelagt utstyr
erstattes med nytt med samme ytelse, men
ikke nødvendigvis med samme kvalitet og
holdbarhet.
– Petroleumsbransjen har en klar
kvalitetsforståelse og inviterer til
priskonkurranse innenfor et definert
kvalitetsnivå. Andre er mer opptatt av bare
ytelse. Ytelse kan ofte kjøpes rimelig, men
spørsmålet er hvor lenge maskinen varer
og hvor mye vedlikehold som kreves. Vårt

mantra er at reparasjon og service i mange
tilfeller er bedre og mer miljøvennlig, sier
Broderstad.
Mer liv i Tesla-en
Selskapets verksted kan også forbedre
teknikken.
– Vi kan enkelt blåse litt mer liv og krefter
inn i en Tesla som gjør null til hundre på
5,6 sekunder, men vi følger produsentens
ønsker om å la motoren i fred. Dog gjør vi
reparasjoner av elbilmotorer, sier han.
Teknor er godkjent av Siemens, ABB
og Nemko (alle fabrikater) for sertifisering
av motorer for de mest eksplosjonsfarlige
omgivelser.
Tilstandsbasert vedlikehold

Teknor har bygget opp en avdeling for
tilstandsbasert vedlikehold. Selskapet overvåker
tilstanden til utstyret slik at overhaling og
reparasjoner kun skjer ved behov. Denne
er svært kostnadseffektivt for kunden som
unngår store klassinger og kun må dekke
reelt vedlikeholdsbehov. DNV GL og ABS har
sertifisert dette tjenesten så skip/rigger kan
slippe unødvendig vedlikehold og demontering.
Teknor tilbyr alt fra manuelle målinger til
onlinesystemer.

www.teknor.as
Ikke nøl, ring 77 04 17 00!
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Avansert overflatebehandling
av høyteknologiske produkter
For «krevende kunder» som leverer
til miljøer som subsea, forsvar, fly
og romfart, er overflatebehandling
avgjørende for levetid og sikker
drift. – Våre kunder krever høy
grad av kompetanse, kvalitet og rett
dokumentasjon på sine leveranser.
Det får de fra oss, sier salgs- og
markedssjef Hans Terje Sollie i NCT.
Korrosjonsskader er beregnet til å koste
ca. 20 milliarder kroner i Norge pr. år.
Beskyttelse av komponenter og
utstyr mot korrosjon kan redusere
miljøbelastning og øke levetid og redusere
vedlikeholdskostnader for store beløp.

Tester og sertifikater
NCT har eget laboratorium som
kontinuerlig utfører tester og overvåker
kvaliteten på egne prosesser. NCT benytter
også uavhengige, akkrediterte laboratorier
for spesielle sertifiseringer. NCT er
sertifisert i ht. ISO 9001 og ISO 14001.
NCT – et selskap i
Gardit-konsernet
NCT har hovedkontor på Notodden og
avdeling på CCB-basen på Ågotnes ved
Bergen og Undrumsdal ved Horten.
Kjerneaktiviteter er overflatebehandling
av maskinerte/mekaniske deler med

kjemiske/elektrolytiske prosesser eller
våtlakk/tynnfilm /systemmaling.
Gardit er danskeid selskap, med
mobile teams som rykker ut over
hele verden. Gardit er spesialister på
overflatebehandling av stålkonstruksjoner
til olje- og gassindustrien, skipsfart,
offshore og infrastruktur.

www.nct.no

Frequency.no

Grundige krav
Norwegian Coating Technology (NCT)
har spisskompetanse på en rekke
beskyttelsesprosesser. – Vi skal være i
forkant på produkter, prosesser, kvalitet
og dokumentasjon til kunder som har
operasjoner under krevende forhold, sier
Sollie.

Hovedmarkedet til NCT er overflatebehandling
av maskinerte komponenter til offshore/
subsea, forsvar og aerospace.

Stadyard AS tilbyr komplette løsninger innenfor nybygg, ombygging,
reparasjoner og vedlikehold av alle typer fartøy.
Med en sentral plassering på norskekysten på Raudeberg ved Måløy, har vi
et kompakt og moderne anlegg der våre kunder skal forvente høy kvalitet
og god service, utført av våre 30 dyktige medarbeidere sammen med våre
lokale samarbeidspartnere.
Viktige data:
• 200 meter kaier med dybde 6-11 meter
• Slippkapasitet 1200 tonn, lengde 55 meter, bredde 14 meter
• Krankapasitet 12 tonn, H = 30 meter
ta kontakt med:
Driftsleder Trond Kongshaug trond@stadyard.no mob 480 20 981
Operativ leder Malvin Silden malvin@stadyard.no mob 941 77 070
Vi treffes
på stand
nr. D-357!

Adresse: 6710 Raudeberg Telefon: 57 84 99 00
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Porten mot Barentshavet
Hammerfest havn er Finnmarks største havn og et ledende
servicesenter for fiskeri, olje- og gassvirksomhet. Havna har utviklet seg
fra en stor og betydningsfull regional fiskeri- og godshavn til også å være
en sentral og viktig industrihavn for petroleumsaktivitet i Barentshavet.
Hammerfest betyr ”trygg havn”. For 223 år
siden startet fortøyinga i Hammersteinen. I
de senere år har havna hatt opp mot 6000
anløp pr. år.
Nye drivkrefter
For framtiden ønsker Hammerfest
havn å være den naturlige porten mot
Barentshavet. Nå er turisme/cruise og
aktivitet tilknyttet petroleum – med
tilhørende aktiviteter på land – blitt
drivende faktorer for utviklingen.
Utbyggingen av Goliath-feltet, hvor
hovedplattformen kommer til våren,

skaper i likhet med Snøhvitutbyggingen
store ringvirkninger for havnevirksomheten
i Hammerfest. Gassen fra Snøhvit skipes
ut fra LNG-terminalen på Melkøya i
Hammerfest. Petroleumsaktiviteten gir
betydelige ringvirkninger med etablering av
servicebedrifter.
Nasjonale og
internasjonale aktører
Bak servicebedriftene står både nasjonale
og internasjonale aktører med interesser
for operasjoner i Barentshavet. Mye av
etableringen skjer på Polarbase, som er

et viktig element i Hammerfest havn.
Polarbase ble etablert i 1986.
Travelt
Bratt vekst kommer ikke av seg selv. Det
gjøres havneinvesteringer på godt over
300 millioner kroner for å møte markedets
behov. I tungløftskaier alene er det invester
ca. 100 millioner kroner. Videre er det
investert ca. 70 millioner til etablering av
rigg-kai, og utvidelse av inn seilingsled
til Polarbase starter opp i 2015 med en
investeringsramme på 96 millioner kroner.
Industri kai, fiskerihavnefunksjoner, lager/
logistikkfunksjoner på Fuglenes krever
investeringer på over 100 millioner
kroner. På tegnebordet er også ny
sentrumsterminal og Hammerfest-terminal.
Vi er klare til å møte nye oppgaver og
utfordringer for Barentshavet!

Gateway to the Barents Sea
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Kartgrunnlag: Storvik & Co

Hammerfest - Gateway to the Barents Sea – Logistic Hub for Petroleum
and International Industrial Activity in the Barents Sea.
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Løfter alt i Nord-Norge
Polar Lift med morselskapet Havator i ryggen tar de store løftene i Nord-Norge.
Mest ekstremt er beltedyret på Polarbase i Hammerfest som løfter 1250 tonn.
Polar Lift oppsto i 2007.
Løftekontrakten for Polarbase
er basis for driften. Kontrakten
inkluderer dag til dag-virksomhet
med lasting og lossing av
supplyfartøy.

Polar Lift har løfteansvar på Polarbase og
konkurrerer i hele Nord-Norge på 300 tonn
og oppover gjennom samarbeid med
Havator-selskaper i Finland og Sverige.

Faglig og forsvarlig
– Løft er et fag. Det må utføres av
fagfolk av hensyn til helse, miljø og
sikkerhet, sier daglig leder Petter
Bjørkli i Polar Lift.
–Havner flest er rigget med
mannskap og utstyr for å ta topper
i etterspørsel. En partner som oss
kan utnytte utstyr og kapasitet til
andre oppgaver. Det blir lønnsomt,
sier han.
Polar Lift retter seg også inn
mot forsyningsbaser og andre med
jevnt løftebehov. Selskapet er blant
markedets største aktører i nord.
Det har en enorm maskinpark av
kraner og transportutstyr i ryggen.

Sterk på 300 tonn
– Som en del av opprinnelig finske
Havator, er vi solid representert på
hele nordkalotten og sørover. Vi
krysser grenser fra for eksempel
Sverige og inn i Norge med utstyret
vårt. På kapasitet på 300 tonn og
oppover er vi konkurransedyktige i
hele Nord-Norge, sier Bjørkli.
Polar Lift gjør også mange
småløft for andre bedrifter
og privatpersoner, slik som
å ta båter ut og inn av
opplag, samferdselsprosjekter,
bygningsarbeider m.v.

www.polarlift.no

Maroff Crewing:

Crew management og maritim
bemanning fra folk som kan faget
– Vi har spesialisert oss på maritim arbeidskraft. Kundene gir oss gode tilbakemeldinger
på at vi forstår både hva oppgaven handler om og hvilken type person de ønsker om bord.
Rett person finner vi fra et stor nettverk av sjøfolk og ved utlysning av jobber.
Det forteller daglig leder Jan Henrik Johansen i
Maroff Crewing på Hareid og i Bergen. Selskapet
omsatte for ca. 64 mill. kroner i 2013, har på
regulær basis utleid rundt 50 medarbeidere.

mer slakk. Andre liker variasjon. Andre igjen ønsker
å bygge en god CV gjennom erfaring fra ulike
fartøystyper.
– Vi bruker Webcruiter som gjør det enkelt for
folk å søke og flytte CV-en sin over fra et annet sted
de har søkt. Jobbene utlyser vi på vårt godt besøkte
nettsted og på finn.no. Når det haster ekstra, legger
vi oss dessuten på telefonen, sier Johansen
Photo: Rune Kvamme

Skips- og offshorerelatert
Oppdragene er på skip, rigg, offshore-installasjoner
og relatert landindustri. Typiske funksjoner er
kaptein, styrmann, maskinist, matros, kranfører,
Klasse for fIsKefartøy
fra
DNVKonsept
GL og CMOtIl operasjon
medic, DP-operatør og alle andre maritime
DNV GL
tjenester Crewing
til fiskeflåten ble tidlig sertifisert av DNV GL som
Maroff
stillinger.
crew manning office (CMO) og var blant de første i
Kundene er i hovedsak norske offshorerederier,
Norge med MLC 2006-sertifisering.
men også utenlandske rederier og rigg- og
oljeselskaper står på kundelisten.
DNV GL klasse er et anerkjent kvalitetsstempel. DNV GL har lang erfaring med klassifikasjon av ny og effektiv
teknologi. Som DNV GL-kunde inngår du i et nettverk der service og tilgjengelighet står i fokus.
I fiskerinæringen er uforutsigbarhet og høy risiko en del av hverdagen. Som medspiller kan DNV GL bidra til å dekke
ditt behov for bedre sikkerhet. DNV GLs engasjement går lenger enn fartøysikkerhet. Vi finnes langs hele norskekysten
og i fiskerinasjoner som Island, Færøyene, Grønland og Danmark.
Klasse • Konsept • Nybygg • Operativ drift • Sikkerhetsstyringssystem • Konsulenttjenester

www.dnvgl.no

• Maritim og offshore bemanning
• Crew Management
• Stort nettverk av potensielle arbeidstakere
• Kjenner markedets behov gjennom
16 års erfaring

Rett person fra stor database
Maroff Crewing har bygget opp en stor base av
sjøfolk som er interessert i bemanningsoppdrag.
Noen ønsker å jobbe intensivt en periode og så ha

SAFER, SMARTER, GREENER

www.maroff.no
Tlf: 700 33 020 (Hareid) 561 36 660 (Bergen)

NORTH SEA SAGA

Bergen Skipsinnredning
MARITIME & OFFSHORE INTERIOR SOLUTIONS

Bergen Skipsinnredning AS are specialists in Marine & Offshore Interior Solutions. They do oufitting like
newbuildings and refurbishment on ship- and offshore installations.
«Our customers are mainly Norwegian ship yards, Ship
owning companies and Offshore Service companies. We
supply products like wall- and ceiling paneling systems,
doors, galley equipment and furniture. We create a
comfortable living- and working environment on board. We
can guarantee for a safe and efficient Project Management
as well for the running of the total building process. We
meet our customer’s demands for safety, quality, cost level
and timeframe», says Mr. Audun Lokøy, Managing Director
in Bergen Skipsinnredning AS.

MARITIME

Serious supplier
The company was founded in 2003. They are located between
the two rig-yards Coast Center Base (CCB) and Bergen
Group Hanøytangen, in Bergen, Norway. “We have a frame
agreement with CCB, and thus we are a natural choice
when it comes to Interior Solutions and outfitting in the
living quarters on all the rigs coming in to CCB. We are also
running a lot many projects for Bergen Group Hanøytangen
as well. Both of the yards are only 20 minutes driving from
our locations in Loddefjord, Bergen.
We have a close cooperation with several rig companies, like
Songa Offshore, Odfjell Drilling, Dolphin Drilling, Seadrill and
several more, and we do many offshore projects on their rigs.
Our customers ask for our services over and over again, and
this is the best proof we can get for being a serious supplier
for these companies. We have gained a strong experience
through all the projects we have participated in, and we are
working according to the NORSOK standard concerning living
quarters», says Mr. Lokøy.

Norwegian quality
Bergen Skipsinnredning is concerned of supplying only high
quality products to their projects, and supplies only quality
products from Norwegian and European sub suppliers.
«This standard applies to all our deliveries, from wall- and
ceiling paneling systems, to wet-room units and furniture,
and thus we are very confident that our projects are
completed with a very high quality on the final product. We
also have our own workshop for wood- and steel work, with
the possibility to adjust the standard products and tailor
make turnkey solutions for our customers», says Mr. Lokøy.
«Not the biggest company, but very flexible»
He tells the biggest force for Bergen Skipsinnredning, is the
competence of the employees. They have a very strong trade
skill and long experience within the area of outfitting at sea.
The company has capasity to run the complete project, from
planning, purchasing, building and documentation.
«As a serious and well reputed supplier in the market of
Ship & Offshore Interior Solutions, we want to be considered
to be a natural choice when there is need for outfitting,
refurbishing or maintenance of accomodation areas. We are
not the biggest company, but we are very flexible in order to
deliver the best product», concludes Mr. Lokøy.

Read more at www.bergen-skipsinnredning.no

Bergen Skipsinnredning AS
Nedbergeveien 11
NO-5178 Loddefjord
Tel.: +47 56 32 21 77
post@bergen-skipsinnredning.no
www.bergen-skipsinnredning.no
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Serviceselskap for industri og skip:

Tar verkstedet
med dit jobben er
Goltens er kjent verden over
som et serviceselskap for
industri, skip og vannkraft.
Med basis i tradisjoner
som mekanisk verksted,
betjener selskapets 1300
medarbeidere kunder
innenfor kjerneområdene
overhaling av dieselmotorer,
påplassmaskinering og
green technology.

– Vi rykker ut både for å håndtere det uforutsette og for å løse store,
kompliserte oppgaver til avtalt tid og budsjett, sier Finn Moe. Han er
daglig leder av Oslo-kontoret som er én av 23 stasjoner i selskapet.
Store, tunge eller driftskritiske komponenter kan vanskelig
demonteres og fraktes til verksted.
– Derfor tar vi verkstedet med ut dit oppgaven er, forklarer Moe.

Goltens er trolig det mest kjente varemerket
innenfor skipsservice i verden. Rask service,
løsningsorientering og tung kompetanse
kjennetegner virksomheten. Brorparten av
oppgavene Goltens løser er ute hos kunden,
som på denne dieselmotoren.

oss å levere rask og
løsningsorientert service,
sier salgs- og markedssjef
Owe Brøsholen.

Innenfor forretningsområdet Green technology, konstruerer
og leverer Goltens løsninger for rensing av ballastvann så

Green Technology
ikke organismer dumpes i fremmede farvann.
Oppgaver om bord kan
Ledende på maskinering
gjelde overhaling og reparasjon av dieselmotorer eller være innenfor
Påplassmaskinering (In-Situ Machining) er kun én kjernevirksomhet.
selskapets nye satsingsområde: Green technology. Bakgrunnen for
”Avretting” og ”sliping” er andre begreper for forretningsområdet.
nysatsingen er at IMO (International Maritime Organisation) i 2016
Typiske arbeidsområder hvor Goltens blir kontaktet er maskinering
kommer med forskrift om rensing av ballastvann så organismer ikke
av fundamenter, aksler og veivaksler, flange facing, linjeboring,
dumpes i fremmede farvann. Goltens ingeniører lager 3D-tegninger
oppretting av kranfundamenter og lignende.
av rensesystemene som arbeidsgrunnlag for produksjon og
installasjon i regi av sine kolleger.
Mobiliserer for kundene
Goltens håndterer også andre 3D-konstruksjonsoppgaver.
– Disse serviceområdene krever som regel at
Selskapet fikk nylig i oppdrag å bruke 3D-skanning
vi utvikler spesialtilpasset verktøy for hvert
til å kartlegge forholdene om bord i et skip
Tre forretningsområder
prosjekt, sier Moe, og fortsetter: – I vår
med for lav kjølekapasitet. Goltens utførte full
bransje er leveringstid og presisjon viktig.
3D-scanning av skipets maskin- og pumperom.
Diesel Engine Feltservice: Installasjon og
Under slagordet “Around the world, around
Scanningen ble i neste omgang konvertert
allignment, reparasjon og overhaling av de fleste
the clock 24 hours” forsøker vi alltid raskt
til isometriske tegninger som grunnlag for
typer medium speed-motorer på markedet.
å mobilisere nødvendig servicepersonell og
produksjon av samtlige rør i Goltens verksted.
verktøy for kundene våre.
In-Situ machining (Påplassmaskinering):
Enhetene Goltens håndterer kan ikke,
Maskinering av fundamenter, kompressor,
som en bil, leveres på verksted for avhenting
linjeboring, veivakslinger, varmebehandling
uken etter. Derfor går Goltens om bord
(fjerne hard spots) av akslinger, flenser og
med mannskap, arbeidsplaner og utstyr.
anleggsflater.
Ved driftsstans er det uhyre viktig at
fartøy og utstyr i hundremillionersklassen
Green Technology: Komplett
snarest mulig kommer tilbake i full
behovsanalyse, konstruksjon og installasjon av
operasjon.
ballastvannrensning, samt engineering av rør og
Strømsveien 195-197, 0668 OSLO
– Enkelte skip har dagbøter i
tlf. 22 88 39 30 e-post: oslo@goltens.com
fundamenter.
millionklassen. Da gjelder det for
www.goltens.no

