August 2016

LØFT NYTT

WESTCON LØFTETEKNIKK AS

Jostein Grindhaug;

Ledelse i gode og
i dårlige tider
Side 6 og 7

Bjørn Tollefsen;

Sammen utvikler
vi regionen
Side 4 og 5
side 1

Det er ingen hemmelighet at 2015
ble et krevende år – ikke bare for
offshorebransjen, men også for
oss som har spesialisert oss på
å levere produkter og tjenester
til olje- og gassektoren. Likevel
kom Westcon Løfteteknikk trygt
og godt ut av fjoråret, og første
halvdel av 2016 tegner også bra
for fortsettelsen.
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Det er flere forklaringer til at vi har
kommet oss gjennom brottsjøen
med få skrammer i skroget, men
det er særlig et begrep jeg vil
trekke frem som den viktigste årsaken til at vi har kunnet håndtere
nedgangstidene på en god måte.
Kundefokus. Løfteteknikk har brukt
mye tid og ressurser på å bygge
sterke relasjoner til kundene våre
og vi har vært lydhøre når det kommer til kundenes behov.
Dette kundefokuset har resultert i at vi både har vunnet nye
kontrakter og at vi har sikret oss
forlengede rammeavtaler med
store aktører innen olje- og gassindustrien. Det er viktig å presisere
at kundefokus ikke kommer av seg
selv, men er et strategisk valg vi
foretok for å svare på utfordringene vi sto ovenfor når nedgangstidene var et faktum. Hadde vi ikke
viet dette spesiell oppmerksomhet
hadde situasjonen med sikkerhet
vært mørkere. Det samme ville den
ha vært om vi ikke aksepterte reduserte marginer som en konsekvens
av tidene vi har vært inne i. Det er
selvsagt ikke noe vi i utgangspunktet ønsker, men som vi har tatt inn
over oss fordi alternativet er mye
verre.
Løfteteknikk har også jobbet
målrettet med å synliggjøre hele
spekteret av tjenester og produkter
vi kan tilby. Som totalleverandør
fra a til å – fra kontroll og sertifisering via salg og utleie av utstyr
til kurs og ingeniørtjenester – er vi
i en gunstig posisjon som gjør oss
ekstra attraktive for mange kunder.
Dette sammen med at vi er en virksomhet som baserer oss på multi-

kompetanse – det vil si at en av
våre ansatte kan gjøre en jobb som
ellers krever to til tre personer – gir
oss åpenbare konkurransefortrinn.
Fortrinn som har vært avgjørende
for at vi både beholder kunder og
sikrer oss nye.
Blant de nye aktørene som vi har
inngått lange og omfattende rammeavtaler med finner vi både Det
norske og Statoil. At vi har lyktes
med satsingen vår på å komme inn
på faste installasjoner hos disse
tungvekterne er noe vi er svært
stolte av. Ikke minst fordi vi vet
hvilket omfattende arbeid som ligger bak og hvor tøff konkurransen
om å sikre seg kontraktene har
vært.
Det siste året har også sett oss
sikre flere rammeavtaler med gode
og viktige samarbeidspartnere
gjennom mange år. Jeg tenker i
først rekke på Aibel, Maersk og
Subsea 7. Store aktører som vi
er svært glade for å ha inngått
nye kontrakter med ettersom
det bekrefter kvaliteten på det vi
gjennom mange år har levert av
tjenester og produkter til nettopp
disse virksomhetene. Kunder som
kommer tilbake og ønsker å benytte et enda bredere spekter av
Løfteteknikks sortiment gir en helt
spesiell tilfredsstillelse.

Dette sammen med at det kommer
signaler fra markedet som tilsier
at vi så smått begynner å gå bedre
tider i møte gjør at jeg er forsiktig
optimist med tanke på hva vi har i
vente. Jeg synes vi har brukt nedgangstidene godt med tanke på å
ruste oss for fremtiden. Ikke minst
med tanke på å orientere oss mot
nye markeder og spesielt kraft- og
metallindustrien er markeder hvor
vi ser at vi enten kan tilby eksisterende løsninger eller utvikle nye.
Likevel glemmer vi ikke grunnfjellet. Det er mot olje- og gassektoren Løfteteknikk alltid har rettet
hovedfokuset. Det skal vi selvsagt
fortsette med.
Petroleumssektoren er og blir den
viktigste for oss.
Der ønsker vi å vokse oss større.
Der ønsker vi å utvikle oss videre.
Der ønsker vi å bli bedre.

Karl Johan Jentoft

Administrerende Direktør

For oss i Løfteteknikk er det en
uttrykt målsetting å bygge opp
kompetansen som kunden trenger
og levere flere tjenester til de store
kundene våre. Det er både med og
sikrer kontinuitet i driften hos oss
og resulterer i reduserte kostnader
for kunden. Sistnevnte er særs
viktig i dagens tøffe marked der
alle aktører er nødt til å gå egne
kostnader etter i sømmene. Totalkonseptet til Løfteteknikk gir oss
slik sett ikke bare flere strenger
å spille på, men gir oss også
stordriftsfordeler som gjør oss mer
kostnadseffektive – noe som i siste
instans kommer kunden til gode.
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hold ligger hos Løfteteknikk, på
samme måte som sertifisering
samt ansvaret for alle øvrige krav i
henhold til sikkerhet og risikovurderinger gjør det.

sel. Det igjen forutsetter tette
relasjoner, kontakt og tillit. Vi har
for eksempel en avtale der vi kun
fakturerer bruken av utstyr – ikke
for tiden man faktisk leier det.

tilpasningsdyktige og fleksible når
situasjonen har krevd det. Egenskaper som er helt nødvendige i
samarbeidet, for man får lite gratis
bare ved hjelp av lokasjon.

Evne til fornyelse
Suksesskriteriet for at avtalene har
blitt videreført gjennom årenes løp
er at de har blitt kontinuerlig
forbedret både med tanke på
kvalitet, effektivitet og fleksibilitet.
- Vi hadde spilt i 4. divisjon uten
evnen til å hele tiden fornye oss,
sier administrerende direktør i
Westcon Løfteteknikk, Karl Johan
Jentoft.

Jeg tror den avtalen er ganske unik
og det sier også noe om relasjonen
vår at jeg kan ringe til Aibel og høre
om de har noen ekstra taljer til
overs dersom vi har behov for det,
sier Jentoft.

– Det er selvsagt viktig med lokale
leverandører, men de må på lik linje
med alle andre kjenne sin besøkelsestid. Gjør de ikke det hjelper det
ikke med lokalisering, forklarer
Bjørn Tollefsen.

Aibels aktiviteter innebærer at
man kan gå fra 0 til 1000 mann på
rekordtid.

Regional utvikling
Karl Johan Jentoft er klar i sin tale
når det gjelder Aibels regionale
betydning. - De er kjempeviktige
for regionen og for oss som underleverandør. Blant annet er spillover-effekten av Johan Sverdrup
uvurderlig.

- Det er lett å sovne hen og tro at
et etablert samarbeid bare flyter av
seg selv, men slik fungerer det ikke,
supplerer Tollefsen. Vi er avhengige
av å strekke oss ut vinduet i konkurranse om nye oppdrag og er avhengige av at underleverandørene gjør
det samme. Karl Johan responderer
alltid når vi er i behov av det.
Bjørn Tollefsen og Karl Johan Jentoft ser fremover sammen

- Sammen utvikler vi
regionen
Gode relasjoner er alltid forankret
i noen grunnpilarer. Så også det
langvarige samarbeidet mellom
Aibel og Løfteteknikk.
Åpenhet, effektivitet og evnen til å
snu seg rundt. Aibels konserndirektør ved Haugesund verft
Bjørn Tollefsen behøver ikke lang
betenkningstid når han blir utfordret på hva som kjennetegner
styrken i samarbeidet som de to
Haugesundsvirksomhetene har
næret i over 20 år. – Den åpenheten og tilliten vi har til hverandre vil jeg påstå er ganske unik.
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Vi skriver 1995 og Aibel (den
gang Umoe) er både eier av eget
løfteutstyr og innehaver av stor
lagerplass for å huse det. Det er
ingen optimal løsning for verftet.
Westcon Løfteteknikk som på det
tidspunktet hadde sett dagens lys
to år tidligere kjøper derfor løfteutstyret til Aibel og initierer med
det starten på sin egen utleieavdelingen for denslags. Når Aibel siden
leier løfteutstyret tilbake gjør de
det til en rimeligere kostnad enn de
tidligere hadde som eiere ettersom
de nå slipper å ansvare for både
lokaliteter og vedlikehold. Det

gode kundeforholdet mellom Aibel
og Løfteteknikk er et faktum.
Hånd i hånd gjennom 20 år
Siden har samarbeidet bare utviklet
seg. Westcon Løfteteknikk leverer
blant annet trucker til Aibel og
historien her er den samme som for
løfteutstyret. Aibel solgte i sin
tid truckene de selv eide til
Løfteteknikk for siden å leie de
tilbake. Nok en gang uten å måtte
ansvare for vedlikeholdet. Selskapene har fra gammelt av også
utviklet og inngått en felles kranavtale der forebyggende vedlike-

Rammeavtalen
I februar i år ble samarbeidet
ytterligere formalisert gjennom
inngåelse av en rammeavtale som
samlet alle tidligere enkeltstående
avtaler i en kontrakt. Kontrakten
strekker seg over sju år og omfatter
alle tjenester og produkter innenfor
Løfteteknikks totalkonsept. Avtalen sikrer kontinuitet og gir grobunn
for stadig bedre kvalitet og volumet
på kontrakten innebærer også at
man blir mer kostnads-effektive og
på den måten kan tilby volumrabatter som kommer Aibel til gode. Når
Aibel dessuten jobber med å få
Westcon Løfteteknikk inn hos
egne kunder, slik de gjorde når
Løfteteknikk nylig ble godkjent
som leverandør hos Statoil, blir det
mange gevinster å høste av samarbeidet.
Tette relasjoner en forutsetning
Det er viktig og avgjørende for
Løfteteknikk å skjønne hvordan
Aibel har det for å kunne være
konkurransedyktige, fleksible og
imøtekomme behov og etterspør-

Den åpenheten og
tilliten vi har til
hverandre vil jeg
påstå er ganske unik.
			
Da forventes det at underleverandør har like kort reaksjonstid.
Løfteteknikk har vist seg både

Symbiosen våre to selskaper i mellom er helt avgjørende for å utrette
og utvikle noe ettersom vi har en
felles forståelse av hva det vil si
å være lokomotiv i den regionale
utviklingen.
Sammen utvikler vi regionen,
avslutter Jentoft.

Karl Johan Jentoft og Bjørn Tollefsen er begge tydelig på hva som kjennetegner styrken i
samarbeidet mellom bedriftene. Åpenhet, effektivitet og evnen til å snu seg rundt.
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Når det blåser som
friskest gjelder det
derfor å kle seg. Som
leder gjør du det
med erfaringer og
kunnskap ervervet i
krevende tider.

Jostein Grindhaug forteller om å lede et lag gjennom vanskelige tider

Ledelse

i gode og dårlige tider
En av de viktigste erkjennelsene
jeg har gjort meg som trener og
leder er at det er motgang man
lærer mest av.
Ingenting er så enkelt som å være
leder på solskinnsdager. Dager
hvor man har vinden i ryggen og
det meste går av seg selv.
Som trener for FKH varte solskinnsdagene i fem år. Fem år
hvor vi hadde suksess både på
og utenfor banen og alt jeg sa og
gjorde ble tilnærmet genierklært.
Misforstå meg rett – det var fem
fantastiske år.
Fotballtrenere lever av og for gode
resultater, men som leder trenger
man av og til også å møte motbakker. Fordi det gir lærdom for livet.
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Når motgangen til slutt kom i 2014
ble det plutselig stilt helt andre
krav til meg og de øvrige lederne
i FKH. Vi måtte begynne å snu
steiner som vi tidligere kun hadde
trampet på under ferden mot seriebronse.
Vi måtte ta tøffe og upopulære
avgjørelser og sist, men ikke minst
– vi måtte ut av komfortsonen. Det
er fort gjort å lene seg tilbake hvis
man ikke blir utfordret jevnlig som
leder, og hadde vi valgte en linje
med status quo i møte med motgangen de to foregående sesongene ville vi rykket ned. Så enkelt
er det. Det var verdifulle erfaringer
å gjøre seg som leder fordi jeg nå
har en helt annen ballast i møte
med krevende tider enn jeg hadde
tidligere.

Det var nok tilfeldig at resultatene
til FK Haugesund ble dårligere
omtrent samtidig med at regionen
begynte å merke konsekvensene
av de økonomiske nedgangstidene,
men det er likevel interessant å
trekke noen paralleller mellom
vår situasjon og den Westcon
Løfteteknikk plutselig befant seg i
når oljesektorens problemer
begynte å smitte over på næringslivet her på Haugalandet.
Felles for begge virksomheter er at
vi startet i 1993 og at vi har opplevd
både opp og nedturer gjennom
årenes løp.
Vi har også det til felles at vi er
robuste organisasjoner som har
sterk nok ryggrad til å stå i vinden
forutsatt at vi gjør de riktige valg
ene når stormen treffer.

Foto: NTB/scanpix

Eller, aller helst før. Det er jo det
som er poenget. At lærdom gjør
en i stand til å agere raskere og
bedre. Selv om jeg har begrenset
kunnskap om bransjen Karl Johan
og medarbeiderne opererer i kan
jeg likevel sette meg inn i utfordringene som fulgte med de krevende
tidene.
Uavhengig av bransje er det i slike
situasjoner mange fellesnevnere.
Som for eksempel at man må omstille seg. Tenke nytt. Og rede grunnen for tidene som skal komme.
Vanskelige tider kan slik sett snus
til noe positivt på sikt. Rent ut
sagt virke som en katalysator for å
komme ut både sterkere og bedre
og selv om det er lite som er sikkert
i livet, vet vi med sikkerhet at sola
vil skinne på ny over Steinsfjellet
og at høststormene igjen vil treffe
Haugalandet.

Når det blåser som friskest gjelder
det derfor å kle seg. Som leder gjør
du det med erfaringer og kunnskap
ervervet i krevende tider. På den
måten kommer man på sikt styrket

ut av motgangen - både som leder
og menneske.
Vennlig hilsen
Jostein Grindhaug

Grindhaug er kjent for sine ærlige svar og kommentarer til media.
Foto: NTB/scanpix
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Fagrbeider Borum Muketar registrerer raskt informasjonen i appen

Utviklet tidsbesparende
rapporterings-app
Westcon Løfteteknikk jobber kontinuerlig med å utvikle nye
arbeidsmetoder. Alt for å bli mer
kostnadseffektive. I siste instans
er tanken at det skal komme
kundene til gode – som når man
på egenhånd utviklet et eget
dataverktøy som forenkler rapporteringsrutinene til kontrollører i
arbeid.
Avdelingsleder Offshore, Ingvar
Thorsen, utdyper: Det finnes
allerede systemer på markedet
som muliggjør digital rapportering
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for kontrollører ute på oppdrag,
men vi fant ingen som vi var 100%
fornøyde med. Vi bestemte oss derfor for å utvikle verktøyet selv. Med
fasit i hånd har vi klart å forenkle
arbeidet for kontrollørene våre
så mye at vi sammenlignet med
tidligere prosedyrer kutter ned på
offshoredøgn når kontrollørene er
ute på oppdrag. Det igjen
innebærer reduserte kostnader for
kundene vår.
Der rapporteringen tidligere krevde
omfattende utfylling av lister

og kontrollskjemaer for hånd av
kontrollørene før dokumentsenteret først bearbeidet materialet
og siden ferdigstilte det, logger
kontrollørene seg i dag direkte inn i
datasystemet ved hjelp av et
nettbrett og sender så rapporten
avgårde digitalt. Kort tid etter
er den tilgjengelig på web.
Prosedyrene er både enklere
og raskere uten at det forringer
kvaliteten på arbeidet. Den er den
samme.
Vi jobber hele tiden tett med

kundene for å finne gode løsninger.
Det å spille på lag med kundene er
helt avgjørende for å få til en god
og effektiv kontroll. For oss er det
viktig å se på arbeidsprosesser på
alle områder for å bli mer attraktive og vi har derfor også utviklet
en modell for et tilsvarende
rapporteringsverktøy for den sakkyndige biten og vil også utvikle
en på NDT-området. Slike verktøy
posisjonerer oss gunstig i konkurransen med andre, forteller Ingvar
Thorsen.
Multikompetanse
Et annet av konkurransefortrinnene til Westcon Løfteteknikk er
den brede kompetansen som kontrollører og sakkyndige innehar.
– Tilkomstteknikerne våre er også
sakkyndige på samme måte som
flere av tilkomstteknikerne våre
også er kontrollører. Vi har også
folk som i tillegg til å være både
tilkomstteknikere og sakkyndige
også har NDT-kompetanse. Det vil
si at de har multikompetanse og
er i stand til å på egenhånd gjøre
den jobben som ellers krever to-tre
personer. Regnestykket for kunden
blir enkelt. At vi dessuten er en
virksomhet som er bygget slik at
vi kan hjelpe kunden fra a til å når
de har et problem og i praksis kan
levere alt kunden er i behov av er
en enorm styrke for oss, sier avde-

lingsleder Thorsen.
Drar veksler på onshoreavdelingen
Offshore-avdelingen teller i
overkant av 25 mann, men man
har også ytterligere kapasitet
tilgjengelig via onshore-avdelingen
i Westcon Løfteteknikk som har
ansatte med offshore-kompetanse.

kommer godt med i et 2016 som
så langt har vært preget av «fullt
kjør» for avdelingen. Og mer står
for tur. Deriblant hook up på Ivar
Aasen-plattformen der to lag med
tilgangsteknikere skal gå i rotasjon
til enhver tid. Dag og natt. Totalt
blir 18 mann sysselsatt i
rotasjonen på det utfordrende
prosjektet som strekker seg frem
til desember måned.

Dette er ressurser man kan dra
veksler på i de travleste tidene og
sikrer offshore-avdelingen stor
fleksibilitet med tanke på kapasitet
og arbeidsstyrke. Den slags

For Merethe Olsen og de andre i dokumentsenteret er appen tidsbesparende
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38
						

TILKOMSTTEKNIKKERE
& RIGGERE I
AKSJON PÅ KÅRSTØ

Når sommer blir til høst og vi
skriver september venter
revisjonsstans ved Statoils anlegg
på Kårstø. For onshoreavdelingen
hos Westcon Løfteteknikk blir det
kulmineringen på forberedelser
som allerede har pågått i et år.
Arbeidet med å planlegge
løfteoperasjoner med bruk av
tilkomstteknikk under driftsstansen startet nemlig allerede
sist sommer for avdelingsleder
Tore Færaas og hans kollegaer ved
avdeling for landbasert virksomhet.

Vi har til enhver tid medarbeidere på plass ute på Kårstø, men i
forbindelse med revisjonsstansen
har vi hatt en ekstra person på
plass i et helt år for å jobbe med
planleggingen av arbeidet vi skal
gjøre under stansen. Det blir en
omfattende jobb hvor vi skal inn
med til sammen 38 tilkomstteknikkere og riggere. Stansen varer i 11
dager. WCL skal også være med på
klargjøring/rigging før stansen og
nedrigging etter stansen og da er
det ikke rom for feil som medfører
forsinkelser.
Alt av utstyr og kurs må på plass
og ikke minst blir HMS et viktig
element her når tilkomstteknikerne
våre skal løfte på plass ventiler
med mer, sier Færaas.
Rammeavtaler
Ved årsskiftet signerte man to
fireårige rammeavtaler med Statoil
som omfatter henholdsvis vedlikehold og sakkyndig kontroll av løst
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løfteutstyr i Løfteutstyrskonteinere
og sakkyndig kontroll av ikke-komplekst utstyr.
Omtrent samtidig fornyet man
avtalen med Aibel for sju nye år,
noe som i praksis innebærer at
man både leier ut løfteutstyr og
ansvarer for kontroll og vedlikehold
av hele kranparken hos verftet på
Risøya i Haugesund. Tilsvarende
avtale på utleie og vedlikehold
har man også på trucker samt at
man leverer mekanikere, riggere,
kranførere og truckførere tilpasset
prosjekttilgangen hos oljeserviceselskapet.
Kontrakten med Aibel er uhyre
viktig for oss fordi den gir oss anledning til å utføre jobber for andre
kunder som igjen har Statoil som
sluttkunde. For å få utføre sakkyndige kontroller hos Statoils underleverandører må man nemlig være
godkjent av Statoil, og vi har lenge
vært i en prosess for å få en slik
godkjenning. Når vi fikk den gikk et
av våre største ønsker i oppfyllelse,
forteller Færaas.

Vi legger ikke skjul på at det er
tøffe tider, men det stiller krav til
oss om å utvide horisonten. Vi har
for eksempel funnet en ny nisje i
jordingsutstyr som vi i dag leverer
til både Haugaland Kraft, Odda
Energi og Statkraft. Det er en ny
nisje som er god å ha innen en
næring som lever ganske uanfektet
av nedgangstidene i petroleumsindustrien, forteller Tore Færaas.
Kontraktene med Aibel og
Statoil sikrer onshoreavdelingen
hos Westcon Løfteteknikk oppdragstilgang også fremover - og både
i forbindelse med Ivar Aasen og
Johan Sverdrup vil man bli brukt
som leverandør til prosjektene. De
store prosjektenes mange øvrige
underleverandører vil også generere oppdrag i årene som kommer.

Nedgangstidene fikk frem
det beste 											
i oss
2015 ble et tøft år for det lokale
næringslivet på Haugalandet. Få
virksomheter slapp unna konjunkturnedgangen i en oljesektor som
både direkte og indirekte legger
premissene for mye av aktiviteten
i regionen. Westcon Løfteteknikk
var intet unntak. Likevel ser
Driftsleder Bjørn Andre Haukås
tilbake på fjoråret med et positivt
blikk.
Isolert sett ble ikke 2015 et bra
år økonomisk, men med tanke på
årene fremover er jeg sikker på at
det vil vise seg som både et viktig
og oppløftende år for oss i de fire
avdelingene som utgjør drift. Vi
sikret oss både gode rammeavtaler
og vi tok en del strategiske valg
som jeg er trygg på at vi vil nyte
godt av i årene fremover, sier Bjørn
Andre Haukås.
Kunsten å snu seg rundt fort nok
Utfordringen når markedet svikter er å snu seg rundt fort nok. Og
blant løsningene er å sørge for
kostnadsreduserende tiltak sammen med kundene. – Tall alene
lyver med tanke på å si noe om
virksomheten jobbet bra gjennom
fjoråret eller ikke. Nedgangen tar
man fort inn igjen dersom man tar
riktige strategiske grep. De fleste
kommer gjerne litt sent i gang med
å rydde opp og starte effektiviseringsprosessene, men med de tiltak
vi har igangsatt har vi lagt grunnlag
for 2016 og første halvår i 2017,
sier driftslederen ved Westcon
Løfteteknikk.

Kraftindustri
Summen av alle kontrakter man har
med kraftindustrien utgjør i sum
også en betydelig rolle. Westcon
Løfteteknikk har en egen mann
stasjonert i Odda som ansvarer for
Statkrafts mange anlegg i området
– en kontrakt som strekker seg over
åtte år. Så vel Haugaland Kraft som
øvrige kraftlag på strekningen inn
til Saudefallene står også på
kundelisten. Samt Eramet i Sauda.

Nye rammeavtaler
Haukås trekker frem rammeavtal
Avdelingsleder Tore Færaas

Driftsleder Bjørn Andre Haukås

ene med Det norske oljeselskap
og Aibel som to kontraktsinngåelser som vil vise seg svært viktige
i tiden fremover. Avtalen med
Det norske dekker samtlige av
Westcon Løfteteknikks forretningsområder. I praksis innebærer det
aktiviteter som aktiviteter som
kurs, ingeniørtjenester, sakkyndig
virksomhet og til salg og utleie av
produkter overfor selskapet, sier
Haukås.

klatrelag vil gå i rotasjon.

I februar 2016 inngikk man nok en
ny stor rammeavtale – denne gang
med Aibel – og fikk med det samlet
en lang rekke mindre avtaler som
tidligere var inngått samt supplert
med et nytt element til totalen.
Avtalen innebærer at egne avtaler
på henholdsvis vedlikehold og
sakkyndig kontroll av kranpark,
utleie av trucker, salg og utleie av
produkter og kurs ble samlet i en og
samme rammeavtale med prosjekttjenester som et nytt tilskudd til
porteføljen. Med rammeavtaler i
bunn følger det også synergieffekter som er med på å sikre sysselsetting fremover. Et godt eksempel i
så måte er høstens hook-up på Ivar
Aasen-plattformen hvor flere

Revisjonsstans på Kårstø
Statoil er også en stor kunde. Ikke
minst i forbindelse med en ressurskrevende revisjonsstans på Kårstø
på sensommeren, men Westcon
Løfteteknikk har også kontrakter
med Statoil på sakkyndig kontroll
av ikke-komplekst løfteutstyr, periodisk kontroll kontroll og vedlikehold av Statoils løfteutstyrscontainere, kurs/opplæring innen kran og
løft samt fallsikring og fallredning.
I 2015 inngikk man også kontrakter
med Dolphin på sakkyndig kontroll
av løfteutstyr og fallende gjenstand-inspeksjon, samt forlenget
rammeavtaler med Maersk Drilling
Norge AS og Saipem SpA Norwegian Branch.

Tilpasningsdyktighet
I vår bransje har nedgangstidene
resultert i at alle aktører har måttet
gå opp alt i jakten på kostnadskutt
og skal vi være konkurransedyktige
i møte med det må vi være tilpasningsdyktige. Dette er prosesser vi
kjører sammen med kunden for å
finne frem til de beste løsningene,
forteller Bjørn Andre Haukås.
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løfteutstyr, transportruter, beskyttelser, blindsoner, lastekart, sikre
metoder og løsninger for hvert
enkelt løft, og derved skape sikre
og effektive omgivelser og arbeidsforhold for de som skal gjennomføre løfteoperasjoner og vedlikehold.
Benytter klatrekompetanse
En annen aktivitet for
ingeniøravdelingen er å utarbeide
manual for Dropped Object
Prevention / DROPS – der man
jobber med å forhindre fallende
gjenstander, og derved beskytte utstyr og personell. Her trekker man
inn både ressurser og kompetanse
fra Tilkomstteknikk-avdelingen
for å angi hva håndbøkene skal
illustrere, hva det skal ses etter, og
rapporteres om for hver enkelt lysarmatur, høyttaler, antenne, leider
o.l som er montert i høyden. Ved
behov for utbedring og sikring har
Westcon Løfteteknikk kompetanse
til å gjøre jobben for kunden.

Avdelingen til Rolf Wiksnes er med og ivaretar at regelverk og standarder etterleves.

Materialhåndtering
-et felt i vekst
For ingeniøravdelingen hos Westcon Løfteteknikk har materialhåndtering utviklet seg til å bli et
stadig viktigere fagfelt og marked.
Petroleumstilsynets regelverk
og NORSOK-standarder har satt
sikkerhet høyt på dagsorden med
absolutte krav, og materialhåndteringplaner er med på å ivareta at
at regelverk og standarder etterleves.
-For et par år siden fikk vi en kunde
med et akutt behov for en håndbok
som fortalte hvordan man forflyttet
komponenter under vedlikehold.
Den aktuelle kunden kunne ikke
sette plattformen i drift før dette
var på plass. Vi snudde oss rundt
og fikk løst kundens behov og siden
har materialhåndteringsplaner
blitt en stadig viktigere nisje for
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oss, sier teknisk og faglig leder Rolf
Wiksnes ved Westcon Løfteteknikk.
Voksende kundeportefølje
Siden har kundeporteføljen på
materialhåndteringsplaner vokst
seg stor, og flere kunder kommer stadig tilbake til Westcon
Løfteteknikk med behov for nye
rutinebeskrivelser av sikre
arbeidsprosedyrer. Blant annet har
det store Samsung-verftet i Sør
Korea benyttet Westco Løfteteknikks materialhåndteringsmaler
etter erkjennelsen av at de var
langt mer funksjonelle og brukervennlige enn det verftet selv hadde
av prosedyrer. – Et eksempel på en
slik plan kan for eksempel være at
man skal forflytte en elektromotor.
Vi forteller hvordan den mest effektivt og sikkert tas ut og forflyttes ut

på dekk. Hver minste detalj i prosessen er sjekket ut og gjennomgått
for å være sikre på at eksempelvis
400 kilo med sensitivt utstyr som
en elektromotor blir behandlet og
transportert forsvarlig, forteller
Wiksnes.
Materialhåndtering har vokst seg
så stort at Ingeniøravdelingen
har for tiden mer enn nok med
å ta unna det som kommer av
forespørsler. Kundene er aktører
på norsk sektor, og i tillegg de som
får sine rigger bygget i utlandet,
og alt dreier seg om sikkerhet for
personellet som håndterer utstyr.
En materialhåndteringsplan skal
inneholde eierens filosofi relatert
til Materialhåndtering, erfaring
fra gjennomførte studier, oversiktstegninger, opplisting av aktuelt

Utviklet interface-løsning
Westcon Løfteteknikk utfører også
oppdrag for kunder innen beregning, design og levering kraner
og spesialutstyr med tilhørende
bruksanvisninger, sertifikat og
erklæringer etter gjeldende lover,
forskrifter og standarder. Et typisk
pågående oppdrag for Det
Norske innbefatter de fleste av
disse elementene for utstyr, planer
og dokumentasjon for tilpassing
mot brønnserviceutstyr. Eksisterende løsninger på markedet var
ikke optimale, og i samarbeid med
oljeselskapet utvikler man derfor
nye og spesialtilpassede løsninger
og utstyr. Dette har generert flere
leveranser til Det Norske – deriblant utviklingen av nye dekksluker
med forbedret funksjonalitet og
høy sikkerhet, og der søsterbedriften Westcon Yards står ansvarlig
for produksjon og installasjon av
deler av dette.

avdelingen handler det
også om å utvikle løsninger
som forenkler bruk og vedlikehold, og reduserer
kostnader over tid samtidig
og som de er holdbare.
Løsninger skal tåle det røffe
miljøet de står og brukes i,
og skal imøtekomme
kundenes behov og
gjeldende regelverk.
Ikke minst bistår man
kundene i å gå gjennom
standarder som er
relevante for de ulike
prosjektene – og
kanskje like viktig;
luke vekk de som ikke
er relevante.
I møte med rigide
dokumentasjonskrav har det for
mange aktører
derfor vist seg å
være en stor
fordel å kunne
dra veksler på
Ingeniøravdelingens
erfaring og
kompetanse.

Kartlegger standarder og
dokumentasjonskrav
For Rolf Wiksnes og hans
kollegaer ved Ingeniør-
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RESQ som vi benytter i forbindelse
med kursaktivitetene våre, forteller
Helle.
Kursinstruktørene er mobile så
i praksis kan kurs og opplæring
gjennomføres overalt – inkludert
offshore – og på kundelisten står
mange næringer. Foruten petroleumsnæringen kurser både subseaselskaper, verft og verksteder samt
rederier personellet sitt hos Westcon Løfteteknikk – og de kommer

fra hele landet. Kursene er derfor
tilpasset slik at man oppfyller de
individuelle og særegne kravene i
hver virksomhet og bransje.

Jevnlige repetisjonskurs
Mye av aktiviteten er repetisjonskurs. Strenge krav innebærer at for
eksempel fallredning skal repeteres
annethvert år og kravene er der av
en god grunn. Skjer det en hendelse skal personellet kunne gjennomføre en redningsaksjon i løpet
av femten minutter. Da må kompetanse og rutiner pleies jevnlig og
dette er noe ingen kan tillate seg å
gå på akkord med.
Nye markeder
Nye territorier er alltid interessant
og snart entrer kursavdelingen
vindmølle-markedet. Sertifiseringsorganet Global Wind Organization vil nemlig godkjenne Westcon
Løfteteknikk som leverandør av
kurs innen fallredning og fallsikring på vindmøller globalt. Med
det åpner det seg nye markeder ute
i den store verden og utsikter til en
luftbro på Haugalandet hvor langveisfarende flys inn fra alle verdenshjørner for å simulere fallredning i
opptil 300 meters høyde.
Kursavdelingen disponerer via
lokale samarbeidspartnere
treningsmoduler som kan iscene-

sette nedfiringsøvelser i høyder
tilsvarende det man finner på de
aller største vindmøllene internasjonalt.

Kursdeltagerne kommer langveisfra

Anne-Bjørg Helle og kollegaene
jobber også med å utvikle instruktørkurs for personell som vil lære
opp egne ansatte til å holde dokumentert sikkerhetsopplæring.
Ønsker man i fremtiden å holde
fallsikringskurs i møte med for eksempel nye typer utstyr offshore så
vil man kunne holde det selv etter
først å ha fått instruktøropplæring i
regi av Westcon Løfteteknikk.

Kursinstruktør Martin Kvinge viser deltagerne hvordan det gjøres

Høyt og lavt i
treningsmodulene
Dette er det siste tilskuddet til
treningsmodulene våre. Kurs- og
opplæringsansvarlig hos Westcon
Løfteteknikk, Anne-Bjørg Helle,
peker på den tre etasjer høye
fallredningsmodulen som har blitt
reist i en av Løfteteknikks haller
ute på Hasseløy. – Målet med
treningsmodulene er at de skal
være mest mulig like modulene
man finner offshore. På den måten
sørger vi for at treningen reflekterer virkeligheten slik den arter
seg i jobbsituasjonen.
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Fallredningsmodulen er en stor
konstruksjon. Og som seg hør og
bør i stål. Størrelsen gir kursdeltakerne anledning til å bevege
seg i høyden og benyttes blant
annet til å simulere redningsøvelser der personell har forulykket nede
i en tank. Kursdeltakerne må siden
redde vedkommende opp – både
med og uten båre. Krevende arbeid,
men overkommelig om man først
er blitt drillet i det. Øvelsene tar en
gjennom hele løpet i en redningsaksjon – helt frem til den forulykk-

ede tas hånd om av helsepersonell.
Modulen er også designet med
tanke på fallsikring og forebygging av fallende gjenstander og er
den tredje i rekken av moduler som
Westcon Løfteteknikk huser i egne
lokaler på Risøya. Fra tidligere har
man moduler for både rigging og
vinsj.
Vi disponerer også mange trucker i
opplæringsøyemed, samt at vi har
to traverskraner tilgjengelig. Vi har
også en hydraulisk marinekran på
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Gammelt utstyr blir som nytt
Stavanger-avdelingen til Westcon
Løfteteknikk har gått 2016 i møte
med nye tilskudd til utstyrsparken. Ikke bare har man investert
i et eget malingsrom hvor brukt
utstyr får en ansiktsløftning, man
har også gått til anskaffelse av
en maskin som kommer med flere
funksjoner i møte med rustne
taljer og kjetting. Innretningen
både vasker, avfetter, sandblåser,
tørker og antikorrosjonsbehandler
brukt utstyr og øker med det levetiden på brukt materiell. De eneste
begrensningene maskinen har er
størrelse og tyngde på objektene
den skal behandle.
Hektisk første halvår
Investeringene vitner om at
Stavanger-avdelingen er på
offensiven i det som de for de
fleste virksomheter i Rogaland har
fortonet seg som krevende tider. Vi
har hatt et par større rammekontrakter som har sørget for at vi har
hatt mye å gjøre så langt i år. Ikke
minst har det vært høy aktivitet
på pooljobbing hvor vi oppbevarer
kunde-eid utstyr mtp gjenbruk når
kundene på ny er i behov av det.
Det er «et tegn i tiden» å tenke
gjenbruk og for vår del har det
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resultert i at det har gått i ett på
dette området siden februar. Vi har
til enhver tid måttet få hjelp av tre
til fem mann fra Haugesund for å ta
unna trykket, forteller Rune Bjørkevoll - avdelingsleder ved Westcon
Løfteteknikk i Stavanger.
Rask reaksjonstid
Oppdragsmengden er spesiell for
tiden vi er inne i. Signalene fra
andre aktører i bransjen forteller
om magre tider, men Bjørkevoll er
tydelig på hvorfor man har klart å
gå mot strømmen: - i vår bransje
handler alt om kvalitet og reaksjonstid. Vi kan få et oppdrag sent
fredag ettermiddag og da forventes
det at man reagerer umiddelbart.
Lørdag morgen er vi parate til å
levere utstyr og få ting gjort. Vi har
24 timers service, varer på lager til
enhver tid og alltid klare til å hjelpe
kunder som ikke har tid til å vente
på at jobben skal bli gjort.
Økning i antall ansatte
Aktiviteten i 2016 har sett
Stavanger-avdelingen vokse fra
14-15 ansatte ved årsskiftet til
20 i løpet av det første halve året.
Inkludert midlertidig ansatte. En
markant økning i en tid der andre

opplever at det er langt mellom
oppdragene. Jobben med å utvide
kundebasen pågår kontinuerlig og
i en Stavanger-region hvor konkurrentene er mange må man vite å
benytte seg av konkurransefortrinnene. Reaksjonstiden vår er
allerede nevnt, men en annen viktig
faktor er allsidigheten vår. Få andre
aktører kan tilby totalpakken med
engineering, sertifiseringer, kurs
og utførende personell slik vi gjør.
De to tingene gjør at vi kan stille
opp når noen opplever at eksisterende leverandør ikke kan hjelpe. På
den måten får man et ben innenfor
hos en ny virksomhet og betydningen av akkurat dette kan ikke overvurderes når det gjelder å vinne nye
kunder, forteller Bjørkevoll.
Godt arbeidsmiljø
Bjørkevoll legger heller ikke skjul
på at han er fornøyd med
arbeidsmiljøet i virksomheten.
Sykestatistikken har gått fra 5-6 %
til under 1 % de siste 12 månedene.
- Dette er alles fortjeneste og noe vi
har utrettet sammen, sier
Bjørkevoll.

Rune Bjørkevoll - avdelingsleder ved Westcon
Løfteteknikk i Stavanger.
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Anita Milje, Leder butikk og utleie og markeds- og salgsansvarlig Harald Våga

Leverer utstyret på dagen
Svaret kommer kontant når
markeds- og salgsansvarlig for
utleie Harald Våga blir bedt
om å trekke frem det viktigste
suksesskriteriet for butikk- og
utleievirksomheten til Westcon
Løfteteknikk.
Vi har en veldig kort reaksjonstid
når kunder bestiller varer fra oss.
Den er rekordrask. Hvis vi får en
ordre på morgenen plukker vi
utstyret rett fra lager og leverer
fortløpende og helst samme dag,
noe som selvsagt er et stort konkurransefortrinn i denne bransjen.
Dette er vi i stand til som følge av
å ha bygget opp solide lagre, sier
Harald Våga.
Westcon Løfteteknikk har delt salg
og utleie inn i to forskjellige avdelinger, men enkelte kunder velger
gjerne å gå for løsninger som innbefatter både leie og kjøp av utstyr.
– Utifra en vurdering av kundens
behov anbefaler vi om kunden bør
leie utstyr, kjøpe utstyr eller gjøre
begge deler. Mange av våre kunder
har tidsbegrensede prosjekter og
da er det ofte en dårlig løsning å
kjøpe dyrt utstyr som for eksempel
taljer, eagle clamps, vinsjer og
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lufttaljer som kun skal brukes i en
avgrenset periode. I slike situasjoner er vår anbefaling at man leier
utstyret noe som innebærer at det
er penger å spare for kostnadsbevisste kunder, sier Våga.
Nye markeder
Det siste halvåret har Westcon
Løfteteknikk inngått rammeavtaler
med flere store kunder som benytter utleiepoolen for utstyr aktivt
og man har også løftet blikket i
retning av nye markeder. Offshoreog verftsindustri har tradisjonelt
utgjort det største kundegrunnlaget for salg og utleie av utstyr
og vil også gjøre det i fremtiden,
men både kraftkrevende industri
og landbasert metallindustri har
mye av det samme utstyrsbehovet
i forbindelse med vedlikeholdsog revisjonsstanser. Her ser Våga
for seg voksende markeder hvor
dagens løsninger kan tas i bruk
og avhjelpe de forskjellige industrienes utstyrsbehov.
Plug and play
Elektrovinsjer og lufttaljer utgjør
den største delen av utleiepoolen
hos Westcon Løfteteknikk.
De største lufttaljene har kapa

sitet på 60 tonn, mens utleie av
elektrovinsjer nå også begynner
å bli innarbeidet i markedet. – Vi
har begynt å høste fruktene av
elektrovinsjene og nå er de mer
ute hos kundene enn inne på lager.
Kundene er også veldig fornøyd
med de. Dette er vinsjer som er
plug and play så det er bare å stikke
i kontakten for at de skal være klare
til bruk, forteller salgslederen.
Utstyr i bruk verden over
Flere av våre kunder har oppdrag
utenfor landegrensene, noe som
innebærer at vi ser utstyret vårt
bli benyttet både i Sør-Afrika, Kina
og Australia. Det skyldes ofte at
kvaliteten på utstyret vi tilbyr, for
eksempel lufttaljer, er bedre enn
det som ellers benyttes utenlands.
Noe av utstyret er lenge borte,
mens noe er ute i kun kort tid, men
gjennom kundene våre og deres
oppdrag leverer Westcon
Løfteteknikk i praksis utstyr verden
over, sier Våga. Det største markedet forblir dog lokalt og med både
en lang rekke revisjonsstanser på
trappene og et ventet oppsving
innen lokal verftsindustri er det
duket for høy utleie- og salgsaktivitet hos Westcon Løfteteknikk.

De ansatte setter sikkerhet
i høysetet
Tilkomstteknikk er ofte forbundet
med risiko. Fokus på sikkerhet er
derfor alfa og omega i forbindelse
med oppdrag som skal utføres i
høyden. Systemene og rutinene er
utviklet for å ivareta den enkeltes sikkerhet, men i siste instans
er det hver enkelt medarbeiders
fokus på trygge arbeidsforhold når
de er i aksjon som er nøkkelen
til suksess. Det er derfor en stolt
HMS-ansvarlig John Andre Hansen
som presenterer statistikken for
skader og sikkerhet for
inneværende år.
Hos oss er det nullskadefilosofien
som gjelder. Den måles vi på både
internt og av kundene. Vi er derfor
veldig fornøyd med at vi i 2016
verken har hatt personskader
eller fraværsskader. Dette er en
videreføring av de gode tallene
fra i fjor hvor vi heller ikke hadde
fraværsskader her hos Westcon
Løfteteknikk, sier John Andre Hansen. Han er raskt ute med å forklare
hovedårsaken til de gode tallene.
– Vi har dyktige ansatte som setter
sikkerhet i høysetet når de er ute på
jobb. Man liker å tenke på HMS som
et arbeidsfelt som utføres ved en
kontorpult, men i praksis er det de
som er ute og gjør jobben som
er hovedårsaken til at vi leverer så

gode resultater på skadestatistikk.
Vi er kort og godt veldig stolte over
den jobben de gjør – også når det
gjelder å tenke sikkerhet, forklarer
Hansen.
Tilkomstteknikere erstatter
stillaser
Sikkerhetsaspektet kan også benyttes som et konkurransefortrinn
i forbindelse med oppdrag. En av
disse jobbene som Hansen har i
tankene er revisjonsstansen på
Kårstø senere i sommer. For første
gang kommer Statoil til å benytte
utstrakt bruk av tilkomstteknikk i
forbindelse med en driftsstans, der
man tidligere har benyttet stillaser. Med det reduserer man faren
for fallende gjenstander ettersom
store stillasløsninger kan erstattes
av tilkomstteknikere som utfører
samme arbeid kun ved hjelp av tau
og eget utstyr. Faren for fallende
gjenstander er noe det er stort
fokus på i industrien.
HMS-kampanje
HMS favner dog bredere enn bare
risikofylte oppdrag. Hos Westcon
Løfteteknikk gjennomførte man i
fjor en egen HMS-kampanje som
rettet seg mot samtlige ansatte
og hvor målet var å stimulere den
enkelte til fysisk aktivitet.

–Alle som var fysisk aktive minimum to ganger a 30 minutter hver
uke i til sammen 26 uker fikk hvert
sitt gavekort når de hadde oppnådd
målet. I tillegg trakk vi ut to personer som fikk et større gavekort
hos Intersport som påskjønnelse
for innsatsen. Over 60 ansatte
deltok, forteller en fornøyd HMSansvarlig.

Kvalitetssikring i Sør-Korea
Jobben som HMS-ansvarlig fører
også John Andre Hansen utenlands. I forbindelse med et oppdrag
for Maersk hvor Hansen og flere
av Løfteteknikks ingeniører skal
kvalitetssikre og følge opp arbeidet
ved bygging av en ny rigg i SørKorea, har han og kollegaene reist
østover på jevnlig basis det siste
året. Når prosjektet ferdigstilles
mot slutten av 2016 skal det leveres
en rigg som skal være komplett
i henhold til NORSOK-standard
R-002. Med det tar Maersk sikte
på å ha den første riggen som er i
samsvar med NORSOK når den
entrer norsk sokkel. Arbeidet byr
ikke bare på interessante utfordringer i forbindelse med å påse
at regelverk og standarder holdes –
det innebærer også møter med helt
andre dimensjoner enn det man
er vant til her hjemme. Verft som
huser 45 000 ansatte gjør inntrykk
på langveisfarende fra Norge.
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Natur og adrenalin
-Hvis jeg først skal slappe av blir
det med en TV-serie i sofaen.
Vigdis Haukås er ikke typen som
liker å sitte i ro. Slik sett hører det
å ta seg tid til TV-serier med til
sjeldenhetene for den godt over
gjennomsnittet aktive ingeniøren.
Tvert i mot er det langt større mulighet for å treffe henne i fjellet.
Eller til sjøs. Kanskje tilogmed i
lufta.
Høyt aktivitetsnivå
Tysvær-jenta som er bosatt i Haugesund med samboer og to hunder
holder nemlig et aktivitetsnivå på
fritiden som er egnet til å ta pusten
fra de fleste. Allerede i barndommen var drømmen å hoppe i fallskjerm og når Vigdis først har satt
seg et mål kan du være sikker på at
hun gjennomfører det.
Jeg har alltid drømt om å hoppe i
fallskjerm og gjøre det som ikke
nødvendigvis er naturlig for mennesker. Som å flyte fritt i lufta.
Totalt har jeg 20 hopp bak meg,
de første tre med to instruktører,
dernest de fire neste med én
instruktør før jeg endelig oppfylte
kravene til å få hoppe alene. Nå
har jeg 13 singlehopp på samvittigheten og målet er å få a-lisens
som fallskjermhopper, forteller
Vigdis.
Vigdis er heller ikke ukjent med
strikkhopp. Både på Rjukan og fra
Trolljuv-brua i Åkrafjorden har hun
kastet seg utfor med en kun en
elastisk strikk rund anklene som
sikkerhetsline mellom seg selv og
avgrunnen. Alt for å teste egne
grenser og utfordre seg selv. Og
mye vil ha mer. Basehopping kan
fort bli det neste steget, vel vitende
om at det er noe av det farligste
man kan gjøre.
Før man kan ta steget over til å
bli basehopper må man være en
veldig dreven fallskjermhopper. Når
man hopper i fallskjerm har man

side

20

så mange sikkerhetsventiler som
gjør aktiviteten trygg, men som
basehopper står alt og faller på deg
selv, sier den utdannede maskiningeniøren som begynte i Westcon
Løfteteknikk for tre år siden.
På fjelltur i Sør-Korea.
Med materialhåndtering som
ansvarsområde hos Westcon
Løfteteknikk byr det seg jevnlig
anledning til å reise i embets
medfør - enten til Singapore eller
Sør-Korea. Som oftest alene og som
oftest med en timeplan som ikke
åpner for de store ekskursjoner,
men av og til byr det seg en anledning til å gjøre seg bedre kjent med
de ulike stedene. Som tidligere i
vår hvor det ble tid til opptil flere
turer i de sør-koreanske fjellene.
Ut i naturen
De to hundene på hjemmebane – en
belgisk fårehund av typen Malinois
og en gatehund fra Spania som
har fått en ny tilværelse hos matmor i Haugesund – sørger for at
Vigdis også er å se i ulendt terreng
her hjemme. Hver eneste dag er
hundene med på enten gå- eller
joggetur – gjerne i Byheiene og
aller helst utenfor oppmerkede
stier. Vigdis og hundene liker helst
å ferdes der ikke alle andre går og
været har aldri vært til hinder for
å trekke utendørs så snart sjansen
byr seg.
For Vigdis handler det ganske enkelt om å teste seg selv og utforske
det hun har rundt seg. Planen er
derfor å ta motorsykkellappen. I
påvente av den dekkes adrenalinbehovet med wakeboard på sjøen
sommerstid og med ski og snowboard under føttene på vinteren.
Sofa og TV-serier er allerede nevnt
som kilder til rekreasjon, men aller
best kobler den aktive jenta av på
landstedet til samboerens familie
i Sveio. Der blir det endelig tid til å
ta en velfortjent pust i bakken.
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Snudde seg rundt
på rekordtid

Begge bildene er fra verftet Remontowa Shiprepair Yard i Gdansk. Foto: Westcon Løfteteknikk

Martin Linge-feltet i nordvestre
del av Nordsjøen har forventet
oppstart i 2018 og for Westcon
Løfteteknikk har utbyggingen av
feltet resultert i en av de største
kontraktene i selskapets historie. Totalt skal tre kraner leveres
og monteres til bruk om bord i
produksjons-, lagrings- og lossefartøyet M/T Hanne Knutsen.
Dag Kåre Larsen, teknisk salgsingeniør hos Westcon Løfteteknikk,
forklarer hvordan man sikret seg
kontrakten: Vi var egentlig i dialog
om å levere en materialhåndteringspakke til Martin Linge-prosjektet
da vi ble oppmerksomme på at det
også var behov for en leveranse av
kraner.
Prosjektet var på det tidspunktet
kommet så langt at de ikke trodde
vi skulle klare å snu oss rundt
tidsnok til å levere et tilbud som
var tilstrekkelig komplett med
tanke på pris, kvalitet og tekniske
spesifikasjoner, men en uke etter
at vi mottok forespørselen hadde
vi oversendt tilbudet. Kort tid etter
avholdt vi et møte hvor vi gikk gjennom tekniske avklaringer m.m før
vi vel en måned senere inngikk en
kontrakt på leveranse av tre kraner
til en verdi på til sammen 37
millioner kroner.
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Store dimensjoner
De tre kranene kommer med store
dimensjoner. Den største, en offshorekran, er dimensjonert for hele
10 tonn på 45 meter og har en
kabin på nærmere åtte kvadratmeter, mens offloading-kranen løfter
fem tonn på 25 meter. De vitale tallene for den tredje og siste kranen,
en turretservicekran, er 10 tonn
på 27 meter. Monteringsjobben av
kranene om bord på M/T Hanne
Knutsen vil være sluttført i løpet av
september.

Shiprepair Yard i Gdansk hvor
monteringen finner sted for at man
skulle få med seg alle komponenter.
Prosjektet har forløpt mer eller
mindre smertefritt for vår del, og
selv om det har vært krevende
har det også vært veldig gøy og
lærerikt. Det er snakk om veldige
store dimensjoner på ting og man
har måtte sette seg grundig inn i
standarder og hydrauliske systemer. Dessuten må det gå fort, for i
denne bransjen har man ikke tid til
å vente, forteller Larsen.

Hektisk hverdag
Prosjektet har krevd svært mye
oppfølging med tanke på dokumentasjonsflyt og godkjennelser av
tegninger og prosedyrer. – Det er
et sted mellom 300 og 400 dokumenter som skal leveres i forbindelse med et slikt prosjekt og et enkelt
dokument kan inneholde 200-300
sider. Det betyr at det er svært
mange dokumenter, godkjennelser
og kommentarer fra kunder som
skal koordineres og utarbeides,
forteller Dag Kåre Larsen.
Nå er kranene levert og klare for
montering. En jobb som i seg selv
er både omfattende og krevende
og hvor det ofte er kun millimetere
å gå på. Ikke mindre en 16 semitrailere med krandeler måtte sette
kurs for verftet Remontowa

Nye oppdrag
Leveransen av kranene har også
generert flere oppdrag til Martin
Linge-prosjektet. Den opprinnelige
materialhåndteringspakken som
på mange måter startet det hele
har siden blitt landet med en verdi
på 3-4 millioner kroner, og Westcon Løfteteknikk skal også levere
en cargolift til helidekket på M/T
Hanne Knutsen. Cargoliften er konstruert for å transportere bagasje
opp og ned fra helikopterdekket og
gir med det de ansatte anledning til
å holde seg i rekkverk med begge
hender når de skal til og fra dekket.
M/T Hanne Knutsen vil utover
høsten ligge til utstilling i Bøvågen.
Nysgjerrige kan dermed ved selvsyn
studere dimensjonene på kranene
som Larsen og hans kollegaer har
levert til skipet.
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FØLG OSS I
SOSIALE MEDIER
Facebook
/WestconLofteteknikkAs
Instagram
/westcon_loefteteknikk
Følg oss for flere nyheter
og mer informasjon om
hva vi kan tilby.
Kontakt oss for mer
informasjon på
52 71 93 00
post@wcl.no
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