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– SELVFØLGELIG ER VI OPTIMISTER, er konsernsjef Arne Birkelands

kommentar til markedets svingninger mellom optimisme og pessimisme i
takt med svingende oljepriser. Inneværende år er tøft, og neste år kan bli
det tøffeste året på lenge. Det er vi forberedt på. Vi skal fortsatt levere det
kundene vil ha, til et kostnadsnivå som er til å leve med. Det skal vi klare
ved kontinuerlig forbedring av egen konkurransekraft. Vi skal ikke bruke mer
penger enn nødvendig, men likevel ta investeringene som må til for å bli best.
– Det er fremdeles oppdrag å kjempe om både i år og neste år. Blant
annet skal Songa klargjøre fire nye CAT D-rigger. Hvorfor skal riggeierne velge
Westcon framfor andre verft rundt Nordsjø-bassenget?
– Trygghet, svarer Birkeland. – Trygghet for at vi kan det som kreves.
Vi har håndtert mange inntredener til norsk kontinentalsokkel og er den eneste
grupperingen som systematisk har opparbeidet kunnskap om regelverk og
krav for å få riggene inn på norsk sokkel. Vi kan dokumentere suksess fra
tidligere prosjekter. Dessuten har vi stor kapasitet, også om riggene kommer
tett på hverandre. Vi har anlegg, kompetanse og systemer til å håndtere
uforutsette saker på en slik måte at det ikke går utover det viktigste for
kunden, nemlig å få riggene i betalt oppdrag, sier Birkeland.
Westcon har tre riggkaier i Ølen, én i Florø og én på Helgeland.
Det er plass til mange rigger samtidig, men det dreier seg ikke bare om plass.
– Vi skal også ha tilstrekkelig kapasitet på viktige områder som
prosjektledelse, styringskompetanse innen ulike fag og engineeringkapasitet.
Vi er opptatt av ikke å overselge og møte taket når det gjelder denne
kompetansen. Vi har en tradisjon for å løse utfordringene, ikke si at det ikke
går, understreker Birkeland.
SKIPSREPARASJONER - RØTTENE I WESTCON

– Mye av det vi har høstet av anerkjennelse i riggmarkedet er tuftet på
det gode arbeidet og den gode historien vi har innen skipsreparasjon.
Flerfaglighet, evnen til å løse utfordringene på lavest mulig nivå, praktisk
tilnærming, det å være løsningsorientert er alle egenskaper som er utviklet
ved å være i dette segmentet, sier Birkeland.
Innen skipsreparasjoner er konkurransen om oppdragene om mulig enda
tøffere enn i riggmarkedet. Oppdrag for skipsreparasjoner omsettes i et
spotmarked med kortere tidshorisont enn riggvedlikehold, og konkurransen er
stor både fra norske og utenlandske verft.
– Vårt fortrinn er at vi har lang erfaring og gode referanser innen
skiprsreparasjon. Vi har fire anlegg spredd langs så og si hele norskekysten,
og har med det størst kapasitet på området i Norge. Vi har forutsetningene
som skal til for å lykkes i et tøft marked både i skipsreparasjons- og
riggmarkedet, mener Birkeland.
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Satser på miljø og effektivitet
De to nye hallene i Ølen er et stort løft for Westcon.
De gir økt effektivitet og mindre risiko for kundene,
både i form av redusert tidsbruk og at alle typer
vedlikeholdsjobber kan utføres på verftet.
Miljøstasjonen er Westcons største miljøsatsing noen
sinne. Det 3600 m2 store nybygget inneholder tre haller
for sandblåsing, maling, vedlikehold, avfallshåndtering og
sortering av spesialavfall.
– I de gamle lokalene så man ikke annet enn en
støvsky når det ble sandblåst. Nå sørger topp utstyr for
at det støver minst mulig. Gritten blir resirkulert, og rundt
80 prosent av sanden blir brukt på nytt, sier Magnus
Haugland, leder for logistikk og anlegg i Westcon Yards
i Ølensvåg.
FULL KONTROLL PÅ UTSLIPP

Mark Gerard (rød hjelm) fra Unison har hatt
opplæring av operatører på rørbøyemaskinen.
F.v. Knut Olav Sørheim, Steffen Feder,
Sjur Lunde og Roy Åge Grundberg.

Kan levere rør til
romfartsindustrien
Like før påske kom den minste av rørbøyemaskinene til Ølensvåg. Når begge rørbøyemaskinene
er i produksjon, blir Westcon blant de fremste i verden på rørbøying.

Delene til
denne bøyen
tar det 16 timer
å sette sammen
i dag. Den
store rørbøye
maskinen vil
gjøre jobben av
ett stykke rør
på en halvtime.

– Det blir som å gå fra 1930 til 2016 i ett steg. 2016 fordi vi vil
ligge ett år foran resten av verden når verdens største elektriske
rørbøyemaskin er på plass, sier Tommy Nilsen, leder for
prefabrikasjon i rørhallen.
Den største rørbøyemaskinen fra Unison vil kunne bøye rør på
opptil 10 tommer. En bøy som nå tar 16 timer med kutting av deler,
bøying og sveising, gjøres unna på rundt en halv time. Den minste
maskinen kan bøye rør på under minuttet. Nå gjøres bøy for bøy, og
delene sveises sammen. I rørmaskinene vil bøyene på rørene gjøres
i ett stykke.
– Nøyaktigheten er så stor at vi kan levere rør til
romfartsindustrien. Alt er laser- og datastyrt. For eksempel
kan målinger som blir gjort i Singapore overføres direkte til
maskinene, og jobben startes med en gang om ønskelig. Med de
investeringene som er gjort i rørhallen, vil vi bli en unik leverandør i
Norge og kan konkurrere med det globale markedet på rørjobber av
alle slag, sier Nilsen.

Tommy Nilsen, leder for prefabrikasjon i rørhallen, med prøvebøy
nummer to. – Når produksjonen kommer i gang, vil nøyaktigheten
være så stor at vi kan levere rør til romfartsindustrien, sier Nilsen.

Miljøstasjonen varmes opp av resirkulert varme, og det
er 100 prosent kontroll på utslipp til luft og grunn når
det gjelder miljøfarlig avfall. Dette er også positivt for
kundenes miljøregnskap.
MER EFFEKTIV PRODUKSJONSLINJE

For kundene betyr det for eksempel at et rør som må skiftes på
en rigg i drift, scannes, bestilling sendes, bøying gjøres, rør sendes
i retur og kan settes på plass uten at riggen må tas ut av drift. Alt i
løpet av et døgn om det er nødvendig. Og været tillater det.
VERDENS STØRSTE

Den minste rørbøyemaskinen kom før påske. Verdens største
ankommer utpå sommeren. Fordi maskinene drives av elektrisitet,
er de svært stillegående. Når alle maskinene i rørhallen er i gang,
lager de ikke mer lyd enn fire kjøleskap.
Bøyemaskinene skal mates av en lagermaskin. Rørene har til nå
blitt lagret i 14 rørreoler som har tatt mye gulvplass. De nye reolene
rager over ni meter i høyden, og rørene blir lagt på plass og hentet
av en mater.
– Alt skjer automatisk. Når en ordre legges inn i datamaskinen,
henter lagermaskinen riktig rør og sender det til kuttemaskinen.
Kuttemaskinen er forhåndsprogrammert og gjør jobben uten at
noen er i nærheten. Rørene merkes med laser, kuttes og rulles
ut på sidene. Derfra blir de enten sendt til bøyemaskinene eller
prefabrikasjon. Det er store krefter i sving, og kuttemaskinen er
sikret med et lasergjerde. Kommer noen nærmere enn 80 cm,
stenges alt av maskiner øyeblikkelig ned. Også sikkerhetssonene
til lagermaskinen og bøyemaskinene er sikret med laser på denne
måten, sier Nilsen.

Den gamle rørhallen er bygd på med 2700 m2, og
er utvidet med ytterligere 540 m2 ved at deler av
eksisterende bygg er delt inn i to etasjer. Flerbrukshallen,
som utvidelsen kalles, rommer mye.
I den nye, høye monteringshallen kan to traverskraner
løfte 160 tonn opp til 20 meter. Hallen brukes til en rekke
arbeidsoppgaver, ikke bare de store løftene. Vegg i vegg
ligger det nye lageret som rommer 1250 paller. Her er
lagervarer og utstyr fra flere lagre samlokalisert og lett
tilgjengelig i en ny lagerrobot.
Rør (se egen sak), montering og prefabrikasjon har
fått større plass, og utbyggingen har også gitt plass til
maskinverkstedet.
– Utbyggingene gir en betydelig bedre logistikk og
mer effektiv produksjonslinje. Noe som kommer kundene
til gode, sier Haugland.

HAR KONTROLL PÅ HVER CENTIMETER

Lagermaskinen mater ikke bare rør. Den holder også full kontroll
på hver eneste centimeter rør som er i reolen. Er den gjenværende
rørdelen etter en kapping 50 cm eller mer, sendes røret tilbake til
reolen.
– Det som er igjen av løft gjøres av traverskraner. De fem
operatørene og tre lagerarbeiderne som skal jobbe i rørhallen blir
alle spesialister når de er ferdig kurset. Det meste av jobben gjøres
via datamaskin, sier Nilsen.

I den gamle hallen så man ikke annet enn en grå sky når det
ble sandblåst. I den nye Miljøstasjonen er det topp utstyr og
arbeidsmiljø. God plass også, slik at det kan tas inn deler opptil
8 x 8 meter.
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Bosporos-spesialisten
Hva gjør du når boreriggen din er for høy til å passere under broene
i Bosporos-stredet? Jo, da ringer du til Westcon.
På sin ferd fra Mexicogolfen til Svartehavet møter GSF
Development Driller II på utfordringer i Tyrkia. Boretårnet som
rager til sammen 70 meter over boredekk, er 40 meter for høyt til å
seile under broene i Istanbul. I det Driller II klargjøres for avgang fra
Mexicogolfen, kontakter riggeieren Westcon. Et engineerings-team
kaster seg rundt over natta. 2. juni i 2014 setter de kursen sørover
for å komme riggen i møte i Gibraltar på vei mot Palermo på Sicilia.
Ved Fincantieri-verftet i Palermo skal boretårnet på Development
Driller II deles ved 30 meters høyde over boredekket. I løpet av
10 uker gjennomføres et omfattende arbeid av et sammensatt
Westcon-team. 6. september seiler Driller II gjennom Bosporosstredet. 40 meter lavere enn da den kom til Palermo.

Westcon-teamet følger riggen videre. I Constanta, Romania, blir
toppdelen montert på igjen. løpet av 50 dager kommer boretårnet
tilbake i fullskala, før videre sammenstilling av derrick og systemer.
Development Driller II setter så kursen mot boreoppdrag for Lukoil i
Svartehavet. 30.oktober reiser Westcons siste medarbeidere hjem
fra Constanta.
På det meste var 120 medarbeidere fra Westcon om bord
samtidig. Totalt var over 300 personer involverte i prosjektet i løpet
av knappe fem måneder og gjennomførte alt fra engineering til
sveising og installasjon. Både om bord, i Gibraltar, Palermo, Istanbul
og Constanta.

Se film fra prosjektet på
www.westcon.no/the-bosphorus-challenge

I 2009 gjennomførte Westcon samme
operasjon på Ocean Rig Leiv Eriksson.
På Development Driller II var imidlertid
omfanget av jobben dobbel så stort, og
oppdraget måtte gjøres med mye kortere
forberedelsestid enn på Leiv Eriksson.
FOTO: BITMAP

En partner for riggeierne
Med tung teknisk kompetanse og lang erfaring fra riggtjenester er ikke bare Westcon en totalleverandør av tjenester på
prosjekter. Westcon er også en støttespiller i den tekniske driften av riggene.

I slutten av april gikk Sarsen i dokken hos Westcon i Florø. Her skal den utrustes og gjøres klar til å kunne legge ut på
spennende undervannsarkeologiske oppdagelser og -utgravinger. FOTO: ØYVIND SÆTRE

Gir Sarsen nytt liv som ekspedisjonsskip
Westcon i Florø bygger om det
tidligere forskningsfartøyet G.O.
Sars fra 1970 til ekspedisjonsskip for
undervannsarkeologiske oppdagelser og
-utgravinger.

2004, skal være klar for nye oppgaver på
ettersommeren. Etter diverse seilaser på
flere hav og opplag i fjerne Østen, kom
skipet til Westcon i august i fjor.
ARBEID FOR MANGE

– En av våre styrker er at vi er fleksible
og kan mobilisere fort på utfordrende
oppdrag. Vi har videreutviklet all den
riggekspertisen Westcon har bygget seg
opp gjennom mange år, og tilbyr tjenester
som også er uavhengig av verftene,
sier Asbjørn Jacobsen, daglig leder for
Westcon Rig Services.
MED FALKEBLIKK

Med mer enn 150 spesialiserte
multidisiplin-ingeniører med lang erfaring

fra offshore-modifikasjoner, operasjonell
støtte og riggprosjekter dekker Westcon
Rig Services alle faser i et prosjekt med
solid kompetanse.
Samtidig stiller også Westcon som en
partner for kunden i selve rigg-driften.
– Mange riggeiere har mye innleid
ekspertise på prosjektbasis, som er
vanskelig å holde på over lengre tid.
Vi har spesialisert oss over mange
år og en rekke prosjekter. Dermed
har vi konservert den tunge tekniske

kompetansen som vi tilbyr kundene våre,
både i prosjekter men også i den tekniske
driften av riggene, forklarer Jacobsen.
– Vi har et falkeblikk og leverer alle
vedlikeholdstjenester relatert til rigg.
Vi samarbeider med kundene som en
partner. Sammen jobber vi langsiktig
og bidrar til å tenkte enda smartere i
driften av riggene. Vårt mål er å redusere
kostnader for kundene våre, sier
Jacobsen.

Sjef for skipsdivisjonen i Florø,
Terje Totland, er godt fornøyd med
ombyggingsoppdraget. Kontrakten har en
samlet verdi på over 100 millioner kroner.
– Det er alltid spennende med oppdrag
som er litt utenom det vanlige. Vi har hatt
et tett og godt samarbeid og en god dialog
med eieren og hans team og agent i valget
av utstyr og løsninger Nå gjenstår det å få
alt modifisert og montert før skipet er rustet
for nye ekspedisjoner, sier Totland.
Sarsen, som skipet ble døpt etter at
det ble solgt fra Havforskningsinstituttet i

– Prosjektet gir arbeid til 50-60
medarbeidere innen de fleste disipliner ved
verftet, i tillegg til 20-30 eksternt innleide,
som i hovedsak skal ta seg av innredning
og elektroarbeider, forteller Totland.
Siden i fjor har skipet vært gjennom
omfattende klassearbeid, målinger
av ståltykkelse på skroget, diverse
stålutskifting, maling av skrog, samt
demontering av diverse utstyr. I
månedsskiftet april/mai gikk skipet i dokken
for fullføring av ombyggingen.
– Det har vært en lang prosess for å

finne tekniske løsninger og velge utstyr
som kunden ønsker, uten at det går ut
over stabilitet og dimensjoner. Vi skal
blant annet ha om bord et 30 tonn tungt
helikopterdekk foran på skipet, det skal
monteres ny innredning, nye kraner, nytt
ventilasjonssystem, nytt elektrisk opplegg,
nytt navigasjonsutstyr, nye hjelpemotorer
med tavler, nøddiesel-generator, dykker- og
ROV-utstyr, forteller Totland.
Planen er at skipet skal være klart til
ekspedisjoner utpå høsten i år, – ett års tid
etter at det ankom Westcons anlegg i
Florø.
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Skipsreparasjoner:

Over 200 dokkinger
og kaianløp
De fire første månedene i år har rundt 65 båter vært til kai eller i
dokkene hos Westcon i Ølen, Karmsund, Florø og på Helgeland.
Det er godt på vei mot de vel 200 anløpene verftene hadde i fjor.
– Ombyggingen av Sarsen i Florø ser ut til å bli det største
oppdraget for Westcon i år, uansett anlegg, tror avdelingssjef for
skipsreparasjoner i Westcon-gruppen, Georg Matre.
– Vi har ellers et jevnt tilsig av supplyskip, fiskebåter, lasteskip,
hurtigbåter og ferger som skal på klassing og dokking, men ingen
oppdrag på størrelse med Sarsen så langt, sier Matre.
I fjor var det rundt 140 båter til dokking og rundt 70 kaioppdrag –
totalt over 200 vedlikeholds- og reparasjonsoppdrag på skip ved de
fire verftene. Det ligger per nå an til omtrent samme aktivitetsnivået
for 2015.
– Halvparten av oppdragene er planlagte, periodiske kontroller.
Resten er tilfeldige oppdrag som skyldes grunnstøtinger,
maskinproblemer og andre uforutsette hendelser. Med lett
tilgjengelige og gode verft strategisk plassert langs kysten, kort
avstand til kundene og konkurransedyktige vilkår ligger vi godt
an når rederiene trenger raske reparasjoner, mener Matre.

Alltid noe spesielt
med fiskebåter
– Fiskebåter har sjel. Båtene er ikke bare en arbeidsplass, men i lange tider også
mannskapets hjem. Mannskapet er ofte de samme som eier båtene. Båtene er
livsverket deres.
Georg Matre, avdelingssjef skipsreparasjon, Westcon Yards.

Prosjektleder Kolbein Lunde ved Westcon
i Ølensvåg blir nesten litt ærbødig når
han snakker om fiskebåter. Ingenting
gleder ham mer enn å få inn fiskebåter til
vedlikehold og reparasjoner.
– Det er ingen vi kommer tettere innpå
enn fiskebåtrederne. De er mer enn noen
opptatt av at det blir gjort en god jobb på
livsverket deres, og vi involverer dem da
også i det meste som foregår mens båtene
ligger ved kaiene eller i dokkene våre,
forteller han.
– Vi har en del oppdrag på fiskebåter
i løpet av året, men har fremdeles plass
til flere, sier Lunde, som mer enn gjerne
ønsker seg nye bekjentskaper blant
fiskebåtrederne.

OFFSHORE- OG SPESIALFARTØY
DOKKET HOS WESTCON I 2015
North Purpose
Stril Power
Stril Mermaid
Ajax
Solvik Supplier
Viking Avant

Normand Skipper
Normand Arctic
Olympic Challenger
Deep Energy
Havyard (nybygg)
Normand Subsea

Artmeis Athene
Ocean Alden
Propser
Ocean King
Marjata
Sarsen

Kort avstand til verftene er en fordel
Det blir fort dyrt dersom skip i offshoretrafikk må gå lange distanser for å komme til
verft som kan foreta klassinger og vedlikehold. Det er stor aktivitet i havområdene
vest av Stavanger og Bergen, og da ligger Westcons verft på Karmsund, i Florø og
Ølensvåg gunstig til.
– Beliggenhet og kvalitet på arbeidene
som utføres er av stor betydning når vi skal
velge verft for våre oppdrag, sier Technical
Superintendent hos Solstad Offshore,
Øyvind Kallevig.

Rederiets supplyskip Normand Skipper
er blant fartøyene som har fått utført
oppdrag ved verftene både på Karmsund
og i Ølensvåg.
– Vi hadde Normand Skipper til klassing
i dokken hos oss i Karmsund første gang i
april, og håper selvsagt å se den igjen ved
senere anledninger, sier prosjektleder Kåre
Jarl Salvesen ved Westcon, Karmsund.
Solstad Offshore har hatt jevnlige anløp
til Westcon-verftene. Normand Skipper har
tidligere hatt tre klassedokkinger i Ølensvåg,

Westcon har lang erfaring med skipsreparasjoner
på alt fra små fiskebåter til handels- og offshorefartøy som Normand Skipper. Gjennom oppdrag
for offshore-flåten demonstreres kvalitet og
effektivitet i arbeidet på tvers av disipliner.

og allerede i juni ventes et nytt offshore-skip
fra rederiet inn i dokken på Karmsund.
ETTERTRAKTEDE OPPDRAG

– Oppdrag for offshore-flåten er
ettertraktede. Ikke bare gir de arbeid til alle
fagdisipliner ved verftet, men gir oss også
muligheten til å demonstrere kvalitet og
effektivitet i arbeidet hvor alle disipliner må
samarbeide. Det er viktig å levere på tid og
med høy kvalitet, sier Salvesen.
Avdelingssjef for skipsreparasjoner i
Westcon, Georg Matre tar mer enn gjerne
imot flere offshore-skip til alle Westcons
verft langs kysten.
– Westcon startet som et verft for
skipsreparasjoner, og har lang erfaring
med flytende fartøy fra små fiskebåter til
store offshore-skip. Skipsreparasjoner
representerer røttene i Westcons
virksomhet, og alle verftene våre er godt
rustet for å ta imot mange skip i årene som
kommer – det være seg fiskebåter, handelseller offshore-skip, sier Matre.

FORNØYD KUNDE
Daglig leder i rederiet Knester, Kai Eliassen
(nederst) roser Westcon – her representert med
prosjektleder Kolbein Lunde – for måten de har
involvert rederiet i arbeidsoppgavene.

Fornøyde kunder kommer ofte tilbake ved
senere anledninger. Ved anleggene i Ølens
våg er ringnotbåten Knester fra Bekkjarvik i
Austevoll innom for andre gang i år.

– Første gang var i januar, da båten
hadde motorhavari. Vi hadde havari
på hovedmotoren, og mange av
komponentene måtte skiftes ut. Westcon
sikret seg oppdraget i konkurranse med
flere aktuelle verft, forteller daglig leder i
rederiet Knester, Kai Eliassen.
– Vi likte det vi så og fikk; et verft med
gode fasiliteter, et sakkyndig fagmiljø, god
framdrift i arbeidene og en logistikk som
fungerte utmerket. Spesielt bra var det at
Westcon også stilte med en prosjektleder
som involverte oss som kunde, og tillot
oss å gjøre enkelte oppgaver selv der dette
var mulig. De var konkurransedyktige på
pris og leveranser, og vi kjenner oss trygge
på at vi blir godt ivaretatt. Valget var ikke
så vanskelig da vi hadde behov for nye
tjenester, sier Eliassen.
– Knester får nå påført ny maling fra kjøl
til topp, fra baug til akter, og jeg kan love
at båten skal se minst like bra ut som den
gjorde da den var ny, sier Lunde.

Kronet mange års samarbeid med rammeavtale
Tre hurtigbåter og 12 ferger fra Boreal
Transport Nord er satt på timeplanen for
rutinemessig klassing og vedlikehold
hos Westcon Helgeland.
Westcon har levert tjenester til rederiet i
flere år, og har nå inngått rammeavtale
på alt verfts-relatert arbeid – mekanisk,
overflatebehandling, sveising, elektro og
andre disipliner - på rederiets båter fram til
utgangen av 2016.
– Dette er en kunde vi har jobbet målrettet

og intensivt mot i en årrekke, og det er en
milepel for oss å få på plass en slik avtale. Vi
har vært i hard konkurranse med flere lokale
verft og vi ser på dette som en tillitserklæring
og et kvalitetsstempel på våre viktigste
verdier; – leveringsdyktighet, kvalitet og pris,
sier markedssjef Ken Roger Skogsøy ved
Westcon Helgeland.
Rammeavtalen gir begge parter
forutsigbarhet. For Westcon gir den også
trygghet i forhold til en besluttet investering i
et lukket anlegg over hele dokken.

– Med en oversikt fra rederiet over
planlagte verkstedopphold gjennom året,
kan vi forberede oppgavene våre og sette
av kapasitet til å gjennomføre arbeidet.
Rundt ¾ av staben på vel 40 personer vil
nok til tider være engasjert med oppdrag
for Boreal Transport Nord, men også
eksterne spesialister kan komme til å få
oppgaver gjennom denne rammeavtalen,
sier Skogsøy.
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– Lærlinger er en samfunnsoppgave
Westcon har i mange år
jobbet målrettet med lærlinger,
og denne våren har over
40 personer lærlingplass i
konsernet.

Under Næringsgiv 2015 nylig fikk Westcon
prisen «Årets lærebedrift» i Vindafjord og
Etne.
– Å ta inn lærlinger er en samfunns
oppgave vi synes det er viktig å ta på
oss, for å sørge for at vi har fagarbeidere
i framtiden. Vi er veldig glade i lærlingene

– Hvorfor industrirørlegger
og Yards?

våre, og det er et privilegium å få følge
dem fra første utplassering til fagbrev, sier
personalleder i Westcon Yards Gunnlaug
Habbestad.
Vi har møtt to av lærlingene for å høre litt
om hvorfor de valgte Westcon.

Generalformennene Lunde
På en gård noen hundre meter nord for Westcon
jobber Birger Alf Lunde, landbruksmekaniker og
nå dreng i hjemtraktene. Året er 1994. Det er
bare noen måneder igjen til Westcon i Ølensvåg
skal ta imot sin første rigg. Rekrutteringen er
i full gang. Kunne han tenke seg å bytte ut
landbruksmaskinene med en rigg eller flere?

– Hvorfor institusjonskokk og
Catering Partner?

BEGGE FOTO: JAN NORDTVEIT

– Jeg er oppvokst i min fars
FREDRIK
rørleggerfirma. Som rørlegger
NIGARDSØY (19)
blir man ikke arbeidsledig, og
industrirørleggerutdannelsen gir
Fra: Svelgen, bor i Florø
muligheter offshore. Det er mange
som vil til Yards fordi det er en
Arbeidssted: Westcon
arbeidsplass som tar godt vare
Yards, Florø
på lærlingene, og jeg er glad jeg
Fag: Industrirørlegger
fikk plass, sier Nigardsøy, som i
noen uker har jobbet på en rigg
Fagprøve: Sommeren
i Ølensvåg sammen med en del
2015. Begynner på nytt
andre ansatte fra Florø.
fagbrev høsten 2015
Tanken var å begynne i
jobb så snart som mulig etter
læretiden var over, men nå vil han ta et fagbrev til. Han har fått
tilbakemeldinger fra andre at det er bortkastet å ta et fagbrev til.
Det er han ikke enig i.
– Kunnskap har man alltid bruk for, og det gir flere ting å henge
fingrene i. Jeg har tenkt på å ta fagskole, men jeg har også lyst
å komme meg i jobb så snart som mulig. Gjerne i Florø, sier
Nigardsøy.

– Det passer bedre for meg å
HARALD
jobbe med store mengder og ikke
HAALAND (26)
på restaurant. Dessuten gir denne
utdannelsen større mulighet for
Fra: Etne, bor i
å få jobb i Nordsjøen eller på
Ølensvåg
båt. Jeg valgte Catering Partner
fordi jeg hadde hørt mye bra om
Arbeidssted: Catering
bedriften og arbeidsmiljøet. Det
Partner i Ølensvåg
har vist seg å stemme, og jeg
Fag: Institusjonskokk
trives veldig godt sier Haaland.
I skrivende stund er det hektisk
Fagprøve: Våren 2017
med vel 1000 personer som skal
ha fire måltider hver dag.
– Man venner seg fort til å lage
mat til så mange. Etter en stund er det verre å beregne til seks
personer enn 600, sier Haaland og ler.
– Selv om det er hektisk til tider, får jeg likevel lov til å være
lærling og bruke tid på ting som skal læres. Jeg har ikke angret
en dag på at jeg valgte Catering Partner. Dersom jeg får plass, er
det absolutt en mulighet å jobbe videre her etter fagprøven, sier
Haaland.

ALLE FOTO: JAN NORDTVEIT

Den 17. april kommer Safe Britannia sigende inn Ølensfjorden.
Tre dager senere stempler Birger Alf inn på verftet for første gang.
Han har ikke angret en dag på at han takket ja til forespørselen
fra Ole Johan Veim for vel 21 år siden. To og et halvt år senere
fikk han sin fire år yngre bror, Thor Ove, som kollega. Også han
utdannet landbruksmekaniker ved jordbruksskolen i Etne.
STAS Å FULLFØRE NYE SKIP

Det er en stund siden Thor Ove gikk sine første dager i
vedlikeholdsavdelingen. Reparerte utstyr som gikk i stykker. Etter
et par måneder fikk han jobb i dokken. Der var han i et lite halvår.
Det var gode tider for bygging av nye skip. Westcon trengte folk til å
ferdigstille skipene.
– Vi utrustet tomme skrog, minnes han. – Husker aller best
Viking Lady. Kanskje fordi jeg fikk være med til Tyrkia for å følge opp
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Markus (snart 6) er kommende generasjons Westcon-ansatt, men først skal
han på fotballtrening sammen med pappa Thor Ove.

farten, får vi vite. Den andre har ikke nådd det han kaller førtiårskrisa
ennå.
– Birger Alf kan aldri sitte i ro. Han må alltid ha noe å gjøre på, og
er det ikke arbeid, så er han enten ute på sykkel, går på ski eller er
ute på fjorden for å fiske. De to første aktivitetene har han begynt
med de senere årene, noe som jeg tar som et tegn på at han har
nådd førtiårskrisa, mener Thor Ove.
– Ingen krise, mener Birger Alf. - Bare en glede over å mestre
noe. Komme til mål. Bli bedre for hver gang. Jeg er mosjonist, men
må trene for å henge med. I Westcon Aktiv er vi en god gjeng som
motiverer hverandre til fysisk aktivitet, noe som kommer godt med
når mye av arbeidsdagen tilbringes sittende på et kontor.
– Du hadde hatt godt av å være med du også, Thor Ove, egler
Birger Alf.
– Kanskje kan du komme deg gjennom Skarverennet eller delta
i Birken på sykkel en gang du også, om du begynner å trene. For
ikke å si sykle opp den 1,3 kilometer lange og bratte skogsveien til
Vakadalen bak Kåtanuten, ler han.

Det er ikke få plattformer Birger Alf (t.h.) og Thor Ove har entret i løpet av
årene hos Westcon. Det hører med til sjeldenheten at de har oppdrag på
samme plattform.

Brødrene Lunde har gått de karrieremessige trappetrinnene i Westcon
fra de på 90-tallet skiftet beite fra landbruksmekanikk til rigg- og
skipsreparasjoner, til de i dag begge er generalformenn.

– For ikke å glemme alle gangene vi brukte siloen som
badebasseng, forteller de, og ser at vi lurer.
– Du vet, når gresset er kommet i siloen, så skal det settes under
press. Det legges over en presenning, og vann fylles på for å presse
gresset sammen. Du kan tro det var gøy å bade i dette bassenget,
sikkert mest av alt siden vi egentlig ikke hadde lov, medgir de to.
– Vi hadde en flott plass å vokse opp på, og det var naturlig å
søke tilbake hit da vi skulle etablere oss med familier. Her er det god
plass å boltre seg på for ungene, og vi trenger ikke tenke så mye på
om vi forstyrrer naboene med plenklipping under middagshvilen.
Her sitter de to brødrene og tenker tilbake på tiden fra da de
startet karrieren i Westcon, på glade guttedager, på framtiden.
Mulighetene i Westcon.

fra at de kan komme til å benytte seg av muligheten til å utdanne
seg til prosjektledere via utdanningstilbudet til Westcon Akademiet.
Og kanskje får de selskap av neste generasjon Lunde om noen år.
– Eldste datteren vår går på TIP - tilsvarende den gamle maskinog mekanikerlinjen. Hun går i mine fotspor, sier Birger Alf, aldri så
lite stolt.
Og Markus, som nå er klar for fotballtrening – ja, han skal iallfall
begynne på Westcon.

TRIVES BEST HJEMME I HAGEN

siste delen av skrogarbeidet før skipet skulle til Norge og Westcon i
Ølensvåg.
– Det var alltid stas når nybygg skulle døpes, minnes Thor Ove.
– Det var hektisk de siste dagene for å få alt ferdig til dåpsdagen.
Men du verden så godt det føltes å stå der og vite at man hadde
vært med på å lage et ferdig produkt. Ikke sånn som det er med
riggoppdrag der det bare er snakk om reparasjoner og vedlikehold.
HJEMLENGSEL OG TUNG GASSPEDAL

– Det har ikke manglet på forsøk på å få meg med både på sykkel
og ski fra broderen og andre westcon-ere, men der er jeg ikke. Jeg
trives best her hjemme med familien, huset og hagen når jeg ikke
er på jobb eller følger eldstemann på fotballtrening og -kamper,
sier Thor Ove og røper at hans aktivitetsplaner dreier seg om å
opparbeide hagen med mer plen foran huset. Og han skal bygge
seg garasje, dersom han kan få litt hjelp av broren når reisverket
skal opp. Resten skal han klare selv.
Thor Ove kom forresten litt seinere hjem enn Birger Alf denne
dagen. Han har hentet de to guttene sine i barnehagen, og forteller
med en gang at om en times tid må eldstemann, Markus på snart
seks, være klar til fotballtrening. Pappa skal selvsagt være med.
Mamma er dessuten på jobb denne ettermiddagen, så da har
han ikke noe alternativ heller. Vi aner at mamma kanskje har måttet
holde orden på logistikken mange ganger mens mannen i huset
har vært opptatt på jobb – på reiseoppdrag, lange arbeidsdager og
arbeid i helger.
Thor Ove byr på en kopp kaffe, ser på
klokka og konstaterer at vi kan prate litt til
aldri sitte i ro.
før han og guttene må ut dørene igjen.

Thor Ove jobbet et halvt år ved Sunnhordland Mekaniske
Verksted (SMV) i Skånevik før han måtte avtjene sin verneplikt.
En kombinasjon av sterkt hjemlengsel og en UP-patrulje på jakt
etter fartssyndere tillegger han litt av «skylden» for at han etter
militærtjenesten havnet i Westcon.
– Jeg var litt for hard på gasspedalen og mistet lappen på vei
over fjellet hjem til Ølensvåg på perm. Med gåavstand til verftet, så
var jeg iallfall ikke avhengig av bil da jeg
skulle til og fra jobb etter at jeg var ferdig
– Birger Alf kan
med militæret, minnes han, og bedyrer at
Han må alltid ha noe
han har roet ned mange hakk.
STØRST AV ALT Å BLI FAR

THOR OVE

– Det har hjulpet på å få familie og bli far
– for øvrig noe av det største som har skjedd i livet mitt. Det er stort
å bli far, sier han, og får medhold av Birger Alf.
Birger Alf har virkelig forstått hvor stort det er å bli far. Annerledes
kan vi vel ikke tolke det når familien i dag teller seks barn – fem jenter
og en gutt. Fem av fødslene fikk han være med på. Den siste gikk
han glipp av. Han var på Gran Canaria. På oppdrag for Westcon
i Las Palmas, om bord på riggen Eirik Raude. Det var litt stort det
også, men aller helst skulle han nok vært med kona under fødselen.
FØRTIÅRSKRISE ELLER MESTRINGSGLEDE

Det er ellers to litt forskjellige brødre vi møter i spisestuen hos
yngstemann, denne torsdagen rett etter arbeidstid. En er stadig på

å gjøre på.

BROR, BROR OG DE ÅTTE UNGENE

Brødrene er naboer, om noen skulle
lure. De har bygd hvert sitt store hus på
farsgården, oppe i lia på Lunde – rett under Kåtanuten. Birger Alf
bygde sitt hus i 2005. Thor Ove flyttet inn i sitt tre år senere. Store
hus. Ikke slike man omtrent må kle på seg. Her er tumleplass for
alle de åtte ungene, enten de er hjemme hos mor og far eller på
besøk hos onkel og tante.
Herfra ser de ned til Westcon og har utsikt over fjorden mot
kommunesenteret Ølen. Herfra følger de all skips- og riggtrafikk til
og fra arbeidsplassen sin. Om ikke altfor lenge kan de også se ned
på sjefen, som bygger hus ved fjorden rett nedenfor.
De ser også bort på gården der de vokste opp. Det er lenge
siden de som 8-9-åringer kjørte rundt på traktor eller hoppet i
høyet. Det var en fin tid.

VURDERER WESTCON AKADEMIET

Thor Ove mimrer. Tenker på veien brødrene har gått fra de hevet
sine første lønninger hos Westcon. De har gått gradene. Har tatt
ansvar og blitt vist tillit. I dag er de begge generalformenn, som
blant annet innebærer at de har lederansvar for alle formenn og
arbeidere innen de ulike disiplinene på prosjektet. Alt etter størrelsen
på prosjektet kan det dreie seg om 50 til 300 personer.
Birger Alf har også fått prøvd seg som assisterende
prosjektleder. Ingen av dem er fremmede for å ta ytterligere steg.
Byr anledningen seg, og det ellers passer slik, så ser de ikke bort

– Vi hadde en flott plass å vokse opp på, og
det var naturlig å søke tilbake hit da vi skulle
etablere oss med familier.
BIRGER ALF

Birger Alf er en aktiv mosjonist både i skiløypa og på sykkelsetet, i tillegg
til at han også aktiviserer en stor barneflokk. Båtliv og fiske står ofte på
programmet.
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Utrustes for arktiske oppdrag

– Typiske bruksområder for den nye e-SEA
Energy Control-løsningen fra Westcon kan være
hybride kraftsystemer, reservekraft, Peak-Shave
og elektriske fremdriftssystemer, sier leder for
salg og forretningsutvikling i Westcon Power &
Automation, Frode Skaar.

Når rigger setter kursen mot Barentshavet for operasjoner i 20 minusgrader, blir arbeidet
mot kulde, frost og is en operasjon i seg selv. Den jobben tar Weston seg av før avreise.
Det handler om å isolere, legge varmekabler, sikre mot frost og is,
kle inn og beskytte. Vinteriseringen hos Westcon ruster riggen for
minusgradene som venter.
– Vinterisering må tilpasses både plattform og område.
Om riggen skal operere i fem eller tjue minus, må det uansett
oppgraderinger til, forteller Finn Seglem, ingeniørleder i Westcon Rig
Services i Stavanger.

Westcon kartlegger tilstanden på riggen, hvilke utfordringer
temperaturen vil gi, og hvordan riggen skal kunne imøtekomme
myndighetens krav for sikker drift under de harde værforholdene.
Vindkjølingseffekten blir vurdert for å avdekke utsatte områder
som må vernes, fra livbåtsområde, mønstringsstasjon eller hele
boredekket. Stålkvaliteten må deretter vurderes for eventuell
oppgradering for å tåle lavere temperaturer. Deretter vurderes
boreutstyret. Vil det kunne operere i 20 minus?

RUSTET FOR ARKTIS

Etter oppgraderinger ved Westcon i 2013 seiler en borerigg mot
Barentshavet, nå også fullt utrustet for å operere i 20 minus.
Gjennom alt fra preengineering til isolering, legging av varmekabler
og oppsett av vegger for vern mot is og kulde, hadde Westcon
under landligget sikret riggen mot de Arktiske forholdene.
Året etter ankrer nok en borerigg opp ved verftet for opprustning
og vinterisering før videre seilas mot Karahavet og operasjoner ned
til 23 kuldegrader.
– Vinteriserings-team fra Westcon kjører hele prosessen fra
kartlegging til den detaljerte engineeringsfasen. Vi tar oss av
bekymringene for hva som kan bli utsatt for frost, trekk, is og kulde,
forteller Seglem.

HETE OMRÅDER I KALDE STRØK

Så rustes riggen opp etter behov, om det er kraner som må
oppgraderes eller skroget som må forsterkes mot islaster og isflak.
Rør og installasjoner blir ikledt isolasjon og varmekabler, som også
legges på gangveier, broer, trapper og overflater som kan bli glatte.
Områder og utstyr blir kledt inn, og ovner installert.
Vinterisering er et fagfelt der det blir stadig viktigere for Westcon
å levere, forteller leder for Rig Services, Asbjørn Jacobsen.
– Med aktiviteten i Barentshavet og mulige fremtidige
operasjoner i andre arktiske områder, er vinterisering et
fokusområde for tjenestene Westcon tilbyr.

Innovative løsninger for
miljø og sikkerhet
Westcon jobber kontinuerlig med nye og smarte løsninger. Den ferskeste innovasjonen bidrar
til å redusere energiforbruk og utslipp på skip og offshore-fartøy.
– Vi har utviklet nye batteriløsninger for skip, spesielt rettet mot
ferjer og offshoreskip. Vi har fokusert på såkalte retrofit-løsninger,
der man kan montere batteri på et eksisterende fartøy, forteller leder
for salg og forretningsutvikling i Westcon Power & Automation,
Frode Skaar.
Den nye løsningen, e-SEA Energy Control, som innebærer Li-On
batteripakker er utviklet både for marine- og offshoremarkedet.
REDUSERER UTSLIPP

Vinteriseringsteam fra Westcon tar høyde for alle utfordringer som kan oppstå under
operasjon i områder med tosifrede minusgrader. Hele prosessen fra kartlegginger til den
detaljerte engineeringsprosessen kjøres av Westcon.

– Westcon leverer batteripakker som blir tilpasset hvert skip,
etter en grundig gjennomgang av fartøyets drivstofforbruk og
driftsscenarier. Denne løsningen bidrar til å redusere utslipp,
vedlikeholdskostnader og driftsutgifter ved lavere drivstofforbruk.
Det øker også både redundans og sikkerhet på skipet, samtidig
som det gir raskere dynamisk respons, sier Skaar.
Retrofit-batteriløsningen kan blant annet være ideell for
offshoreskip som ligger mye på dynamisk posisjonering. Et typisk
offshorefartøy har ofte 4 dieselgeneratorer gående for å oppnå
stor grad av redundans, dette igjen medfører en ugunstig last for
motorene, samt en til tider alt for stor grad av roterende tilgjengelig
effekt. Med Westcons nye løsning kan man i stedet montere inn et
batteri som tar lasttoppene, og man kan redusere antall roterende
generatorer, samt kjøre på en jevnere og mer effektiv lastprofil.

– Da klarer man seg med to dieselmotorer. Kunden sparer
penger, og miljøet spares for unødvendig utslipp. Batterier kan også
monteres på ferjer, som har store muligheter til å spare drivstoff og
redusere utslipp ved å montere batteri om bord, forteller Skaar.
SUKSESS MED IRM-EX

Med egenutviklet teknologi tilbyr Westcon Power & Automation en
rekke produkter for både den marine næringen og offshorebransjen,
med fokus på sikkerhet, kostnadsreduksjon og effektivitet for
kunden.
En av de siste store satsingene som har fått et godt fotfeste
i markedet, er systemet for periodisk inspeksjon, reparasjon og
modifikasjon (IRM) på Ex-utstyr.
– Vi opplever at riggeiere og operatører har veldig fokus
på sikkerhet og høye krav til Ex-inspeksjoner og vedlikehold i
rammeavtaler, og bare i løpet av det siste året har vi fått oppdrag
på seks rigger. Vi fokuserer på å levere denne type tjenester som
er med på å bygge sikkerhetsnivået i olje- og gassbransjen, sier
salgssjef for olje og gass i Westcon Power & Automation, Kåre
Topnes.
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Skreddersyr
oppdraget for
kunden
Tett samarbeid med kunden, kunnskap og evne til å finne
de enkle og smarte løsningene, flerfaglig skreddersøm
og team som kan dra hvor som helst i verden, er noen av
fordelene Westcon kan tilby riggkunder.
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SKREDDERSYR RIGGOPPDRAGENE

Livsløpet til en rigg begynner med at den blir bygget. Westcon
bygger ikke selv, men kan følge riggen fra byggeoppfølging til
levetidsforlengelse, for eksempel ombygging og tilpassing til en
spesiell jobb.
Et ingenørkorps på rundt 100 personer i Westcon står klar til å
bidra innenfor displinene sveising, struktur, rør, mekanisk, HVAC,
boring, elektro, instrumentering, automasjon, vedlikeholdsteknologi,
3D survey og hydraulikk.
Vel 800 andre ansatte i Westcon har siden den første riggen kom
i april 1994, bygget opp en unik erfaringsbase i blant annet svarte
fag (rør, struktur, mekanisk, klimakontroll m.fl.) og hvite fag (elektro,
instrumentering, automasjon m.fl.) som stadig fornyes med både
kunnskap og produkter.
PLANLEGGING OG PREFABRIKASJON

Under byggeoppfølging kan Westcon stå for planlegging,
preengineering og forberedelser til for eksempel elektriske og
mekaniske installasjoner. Når riggen er klar for transitt til norsk

sokkel, følger Westcon med på hele eller deler av transporten.
Arbeid som gjøres underveis er blant annet klargjøring av scope,
mindre monteringsarbeider og inspeksjoner.
Planleggingen av hovedjobben som skal gjøres ved eget verft,
har da pågått en god stund. Westcon jobber tett med kunde,
og prosjektgruppe med kunde og alle utførende disipliner sitter
samlet. Engineering pågår, prefabrikasjon av moduler er i gang,
elektrosystemer som tavler bygges ferdig så langt som mulig,
og piping klargjøres. Bemanning for verftsoppholdet planlegges.
Innkjøp gjøres. Når riggen kommer til kai, er alt klart til
installasjon.
HAR ALL KUNNSKAPEN IN HOUSE

– Det eneste vi ikke gjør, er global analyse. Alt annet er mulig for
Westcon å planlegge, bygge og utføre. Med den kompetansen
Westcon har på løfteteknikk, elektro og automasjon, og
kunnskapen som er tilgjengelig på alle de fire verftene i Westcon,
kan vi skreddersy oppdraget for hver enkelt kunde. Ingeniørene
jobber tett med fagfolkene i alle ledd, og vi er gode på å finne de
enkle og smarte løsningene. Også nye utfordringer tar vi på strak
arm. Alt dokumenteres i WIN – Westcon Information System – som
er database for alle deler av et prosjekt, sier Geir Trengereid, teknisk
sjef i Westcon Yards.
Gjennom 20 års arbeid mot riggmarkedet, har Westcon utviklet
en rekke systemer og bygget ut fasiliteter for å tilby det kundene har
behov for. Enten det er små eller store oppdrag.
– 3D-modellering, 3D-scanning og animasjon har gitt en ny
dimensjon til både planlegging og utførelse. Med den nye rørhallen
(se side 4-5) med lager og bøyemaskinene der, kan vi levere alt av
rør mye raskere, sier Trengereid.

– Ingeniørene jobber tett med fagfolkene i alle ledd,
og vi er gode på å finne de enkle og smarte løsningene,
sier teknisk sjef i Westcon Yards Geir Trengereid.
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KLASSING OG OMBYGGING

Når riggen er ferdig rigget og klar for oppdrag, kreves det blant
annet årlig sjekk av IRM-verktøy, inspeksjon og revisjon på kraner
og løfteinnretninger. Driftsstøtte på andre områder kan det også bli
behov for. Her kan Westcon ta jobben uansett hvor i verden riggen
måtte befinne seg.
Riggene har mellomklassing, men hovedklassen er hvert femte
år. En større jobb med kontroll av riggens tilstand og nødvendige
utbedringer for å opprettholde klassekravene. En klassejobb krever
god planlegging for effektiv logistikk og gjennomføring. Noen
ganger utskifting av tredjeparts-utstyr dersom riggen skal i drift for
en ny operatør. Alt kan gjøres av Westcon.
Når riggen enten begynner å dra på årene, eller skal utføre andre
operasjoner enn den er bygget for, sørger Westcon for ombygging,
modifisering og tilpassing til spesielle jobber. Det kan skje ved verft
eller hvor som helst i verden. Også mens riggen er i operasjon.
DRAR DIT KUNDENE HAR BEHOV

Westcon har spesialisert seg på flyttbare offshore-enheter.
Oppdragene kan være alt fra å skifte et rør til større modifikasjoner
som løses av team som drar dit kundene har behov for dem.

– Vi leverer flerfaglig skreddersøm. Prosjektene
settes sammen av fagfolk fra alle områder i
Westcon, sier Aleksander Stople, avdelingsleder for
Offshore modifications i Westcon Rig Services.

SKREDDERSYR RIGGOPPDRAGENE

– Vi leverer flerfaglig skreddersøm. Prosjektene settes sammen
av fagfolk fra alle områder i Westcon. Hver og en er spesialist
på sitt felt, samtidig har de en kompetanse som gjør at de kan
bidra i det fleste installasjonsoppgaver. Dette sparer kundene
våre for kostnader og sengeplasser om bord på riggene. Vi har
åtte containere med grunnutrustning som bygges på ut fra type
oppdrag. Westcon har tilgang på utstyr, materiell og personell som
gjør oss i stand til å mobilisere offshore på få timer, sier Aleksander
Stople, avdelingsleder for Offshore modifications i Westcon Rig
Services.
Westcon utfører kritiske og kompliserte vedlikeholds- og
modifikasjonsoppgaver under operasjon (se side 6). Målet med
dette er å maksimere oppetid for riggene. Dette stiller høye krav til
planlegging og logistikkstyring.
– Vi bruker 3D-scanning og animasjoner for å sjekke at det vi
har planlagt lar seg gjennomføre. Animasjoner er også veldig nyttig
som informasjonsbærer. I løpet av to minutter får man gitt alle den
samme informasjonen og forståelsen for hva som skal gjøres, sier
Stople.

SKREDDERSYR RIGGOPPDRAGENE

– Westcon har tilgang på
utstyr, materiell og personell
som gjør oss i stand til å
mobilisere offshore på få timer.
ALEKSANDER STOPLE,
AVDELINGSLEDER FOR OFFSHORE
MODIFICATIONS I WESTCON RIG SERVICES

Over 100 personer fra Westcon var engesjerte i
Eirik Raude-prosjektet på Las Palmas førjulsvinteren 2012.
FOTO: DÁCIL MANRIQUE DE LARA MILLARES
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– Vi skal bli referanseverft
for kundene
Kontinuerlige prosesser for å bli bedre på alle
områder skal bidra til adm. dir. Øystein Matre i
Yards sitt mål for Westcon: Å kunne konkurrere
med hvem som helst i Nordsjøbassenget.

Malvin Eide,
riggsjef i Westcon Yards.
FOTO: ØYVIND SÆTRE

– Liggetiden er hellig

– Jeg ønsker at verftene hos Westcon skal bli state of the art. Vi
skal bli referanseverft for kundene. Så gode ønsker jeg at vi skal bli,
sier Matre.
– Vi må møte framtiden i flere dimensjoner. Vi må ha det beste
utstyret ut fra de forutsetningene vi har, og investere og oppgradere.
Samtidig ser vi på arbeidsmetodene. Forenkling og gode systemer
er viktig. Det sikrer at arbeidsprosessene blir rette. Og vi må gi
mer av ansvaret tilbake til fagmannen. Vi har en enorm lojalitet og
stolthet blant de ansatte på å gjennomføre prosjektene til rett tid,
kvalitet og på en sikker måte, sier Matre.
– VI MÅ GJØRE KUNDEN GOD

Uforutsette utfordringer dukker som regel opp på hvert oppdrag.
– Men på Westcon tar vi alle utfordninger og alt gjøres for å levere til avtalt tid,
sier Malvin Eide, riggsjef i Westcon Yards.
Det er selvsagt forskjell på rigger og oppdrag, men en
tommelfingerregel er at 60 prosent av tiden som brukes går til
planlegging og forberedelser, 40 prosent til utførelse.
– Jo tidligere vi kommer i dialog med kunden, desto bedre får
vi planlagt. Engineering, store innkjøp som er viktige å få til rett tid,
bemanningsplaner og prefabrikasjonsjobber. Det beste er å komme
inn et års tid før riggen kommer til kai. Da kan vi være med å
påvirke i mye større grad ut fra de erfaringene vi har. Det bidrar til å
redusere liggetiden for riggen, og liggetiden er hellig. Om det er noe
scope-økning, så leverer vi på tid, sier Eide.
TETT SAMARBEID MED KUNDENE

Tett samarbeid og god dialog med kunde er viktig fra anbud til
scopet er gjennomført. Eide understreker at det e er viktig å lytte

til kunden og være proaktiv og hjelpe kunden med å finne gode
løsninger.
– Det får vi gode tilbakemeldinger på. Samtidig har vi hele veien
utfordret kundene på hva de ønsker seg og mener vi kan bli bedre
på. Vi har lyttet og bygget deretter. I dag kan Westcon tilby alt
kundene trenger in house, sier Eide.
KONTINUERLIG FORBEDRING

Westcon har i snitt fem-seks rigger inne i løpet av året. Det gjør
også at kompetansen i alle fag holdes høy, og erfaringsbasen er
etter hvert blitt stor både i svarte og hvite fag.
– Det koster å investere, men du får det igjen på sikt i
form av flere rigger og kunder. Vi arbeider fortløpende med
forbedringsprosesser, og vi må være best i klassen på pris, kvalitet,
levering og HMS for å kunne konkurrere. Samtidig har vi evnen til å
snu oss rundt og gjøre ting raskt på en sikker og god måte. Vi er en
servicebedrift, og ingenting er umulig, sier Eide.

Klarer Westcon å vinne litt i alle disse prosessene, er det Matres
mål at konsernet skal kunne konkurrere med hvem som helst i
Nordsjøbassenget.
– Det er viktig for oss å ha gode samarbeidspartnere i kundene
og på leverandørsiden. Ha fokus tett på kundene og jobbe mer i
integrerte prosjektteam. Skal vi bli gode lagspillere må vi trene i lag.
På den måten gjør vi hverandre gode. Det må være motivasjonen
for at kunden velger oss – at han vet at vi er med på å gjøre han
god, sier Matre.
ADMINISTRASJONEN MÅ VENTE

Westcon merker endringene i markedet etter fallet i oljeprisen.
Press på pris fra alle kanter og mer konkurranse fra utlandet. Det er
likevel gjort store investeringer i fasiliteter og utstyr den siste tiden.
Som Miljøstasjonen og Flerbrukshallen. Nødvendig for å få kundene
til å velge Westcon, mener Matre. En ting er imidlertid fortsatt på
vent.
– Vi hadde planer om et nytt administrasjonsbygg, men
historien er sånn at alle verft som bygger svære og flotte
administrasjonsbygg, får seg en knekk etterpå. Så det har vi trenert
i årevis, og derfor sitter administrasjonen fortsatt i de dårligste
brakkene, sier Matre med glimt i øyet.

Øystein Matre, administrerende direktør i Westcon Yards. FOTO: ØYVIND SÆTRE
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Moduler til undervannspumper,
sugeanker, supportstrukturer og
riser base ble i mars sendt fra
anlegget i Florø til OneSubsea og
Kongsberg. Westcon skal også
levere subseautstyr til Polaredrørledningen som skal gå fra Aasta
Hansteen-feltet til Nyhamna.
FOTO: ØYVIND SÆTRE

Esben Zimmer (i midten) har hatt oppgaver
som prosjektleder tidligere. Nå er også
prosjektlederutdanningen på plass.

Ryggraden i Westcon utvikles internt
– Dyktige fagfolk er selve ryggraden i Westcon.
Skal vi som kompetansebedrift innen skipsog offshoreindustrien utvikle oss, må våre
medarbeidere utvikle seg sammen med oss, sier
HR-direktør Stein Fridfeldt.

Westcon Subsea verden over

Westcon Akademiet tilbyr medarbeiderne påfyll av kompetanse
gjennom kurs og delstudier arrangert lokalt.

Lukasz Manczak har hatt god nytte
av prosjektlederstudiet, og anbefaler
andre å benytte seg av tilbudene om
kursing og videreutdanning via Westcon
Akademiet.

UTDANNER PROSJEKTLEDERE

Sammen med BI i Stavanger og Vindafjord Arbeidsgiverforum
(VAF) har Akademiet blant annet gjennomført to delstudier innen
prosjektledelse det siste året, begge med avsluttende eksamener.
Esben Zimmer og Lukasz Manczak er to av 11 medarbeidere
som fikk mulighet til å ta dette studiet. Begge har mange år i
Westcon bak seg.
Zimmer er elektroingeniør ved avdelingen på Stord, men for tiden
disiplinleder innen elektro på Safe Scandinavia-prosjektet. Manczak
er ingeniør ved verftet i Ølensvåg og Engineering Manager på
samme prosjekt.

VIL STUDERE MER

Begge setter pris på muligheten til videreutdanning, og at studiene
kan tas lokalt, men innrømmer at det har vært tøft å studere
samtidig som man er i fullt arbeid og også har plikter å ta seg av
på hjemmebane. Men ikke mer krevende enn at Zimmer vurderer å
takke ja til del 3 av studiet, om det tilbys lokalt.
EN SEIER Å BESTÅ EKSAMEN

FAKTA OM WESTCON-AKADEMIET
Opprettet i 2012
Gjennomført ca. 20 kurs/studier alene eller sammen med
Vindafjord Arbeidsgiverforum (VAF)
Størst fokus på prosjektledelse og tekniske fag, men også
andre typer kurs/studier
Kurs/studier gjennomføres for det meste i Ølen, men også ved
fagskole i Stavanger

Zimmer bruker konkurranseinstinktet som begrunnelse for å gå
videre med utdanningen dersom muligheten byr seg.
– Jeg regner meg som en eldre mann i dette laget (51), men vil
gjerne vise at jeg kan henge med de yngre, samtidig som jeg ser på
det å bestå eksamen som en liten seier for meg selv.
– Jeg har hatt mange oppgaver som prosjektleder tidligere,
men ikke hatt prosjektlederutdanningen. Med studiene gjennom
Westcon-akademiet har jeg fått den faglige ballasten på plass, sier
Zimmer.
– Teorien er på plass. Nå er det bare å få omsatt kompetansen
i praksis. En rolle som assisterende prosjektleder sammen med en
erfaren prosjektleder vil være nytting, tror Manczak.

Westcons subseautstyr bidrar nå i utviklingen av gigantfelter i Mexico-gulfen,
Nordsjøen og utenfor den vestafrikanske kyst. Nå vil rigger også kunne benytte
subsea-ekspertisen ved landligge hos Westcon.
Fra design og engineering til fabrikasjon, integrasjonstester og
mobilisering fra kai. Produksjonen har gått nonstop hos Westcon
Subsea siden oppstarten for to år siden.
– Vi leverer på alle disipliner, både med avansert rørsveising,
strukturstål, sammenstilling og integrasjonstesting, og produksjonen
vår er rettet mot flere globale selskaper i subsea-markedet, forteller
leder for Westcon Subsea, Steinar Matre.

brønnkontrollutstyr på rigger som er inne for vedlikehold og
reparasjon hos Westcon. Det er en viktig tilleggstjeneste å kunne
tilby; – spesielt med de nye hallene har vi toppmoderne fasiliteter
for dette. Med disse tjenestene på verftet sparer vi kundene for
ekstra arbeid og kostnader som vil kreves ved å sende utstyret til
vedlikehold og reparasjon andre steder, sier Matre.

– De kommer tilbake
og vil ha mer, noe
som understreker
at vi har fått et solid
fotfeste i markedet.

SATSER MOT FRAMTIDSFELTENE

Subsea-utstyr signert Westcon er levert til store
felter verden over, blant annet på det Exxon MobilWestcon har nylig signert rammeavtale på
opererte Julia-feltet i Mexico-gulfen og det Totalfabrikasjon, testing og levering av subseautstyr til
opererte MoHo-feltet utenfor den vest-afrikanske
den globale subseagiganten OneSubsea.
kysten.
– Dette er en viktig milepæl i satsingen vår. Nå
– I løpet av året vil Subsea-utstyr fra Westcon
oppgraderer vi produksjonen ytterligere og styrker
også leveres til flere prosjekter på norsk sokkel,
kjernekompetansen vår for å være enda mer
blant annet Gina Krog-, Ivar Aasen- og SnøhvitSTEINAR MATRE
konkurransedyktige i kampen om flere prosjekter
feltene. Som forholdsvis fersk aktør i subseabåde på norsk sokkel og internasjonalt, sier Matre.
markedet har samarbeidet med ledende aktører
Samtidig tilbyr Westcon subseatjenester for rigger som er inne for
på kundesiden gitt oss en pangstart. De kommer tilbake og vil ha
verftsopphold.
mer, noe som understreker at vi har fått et solid fotfeste i markedet,
– Vi skal levere vedlikeholdstjenester på subsea- og
forteller Matre.
NY RAMMEKONTRAKT OG SUBSEATJENESTER
VED LANDLIGGE
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Verftet i Florø har hatt en omfattende utbygging
det siste året. – Nå gleder vi oss til å ønsker rigger
velkommen til kai i Florø om kort tid, sier prosjektleder
for utbyggingen Anders Myklebust.
FOTO: ØYVIND SÆTRE

Dobler
krankapasiteten
Fra sommeren vil Westcon kunne
tilby samme enorme krankapasitet
på to av kaiene sine.
De første delene av den nye kranen
er allerede ankommet, og i løpet av
sommeren vil ny kran være i drift på
kai 3 ved verftet i Ølensvåg. Den nye
kranen er et betydelig løft før verftet.
Bokstavelig talt.
– Kranen på kai 2 har 80 meters
rekkevidde og kan løfte totalt 160 tonn.
Nå får vi en nøyaktig lik kran også på
kai 3. Dermed har vi to kraner som
ikke bare løfter veldig høyt, men også
rekker rundt over nesten alt på en vanlig
rigg, sier leder for logistikk og anlegg,
Magnus Haugland.
Den store kranen som til nå kun har
vært tilgjengelig på kai 2, har vært mye
etterspurt hos kunder, og kapasiteten
kan nå tilbys flere samtidig.
– Med to kraner av denne
dimensjonen vil vi få et mye mer
effektivt arbeid under oppdragene, sier
Haugland.

Flytter all jobb
under tak

Klare for
riggmottak i Florø
Med ny kai og utdypet havneområde i Florø, ser Westcon fram til å ønske
velkommen rigger ved nok en lokasjon. Seilingstid blir en stadig viktigere faktor
i markedet, og med kai i Florø vil Westcons verftstjenester være innen kortere
rekkevidde for riggene på felt i nordre del av Nordsjøen.
Ny riggkai med større sjødybde står klar i slutten av juni 2015.
Westcon tilbyr dermed Yards-ekspertisen like i nabolaget for feltene
helt nord i Nordsjøen.
– Tidsfaktoren er et springende punkt når rigger skal inn til
oppgraderinger, vedlikehold og reparasjon. Seilingstiden er en
svært viktig faktor for mange kunder som trenger disse tjenestene
på rigger langs norskekysten. Westcon har til nå tilbudt sine
verftstjenester i Ølensvåg, og utvider tilbudet med den samme
kompetansen med like gode fasiliteter i Florø. For flere operatører i
nordre del av Nordsjøen vil dermed Florø være et alternativ som gir
kortere seilingstid, forteller Anders Myklebust, vedlikeholdsleder for
Westcon Yards, Florø.

STORE FELTER I NABOLAGET

Den nye riggkaien i Florø er bygd opp etter Westcon-standard, som
i Ølensvåg.
– Nå vil vi ta i mot plattformer på riggkai nøyaktig lik og
med samme fortøyningsmuligheter som ved verftet i Ølensvåg.
Riggkaien har en bredde på 32 meter og med 20 meters dybde
utenfor, sier Myklebust, som siden våren 2014 har vært
engasjert i arbeidet med det nye kaianlegget i Florø som
prosjektleder.
Verftets nye kai ligger ideelt plassert med en rekke store felter
som Snorre, Statfjord og Gullfaks like utenfor kyststripen.
På grunn av den store aktiviteten ved feltene vest for Florø, vil

I løpet av høsten vil alle oppdrag i
dokken ved Westcon Helgeland få
tak over hodet. Arbeidet med en
omfattende oppdragering starter i
sommer.

denne kaien spille en viktig rolle for Westcon, da vi nå har flere
lokasjoner å tilby riggtjenester ved, forteller Myklebust.
FLERE BÅTER SAMTIDIG

Kystverket har også fullført utdypingen av skipsleden inn til Florø.
Dermed er det nå enda bedre tilrettelagt for riggankomst ved
verftet.
Siden våren 2014 er det gjort en betraktelig oppgradering av
kaianleggene i Florø. Samtidig med den nye riggkaien er det også
bygget en pir vest for tørrdokken.
– Dette har gitt en forlengelse av kailengden på nordsiden som
nå er hele 186 meter med 13 meters dybde, noe som gir anledning
til å ta flere skip til kai samtidig. Utrustningskaien mot øst har fått
nytt fenderverk og er utdypet til 8 meters dybde langs 80 meter av
kaien, forteller Myklebust.

– Vi utvider og bygger tak over hele
dokken. Vi setter også inn en større port
mot sjøen. Dette vil gi oss et betydelig
konkurransefortrinn da alt arbeidet nå
kan utføres under tak, sier markedssjef
ved Westcon Helgeland, Ken Roger
Skogsøy.
Utbyggingen vil løse de utfordringene
som vær og vind til nå har medført
ved arbeid utendørs, som blant annet
sveising og overflatebehandling.
– Utendørsjobben har også ført til
en del ekstra arbeid da vi har måttet
sette opp telt og lignende. Nå vil vi få
fasiliteter som gjør det mulig å ta hele
skip og alt arbeid innendørs. Dermed
vil vi sikre enda bedre forutsigbarhet på
gjennomføringen av oppdragene, seir
Skogsøy.

26

WESTCONTACT

JUNI 2015 27

Høyde-eksperter
fra Westcon
Tilkomstteknikere fra Westcon er ikke bare mekanikere, elektrikere, sveisere,
NDT-inspektører eller kontrollører. De er først og fremst eksperter på høyde og
klatring. Utfordringer med manglende stillaser, løfteinnretninger og tilkomst løses
effektivt med klatreteamene fra Westcon Løfteteknikk.
Året er 2012 og Scarabeo 8 ligger til kai i Ølensvåg. Nye supportere
skal sveises på utsiden av rekken. Et team av tilkomstteknikere
(TT-lag) fra Løfteteknikk som settes til jobben er klatrere og erfarne
sveisere. De firer seg ned og får jobben gjort.
Under West Alphas landligge to år senere, sørger et annet
TT-lag for å montere ekstra- og dobbelsikring på alle bolter på
vindveggen, skifte ut steam line og installere nye leidere opp i
boretårnet. I tillegg ble vannbagger og vektcelle rigget opp, for å
utføre diverse lasttester. NDT- inspeksjoner ble utført, og nettet
rundt helikopterdekket ble skiftet ut.
– Vi er den forlengede arm til fagarbeiderne under god veiledning
av formenn i de forskjellige disipliner i prosjektene. Vi assisterer ved
forskjellige oppdrag, men de fleste av klatrerne har også annen
fagekspertise i bunnen, og kan ta jobben som skal gjøres «i løse
luften», forteller Lillian Bakke, prosjektleder i Westcon Løfteteknikk.
MULTIKOMPETANSE

Fakkelhoder skal byttes ut på en rigg utenfor Vietnam. Jobben
er todelt: Klatreteamet fra Westcon er også elektrikere, og starter
jobben med å heises opp fra dekk for å demontere de elektriske
kablene til fakkelhodet. Neste steg av jobben skal gjøres fra luften.
Teamet hentes med helikopter, og fires ned til fakkelhodet for å
koble det av, sammen med eksperter fra Vertek.
Westcons tilkomstteknikere er såkalt multipersonell, med

kompetanse innen flere disipliner tillegg til å være sertifiserte
klatrere.
– De er sveisere, elektrikere, mekanikere eller NDT-personell.
Men så har de også klatrekompetansen som trengs for å utføre
jobben hengende i en sele langs riggsiden, under dekk eller oppe i
et boretårn, sier Offshore Personalkoordinator Victoria Freihow.
Og den sammensetningen kan spare kunden for både kostnader
og tid.
SPARER RESSURSER

Det skal rigges på plass en 12 fot stor og åtte tonn tung container
på Maersk Integrator. Å installere løfteinnretninger og stillas for å
heise containeren på plass er en vei å gå. I stedet blir et klatreteam
fra Westcon satt på saken. De klatrer til værs og monterer taljer på
riggen, som heiser containeren på plass. Fiks ferdig.
I dag har Westcon nærmere 20 klatrere som tar oppdrag og
utfører årlige kontroller. Det er mindre kostbart og mer effektivt enn
ved bruk av løfteinnretninger, sier Freihov.
– Et klatreteam sammensatt med kompetanse innen de
nødvendige fagdisiplinene, kommer lettere til og utfører oppdraget
kjappere enn om man måtte bruke løfteutstyr og stillas. Jobben
blir gjort på en brøkdel av tiden, og med mye mindre ressurser, sier
Freihow.

Tar et løft landet over
I tillegg til et bredt spenn av produkter innen løfteutstyr- og innretninger stiller også Westcon med
alle tjenester i forbindelse med løft og høyder.
Alt fra vaiere og kjettinger, kroker,
fiberstropper, vinsjer og taljer, til kurs,
kontroller og sertifisering leveres fra
Westcon Løfteteknikk.
Totalpakken fra Westcon inkluderer
ikke bare produkter, men også tjenester
fra egne løfte-eksperter. I stedet for å
benytte seg av flere ulike leverandører,
kan kunden få totalpakken fra oss, sier
salgsleder i Stavanger, Rune Bjørkvold.
– Vi leverer egne produkter i
tillegg til at vi også har vedlikehold,

kontroll og logistikk på kundens egne
produkter. I tillegg støtter vi kunden
med engineeringstjenester, testing,
sertifiseringer og kontroll av utstyr, om
det så er på et skip som ligger i USA
eller om det ligger til kai her hos oss, sier
Bjørkvold.
Westcon har også tilpasset
produktene innen løfteutstyr til offshoreog verftsindustrien. I dag både leverer og
leier Westcon ut vinsjer, luft- og manuelle
taljer til riggselskaper og offshorenæring

langs hele kyststripen. Disse kundene
tar også med seg utstyret til prosjekter
over hele verden, forteller salgsingeniør
ansvarlig utleie Harald Våga.
– Samtidig som vi selger mye utstyr,
ser flere og flere av kundene våre fordelen
ved å leie inn utstyr når aktiviteten topper
seg. Utstyret kommer fra oss når det
trengs, og hentes ut igjen når prosjektet
er ferdig. Slik slipper kundene vedlikehold
på mye utstyr som kun brukes i perioder,
sier Våga.
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Etter timer og dager med
dugnadsarbeid er veteranbåten Atløys
klar til en ny sesong på Hardanger- og
Sognefjorden.

Alltid beredt med
Westcons 3D-løsninger
Westcon 3D ligger alltid ett steg foran. Med
3D-visualisering sikrer Westcon at installering
av nye moduler om bord går knirkefritt: Med
god klaring, uten krasj og plassert nøyaktig på
millimeteren.

Veteranbåten Atløy
klargjort for ny sesong
– Westcon fortjener en stor takk for velviljen de har vist oss i forbindelse med dokksettingen og
verkstedoppholdet for Atløy. De tok imot oss med åpne armer og har stått på pinne for oss i hele
vinter, lånt oss utstyr og lagt til rette for at vi skulle få båten klar til en ny sesong.

Det er flere utfordringer som kan oppstå når nye moduler og
nytt utstyr skal inn på en rigg eller et skip: Er det nok klaring?
Har utstyret fri reisevei inn på riggen slik at det ikke møter hinder
eller kolliderer med andre elementer? Hvordan skal flere slike
operasjoner samordnes for å kunne gjennomføres samtidig uten at
de kolliderer med hverandre?
Med 3D-laserscanning, totalstasjonsoppmåling og fotografi
kan Westcon visualisere rigger, skip, industriområder og selve
operasjonen før jobben starter. Når nytt utstyr og moduler skal inn
på en rigg, kan Westcon med 3D-teknologi på forhånd simulere
hele operasjonen for å sikre at prosessen går knirkefritt.
UNNGÅR OVERRASKELSER

Leder for dugnadsgjengen i veteranbåten Atløys venner, Leif
Kvalvik, vet ikke hva godt han skal si om mottakelsen han fikk hos
Westcon da han spurte om plass for vedlikehold og reparasjoner av
båten.
I slutten av april fikk veteranbåten nok en gang saltvann under
kjølen etter en vinter i dokken hos Westcon i Florø. Der har den

ligget gratis mens vedlikeholdsarbeidene pågikk. Det aller meste av
arbeidet er utført på frivillig basis av dugnadsgjengen.
– Det er flott å se at man fremdeles kan ta vare på noen av de
gamle fartøyene, og at det finnes entusiaster som vil bruke fritiden
sin på slike prosjekter, sier Terje Totland, sjef for skipsdivisjonen i
hos Westcon i Florø.
For det er entusiastene som har æren for at båten nok en gang
blir å se på norske fjorder. De har stått på vinteren igjennom; skiftet
stålplater og naglet på gamlemåten, fjernet ballastsement, malt og
vedlikeholdt maskinen. Naglingen har personell fra Bredalsholmen
Dokk og Fartøysenter stått for. De er spesialister på vedlikehold av
veteranbåter.
– Vårt bidrag har vært å bygge om en løfteramme til båten
i forbindelse med landsettingen i fjor høst, overhaling av
propeller, maling under vannlinjen, oppsett av stillaser og mindre
serviceoppgaver. Det er ikke et prosjekt vi tjener penger på, men
vårt bidrag i det å ta et lokalt samfunnsansvar, sier Totland, som gir
all honnør til dugnadsgjengen for all innsats de legger ned for båten.
Sommeren skal Atløy tilbringe på Sogne- og Hardangerfjorden.
Fra slutten av juni til begynnelsen av august blir båten stasjonert på
Lofthus, før den igjen vender hjem til Florø for høsten.
– Og da håper vi på ny å få plass i Norges største naust hos
Westcon i Florø når Atløy skal sandblåses og fornyes under
sjølinjen, sier en oppglødd dugnadsleder Kvalvik.

Dugnadsgjengen har gjort sitt, og Atløy skal sjøsettes. Leder av
veteranbåtlaget, Rolf Grønnevik (t.v.), Hans Esøy og dugnadsansvarlig Leif
Kvalvik er godt fornøyd med oppholdet hos Westcon i Florø og velviljen
verftet har vist ved å la dem få gratis plass gjennom vinteren i dokken.

– Vi henter inn punktsky-data fra riggen og området, og lager en
tredimensjonal visualisering som er en nøyaktig kopi av hvordan
verden faktisk er. Med 3D-visualiseringen kan vi løse utfordringer
der ingeniørene ikke finner en åpenbar løsning. Dermed kan
3D-teknologien spare kunder for problemer som kunne ført til
forsinkelser og større kostnader, sier Harry R. Berg, avdelingsleder
for 3D-avdelingen i Westcon Rig Services.

Visualisering av operasjonsanalysen på en rigg der tre subsea-moduler,
en BOP, et «juletre» og running tool er klargjort i moonpool-området på
plattformen.

KLARGJØR OPERASJONEN PÅ FORHÅND

En plattform som var ventet til Westcon hadde estimert et
landligge på 40 dager for vedlikehold og oppgradering. Westcons
3D-avdeling var på stedet i god tid før riggen ankom og gjorde sine
kartlegginger. Ingeniørene scannet området og produksjonen av
delene kunne starte før riggen ankom
– Dermed kunne alt utstyr monteres, helt knirkefritt og uten
hinder. Oppdraget ble dermed gjennomført på mye kortere tid enn
først planlagt og riggen kunne seile fra Westcon etter kun 28 dagers
landligge, forteller Berg.

I løpet av 2015 har skipene vært på
oppdrag for blant annet Shell,
PGS og Chevron på hav i flere
verdenshjørner: fra Brasil til
Las Palmas, i Barentshavet og
Rødehavet. ILLUSTRASJON: MAGSEIS

Westcon Geo
på verdenshavene
En flåte på fem seismikkskip fra Westcon bistår verdens ledende seismikk- og
oljeselskap i letingen etter nye funn i alle verdenshjørner.
Westcon-selskapet Maritim Management
leier ut seismikkskip og har til sammen
250 medarbeidere som mannskap fordelt
på skipene. Westcon har fem skip, Sigma,
Artemis Athene, Artemis Arctic, Artemis
Angler og Artemis Atlantic.
– Skipene våre er godt
manøvreringsdyktige som bruker både

bunnseismikk, 2D-, 3D- og 4D-seismikk i
vanskelige sjøforhold, forteller Stig Reite,
Vessel Manager.
STERK STRØM OG GRUNT HAV

Fra starten av januar til midten av mai har
Artemis Arctic vært på oppdrag for Dolphin,
120 kilometer nordøst for Mumbai. Skipet

skyter 3D-seismikk fra seks streamere, hver
av dem seks kilometer lange.
Oppdraget er preget av sterk strøm,
grunt hav og mange andre fartøy å
manøvrere seg fram mellom. Et oppdrag
Westcons flåte er godt utrustet til med
andre ord.
– Vi har hatt en god del av lignende
og utfordrende oppdrag den siste tiden
i Oman, Tunisia og i Nordsjøen. Flere av
kundene har egne skip, men de er for store
til at de kan sendes ut på denne typen
oppdrag på såpass grunt vann. Våre skip
er da bedre egnet, sier kaptein på Artemis
Arctic, Lars Olav Ramsfjord.
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Framdrift med fokus
på sikkerhet
Karl Johan Hustvedt koordinerer arbeidstillatelser
(AT) for arbeid som utføres på Safe Scandinaviaprosjektet. Sikkerheten er hovedfokus når
50-100 arbeidsoperasjoner skal utføres
samtidig, uten at det skal gå ut over framdrifen.

– Sikkerheten kommer først, men vi må også sørge for at
framdriften holdes. Det er viktig å få en god flyt mellom de
forskjellige arbeidsoperasjonene, og som AT-koordinatorer
har vi en viktig rolle i planleggingen av sikker og effektiv
arbeidsutførelse, sier Hustvedt.
– Alle som skal utføre en ny jobb på riggen må melde
disse inn til oss på AT-kontoret innen klokken 13:00. Som
AT-koordinatorer klargjør vi jobbene før et møte med
prosjektledelse, riggpersonell, sikkerhetsinspektører og
formenn klokken 16:00 samme dag. I dette møtet blir
jobbene enten godkjent, lagt på vent – i kø bak andre
jobber som prioriteres høyere, eller i påvente av at ønsket
arbeidsområde skal klargjøres før jobben kan utføres –
eller avvist, da det av ulike grunner kan være en stund til
jobbene kan settes i verk. Da må jobben meldes inn på
ny ved en senere anledning, forklarer Hustvedt.
– Hver enkelt AT gjelder for arbeid i inntil en uke.
Går arbeidet over lengre tid, så må jobbene meldes
inn på ny. Akkurat nå er det 50-60 aktiverte AT-er
på prosjektet, og 140-150 totalt som ligger klare for
aktivering. Når en jobb er fullført, kommer formennene
til oss AT-koordinatorer for å lukke jobben, og vi kan
åpne for nye jobber i samme området.

200 evakuert på
under kvarteret
Det er en trygghet for alle å vite at
sikkerhetsrutinene fungerer som de skal
om uhellet skulle være ute. Ved Westcon
gjennomføres øvelser jevnlig – for
sikkerhets skyld.

Safety og AT-koordinator Karl Johan Hustvedt og ingeniør
Marianne Vee sjekker at alt er i orden. FOTO: JAN NORDTVEIT

Plutselig går alarmen. På mindre
enn 15 minutter er alle som ikke har
beredskapsansvar om bord på plattformen
evakuert og samlet på mønstringsområdet
på kaien hos Westcon i Ølensvåg.
Evakueringen går etter planen. Alle 200
forlater plattformen uten dramatikk - raskt
og effektivt.
Westcons Industrivern er raskt på
plassen, klare til innsats. En mann
mangler. Karl Johan Hustvedt er
fritatt fra rollen i industrivernet denne
gangen. Foruten rollen som lagleder i
sanitetsgruppen i industrivernet er Hustvedt
sikkerhetsinspektør (safety) på verftet. På

Penger er byttet med poeng
Lik tilgang for alle, poengtrekk i stedet for kroner og mange tilbud å velge i er
essensen i Westcons nye velferdsprogram Advantage.

Mye av tiden går med til å samordne jobbene som
skal utføres på plattformen for Karl Johan Husvedt.
Stillesittende kontorarbeid kompenseres med rask
gange opp og ned trappene når AT-koordinatoren
har ærend på land. FOTO: JAN NORDTVEIT

dette prosjektet er han også AT-koordinator
(arbeidstillatelse).
Hustvedt er informert om øvelsen.
Kollegene hans i teamet kan fra kaikanten
konstatere at det man skulle øve
på – evakuering av plattformen – går
som forventet. Observatørene ser at
arbeidsplasser raskt og effektivt sikres før
arbeiderne gir seg i retning landgangen.
Køen av mennesker beveger seg raskt de
ca. 200 trinnene ned til adgangsvakten og
ut på møteplassen like ved.
Hustvedt har tatt på seg «safety-hatten».
En annen safety på vakt har allerede sperret
av utgangen fra møteplassen.
– Vi må ha kontroll på at alle som er
registrert inn på plattformen også blir
registrert ut, forklarer Hustvedt.
– Hvis ikke måtte vi telle manuelt og finne
ut hvem som eventuelt mangler. Derfor har
safetyen satt opp sperrekjetting inntil alt er
avklart, forklarer Hustvedt.
En representant fra kunden vil inn på
området for selv å kontrollere at øvelsen

Nabobedriften Omega utviklet
Advantage til internt bruk, og der har
velferdsprogrammet vært en suksess
siden 2005. Westcon adopterte
programmet i vår. I første omgang er det
de 500 ansatte i Yards-avdelingene i Ølen,
Haugesund, Karmsund og Stavanger som
har tilgang til Advantage, men planen er at
hele konsernet etter hvert skal bli med.
Velferdsprogrammet er poengbasert.
De ansatte får en fast poengsum hver
måned, og i tillegg har de mulighet til
å tjene opp poeng på å trimme, drive
frivillige grupper, ta på seg vertskapsroller
og lignende. I stedet for egenandel, som
har vært vanlig ved leie av bedriftshytter
og på en del arrangementer, trekkes den
ansatte nå av sine tildelte velferdspoeng.
Alle ansatte får også full oversikt over alle
tilbud og lik mulighet til å melde seg på.
– Vi skal på reiser både utenlands og
innenlands, men kommer også til å ha en
lokal profil på velferdstilbudene og bruke
nærområdene til det vi kan. Advantage
krever at man planlegger og har klar
tilbudene i god tid. Derfor er mye av

planene lagt for 2015, og en har allerede
begynt å jobbe med turprogrammet for
2016, sier velferdskoordinator Liv-Kari
Bødtker.

Et av velferdstilbudene gjennom
Advantage-programmet i 2015 er
aktivitetsdag for ansatte med familie i
klatreparken Høyt og Lavt i Nedstrand.
FOTO: HØYT OG LAVT

Vi øver på det som ikke skal skje, for sikkerhets skyld, sier
safety Karl Johan Hustvedt. Evakuering av 200 personer
fra plattformen ved kaien i Ølensvåg gikk raskt og effektivt
uten dramatikk. FOTO: JAN NORDTVEIT

går greit. Rutinemessig blir han stoppet av
Hustvedt.
– I slike situasjoner kan vi ikke
skille mellom guttene på gulvet og
prosjektlederne, understreker Hustvedt.

Sammen med kollegene i HMS-avdelingen
kan han konstatere at øvelsen gikk bra.
– Det er alltid rom for forbedringer, og
det er derfor vi øver, sier han, og går inn
igjen i rollen som AT-koordinator.

Returadresse: Westcon Yards AS, Jektevikvegen 45, N-5582 Ølensvåg

Her finner du oss
og dette gjør vi:

HELGELAND

VERFT

Westcon har fire moderne verft med alle
nødvendige fasiliteter for rigg- og skipsoppdrag
samt leveranser til subsea. Fleksibilitet, kompetente
medarebeidere, effektiv mobilisering og
leveringsdyktighet er vårt kjennetegn.

Westcon utfører ingeniørarbeid, vedlikehold og
modifikasjoner på borerigger også når de ikke
er ved våre verft. Vi tilbyr komplette prosjekter
på alle riggsystemer, og alle prosjektfaser og
disipliner dekkes av Westcon-gruppen. Våre
styrker er god riggkjennskap, en meget sterk
gjennomføringsmuskel og avansert bruk av
3D-metoder.
LØFTETEKNIKK

Westcon er Norges ledende totalleverandør av
produkter og tjenester innen kran og løft.
Dette innbefatter salg og utleie av utstyr,
tilkomstteknikk, ingeniørtjenester, sakkyndig
virksomhet, kurs og opplæring.
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RIGGSERVICE

ÅLESUND

FLORØ

ELEKTRO OG AUTOMASJON

Westcon leverer komplette løsninger innen elektro
og automasjon. Vi har høyt kvalifisert personell og
ressurser innen installasjon og igangsettelse,
og egenutviklede produkter for maritim næring,
olje- og gassindustri.
GEO

Westcon eier og driver flere seismikkskip og har tatt i
bruk nyutviklet bunnseismikkteknologi.
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