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Fra en krevende høst med lite jobb, og en vinter med permitteringer og 
oppsigelser, ser det lysere ut fremover. Beviset er vår evne til å vinne nye 
kontrakter og levere gode prosjekter. Det ser vi mye av for tiden. Mye av det vi 
vinner, er også langsiktige ramme- og partneravtaler. Løfteteknikk med Statoil, 
Yards med Maersk og Power & Automation med Marine Aluminium er alle tre 
flotte eksempler. 

I skrivende stund har vi et betydelig investeringsprogram gående. Nytt 
maskineringsverksted på Karmsund er ferdig, Løfteteknikk åpnet ny hall i mai, 
nye fasiliteter hos Power & Automation på Karmøy ferdigstilles i skrivende 
stund. Det bygges miljøstasjon, flerbrukshall, nytt rørverksted med automatisert 
rørbøying og nye kontorer i Ølen. Det planlegges puter til jackup-rigger også 
ved kai 1. Ny riggkrane er bestilt, det forberedes for rigg og mer subsea i Florø 
og det tilrettelegges for rigg også på Helgeland. Alt dette gjør vi for å sikre at 
vi opprettholder vår posisjon som kvalitetsleverandør også fremover. Når vi da 
legger til utviklingen av WIN, forenkling av prosesser og måter å jobbe på, så er 
vi i ferd med å ta et skikkelig rykk fremover på mange områder. Det ser vi allerede 
gir resultater!

Alle investeringene er lite verdt om ikke menneskene på Westcon satses 
på. Westcon Akademiet er noe jeg har store forventninger til. I mitt hode skal 
Westcon Akademiet bli en institusjon i hele Westcon. Noe som brukes aktivt av 
alle i konsernet, og vil være en viktig faktor når vi skal videreutvikle alle   
«Westcon-ere» i årene fremover. Uten kompetente medarbeidere, er mye av 
investeringene i fasiliteter og utstyr til lite nytte.

I tillegg til de «tradisjonelle» områdene, har vi også mye spennende på gang: 
Etablering av Rig Services som et eget virksomhetsområde og økt satsing innen 
Subsea er to spennende nyheter. Gjennom etableringen av Rig Services vil vi få 
økt fokus på å hjelpe våre riggkunder utenfor våre egne verft. Samtidig gir dette 
oss muligheten til å bli endra bedre på hvordan vi jobber sammen i konsernet. 
Det blir mer av integrert jobbing - på tvers av selskaper, virksomhetsområder og 
geografisk lokalisering. Her ligger mange gode utviklingsmuligheter, både for oss 
som selskap og for den enkelte «Westcon-er». En forsiktig start innen Subsea gir 
grunn til optimisme og forventning. Når kundene kommer tilbake og vil kjøpe mer 
– da er det noe spennende på gang... 

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske alle våre kunder, ansatte, 
samarbeidspartnere og andre lesere en flott sommer. 

Arne Birkeland 
Konsernsjef 
Westcon Group
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Verft   1   3  5   7

Westcon har fire moderne verft med alle nødvendige 
tekniske fasiliteter for rigg- og skipsoppdrag samt 
leveranser til subsea. Fleksibilitet, effektiv mobilisering 
og leveringsdyktighet kjennetegner våre verft. 

Rig Services   3  5   6   8   9

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

Løfteteknikk   6   8 

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. 

Elektro og automasjon   4   5   7

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   2   5

Westcon eier og driver flere seismikkskip og har 
tatt i bruk nyutviklet bunnseismikkteknologi.
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Kortreist og skreddersydd suksess
I fjor høst tok Westcon Yards i bruk det spesialtilpassede WIN (Westcon 
Information System). Systemet er blitt svært godt mottatt av kundene og 
brukerne. Det skal etter hvert implementeres i alle Westcon-bedriftene. 

 FAkTA om WIN

WIN er et datainnsamlings-, kontroll- og 
bearbeidingssystem hvor hovedformålet 
er å dokumentere og presentere korrekte 
påløpte leveranser til prosjekter. Det skal 
også produsere lønnsdokumentasjon og 
betalingssertifikater, samt finansrapporter.

I WIN er det utviklet et eget lagerstyrings-
system, innkvarterings- og forpleiningssystem, 
personalstyringssystem, QA/HMS-system, 
dokumentkontrollsystem og IT-styringssystem.

WESTcoN TRENGTE IkkE å dra langt for å finne en sam-
arbeidspartner som kunne utvikle et effektivt og fleksibelt 
datainnsamlings-, kontroll og bearbeidingssystem. Omega 
i Vindafjord er en stor og anerkjent leverandør av dataløsninger.

– De har skreddersydd dette systemet for vår virksomhet 
i tett samarbeid med oss. Den gode dialogen underveis har vært 
avgjørende for at vi har fått et så velfungerende system, forteller 
Elin Rødne, leder for kostkontroll ved verftet i Ølen.

FuLL oVERSIkT. Vi startet med forprosjektet våren 2012. 
Integreringen av WIN startet 16. september i fjor, noe tidligere enn 
først planlagt.

– Den største fordelen er at vi nå har alt i ett system. WIN 
bidrar til god prosjektstyring og oversikt for alle som arbeider med 
prosjektene. Vi har kontinuerlig oversikt over alle timer, kostnader 

og dokumenter, og kan drive effektiv ressursplanlegging, påpeker 
Rødne.

Siden WIN er en komplett løsning, finner man også blant annet 
lagersystem, innkvarterings- og forpleiningssystem, i tillegg til 
finansrapportering.

kuNdEFoRdEL. WIN er også et stort fremskritt for kundene.
– Å tilfredsstille kundene sine behov er noe vi setter svært høyt. 

Vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra dem når det 
gjelder WIN. Kundene kan nå få rapporter i flere formater og bedre 
tilpasset sine egne systemer. Generelt gir WIN også kundene en 
bedre oversikt sier Elin Rødne fornøyd. 

Irene Heggen, leder for dokumentkontroll, har også vært tett på 
implementeringen av WIN ved verftet i Ølen. 

– Utviklingen av den tekniske delen av WIN startet allerede 

i 2010. Westcon hadde da flere store riggprosjekter på en gang, og vi så behovet 
for å ha en base for å samle all informasjon vedrørende prosjekter, forteller hun.

Heggen fremhever at systemet er nyttig for en rekke ulike arbeidsgrupper ved 
bedriften. Og hun tror WIN vil være et veldig godt hjelpemiddel også for de andre 
Westcon-bedriftene.

– For ingeniører, innkjøp, formenn og dokumentkontroll er hverdagen blitt 
betraktelig mer oversiktlig. WIN vil også være et godt verktøy for alle de andre 
Westcon-bedriftene. Siden vi har fått være med i utviklingen av produktet, vil vi 
også kunne tilpasse WIN om det er funksjoner som ikke er ivaretatt for en av våre 
søsterbedrifter.

INGEN uLEmPER. Noen store minus med overgangen til WIN ser ikke verken 
Heggen eller Rødne.

– Nei, sier Rødne.
– Dette er en så stor forbedring at jeg ser ingen ulemper! 

 WIN er skreddersydd for Westcon, og de ulike modulene 
er utviklet sammen med nøkkelpersoner for de ulike 
fagområdene. Mellom disse f.v. Gøril Eidhammer - økonomi/
analyse, Irene Heggen – dokumentasjon, Elin Rødne og Marit 
Aga Hustvedt – cost control.
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Spennende tider 
i Westcon
Westcon er kjent som en løsningsorientert partner i rigg- og skipsmarkedet. 
Vi har dedikerte og erfarne ansatte, strategisk lokalisering og velfungerende 
infrastruktur. Men Westcon vil mer. Derfor oppgraderer vi anleggene våre, 
fornyer systemene og styrker kompetansen hos våre ansatte. Vi utvider og 
rendyrker våre virksomhetsområder for å betjene en større del av markedet 
enda bedre. Vi er på god vei, og gleder oss til framtida!

>
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SkIPSREPERASjoNER/-oPPdRAG ER EN av Westcon Yards 
spesialiteter, og ved årsskiftet kom forespørselen fra Gulf Offshore 
om Westcon raskt kunne ta en jobb på en av rederiets supplybåter, 
«Highland Guardian» – og med oppstart allerede tre dager senere.

– I Aberdeen kunne verftene ikke starte på jobben før 6. januar, 
og det var viktig for rederiet å bruke minst mulig tid på jobben, da 
båten skulle inn til ny chart, forteller leder for skipsreparasjon, Georg 
Matre. 

Oppdraget var begrenset til ombygging av ventilasjonen på ni 
av båtens tanker. Men da båten kom, ble det i tillegg en jobb for 
Power & Automasjon med å installere kontakter for frysecontainere 
om bord, samt diverse andre jobber. 

– Underveis forespurte rederiet om også deres båt «Highland 
Defender» kunne få utført samme jobben hos oss. Det sa vi 
selvsagt ja til, sier Matre. 

Da «Defender» skulle komme, ble det imidlertid til at rederiet 
sendte over båten «Chieftain» i stedet. Denne jobben omfattet også 
ombygging av ankerlommer for å få vekk slag i stor sjø. Båten ble 
også tatt i dokk for å sveise på større slingrekjøler.

– Båten virket bra, den ble mye bedre i sjøen og sjøslagene fra 
ankerne var borte.

Omsider ankom supplybåten «Defender», og rederiet bestemte 
seg da for både å ombygge tankventilasjon og ankerlommene også 
på denne. 

– Dette viser at når vi gjør en jobb raskt for et rederi, så er de 
ofte interessert i å få utført flere jobbere. Så her ble en liten kai-jobb 
til tre større jobber og to dokkinger, understreker Matre. Han viser til 
at Westcon Yards tilbyr de beste servicefasiliteter for nordsjøflåten, 
med høyutdannet og motivert fagpersonell som kjenner kundenes 
krav til kvalitet og effektive leveranser. 

WESTcoN uTFøRER oGSå skipsoppdrag utenfor egne verft, 
både i Norge og utlandet. I vinter dro 20 personer fra Westcon for 
å gjøre en jobb på offshorefartøyet Wellservicer. Lokasjonen var 
Kristiansand.

– Vi endte faktisk opp med 74 mann på jobben, forteller 
prosjektleder Glenn Samuelsen. Det skulle monteres en kran på 
dykkerskipet, men det viste seg fort at det var flere små og store 
jobber på skipet. Og kunden var veldig fornøyd med arbeidet vi 
gjorde så det var bare å jobbe på.

– Det var jo ikke noe verksted der nede så vi ble nødt til å 
improvisere og vi satte opp vår eget verksted, sier Samuelsen som 
skryter av alle han hadde med seg fra Westcon. – Det var en veldig 
fleksibel gjeng som fiksa det meste som dukka opp, og til tross for 
dårlig vær og ikke de beste fasilitetene så var de positive og fikk 
jobben gjort. 

«Liten» jobb ble til tre større

To store oppdrag for Island Offshore 

Wellservicer:
Oppdrag på fremmed grunn

Med rask og effektiv håndtering fra Westcon Yards utviklet ett enkeltående og avgrenset 
skipsoppdrag for Gulf Offshore seg til tre større prosjekter med to dokkinger. 

 «Highland Chieftain» er ett av de tre søster-
skipene fra Gulf Offshore som ble oppgradert 
hos Westcon Yards i Ølen denne våren.

Westcon er i dag Norges største konsern innen skips-
reparasjoner – med høy aktivitet ved alle verftslokasjoner.

WESTcoN YARdS, øLEN har totalt utført 30 dokkinger 
frem til juni, så det har vært en travel start på året, forteller 
leder skipsreparasjon Georg Matre. – Det har vært 
dokket supplyskip, ferger, laste- og fiskebåter, dessuten 
veteranskipet MS Nordstjernen, og fra yachten MY Salee til 
store offshorefartøy som MS Stril Commander. 

– Vi har også hatt gjensyn med vårt nybygg nr 33 Stril 
Explorer, som kom for å gjøre mellomklassing. Vi har og 
utført en stor jobb på dykkerskipet Wellservicer som ble 
utført i Kristiansand. I mai har den største jobben vært å 
skifte motor og fremdriftsanlegg i MS Falksund, og vi er i 
gang med oppgradering av supplyskipet MS Energy Swan 
til NOFO 2009. Dette skal være ferdig første del av juni, 
ifølge Matre.

WESTcoN YARdS, FLoRø har så langt hatt et godt år 
med en jevnt oppdragstilfang  til dokk og kaier, forteller 
avdelingsleder skipsreparasjon Terje Totland. – Blant større 
prosjekt er en 10 års klassing av Island Frontier, motorskift/
ombygging av fergen Bjørnsund – samt et større arbeid 
på Island Vanguard; Behandling av skrog, stålarbeid, samt 
mekanisk overhaling av generatorer, pumper og rørarbeid.

– Framover jobber vi både med større ombygginger 
og service dokkinger. Det er også satt i gang utdyping av 
havnebassenget, samt modifisering av dokk kapasiteter, 
noe som er svært positivt for utvikling av skipsaktiviteten i 
Florø, ifølge Totland.

WESTcoN YARdS, kARmSuNd har fram til juni hatt 
større oppdrag og dokking av flere lokale skip, forteller 
avdelingsleder skipsreparasjon Kåre jarl Salvesen. AHTS 
Normand Prosper fra Solstad Rederi, AHTS Northern 
Commander fra Deep Ocean og AHTS Eide Fighter fra Eide 
Marine. Dessuten dokking av lokale seismikk skip som MV 
Artemis Angler og MV Bjørkhaug. 

– Neste jobb i dokken nå er våre venner og faste kunder 
MV Pathway fra Skottland.

Også dokking og klassing av Eide Barge 28 er planlagt 
før ferien. Rett etter ferien planlegges dokking av PSV 
Saeborg. Dette er et nytt bekjentskap vi ser frem til å møte, 
sier Salvesen.

WESTcoN YARdS, HELGELANd er i gang med 
reparasjon av Eidsvaag Vega som har en stor bunnskade 
fra bulb til propell. I tillegg bygger vi konteinerdekk til Maersk 
riggen som kommer inn til Ølen tidlig juni, forteller daglig 
leder Arnt Skogsøy.

– Vi har nå startet et hasteprosjekt i regi av Westcon 
Yards til Transocean hvor vi på to uker skal levere nesten 
60 tonn med bjelker og plater ferdig sveist og levert til 
Palermo på Sicilia. Videre følger dokking av BF Værøy og 
MF Rosendal, så vi har svært stort trøkk og det er vi veldig 
fornøyde med, sier Skogsøy.

VERFTET I FLoRø HAddE i vinter Island Frontier og Island 
Vanguard i dokken. To store oppdrag som begge ble utført ved 
verftet, forteller administrerende direktør Gustav johan Nydal. – For 
oss var Island Frontier det største prosjektet, og vi er glade for 
det gode samarbeidet vi har med Island Offshore. De har valgt å 
komme igjen med sine fartøy for klassing og sertifisering. Det er vi 
selvsagt godt fornøyd med, sier Nydal. 

 
 
 

 STATuS: YARdS, SkIP 
 GEORG MATRE  
 LEDER SKIPSREPRASjON YARDS
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dEN oPPjEkkBARE RIGGEN Maersk 
Intrepid ankommer i juni Westcon i Ølen for å 
installere og teste tredjepartsutstyr, samt trene 
besetningen for deres boreoppgaver. 

Benene er 206,8 meter lange, hvilket gjør 
den til verden største oppjekkbare rigg. Den 
er på over 25.000 tonn og utviklet for å takle 
tøffe forhold slik det ofte er i Nordsjøen.

– Alltid kjekt å få inn rigger. Det betyr arbeid 
til alle de ansatte på verftet, pluss en rekke 
underleverandører i regionen, sier rigggsjef 
Malvin Eide i Westcon Yards. Og verftet 
vårt i Helgeland er allerede i gang med å 
prefabrikere containerdekk til riggen.

Riggen ble ferdigstilt ved Keppels Fels-
verftet i Singapore i mars. Arbeidet ved 
verftet i Ølen er planlagt uført på 50-60 dager. 
Deretter skal riggen bore for Total på Martin 
Linge-feltet. 

Verdens største 
 jackup-rigg til Ølen

 Med sine rekordlange plattformben er Maersk 
Drillings nye rigg Intrepid 206,8 meter høy, og 
dermed verden største jackup-rigg.

I BEGYNNELSEN AV mai ble boreriggen Polar Pioneer gjennom en 
spektakulær manøver lastet om bord og sveiset fast på spesialskip 
i Ølensfjorden, for frakt til Singapore. Riggen hadde da fått utført 
deler av sin femårs klassifisering og oppgradering ved verftet i Ølen, 
forteller prosjektleder for riggprosjektet, Bård Hovde.

Det ble også tatt ut propeller (thrusterer) på riggen og gjort klart 
til lastetransport. Oppdraget ble utført på tre uker, for riggen måtte 
være klar til spesialskipet kom til Ølen.

– Det har vært ressurskrevende arbeider utført med relativt kort 
tidshorisont og med høyt kundefokus. Men Westcon Yards har 
gode fasiliteter og høy kompetanse som gjør oss attraktive for å 
utføre slike oppdrag, understreker Hovde.

– Vi i Transocean setter stor pris på Westcon sin evne til å 
møte sikkerhetskrav og avtalte milepæler innenfor avtalte tider og 
budsjettrammer, sier en fornøyd prosjektleder David Richards fra 
Transocean. – At Westcon er fleksible når uforutsett arbeid oppstår, 
setter vi stor pris på. Når det gjelder arbeidet som ble gjort på 
Polar Pioneer, så overgikk Westcon våre forventninger avslutter 
Richards. 

Polar Pioneer: 
Høyintensivt oppdrag
På tre uker har Westcon Yards utført arbeidsintensive oppdrag på 
riggen Polar Pioneer, før den nylig ble transportert til verft i Singapore 
før den skal videre til boreaktivitet ved Alaska.

 1  Riggen slepes mot det nedsenkede tungløftfartøyet Blue Marlin der bare akterenden og broa er synlig over vannet.  2  Riggen er plassert på dekket på det nedsenkede 
skipet, og hevingen - som tok ca 12 timer - kan starte..  3  Hevingen er fullført, og skipet med Polar Pioneer på dekket setter kursen mot verftet.  4  Ved kai ble riggen 
sveiset fast i dekket og klargjort for transportetappen til verft i Singapore.

– når det gjelder arbeidet som ble gjort på 
Polar Pioneer, så overgikk westcon våre 
forventninger.

David Richards, Transocean

1 4

2

3
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 STATuS: YARdS, RIGG 
 MALVIN EIDE  
 LEDER RIGGREPARASjON YARDS

Ordresituasjonen innen Westcons virksomhet for riggoppdrag er lovende og sikrer 
god aktivitet i tiden framover, oppsummerer leder riggreparasjon Malvin Eide.

I den senere tid har verftet i Ølensvåg vært travelt opptatt med utføring av 
oppdrag på riggene West Alpha og Polar Pioneer. West Alpha kommer på 
sitt tredje yard stay i slutten av mai, og vil seile fra verftet i første halvdel av juli 
til Karahavet i russisk sektor. Transocean Arctic som skal inn for klassing og 
oppgraderinger, ankommer verftet i begynnelsen av juli med en liggetid på rundt 50 
dager.

– Vi er blitt tildelt en kontrakt med Transocean UK for riggen GSF Development 
Driller II som skal starte boring i Svartehavet i oktober i år. Westcon skal gjøre 
oppdraget med å ta ned øvre del av boretårnet, og jobben skal utføres ved veftet 
Fincantieri i Palermo, Italia. Deretter seiler riggen inn i Svartehavet hvor vi skal sette 
boretårnet på plass igjen. Grunnet for at øvre del av boretårnet må tas ned er at 
riggen må passere to broer i Bosporosstredet for å komme inn i Svartehavet.

– Vi har dessuten flere spennende kontrakter på gang, slik at vi kommer til å ha 
aktivitet på rigger gjennom hele 2014 slik det ser ut nå. Oppdragene innebærer at 
vi har våre personell lokalisert både ved verft, offshore og gjennom internasjonale 
oppdrag, forteller Eide.

Westcon Yards er en betydelig leverandør innen offshoresektoren og tilbyr 
service og vedlikehold på halvt nedsenkbare rigger, jackup-rigger og boreskip. 
Oppdrag er vunnet i konkurranse med andre verft, forteller Eide. 

Også for 2015 ser aktivitetsnivået lovende ut.
– Vi har på plass aktiviteter på rigger første halvdel av 2015, og det er flere 

forespørsler som kommer ut fra høsten av og som vi skal gi tilbud på. Så jeg ser 
lyst på 2015 for riggoppdrag, understreker Malvin Eide.

– TILBAkEmELdINGENE ER AT skipet har bestått prøven, og 
Statoil bestiller nå flere likende oppdrag fra MagSeis. Det gir oss 
grunn til å være optimistiske, sier Noralf Matre.

Med bunnseismikk plasseres sensorene på havbunnen, noe 
som gir vesentlig mer nøyaktige 4D-data og færre feilkilder enn ved 
tradisjonelle seismikk-kabler (streamere) som taues bak et skip, 
forteller Sigurd Rekkedal i Westcon-selskapet Maritim Management, 
som drifter konsernets seismikk-flåte.

Utstyret håndteres av et helautomatisert robot-system. 
Operasjonene om bord går bokstavelig talt «på skinner» på og 
mellom dekkene, og er på den måten i stand til å håndtere tusenvis 

av sensorer på en effektiv måte. 
Metoden er noe mer kostbar, men gir samtidig et langt bedre 

grunnlag for å identifisere eventuelle reserver i olje- og gassfelt, sier 
Rekkedal.

– Artemis Athene er det første skip i drift med MagSeis 
innovative system for mer effektiv havbunnsseismikk. Skipet er 
ombygget med det formål å sikre en mest mulig effektiv operasjon 
av vårt system, sier administrerende direktør Ivar Gimse i MagSeis.

Nå venter nye bunnseismikk-oppdrag for Artemis Athene på 
Oseberg/Gullfaks-feltet i Nordsjøen. 

Effektivisert havbunnsseismikk
Bunnseismikkskipet Artemis Athene er tilbake fra første oppdrag 
for Statoil i Barentshavet, der den nye teknologien ble vel utprøvet. 
Nå skal skipet på nye oppdrag i Nordsjøen.

 Seismikkskipet Arthemis Athene legger ut kabler med autonome 
sensorer på havbunnen. Når luftkanonene bak skipet avfyres, 
fanger sensorene opp lydbølgene som reflekteres og lagrer 
dette på «harddisken» sin før de hentes opp igjen for avlesing. 
Illustrasjon: Runar Storeide.

 
 
 

 STATuS: GEo 
 NORALF MATRE 
 DAGLIG LEDER WESTCON GEO

Westcon Geo sin satsing innen ny bunn seismikkteknologi gjennom vår 
andel i selskapet MagSeis og utviklingen av skipet Artemis Athene, har vært 
spennende og åpner nye muligheter, oppsummerer leder Noralf Matre.

Westcon Geo har et strategisk samarbeid med selskapet MagSeis, som 
har utviklet bunnseismikk-metoder som i fjor ble tilpasset og montert på 
bunnseismikkskipet Artemis Athene. Disse kombinerer kjent teknologi og 
nodebehandling på en ny og effektiv måte. 

Denne nye teknologien er tilpasset offshore-selskapenes arbeid for å bedre 
undersøke og utvinne mer fra eksisterende olje- og gassfelt. – Vi forstår at 
oljeselskapene nå etterspør MagSeis og Artemis Athenes tjenester med den 
type teknologi som er spesialt utviklet for dette. For oss som har vært med på 
å utruste denne båten, er dette gode tilbakemeldinger, sier Matre.

Westcon Geo har til sammen seks seismikkskip, fire av disse med 
konvensjonell seismikk-teknologi om bord. Hovedandelen av deres virksomhet 
er basert på faste og stabile avtaler, samt noen på spot-avtaler.

–  I skrivende stund har vi skip i Mexico-gulfen, Brasil, vest for Afrika og 
i Nordsjøen utenfor kysten av både England og Norge.

West Alpha: 
En trofast kjenning
Fire ganger skal riggen West Alpha 
inn til service og oppgradering ved 
Westcons verft i år. I slutten av mai 
kom den tilbake for tredje gang, nå 
for vinterisering. 

BoRERIGGEN HAR Så langt i år blant annet fått 
utført femårs klassifisering ved verftet i Ølensvåg. 

– Det er en rutinemessig sjekk som rigger av 
denne type er pålagt å gjennomføre hvert femte år, 
forteller prosjektleder Geir Heggen ved Westcon 
Yards i Ølensvåg.

I mai var riggen operativ i Nordsjøen, og i begyn-
nelsen av juni kom den tilbake for vinterisering, 
ifølge Heggen. – Det innebærer at den skal gjøres 
klar til oppdrag i kalde områder. Riggen skal blant 
annet få installert oppvarmede gangveier på dekk, 
vindvegger skal bygges, vinsjer skal kles inn og 
riggens varmeanlegg skal utvides mot kulden, 
forteller Heggen. 

– Vi har hatt positive opplevelser ved verftet, med 
gjennomgående god arbeidsutførelse og sikkerhet. 
Under dette verftsoppholdet vil vi gjennomføre en 
større oppgradering og vinterisering. Vi klargjør for 
bore-sesong i Karahavet, en verftsjobb som tar over 
90 dager med mer enn 300 mann i arbeid, forteller 
Derek Ferguson fra North Atlantic Drilling. 

 North Atlantic Drilling er fornøyd med at det eksisterende samarbeidet med Westcon 
fortsetter. Det store spekteret i service, fra design til fabrikasjon, vedlikehold og 
installasjon gjør det til et «one stop» verft med trygghet for rask leveranse, sier Derek 
Ferguson fra North Atlantic Drilling her med prosjektleder Geir Heggen fra Westcon.
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I VåR oG SommER pågår den produksjonsintensive sluttfasen 
for prosjektene.

– Ettersom Subsea er en nysatsing hos Westcon Yards er 
dette svært interessante prosjekter overfor krevende kunder 
med ekstremt høye krav til kvalitet og HMS i alle ledd. Her er det 
viktig at vi presterer og bokstavelig talt leverer varene, forteller 
forretningsområdets leder Steinar Matre.

Kontrakten med den internasjonale offshore operatøren 
OneSubsea omfatter fabrikasjon av fire pumpeenheter (dummy 
pump units) og sju installasjonsrammer (deployment frames) - hver 
av dem på ni tonn. Leveransen ble ferdigstilt i mai. 

I juni skal leveransen til Kongsberg Oil & Gas, ett av 
forretningsområdene i Kongsberg Gruppen (Kongsberg) 
ferdigstilles. Subsea-utstyret skal være ferdig testet, fabrikkert og 
leveringsklart; produksjonsrør (spools), endepunkter for rørledninger 
(PipeLine End Terminals), løftebjelker (spreader bars) for utstyrs-
installasjon samt mudder-matter (mud mats). Dette er subsea-utstyr 
for å koble nordsjøfeltet Smørbukk SE på Åsgard A-skipet. 

– SPENNENdE uTFoRdRINGER. Kontraktene byr på spennende 
utfordringer, forteller Matre.

– Kontraktene innbefatter blant annet kvalifisering av nye, 
avanserte sveiseprosedyrer ved verftet i Florø. Å etablere 
organisasjoner for subsea-prosjekter er heller ikke gjort før i 
Westcon. I tillegg er det en kamp mot klokken for å nå kritiske 
leveransedatoer på utstyr som skal installeres under vann verden 
rundt.

Kongsberg har designet subseastrukturene og er svært fornøyd 
med produksjons- og sammenkoblingsdelen som Westcon har 
utført.

– Florø-verftet har gode fasiliteter, yter god service og gjør 
gode forberedelser. De utfører her en god jobb som blant annet 
innebærer avanserte prosedyrer for å sveise ulike materialer 
sammen, sier construction manager Ole Kristian Holen ved 
Kongsberg Oil & Gas.

SToRT mARkEd. Matre og kolleger har en rekke spennende 

Første Subsea-leveranse 
Westcons nye satsingsomoråde subsea er snart klar med de 
første utstyrsleveransene til betydelige samarbeidspartnere som 
Kongsberg og OneSubsea.

 Godt fornøyde samarbeidsparter, f. v. Steinar Matre – leder for Westcon Subsea, Jørgen Kjellerød og 
Ole Kristian Holen i Kongsberg og Knut Eikeland – leder for rigg og offshore ved Westcon i Florø.

 dETTE ER WESTcoN SuBSEA

Forretningsområdet Subsea utfører engineering, 
fabrikasjon og testing av utstyr til Subsea produksjon- og 
installasjonsmarkedet. Dette er typisk aktiviteter som 
fabrikasjon av templates, manifolder, PLEM/PLET, spools og 
mer i tillegg til integrasjonstest (SIT), løfteutstyr, beregning og 
sertifisering, 3D scanning og oppmåling samt load-out og 
mobiliseringer.

Subsea har hovedsete i våre kontorer i Stavanger, 
men gjennom Westcon Gruppen sin lange erfaring og 
kompetanse leverer vi subseaprosjekter fra våre strategisk 
plasserte verft langs norskekysten. Produksjon og klargjøring 
utføres nærmest mulig installasjonssted hvor en har sentralt 
plasserte verft i nærhet til de fleste olje- og gassfelt ut i fra 
Westcon Yards i Ølen, Florø og Helgeland.

 Da statsminister Erna Solberg møtte næringslivet i Sogn og Fjordane, fikk 
hun omvising og orientering om subsea-produksjonen av verftsdirektør 
Gustav Johan Nydal t.v.

 Representanter fra Kongsberg, EMAS og Statoil inspiserer 
sveising av SuperDuplex subsea produksjonsrør.

prosjekter i kikkerten for det nye forretningsområdet både på kort 
og lang sikt, også prosjekter som skal gjennomføres i 2015/16 
jobbes det med nå.

– I tillegg er det flere markedssegmenter som skal utforskes når 
en nå skal utvikle Subsea i Westcon videre. Det blir spennende. 
Subsea representerer et stort marked som Westcon Yards ønsker 
å etablere seg i som en anerkjent leverandør. En utfordring ligger i 
at en helt ny kundemasse skal etableres, og som ikke nødvendigvis 
kjenner til Westcon fra før. 

Men så langt er en godt fornøyd med gjennomføringen 
av prosjektene, og det er takket være alle som er involvert. 
– Bra jobba!, understreker Matre, og legger til: Det er mye god 
kompetanse i Westcon, noe som er essensielt for å lykkes i et nytt 
marked. 

 Arbeidsgjengen i Florø foran en pumpeenhet 
som skal plasseres subsea på Draugen-feltet.

– De utfører her en god jobb som blant 
annet innebærer avanserte prosedyrer for 
å sveise ulike materialer sammen.

Ole Kristian Holen, Kongsberg
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Styrker posisjonen 
innen riggvedlikehold
Med opprettelsen av Westcon Rig Services og nytilsatt direktør 
styrkes tjenestene overfor riggkunder som trenger vedlikehold 
og modifikasjoner utenfor Westcons egne verft. 

– VI ER I dAG ledende innen riggvedlikehold i Nordsjøen, og ser med dette muligheten for 
å gjøre enda mer for våre kunder, både mens riggene er i operasjon og når de skal inn til 
lands andre steder enn ved våre egne verft i Norge og internasjonalt, forteller konsernsjef 
Arne Birkeland i Westcon Group.

Forretningsområdet opprettes for å styrke posisjonen og utnytte mulighetene på en 
bedre måte, ifølge konsernsjefen. Forretningsområdet skal tilby riggkundene økt support 
når riggene ikke er inne på verft. Siden vi kjenner riggene godt, vil vi kunne gjøre en god 
innsats på de samme riggene når de er i operasjon også når de jobber utenfor Nordsjøen. 

Imponert og ydmyk 

FoR å LEdE det nye virksomhetsområdet har Westcon hentet 
inn Asbjørn jacobsen fra Odfjell Drilling Technology AS, som 
ny administrerende direktør. jacobsen som begynte i den 
nyopprettede stillingen i mai, ser fram til å lede etableringen og 
utviklingen av det nye forretningsområdet. 

– Westcon har en sterk posisjon i riggmarkedet. Med 
Westcon Rig Services ønsker vi hjelpe borekontraktørene med 
ingeniørtjenester, vedlikehold og modifikasjoner uavhengig om 
deres rigger tas inn til et Westcon-verft, forteller jacobsen.

Den nye direktøren er imponert over det selskapet har fått til med 
Ølen som utgangspunkt, og ydmyk i forhold til å bevare styrkene 
som ligger i Westcon-kulturen. 

– Etter kort tid her ser jeg at her er svært mye bra 
kompetanse og betydelige kapasiteter. For å få vekst i dette nye 
forretningsområdet vil flere av de pågående forbedringsprosjektene 
– blant annet WIN (Westcon Information System) – være viktige 
brikker.

Ifølge konsernsjefen vil en bruke mye av de samme ressursene 
og systemene i gjennomføringen av de nye riggaktivitetene. 

– Vi skal gjøre prosjektene på en god Westcon-måte som 
tidligere, men med styrket innsats på de muligheter som ligger 
utenfor selve verftsaktivitetene. 

 dETTE ER WESTcoN RIG SERVIcES

Westcon Rig Services utfører ingeniørarbeid, vedlikehold og 
modifikasjoner på borerigger. Virksomhetsområdet er etablert 
i Stavanger, Ølen, Haugesund, Florø og Polen. Westcon Rig 
Services 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. 

 Mauritius i sikte; foto tatt under CoslPromoters 
seilas fra verftet i Kina til Westcon i Ølen.

 Asbjørn Jacobsen, administrerende direktør Westcon Rig Service
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 STATuS: ELEkTRo  
 oG AuTomASjoN 
 GEIR ODLAND 
 ADMINISTRERENDE DIREKTØR  
 POWER & AUTOMATION

Fruktbart  
produktsamarbeid

I LøPET AV året vil Westcon Power & Automation i samarbeid med 
den internasjonale leverandøren Marine Aluminium ha produsert 12 
teleskopiske gangbroer til marine installasjoner. Marine Aluminium 
står for konstruksjon av broene, mens Westcon leverer og monterer 
broenes styringssystemer.

– Broene brukes oftest for å transportere personell fra faste 
til flytende installasjoner, for eksempel mellom et hotell- og en 
produksjonsenhet i sjøen. Dermed slipper operatørene å benytte 
helikopter, forteller prosjektleder Frank Vea. 

De minste teleskopiske gangbroene er på 24 meter, mens den 
lengste på 55,5 meter i dag faktisk utgjør verdens lengste! Denne 
skal påbegynnes i sommer og leveres til Østensjøskipet Edda 
Accommodation i slutten av året. 

– Dette er et unikt produkt i forhold til hva andre leverer. 
Aluminium er vedlikeholdsfritt, og har en styrke som tåler større 
dimensjoner samt de enorme krefter broene utsettes for i sjøen, 
sier Vea.

TRE åRS RAmmEAVTALE. Geir Odland, direktør i Westcon 
Power & Automation, trekker gjerne fram samarbeidet med 
Marine Aluminium når han snakker om gode prosjekt i Elektro 

& Automasjon. – Vi inngikk en treårs rammeavtale høsten 2013 
med Marine Aluminium, der Westcon tilvirker og installerer 
styringssystemer til teleskopiske gangbroer og helikopterdekk, 
og utfører selve elektroinstallasjonen, forteller Odland.

– Dette er prosjekter som går bedre enn det vi forventet. 
Her har blant annet Westcon modernisert og muliggjort en mer 
fleksibel og moderne styringsfunksjonalitet på broene enn før. 
Prosjektorganisasjonene jobber tett sammen i det daglige og 
skaper en kontinuerlig forbedringsprosess, både for produktet 
og på måten man samhandler på, sier Odland. 

uTVIkLENdE SAmARBEId. Teleskopiske gangbroer har blitt 
produsert siden 70-tallet, men i samarbeidet med Marine Aluminium 
er produktet utviklet videre, blant annet med mer raffinerte 
datastyrte løsninger. 

– Westcon Power & Automation har tilstrekkelig kapasitet til å 
betjene en voksende etterspørsel etter et attraktivt produkt som 
genererer gode tilbakemeldinger fra kundene. Vi har også en 
stor bredde i selskapet hvor vi kan prosjektere, tegne, utvikle og 
installere et ferdig produkt uten å måtte hente ressurser utenfra, 
avslutter Frank Vea. 

Teleskopiske gangbroer produsert for offshore-installasjoner er et unikt, solid 
og vedlikeholdsfritt produkt der etterspørselen har økt den senere tid.

 Tett samarbeid mellom Westcon Power & 
Automation og Marine Aluminium har skapt 
kontinuerlige forbedringsprosesser både for 
produkt og samhandling. På bildet f.v. Toralf 
Håheim, Kai Espen Jekteberg og Frank Vea.

 Frank Vea, 
prosjektleder 
Westcon Power 
& Automation

Westcon Power & Automation vil fortsatt ha den største andelen 
oppdrag i samarbeid med Westcon Yards, men direktør Geir 
Odland forventer en merkbar omsetningsøkning fra prosjekter rettet 
mot eksterne kunder.

Power & Automation sine to forretningsområder Rigg & 
Marine samt Produkt & System håndterer hovedsaklig prosjekter 
henholdsvis i internt samarbeid med Westcon Yards, og eksterne 
prosjekter med kunder utenfra.

– Westcon Yards vil i år som tidligere være vår største 
samarbeidspartner og en rekke prosjekter vil fortsette i et integrert 
samarbeid med våre ulike verft. Samtidig har andelen oppdrag med 

eksterne kunder relativt sett økt de siste årene, og vi antar å nå en 
omsetning på 100 millioner kroner i år, forteller Geir Odland.

Power & Automations konkurransefortrinn er i første rekke 
innovative løsninger og produkter.

Selv om man i første halvår ikke har nådd alle de målsettinger 
man hadde innenfor forretningsområdet Rigg & Marine, ser det mer 
positivt ut for andre halvår, mener Odland.

– Riggmarkedet blir gjerne større enn det var stipulert til, og 
det kommer ofte til riggkunder en ikke hadde lagt opp til. Vi har 
en strategisk plan om videre vekst i 2015 der vi får vår del av 
prosjektene, sier Geir Odland.
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 STATuS: LøFTETEkNIkk 
 KARL jOHAN jENTOFT  
 ADMINISTRERENDE DIREKTØR LØFTETEKNIKK

Ny langtidskontrakt med Statoil og forlengelse av 
suksessprosjektet Gudrun er viktige milepæler ved 
Westcon Løfteteknikk. 

I konkurranse med en rekke spesialiserte leverandører 
sikret Løfteteknikk i april en langtidskontrakt for opplæring 
av Statoilansatte innen kran og løfteoperasjoner.

– Dette er virkelig en prestisjekontrakt for oss. På 
vegne av våre ansatte er jeg utrolig stolt over at vi som 
totalleverandør vinner i konkurranse med spesialiserte 
opplæringsleverandører, sier administrerende direktør Karl 
johan jentoft. 

Westcon Løfteteknikk er totalleverandør som 
omfatter alt fra salg og utleie av kraner og løfteutstyr, til 
ingeniørtjenester og opplæring. Avtalen med Statoil gjelder 
fra midten av april og i tre år fremover, med en opsjon på til 
sammen ytterligere to år. 

En annen sentral kunde er Subsea 7, der Løfteteknikks 
utleieavdeling supplerer med alt av løfteutstyr til offshore-
operatøren. 

– Her har vi prestert hele 99 prosent leveringspresisjon 
den senere tid. Det viser god kvalitet på våre leveranser, 
forteller jentoft stolt.

Gudrun forlenger igjen

– dET ER SVæRT positivt, og viser at vi har gjort en god figur, sier 
prosjektleder Tor Arne Bendiksen. Løfteteknikk ble engasjert i 
Gudrun-prosjektet i desember 2012, og har siden vært en viktig 
aktør både før, under og etter sammenkoplingen av plattformdekk 
og understell på Gudrun. 

Engasjementet startet opp med klargjøring av pre-drilling-dekket 
og understellet på installasjonen, samt fjerning av midlertidig stål 
etter at plattformdekket var installert. I tillegg ble Løfteteknikk blant 
annet bedt om å kvalitetssjekke alle planlagte løft og beregninger. 
Selskapet ble etter hvert også tildelt å levere alt av løfteutstyr 
og -verktøy.

– Godt utført arbeid har altså resultert i flere jobber. I dag har vår 
virksomhet et klatrelag på tre personer om bord på installasjonen, 
forteller Bendiksen.

– Klatrelaget utfører til enhver tid alt innen høydearbeid der det 
trengs på plattformen. De utfører dermed en rekke ulike jobber om 
bord. I tillegg har laget beredskapsfunksjon når de er på Gudrun. 

– Vi håper selvsagt vi kan fortsette dette arbeidet, sier en fornøyd 
prosjektleder.

Kursavdelingen til Westcon Løfteteknikk holdt i vår kurs i temaet 
«Fallende gjenstander» på Aibel i Haugesund for alle som jobbet 
med Gudrun-prosjektet. Dette kurset ble pålagt alle involverte.

– Aibel og Statoil var meget fornøyd med arbeidet vårt. Vi 
strekker oss alltid mot å gjøre en så god og trygg jobb som mulig, 
men dette var kjekt, forteller Bendiksen stolt. Innsatsen har resultert 
i at en også er forespurt om å bistå på Statoils Valemon-prosjekt, 
og tilbud er sendt til Agility Group. 

Westcon Løfteteknikks engasjement ved 
Statoils Gudrun-plattform i Nordsjøen er nylig 
forlenget ut august måned. Dermed fortsetter 
samarbeidet å blomstre. 

 Tor Arne Bendiksen, 
Prosjektleder Westcon 
Løfteteknikk

 Tilkomstteknikerne var døråpnere 
for en rekke oppdrag for Westcon 
Løfteteknikk på Gudrun-plattformen.

Westcon bygger, oppgraderer og investerer
Løpende utvikling og forbedringer står sentralt ved Westcons anlegg og lokasjoner.  
– Dette er en forutsetning for konkurransedyktighet og best mulig service overfor våre kunder. 
Forbedret arbeidsmiljø og effektivitetsøkning er også sentrale faktorer, sier driftsjef Arne Matre 
i Westcon Yards anleggsavdeling i Ølen.

 Verftsdirektør Gustav Johan Nydal t.v. og prosjektleder for 
utbyggingen Anders Myklebust ved Westcon Yards i Florø. 
Sprenging og mudring for ny dypvannskai foregår fra lekteren 
i bakgrunnen.

I FLoRø er arbeidet med utdyping av kaiene ved verftet i full gang. 
Dette gjøres for å skape tilstrekkelige dybdeforhold til å kunne ta inn 
rigger. I tillegg bygges det egen kai designet spesielt for at rigger 
skal kunne være fortøyd ved verftet uten bruk av rigganker. 

– Riggselskapene ønsker å komme til et skikkelig verksted. Utdy-
ping av kaiene og den nye spesialdesignede kaien gjør Westcon til 
en enda sterkere aktør i riggmarkedet, sier administrerende direktør 
Gustav johan Nydal i Westcon Yards Florø.

Vedlikeholdssjef Anders Myklebust forteller at Kystverket snart 
starter arbeidet med utdyping av hele skipsleden inn til verftet. 
– Skipsleia skal sikre en minimumsdybde på 16 meter i en 200 
meter bred seilingsled, forteller Myklebust. Det må til for at oljerigger 
kan bli tauet helt inn til verftet. På denne måten ruster vi oss godt 
for fremtidige rigg- og offshoreoppdrag, sier Anders Myklebust. 

I øLEN har en økt løftekapasiteten med en 160 tonn kai-kran, 
og planene er klare for bestilling av ytterligere en 160 tonns kran. 
Verftet har også investert i et ultrasonisk renseanlegg blant annet til 
bruk for maskindeler og varmevekslere.

Oppgraderingene medfører at bygningsmassen ved verftet i 
Ølen vil øke med omkring 6000 kvadratmeter. I det største bygget 
vil kranene ha en løftehøyde på 20 meter og to nye kraner med 
løftekapasitet på 80 tonn hver. 

Verftets nye rørverksted vil få utstyr og lager på europeisk topp-
nivå. Dette vil sikre en raskere prefabrikasjon, lavere kostnader, økt 
leveransetrygghet og bedre arbeidsmiljø. 

På kARmøY har verftet nylig tatt i bruk nytt mekanisk verksted 
som sikrer bedre leveransekvalitet, blant annet ved at maskin-
arbeider nå foregår utenom stål- og rørhallen. Power & Automation 
har tatt i bruk første del av et stort nybygg som skal stå ferdig 
i sommer med ca 70 kontorplasser, lager og tavleverksted.

På HELGELANd er det investert i klargjøring på kaien for å kunne 
ta imot rigger til reparasjon samt kundekontorer og brakkerigg for 
forlegging av personell. Det er også rigget til eget maskinverksted 
der en kan utføre mekanisk arbeid på eget område utenom stålav-
delingen.

I HAuGESuNd kunne Westcon Løfteteknikk i mai ta i bruk tilbygg 
som gir en vesentlig utvidelse av lagerhallen. 

– utdyping av kaiene og den nye 
spesialdesignede kaien gjør westcon til en 
enda sterkere aktør i riggmarkedet

Gustav Johan Nydal
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Han som trør til
Mikael johansen mener han har sterk gjennomføringskraft. 

Det er ingen grunn til å tro at han lyver.

 Mikael Johansen,  
– Norges råeste amatørsyklist?

jUNI 2014 2322 WESTCONTACT

mIkAEL joHANSEN ER EN person som utnytter døgnet maksimalt. 
Det handler i hovedsak om å være pappa, driftssjef og teknisk sjef, 
klatrer og sykkelrytter. 

– Dagene er stappfulle, sier han og ler. 
Og da refererer han i hovedsak til jobben ved Westcon Florø. 

Han ble ansatt som teknisk sjef for to år siden. Siden har han fått 
utfordringen med å være driftssjef også. 

– Mye av tiden går til planlegging av produksjonen og 
bemanning, møter, følge opp prosjektene og kvalitetskontrollere. 
Og ikke minst arbeide med prosjektledere og de som leder 
forretningsområdene. 

Han innrømmer at det ofte kan «koke» litt. Da er det en ting som 
gjelder:

– Det er helt avgjørende med åpne linjer og god dialog. Samt 
å holde roen, se problemstillingene og raskest mulig organisere 
arbeidet på en god måte. 

EN GENIAL LøSNING. Mannen er effektiv. Ingen tvil om det. Kanskje 
ikke uten grunn at han fikk være del av organisasjonen som fikk 
ansvaret for å implementere systemverktøyet WIN i Westcon Florø.

– WIN er selve hjertet til Westcon. Før hadde vi mange 
forskjellige systemer. Nå har vi ett. Det er klart at det har vært en 
stor omstilling for de ansatte her i Florø, men WIN er et utrolig godt 
system for oss når vi skal gjennomføre prosjektene. Et felles system 
er helt genialt, synes jeg.

I det hele tatt så er Mikael johansen veldig glad for at Westcon 
kom inn som nye eiere av verftet.

– Westcon er et konsern det var lett å identifisere seg med. 
Vi ser nå at vi er del av et selskap som er villige til å satse på- og 
utvikle oss, og at det er stor investeringsvilje. Satsing på nye 

forretningsområder som subsea, samt etablering av ny riggkai, 
er med på å gi oss et løft. jeg synes det er utrolig kjekt å få være 
del av en bedrift hvor man hele tiden får nye utfordringer, og hvor 
jeg kan være med å skape noe og bidra til å gjøre bedriften enda 
bedre.

ET RåSkINN På SYkkEL. Men det er ikke bare på jobb Mikael 
søker utfordringer. Han er også en habil klatrer og en rå sykkelrytter. 
ja, kanskje Norges råeste amatørsyklist med fulltidsjobb ved siden 
av. Nei, det er ikke bare svulstige ord. Mikael har deltatt fire ganger 
i jotunheimen Rundt. Han har vunnet alle.

– Styrkeprøven fra Trondheim til Oslo blir bare barnematen 
i forhold.

Mikael smiler. Han sier det litt på spøk. Men han mener det 
også. Og han har nok rett. På diverse nettsider blir rittet rangert 
som landets tøffeste sykkelritt med sin lengde på 430 km, og 
4600 høydemeter fordelt på tre fjelloverganger. Etter noen års 
pause fra jotunheimen Rundt er han i juli klar for sin femte utgave. 
Målsetningen er klar: 

– jeg ønsker å vinne fem ganger på rad! 
Ting tyder i alle fall på at han er i form. Han sesongdebuterte 

med seier i Ålesundrittet søndag 11. mai. Mandag morgen var han 
tilbake på jobb. 

– jeg ønsker etter beste evne å få gjort ting effektivt. Og være 
tydelig som leder. 

Han mener det fint lar seg kombinere med å være en god 
kollega.

– jeg håper folk ser på meg som blid, hyggelig og 
imøtekommende. 



 FAkTA

Navn: Mikael johansen
Bor: Florø
Familie: To barn på 12 og 16 år 
Arbeider som: Driftssjef og teknisk sjef 
ved Westcon Florø
Aktuell som: Deltar på leder-
utviklings program. Har vært med på 
å implementere WIN. Går for å vinne 
jotunheimen Rundt  
for femte gang.
Hører på: Alt fra klassisk til Rammstein, 
samt Radioresepsjonen
Ser på: True Detective
kjører: VW Polo Cross

VISSTE du AT 

• Mikael har konkurrert med Edvald 
Boasson Hagen, Alexander Kristoff 
og Thor Hushovd.

• Mikael har vunnet jotunheimen Rundt 
fire ganger.

• Mikael trener 10-20 timer i uka.
• Mikael stortrives med å være sammen 

med ungene, og klatre sammen med 
datteren på 12.

• Mikael har vært fan av Pink Floyd 
siden femte klasse.

• Mikael er svak for sjokolade.
• Mikael fremdeles tar ferievikar-

oppdrag som tungtransportsjåfør.

HELT SIdEN 1989 har fotballklubben Djerv 1919 arbeidet med 
tilrettelegging av fotballaktiviteten, slik at alle som ønsker skal kunne 
få være med. I dette står klubbens handicap-lag (HC-lag) sentralt, 
og aktiviteten har utviklet seg stort siden starten. 

– I dag deltar over 60 spillere på HC-lagets aktiviteter, noe som 
gjør oss til et av landets største tilrettelagte fotballtilbud, sier Kjell 
Bjelland som har vært trener for HC-laget siden starten. 

HC-laget gir i dag tilbud til mennesker med psykisk 
utviklingshemming, med fysisk funksjonsnedsettelse og personer 
med sosiale- eller adferdsvansker. Deltagerne kommer fra hele 
Haugalandet, – noen helt fra Vindafjord. Alderen varierer fra 10-73 
år, og er en god blanding av gutter og jenter fra hele Haugalandet.

Westcons økonomiske støtte går til både klubben generelt 

og til HC-laget spesielt. – Dessuten følger ledelsen i Westcon 
Løfteteknikk klubben tett, og gir jevnlig tilbakemeldinger på HC-
lagets og klubbens arbeid, sier Bjelland.

VIkTIG ARBEId. Djerv 1919 er en av de største bredde-klubber i 
Rogaland. – Det er viktig å støtte lag som bidrar til at barn og unge 
har et godt tilbud for sunne og friske fritidsaktiviteter, understreker 
administrerende direktør Karl johan jentoft i Westcon Løfteteknikk.

– HC-laget med ildsjel Kjell Bjelland i spissen sammen med 
Kolnes ILs håndballgruppe er de eneste som tilbyr tilrettelagt 
aktivitet for personer med handicap på Haugalandet. Vi vet det 
kreves svært mye av klubb, ledelse og frivillige for at dette tilbudet 
skal være fullkomment. For Løfteteknikk er det derfor en selvfølge å 
støtte dette arbeidet, sier jentoft. 

Klubben har i samarbeid med kommunen også søkt om at 
Landsturneringen for tilrettelagt håndball og fotball blir lagt til 
Haugesund i 2016. Dette er et stort arrangement som vil samle opp 
mot 2000 deltakere, og vil være et stort løft for klubben. 

– Her håper vi på gode medspillere for at vi skal lykkes, sier Kjell 
Bjelland. 

Støtter Djerv 1919s tilrettelagte idrettstilbud

alderen varierer fra 10-73 år, og er en 
god blanding av gutter og jenter fra hele 
Haugalandet.

– Støtten og anerkjennelsen fra Westcon gir oss i klubben energi til stadig 
vekst og utvikling i vårt arbeid, sier trener Kjell Bjelland i Djerv 1919.

– Det er helt avgjørende med åpne linjer  
og god dialog.

Mikael Johansen
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  STARTET På GuLVET. At han har bred arbeidserfaring tror han 
er en god ballast i hverdagen. Karrieren ved verftet startet allerede 
etter yrkesskolen.

– jeg arbeidet i produksjonen. Det ser jeg på som en 
kjempefordel for jobben jeg utfører i dag. 

Etter to år satte han seg på skolebenken. Først teknisk fagskole, 
så ingeniørskole. 

– Før og etter skolen kjørte jeg skolebuss. Og i feriene kjørte jeg 
lastebil i Florø. 

Mikael lå med andre ord ikke på latsiden da heller. Men det var 
i Linjegods han fikk jobb etter ingeniørstudiene. Som 26-åring ble 
han trafikkleder med ansvar for nærmere 50 tunge kjøretøy. Det gav 

nyttig logistikkerfaring. At han tok imot tilbudet om å komme tilbake 
til verftet, har han derimot ikke angret på.

– Dette er en arbeidsplass hvor man er stolt over eget arbeid. At 
vi nå gjennom Westcon også får mange nye muligheter, gjør at vi er 
å regne med i denne bransjen.

HYLLER AkAdEmISATSINGEN. Selv har han utvidet kompetansen 
etter at bedriften fikk nye eiere.

– Westcon satser tungt på kompetanseheving og utvikling av 
egne ansatte gjennom Westcon Akademiet. jeg har fått muligheten 
til å delta på et ettårig lederutviklingsprogram i samarbeid med 
Nordvest Forum. Her er det med ledere fra ulike bedrifter i regionen. 
Det er veldig positivt å få slike muligheter!

Mikael johansen har med andre ord ingen problemer med å fylle 
dagene. Ikke feriene heller. Når jotunheimen Rundt er unnagjort er 
det bare de tøffeste som vil kunne treffe han. Da skal han nemlig til 
Romsdalen.

– jeg skal klyve rundt i Romsdalsfjella sammen med en 
venninne. Målet er de syv tøffeste toppene på syv dager. Blir en fin 
ferie det. Gleder meg! 



Kartlegger behov i karrieresamtaler

En vinn-vinn situasjon for alle parter.

Stein Fridfeldt

 En glad gjeng fra produksjonen hos Yards i Ølen var de første som mottok intensjonsavtale 
med ønsker og mål for kompetanseheving og praksis. HR-sjef Stein Fridfeldt i midten.

Rask respons

Styrker konkurransekraften med kompetanseheving

WESTcoN PoWER & AuTomATIoN HAR siste året gjennomført et 
kompetansehevingsprosjekt knyttet til personell som arbeider med 
offshore-engineering og installasjon. 

– Vi har lagt til rette for at prosjektledere, ingeniører og vårt 
offshorepersonell skal kunne ta viktige kurs som er relevante for 
deres daglige arbeid, sier leder for leveranseprosjekt offshore og 
marine, john Harald Mannes.

Kursene har dreid seg om ytterligere innføringer i blant annet 
aktuelle forskrifter og normer, DNV regelverk, Petroliumstilsynet og 
jordingssystemer. 

– I tillegg har vi hatt kurs som går på utførelse, slik som 
eksempelvis planleggingsverktøy, tavle/bryter-tester og interne 
tilpassinger for ingeniører. Det er gjennomført 12 kurs over en 
periode på seks måneder, med i overkant av 30 deltakere. 

 Mannes er klar på hvilken gevinst man har ønsket å oppnå:
– Vi er avhengige av å ha dyktigere og mer effektive 

medarbeidere enn våre konkurrenter for å være en attraktiv og 
etterspurt leverandør. Gjennom kompetanseheving styrker vi vår 
konkurransekraft, og vi viser våre ansatte at de er vår viktigste 
ressurs, avslutter Mannes. 

HVA ER dIN rolle om bord på West Alpha?
– jeg har vært sikkerhetsleder om bord på West Alpha de siste 

12 årene. Siden desember i fjor har jeg arbeidet på land som Safety 
Coordinator.

WEST ALPHA LIGGER ved Westcon i Ølen for tredje gang i år. 
Hvem samarbeider du med når riggen ligger til kai?

– jeg samarbeider hovedsakelig med HMS-leder Gunnar 
Hustvedt, de prosjektansvarlige og hovedverneombudet.

HVoRdAN oPPLEVER du at dere blir mottatt ved verftet?
– Vi har blitt veldig godt mottatt. Ved Westcon er det alltid en 

god og åpen dialog, og det er lett å be om hjelp om en trenger det.

HVA ER dET viktigste når dere sammen med staben til Westcon 
skal samarbeide om å unngå skader og ulykker?

– Det viktigste er å få fram budskapen om at en må å ta seg tid 
til å planlegge og utføre arbeidet på ei trygg måte.

HVA kAN WESTcoN bli bedre på?
– Fra mitt ståsted har vi ikke noe å klage på. jeg hadde selvsagt 

sagt fra om det var ting vi ikke var fornøyd med.

HVA kjENNETEGNER dEm som arbeider med HMS ved Westcon i 
Ølen?

– Det må være at de alltid har fokus på oppgavene. De tar raskt 
tak i ting om det er nødvendig. ja, rask respons, rett og slett! 

 HMS-koordinator i West Alpha-prosjektet Bjørn Sørensen i North Atlantic Drilling t.v. roser Westcons 
HMS-arbeid, her representert ved Brit Turid Klungland fra Power & Automation og Lukasz Oles fra Yards.

Navn: Bjørn Sørensen,  
North Atlantic Drilling

Stilling: Safety Coordinator mellom 
prosjektorganisasjon og rigg på 
West Alpha-prosjektet

Aktuell med: West Alpha sitt 
tredje besøk ved Westcon i år
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WESTcoN AkAdEmIET ER bygget gradvis opp det siste halvannet 
året. Målsettingen med Akademiet er å motivere og legge til rette for 
medarbeidere som ønsker å øke egen kompetanse. 

– I bunnen for satsingen ligger tanken om livslang læring. Det 
at vi tilrettelegger for kurs og videreutdanning for våre ansatte, 
bidrar til at våre medarbeidere blir tatt seriøst. De får muligheter til å 
gjøre karriere innad i bedriften, noe som resulterer i at vi får en mer 
kompetent bedrift, sier HR-direktør Stein Fridfeldt.

Han mener dette er en vinn-vinn situasjon for alle parter. I bunnen 
må det uansett ligge et reelt behov og et ønske om lære mer.

– ja, avdelingene har et ansvar for å vise til at det er reelle 
kompetansegap som skal dekkes inn. Og det er opp til den enkelte 
medarbeider å vise interesse for å delta på kurs eller starte på 
videreutdanning.

Ønsker og behov avdekkes blant annet i karrieresamtaler.
– Vi er godt i gang med karrieresamtaler. Dette er et tilbud 

spesielt rettet mot alle våre medarbeidere under 30 år. De forteller 
om sine ønsker og vi formidler hvilke muligheter som finnes innad 
i Westcon for karriereutvikling. Denne samtalen er svært nyttig 
og danner et godt grunnlag for veien videre. Vi ser at mange 
signaliserer at de ønsker mer utdanning.

Siden oppstarten av Westcon Akademiet har det også blitt 
tydeligere på hvilke områder man trenger å styrke kompetansen. 

– Vi har fått økt bevissthet rundt hva vi trenger av kompetanse. 
Blant annet ser vi at kursene vi har hatt innen prosjektledelse og 
prosjektarbeid har vært veldig nyttige. 

Satsingen innenfor Akademiet utvides etter sommeren.
– Vi etablerer blant annet et felles lederprogram for Westcon 

Group i Akademiet til høsten. Og vi vil ha en webportal etablert på 
sensommeren med oversikt over karrieremuligheter, og informasjon 
og påmelding til kurs. Dette vil gjøre det enklere, og mer informativt 
og oversiktlig for våre ansatte. Vi har som mål at alle ansatte skal 
ha et bevisst forhold til hvilke muligheter som ligger i Westcon 
Akademiet og bedriften vår, avslutter Fridfeldt. 

Ved å tette kompetansegap på ulike avdelinger, styrker Westcon sin 
konkurransekraft i markedet. Karrieresamtaler er et viktig virkemiddel på veien.



Helge Jørgensen begynte som ny 
økonomidirektør for Westcon Group frå 
nyttår, og har den første tida jobba parallelt 
med Øyvind Bakkevig som gjekk av med 
pensjon i mai. Økonomidirektøren har 
kontor saman med hovudadministrasjonen 
i Ølen.

Helge kjem frå stillinga som økonomi
direktør i Stavanger Universitetssjukehus 
etter fleire sentrale økonomi og salsstillingar 
i både privat og offentleg sektor. Han er 
utdanna siviløkonom frå Danmark. Helge 
er fødd og oppvaksen i Haugesund, er 43 
år, gift og har tre gutar på 5, 11 og 13 år. 
Familien er busett i Haugesund. 

Jorunn Matre stople begynte i stillinga 
som marknads koordinator i fjor med ansvar 
for Westcon si profilering. Jorunn kom då 
frå stillinga som dokumentkontroller i Yards, 
men er eigentleg utdanna maskiningeniør 
og interiørkonsulent. Med andre ord ei 
allsidig dame som har arbeidd i Westcon 
sidan 2001. 

– Det er viktig å gi Westcon ein einsarta 
og tydeleg profil som er lett å kjenna igjen, 
seier Jorunn.

– Og her er mykje å ta tak i når fleire ulike 

selskap og avdelingar skal framstå som eitt.
Prioriterte oppgåver dei første månadene 

har vore utarbeiding av profilhandbok, 
presentasjonar og fleire brosjyrar. Nå er 
det mellom anna fokus på nettsida der 
innhaldet skal tilpassast verksemdsområde 
og konsernstruktur, og visninga skal 
tilpassast både nettbrett og smarttelefon 
i tillegg til pc. Og viktigast av alt: Den skal 
vera brukarvennleg for eksisterande og 
potensielle kundar og tilsette. 

Westcon aktiv er ingen eliteklubb for 
få og utvalde, men eit uttrykk for aktiv fritid 
for alle Westcontilsette med arbeidsplas
sen som aktiv medspelar.

– Det er viktig for Westcon å motivera og 
bidra til at dei tilsette er fysisk aktive på 
fritida, seier administrerande direktør i 
Westcon Yards Øystein Matre. – Betre helse 
og auka trivsel er god økonomi for alle 
partar.

Ved Yards i Ølen er det fleire grupper 

i sving innafor ulike sportsgreiner, og med 
ulike ambisjonsnivå. Organiseringa har vore 
ulik, men nokre har vore samla under 
paraplyen Westcon Aktiv. Med direktøren 
sjølv med på laget, blei det i vår gjort ei 
opprydding for å samordna og styrka 
desse sportslege aktivitetsgruppene. 

Dei aktive har samla seg i fem interesse
grupper;  ski, sykkel, ball, golf og friluftsliv. 
Ein person frå kvar gruppe er med i eit 
hovedstyre som skal laga felles aktivitets

plan, setja opp budsjett, søkja bedrifta om 
midlar og fordela tildelte midlar. Westcon 
Aktiv har eigen kasserar, og velferdskoordi
nator LivKari Bødtker er sekretær og skal 
bidra med hjelp til organisering, marknads
føring av aktiviteter m.m. Første fellesplanen 
er snart klar, og pådrivarane håpar på ny giv 
og fleire aktive i bedrifta framover, og 
ønskjer dei andre Westconbedriftene 
velkomne med i Westcon Aktiv 

Med ansvar for marknadsføring og profil

Ny giv i Westcon Aktiv

Ny økonomidirektør 
i Weston Group

i ølensvåg ligg store industribedrifter som 
perler på ei snor, og naboane er flinke å til 
dra vekslar på kvarandre. Granberg Garveri 
er Noregs einaste igjenverande garveri med 
produksjon her til lands. Når Olav Granberg 
treng ny «vaskemaskin» i produksjonshallen, 
går han til Henning Slåke og sveisarane hans 
på Westcon i staden for å importera utstyr 
frå Italia. Nå er garveriet i ferd med å montera 
tredje maskinen der stålkonstruksjonen er laga 
på Westcon.

I tilberedinga frå «råskinn» til mjuke og luftige 
skinnfellar, skal skinna gjennom mange ulike 
våtprosessar. Dette skjer i ein såkalla «haspel» 
som ser ut som ei stor vaskemaskin der ein 
turbin på toppen roterar både vatn og skinn. 
Haspelen rommar 6.000 liter vatn og kan 
behandla 300 saueskinn om gangen. Turbinen 
og akslingen er laga i rustfritt og syrefast stål 
som er utfordrande å sveisa. 

– Dette er eit veldig godt og konstruktivt 
samarbeid, skryter Olav Granberg. 

– Eg teiknar ei grovskisse og seier kva eg 
vil ha, og Henning og folka hans fiksar det. Eg 
må forresten få Henning til å komma oppom og 
kikka ein dag så me kan planlegga litt utbetingar 
før den fjerde haspelen skal produserast. 

i Mai var det 20 år sidan første rigg la til 
kai ved verftet i Ølen. Den gongen hadde 
verftet investert i første riggkai, og det var ei 
storhending i bygda då Safe Britannia viste 
seg i fjorden. 

Øystein Matre, administrerande direktør 
i Yards, tenker tilbake:

– Eg hugsar at «halve Ølensvåg» var sko
delystne, og med panoramautsikt frå Ølen 
Betong følgde dei nøye med fortøyinga av 
boligriggen. 

– Det var ein kamp for å bli ferdige med 
anlegget;  uteområde, brakker, pullertar, 
lagerhall, straum og ikkje minst kranen som 
var flytta frå Stockholm. Det var «just in 
time». Då kranen la ned fortøyninga over 
pullerten, rauk det enno av den nylagde 
asfalten. 

I dag – 20 år og 106 rigger seinare 
– er verftet eit heilt anna, og bygdefolket 
reagerer meir når dei ikkje ser riggar ved kai 
hos Westcon. Blant lokale hobbyfotografar 
er «rigg i solnedgang» og lysa frå Westcon 
i mørke vinterkvelder klassiske motiv. Og 
rasteplassen tvers over fjorden er reine tu
ristattraksjonen, der tallause bilistar stoppar 

for å fotografera det kontrastfylte synet av 
enorme ojeriggar i ein vakker vestlandsfjord. 

Kontrastane på verftet frå 1994 og til i 
dag er også enorme. I 2014 er Westcon 
Norgesleiande på reparasjon, oppgra
dering og klassing av riggar. Verftet har 
topp moderne kaianlegg. Logistikken er 
velfungerande og har stor krankapasitet, 
og kundane blir tilbydde nye og rommelige 
kontorfasilitetar for folka sine. 

– Men ingen verktøy kan erstatta den 

solide kompetansen og erfaringane som dei 
tilsette representerer på verftet, understre
kar Øystein Matre. 

Westcon er totalleverandør og tar ansvar 
for heile verftsopphaldet, og har ei eiga av
deling som støttar support i driftsfasen. Det 
blir nå også lagt til rette for å ta i mot riggar 
både i Florø og på Helgeland.

Westcon jobber alltid for å bli betre og 
meir effektive, og legg vekt på å lytta til 
kundane sitt behov. 

 Godt nabosamarbeid gir formålstenlege maskinar for garverieigar Olav Granberg t.v. og artige 
utfordringar i arbeidet for Henning Slåke t.h., formann i platehallen hos Westcon i Ølen

 Faksimilie fra lokalavisa Grannar 19. april 1994.

Nabosamarbeid om spesialutstyr

Riggspesialist i 20 år
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badstu, TV og internett er installert, utemøblar og gassgrill er på 
plass. Ved brygga har kvar rorbu sin eigen båt liggande, klar for 
fisketurar, – ein romsleg Polar 20 som ligg stødig på sjøen. Sjølvsagt 
er det kjøpt inn flytevestar og ein del fiskeutstyr, og sløyebenk er 
sett opp ved brygga.

– Det gjenstår enno litt arbeid mellom anna med å legga 
granittheller framfor inngangspartia, fortel økonomidirektør Helge 
jørgensen, som har vore travel koordinator for arbeidet med 
oppgraderinga. 

– Det skal også byggast veranda ut frå andre etasjen mot 
kveldssola i sørvest og me har tankar om å gjera meir ut av det 

Rorbu-idyll på Bømlo
– Eit hyttetilbod ved sjøen har stått på ønskelista lenge, seier samstemte velferds-
representantar frå dei tre Westcon-selskapa. I mai kunne dei tilsette gleda seg 
over å ta i bruk tre flotte rorbuer vegg i vegg ut mot havet vest på Bømlo.

felles uteområdet. Men det får bli til neste sesong. Nå må folka 
våre få ta rorbuene i bruk, og så ser me korleis ting fungerer og kva 
behov og ønske som eventuelt melder seg.

GodT «HYTTE»-TILBod. Tilsette i dei ulike Westcon-selskapa har 
eit godt tilbod om velferdsbustader som kan leigast for ein rimeleg 
penge. Alle avdelingane på Haugalandet har hytter på Vågslid og/
eller Hovden. Stavanger-tilsette har tilbod om hytte i Sirdalen og 
Florøværingane i jølster. Power & Automation kjøpte i vinter hus 
i Spania til sine folk, medan Yards har eit samarbeid med Ølen 
Betong om leilighet og bungalow på Gran Canaria. 

då dEI TIdLEGARE utleigehyttene kom for sal tidleg i vår, heiv 
leiinga seg rundt og kjøpte dei tre av dei pluss eit tilknytta uteareal. 
Dei tre Westcon-selskapa har nå overtatt kvar si rorbu som i 
hovudsak skal disponerast som velferdsbustad for eigne tilsette 
på Haugalandet og i Stavanger, men også som samlingsplass for 
leiarmøte og teambuildingar i bedriftene. 

Dei siste vekene har det pågått omfattande og hektisk renovering 
både ute og inne, for å få rorbuene klare til sommarsesongen. 
Nå framstår dei nesten som nye med eit svalt og maritimt interiør. 
Bustadane har fire doble soverom i andre etasje, og er godt utstyrte 
med alle hjelpemidlar på kjøkken og vaskerom. Det eine badet har 

 Velferdsrepresentantar som gler seg over fritidsbolig ved sjøen; f.v . Liv-Kari 
Bødtker – Yards, Freddy Håland – Løfteteknikk og Åse Windsand - Power & 
Automation.

 Stødig og kjekk båt synes representantar frå Løfteteknikks 
velferdsklubb, f.v. Leif Ivar Haukås, Gro Cecilie Hansen og Trond 
Giesel. Kjetil Øyjord i midten er Yards mann og båtmekaninkar.

 Med tre rorbuer vegg i vegg ligg forholda til rette 
for både fritid og jobbsamlingar ved sjøkanten.

5 på Westcon

Kanskje du har prata med ei av desse blide damene? Våre 
blide resepsjonistar/telefonstemmer svarar på kva som er 
planane for årets sommarferie:

Thea djuve Heggebø
Resepsjonist/sekretær Yards i Ølen

Denne sommaren skal ferien tilbringast i 
lag med familien på hytta til foreldra mine i 
Høylandssundet i Kvinnherad. Eg har sjølvsagt 
bestilt fint vær, for ferien skal nytast med bading 
og late sommarkvelder på brygga.

Renathe Nordanger
Kokk/resepsjonist, Catering Partner

Eg skal reise nordover i sommar, med min bedre 
halvdel Daniel. Med telt og fiskestang i bagasjen, 
har me håp om å finne nokon kjekke fiskevatn 
(eller sjø). Målet er Lofoten, der han har familie 
som var planen å besøke, og så får vi sjå kor vi 
ellers endar.

Lise Smestad
Resepsjonist, Løfteteknikk

Reiser en uke til Kreta sammen med min 
mamma og søster. Videre skal jeg bruke tid på 
tomannsboligen som jeg og samboeren min 
nettopp har kjøpt. Avslutter sommeren med 
en kjøretur i august. Den går over fjellet for å 
besøke familien min på Østlandet i to uker.

Ingerid johanne knapstad
Resepsjonist/sekretær, Yards i Florø

jeg går ut i foreldrepermisjon i sommer, 
med termin i juli, så av den grunn blir årets 
sommerferie hovedsaklig heime i Florø. Går alt 
etter planen og været blir bra, blir det sikkert 
noen dager på hytta på Stavøy sammen med 
min samboer, dattera vår og forhåpentlig 
verdens snilleste og roligste baby.

åse Windsand
Sekretær administrasjon, Power & Automation

Årets ferie varer i 2 veker og turen går til 
Sandefjord, også kalla Sommerfjord. Der skal 
eg feriere med sambuaren min og sonen hennar 
på 17 år. Første helga blir det tur til Oslo, og 
EuroPride2014 blir utan tvil ei fargerik oppleving. 
Resten av ferien skal me ta i bruk Sandefjords 
kystlinje, gå tur, bade og fiske.
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 TETT På

Navn: Anne Holmefjord Børve

Alder: 23 år

Aktuell med: Benytter 
mulighetene i Westcon-akademiet

Arbeider som: Safety ved 
Westcon i Ølen

Studerer til: HMS-Verneingeniør

Ser på: The Blacklist

Hører på: Country

Lærevillig
HuN ER kjENT for å smile. Betrakter seg selv som positiv 
lagspiller. I tillegg liker hun å tilegne seg ny kunnskap. Ikke rart 
Anne Holmefjord Børve passer godt inn i Westcon.

VIdEREuTdANNING. Safetyen fra Etne er godt i gang med 
videreutdanning som HMS-verneingeniør.

– jeg tar utdanningen som et deltidsstudium over 2,5 år. 
Ting jeg lærer på studiet drar jeg direkte nytte av i jobben som 
safety. Det kan være nye måter å se ting på, det kan være å 
omsette teori til reelle tiltak i praksis, eller å komme med forslag 
til kollegene mine på hvordan ting kan løses, forteller Anne. 

WESTcoN-AkAdEmIET. Hun anbefaler gjerne andre å ta 
videreutdanning gjennom Westcon-akademiet.

– Det er en unik mulighet. Kunnskap er avgjørende for å 
utvikle seg. jo mer man vet, jo bedre kan man utføre jobben. 
Samtidig må jeg også få skryte av de dyktige kollegene mine 
som jeg lærer masse av hver dag. Generelt er det utrolig mange 
flinke og gode folk i Westcon.

SAFETY-kARRIEREN. Anne ble ansatt i Westcon i 2009. Safety-
karrieren begynte for fullt om bord på West Hercules når den lå 
til kai ved verftet i 2012.

– Det er nok den perioden i Westcon jeg husker best. En 
spennende tid med nye oppgaver.

BLodFAN. Men for Anne er fritiden også høyt verdsatt. At hun 
er Manchester United-supporter er ingen hemmelighet.

– jeg bestemte meg allerede når jeg var 6 - 7 år. ja, jeg var 
ganske blodfan. Da moren min kom hjem med leggskinn med 
Newcastle-logo, nekta jeg å gå med dem. 

FoTBALL. Mor måtte ut på ny handletur. Anne ler hjertelig. 
Fotball er fremdeles en stor del av livet både på og utenfor 
banen. 

– Fotball, styrketrening og tur i skog og mark er favorittsysler. 
Men jeg klarer fint å kose meg med et glass vin i sofaen også! 


