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Killingøy er i dag den viktigste Subsea-basen for vedlikehold av rørledninger i Europa. Snart legger Karmsund Interkommunale Havnevesen et nytt areal på rundt 16.000 kvadratmeter ut til interesserte bedrifter.
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Nytt industriområde klart på Killingøy
Killingøy er allerede en av Europas ledende SubSea baser. Det er Statoils etablering av sin spesialbase for vedlikehold av undersjøiske olje- og gassledninger, Pipeline Repair System (PRS) , som er
bakgrunnen for mye av den travle akti-viteten på
Killingøy. Men nå er selve Killingøy full, og videre
ekspansjon skal skje på de nye arealene som
havnevesenet disponerer på sørsiden av Killingøymoloen,
Det er havnedirektør Odd Einar Mæland i Karmsund Interkommunale Havnevesen som sier
dette til Jobb og Næring. Han skal nå trappe opp
jakten på leietakere til de nye arealene som er
fylt ut. Hovedbedriftene som er etablert på øya
samt sentrale underleverandører og komplementærbedrifter, står meget høyt på havnedirektør Mælands ønskeliste.
16.000 nye kvadratmeter

- Vi har rundt 16.000 kvadratmeter på det nye området som er fylt ut, og ettersom selve baseområdet
på selve Killingøy er rundt 18.000 kvadrat, er det
klart at det er tale om en vesentlig utvidelse. Områdene er også så ettertraktede at vi regner med at

det ikke bør by på de store problemene å få inn
attraktive bedrifter, sier Mæland.
Fra PRS-basen på Killingøy styrer StatoilHydro vedlikeholdet av mer enn 14.000 kilometer med rørledninger i Nordsjøen og Norskehavet.
- Geografisk plassering, gode havneforhold og
kort vei ut til områdene hvor rørledningene ligger
er hovedårsaken til at bedriftene har valgt å etablere seg på Killingøy. Det har også stor betydning
at vi ligger så nær etablert verkstedindustri, hvor
det både er god dokk- og løftekapasitet, og et stort
offshore-relatert ingeniørmiljø. Havnedirektøren
trekker også fram gode kommunikasjoner med flyforbindelser til Oslo, København og ikke minst London som viktige for bedriftene som bruker Killingøy i dag.
- Vi har gjort oss tanker om bedrifter som ville
passet bra. De som skal komme bør i tillegg drive
med virksomhet som genererer skipstrafikk og gir
økt maritim aktivitet på havna. Planleggingen av
hvordan kaiene på det nye området skal bli er allerede i gang.
I dag regner jeg med at bedriftene som til nå
er etablert gir mellom 110 og 120 direkte arbeidsplasser. Med det som vi håper skal komme på det
nye industriområdet vi nå legger ut, ser jeg ikke bort
fra at vi kan snakke om mer enn 150-160 direkte arbeidsplasser på Killingøy innen rimelig kort tid, sier
Mæland. I tillegg kommer alle som har roller som
underleverandører inn mot PRS- og Subsea miljøet.

Havnedirektør Odd Einar Mæland i Karmsund Interkommunale Havnevesen håper antallet arbeidsplasser på Killingøy skal øke til over 150.
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Garpeskjærskaien, N-5501 Haugesund
Tlf.:
52 70 37 50
Web:
www.karmsund-havn.no/
E-post:
post@karmsund-havn.no

JOBB & NÆRING

45

