BEDRIFTSPROFILEN

Skude Verft AS har omstilt seg fra å være et rent reparasjonsverksted for skip til å ha 80 prosent av aktiviteten rettet inn mot subsea- og offshoremarkedet. Til høyre maskinverkstedet og rørhallen. Den store bygningen til
venstre er platehallen. Foto: Odd-Atle Urvik

Vellykket omlegging av Skude Verft
- I løpet av fire år har tradisjonsrike Skude Verft
AS i Skudeneshavn gjennomført en storstilt omlegging. Resultatet er at mens bedriften hadde
en årsomsetning på rundt 40 millioner kroner da
omleggingen startet i 2004, er man nå oppe i
100 millioner kroner, forteller salgsingeniør og
QA-sjef Lars Hemnes til Jobb & Næring.
- For fire år siden var vi et rent reparasjonsverksted
for skip. I dag er 80 prosent av aktiviteten vår rettet inn mot subsea- og offshoremarkedet. I løpet av
denne perioden har antallet ansatte øket fra mellom 40 og 50, til vi i dag sysselsetter 78 personer.
Vi har imidlertid fortsatt stor aktivitet på dokking
av skip i Skudeneshavn. Fordi så mange andre verft
på Vestlandet har dokken sin belagt med byggeprosjekter, opplever vi større etterspørsel for plass i
dokken enn noen gang, sier Hemnes.
Skude Verft har i dag aktivitet på fire forskjellige steder. I tillegg til aktiviteten i Skudeneshavn
overtok bedriften i 2006 produksjonsanlegget til
tidligere Bjørge Offshore AS. Dette gav en betydelig
kapasitetsøkning. Fabrikasjonshallene på Husøyanlegget er på hele1500 kvadratmeter med 70 meter dypvannskai, CNC-styrt brennebord og sag, og
egen avdeling for hvite materialer.

Lars Hemnes viser fram ferdige produkter som er klar til levering til et subsea prosjekt utenfor Afrika. Foto: Odd-Atle Urvik

I tillegg til den 93 meter lange tørrdokken, består
anlegget i Skudeneshavn av to produksjonshaller
for rør, en hall for stålproduksjon, et maskinverksted og en aluminiumshall, platehall med traverskrav
og ekstra stor portåpning. Utearealet er på 34.000
kvadratmeter, og bedriften har kaiplass for skip på
opptil 90 meter.
- I tillegg til aktiviteten på de to hovedanleggene
har vi avdelinger både på Hydro Aluminium og på
Kårstø, hvor vi har løpende vedlikeholdskontrakter,
forteller Hemnes.
Slipway produsert i aluminium.
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Det er Solstad Invest AS som eier Skude Verft AS.
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