BEDRIFTSPROFILEN

Fra dokken hos Aibel.

Samarbeid gir synergieffekt
Storesund Marine Service AS startet med
skipsreparasjoner i 1998, i dag er det et
av deres satsningsområder sammen med
utleie av personell og fabrikasjon. Bedriften har 120 ansatte, og fjorårets omsetning var oppe i 100 millioner.
- Vi har vært underleverandør til Aibel i over
ti år, sier salgs- og markedssjef Harald Storesund, - men det siste året har vi i tillegg inngått et tettere samarbeid. I hovedsak går det
ut på at vi samarbeider om skipsreparasjonsprosjekter i tørrdokk og ved kai. Vi oppnår
en fin synergieffekt ved å gå sammen ut til
potensielle kunder.
30 skip i tørrdokken

I løpet av dette første året har det nye samarbeidet dokket 30 skip i tørrdokken hos
Aibel. I hovedsak offshorefartøyer. Dokken,
som er Skandinavias største tørrdokk, kan ta
skip opptil 150.000 tonn.
- Dette samarbeidet er blitt veldig viktig
for oss. Vi er veldig glade for at Aibel vil
samarbeide med mindre selskaper, som oss.
Jeg tror vi bidrar med en fleksibilitet som

er nødvendig i forbindelse med skipsreparasjoner. Etter mange år som underleverandør på Aibel kjenner vi både de ansatte og
verftsfasilitetene godt. Målgruppen vår er
hele offshoreflåten samt store tankskip og
bøyelastere.
Lokale rederier

I tillegg til skipsreparasjoner driver Storesund Marine Service også med fabrikasjon,
både for rederier og offshore, og har rammeavtaler med bedrifter som Aibel, Deep Ocean,Technip og Seawell. I 2008 fikk bedriften
en ny vinterisolert hall.
- Vi har en del spesialutstyr, forteller Harald Storesund, - blant annet en vannskjæremaskin ikke så mange har maken til her
på Haugalandet. Storesund Marine Service
satset i 2009 også nytt med agenturer på to
typer skipskraner. En type som produseres i
Seattle, og en italienskprodusert marinekran
av samme type som lastebiler bruker.
Vi jobber for alle rederiene. Lokale rederier
er veldig flinke til å gi lokale bedrifter oppdrag.Akkurat nå er vi i ferd med å produsere
utstyr som skal ombord i en av Solstads båter. Vi leier også ut folk til andre lokale verft.
Det er en ting som er veldig flott her på Haugalandet, bedrifter som i utgangspunktet er

konkurrenter er også samarbeidspartnere,
noe som gjør at vi får et veldig godt miljø.
Storesund Marine Service gjør også skipsreparasjoner både ved egen kai og ute hos
kunden. Vi tar alle typer oppdrag, inkludert
overhaling av alle typer skipsmotorer. Mye
siden vi også selv har drevet rederi, snakker
vi samme språk som rederiene.

Dette er den nye fabrikasjonshallen til Storesund.
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