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Daglig leder Helge Stava (t.v.) og utviklingssjef Torgeir Rasmussen viser fram materiellet som Vassnes Automation AS skal presentere på Europas største skipsmesse i Hamburg i disse dager. Foto: Odd-Atle Urvik

Vassnes Automation AS:

Industrieventyr på Karmøy
Vassnes Automation AS har i løpet av fire år
skapt et lite industrieventyr på Haugalandet. For
få dager siden flyttet de inn i nye flotte lokaler
på Husøy. Fra en forsiktig start i Skudeneshavn i
september 2004 har gründerne Helge Stava og
Torgeir Rasmussen sett firmaet vokse fra 2 til 32
ansatte.
- Et godt renommé i markedet har ført til at en rekke
tunge aktører står på kundelista. I fjor omsatte vi for
33,5 millioner kroner, og dette året kommer vi til å
havne på rundt 40 millioner, sier daglig leder Helge
Stava til Jobb og Næring.
Men det er ikke bare nybygget på Husøy det
unge firmaet kan feire denne høsten. I disse dager leverer de det første Integrerte Automasjonssystemet (IAS) basert på den egenutviklede plattformen e-SEAMatic®, som blir flaggskipet til Vassnes
Automation.

- Om bord på skip og borerigger har man gjerne
hatt en rekke ulike systemer som besetningen om
bord må lære seg. Det kan være ballastsystemer,
systemer for overvåking av trykk og temperaturer,
framdrift av skip og mye annet. Ved å bruke e-SEAMatic® forenkles dette ved at vårt system tar imot
signaler og impulser fra alle de ulike systemene
om bord. Operatørene har da kun ett grensesnitt å
forholde seg til.
- Men selv om vi har utviklet en enhetlig platt–
form for e-SEAMatic® basert på standard komponenter, er det ikke snakk om hyllevareleveranser.
Hvert anlegg vil bli skreddersydd for den enkelte
kunde, og vårt mål er at dette skal bli det ledende
automasjonssystemet om bord på skip, sier Stava.
Det første anlegget leveres til Østensjø Rederi AS,
og standarden Vassnes Automation har satt bygger
på dobbel sikkerhet i alle ledd.
Vassnes Automation AS er et av fire datterselskaper
i Vassnes Elektro AS. Vassnes Marine AS og Vassnes
Elektro Service AS er ”tradisjonelle” elektrofirmaer,
og holder til i Ølen, mens Vassnes MB Consultants
AS på Stord er et engineeringsselskap som også har
kompetanse innen automasjon.

og tester det ut hos oss, før det sendes til kunden.
Det kan være hvor som helst i verden. Ut fra våre
tegninger blir utstyret vanligvis montert av lokale
elektrofirmaer på stedet, og når alt er klart sender
vi våre serviceingeniører som setter det i drift, sier
Stava. Han tror det nye IAS-systemet vil stå for en
økende del av omsetningen i årene framover.
- Tradisjonelle utviklingsprosjekt er det vi har bygget oss opp på, og det vil fortsatt være en viktig
bærebjelke i firmaet, sier Stava.
Ingen gjennomtrekk

Selv om kampen om arbeidskraft har vært intens de
siste årene, har Vassnes Automation klart å beholde
medarbeiderne, og tiltrekke seg nye. Forklaringen
er i følge Stava å finne i et godt arbeidsmiljø og interessante arbeidsoppgaver.
- Selv om vi betaler konkurransedyktige lønninger
betyr arbeidsmiljøet mest her hos oss. Det er derfor
folk trives og blir, sier han.

”Finner opp framtiden”

Vassnes Automation AS har nettopp flyttet inn i sitt flotte nybygg på
Husøy. Foto: Odd-Atle Urvik

- Vi har klart å bygge opp et sterkt miljø innen PLSbaserte kontrollsystemer, som ikke fantes fra før i
vårt område mellom Stavanger og Stord. Et slagord
vi bruker er at vi ”finner opp framtiden”. Med det
mener vi at våre kunder kommer til oss med en
problemstilling, og vi må finne løsningen sammen
med dem. Deretter produserer vi det som skal til,
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