BEDRIFTSPROFILEN

Eier og daglig leder i Knutsen Tug AS og Karmøy Sjøservice, Leif Jostein Knutsen, og
arbeidsleder, Magnus Knutsen.

Knutsen Tug AS sine to slepebåter.

Maritime tjenester og utstyr - det er oss!
Knutsen Tug AS og Karmøy Sjøservice
leverer det meste av sjørelatert arbeid til
næringsliv, privatpersoner og kommuner.
Oppdragene kommer fra store deler av
landet, med Rogaland og Hordaland som
hovedområder.
Karmøy Sjøservice ble etablert i 2000, av
Leif Jostein Knutsen. Senere startet han
Knutsen Tug AS, som en egen rederivirksomhet. Karmøy Sjøservice står for salg av flytebrygger og laging av faste kaier til private
så vel som næringsdrivende. Knutsen Tug
AS har per dags dato to slepebåter, Ramsholm og Blidensol, samt tre hjelpebåter.
Karmøy Sjøservice har lektere og diverse
annet arbeidsutstyr. Med stø hånd har Leif
Jostein Knutsen bygget opp bedriften, og
har de siste årene opplevd en kraftig omsetningsvekst.
- Vi er mellom 7-8 ansatte på generell basis,
mens vi under gjennomføringen av store
oppdrag kan være opptil 15-16 personer i
arbeid, forteller han.

nen sjørelatert arbeid, oppsummerer Knutsen.
Lang erfaring

Leif Jostein Knutsen var tidlig ute med å lage
flytebrygger. Sin første, smiler han, solgte
han til en hyttenabo for nesten 30 år siden.
I dag ligger omfanget på et annet plan.
- Vi driver produksjon av både kaier i tre
og betong, og salg av flytebrygger i betong,
stål og tre. Her snakker vi eksempelvis om
komplette flytebryggeanlegg eller mindre
kaier til næringsliv, private hytteeiere eller
båtforeninger.
Undervannsinspeksjoner

Et annet område som på mange måter bidrar til å gjøre Knutsen Tug AS og Karmøy
Sjøservice til en totalleverandør innen sjørelatert arbeid, er avdelingen som omhandler
undervannsinspeksjoner.
- Med undervannskameraet og dykker tilbys
reparasjon, kontroll, vedlikehold og inspeksjoner av fartøyer, opprettsanlegg, kaipeler
etc.
Strandentreprenør

Slepe- vaktbåtservice og sjøtransport

Knutsen Tug AS har spesialisert seg innen
flere områder, blant annet slepeoppdrag,
sjøtransport og vaktbåtservice i liten og stor
skala. De har bred erfaring når det kommer
til sleping og utlegging av flytebryggeanlegg, slep og buksering av oppdrettsanlegg
og alt annet som har behov for slep- og
sjøtransport. I tillegg blir Knutsen Tug AS
ofte tilkalt ved heving av mindre fartøyer
som har sunket.
- Transport av masser og annet gods. Alt in-
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JOBB & NÆRING

Arbeidsleder Magnus Knutsen er eldste
sønn av tre, fast ansatt på heltid og litt til,
med fagbrev som maskinfører. Han er koordinator for entreprenørdelen, og bidrar ellers der det trengs, blant annet som båtfører
og ”dataekspert”, i tillegg til at han regner
på anbud. ”Sønn nr. to” er Torstein, går i
tømmerlære, og yngstemann Morten går på
ungdomsskolen. Mulig de en dag blir med i
firmaet - hvem vet?
-

Entreprenørteknikk

av

faste

kaier,

natursteinslegging, fyllinger, muring, moloer, plastring og utgraving av sjøhustomter,
blant mye annet. Vi får særlig mange forespørsler fra private hytteeiere, sier Magnus
Knutsen.
- Knutsen Tug AS leverer en totalpakke til
de som ønsker det, noe som kan være både
tids- og kostnadsbesparende.
Store samarbeidspartnere

Han understreker viktigheten av store,
gode samarbeidspartnere, som Karmøy
Naturstein Sjø AS, som de jobber mye for.
Det gir også Knutsen Tug AS og Karmøy
Sjøservice mulighet til å leie inn ekstra utstyr og personell dersom det er nødvendig.
- Et solid samarbeid.
- Vi er fleksible og bestreber oss på og levere pålitelighet og kvalitet, legges det ettertrykkelig til fra far og sønn Knutsen!

Knutsen Tug AS
og Karmøy Sjøservice tilbyr
• Slepebåter
• Lektere
• Sjøtransport
• Slepeoppdrag/Vaktbåtservice
• Komplette flytebryggeanlegg
• Kaier/Brygger
• Moloer
• Mudring
• Strandentreprenør

Adresse: Pb 38, 5545 Vormedal
926 17 682 | www.karmoy-sjoservice.no

