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Skude Verft på Husøy
Skude Verft AS er et verksted med syttifem ansatte som utfører alle typer arbeid
for industri- og offshore sektoren, samt
ombord i skip. En stadig økende andel
er konsentrert mot offshore- og subsea
markedet. Hovedkontoret ligger i Skudeneshavn, i tillegg er viksomheten etablert
på Husøy.
Strategisk plassering

Utenfor verkstedhallen på Husøy står en
målestasjon som er bygget for å måle ant
m3 Propan Gass som eksporteres via Statpipe på Kårstø. Målestasjonen er bestilt
av FMC Kongsberg for Statoil, og er produsert av Skude Verft. Nå er den klar til
levering, og skal slepes ut til Kårstø. Inne
er to tilsvarende, men mindre, målestasjoner under produksjon.
- Det er mange som ikke er klar over at vi
har en avdeling her på Husøy, sier administrerende direktør i Skude Verft Samson
Wiig. – Men vi driver samme type virksomhet her som i Skudenes.
Skude Verft er hundre prosent eid av Solstad Invest AS, og ble etablert i 1981. Omsetningen er på hundre millioner, hvorav
åtti prosent er offshore relatert.
- Vi er tjue ansatte her ute på Husøy,
forteller avdelingsleder Tore Steinsland.
– Her har vi flotte fasiliteter, en stor platehall på over femhundre kvadratmeter,

Metering skid i hallen.

eget rørverksted, tilgang til dypvannskai
og en strategisk plassering både i forhold
til sjø- og landevei.
- Vi overtok det som de fleste kjenner
som Bjørge Offshore i mars 2006, sier
Wiig, - da overtok vi hele avdelingen med
personell og utstyr. Produksjonskapasiteten vår har økt vesentlig, og det har vært
et fint supplement til vår virksomhet.
Alle tre sertifikater

Skude Verft er sertifisert av Nemko med
følgende sertifikater; ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 og OHSAS 18001:2007. Verk-

stedet er den 74. bedriften i Norge som
innehar alle tre sertifikatene. Dette dreier
seg om sertifikater innen HMS og arbeidsmiljø, styringssystemer for ytre miljø, samt
kvalitetstyringssystem.
- Det er en stor fordel for oss å ha alle tre
sertifikatene, sier Steinsland. – Dokumentasjon er viktig i vår bransje. Det er veldig
viktig å kunne dokumentere at man er en
seriøs bedrift som har kontroll på både
drift og produksjon, og helse, miljø og
sikkerhet når vi betjener kunder som har
sikkerhet som første prioritet.
Store kunder

- Noen av våre største kunder er Statoil,
Aibel, Technip, FMC Kongsberg, Vetco
Gray og BP Norge, sier Steinsland. – I
tillegg til at målestasjonen som skal til
Kårstø er klar, har vi også nettopp levert
subsea rør til Technip og Gjøa prosjektet.
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