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Norske skipsverft ...

Norske Skipsverft Salg og Markedsføring (NSSM) er et sa-
marbeid mellom flere skipsverft. Foreningen ble etablert 
under navnet Vestlandske Fartygbyggjarlag i 1945 og har 
medlemmer som i over 70 år utviklet og bygd morgenda-
gens løsninger. Dette har skjedd i nært samarbeid med an-
dre aktører i næringa, både rederi  /sjøfolk, designere,  ut-
styrsleverandører, myndigheter/klasse og ved hjelp av egne 
dyktige arbeidsfolk.  

Skipsbygging i Norge er preget av både samarbeid og konkur-
ranse, stor konkurranse. Det er en viktig årsak til at vi er 
verdensledende innen en del felt i de maritime og marine bran-
sjer. Skipsverftene våre tilbyr et bredt spekter av tjenester, og 
sørger bla for at sjøfolk har gode arbeidsplattformer med den 
beste teknologien, at redere kan gå etter, og lykkes med, nye 
muligheter som byr seg i markedene, at utstyrsleverandører får 
utviklet og testet utstyr som tar oss et steg vidre, og at designe-
re får realisert prototype design.   

Verftene våre står for verdiskaping, sysselsetting og ring-
virkninger. Norsk skipsbygging er viktig for kompetanseut-
vikling hos ansatte i alle norske selskaper i disse bransjene, 
samt til at denne kompetansen blir i Norge og gir oss fortrinn. 
Det siste synes å være et undervurdert moment hos enkelte.  

Klima- og miljøutfordringer, globale og lokale, er i fokus som 
aldri før. Det er mye som tyder på at det stadig vil bli stren-
gere miljøkrav og økte kostnader ved å forurense, og også 
større konsekvenser ved å ikke overholde krav til for eksem-
pel fiskevelferd. Alle disse faktorene, og flere med, bidrar til et 
betydelig utviklingsrykk. Og derigjennom muligheter for økon-
omisk gevinst for de som satser og lykkes. Potensialet innen 
skipsbygging blir ikke mindre av slikt, spesielt for de som har 
teft og gjennomføringsevne.  

Norsk næringsliv er tjent med ordnede forhold, og avklarte 
rettigheter og plikter for partene. I noen grad har dette bidratt 

Beste hilsener

Hugo Strand
Styreformann NSSM

til at vi har tiltrukket oss dyktige utenlandske skipsbyggere, 
og derigjennom har bla enkelte verft snudd trenden med 
outsoursing og «tatt skipsbygginga hjem». Oma Baatbyg-
geri, Grovfjord Mek. og Fitjar Mek. er noen eksempler. Men 
forskjellene i konkurransebetingelsene til de vi konkurrerer 
med kan ikke bli for stor. Vi er glad for at politikerne innser 
at skjevheten innen deler av GIEK/Eksportkredits virksomhet 
ikke kunne fortsette, og at vi nå får realisert «Skipsordnin-
gen» mht rederis langtids-finansiering av nybygg. Det fjerner 
en betydelig norsk konkurranseulempe. Og vi jobber nå for å 
forbedre disse ordningene slik at byggefinansieringa for verf-
tene skal bli lettere.     

For å lykkes med skipsbygging i Norge i 2018 må man ha 
kompetanse, innsats og utholdenhet, og være villig til å ta 
betydelig risiko. Innen nybygging er sistnevnte skjevt fordelt, 
bla er det i regelen skipsverftet som har designansvaret, som 
risikerer betydelige tap om utstyrsleverandøren ikke gjør sin 
del hva angår tekniske ytelser eller rettidige leveranser, eller 
rederiet ikke kan ta leveranse av fartøyet som avtalt. Slik kan 
det ikke få fortsette. Andre aktører må ta mer ansvar, inkludert 
Staten når den gjennom ulike foretak er rederi. 

NSSM er en organisasjon av og for norske skipsverft. Vi skal 
bidra innen salg/markedsføringsaktiviteter, fremme medlem-
menes interesser og  utvikling, være møteplass og kontinu-
itetsbærer og jobbe for å øke sjansene for at medlemsver-
ftene og våre leverandører skal vinne fram i konkurransen. 
For rederi og kunder skal NSSM være et kontaktpunkt som 
bla. kan gi informasjon om verft aktuelle for oppdraget, for 
myndigheter og andre organisasjoner en faktabasert «høring-
sinstans» og for pressen en meningsbærer. 

«Det grønne skiftet» står for døren, og mange mener «Den 
digitale revolusjon» kommer hakk i hel. Enkelte synes noe 
bekymret over utviklingen. Men for våre omstillingsdyktige 
skipsverft gir det nye muligheter. Vi har drevet med skips-
bygging i tusener av år, og vi kommer til å fortsette å lage 
morgendagens løsninger og gjøre vårt for at våre kunder skal 
lykkes. Den teknologiske utviklingen pågår kontinuerlig. For 
skipsverftene våre gjelder det bare å;



 

... morgendagens løsninger

Norsk skipsbygging har framtiden foran seg

Simek 135, til rederiet Sealord på New Zealand. 

Havgående fabrikktråler med produksjonsanlegg for HG, filletering, fiskemel og -olje.

Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft (NSSM) teller per 
1. januar 2018 16 medlemsverft. Gjennom utstrakt kontakt 
med myndigheter, politikere, organisasjoner, den maritime 
bransjen og pressen søker vi å representere skipsverftenes 
interesser. Og vi skal være en aktiv møteplass og markeds-
fører av våre medlemmer, bla på messer, samt bidra til verft-
sutvikling og samarbeid. 

Ved utgangen av 2017 bestod den totale norske farøty-ordre-
boken av 83 enheter til en samlet verdi av over 34 milliarder 
kroner. I løpet av 2017 ble det inngått nye kontrakter til verdi 
av 15.7 milliarder, bestående av 48 enheter. 

I 2017 fikk vi gjennomslag for den såkalte «Skipsordningen», 
en statlig ordning for rederienes langtidsfinansiering. Vi job-
ber nå med å få til en bedre ordning for verftenes byggefinan-
siering. Vidre ser vi at risikofordelingen mellom rederi – de-
signer  – verft – leverandør er svært skjev, og at verftene må 
ta langt mer risiko enn de burde. De siste årene har det vært 
en rekke eksempler på de negative følgene dette har medført. 
  
Å kjempe for vår skipsbygging er å kjempe for hele den norske 
maritime næringen. Det er verdt innsatsen.

Asle B. Strønen

Adm. dir. Norske Skipsverft 



Hovedmålsettinga til Norske Skipsverft er å bidra til at våre 
kunder lykkes med sine satsinger. Vi skal tilby kvalifisert ar-
beidskraft og gode produkter, holde det vi lover og bidra til 
bransjens teknologi- og kompetanseutvikling. Havet er her for 
å bli, og vi «are in for the long haul». 

Verftsbransjen vår er diversifisert. Det er til dels store varias-
joner i størrelse, kompleksitet, markedssegment, del av 
verdikjeden, eierskap, produksjonsfilosofier og kapital. Fell-
estrekkene for alle norske skipsbyggere er likevel mange; 
et høyt kostnadsnivå, betydelig prosjektrisiko, høye krav til 
HMS og miljø og stor konkurranse både fra inn- og utland. 
Historisk sett er de verftene som driver i Norge nå de beste 
av de beste. 

Ulike verft – like mål

Bilder av verftsanleggene til noen av NSSM medlemmer:

Baatbygg

Larsnes Mek.

Fiskerstrand Verft

Grovfjord Mek.

Det har vært mange som har spådd norsk verftsbransjes til-
bakegang og «død». De har alle tatt feil. Hovedårsaken til 
det er verftenes egen dyktighet, fleksibilitet, holdninger og 
evne til å gjøre våre kunder bedre. Det er ikke noen tegn til at 
disse egenskapene vil bli mindre verdsatt framover, uansett 
om framtiden kalles grønn eller digital, og kommer som en 
gradvis endring eller en brå revolusjon. 

Nå har oljekrisen vart på det 4. året. Mange av verftene våre 
har demonstrert en omstillingsevne få andre næringer og 
bedrifter i Norge kan vise til. Noen verft har vært i de «rette 
markedene» og prestert bedre resultater i 2017 enn før 2014.  
Vi er heldige som har mange dyktige verft. Vår maritime bran-
sje trenger dem alle.



NORSKE SKIPSVERFT
– skipsbygging på sitt beste

VI GJØR VÅRE KUNDER BEDRE

Stolte tradisjoner • Kvalitet • Nytenkning • Framtidstro



Vi utvikler og bygger ...

Den norske leverandørindustrien har høy innovasjonstakt og 
kort tid mellom utvikling og implementering. Det setter store 
krav til skipsbyggerne våre, som ofte må bygge fartøy utstyrt 
med nyvinnende teknologi og i noen tilfelle mangelfulle / ikke 
tilpassede «rules & regulations» fra klasse og myndigheter. 
Slike prototype prosjekter innehar ofte betydelig kompleksitet 
og risiko for byggeverftet. Det er mange eksempler på at det 
blir gode båter og negativt prosjektresultat for involverte verft.  
Nedenfor er tre interessante prosjekter som hver på sitt vis er 

OMA eFerry 
er fergedesign med kapasitet 80 passasjerer og 16 biler. Fra 
1jan2020 skal den trafikkere Kinsarvik – Utne i Hordaland. 
Hoved dimensjoner L x B er 42 x 11m. Motorkonfigurasjonen 
er plug in hybrid-elektrisk. Antakelsen er en reduksjon i totalt 
energiforbruk på over 70% vs en diesel-mekanisk ferge bygd i 
stål. OMA båtbyggeri er selv designer og fartøyet har byggenr 
OMA 540.

HFMV MFF Kystverket 
er et spesialfartøy til Kystverket Rederi, som fartøy nr 4 i de-
res flåtefornyelsesprogram. Fartøyet har hoved dimensjoner 
LxBxDriss 47 x 12 x 4.9m. Skroget bygges i stål og fartøyet 
har batteri-hybrid motorkonfigurasjon, PM thrustere og en 
rekke tekniske løsninger for å spare energi og utslipp. RRM 
utvikler og leverer en omfattende utstyrspakke. Designet er 
HFMV MFF Kystverket, utviklet i samarbeid mellom Heimli 
og Fitjar Mek. «OV Ryvingen» skal være i operasjon i oktober 
2018.  

VARD Aukra trålerserie
Verftet skal bygge syv trålere til fire islandske redere. Sam-
men har VARD og rederiene utviklet et nytt konsept trålere for 
fiskerivirksomhet på Island. Skipene, som er 29 meter lange 
og 12 meter brede, skal bygges og utrustes ved Vard Aukra 
og leveres i 2019. Designet er VARD 8 08. 
Hvert fartøy har elektrisk permanentmagnet motor (PM) 
trålvinsjer, et mekanisk fremdriftssystem med dobbeltskrue 
og store propeller og ror. Frysekapasitet er 240 m3 og det er 
fabrikk om bord. Innredning for 13 personer.

morgendagens løsninger. Alle verftene er involverte i desig-
nutviklinga og fartøyene bygges komplett i Norge. Dette tar 
ned prosjektrisikoen betydelig, og bedrer verftenes fram-
tidige markedsposisjon. At verftene selv står for designene 
gjør at eventuelle nyvinninger kommer norsk næringsliv til 
gode i framtiden. Det har vært for mange eksempler på at 
norske verft har bygd avanserte prototyper og så har de neste 
fartøyene gått til utenlandske verft for komplett bygging.



... morgendagens løsninger

Tomorrow’s technology
delivered today

rolls-royce.com

Intelligence is revolutionising shipping operations, business 
and management as well as ship construction. Building on 
our decades of experience in aerospace data services, health 
management and marine automation & control we are 
supporting our customers to bring the next data based 
revolutions to the marine market. Solutions such as 
Autocrossing and Autodocking for ferries, optimisation and 
decision support and remote and autonomous operations. 

Trusted to deliver excellence

jotun.com

Stolt leverandør 
til norske redere og 
skipsverft i mer enn 90 år

heimli.com



Vår leverandørindustri ...

Våre kunder har ulike behov og preferanser, og ett kjennetegn 
ved norsk skipsbygging er stor fleksibilitet i leverandør- og 
utstyrsvalg. Verftene leverer det rederiene etterspør, og i 
regelen blir det da fartøy mer i form av «skreddersøm» enn 
standard produkter. 

Men uansett leverandør- og utstyrskonfigurasjoner så bygger 
vi fartøy med materialer og utstyr av høy kvalitet.
«Merkeleverandører» driver kontinuerlig produktutvikling, bla 
basert på erfaringer fra sjøfolk og skipsbyggere. Dette gir 
grunnlag for at rederi kosteffektivt skal kunne møte stadig nye 
krav/forventninger fra myndigheter og markedet, både på ny-
bygg og seilende skip. 

Dette samspillet er svært verdifullt og øker vår konkur-
ransekraft. Det gir også grunnlag for vellykket eksport av 
utstyr og materialer fra norske leverandører. En del norske 
utstyrsleverandører har utviklet betydelig eksport de sist 
tiårene. Om dette håndteres riktig, og ikke all produksjon og 

Et CTW fartøy (Crew Transfer Vessel) designet og bygd på Grovfjord Mek. til Northern Offshore Services (NOS), Gøteborg.  

Grovfjord Mek. er helt i front på design og bygging av Windfarm Servicekatamaraner og har hittil levert 13 slike. 

deretter utviklings/engineerings-kompetanse flyttes til utland-
et, vil det styrke vår maritime bransje. 

Men det har de siste 20 årene vært en betydelig trend med 
oppkjøp og samling av utstyrsselskaper. Deretter har vi op-
plevd betydelig utflytting av produksjon. Spesielt har vi sett 
det i utstyrsselskaper som har en større andel utenlandske 
eiere.  Men vi har også sett ny-etablering i bransjen, bla ved 
at dyktige folk har «hoppet av» og etablert selskaper. 

Det vil alltid være stor dynamikk innen vårt maritime leverandør-
marked, det har mange fordeler. Men nå ser vi at bla RRM, 
etter en tid med oppkjøp, samkjøring og flytting av produksjon, 
vurderer sitt eierskap til sin betydelige marine divisjon. Wärtilä 
hadde en liknende strategi som RRM hva angår vekst, men 
har vel i enda større grad flyttet ut aktivitet.  Det kan virke som 
norsk eierskap i større grad gir rom for langsiktighet, og øker 
utholdenheten i perioder med lav aktivitet. Dette får vi igjen i 
fullt monn når oppgangstidene igjen presenterer seg.  



... dyktige medspillere gir godt samspel

rappmarine.com

Topp moderne Peruansk stolthet seiler
med solid Rapp & Triplex utstyr ombord

Avansert forskningsfartøy med Rapp & Triplex 
høyteknologisk dekksmaskineri ombord 

En av verdens største leverandører av 
dekksmaskineri for fiskefartøyer og 
alle typer forskningsskip

Komple� dekksmaskineri 
inkludert vinsjkontroll-systemer 

100 år med fremdrift

bghyd.no

nogva.no



Arbeidsfolk ...

Arbeidsfolk på Baatbygg AS. Kompetanse, pågangsmot og humør!

Dyktige arbeidsfolk og entreprenører går ikke av moten, og 
vil være «in short supply» også i framtiden. Den som klarer 
å beholde egne gode ansatte, rekruttere og lære opp nye og 
samtidig hyre inn kvalifiserte folk har en konkurransefordel. 
Og de som oppnår godt samspel mellom alle skipsbyggerne 
på verftet, faste ansatte - innleide arbeidsfolk - entreprenører, 
kommer til å gjøre det best også framover. 

Et norsk verft ved normal drift har kanskje et forhold på fast 
ansatte vs innleide / entrepriser på 1:2. Har du for eksempel 75 
fast ansatte kan du i tillegg ha om lag 150 arbeidere innenfor 
porten samtidig, dvs 225 folk på verftet ved normal produks-
jon. For verft som gjør mye stålarbeid på eget anlegg i Norge 
kan andelen fast ansatte bli mindre. Det sier seg selv at godt 
samspel mellom alle som bygger båt på verftet er avgjørende. 

Vi er avhengige av underleverandører som vet hva det går 
i, tar på seg krevende oppgaver og har gode arbeidsfolk. 
Spesielt ser vi det innen disipliner som stålarbeider, elektro 
og innredning. Dette er ikke noe nytt, og heller ikke særegent 
for norske forhold. Man finner den samme organiseringen i 
Danmark, Polen og Tyrkia for å nevne noen. Årsaken er at 
et skipsverft har behov for fleksibilitet i arbeidsstokken da 
oppdragsmengden er svært varierende, tidspresset stort og 
fordi det er kostbart å ha ansatte gående ledig. Men vi trenger 
også kontinuitet hos våre fast ansatte, og arbeidsfolkene våre 
må ha forutsigbarhet i sine arbeidsforhold. Derfor var det en 
forfeilet politikk å halvere permisjonstiden til 26 uker, og det 
var «spesielt» å høre at begrunnelsen var «det grønne skiftet» 
og «omstilling». Skal vi få til reduserte klimautslipp er definitivt 
verftene våre, som er dyktige på å bygge ny teknologi og driv-
er miljøvennlig produksjon, en del av løsningen. Det er bra for 
alle, inkludert miljøet, at 26 ukers ordningen ble skrotet. 

I dag jobber det bla. en god del polske produksjonsarbeidere 
ved våre verft. Norge er regnet for å være et godt samfunn 
å være arbeidstaker i, og tilbyr ordnede forhold, høy og sik-
ker lønn, godt arbeidsmiljø og riktige HMS ordninger, samt 
interessante arbeidsoppgaver.  Kontinuitet er en viktig suk-
sessfaktor, og det er ikke uvanlig med langvarige relasjoner 
mellom verft og underleverandører. Det har ført til at noen 
polske arbeidere har fått fast ansettelse ved norske bedrifter 
, og gjerne med sin polske familie slått seg ned i Norge. De 
gir et viktig bidrag til at norske verft lykkes i konkurransen og 
klarer å skape verdier her i landet. 

At vi trenger utenlandske produksjonsarbeidere på rotasjon-
sordninger har mange årsaker, inkludert mangel på kvalifisert 
norsk arbeidskraft og for liten fleksibilitet i arbeidstids-be-
stemmelser. Når antall arbeidstakere per pensjonist redus-
eres betydelig med en voksende eldrebølge her i landet er det 
vanskelig å se for seg at behovet for utenlandsk arbeidskraft 
i norsk industri skal reduseres i årene som kommer. Vi fikk 
allmenngjøring for noen år siden, for å beskytte den norske 
industriarbeideren og i «lik lønn for likt arbeid» tankegang. 
Nå synes det som LO/Fellesforbundet har som mål å øke 
kostnadene ved utenlandsk arbeidskraft i Norge, bla gjennom 
20% økning i lønnskostnader ved «borteboer tillegg». LO/
Fellesforbundets holdning skyldes trolig i hovedsak tilfeller 
av grov utnyttelse av utenlandske arbeidstakere i landbasert 
byggeindustri i Oslo området, og er forståelig. Men det er lett 
å forestille seg at resultatet av en så vidt stor personal-kost-
nadsøkning vil medføre at mer av vår konkurranseutsatte 
skipsbygging / verftsproduksjon flyttes ut av Norge. Så i dette 
anliggendet bør både LO/Fellesforbundet, NHO og våre poli-
tikere trø varsomt.   



... vi trenger dem alle

YOUR PREFERRED SHIPBUILDING PRODUCTION PARTNER

Producer of complete ship hull construction 
including superstructure, wheelhouse and 
various outfitting works; both of aluminium 
and/or of black steel.

nvservice.no

vassnes.com



Medlemssverftene i NSSM er ulike i kompetanse, størrelse og satsinger men har det til 
felles at de er dyktige verft som gjør sine kunder bedre og skaper store økonomiske ring-
virkninger. Noen av verftene tilbyr egne design og har satset mest på nybygging, andre har 
utviklet infrastruktur og tjenestetilbud innen service/ombygging. Nedenfor er medlemsverf- 
tene per 1. januar 2018 presentert med geografisk hovedkontor fra sør til nord. 

SIMEK • Sted: Flekkefjord, Vest-Agder • Etablert: 1967
Eier: Iversen Holding • Ansatte: 150 • Sjef: Øyvind Iversen
Verftet er mest kjent for bygging av offshorefartøy og fiskefartøy.  
Har gode fasiliteter for innendørs produksjon, bla. overbygd, oppvarmet bedding på 96x19,5 m 
med løftekapasitet 340 tonn og kan sam menstille stor-seksjoner hjemme. 
Slagord «“The bitterness of poor Quality remains long after the sweetness of low price is forgotten”
www.simek.no • oyvind.iversen@simek.no • +47 38 22 66 66

Oma Baatbyggeri • Sted: Leirvik, Hordaland • Etablert: 1909
Eier: Oma familien • Ansatte: 35 • Sjef: Gustav Oma
Tradisjonsrikt verft kjent for bygging av aluminium passasjerkatamaraner, men også andre 
båter i aluminium. Byggingen skjer komplett på verftet. 
Eier også Oma Slip & Mek. Verksted som driver service/ombyggingsaktiviteter, 
og bla har beddinghall med kapasitet på inntil 40 m.
www.oma.no • post@oma.no • +47 53 40 98 00

Hellesøy verft • Sted: Løfallstrand, Hordaland • Etablert: 1945 • Eier: Hellesøy Holding 
Ansatte: direkte ansatte 20 + prosjektansatte <180 • Sjef: Øystein Hellesøy 
Tradisjonsrikt verft kjent for bygging av offshorefartøy og fiskefartøy, og har utrustet nybygg på 
inntil 115 m lengde. Organisasjonen er «slank» og verftet baserer seg på subcontracting i gjen-
nomføring av nybyggingsprosjekt. Slagord: «Din garantist for trygghet i alle ledd»
www.hv.no • hellesoy@hv.no • +47 53 48 26 00

Fitjar Mek. Verksted • Sted: Fitjar, Hordaland • Etablert: 1957
Eiere: Laco as • Ansatte: 70 • Sjef: Hugo Strand
Satser innen «fisk & havbruk», og har sammen med Heimli AS utviklet HFMV design for egen byg-
ging. Mest kjent for bygging av arbeidsbåter og fiskefartøy, men de senere årene også brønnbåter 
og prosessbåter. Har investert betydelig i infrastruktur siste 5 år. Slagordet er «Berre goe!». 
www.fmvas.no • post@fmvas.no • +47 53 45 72 00

Solund verft • Sted: Solund, Sogn og Fjordane • Etablert: 2003
Største eier: Wergeland Holding • Ansatte: 40 • Sjef: Morten Fuglum
Verftet er allsidig innen service/ombygging og satser også innen nybygging av fiskefartøy, 
brønnbåter og arbeidsbåter. Infrastrukturen er velutviklet og verftet har i dag dokk (syncrolift) 
med kapasitet 1000 tonn og 2 skipshaller, den største på 65 x 20 x 25 m LxBxH bygd i 2010. 
www.solundverft.no • post@solund.no • +47 57 78 60 10

Båtbygg • Sted: Raudeberg • Sogn og Fjordane • Etablert: 1943 
Eiere: mange • Ansatte: 52 • Adm. dir: Kjell-Inge Sjåstad
Kjernevirksomhet er ombygging- og reparasjon. Verftet har velutviklet infrastruktur bla med 
tørrdokk 148x25 m, sjøhall 80x30x24m LxBxH, slipp 100 m og 4.000 tonn.
Slagord: «Quality and efficiency since 1943»
www.baatbygg.no • office@baatbygg.no • +47 57 85 40 00

Stadyard • Sted: Raudeberg, Sogn og Fjordane 
Etablert: 1923 • Eier: Stadgroup • Ansatte: 30 • Sjef: Agnar Lyng.
Verftet er allsidig innen service/ombygging og satser også innen nybygging av fiskefartøy. 
Tidligere het verftet Blaalid. Slagord: «Stolte tradisjoner – nye tanker»
www.stadyard.no • post@stadyard.no • +47 57 84 99 00

Larsnes Mek. Verksted
Verksted. Sted: Larsnes, Møre og Romsdal • Etablert: 1981
Hovedeier: Rofisk as • Ansatte: 50 • Sjef: Jarle Gunnarstein
Verftet er kjent for bygging av fiskefartøy og brønnbåter, og gjør også servcie/ombygginger. 
Service stasjon  for Yanmar mediumspeed motorer. Rofisk er et ledende brønnbåtrederi og 
verftet kommer til å satse vidre innen nybygg av brønnbåter og fiskefartøy. 
Slagord: Kvalitet gjennom erfaring 
www.larsnes-mek.no • jarle@larsnes-mek.no • +47 70 02 64 00



Fiskerstrand Verft • Sted: Fiskerstranda, Møre og Romsdal • Etablert: 1909
Eier: Fiskerstrand Holding • Ansatte: 180 • Sjef: Magne Standal
Verftet er mest kjent som fergespesialist,  men har nylig bla. levert 2 brønnbåter og også bygd 
forbåter. Fiskerstrand har bred erfaring med miljøteknologi, bla i framdriftløsninger. Infrastruk-
turen er velutviklet, bla med flytedokk på ca 150m med løftekapasitet 7 000 tonn og verftet gjør 
mye service/ombyggingsarbeider. Eier designselskapet MultiMaritime. 
www.fiskerstrand.no • firmapost@fiskerstrand.no • +47 70 19 93 90

Aas Mekaniske Verksted • Sted: Vestnes, Møre og Romsdal • Etablert: 1911
Største eier: Maritime Holding • Ansatte: 55 • Sjef: Halvard Aas
Mest kjent for design og bygging av brønnbåter hvor verftet er verdensledende. Har også 
levert andre typer nybygg. Gjør også service/ombygging og har flytedokk 100m/ 3 700 tonn, og 
overbygd slipphall 68x24x30m LxBxH. Mottok i 2014 en internasjonal pris for entreprenørskap. 
Slagord: «Ship well done» • www.aasmek.no • office@aasmek.no • +47 71 18 98 00

Vaagland Baatbyggeri • Sted: Vågland, Møre og Romsdal • Etablert: 1927
Største eier: Vaagland Eiendomsselskap • Ansatte: 40 • Sjef: Kjell Hatlen
Mest kjent for bygging av fiskefartøy, men også for arbeidsbåter og seismikkfartøy. 
Gode verftsfasiliteter med overbygd tørrdokk 93x17x7m LxBxDybde indre mål, og seksjonshall 
på 1 100 m2. Tilbyr også service/ombygginger. Slagord: «Built it your way»
www.vaagland.no • vaagland@vaagland.no • +47 71 55 99 00

Vard Aukra • Sted: Aukra, Møre og Romsdal • Etablert: 1949
Hovedeier: Fincantieri • Ansatte: 90 • Sjef: Geir Larsen
Verftet er kjent for sine leveranser av fiskefartøy, ferger, kjemikalietankere, offshorefartøy og 
andre spesialfartøy. Verftet har utviklet en ny portefølje som spenner fra servicebåter og flåter 
til store fôrbåter og brønnbåter for akvakulturindustrien. Slagord: «Built on trust». 
www.vard.com og www.vardaquaculture.com • e-post: aukra@vard.com • +47 70 21 06 00

Moen Marin • Sted: Kolvereid, Nord-Trøndelag • Etablert: 2008
Eier: Moen Marin Group • Ansatte: 40 • Sjef: Terje Andreassen
Kjernevirksomhet er bygging av havbruksfartøy og havbruksplattformer, bla under merkenavnet 
NabCat hvor svært mange alu.båter er produsert. Bygger også mindre fiskebåter. 
Skipsbyggingstradisjoner fra 1920 tallet. Samarbeider med søsterselskapet 
Moen Marin Services som bla har tørrdokk. Slagord: «Solid forankret i det maritime miljøet».
www.moenmarin.no • post@moenmarin.no • +47 74 38 22 00

Salthammer Baatbyggeri • Sted: Vestnes, Møre og Romsdal • Etablert: 1896
Eier: L.H. Salthammer Eiendomsselskap • Ansatte: 40 • Sjef: Ove Amdam
De senere årene kjent som dyktig underleverandør av stål- og aluminiumskonstruksjoner 
til annen industri, bla. skipsseksjoner, vinsjerammer, tromler. Gjorde i 2015 comeback som 
nybygger ved å bygge «Fosnakongen» (25m arbeidsbåt) komplett ved eget verft. Eier også et 
maskineringsverksted. Slagord: «Når tid og kvalitet teller». 
www.salthammer.no • firmapost@salthammer.no • +47 71 18 82 88

Sletta Verft • Sted: Mjosundet, Møre og Romsdal • Etablert: 1946
Eier: Sletta familien • Ansatte: 45 • Sjef: Kåre Egil Sletta. 
Verftet er både innen nybygg og service/reparasjon. Hovedmarkedet er nybygg til oppdrettsnæ-
ringa, men også mindre fiskebåter. Rundt år 2000 var verftet et av de ledende innen brønnbåt-
bygging. Fasilitetene inkluderer flytedokk med kapasitet 600 tonn og produksjonshall på 25x18m. 
www.slettaverft.no • kaare@slettaverft.no • +47 71 64 77 50

Grovfjord Mek. Verksted • Sted: Grovfjord, Troms • Etablert: 1919 
Eiere: Grovfjord Industrier AS • Ansatte: 70 • Daglig leder: Bård Meek-Hansen
Kjernevirksomhet er bygging av arbeidsbåter i aluminium, komplett hjemme og av eget design. 
Verftet har siden år 2000 levert 129 fartøy, hovedsakelig til oppdrettsnæringen og offshorevind 
markedet. Infrastrukturen er ny og moderne, med bla 5 store produksjonshaller, innvendig kai, 
innvendig slipp, egen plasmaskjærer mm. • www.gmv.no • firmapost@gmv.no • +47 770 89 600
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