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virksomhetsrapport 2013 - farstad shipping asa

Våre verdier gir uttrykk for de holdninger og den kultur de  ansatte i Farstad Shipping  står  for.
Verdigrunn laget vårt gir klare føringer  for de prioriteringer som ligger, og  vil bli lagt til grunn 
for selskapets videre utvikling. Som et ledende supplyskipsrederi er vi avhengige av å ha 
 enga sjerte, kunnskapsrike og kompetente mennesker til å drive vår virksomhet på en sikker 
og   effektiv måte. En moderne og konkurranse  dyktig flåte er også en forutsetning for dette.  

INKLUDERENDE
Vi er initiativtagere og pådrivere til utvikling av 
næringen gjennom samhandling med kunder, leve-
randører og utdanningsinstitusjoner. Vi skaper 
til hørighet og styrke ved å dra nytte av og utvikle den 
enkelte medarbeider, ved å dele kunnskap og  
 erfaring, og ved å ta hensyn til individuelle behov.

SYNLIG & TRANSPARENT
Våre verdier innebærer en enhetlig og konsistent 
lederstil og en mar keds       tilpasset, transparent og 
in ter aktiv organisasjon. Vi står for våre beslutninger, 
og vi tilstreber å fremstå tydelig og gjenkjennelig. Vi 
bryr oss om og ønsker å være en positiv støttespiller i 
våre nærmiljøer. Vi for midler og  etterlever våre 
verdier i vårt daglige arbeid.

VÅRE VERDIER

SIKKERHETSBEVISST
Våre holdninger, vår årvåkenhet og vårt fokus på 
trygge operasjoner sikrer skadefri utførelse av opp-
gavene. Kompetanse, erfaring, gode holdninger og 
gjennomarbeidede ru tiner sikrer at jobben utføres 
riktig for våre kunder og miljøet. Farstad Shipping er, 
og skal være, en langsiktig og pålitelig arbeids giver og 
operatør.

VERDISKAPENDE
Vi skaper verdier for våre eiere, våre samarbeidspart-
nere, samfunnet og våre omgivelser. Vi er søkende og 
 ambisiøse pådrivere for konstruktive endringer. 
Satsing på den enkeltes trivsel, personlige utvikling og 
trygghet gjennom ordnede forhold gir økt verdi for 
ansatte i selskapet.

ETTERRETTELIG
Vi er pålitelige, sannferdige og viser handlekraft og 
lojalitet til beslutninger som er fattet.  Våre holdninger 
preges av integritet, vi tar ansvar og gjør det vi sier vi 
skal gjøre.
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  fa rs ta d shipping - motivas jon & mål

 V IS J O N 

BETTER BY FAR®

Gjennom å etterleve våre verdier skal vi videre-
utvikle selskapet slik at vi til enhver tid har en 
ledende og konkurransedyktig posisjon i de  
markeder hvor vi er representert.

FORRETNINGSIDÉ
Vi skal være en ledende leverandør av spesialisert 
offshore tonnasje til den internasjonale olje- og 
gassindustrien.

Farstad Shipping er et ledende supply   skips rederi innenfor vårt definerte virk som hets område 
av større og mer avanserte offshore supply skip. Vi er et verdidrevet selskap med   fokus  på 
sikkerhet,  kvalitet og effektivitet i våre tjenester. 

Vi har en overordnet målsetting om null skade på mennesker, miljø og materiell. 

Selskapets vekst skal være fundert på god lønnsomhet og finansiell  styrke.  
Vi har en målsetting om å gi våre eiere en konkurransedyktig avkastning.

Vi har fokus på store, avanserte skip innenfor ankerhånd tering, supply og subsea. Vi har fokus 
på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette er grunnleggende i all vår virksomhet og avgjørende 
for vår konkurranseposisjon. Vi har fokus på å stimulere og videreutvikle kompetanse, kunnskap 
og hold ninger hos våre ansatte.

Vi er en industriell aktør som har et langsiktig perspektiv på våre aktiviteter. Våre tjenester 
skal bidra til en bærekraftig utvikling for våre kunder og deres forretninger, samt legge 
grunnlag for en langsiktig verdiskapning til beste for aksjonærer, ansat te og samfunnet for 
øvrig. Vi har en lang siktig be frakt nings strategi.

MOTIVASJON & MÅL

MÅLSETTINGER

FOKUS

LANGSIKTIGHET

0SKADE PÅ MENNESKER 0SKADE PÅ MILJØ 0SKADE PÅ MATERIELL

5



A GREEN VESSEL PAINTED REDA GREEN VESSEL PAINTED RED

virksomhetsrapport 2013 - farstad shipping asa

SIKRERE TRANSPORT OG STØRRE KAPASITET
• Kan frakte mer enn 1600 m3 kjemikalieprodukter - 

dobbelt så mye som konvensjonelle forsyningsskip. 

• Med forbedret lastehåndtering reduseres risikoen for 
utslipp samt skader på mennesker og miljø. 

• Nytt krankonsept på cargo rail gir sikker håndtering 
av dekkslast. Kranen dekker hele lastedekket med 
rettlinjet horisontal bevegelse. 

• Produkttankene ombord er utstyrt med separate 
Deep Well Pumper for sikker håndtering av kjemi-
kalier via adskilte rørsystemer. 

RESIRKULERING OG TRYGG HÅND
TERING ETTER ENDT TJENESTETID 

• Alle materialer og alt utstyr er registrert 
med tanke på trygg håndtering i henhold til 
regelverk for IHS (Inventory of Hazardous 
Substances). 

• Utstrakt bruk av resirkulerbare materialer. 

• Kun godkjente materialer benyttes.  

• Bygget for lang levetid med minst mulig 
vedlikehold. 

GODKJENT FOR OPPSAMLING AV OLJEUTSLIPP
• Godkjenningen innebærer at skipet straks kan iverk-

sette oppsamling av olje etter utslipp.

Farstad Shipping tar de globale klimautfordringene på alvor. Gjennom utvikling av ny 
og fremtidsrettet teknologi, innovasjon og vilje til å investere i nye løsninger, forbedrer 
vi kontinuerlig kvaliteten og miljøvennligheten til våre skip. PSV Far Solitaire er 
spesielt utformet for å dekke olje- og gassindustriens økende behov for transport av 
kjemikalieprodukter til og fra offshoreinstallasjoner. Fartøyet har markedets mest 
omfattende liste over godkjente produkter som kan fraktes i skipets tanker uten å måtte 
søke om dispensasjon.

FAR SOLITAIRE SHIP OF THE YEAR 2012 1)  /  SUPPORT VESSEL OF THE YEAR 2013 2)

 

DESIGN  UT 754 WP   
BYGGEÅR  2012
VERFT  VARD Langsten / Yard No. 767  
LENGDE  (LOA) 91,6 m   
BREDDE  22,0 m   
DYPTGÅENDE  7,2 m
1) Skipsrevyen, 2) Offshore Support Journal
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  fa rs ta d shipping - a green vessel painted red

BETYDELIGE REDUKSJONER I DRIVSTOFFORBRUK
• «Wave Piercing» baugen samt optimal skrogform møter mindre 

 motstand i sjøen, dermed reduseres drivstofforbruket. 

• Diesel-elektrisk fremdriftssystem og styringssystemer i kombina-
sjon med optimalisert motorkonfigurasjon for høy effektivitet, gjør 
det lettere å tilpasse energiforbruket til den aktuelle driftsmodusen, 
noe som bidrar til redusert drivstofforbruk.

• Ved landligge kan landstrøm benyttes der dette er tilgjengelig.

• LED-belysning for mindre effektforbruk. 

• Variabel hastighetskontroll for propellere og utstyr reduserer 
energi behovet.

MINDRE UTSLIPP TIL LUFT
• Redusert drivstofforbruk gir mindre utslipp. 

• Katalysatorer som reduserer NOx-utslippene med mer enn 95%. 

• Miljøvennlige kjølemedier samt utstrakt bruk av sjøvannskjøling.

MINDRE UTSLIPP TIL VANN
• Ballastvann renses for marine organismer.  

• Clean Design-tanker som er plassert mot utvending skrog 
 inneholder kun vann. Dette hindrer utslipp av olje dersom det 
 oppstår skrogskader.

FORSVARLIG HÅNDTERING AV AVFALL
• Utstyr og prosesser for kildesortering av avfall. 

• Septik og gråvann behandles og renses i henhold til gjeldende 
 regelverk. 

DYNAMISK POSISJONERING 
• Ved lasting og lossing offshore, må skipet holdes i nøyaktig posisjon 

med propellere og ulike referansesystemer – dette kalles dynamisk 
posisjonering (DP).  Dette skipet har DP2-klasse – dobbel redundans. 

• DP HIL – reduserer risikoen for hendelser som skyldes feil på soft-
ware for dynamisk posisjonering. 

«SAFETY DOES NOT HAPPEN BY ACCIDENT»

Farstad Shippings målsetting om null skade på mennesker, miljø og materiell har vært retningsgivende for våre inves-
teringer i nytt utstyr og nye skip.

Selskapets holdninger, årvåkenhet og fokus på trygge operasjoner bidrar til skadefri gjennomføring. Kompetanse,  erfaring, 
gode holdninger og gjennomarbeidede rutiner sikrer at arbeidet utføres til beste for kunder, mannskap, miljø og materiell. 

De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi erverver oss erfaringsbasert kompetanse hver dag gjennom drift av  skipene. 
Denne kompetansen tilbakeføres til våre leverandører og bygges inn i nye produkter, som i neste omgang blir 
 implementert ombord i våre fartøyer.
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virksomhetsrapport 2013 - farstad shipping asa

2200 
ANSATTE TOTALT

FARSTAD SHIPPING ASA
GLOBALT SAMMENDRAG

KJØNNSFORDELING

DRIFTSINNTEKTER

25 PSV +2 NYBYGG 3 SUBSEA +2 NYBYGG

TALL = ANTALL SKIP

31 AHTS +1 NYBYGG

KONTORSEILENDE

4.007 NOK MILL 

8



16 AHTS

SINGAPORE

PERTH

MELBOURNE

10 PSV 0 SUBSEA

37 4710 765

47% AV TOTAL INNTEKT (1.901 AV 4.007 MILL.NOK)

AUSTRALIA / ASIA
SAMMENDRAG

859 
ANSATTE AV  TOTALT 2200 

KJØNNSFORDELING KONTORSEILENDE



11 AHTS

MACAÉ

RIO DE JANEIRO

4 PSV 3 SUBSEA

26 2219 425

30% AV TOTAL INNTEKT (1.187 AV 4.007 MILL.NOK)

BRASIL
SAMMENDRAG

492 
ANSATTE AV  TOTALT 2200 

KJØNNSFORDELING KONTORSEILENDE



ÅLESUND

ABERDEEN

48 5543 703

  fa rs ta d shipping - nordvest-europa

20% AV TOTAL INNTEKT (815 AV 4.007 MILL.NOK)

NORDVEST-EUROPA
SAMMENDRAG

10 PSV + 2 NYBYGG 0 SUBSEA + 2 NYBYGG

849 
ANSATTE AV  TOTALT 2200 

KJØNNSFORDELING

4 AHTS + 1 NYBYGG

KONTORSEILENDE
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AHTS
59%

PSV
35%

SUBSEA
6%

virksomhetsrapport 2013 - farstad shipping asa

NØKKELTALL 2013

FØRSTE KVARTAL ANDRE KVARTAL

DRIFTSINNTEKTER

4.007
NOK MILL

Driftsinntekter*

EBIT

Resultat etter skatt

Tall i NOK mill.

Driftsinntekter*

EBIT

Resultat etter skatt

Tall i NOK mill.

996,6

205,4

4,1

914,8

173,3
82,1

*inkl. gevinst v/salg
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  fa rs ta d shipping - nøkkeltal l 2013

MARKEDSVERDI  SKIP NOK MILL

17.706
FRAVÆRSSKADEFREKVENS (LTIF)

0,77 1)

BOKFØRT VERDI SKIP NOK MILL

13.976
PERSONSKADER MED MEDISINSK BEHANDLING (TRCF) 

3,22 2)

BOKFØRT EGENKAPITAL NOK MILL

6.878

TREDJE KVARTAL FJERDE KVARTAL

Driftsinntekter*

EBIT

Resultat etter skatt

Tall i NOK mill.

Driftsinntekter*

EBIT

Resultat etter skatt

Tall i NOK mill.

1) LTIF: Fraværsskadefrekvens pr. million arbeidede timer.

2) TRCF: Personskadefrekvens med medisinsk behandling pr. million arbeidede timer.

1.073,5

283,2
127,2

1.029,4

207,6
46,7
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virksomhetsrapport 2013 - farstad shipping asa

FØRSTE KVARTAL ANDRE KVARTAL

545 NOK MILL
Nye avtaler i Øst-Afrika, Brasil, Australia og Norge verdt 
NOK 545 millioner ble annonsert.

675 NOK MILL
Nye avtaler i Brasil verdt NOK 
675 millioner ble annonsert.

Farstad Shipping ASA inngikk avtale med Vard 
Group AS om bygging av et subsea/IMR fartøy  
(Vard 3 07-design). Skroget bygges ved Vard Tulcea, 
Romania og utrustning vil finne sted ved Vard Langsten. 
Levering av skipet vil finne sted i mars 2015.

NYBYGG
JANUAR: Farstad Supply AS tok levering av PSV  
Far Spica fra Vard Langsten, Norge.  
FEBRUAR: Farstad Shipping Pte. Ltd., Singapore, tok 
levering av PSV Far Sitella fra Vard Vung Tau, Vietnam. 
MARS: Farstad Supply AS tok levering av AHTS Far 
Senator fra Vard Langsten, Norge. 

NYBYGG
MAI: Farstad Supply AS tok levering av PSV Far 
Starling fra Vard Vung Tau, Vietnam. JUNI: Farstad 
Supply AS tok  levering av AHTS Far Statesman fra 
Vard Langsten, Norge. 

KARANBA
I april ansatte Farstad Shipping  i Brasil fem studenter 
fra Karanba som hadde gjennomført seks måneders 
utdanning i regi av den brasilianske marinen. Gjennom 
å støtte Karanba bidrar vi til å gi disse ungdommene 
mulighet til utdanning og jobb. 

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen ble avholdt 15. mai, og styrets 
forslag til utbytte på NOK 3,00 ble godkjent. 

AHTS 
Lady Cynthia 
ble solgt. 

VIKTIGE HENDELSER 2013

PSV 
Lady Kari-Ann 
ble solgt. 

SALG

SALG
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  fa rs ta d shipping - vik tige hendelser 2013

TREDJE KVARTAL FJERDE KVARTAL

1.100 NOK MILL
Nye avtaler i Brasil verdt NOK 1,1 milliarder ble 
annonsert. 

AUSTRALIA
Farstad Shipping kunne i 2013 markere at det er 10 
år siden vi overtok 100% av vår aktivitet i Australia fra 
P&O Maritime. Selskapets historie i denne regionen går 
tilbake til 1988 da skipet Far Tracer gikk til Australia. 
I 1997 innledet vi et Joint Venture sammen med P&O 
Maritime som fikk navnet PR International Offshore 
Services. Dette selskapet ble 100% oppkjøpt i 2003.

Farstad Shipping ASA inngikk avtale med Vard Group 
AS om bygging av et subsea/IMR fartøy. Nybygget er av 
samme design som ble kontrahert i februar. Skroget vil 
bli bygget ved Vard Tulcea, Romania og utrustning skjer 
ved Vard Langsten. Skipet leveres i juli 2015.

GULL TIL ÅRSRAPPORT
Farstad Shipping mottok gull for sin årsrapport i klassen 
for «små og mellomstore børsnoterte selskaper» under 
Farmandprisen. Vi var også nominert til prisen «Beste 
Årsrapport» i klassen «alle børsnoterte selskaper», 
som ett av fem selskaper. I tillegg mottok vi bronse for 
«Beste Nettsted 2013» i klassen «alle børsnoterte 
selskaper». Prisene er en stor anerkjennelse av vårt 
arbeid for åpen og informativ kommunikasjon. 

LIKESTILLINGSPRIS
Farstad Shipping i Australia fikk sølv for sin innsats 
for likestilling etter å ha deltatt i en vurdering av beste 
praksis på arbeidsplassen med hensyn til likestilling. 
Vurderingen ble gjennomført i regi av Australian 
Women in Resources Alliances (AWRA). 

500 Nye avtaler i Australia og Brasil 
verdt NOK 500 mill. ble annonsert. 

NOK MILL

0

500

1000

1500

2000

2013

FARSTAD SHIPPINGS UTVIKLING I AUSTRALIA/ASIA 2003 - 2013 NOK MILL 

Driftsinntekter

EBIT

2012201120102009200820072006200520042003
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virksomhetsrapport 2013 - farstad shipping asa

1956 
Sverre Farstad & Co. ble etablert i 1956 som et 
tradisjonelt shippingrederi, og kontraherte sitt første 
skip, M/S Farland, et malmskip for levering i 1959.

1956 – 1980 1980 – 1990

I 1986 kjøpte vi det meste av Wilhelmsens 
offshoreflåte, totalt åtte skip. I tillegg ble det inngått 
avtale om disponering av fire andre skip. I 1989 inngikk 
Farstad Shipping avtale om kjøp av flåten til Seaforth 
Maritime i Aberdeen, som bestod av 8 skip. Etter 
disse to oppkjøpene var Farstad Shipping det største 
offshorerederiet i Nordsjøen med 26 skip.

1986
1989

1989 ABERDEEN
Som en følge av veksten på britisk sektor, etablerte 
Farstad Shipping et eget selskap i Aberdeen i 
1989. Farstad Shipping Ltd. ble opprettet som et 
drift- og markedsføringsselskap for selskapets skip 
på britisk sokkel. Farstad Shipping Ltd. ble i 2002 
et skipseiende selskap tilpasset den nye britiske 
rederiskatteordningen.

BØRSNOTERING 1988
Selskapet ble børsnotert i 1988 under tickerkoden FAR.
Det børsnoterte selskapet Herness Shipping ble overtatt 
og etablert som skipseiende supplyselskap på Oslo Børs. 
Navnet ble endret til Far Shipping.

OVERGANG TIL OFFSHORE
Tidlig på 1970-tallet solgte selskapet seg ut av det 
tradisjonelle shipping-segmentet, og satt igjen med 
midler som muliggjorde en satsing på offshore service- 
skip til det nye og voksende markedet i Nordsjøen.  
I 1973 kontraherte rederiet sitt første forsyningsskip, 
et ankerhåndteringsfartøy av typen UT 704.

NORD-
SJØEN 

HISTORIEN

0
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1988 2000 20071995

KURSUTVIKLING FAR-AKSJEN 1988 - 2013

2013

NOK
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  fa rs ta d shipping - historien

A GREEN VESSEL PAINTED RED
Vi opererer i en konkurranseutsatt næring hvor 
kravene til helse, miljø, sikkerhet og effektivitet krever 
kontinuerlig videreutvikling og innovasjon. 

Farstad Shipping har siden 1990 kontrahert 66 skip til 
en verdi av ca. NOK 22 mrd. Kundenes krav  har vært en 
viktig kilde til innovasjon, sammen med våre egne krav 
om en sikrere og mer miljøvennlig operasjon.  
 
I 2009 ble Far Samson kåret til «Årets Skip» av både 
Offshore Support Journal og bransjemagasinet 
Skipsrevyen. I 2012 ble Far Solitaire tildelt de samme 
prisene. Dette skipet var også en viktig årsak til at vi 
mottok prisen «Årets Nyskaper» samme året.

OFFSHORE
SIMULATION 

CENTRE

1990 – 2000 2000 - 2013

FULLINTEGRERT REDERI
Selskapet ble i 1993 et fullintegrert rederi ved at alle 
funksjoner (skipseier, drift og markedsføring) ble samlet i 
samme konsern under navnet Farstad Shipping ASA.  

2006 SINGAPORE
Farstad Shipping Pte. Ltd. i Singapore ble etablert som 
skipseiende selskap i 2006. 

BOS 
BRAZIL OFFSHORE SERVICES
For å videreutvikle satsingen på supplyskip i Brasil, ble 
Brazil Offshore Services (BOS) etablert i Macaé, Brasil i 
1999, sammen med brasilianske Petroserv S.A. Selska- 
pet ivaretok drift, lokal bemanning og markedsføring av 
Farstad-flåten i Brasil. I perioden 2005 til 2007 fikk 
selskapet levert tre AHTS bygget ved brasilianske verft. 
I 2011 ble selskapet overtatt 100% og endret navn til 
Farstad Shipping S.A, og i 2012 etablerte vi egne 
kontorer i Rio de Janeiro.

IOS
P/R International Offshore Services ANS 
(IOS) ble i 1997 etablert som et «joint 
venture» mellom Farstad Shipping og P&O i 
Australia. Etableringen ga Farstad Shipping 
tilgang til australske og sørøst-asiatiske 
farvann. Farstad Shipping overtok i 2003 
P&O sin andel i IOS-flåten, og samtidig ble 
også P&Os driftsselskaper i Melbourne og 
Perth overtatt.

AUSTRALIA
1997

1999 

Selskapet eier og opererer 
et offshore simulator senter i 
Perth, Australia. Senteret ble 
åpnet i desember 2011, og er 
viktig for Farstad Shippings 
satsing på utvikling og 
opplæring av våre seilende. 
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KONSERNSJEFEN HAR ORDET

I et overordnet bilde ser vi at offshorenæringen stadig 
 endrer seg i en teknologisk mer komplisert retning. Aktø-
rene i den samme næringen utfordrer hverandre gjensidig 
på å levere bedre og mer effektive operasjoner i havet. 
Begrepet «i havet» gir stikkordet for det karakteristiske 
ved moderne offshoreaktivitet. Mer og mer av produk-
sjonsprosessene blir lagt til havbunnsløsninger uavhengig 
av plattformer, eller i nær samhandling med overflate-
anlegg på nye eller gamle plattformer. Krav til høyere 
reservoar utnyttelse, lokalisering av felt i områder med 
store havdyp og samtidig behov for kostnadseffektive 
løsninger, gir betydelige utfordringer for næringen. 

Gjennom året har den fremtidige oljeprisutviklingen vært 
gjenstand for usikkerhet, og i tillegg indikert en nedad-
gående trend. Lønnsomheten hos de store oljeselskapene 
er svak, og konsekvensen er et betydelig kostnadspress 
utover i hele verdikjeden. Dette inkluderer også offshore 
supply-skips sektoren. 

Dette er en utfordrende situasjon i forhold til vår målset-
ting om stadig bedre resultat innen både sikkerhet og 
miljø, samtidig som de økonomiske resultatene må ligge 
innenfor akseptable nivå.

Vårt økonomiske resultat i 2013 reflekterer et marked 
med til tider betydelig overkapasitet. I særlig grad har 
dette gjort seg gjeldene i Nordsjø-markedet, men er også 
godt synlig i de andre geografiske segment hvor vi har en 
vesentlig aktivitet. Asia og Australia preges av sterk kon-
kurranse både fra lokale og internasjonale aktører som 
søker å utvide sin aktivitet i området. I Brasil har tender-
aktiviteten tatt seg opp, og vi har også lykkes i å utvide vår 
aktivitet i dette markedet i samme periode. 

Resultatene våre innenfor HMS er gode, men ikke i tråd 
med vårt overordnede mål om null skade på mennesker, 
miljø og materiell. Her ser vi en positiv gevinst av lang-
siktig og målrettet arbeid, men også en understreking av 
det faktum at sikkerhet i operasjon er «ferskvare», og må 
derfor kontinuerlig utvikles og bearbeides for at vi skal 
kunne oppnå vår null-målsetting.

Vi har gjennom 2013 tatt levering av fem nye skip, hvorav 
to ankerhåndteringsskip (AHTS) og tre plattform supply-
skip (PSV). I samme periode har vi solgt to av våre eldste 
skip, en AHTS og en PSV. Ved årets utgang bestod flåten 
av 59 skip, en netto tilvekst på tre skip og samtidig en re-
duksjon av verdivektet gjennomsnittsalder fra 7,4 år til 
7,0 år. I tråd med selskapet sin strategi om sterkere fokus 
på subsea-segmentet, har vi i perioden kontrahert to 
avan serte IMR fartøy ved Vard Langsten i Norge. Disse 
skal leveres i henholdsvis mars og juli 2015.

Kontinuerlig fornyelse av flåten er et viktig ledd i den lang-
siktige målsettingen om å eliminere skadelige utslipp til 
sjø og luft. Samspillet mellom kompetente og engasjerte 
mannskap og moderne, energieffektive skip, gjør oss i 
stand til å operere med et stekt redusert miljøavtrykk. 
CO2 utslippet er redusert med mange titalls prosent sam-
menlignet med tidligere, og NOx utslippet kan reduseres 
med over 95%. Når markedet fremover vil etterspørre 
mer aktivitet i Nordområdene, er det fundamentalt viktig 
at vi og resten av næringen fortsetter å utfordre hver-
andre i å utvikle stadig mer miljøvennlige løsninger til an-
vendelse ombord i våre skip. Et aktivt og stimulerende 
samspill innen den maritime klyngen, som Farstad 
 Shipping er en sentral del av, vil også i fortsettelsen være 
avgjørende for å sikre en slik utvikling.

Med forankring i våre verdier ser vi frem mot å videreut-
vikle vår kapasitet og kompetanse i tråd med de utfordrin-
ger og behov som våre kunder etterspør. Vår næring er i 
stigende grad global i sin natur.  Farstad Shipping vil i kraft 
av godt samspill mellom våre operasjonsenheter i de ulike 
regionene fortsette å være en handlekraftig og effektiv 
leverandør i det internasjonale bildet. Nøkkelen til å lykkes 
med videre økonomisk bærekraftig og miljøvennlig utvik-
ling av selskapet samt våre tjenester, ligger i et fortsatt 
fokus på våre menneskelige ressurser.

Rederiet Farstad Shipping sine resultater for året 2013 kan beskrives med mange ulike 
 parametere, alt avhengig av hvilke sider av årets aktivitet man ønsker å se nærmere på. Disse 
ulike vinklingene er godt presentert i årets  Årsrapport og denne Virksomhetsrapporten. 

karl-johan bakken - konsernsjef
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SVERRE A. FARSTAD (f. 1952) 
STYRELEDER

Styremedlem siden 1988. 
Siviløkonom Heriot-Watt 
 University, Edinburgh, Skottland. 
Styreleder i Tyrholm & Farstad AS. 
En rekke tillits- og styreverv innen 
bank, forsikring og Norges 
Rederiforbund.

ASTRID KOPPERNÆS (f. 1957)
STYREMEDLEM

Styremedlem siden 2007. 
Sivilingeniør NTH, M.Sc. Stanford 
University. Diverse stillinger som 
petroleumsingeniør og leder innen 
oljeindustrien i Norge og Storbri-
tannia siden 1984. Konsulent for 
operatører og serviceselskap i 
Aberdeen, Skottland.

PER NORVALD SPERRE (f. 1946)
NESTLEDER

Styremedlem siden 1990. 
Juridisk embetseksamen 1972, 
Oslo. Advokat med møterett for 
Høyesterett. Praksis fra bank m.v. 
Egen advokatpraksis fra 1977. 
Fra 2000 partner i advokatfirmaet 
Schjødt DA. En rekke styreverv 
innenfor rederi- og rederirelaterte 
virksomheter.

STYRET I FARSTAD SHIPPING
Farstad Shippings styre består av syv medlemmer, hvorav tre kvinner og fire menn. 
 Styrets lovpålagte oppgaver omfatter den overordnede forvaltning og kontroll av selskapet. 
Ingen av styremedlemmene har ledende stillinger i selskapet.

20



  fa rs ta d shipping - st yret i farstad shipping

MADS ANDERSEN (f. 1965)
STYREMEDLEM

Styremedlem siden 2013. 
Andersen har 25 års erfaring fra 
olje- og gassindustrien, og var 
tidligere konserndirektør i Aker 
Solutions ASA. Er i dag 
konserndirektør i OneSubsea, 
en ledende leverandør innen 
subsea prosess- og produk-
sjons utstyr, eid av Cameron og 
Schlumberger. 

GRO BAKSTAD (f. 1966)
STYREMEDLEM

Styremedlem siden 2005. 
Siviløkonom NHH og statsautori-
sert revisor. Variert bakgrunn fra 
revisjon, rådgivning, finans og 
offshoreindustrien. Har vært del 
av konsernledelsen i Posten 
Norge AS siden 2006, først som 
CFO/ konserndirektør økonomi 
og finans, og nå som konserndi-
rektør Divisjon Post. Styre-
medlem i Veidekke ASA.

JANNE-GRETHE  
STRAND AASNÆS (f. 1963)
STYREMEDLEM
Styremedlem siden 2005.
MBA University of San Fran-
cisco og autorisert finansana-
lytiker. Diverse stillinger som 
finansanalytiker og portefølje-
forvalter innen kapitalforvalt-
ning. Administrerende direktør 
i Strand Havfiske AS siden 
2000. Medlem i program styret 
for Maroff 2 i Forskningsrådet 
siden 2010. 

LEIF-ARNE LANGØY (f. 1956)
STYREMEDLEM

Styremedlem siden 2013. 
Siviløkonom NHH. Tidligere 
konsernsjef i Aker. Besitter i 
dag en rekke styreverv, blant 
annet som styreleder i DNV GL 
AS, Kværner og Sparebanken 
Møre.
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Selskapets ledelse består av konsernsjef og finansdirektør som er ansatt ved selskapets  
hovedkontor i Ålesund.

KONSERNLEDELSEN

TORSTEIN L. STAVSENG (f. 1953)
FINANSDIREKTØR 

Stavseng har hatt stillingen som finansdirektør  
og vært med i selskapets ledergruppe siden 1991. 
Stavseng startet i Farstad Shipping i 1988. Han 
har en Mastergrad fra Norges Handelshøyskole 
(NHH) i Bergen. Før han begynte i Farstad 
Shipping, hadde han 6 års erfaring innenfor 
bankvirksomhet. 

KARL-JOHAN BAKKEN (f. 1958)
KONSERNSJEF 

Bakken tiltrådte stillingen som konsernsjef 1.      jan  uar 
2006. Han var tidligere ansatt i stillingen som 
direktør for marked og drift fra juli 1999. Bakken 
kom til Farstad Shipping med 15 års internasjonal 
erfaring fra skipsdesign og skips byggings indust rien, 
sist som viseadmini strerende direktør ved Ulstein 
Ship Technology AS og administrerende direktør ved 
Ulstein Trading Ltd. AS. Bakken har en M.Sc. i Naval 
Architecture fra Norges Tekniske Høgskole (NTH) i 
Trondheim (1984).
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Selskapets hovedkontor er i Ålesund. Øvrig virksomhet drives ut fra selskapets kontorer i 
Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro.

SELSKAPSSTRUKTUR

SELSKAPSSTRUKTUR FARSTAD SHIPPING
Konsernets hovedkontor ligger i Ålesund. I tillegg til 
 Ålesund har vi driftsselskaper i Skottland, Brasil, Singa-
pore og Australia. Vi har skipseiende selskaper i Norge, 
Skottland, Singapore og Brasil. De skipseiende selska-
pene i konsernet er organisert innenfor de enkelte lands 
rederiskatteordninger. I gruppen inngår også et beman-
ningsselskap i Singapore og et simulatorsenter i Australia. 

AUSTRALIA/ASIA
Vårt selskap i Australia har drift og kommersielt ansvar for  
denne regionen på vegne av skipseiende selskaper i kon-
sernet. På grunn av de store avstandene i Australia og 
 konsentrasjonen av offshoreaktiviteten, har vi valgt å ha 
kontorer både i Melbourne og i Perth. Hovedkontoret for 
regionen ligger i Melbourne. Som et kompetansebyggende 
tiltak har vi etablert et eget simulatorsenter i Perth. Sel-
skapet i Singapore driver de av våre skip som til enhver tid 
befinner seg i Asia, og har i tillegg en viktig funksjon i for-
bindelse med dokking av skip i Singapore. Selskapet eier i 
tillegg egne skip. Våre skip på australsk sokkel bemannes 
av vårt selskap i Australia, mens skip i Asia bemannes 
gjennom vårt bemanningsselskap i  Singapore. 

BRASIL
Vårt selskap i Brasil har en såkalt “Brazilian Shipping 
Licence” og er derved autorisert til å innbefrakte skip 
med utenlandsk flagg for operasjon i brasiliansk farvann. 
Selskapet eier selv skip, og har i tillegg helt eller delvis 
driftsansvar for skip fra andre skipseiende selskaper i 
gruppen som arbeider på brasiliansk sokkel. De brasilian-
ske seilende på våre skip er alle ansatte i selskapet vårt i 
Brasil. I tillegg har selskapet ansatt seilende personell 
som har andre nasjonaliteter, men som er bosatt i Brasil. 

NORDVEST EUROPA
Skipsdriften i Nordvest-Europa ivaretas av morselskapet 
og vårt kontor i Skottland. Kontoret i Aberdeen er et fullt 
integrert shippingselskap som opererer både selskapets 
egne skip og skip eiet av andre selskaper i gruppen. Be-
manningen av skipene operert fra Norge administreres 
gjennom Farstad Shipping Aalesund AS. Hovedkontoret 
har også ansvaret for selskapets nybyggingsprogram.

FARSTAD SHIPPING ASA
ÅLESUND

80 ansatte

Farstad
Shipping S.A.

Macaé - Rio

490 ansatte
3 skip

Farstad Shipping 
Indian Pacific 

Pty. Ltd.

Melbourne

771 ansatte

Farstad Shipping 
Offshore  

Simulation Centre 
Pty. Ltd.

Perth

10 ansatte

Farstad
Shipping Pte. Ltd.

Singapore

11 ansatte
8 skip

Farstad Shipping 
Crewing Services 

Pte. Ltd.

Singapore

335 ansatte

Farstad
Shipping Ltd.

Aberdeen

23 ansatte
10 skip

Farstad
Shipping 

Aalesund AS

Ålesund

480 ansatte

Farstad
Offshore AS

Ålesund

Farstad
Construction AS

Ålesund

1 skip
2 nybygg

Farstad
Supply AS

Ålesund

34 skip
3 nybygg

P/R International
Offshore 

Services Ans

Ålesund

3 skip
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MENNESKER, 
MILJØ OG 
SAMFUNN

Menneskene i Farstad Shipping er vår viktigste 
ressurs. Kompetente og dedikerte mennesker i 
alle ledd i organisasjonen er hemmeligheten bak 
vår suksess og den stadige forbedringen av kva-
liteten i våre tjenester. Sikkerhet og utvikling av 
våre ansattes ferdigheter danner grunnlaget for 
alle våre operasjoner og aktiviteter.

VIRKSOMHETSRAPPORT  2013
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ANSATTE SEILENDE KONTORANSATTE

ROSS JANSSEN
Side 33

KURT ÅRSETH
Side 39

JENDERSON SILVA
Side 34 RAYMOND KASPERSEN

Side 41

CAROLINE DIAS
Side 45
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m en n esk er, mil j ø og sa m f u n n - mennesker  

NASJONALITETER KONTORER VISJON

LORRAE BURKE
Side 46

ROBERT (RAB) NEESON
Side 37

KJELL-HARALD SKOG
Side 31

TORSTEIN DAVIK
Side 75
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STYRENDE DOKUMENTER
Farstad Shipping er et verdidrevet selskap.  Vi skal være en ledende leverandør av tjenester til 
olje- og gassindustrien offshore innenfor våre satsingsområder.  De styrende dokumentene 
fastsettes av selskapets styre og skal være bestemmende for hvordan vi skal nå våre 
målsettinger.  De skal gi føringer for utviklingen av selskapets kultur, og sammen med 
selskapets verdier, bidra til at våre ansatte gjør de riktige valgene. Dokumentene danner 
grunnlaget for våre policyer, prosesser, prosedyrer og håndbøker.  

RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG 
SAMFUNNSANSVAR
Farstad Shippings retningslinjer for etikk og samfunns-
ansvar beskriver målene og reglene, samt forpliktelsen til 
å ivareta vår integritet i det daglige arbeidet. De gir 
 føringer for hva som er akseptabel adferd for våre ansatte 
og alle som representerer selskapet. Retningslinjene 
 angir hvordan vi skal utøve vår virksomhet, og under-
streker de etiske standardene vi skal arbeide i tråd med 
for å etablere tillit hos våre interessenter. Farstad Ship-
pings retningslinjer for etikk og samfunnsansvar bygger 
på selskapets verdier, og angir prinsipper og føringer for 
hva som er rett og galt i forhold til å ta beslutninger. 
 Videre gir retningslinjene, samt vår tilslutning til United 
 Nations Global Compact, klare føringer i forhold til prin-
sippene knyttet til menneskerettigheter, arbeids taker-
rettigheter, miljø og antikorrupsjon.

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Farstad Shippings prinsipper for god eierstyring og sel-
skapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdi-
skapning til beste for aksjonærer, ansatte og samfunnet 
for øvrig. «Norsk anbefaling for eierstyring og selskaps-
ledelse» (sist revidert 23.10.2012) er lagt til grunn for 
selskapets prinsipper innenfor dette området. Ledelsen 

og styret i Farstad Shipping vurderer årlig prinsippene for 
eierstyring og selskapsledelse, samt hvordan disse blir 
ivaretatt i konsernet. På selskapets hjemmeside finnes en 
nærmere beskrivelse av prinsippene for eierstyring og 
selskapsledelse.

ISM (INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT)
«International Safety Management» koden er den inter-
nasjonale standarden for sikker ledelse og operasjon av 
skip og forebygging av forurensing. ISM sertifisering er 
obligatorisk for alle passasjerskip og alle skip over 500 
GT i internasjonal fart, samt for rederier som opererer 
slike fartøy. Både rederiet og alle våre skip er sertifisert i 
  henhold til koden.  

ISPS (INTERNATIONAL SHIP AND PORT 
FACILITY SECURITY CODE) 
«International Ship and Port Facility Security» koden er 
den internasjonale standarden som fastlegger minimums 
sikkerhetsarrangementer for skip, havn og statlige myn-
digheter. ISPS sertifisering er obligatorisk for skip i inter-
nasjonal fart inkludert passasjerskip, lasteskip over 500 
GT og mobile offshore drilling enheter samt for havner som 
betjener disse skipene. Alle våre skip er sertifisert etter 
denne koden.
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SERTIFISERING ISO 9001:2008
Dette innebærer at vårt styringssystem er sertifisert 
 etter standarden for god kvalitetsstyring. Sertifiseringen 
utføres av en uavhengig tredjepart, og dokumenterer 
overfor blant annet våre kunder at de kan stole på at vi har 
innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte deres 
forpliktelser. ISO 9001:2008 er et spesielt godt verktøy 
for å redusere feil. Systemet identifiserer mulige feil før 
de oppstår, og hindrer at feil gjentar seg. En slik feilreduk-
sjon gir fordeler i form av økt sikkerhet og færre drifts-
avbrudd med påfølgende kostnadsbesparelser. Standar-
den er prosessorientert og legger vekt på løpende 
for bedringer og kundetilfredshet. Den er tilpasset alle 
virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet.

SERTIFISERING ISO 14001:2004
Dette innebærer at vårt styringssystem er sertifisert 
 etter standarden for god miljøledelse. Sertifiseringen er 
utført av en uavhengig tredjepart, og dokumenterer 
overfor blant annet våre kunder at de kan stole på at vi 
aktivt reduserer bedriftens og tjenestenes miljøbelast-
ning til et minimum. Standarden krever at bedriften utar-
beider miljø målsettinger og nødvendige ledelsessystem 
for å nå slike målsettinger. ISO 14001:2004 sertifise-
ringen fastsetter en god praksis for en «føre var» politikk 

for vår bedrifts innvirkning på miljøet. Med et ISO 
14001-sertifisert styringssystem, går vi lenger enn 
bare å oppfylle  regelverket. Vårt fokus blir på kontinuer-
lige forbedringer.

SERTIFISERING OHSAS 18001:2007
Rederiet ble sertifisert i henhold til OHSAS 18001:2007 
i desember 2013. OHSAS 18001:2007 gir oss et godt 
rammeverk for kontroll og forbedring innen helse og 
 sikkerhet relatert til arbeidsmiljø. Dette sertifikatet doku-
menterer at vårt ledelsessystem er målt opp mot en stan-
dard for god praksis, og funnet å være i samsvar med den. 
Sertifikatet er utstedt av DNV GL, og viser ansatte og 
 andre interessegrupper at vi arbeider etter «føre var» 
prinsippet for å sikre våre medarbeideres arbeidsmiljø.
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2 
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PROSESSER, PROSEDYRER OG HÅNDBØKER
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POLICYER
Farstad Shipping ønsker å befeste sin posisjon som et 
internasjonalt konkurransedyktig og lønnsomt selskap 
gjennom effektiv bruk av felles prosedyrer og arbeids-
prosesser. Basert på de føringene som ligger i selskapets 
styrende dokumenter, har Farstad Shipping utarbeidet en 
rekke policyer som skal regulere våre handlinger og beslut-
ninger i forhold til viktige områder. Myndighet og ansvar 
vedrørende policyene ligger hos selskapets konsernsjef.  

Farstad Shippings policyer gir føringer for vår atferd, 
handlemåte og våre beslutninger innenfor viktige områder 
som samfunnsansvar, etikk og transparens, menneske-
rettigheter, arbeidstakerrettigheter og helse, miljø og sik-
kerhet. Disse policyene er felles for hele konsernet og 
gjelder for våre ansatte og alle som representerer selska-
pet. Policyene finnes på vår hjemmeside. 

PROSESSER, PROSEDYRER OG HÅNDBØKER
Vårt styringssystem IMS (Integrated Management 
 System) tar utgangspunkt i våre styrende dokumenter og 
policyer, og gir retningslinjer for driften av selskapet og 
flåten. Styringssystemet omhandler forpliktelsene som 
Farstad Shipping har i forhold til HMS, overholdelse av 
lovfestede regler og reguleringer samt overholdelse av 
kontraktsmessige forpliktelser i forhold til operasjon og 
drift av skip. Styringssystemet er prosessbasert og blir 
kontinuerlig revidert og oppdatert for å sikre at gjeldende 
lover, forskrifter og interne krav til enhver tid blir over  holdt. 
Våre prosesser beskriver de funksjonskrav som stilles til 
våre operasjoner. Våre prosedyrer og håndbøker omfatter 
dokumentasjon knyttet til aktiviteter og kontrollrutiner 
innen hvert fagområde. Ansvaret for prosesser, prose-
dyrer og håndbøker ligger hos den respektive prosesseier. 

Selskapet har de siste årene gjennomført et prosjekt som 
omfatter innføring av felles arbeidsprosesser og prose-

dyrer som skal være gjeldende for hele konsernet. Inn-
føringen av felles arbeidsprosesser støttet av felles IT-
systemer, har resultert i økt integrasjon og samhandling 
og dermed en forbedring av informasjonsflyten. Dette 
gjelder både mellom selskapets regionskontorer, internt 
på hvert kontor og mellom skip og land. 

I 2012 startet vi en omfattende revisjon av IMS for ski-
pene med henblikk på å øke kvaliteten på systemet, gjøre 
det mer brukervennlig og samtidig sikre at systemet 
reflekterer Farstad Shippings vedtatte felles praksis. 
Revisjonen fortsatte i 2013, og skal være fullført i løpet 
av første halvår 2014. Våre innkjøps- og tekniske drifts-
av delinger startet revisjon av sine prosesser i 2013, og vil 
fortsette med opplæring og implementering i siste halv-
del av 2014. Mannskapsavdelingene vil starte revisjon av 
sine prosesser i andre halvdel av 2014. Som et ledd i å 
gjøre styringssystemet mer brukervennlig for våre 
ansatte, ble det besluttet å publisere dette i et felles 
dokumenthåndteringssystem. Systemet tar høyde for at 
brukerne har behov for ulik informasjon, og gir oss mulig-
het til å gjøre endringer og distribuere disse til hele kon-
sernet i løpet av 24 timer. Opplæring og trening i bruk av 
systemet både blant kontoransatte og seilende står sen-
tralt i arbeidet med å sikre at våre operasjoner er i henhold 
til Farstad beste praksis.

BEREDSKAP
Rederiet har de senere år gjennomført en omfattende 
oppgradering av beredskapssystemet på tvers av kon-
sernet, for å stå bedre rustet til å håndtere en eventuell 
krisesituasjon. Dette innebærer at vi nå har et felles sys-
tem og handlingsmønster uavhengig av region og opera-
sjonsområde. Vi har i samarbeid med profesjonelle 
eksterne aktører prioritert styrking av kompetansen innen 
beredskapshåndtering gjennom øvelser og trening for 
dedikert beredskapspersonell. 
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KJELL-HARALD SKOG
ARBEIDSLEDER (BOSUN), FAR SAMSON

Brasil

Jeg mønstret på Far Sailor i 1991, og har vært i 
Farstad Shipping siden. Godt miljø og gode båter 
betyr mye. Nå er jeg arbeidsleder på dekk på Far 
Samson, og leder et arbeidslag på fire mann. Vår 
oppgave er å sørge for at alt det tunge utstyret på 
dekk er klart når en operasjon settes i gang.
 
Far Samson er et avansert subsea multifunksjons-fartøy 
for undervannsoperasjoner. Skipet er det kraftigste i sitt 
slag i verden, med en bollard pull på 423 tonn. Det 
trengs. Den operasjonen Far Samson er mest kjent for, 
er å pløye furer til rørledninger på havbunnen. Vi pløyer 
furen, rørledningen legges nedi og vi fyller furen igjen 
med oppløyd masse slik at ledningen ligger beskyttet. 
Plogen alene veier 250 tonn. Likevel utføres arbeidet 
med en utrolig presisjon. Ombord har vi det mest avan-

serte utstyret som er tilgjengelig i dag, og jeg og mine 
kolleger ser hele tiden det som skjer på havbunnen. 

Til daglig er vi 90 – 100 personer ombord. 30 av oss er 
fra Farstad Shipping, og vi utgjør skipets mannskap. 
De øvrige personene ombord er fra oppdragsgiveren 
Saipem, samt fra ulike spesialistfirmaer som utfører 
jobber under operasjonene. Alle har sitt eget utstyr og 
sitt eget personell til å håndtere det. Totalt representerer 
vi mer enn 15 nasjonaliteter, noe som medfører at 
samarbeid og respekt er helt nødvendig. Selv har jeg tre 
polske matroser på laget mitt, og vi jobber veldig godt 
sammen. 

Sikkerhet og HMS er en livsstil på Far Samson. Med flere 
operasjoner i gang samtidig, må alle være fokusert og 
jobbe i henhold til regler og rutiner. Kulturen ombord er 
slik at du skal si ifra når det er på sin plass, og selv tåle å 
bli tilsnakket. Alle kan gjøre feil, uansett rang og selskap. 
Her passer alle på hverandre på en positiv måte. 
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OPPLÆRING OG UTVIKLING 
I Farstad Shipping har vi fokus på å videreutvikle våre 
medarbeidere, og vi bruker betydelige ressurser på hold-
ningsskapende arbeid og lederutvikling. Vi legger vekt på 
at våre ansatte til enhver tid overholder de kompetanse-
krav myndighetene og kundene fastsetter. Vi arbeider 
proaktivt med hensyn til utvikling av kompetansefrem-
mende tiltak som sikrer at selskapet ligger i forkant av 
næringen. I løpet av året har vi videreført arbeidet med å 
standardisere kurs på tvers av konsernet for å sikre at 
våre medarbeidere har de samme forutsetningene for å 
gjøre en god jobb. I 2013 ble det holdt en rekke kurs 
innenfor sikkerhet (STCW og NOG), operatørkurs, tek-
niske kurs, kurs i personlig utvikling samt andre typer 
kurs. Oppgradering av sertifikatene til de seilende i kon-
sernet representerer en betydelig investering. Dette 
omfatter blant annet studier ved maritime høyskoler rundt 
om i verden, med varighet fra seks til tolv måneder. I løpet 
av 2013 investerte Farstad Shipping i overkant av NOK 
85 millioner i opplæring og utvikling av våre ansatte.

Gjennom året har vi også implementert kompetanse-
fremmende tiltak hensyntatt regionale utfordringer.

Mannskapet ombord på våre skip representerer mange 
nasjonaliteter. Dette skaper utfordringer både i forhold til 
kommunikasjon og samarbeid ombord. Vi har i 2013 
videre ført språkkurs som et permanent tilbud på alle våre 
skip i Brasil. I tillegg har vi språklærere ombord på de av 
våre skip i Brasil hvor mannskapet består av flere nasjona-
liteter. Det brasilianske mannskapet lærer engelsk, mens 
det europeiske mannskapet lærer portugisisk. Det foku-
seres også på kultur og kulturforståelse på disse kursene. 
 Kursene har ført til bedre kommunikasjon og bedre forstå-
else av kulturelle forskjeller ombord. Utover dette har et 
pilotprosjekt om kulturforståelse blitt gjennomført 
ombord på noen utvalgte skip i 2013. Etter en evaluering 
av prosjektet, vil det eventuelt bli besluttet å gjennomføre 
en ut rulling på skipene i Brasil.

SIMULATORTRENING
En viktig del av vår kompetansebygging er simulator-
trening. Viktige elementer i simulatortreningen er lag-
trening, interaksjon og kommunikasjon mellom de ulike 
stillingene ombord, slik at mannskapet kan få trent på 
ulike operasjoner under kritiske og ekstreme  forhold.

Farstad Shipping har siden etableringen av Offshore 
Simulator Centre (OSC) i Ålesund brukt senteret til tre-
ning av egne ansatte. Flere av våre kapteiner har vært inn-
leid som instruktører ved senteret. OSC ble åpnet i 2004 
med utgangspunkt i et samarbeid og delt eierskap mellom 
Farstad Shipping, Rolls-Royce Marine, Marintek og Høg-
skolen i Ålesund.

Erfaringene fra OSC gjorde at Farstad Shipping i desem-
ber 2011 åpnet sitt eget simulatorsenter i Perth, Austra-
lia. Treningsopplegget ved senteret i Perth er utviklet i 
samarbeid med OSC og Høgskolen i Ålesund.

VÅRE MEDARBEIDERE
For å nå vår målsetting om å være en ledende aktør innen våre markedssegmenter, er vi 
avhengig av å ha kompetente og kunnskapsrike mennesker til å drive vår virksomhet på en 
sikker og effektiv måte. 

ROSS JANSSEN
OVERSTYRMANN, FAR SCANDIA

Australia

Jeg har ikke vært i Farstad Shipping lenger enn 
siden 2009, men jeg kjente selskapet og visste 
hvilken posisjon det hadde i olje- og gass-
industrien. Verdisamlingen bekrefter kulturen  
og tankegodset som har bragt oss til denne  
posisjonen.
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Å delta på verdisamlingen har vært veldig nyttig for meg. 
Jeg har fått forsterket forståelsen av den betydningen 
selskapet tillegger sine ansatte, og jeg har sett hvor 
nyttig det er at ansatte fra alle avdelinger får møte 
hverandre. Vi blir jo oppfordret til det, men her er vi 
plutselig under samme tak. Farstad Shipping legger store 
ressurser i å bevisstgjøre den enkeltes ansvar med 
verdiene som grunnlag. Tilbake får man medarbeidernes 
stolthet over å tilhøre rederiet. 

På mange arbeidsplasser er verdier bare festtaler og 
skuffefyll. I Farstad Shipping er det «du må stå for det du 
sier» som gjelder. Verdisamlingen er et godt eksempel. 
Her får alle komme med innspill og synspunkter, både 
negative og positive. Alt blir tatt på alvor og gitt en 

skikkelig vurdering. Respekt for hverandre og hverandres 
synspunkter er viktig for å løse utfordringer. 

Jeg er overbevist om at jeg kommer til å bruke lærdom-
men herfra både på jobb og i fritiden. Blant annet vet jeg 
nå hvordan jeg skal bli flinkere til å gi og motta tilbakemel-
dinger fra kollegene mine. I en bransje som er så underlagt 
regler og forskrifter gitt av rederi, kunder og myndigheter, 
er det avgjørende å kunne ta opp rutiner og forbedrings-
forslag uten at det blir personlig. 

Jeg ble forleden spurt  om hva selskapets verdier betyr for 
meg. Jeg mener at de uttrykker hva som kreves for å 
skape og vedlikeholde en kultur der de ansatte er positive, 
produktive og stolte av arbeidsplassen sin. 
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JENDERSON SILVA
LETTMATROS, FAR SAGARIS

Brasil

At jeg, Jenderson, en gutt fra Rio de Janeiro, skulle få 
disse mulighetene, hadde jeg aldri trodd. Oppveksten 
min var jobb, skole og fotball. Drivkraften var å skape 
et bedre liv for meg og familien min.  Min lykke var at 
jeg møtte nordmannen Tommy Nilsen i 2006, og ble 
invitert til å delta i prosjektet Karanba. Jeg har derfor 
vært med siden oppstarten av prosjektet.

 
Med utgangspunkt i fotball hjelper Karanba vanskelig-
stilte barn og unge fra Rio de Janeiro med utdannelse, 
utvikling og utfoldelse. Noen av oss fikk en seks måne-
ders intensivutdannelse i regi av den brasilianske marinen 
gjennom Karanba. Jeg er en av fem som fikk fulltidsjobb 
som matros i Farstad Shipping etterpå. Farstad Shipping 
er sponsor for Karanba, skjønner du. 

Jobben består i fortøyning, oppgaver på broa, vedlike-
holdsarbeid og mye annet. Det å få være en del av teamet 
ombord på Far Sagaris er det mest fantastiske jeg har 
opplevd. Jeg betyr noe, og får hele tiden tilført ny kompe-
tanse. Kaptein Gaute og alle de andre ombord deler 
kunnskap og erfaring på en flott måte, og ønsker å hjelpe 
meg til en lang karriere. Noe mer motiverende kan jeg ikke 
tenke meg. Både Farstad Shipping og Brasil som land, gir 
meg muligheter til å utdanne meg videre og hjelpe 
familien min til økonomisk trygghet.   

Jeg synes det er flott at Farstad Shipping engasjerer  
seg på denne måten, og gir ungdom som meg muligheten 
til et bedre liv gjennom utdannelse og arbeid. Gjennom 
Karanba og fotballen har jeg allerede fått reise til Norge, 
Sverige og Frankrike. Nå er målet mitt å forbedre engels-
ken min. Språk betyr mye når du vil utvikle deg i et 
internasjonalt selskap. 

Farstad Shipping er et godt sted å jobbe.
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I løpet av året har mer enn 450 ansatte deltatt på kurs  
ved simulatorsenteret i Perth, med varighet fra to til fem 
dager. Tilbakemeldingene har vært svært positive. Kur-
sene omfattet fagområdene dynamisk posisjonering, 
ankerhåndtering, plattform forsyningsoperasjoner og 
teamarbeid. 

Mange av våre ansatte har nå gjennomgått mer enn tre 
samlinger. Våre instruktører og administrasjonen ved sen-
teret har bidratt til å sette en ny standard for opplæring 
og kompetanseutvikling i denne regionen. Både våre egne 
ansatte og personer med erfaring fra simulatorsenteret i 
Ålesund, har bidratt til å utvikle vårt kurstilbud. 

I januar 2014 var Farstad Shipping Offshore Simulation 
Centre vertskap for den første Farstad Shipping Global 
Training Workshop. Denne workshopen samlet deltagere 
fra våre regionskontorer, og hadde fokus på kvalifika-
sjonsstandarder i Farstad Shipping.

REKRUTTERING
Farstad Shipping har vært, og skal fortsette å være, et 
selskap som tar ansvar for å lære opp sine ansatte til sjøs 
og på land. Vi rekrutterer aktivt, og besøker skoler og 
messer året rundt for å rekruttere unge studenter. Mer 
enn 150 ungdommer jobber for tiden som lærlinger eller 
kadetter hos oss.

Karanba er et sosialt prosjekt i Brasil som støttes av blant 
andre Farstad Shipping. Gjennom dette prosjektet tar vi 
inn et visst antall lærlinger hvert år. I slutten av april 
ansatte Farstad Shipping fem studenter fra Karanba som 
hadde gjennomført seks måneder med intensiv utdanning 
i regi av den brasilianske marinen. Gjennom å støtte 
Karanba bidrar vi til å gi disse ungdommene mulighet til å 
skaffe seg en utdanning og en jobb. Du finner mer infor-
masjon om dette prosjektet på side 47.

Gjennom programmet «Maritim Trainee» blir nyutdannede 
mastergradsstudenter rekruttert til vår landbaserte orga-

nisasjon i Norge. Dette er et toårig program i regi av Nor-
ges Rederiforbund. Opplegget skiller seg ut ved at en 
rekke virksomheter innen den maritime næringen deltar i 
programmet, og gir studentene stor bredde både i opplæ-
ring og nettverksbygging. Totalt fire av våre ansatte har 
deltatt i dette programmet.

I samarbeid med Woodside har vi gjennom flere år tilbudt 
et treningsprogram beregnet på urbefolkningen i regionen 
Kimberley i Australia. Gjennom programmet får de mulig-
heten til å sertifisere seg som matroser og motormenn. 
Matroslærlingene som blir tatt opp på dette pro grammet 
starter treningen med 14 uker på skolebenken for å forbe-
rede seg på jobben ombord. Etter dette må de gjennom en 
obligatorisk opplæring på 36 uker før de mottar sertifikat 
som matroslærling. Gjennom dette opplegget har de også 
muligheten til å utdanne seg videre. Farstad Shipping har 
per i dag 13 seilende som har deltatt i dette programmet.

VERDIER OG VERDISAMLINGER 
Farstad Shipping har som målsetting å styrke sin konkur-
ranseevne gjennom bevissthet på våre verdier, samt vår 
respekt for mennesker, miljø og samfunn.

Siden 2005 har vi hatt fokus på å gjøre selskapets verdier 
kjent for våre ansatte, og vi utviklet i den sammenheng 
vårt verdiprogram i 2006. Vi bruker betydelige ressurser 
på å styrke organisasjonen gjennom å arrangere verdi-
samlinger som en del av verdiprogrammet. 

Samlingene går over to dager, og deltakerne er både land- 
og sjøansatte. Verdisamlingene har som mål å utvikle en 
felles forståelse av verdiene i Farstad Shipping, samt å 
gjøre verdiene håndgripelige i daglige gjøremål og utfor-
dringer i jobben. Det legges vekt på å skape forståelse for 
ulike kulturer, samt sette fokus på kulturforskjeller og det 
individuelle ansvar med basis i verdiene. 

Vi leier inn lokale konsulenter innen ledelse- og organisa-
sjonsutvikling som faglig ansvarlige for opplegget i de 
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ulike regionene. Sammen med selskapets ledelse følger 
disse alle verdisamlingene, og er en viktig ressurs for å til-
passe programmet i de ulike regionene. Tilstedeværelse 
og engasjement fra selskapets ledelse er viktig med hen-
blikk på å skape forståelse for sammenhengen mellom sel-
skapets verdier, vår organisasjonskultur og derigjennom 
hvordan vi samhandler med hverandre og våre omgivelser.

I 2013 ble det gjennomført verdisamlinger i Norge, Skott-
land og Brasil. Vårt kontor i Aberdeen avsluttet første 
runde av verdisamlingene i 2013, mens samlingene vil 
fortsette i Brasil. Australia gjennomførte høsten 2013 en 
pilotsamling, og har startet ordinære verdisamlinger i 
2014. Vårt regionskontor i Singapore vil starte forbere-
delsene til verdisamlinger i løpet av 2014. Deltakelse på 
verdisamling er obligatorisk for alle våre ansatte, og det 
arrangeres verdisamlinger løpende for nyansatte.

HELSEN TIL VÅRE MEDARBEIDERE
Ombord på våre skip som opererer i Brasil, har vi i løpet av 
året gjennomført et prosjekt innen ernæring med fokus på 
sunne matvaner. Dette er også noe vår største kunde i 
regionen, Petrobras, legger vekt på. Kokkene som jobber 
ombord har fått opplæring i valg av råvarer og trening i til-
beredning av sunne matretter. I tillegg har vi hatt fokus på 
svinnreduserende tiltak både hos våre leverandører og 
ombord. Vi har også forhåpninger om at økt bevissthet om 
sunne råvarer vil resultere i mindre sykefravær på sikt. Et 
lignende prosjekt for rederiets skip som opererer i Nord-
sjøen hadde oppstart i 2013.

INTERN KOMMUNIKASJON
Farstad Shipping satser på utvikling og vedlikehold av fel-
les informasjonskanaler for hele konsernet. Gjennom 
dette arbeidet sikres regelmessighet og kvalitet i infor-
masjonen, samt at alle ansatte har tilgang til samme infor-
masjon. 

En viktig informasjonskanal er internmagasinet «FarInfo». 
Tanken bak «FarInfo» er å knytte ansatte og deres familier 

nærmere sammen på tvers av regionene gjennom å pre-
sentere ulike hendelser og jobbrelaterte situasjoner i 
rederiet. Magasinet kommer ut fire ganger i året, og blir 
distribuert hjem til alle våre medarbeidere. 

Ansatte og deres familier samt våre pensjonister har også 
tilgang til vår interne hjemmeside «Farstad Community». 
Denne siden blir oppdatert fortløpende med historier fra 
dagliglivet i Farstad Shipping. I 2013 ble Farstad Com-
munity tilgjengelig i fire ulike versjoner, administrert fra 
Norge, Skottland, Brasil og Australia/ Asia. Alle ansatte 
har tilgang til all informasjon som ligger her uavhengig av 
regionstilknytning.

«What’s Up…» er et månedlig nyhetsbrev som sendes ut 
fra de lokale regionskontorene. Nyhetsbrevet inneholder 
oppdateringer om hva landorganisasjonen arbeider med, 
og da spesielt i forhold til skipsdriften. Selv om dette er et 
lokalt nyhetsbrev, er også «What’s Up» tilgjengelig for alle 
våre ansatte på tvers av regionene, og foreligger både på 
lokalt språk og engelsk. 

I 2012 ble det sendt ut en global spørre unde rsøkelse til 
alle ansatte. Undersøkelsen hadde fokus på dagliglivet på 
arbeidsplassen, den enkeltes behov for informasjon og 
hvordan vi kommuniserer internt. Resultatene av denne 
undersøkelsen viste at våre verdier er godt kjent blant 
flertallet av de som deltok. Det fremkom imidlertid ønsker 
om flere kommunikasjonskanaler for lettere tilgang til 
informasjon, samt deling av erfaringer og ideer. 

Med dette som bakgrunn ble det høsten 2013 etablert et 
sosialt forum hvor ansatte knyttet til hovedkontoret i 
Norge fikk tilbud om å delta. Erfaringene herfra er gode, 
og det vil nå tilrettelegges for at alle ansatte i rederiet får 
tilgang til dette. Det vil således bli en felles, uformell 
møteplass for alle som jobber i selskapet.

VELFERD 
Selskapet har utviklet en rekke velferdstilbud både for 
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ROBERT (RAB) NEESON
KOKK, FAR SPLENDOUR 

Nordvest-Europa

Jeg har jobbet som kokk ombord i syv Farstadskip 
gjennom 21 år. Det har blitt mange måltider og mange 
takk for maten. Jeg tenkte neppe at alle disse 
 måltidene skulle lages til i samme rederi, da  jeg gikk 
om bord i Far Centurion i Aberdeen i 1993. Men når 
du trives, så.
 
PSV’ene er offshoreindustriens lastebiler. Vi går i skyttel-
trafikk fra basen på land og til plattformene og riggene 
med alt de trenger for å holde det gående, og alt de må få 
bragt til land. Far Splendour går på en langtidskontrakt for 
Peterson og har Den Helder i Nederland som base. 

Som kokk har jeg ansvar for byssa og forpleiningsavdelin-
gen. Jeg har budsjettansvar for forsyninger og forbruks-
varer til mine områder, kjøper inn og lager mat. 

Å jobbe om bord på et skip sammen med 14 andre 
personligheter kan til tider være utfordrende. Men til 
tross for våre ulikheter, jobber vi alle sammen for å 
komme overens med hverandre og dra i samme retning 
når det kreves. Dette er viktig for å oppnå et godt team, 
og min jobb består i all hovedsak av å tilby gjengen 
ombord gode måltider. Måltidene er en veldig viktig del  
av den daglige rutinen, og noe som alle ser frem til. Det  
er rundt bordet de gode historiene deles, og samhørig-
heten til teamet forsterkes. 

Matkultur og sikkerhetskultur. Folk på land tenker vel at 
sikkerhet har med brua og dekket å gjøre, men sikkerhet 
gjelder over hele skipet. Det ene kan ta det andre med 
seg, og liten tue kan velte stort lass. For min del betyr det 
å ha rutiner som gjør at byssa alltid er ren og ryddig, at 
det som skal sikres er sikret, at apparater er avslått og at 
det ikke er hindringer noe sted.  

Jeg har et motto: Hvis du ikke kan ta deg tid til å gjøre det 
skikkelig, skal du la være å gjøre det!
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seilende og kontoransatte, som skal gi merverdi utover 
vanlige ytelser. For å tilrettelegge og utvikle disse tilbu-
dene, ble det i 2007 ansatt en egen velferdskoordinator 
knyttet til hovedkontoret. Siden den gang er det blitt 
ansatt egne velferdskoordinatorer i alle våre regioner. 

Velferdskonseptet, som ble utviklet ved hovedkontoret, 
er skapt i nært samarbeid med våre ansatte og deres 
tillits valgte. Ordningen, tilpasset lokale forhold, er nå 
overført til våre øvrige regionskontorer.  

De ansattes familie er en viktig interessegruppe for sel-
skapet. Vi har utviklet og implementert ordninger for å 
ivareta kontakten med familiene. Gjennom sosiale arran-
gementer, gode velferdstilbud og formidling av informa-
sjon ønsker vi å skape en opplevelse av tilhørighet til rede-
riet, samt kjennskap til våre daglige gjøremål. 

LIKESTILLING
Styret og ledelsen arbeider kontinuerlig for å fremme like-
stilling på alle områder for derved å skape en organisasjon 
med mangfold. Ved årsskiftet var det i konsernet ansatt 
2 200 personer som representerte i alt 32 nasjonaliteter.
I 2013 ble Farstad Shipping i Australia tildelt det aner-
kjente Sølvstempelet fra Australian Women in Resources 
Alliance (AWRA) i den første bransjespesifikke vurderingen 
av vår organisasjon med hensyn til likestilling. Farstad Ship-
ping er i forkant når det gjelder å gjøre det mer attraktivt for 
kvinner å søke seg til, samt å bli værende i ikke-tradisjonelle 
yrker. Farstad Shipping mottok utmerkelsen etter å ha full-
ført et nasjonalt evalueringsprogram i regi av AWRA der en 
blant annet evaluerte våre retningslinjer og praksis.

Vi er bevisste på at det ikke skal forekomme forskjells be-
handling grunnet kjønn. Prinsippet om lik lønn for likt arbeid 
gjelder i lønnsfastsettelsen. Bare relevante kvalifikasjoner 
som utdanning, erfaring, resultater og andre profesjonelle 
kriterier skal danne grunnlaget med hensyn til ansettelse, 
opplæring, lønn og forfremmelse. Av selskapets 235 
kontor ansatte var det ved utgangen av året 111 kvinner. 

Farstad Shipping har en utfordring når det gjelder å moti-
vere kvinner til å velge maritim utdanning. Ved årets slutt 
var totalt antall seilende 1 965, men bare 72 av disse var 
kvinner. Selskapet vil fortsette arbeidet med å rekruttere 
kvinner til maritimt relaterte stillinger. I tillegg til å ha 
fokus på likestilling, arbeides det også for å inkludere per-
soner fra grupper som er underrepresentert på arbeids-
markedet, herunder personer med nedsatt funksjonsevne.

SYKEFRAVÆR
Sykefraværet for ansatte ombord i våre fartøy har utviklet 
seg positivt sammenlignet med fjoråret. I 2013 var syke-
fraværet 2,64 % (3,30 % i 2012). Også sykefraværet 
blant våre kontoransatte har hatt en positiv utvikling fra 
1,69 % i 2012 til 1,57 % i 2013.

KURT ÅRSETH 
MASKINSJEF, FAR SENATOR

Brasil

Her i Brasil krever verkstedoppholdene nøye 
planlegging god tid i forveien. I tillegg til det 
planlagte vedlikeholdet, kan det også dukke opp 
utforutsette feil og mangler som må utbedres.  
Det viktigste for å holde kostnadene nede er å 
være tidlig ute med planleggingen, slik at vi får  
et velsmurt verkstedopphold. Det er her jeg får  
vise hva jeg er god for. 
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Som maskinsjef har jeg vært med å påvirke vedlikeholds-
budsjettet til Far Senator i forhold til hvilke vedlikeholds-
jobber som skal gjennomføres det påfølgende år. Basert 
på godkjent budsjett starter planleggingen av verksted-
oppholdet. I Brasil er det viktig å være tidlig ute med 
bestillingene, da det vanligvis tar lang tid å få delene og 
utstyret klarert. I tillegg sparer vi ofte kostnader på denne 
måten. Jeg må derfor ha full oversikt over hvilke deler som 
trengs og få dem bestilt. Når verkstedoppholdet starter, 
må alle deler og utstyr være på plass før verftets, leveran-
dørenes og klasseselskapets folk kommer ombord. 
Demontering av hovedkomponentene må utføres tidligst 
mulig, da det kan forekomme uforutsette feil og mangler 
på disse. Dette stiller store krav til samarbeidsevner og 
kompetanse for å begrense kostnadene og tidsbruken.

Med så mange gjøremål og kanskje 50 personer ekstra 
ombord, er tre ting helt avgjørende: Du må holde daglige 
morgenmøter, ha folk du kan stole på og det må være en 
sterk lagånd. Verkstedoppholdet legger et mentalt press 

på alle, og særlig på mannskapet. Det skjer stadig uforut-
sette hendelser som krever omdisponeringer. Jeg er heldig 
sånn. Jeg har gode kolleger som jeg har fått jobbe sammen 
med i flere år, og alle vet hva det handler om. 

Selskapets verdier gir gode føringer under et verksteds-
opphold, og spesielt gjelder dette verdiene sikkerhetsbe-
visst og etterrettelig. For at jeg skal ha oversikt over alle 
jobber som utføres ombord til enhver tid, utsteder jeg 
tillatelse til å utføre disse (Permit to Work). Denne tillatel-
sen beskriver hva og hvordan jobben skal gjøres, samt 
hvilke sikkerhetstiltak som skal være iverksatt før og under 
gjennomføringen. 

Etterrettelighet i denne sammenheng handler om at jeg 
må kunne stole på at de ombord utfører de oppgavene som 
de har tatt på seg. Mine kolleger er flinke til å gi tilbake-
meldinger på utførte oppgaver samt tilstandsrapporter på 
utstyr, og dette bidrar til å forenkle min jobb betydelig.

39



virksomhetsrapport 2013 - farstad shipping asa

Alle selskapets ansatte er til enhver tid pålagt å følge våre 
policyer, prosedyrer og instrukser med utgangspunkt i 
våre styrende dokumenter (side 28-30). Dette er grunn-
leggende for å oppnå en sikker, effektiv og miljøvennlig 
operasjon av våre fartøy i henhold til nasjonale og interna-
sjonale krav og bestemmelser.

Varsomhet skal utøves for å beskytte seg selv, kolleger, 
miljøet, fartøyet, last, offshore installasjoner og tredje part.

Farstad Shipping er opptatt av læring og erfaringsdeling 
på tvers av selskapets flåte, basert på alle typer hendel-
ser både med og uten skade. Betydelige ressurser inves-
teres for å skape tryggere arbeidsplasser og forbedre 
arbeidsmiljøet gjennom automatisering, fjernstyring og 
mekanisering av operasjoner med høyt risikopotensiale. I 
hovedsak gjøres dette for å lette arbeidet, samt eliminere 
behovet for at mannskapet må være eksponert i risikout-
satte områder. For å oppnå dette, prioriteres det å utføre 
årsaksanalyser ved hendelser som innebærer høy risiko 
når det gjelder personskade og hendelser med storulykke 
potensial. I tillegg fokuseres det på å videreutvikle sikker-
hetskulturen gjennom holdningsskapende arbeid og 
lederutvikling. Det er blant annet nedfelt i rederiets 
helse-, miljø- og sikkerhetspolicy at alle har rett og plikt til 
å stoppe arbeid som ikke utføres på en sikker måte.

En viktig del av HMS-styringen er registrering, rapporte-
ring og vurdering av ulike HMS-data. Til hjelp i dette arbei-
det er det etablert en rekke måleindikatorer. Formålet er å 
dokumentere den kvantitative utviklingen over tid, samt å 
styrke beslutningsgrunnlaget for et systematisk og mål-
rettet forbedringsarbeid. En av disse måleindikatorene er 
fraværsskadefrekvens (LTIF). Rederiet måler denne som 
antall personskader med fravær pr. million arbeidede 
timer, målt 24 timer i døgnet slik at også fritidsskader 
inkluderes. For 2013 var fraværsskadefrekvensen på 
0,77 mot 0,41 i 2012 (se tabell side 42). Antallet fra-
værsskader var i 2013 seks mot tre i 2012. Dette er 
dessverre en økning i forhold til foregående år, men 

bekrefter likevel den nedadgående trenden vi har sett i et 
femårs perspektiv. En annen måleindikator for person-
skader er Total Recordable Case Frequency (TRCF). Dette 
tallet angir alle personskader hvor det har blitt gitt medi-
sinsk behandling, og gir et mer helhetlig bilde av antallet 
personskader. På dette området har vi også hatt en god 
utvikling de siste år, ikke minst fra 2012 hvor frekvensen 
var 6,51 i forhold til 2013 der resultatet ble 3,22. Dette 
er en forbedring på over 50%, noe som selvsagt er meget 
positivt. Vi er nå definitivt blant de beste på dette områ-
det innen vår næring. Det har blitt iverksatt ulike tiltak 
basert på gransking både av hendelser som har medført 
personskader, og av hendelser med skadepotensiale. 
Dette arbeidet vil videreføres i tiden fremover og utvikles 
ytterligere. 

I 2013 hadde vi dessverre to fartøy som var i berøring 
med offshoreinstallasjoner i forbindelse med laste- og 
losseoperasjoner. Farstad Shipping tar dette svært 
 alvorlig, og tiltak for å forhindre gjentakelse er innført. 

SIKKERHET
Farstad Shipping sine mål innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) er å utføre våre opera sjoner 
uten skader på mennesker, miljø og materiell. Rederiet arbeider aktivt på flere nivå for å 
bevisst gjøre ansatte med henblikk på å nå denne målsettingen. Både selskapets hovedstyre 
og styrene i datterselskapene prioriterer dette høyt, og behandler utviklingen innenfor helse, 
miljø og sikkerhet på alle sine møter.

RAYMOND KASPERSEN
HSEQ MANAGER, KONTORET I ÅLESUND

Norge

Farstad Shipping er et av få rederier som har 
fått OHSAS 18001 sertifisering av ledelses-
systemet innen området helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen. Vi brukte ikke mer enn drøyt to 
år på hele prosessen. Det forteller at vi hadde 
et svært godt grunnlag.  
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Min oppgave som HSEQ Manager har vært prosjektle-
delse, prosedyrebeskrivelse og implementering. Kre-
vende og spennende, ja visst, men da ledelsen initierte 
prosjektet i 2011, kunne vi tross alt bygge videre på vårt 
eget Integrated Management System (IMS) for å få den 
globale sertifiseringen som OHSAS 18001 er. Sikker-
hetsbevisst er en av verdiene i Farstad Shipping, og 
derfor har vi ligget i forkant av kunde- og myndighetskrav 
hele veien. Man får leve som man lærer.

Prosjektet ble kjørt i nær dialog med DNV GL. Etter at 
DNV GL hadde revidert hoved- og regionskontorene mot 
OHSAS 18001, ble det utarbeidet en grundig oriente-
ring om hva sertifiseringen innebar for både kontorene og 
skipene. Deretter ble tre fartøy valgt ut og revidert. I 

desember 2013 fikk vi det offisielle sertifikatet som  
viser at konsernet har et system som er sertifisert  
etter kravene. 

Sertifiseringen er ikke et endelig dokument, men en 
forpliktelse overfor alle våre ansatte på sjø og land. Vi er 
pålagt å utføre risikoanalyser og kartlegging av arbeids-
miljøet, og handlingsplaner skal skrives og iverksettes for 
å fjerne eventuelle avvik. Ledelsen har et definert ansvar 
for å kommunisere sikkerhet ut til alle ansatte, og de er 
selv rollefigurer. 

Som prosjektleder har jeg fått lære veldig mye. Jeg ser 
også at den dialogen vi har i slike prosesser knytter 
medarbeidere, skip og avdelinger nærmere sammen. 
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Blant sikkerhetstiltakene vi har gjennomført i 2013 er 
opplæring av mannskap i berging av personell i forbin-
delse med arbeid i høyden og i tanker. Alle skip er blitt 
utstyrt med oppgradert redningsmateriell, og det blir 
utført trening på dette både ved treningssenter på land 
og ombord. Som en del av opplæringen knyttet til arbeid i 
tank, blir det også arrangert kurs i gassteori og bruk av til-
hørende gassutstyr. 

Vi har stort fokus på sikkerheten knyttet til verkstedsopp-
hold både når det gjelder dokkinger, reparasjoner og 
ombygginger av eksisterende skip, samt ved bygging av 
nye skip. 

Det foregår et kontinuerlig arbeid med å forbedre sikker-
heten i forbindelse med operasjon og drift av våre skip, 
både i samarbeid med våre kunder og leverandører. God 
kontroll med skipenes tekniske tilstand og dets reserve-
systemer (redundans), samt styringen av operasjonell sik-
kerhet, består hovedsakelig av følgende elementer:

• Erfaringsoverføring og prioritering ved prosjektering  
og bygging av nye skip

• Løpende vedlikehold og oppgradering av skip 

• Alle operasjoner blir utført av kvalifisert og  
kompetent personell 

• Bevisstgjøring og etterlevelse av eksterne og  
interne krav 

RISKOP – RISIKO UNDER  
OFFSHORESERVICE OPERASJONER 
Vi deltar i forskningsprosjektet «Risiko under offshore-
service operasjoner» som hadde oppstart i juni 2013. 
Høgskolen i Haugesund er ansvarlig for prosjektet, som  er 
finansiert av Forskningsrådet, Lundin Norway, Odfjell 
Drilling, Knutsen OAS, Solstad Offshore, Østensjø 
Rederi, Eidesvik Offshore, Farstad Shipping, Deep Ocean 
og Westcon.

Målet med prosjektet er å identifisere og styre risiko, 
samt kartlegge hvordan denne type risiko kan reduseres 
under offshoreoperasjoner. Prosjektet skal levere en rap-
port som beskriver de identifiserte risikofaktorer knyttet 
til ankerhåndterings- og subseaoperasjoner. I tillegg vil 
det bli utarbeidet en egen rapport som belyser risikofak-
torene ved løfteoperasjoner. Intensjonen er at materialet 
fra studien skal benyttes i en planlagt mastergrad i nau-
tikk ved Høgskolene i Haugesund og Ålesund, samt bidra 
med konkrete forslag til styrking av offshore simulatortre-
ningen som enkelte av deltakerne er involvert i. 

Vårt bidrag i dette prosjektet vil være observasjoner fra 
skipene våre, samt at det vil bli gjennomført dybdeinter-
vjuer både av seilende og kontoransatte. Et viktig fokus-
område blir samhandlingen mellom fartøy og installasjon. 
Så langt har vi hatt forskere ombord i tre av våre PSV’er 
under operasjon i Nordsjøen.

LTIF - Lost Time Injury Frequency
Antall fraværsskader pr mill. arbeidstimer

LTIF-tallene fra og med 2003 inkluderer også Australia/Asia
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MILJØINVESTERINGER NYBYGG
I nært samarbeid med designere, verft og utstyrsleveran-
dører utnyttes de til enhver tid nyeste teknologiske løsnin-
ger for å bygge og operere skip med minst mulig risiko for 
utslipp av miljøskadelige stoffer til luft og vann. For våre 
fem nybygg som ble levert i 2013 er det investert i miljø-
vennlige tiltak langt utover klassens og myndighetenes 
krav. Dette er blant annet tiltak for å redusere driv stof-
forbruket gjennom bruk av hybride fremdriftsløsninger, 
installasjon av katalysatorer, bruk av miljø vennlige bunn-
stoffer og Clean Design. I tillegg kommer installasjoner for 
måling og loggføring av drivstofforbruket. Til sammen 
beløper våre tilleggsinvesteringer i disse nybyggene seg 
til i overkant av NOK 300 millioner sammenlignet med 
minimumskrav i gjeldende regelverk.

MILJØPÅVIRKNING VED 
DRIFT AV  FORSYNINGSSKIP
Utslipp til sjø har de senere årene blitt betydelig redusert 
som følge av en kontinuerlig forbedring av tekniske løsnin-
ger, bedre kontroll og vedlikehold av utstyret samt bruk av 
mer miljøvennlige produkter. Dette gjelder blant annet 
bunnsmurning, smøremidler og vaskemidler. På samtlige 
av våre skip levert etter 2006 har vi investert betydelige 
summer i miljøbesparende tiltak utover gjeldende regler 
og krav når det gjelder utslipp til luft. Disse utslippene 
består i hovedsak av CO2, NOx og i mindre grad SOx. 
Mengden av utslipp avhenger av flere forhold som blant 
annet er knyttet til kvaliteten på drivstoffet og skipets 
operasjonsprofil, herunder dieselmotorenes antall drifts-
timer og gjennomsnittlige belastning. Farstad Shipping 
benytter kun marine diesel (Marin Gas Oil) med lavt svo-
velinnhold som gir svært lave utslipp av SOx. På skip byg-
get etter 2006, samt på noen eldre skip har det blitt 
installert katalysatorer for å redusere mengden NOx 
utslipp. Erfaring viser at effektiv bruk av katalysatorer 
alene reduserer NOx utslippene med opptil 95%.

Utslipp av CO2 er direkte relatert til mengden forbrukt 
drivstoff, og selskapet har fokus på å minimere forbruket 

knyttet til skipenes arbeidsoperasjoner på feltet samt 
under transitt og ved kai. Ny teknologi kombinert med 
optimal utnyttelse av fremdriftssystemer og andre diesel-
drevne installasjoner ombord, kan gi en reduksjon i CO2- 
utslippene på opptil 50% sammenlignet med skip bygget 
for noen år tilbake. Skip med dieselelektrisk eller hybrid 
fremdriftsløsning gir muligheter for optimal utnyttelse av 
tyngre maskineri, avhengig av operasjonelle krav. Elek-
trisk drift og turtallsregulering av propellere og annet 
energikrevende utstyr, gjør at skipet kan utføre de oppga-
ver de er pålagt med redusert dieselforbruk ved lave 
belastninger, og uten å redusere kravet til sikkerhet. 
Bevisstgjøring og opplæring av mannskapet i bruk av de 
ulike tekniske installasjonene ombord, har vist seg å bidra 
til økt bevissthet og dermed reduserte utslipp. 

Utover dette har selskapet gjennomført modifisering av 
elektriske tavler og strømforsyning ombord på et utvalg 
av skip bygget for noen år tilbake. Avhengig av skipets 
operasjonsmodus, gjør dette det mulig å redusere antallet 
dieselmotorer som kjøres. Dermed reduseres både diesel-
forbruket, samt at vi oppnår besparelser på vedlikehold 
som følge av redusert antall driftstimer.

Selskapet deltar i flere ulike prosjekter som er etablert for 
å minimere forsyningsskipenes forurensning av det ytre 
miljø. I 2012 ble fase 1 av prosjektet EEOP (Energy Effi-
cient Offshore Partners) i regi av DNV GL gjennomført. 
Fase 2 ble gjennomført i 2013 med de samme deltakerne 
i tillegg til et utvalg oljeselskaper. Målet for prosjektet er 
fortsatt at «den norskkontrollerte offshoreflåten skal 
være den mest miljøvennlige og kostnadseffektive i ver-
den, og foretrekkes fordi den er bevisst på å operere med 
lavere forbruk av fossile oljer».  Pilotprosjekter hvor konk-
rete skip er nominert og tekniske/operasjonelle tiltak er 
implementert, har dokumentert at relativt store besparel-
ser er innenfor rekkevidde med beskjeden innsats. 

HeMoS-prosjektet (Health Monitoring System), som 
omfatter tilstandsovervåkning av utstyr ombord i ett av 

MILJØ
Farstad Shipping sin målsetting om null skader på mennesker, miljø og materiell ligger til 
grunn for vår satsning i å redusere påvirkningen av det ytre miljø. 
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våre PSV-skip, har i 2013 blitt videreført og utvidet til å 
omfatte også et av våre AHTS-skip. Gjennom prosjektet 
får vi en mengde verdifulle data som bidrar til at vi kan 
utvikle et styringsverktøy både for å minske miljøpåvirk-
ningen av selskapets aktiviteter, og bidra til å forutse 
samt planlegge vedlikeholdet bedre. 

Energy Management prosjektet har blitt videreført gjen-
nom året. Utstyr for å kartlegge og foreta målinger knyttet 
til skipenes operasjonsprofil og energiforbruk er blitt instal-
lert ombord i tre av våre PSV-fartøy. Dette vil gi oss mulig-
heten til å analysere trender for det enkelte skip, samt sam-
menligne de ulike skipenes effektivitet, forbruk og utslipp.

Ombord i flere av våre nybygg har vi fått utviklet og instal-
lert utstyr for sikker og optimal utnyttelse av landstrøm. 
Gjennom 2013 har vi markert oss i forbindelse med effek-
tiv utnyttelse av landstrøm under landligge. Vi har i denne 
sammenheng også bidratt i forskjellige fora hvor man dis-
kuterer hvordan landsiden skal kunne tilby standardiserte 
løsninger for forsyningsskip, slik at den samme til-
koplings teknologien blir tilgjengelig i de ulike havnene. 

Far Solitaire, den første PSV som oppfyller regelverket for 
transport av et større antall kjemikalier, er i løpet av 2013 
blitt oppgradert til å kunne transportere et enda større 
utvalg av produkter. Fartøyet har markedets mest omfat-
tende liste over godkjente produkter som kan fraktes i 
skipets tanker uten å måtte søke om dispensasjon.

BALLASTVANN
Farstad Shipping har fokus på de miljømessige konse-
kvensene ved forflytning av våre skip fra et geografisk 
område til et annet når det gjelder forekomst av marine 
organismer i ballastvannet. Det er utarbeidet skipsspesi-
fikke planer for håndtering av ballastvann i henhold til 
internasjonalt regelverk. Selskapets skip opererer i 
hovedsak innenfor regionene Nordvest-Europa, Brasil og 
Australia/Asia, men blir fra tid til annen forflyttet mellom 
de ulike regionene samt også innenfor disse. 

Selskapet planlegger ettermontering av rensesystemer 
for ballastvann i tråd med kommende, felles internasjo-
nale regelverk, noe som har latt vente på seg. Alle nybygg 
får montert renseanlegg for ballastvann.

MILJØREGISTRERING OG AVFALLSHÅNDTERING
Det interne prosjektet «Environmental Footprint» ble 
igangsatt i 2013. Prosjektet skal definere og implemen-

tere tiltak for å redusere miljøpåvirkningen av våre ope-
rasjoner. Tidligere beskrevne prosjekter vil være verdi-
fulle verktøy i denne sammenheng.

Gjennom 2013 ble rapporteringsverktøyet Vessel Mana-
ger implementert på alle våre skip, med muligheter for en 
bedre registrering og kontroll av blant annet drivstof-
forbruk, søppelhåndtering og dermed også påvirkning av 
miljø. Alt avfall og søppel ombord på skipene kildesorte-
res i henhold til internasjonale retningslinjer og innrappor-
teres månedlig. Septikk og gråvann håndteres, behandles 
og deponeres i henhold til gjeldende regelverk.

Foregående års arbeid med å forbedre kjølesystemene 
ombord i våre skip, med det mål å redusere utslippene av 
klimagasser har fortsatt. Ved oppgradering av eksiste-
rende kjølesystemer og ved installasjon på våre nybygg er 
det innført bruk av mest mulig miljøvennlige kjølemedier, 
samt at sjøvann benyttes til kjøling der dette er mulig. 
Som et resultat av dette arbeidet ser vi en positiv utvikling 
i utslippet av klimagasser de senere årene.

BRUK AV KJEMIKALIER OMBORD
Arbeid med å standardisere hvilke kjemikalier som skal 
brukes ble startet i 2013. Målet er en miljøforbedring, 
samt reduksjon i antall kjemikalier ombord. Selskapet 
bestreber i størst mulig grad å benytte miljøvennlige 
kjemi kalier ombord i våre skip. Vi arbeider også for å øke 
kunnskapsnivået blant mannskapet når det gjelder sikker 
håndtering av ulike kjemikalier.

CAROLINE DIAS
OPERATIONS SUPERVISOR, KONTORET I RIO DE JANEIRO

Brasil

Farstad Shipping er min første arbeidsgiver. Fra 
jeg begynte som dekksoffiser på Far Sailor i 2006, 
har veien gått via dekksoffiser og overstyrmann 
på Bos Turmalina, til jobben jeg har i dag. Dette 
selskapet inviterer til faglig utvikling.

44



m en n esk er, mil j ø og sa m f u n n - mil jø

Det ene ansvarsområdet mitt er oppfølging av kontrakter 
med Petrobras. Til nå har jeg jobbet med Far Scotia, og 
heretter skal jeg også ta meg av Far Saga. Subsea-fartøyer 
utfører komplekse oppgaver med flere firmaer om bord, så 
vi må hele tiden følge opp kundens krav og sørge for at båt 
og mannskap kan innfri. En viktig og hyggelig del av jobben 
er å besøke båtene mine når de ligger ved kai. 

Det andre ansvarsområdet er samarbeidet mellom rederiet 
og de brasilianske ROV-selskapene som er knyttet opp til 
subsea-kontraktene våre. ROV-tjenestene er en svært 
viktig del av disse kontraktene, så samarbeidet med 
leverandørene må være effektivt og godt. Og det ene tar 
det andre. I 2013 deltok jeg for første gang i Petrobras 
sine anbudsprosesser. Det var interessant å få assistere 

befraktningsavdelingen vår her i Rio med anbud som 
involverte ROV- og dykkerselskaper. Måten vi samarbeider 
på over avdelingsgrenser og mellom sjø og land, gjør oss til 
et veldig sterkt team. Og så er det utvilsomt viktig for det 
gode arbeidsmiljøet vi har. 

Selskapets verdier, ja. Når selskapsverdier er så forankret 
og innarbeidet som hos oss, gir de en utrolig trygghet. 
Jeg vet hva som forventes av meg i alle sammenhenger, 
og jeg kan ta beslutninger og vite at jeg har selskapet i 
ryggen – helt opp til øverste ledelse.  

Jeg tror at både kunder, leverandører og andre som har med 
oss å gjøre, verdsetter bedriftskulturen vår.  Det er bra. 
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LORRAE BURKE
KAPTEIN, FAR SCANDIA 

Australia

Far Scandia opererer i Bass-stredet og betjener for 
tiden 18 plattformer pluss en liten rigg som flyttes fra 
plattform til plattform.  Jeg er kaptein og skal sørge 
for at alt går riktig og sikkert for seg. 

En PSV – platform supply vessel – frakter containere, 
maskineri, bulklaster og utstyr til og fra installasjonene. 
Vi er 14 personer ombord, inklusive lærlinger. Med 19 
stoppesteder tar vi to rundturer i uken for oppdrags-
giveren vår Esso. 

Bass-stredet, som er lokalisert mellom Australia og 
Tasmania, er kjent for tøffe værforhold. Legg til at vi kan 
ha mer enn seks laste- og losseoperasjoner om dagen, så 
sier det seg selv at sikkerhetskravene er absolutte. Både 
Farstad Shipping og Esso er opptatt av at menneskene  

 
skal være trygge på jobb, og ingen vil ha ulykker heftet 
ved seg. Vi har jobbet mye med kommunikasjon mellom 
Esso-mannskapene på installasjonene og oss som er 
ombord. Resultatet er trygge, effektive operasjoner og et 
godt arbeidsmiljø for alle.  

Kapteinens jobb er først og fremst å utøve lederskap med 
tanke på at alle skal komme trygt hjem og se fram til 
neste tur. Det blir mange timer ved PC’en, men heldigvis 
flest sammen med offiserer og mannskap. Jeg er mye på 
brua. Esso krever to dekksoffiserer på brua når vi er 
nærmere plattformene enn 500 meter. Når vi ikke er 
flere ombord enn vi er, må alle være delaktige.  

Å være leder på et av Farstad Shippings fartøyer inne-
bærer å ha førsteklasses styringsverktøy og sikkerhets-
prosedyrer, samtidig som alle ombord er drillet på sitt 
ansvar. Spesielt når vi laster og losser er mannskapet på 
dekk utsatt. Vi har utviklet en kultur der de mer erfarne 
deler sin kompetanse, og der alle passer på hverandre.  
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SAMFUNNSANSVAR 
Ved lønnsom og ansvarlig operasjon skal vårt selskap skape positive finansielle, miljø- 
og samfunnsmessige ringvirkninger. Vi skal drive vårt selskap i overensstemmelse med 
 gjeldende lover og regelverk, samt god forretningsskikk. 

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 
Vi er tilsluttet United Nations Global Compact, og rappor-
terer årlig i forhold til UNGC’s ti prinsipper knyttet til men-
neskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-
korrupsjon. De ti prinsippene er en ledelsesplattform for 
utvikling og implementering av ansvarlige og bærekraf-
tige retningslinjer og prosedyrer.

Menneskerettigheter
1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om interna-

sjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
2. påse at de ikke medvirker til brudd på menneske-

rettighetene.

Arbeidstakerrettigheter
3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd  

og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger 
anerkjennes i praksis;

4. sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
5. sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og
6. sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø
7. Bedrifter skal støtte en føre-var tilnærming  

til miljøutfordringer,
8. ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og
9. oppmuntre til utvikling og spredning av  

miljøvennlig teknologi. 

Anti-korrupsjon
10.  Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon,  

 herunder utpressing og bestikkelser. 

RETNINGSLINJER FOR ETIKK  OG SAMFUNNSANSVAR
Vi har de siste årene gjennomført en grundig prosess der 
deltakere fra alle våre regionskontorer har bidratt i utvik-
lingen av selskapets retningslinjer for etikk og samfunns-
ansvar. Retningslinjene ble høsten 2013 godkjent av sel-
skapets styre, og vil bli implementert i løpet av 2014. Våre 
retningslinjer for etikk og samfunnsansvar er styrende for 
våre ansatte og alle som representerer selskapet.

Selskapets innkjøpsavdelinger har i 2013 jobbet aktivt 
med å få på plass et kravsystem til våre leverandører, som 
skal tas i bruk i 2014. Dette vil bidra til å trygge gode og 
regulerte arbeidsforhold for alle som er involvert i produk-
sjon av varer og tjenester til vårt selskap.

ØKONOMISK STØTTE OG SAMARBEID
Farstad Shipping ønsker å være en positiv bidragsyter i 
de lokalsamfunnene der vi er tilstede. Gjennom vår støtte 
til idrett, kultur, ulike organisasjoner og arrangementer 
ønsker vi å skape positive assosiasjoner og synliggjøre 
vårt selskap. 

Gjennom aktivt samarbeid og støtte til kultur- og idretts-
arrangementer er vi med på å skape sosiale møteplasser i 
lokalmiljøet. Farstad Shipping tar hensyn til at våre med-
arbeidere er 24-timers mennesker som også skal trives 
på fritiden. Vi ønsker å bidra til at våre ansatte og deres 
familier har et aktivt og variert fritidstilbud i sitt nærmiljø. 

Vi støtter flere ulike prosjekter knyttet til utdanning og 
sosiale tiltak for barn og unge. Farstad Shipping har en 
løpende sponsoravtale med Karanba, et sosialt prosjekt i 
Rio de Janeiro, Brasil. Gjennom et gjensidig forpliktende 
program med fotball som virkemiddel, gir Karanba vans-
ke ligstilte barn og unge fra slumområdene muligheten til 
utdanning og utvikling. Farstad Shipping har i tillegg til 
sponsordelen også inngått en avtale om å ta inn et visst 
antall lærlinger av aktuelle og kvalifiserte ungdommer 
hvert år. Gjennom deltakelsen i dette prosjektet rekrut-
terte vi til sammen seks lærlinger, der alle gjennomførte 
utdanningen med gode resultater Fem av disse er nå fast 
ansatt ombord på våre skip i Brasil. Nye lærlingplasser er 
planlagt for 2014, og denne muligheten har skapt moti-
vasjon og stor konkurranse for å oppnå gode resultater 
blant ungdommen i Karanba-prosjektet.

I 2012 inngikk Farstad Shipping et samarbeid med 
 Stafsethneset skole. Dette er en alternativ skole for ung-
dom i Ålesund. Skolen tilbyr opplæring i båtliv og andre 
praktiske prosjekter der halvparten av undervisningen 
består av teori og resten praktisk arbeid. Da skolens 
gamle båt sank i 2011 og viste seg umulig å restaurere, 
donerte Farstad Shipping en ny båt til skolen. I 2012 
bistod vi skolens ledelse og elever med å tilpasse båten til 
skolens behov. Dette året fortsatte vi samarbeidet, og vi 
har blant annet bidratt til ferdigstillelse og skipsdåp av 
skolens nye båt «Livredd». 

Denne form for samfunnsdeltakelse ønsker vi å videreføre 
i de regionene der vi opererer, tilpasset lokal kultur og 
behov.

(Kilde: Global Compact Network Nordic Countries)
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OG ANALYTISK
INFORMASJON

Farstad Shipping har som mål at aksjonærene skal 
oppnå en konkurransedyktig avkastning over tid. 
Avkastningen kommer dels ved at verdiøkningen 
som skapes i selskapet reflekteres i kursutviklin-
gen på selskapets aksjer, og dels ved utbetaling av 
utbytte.
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ÅPENHET SKAPER TILLIT
En av Farstad Shippings verdier er å være synlig og trans-
parent, og selskapet legger derfor stor vekt på å ha en 
åpen og god dialog med aksjeeiere, potensielle investo-
rer, analytikere og finansmarkedene for øvrig. Sel skapet 
avholder regelmessige presentasjoner i tillegg til møter 
med analytikere og investorer. Vi ønsker at vår finansielle 
informasjon skal fremstå tydelig og gjenkjennelig. Vårt 
mål er at aksjekursen skal reflektere de underliggende 
verdiene i selskapet basert på at all kursrelevant informa-
sjon er tilgjengelig for markedet. Informasjon som vurde-
res å være kursrelevant gjøres kjent gjennom presse-
meldinger og børsmeldinger. 

Kursen på selskapets aksjer var ved inngangen til 2013 
NOK 134,50. Ved årsslutt var kursen NOK 133,00. 
Dette tilsvarer en reduksjon på 1,1%. Høyeste sluttkurs i 
2013 var NOK 145,00 den 17.01.13, mens den laveste 
sluttkursen var NOK 117,50 den 24.04.13. Børsverdien 
(børskurs multiplisert med antall aksjer) var ved utgangen 
av 2013 på NOK 5 187,0 millioner.

Selskapet hadde 2 190 aksjonærer pr. 31.12.2013 mot 
2 131 aksjonærer ved utgangen av 2012. Antall uten-
landske aksjonærer var 111 (102) og disse eide ca. 
19,5% av aksjene (ca. 15,5% i 2012). Utenlandske 
aksjonærer kan eie inntil 33,3% av aksjene.

Ordinær generalforsamling ble avholdt 15. mai. I general-
forsamlingen ble det vedtatt å betale utbytte på NOK 
3,00 pr. aksje med utbetaling til aksjonærene 29. mai. 
Aksjonærer registrert som aksjeeiere i aksjeprotokollen 
på generalforsamlingstidspunktet var berettiget til å 
motta utbytte. Aksjen ble handlet første dag eksklusiv 
utbytte den 16.05.13. Generalforsamlingen ga selska-
pets styre forlenget fullmakt til å utvide aksjekapitalen 
ved utstedelse av inntil 3,9 millioner aksjer uten for-
trinnsrett for nåværende aksjonærer. Styret fikk også 
fullmakt til kjøp av inntil 3,9 millioner egne aksjer. Full-
maktene er gyldige frem til ordinær general forsamling i 
2014.

SELSKAPETS 10 STØRSTE AKSJONÆRER

(pr. 20. mars) %

Tyrholm & Farstad AS 40,50

Brown Brother Harriman & Co. 8,00

Folketrygdfondet 5,06

Pareto Aksje Norge 4,99

The Northern Trust Co. 3,08

Jan H. Farstad 2,69

Sverre A. Farstad 2,56

Varma Mutual Pension Company 2,44

Pareto Aktiv 2,13

Odin Norge 1,60

En detaljert oversikt over selskapets største aksjonærer 
pr. 31.12.13 fremgår av note 27 side 47 i årsrapporten.

Styret vil overfor generalforsamlingen den 14. mai 2014 
foreslå et utbytte for 2013 på NOK 3,00 pr. aksje. Oven-
nevnte fullmakter vil også bli foreslått fornyet. Utbyttet 
forventes utbetalt 27. mai 2014.

FARSTADAKSJEN
Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs (FAR). Selskapets aksjekapital er på NOK 39,0 mil-
lioner, fordelt på 39 millioner aksjer pålydende NOK 1,00 i én aksjeklasse. I løpet av 2013 ble 
det omsatt 5,2 millioner Farstad Shipping aksjer mot 1,85 millioner aksjer i 2012. I løpet av 
året har aksjen vært omsatt 234 av totalt 249 børsdager.

VERDIUTVIKLING OG UTBYTTE PR. AKSJE 
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EBIT PR. AKSJE
                                                                     (NOK)
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NØKKELTALL FARSTADAKSJEN

2013 2012 2011 2010 2009

Aksjekapital (NOK MILL)   39,0 39,0 39,0 39,0 39,0
Aksjekurs høy 145,00 181,50 191,00 175,00 140,00
Aksjekurs lav 117,50 121,50 126,00 128,50 70,00
Aksjekurs 31.12 133,00 134,50 151,00 175,00 128,50
Endring i aksjekurs 01.01-31.12 (1,1%) (10,9%) (13,7%) 36,2% 83,6%
Børsverdi 31.12. (1)  (NOK MILL)   5 187,0 5 245,5 5 889,0 6 825,0 5 011,5

Utbytte pr. aksje 3,00 3,00 5,00 4,00 3,00
Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 39,0 mill. 39,0 mill. 39,0 mill. 39,0 mill. 39,0 mill.

Resultat pr. aksje inkl. salgsgevinser (2) 6,67 8,00 14,58 11,07 49,53
Resultat pr. aksje ekskl. salgsgevinster 6,49 8,26 14,14 11,04 49,53
Kontantstrøm pr. aksje inkl.salgsgevinster (3) 26,11 23,54 27,50 27,75 37,68
Kontantstrøm pr. aksje ekskl. salgsgevinster 25,93 23,80 27,06 27,72 37,68
Bokført egenkapital pr. aksje 176,36 173,74 174,88 168,78 160,31
Beregnet VEK pr. aksje (4) 271,99 277,94 273,34 262,98 249,45

Definisjoner:
 (1)  Antall utestående aksjer multiplisert med aksjekurs 31.12. 
 (2)  Årets resultat, dividert på gjennomsnittlig antall aksjer.
 (3)  Resultat før skatt - betalbar skatt + avskrivninger + endring opp- og nedskrivning av gjeld i valuta, dividert på gjennomsnittlig antall aksjer. 
 (4)  Verdijustert egenkapital pr. aksje, beregning fremgår på side 54. 

KURSUTVIKLING 
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Definisjoner:
(1) Rentebærende gjeld - rentebærende omløpsmidler.

(2) Omløpsmidler - kortsiktig gjeld. 

(3) Resultat før skatt - betalbar skatt + avskrivninger + endring opp- og nedskrivning av gjeld i valuta – gevinst ved trinnvis oppkjøp. 

(4)  Bokført egenkapital i % av totalkapitalen.

(5) Verdijustert egenkapital (andel), for beregningsmetode se side 54. 

(6) Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld.

(7) Ekskl. gevinst ved trinnvis oppkjøp i 2011.

(8) Resultat etter skatt dividert på gjennomsnittlig egenkapital.

(9) EBIT dividert på summen av gjennomsnittlig egenkapital og netto rentebærende gjeld.

(10)    Lost Time Injury Frequency, fraværsskadefrekvens pr. million arbeidede timer. 

FINANSIELLE HOVEDTALL
Farstad Shipping ASA - Konsern

(NOK MILL)   2013 2012 2011 2010 2009

Resultatregnskap            
Driftsinntekter (ekskl. gevinst ved salg)  4 007,2  3 714,0  3 584,9  3 327,7  3 228,7 
Gevinst (tap) ved salg anleggsmidler  7,0  (10,3)  16,9  1,1  - 
Driftskostnader  (2 490,3)  (2 397,6)  (2 183,4)  (1 942,7)  (1 521,4)
Resultat før avskrivning (EBITDA)  1 523,9  1 306,2  1 418,4  1 386,2  1 707,2 
Avskrivninger  (654,4)  (575,9)  (544,8)  (516,2)  (454,9)
Gevinst ved trinnvis oppkjøp  -   -   70,4  -   -  
Driftsresultat   (EBIT)  869,5  730,3  944,1  869,9  1 252,3 
Netto finansposter  (589,6)  (405,6)  (413,7)  (377,4)  142,4 
Resultat før skatt  280,0  324,7  530,3  492,5  1 394,8 

Balanse
Anleggsmidler  14 696,7  13 127,4  12 365,0  11 685,6  10 489,3 
Omløpsmidler  2 840,4  2 477,8  2 227,2  2 992,6  2 528,4 
Sum eiendeler  17 537,1  15 605,2  14 592,2  14 678,2  13 017,7 
Egenkapital  6 878,0  6 775,8  6 820,2  6 582,4  6 251,9 
Langsiktig gjeld  8 890,6  6 806,5  6 018,8  6 413,8  5 541,5 
Kortsiktig gjeld  1 768,5  2 022,8  1 753,2  1 682,0  1 224,3 
Netto rentebærende gjeld (1)  7 718,2  6 288,2  5 385,5  4 988,8  4 540,3 

Likviditet
Likvide midler  1 879,7  1 567,1  1 448,9  2 269,7  1 713,7 
Arbeidskapital (2)  1 071,9  455,0  474,0  1 310,6  1 304,1 
Kontantstrøm (3)  1 018,4  917,9  1 072,4  1 082,3  1 469,5 

Kapital
Totalkapital  17 537,1  15 605,2  14 592,2  14 678,2  13 017,7 
Egenkapital  6 878,0  6 775,8  6 820,2  6 582,4  6 251,9 
Egenkapitalandel (4) 39,2% 43,4% 46,7% 44,8% 48,0%
Verdijustert egenkapitalandel (5) 49,9% 55,1% 57,8% 55,9% 59,0%

Flåte
Bokført verdi skip, inkl. reservedelslager  14 033,2  12 234,4  11 593,7  11 370,7  10 194,5 
Pantegjeld skip  8 242,1  7 129,3  6 192,3  6 608,5  5 962,1 
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NØKKELTALL
Farstad Shipping ASA - Konsern

2013 2012 2011 2010 2009

Likviditetsgrad  (6) 1,61 1,22 1,27 1,78 2,07
EBITDA-margin ekskl. salgsgevinster 37,9% 35,5% 39,1% 41,6% 52,9%
EBIT-margin ekskl. salgsgevinster (7) 21,5% 19,9% 23,9% 26,1% 38,8%
Avkastning på egenkapitalen (ROE) (8) 3,8% 4,6% 8,5% 6,7% 36,1%
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) (9) 6,3% 5,8% 7,9% 7,8% 13,0%

Antall skip pr. 31.12 59 56 56 58 56
Antall ansatte pr. 31.12 2 200 2 080 2 000 1 900 1 860
LTIF   (10) 0,77 0,41 1,38 1,51 1,81
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ANALYTISK INFORMASJON

VERDIJUSTERT EGENKAPITAL (VEK)
Farstad Shipping innhenter estimerte markedsverdier på 
flåten to ganger i året, ved årsskiftet og ved halvårs-
skiftet. Beregning av skipenes markedsverdier er gjort på 
bakgrunn av de verdianslag som er innhentet fra 3 uav-
hengige norske skipsmeglere ved årsskiftet 2013/2014. 
Meglernes verdianslag forutsetter at skipene er uten 
befraktningsavtaler og umiddelbart tilgjengelige for salg i 
markedet. Meglerne har gitt sine verdianslag i NOK, og 
alle meglerne har gitt en estimert høy og lav verdi pr. skip. 
Differansen mellom estimert høy og lav verdi er blitt 
større de senere år, spesielt for eldre skip. Gjennom-
snittlig verdianslag ved siste årsskifte viser en verdi på 
Farstadflåten på NOK 17,7 mrd. Markedsverdien på 
 flåten har falt med 3,9% i 2013 (fall på 1,0% i 2012).

Basert på verdianslagene pr. 31.12.13 er VEK pr. aksje 
beregnet til NOK 271,99 (NOK 277,94). Dette gir en 
verdi justert egenkapitalandel på 49,9% (55,1%). VEK 
har i løpet av 2013 blitt redusert med 2,1% (stigning på 
1,7% i 2012). VEK var ved utgangen av 2013 beregnet 
til NOK 10,61 mrd. (NOK 10,84 mrd. ved utgangen av 
2012). Dersom en tar gjennomsnittet av meglernes ”høy”-
verdier, gir dette en markedsverdi på flåten på NOK 

 

18,25 mrd. (tilsvarende VEK på NOK 286,04 pr. aksje), 
mens gjennomsnittet av “lav”-verdiene gir en markeds-
verdi på flåten på NOK 17,16 mrd. (tilsvarende VEK på 
NOK 257,93 pr. aksje). Et fall i verdiene på 10% gir et fall 
i VEK på NOK 45,40 pr. aksje (tilsvarende 16,7%).

Det er viktig å presisere at disse beregningene ikke tar hen-
syn til andre merverdier i selskapet enn de som fremkom-
mer som følge av forskjellen mellom skipenes markeds-
verdier og skipenes bokførte verdier. Verdian slagene 
bygger på en forutsetning om at skipene kan selges enkelt-
vis, og at salget ikke gir noen skattemessig konsekvens. 
Det er ikke gjort justeringer for eventuelle mer/mindre ver-
dier i inngåtte befraktningsavtaler. Det er  heller ikke tatt 
hensyn til eventuelle merverdier knyttet til skip under byg-
ging, eller forutsetningene om fortsatt drift i selskapet.

SEGMENTINFORMASJON
Konsernets aktiviteter er delt inn i to likestilte drifts seg-
menter etter virksomhetsområde og produkt. Drifts-
segmentet virksomhetsområde er delt inn i: Nordvest-
Europa, Brasil, Australia/Asia samt andre sektorer. 
Driftssegmentet produkt er delt inn i plattform supply-
skip tjenester (PSV), ankerhåndteringstjenester (AHTS) 
og subseatjenester (SUBSEA).

I note 3 til regnskapet er det gitt en detaljert regnskaps-
messig oversikt fordelt på driftssegment. Hovedtallene for 
våre  virksomhetsområder kan oppsummeres som følger:

VEK  31.12.13

 Total  
(NOK MILL.)

 Pr. aksje  
(NOK)

Markedsverdi skip 17 705,5 453,99
Bokført verdi skip 13 975,9 358,36
Merverdi skip 3 729,6 95,63
Bokført egenkapital 6 878,0 176,36
VEK 10 607,6 271,99
Bokført egenkapitalandel 39,2%
VEK andel 49,9%

UTVIKLING I BØRSVERDI 

4,5

4,8

5,1

5,4

5,7
NOK milliard

DES.NOV.OKT.SEPT.AUG.JULIJUNIMAIAPRILMARSFEB.JAN.

UTVIKLING I BØRSVERDI  2. JAN. 2013 – 28. DES. 2013 (Kilde: OSE)
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AVKASTNING
Figuren under viser avkastning på egenkapitalen (ROE) 
samt avkastning på arbeidende kapital (ROCE). ROCE er 
definert som EBIT dividert på summen av egenkapital og 
netto rentebærende gjeld.

SKIPSVERDIER VS PANTEGJELD
Ved årsskiftet er differansen mellom markedsverdi og 
bokført verdi på selskapets flåte NOK 3,73 mrd. Diffe-
ransen mellom skipenes markedsverdi og brutto rente-
bærende gjeld er NOK 8,06 mrd. Sistnevnte tall repre-
senterer et betydelig potensial for ytterligere opplåning.

RESULTAT PR. DRIFTSSEGMENT VIRKSOMHETSOMRÅDE 2013

Australia/ 
Asia

Brasil Nordvest-
Europa 

 Andre 
 sektorer 

 Fraktinntekter og andre inntekter 1 901 376 1 186 713 815 070 104 008 
 Drift- og adm. kostnader (1 204 262) (725 527) (508 923) (51 568) 
 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 697 114 461 186 306 147 52 440 
 Avskrivninger (273 402 ) (194 230) (144 889) (41 886) 
 Driftsresultat skip (EBIT) 423 712 266 956 161 258 10 554 
 EBITDA % 36,7% 38,9% 37,6% 50,4%
 EBIT % 22,3% 22,5% 19,8% 10,1%
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MARKEDET 
FOR OFFSHORE
SUPPLYSKIP

Farstad Shipping er blant de seks største  aktørene 
på verdensbasis innen segmentet store og mellom-
store supplyskip. Ca. 63% av den globale flåten 
befinner seg i Nordvest-Europa, Brasil og Australia/ 
Asia, hvor vi i hovedsak har konsentrert vår virk-
somhet. Målt i antall skip er vår samlede markeds-
andel på ca. 6% i disse markedene.

VIRKSOMHETSRAPPORT  2013
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Etterspørselen etter olje henger i stor grad sammen med 
utviklingen i verdensøkonomien. BNP økte i 2013 med 
2,9% mot 3,3% året før. For inneværende år forventes 
en BNP vekst på i overkant av 3,5%. Prognoser for årene 
2015-2017 viser at veksten internasjonalt forventes å 
ligge mellom 3,5 og 4 prosent (kilde: DNB). 

Til tross for disse vekstforventningene er det flere ana-
lytikere som mener at oljeprisen også i 2014 vil fortsette 
å tendere nedover. Den gjennomsnittlige Brent-prisen for 
2013 ble 108,7 USD/fat, noe som innebærer et fall på 
omtrent 3 USD/fat fra 2012. DNB har et estimat på 102 
USD/fat som en gjennomsnittlig Brent-pris for 2014.  En 
vesentlig årsak til denne utviklingen er en akselerasjon i 
produksjonsveksten fra land utenfor OPEC. Det meste av 
denne veksten kommer fra skiferoljeproduksjonen i USA.  
Vekstraten i oljeetterspørselen forventes ikke å oppveie 
produksjonsveksten.

Ovennevnte utvikling har skapt et generelt fokus på kost-
nadsnivå og kostnadsutvikling i oljeindustrien offshore. 
Selv om usikkerhet om oljeprisens videre utvikling og 
oljeselskapenes fokus på kostnader foreløpig ikke har 
gitt seg merkbare utslag i redusert aktivitetsnivå off-
shore, er det grunn til å følge den videre utviklingen nøye. 
En oljepris på dagens nivå forventes fortsatt å stimulere 
oljeselskapene til økt aktivitet offshore i årene som kom-
mer. Dette gjelder så vel operasjoner knyttet til leteaktivi-
tet som operasjoner knyttet til installasjon og produksjon, 
og ikke minst den økende aktiviteten knyttet til inspek-
sjon, vedlikehold og reparasjon av subseainstallasjoner. 

Vi har imidlertid liten tro på at denne utviklingen vil være 
tilstrekkelig til å balansere ut den kraftige økningen på til-
budssiden av offshore supplyskip. Spesielt vil tilveksten i 
PSV-flåten fremover være for stor. Kontraheringsaktivi-
teten av PSV har fortsatt med overraskende styrke i 
2013, og ordreboken gir ikke grunnlag for optimisme på 
kort sikt. For AHTS-segmentet er det forventet en viss 
bedring i markedssituasjonen for 2014. En bedring i 

Nordsjømarkedet er avhengig av at det skjer en netto 
avgang av tonnasje til andre markeder, spesielt gjelder 
dette for AHTS. Også markedene i Australia/Asia er pre-
get av overkapasitet på tonnasje, mens Brasilmarkedet 
har utviklet seg positivt i 2013. Det er stor spenning 
knyttet til den videre utviklingen i Brasil, og om Øst- og 
Vest-Afrika og Mexico-gulfen vil fortsette sin positive 
utvikling. 

De største markedene for store og mellomstore supply-
skip er Nordvest-Europa (22,5%), Brasil (17,5%), Vest-
Afrika (13,2%), Mexicogulfen (15,2 %) og Australia/Asia 
(21,8%). Tilbake på 90-tallet var markedet i Nordvest-
Europa det viktigste markedet for denne flåten. Men 
veks ten i oljeaktiviteten de siste 15 årene har gjort dette 
til en global industri. De viktigste driverne for denne 
utviklingen har vært økt aktivitet på større dyp og i mer 
krevende farvann, samt utviklingen fra lete- til produk-
sjonsaktivitet. Også økt subsea-aktivitet har bidratt til 
denne utviklingen.  

Det er i dag 207 aktører innenfor segmentet store og 
mellomstore supplyskip.  Dette representerer mer enn en 
tredobling av antall aktører i løpet av 10 år. I tilsvarende 
periode har antall skip økt fra 473 enheter til 1 398 
enheter. Veksten i flåten har vært størst utenfor Nord-
vest-Europa. I begynnelsen av 2004 var antallet AHTS i 
Nordvest-Europa 50 enheter, noe som utgjorde 23% av 
verdensflåten. I dag er antallet 69 enheter og andelen ca. 
14%. For PSV-flåten har en sett en lignende utvikling. 
I begynnelsen av 2004 var det 93 PSV i Nordvest-
Europa, tilsvarende 36% av flåten. Dette antallet har i 
dag vokst til 245 enheter, tilsvarende 27% av den sam-
lede PSV-flåten. Antallet PSV i Nordvest-Europa i dag er 
like stort som  totalflåten av PSV for 10 år siden. 

Ved årsskiftet 2013/14 var det totalt 379 skip i ordre, 
noe som tilsvarer 27% av eksisterende flåte. Nybyggene 
fordeler seg med 331 PSV og 48 AHTS, noe som gir en 
flåteøkning på henholdsvis 37% og 9,5%.

Farstad Shipping har tradisjonelt konsentrert sin aktivitet om segmentet store og mellom-
store supplyskip. Historisk er dette definert som AHTS med motorkraft større enn 10 000 
BHK og PSV med lasteevne større enn 2 000 DWT. 

GENERELT OM MARKEDET
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Veksten i Sørøst-Asia har vært god i global sammenheng, 
til tross for at de store fremvoksende økonomiene India 
og Kina opplever reduksjon i veksten ettersom sentral-
bankene over hele verden gradvis trekker likviditet bort 
fra markedet. Utsiktene for den videre vekst og utvikling i 
Sørøst-Asia avhenger spesielt av regionens evne til raskt 
å møte det voksende energibehovet med stabile og rime-
lige forsyninger. Sørøst-Asia er et attraktivt marked for 
olje og gass med stort vekstpotensial innen lete- og pro-
duksjonsaktiviteter.

Flåten i Sørøst-Asia inklusive Australia og New Zealand 
innenfor segmentet PSV>2 000 DWT og AHTS>10 000 
BHK utgjør ca. 22% av verdensflåten. En betydelig del 
av flåten betjener Jack Up markedet (oppjekkbare platt-
former). Ordreboken i regionen for denne type tonnasje er 
stor, og det er for tiden 32 AHTS og 194 PSV under 
 bygging. 

Total riggutnyttelse holdt seg på samme nivå gjennom 
året og var ca. 82%. I Australia var det et noe volatilt 
riggmarked. Antallet rigger var noenlunde stabilt, men ca. 
30% av riggene i regionen ble forflyttet internt som følge 
av operasjonelle krav. 

Farstad Shipping har 26 skip i regionen (16 AHTS og 
10 PSV) som er veltilpasset markedets behov. I 2013 ble 
PSV Lady Kari-Ann solgt, mens vi fikk levert nybyggene 
PSV Far Sitella og PSV Far Starling. Begge skipene ble 
umiddelbart etter levering tildelt jobber i Australia, noe 
som bekrefter Farstad Shippings posisjon og den posi-
tive etterspørselen etter våre skip. Vi har i løpet av året 

Markedet i denne regionen har også i 2013 vært karakterisert av at tilveksten i flåten har vært 
større enn økningen i etterspørselen. Mye av den økte etterspørselen i Australia og New 
 Zealand ble absorbert av rederier som allerede var etablert i regionen ved at disse mobiliserte 
tonnasje fra andre markeder. Eldre AHTS var de som markedsmessig opplevde den største 
utfordringen både når det gjaldt rater og annenhåndsverdier. Farstad  Shipping opprettholder 
sin posisjon i Australia, selv om markedet fortsatt er utfordrende med stadig økende krav fra 
befrakterne.    

MARKEDET I AUSTRALIA/ASIA
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virksomhetsrapport 2013 - farstad shipping asa

også fått kontrakter i nye markeder i den asiatiske regio-
nen, og har etablert viktige relasjoner med kunder som vil 
være viktige for vår langsiktige utvikling i regionen. 

I 2013 har Farstad Shipping blitt tildelt flere langtidskon-
trakter som understreker posisjonen vår som den ledende 
leverandøren av supplyskip i det australske markedet. 
Mange av disse kontraktene ble inngått med nye kunder.  
Samtidig har vi også har fått fornyet kontrakter med 
eksisterende kunder. Dette bidrar til å fremme vårt 
omdømme som en betrodd partner i forhold til en rekke av 
våre viktigste kunder. 

FARSTAD SHIPPING OFFSHORE SIMULATION 
CENTRE (FSOSC)
Farstad Shipping sitt simulatorsenter i Perth fortsetter å 
tilby viktige tjenester til offshore industrien. FSOSC er et 
kunnskapssenter som tilbyr kompetansegaranti for 
 trening av sjøfolk i offshore industrien, og er en viktig del 
av vår profilering i det australske markedet. Senteret spil-
ler en nøkkelrolle i oppbyggingen av våre ansattes 
 kompetanse. 

I 2013 ble FSOSC godkjent som en australsk opp-
læringsleverandør. Denne godkjenningen gjør senteret i 

stand til å levere godkjente kurs og seminarer også til 
andre aktører i næringen. Godkjenningen gjelder fore-
løpig for trening i offshore kranoperasjoner som tilbys ved 
senteret. Dette kommer i tillegg til tidligere tildelt akkredi-
tering av vårt treningsopplegg i dynamisk posisjonering 
(DP-innføring og DP-simulatorkurs, inkludert DP 2) fra det 
Nautiske Instituttet.  I 2014 vil senteret jobbe videre for å 
kunne tilføye flere andre typer treningsopplegg til denne 
godkjenningen. 

I slutten av 2013 ble senteret oppgradert gjennom inves-
tering i en seksdelt brosimulator, samt i nye fasiliteter for 
grupperom. Investeringen ble gjort med tanke på å bruke 
dette til ECDIS (Electronic Chart Display and Information 
System) trening, men vil i fremtiden også bli brukt til et 
bredere spekter av maritime opplæringsformål. ECDIS 
trening kreves i dag av dekksoffiserer som skal bruke 
ECDIS ombord på sine skip etter at STCW-koden nylig har 
blitt endret.

FSOSC har også mottatt Australian Safety Maritime 
 Authority (AMSA) sin godkjenning til å tilby ECDIS trening. 
FSOSC vil fortsette å jobbe tett med AMSA for å inklu-
dere andre ankerhåndterings- og offshorekurs til denne 
godkjenningen. 
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Petrobras sine forutsetninger for råoljeprisen på Brent er 
105 USD i 2014, en reduksjon til 100 USD frem til 
2017, og 95 USD på lang sikt. Brasiliansk valuta er for-
ventet å holde seg på 2,23 BRL målt mot USD i 2014, og 
styrke seg til 1,92 BRL på lang sikt. 

Når det gjelder olje- og gassindustrien var 2013 et godt 
år blant annet på grunn av Brasils 11. konsesjonsrunde 
som ble gjennomført i mai. Dette var første auksjon etter 
5 års pause. Totalt innvilget område er på ca. 100 300 
kvadratkilometer, noe som tilsvarer ca. en tredjedel av 
dagens lisensierte område. 

I denne konsesjonsrunden deltok mer enn 40 utenlandske 
selskaper, for eksempel Exxon, Shell, Statoil, BP, BG, 
Total, Conoco Phillips, Karoon (Australia), Petrogal (Portu-

gal), Petronas (Malaysia), Sinochem (Kina), Ecopetrol 
(Colombia) og Repsol (Spania). Som ventet ble Petrobras 
tildelt det største antallet blokker (34) på auksjonen, hvil-
ket representerer 20% av totalen. Det endelige resulta-
tet av den 11. konsesjonsrunden innebar at det ble gitt 
konsesjon for 142 blokker.

Petrobras offentliggjorde i 2013 sin forretnings- og stra-
tegiplan for 2014–2018. Denne innebærer planlagte 
investeringer på 221 milliarder USD. Leting og produk-
sjon representerer 70% av beløpet (154 milliarder USD), 
noe som er en økning på 62% sammenlignet med fjor-
årets annonserte plan. Den totale investeringen i leting og 
produksjon fordeler seg med 73% til produksjonsutvik-
ling, 15% til leting og 12% i infrastruktur og støtte, 
hvorav 60% i presaltområder og 40% i post-salt.

2013 var igjen et krevende år for brasiliansk økonomi. BNP økte med 2,3%, noe som var en 
betydelig forbedring fra 1% i 2012. De fleste scenarier for 2014 peker mot tilsvarende vekst 
som for 2013. Inflasjonen holdt seg i øvre sjikt i forhold til regjeringens målsetting (5,9%). 
Arbeidsledigheten lå på rekordlave 4,6% av arbeidsstyrken, og utenlandske direkte-
investeringer kom på totalt 63 milliarder USD i 2013, noe lavere sammenlignet med 2012. 

MARKEDET I BRASIL
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OFFSHORE SERVICESKIP I BRASIL FORDELT PÅ EIERE
AHTS > 10 000 BHK og PSV > 2 000 DWT  (20 største)                                   Antall skip
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Petrobras’ oljeproduksjon er forventet å nå 3,2 millioner 
fat per dag innen 2018 og 4,2 millioner fat per dag innen 
2020, med opptrappingen av presalt fra 2017 og frem-
over. Disse målene støttes av de planlagte 28 nye produk-
sjonsenhetene, samt 19 rørleggingsfartøy (PLSV) som 
skal være i full drift i løpet av de neste fem årene. 
Petrobras forventer å være selvforsynt innen 2015, mens 
for raffinerte produkter vil målet være nådd i 2020. Disse 
produksjonsnivåene innebærer en betydelig økning fra 
det faktiske nivået på 1,9 millioner fat i slutten av 2013. 
Petrobras sitt program for kostnadsreduksjon ga 3 milliar-
der USD i innsparinger i 2013 og har potensiale til å spare 
ytterligere 17 milliarder USD frem til 2018. Avhendings-
programmet representerte tilleggsinntekter på 7,3 milli-
arder USD i 2013, noe som økte nettoinntektene i 2013 
med 10,6 milliarder USD. Dette utgjør en forbedring på 
11% sammenlignet med 2012. Det faktiske nivået på 
oljereservene til Petrobras er 16,6 milliarder fat oljeek-
vivalenter. 

En annen god indikator på lete- og produksjonsaktiviteten 
i 2013, var auksjonen av Libra-feltet (presaltområde) i 
oktober. Petrobras ledet det vinnende konsortiet som 
operatør med 40%, med deltakelse fra de kinesiske sel-
skapene CNPC og CNOOC (20 %) i tillegg til Shell og Total 
(20% hver). Den anslåtte utvinnbare reserven på Librafel-
tet ligger mellom 8 milliarder fat oljeekvivalenter og 12 
milliarder fat oljeekvivalenter lettolje, og anslått produk-
sjon er 1,4 millioner fat pr. dag innen 2020. Til forskjell fra 
den 11. konsesjonsrunden, fungerer denne konsesjonen 

som produksjonsdeling. Det vinnende konsortiet tilbød 
41,65 % av produksjonen til de brasilianske myndighe-
tene. Ettersom det er presidentvalg i Brasil i 2014, for-
ventes den neste budrunden å finne sted innen 2015.

I slutten av 2013 var det 474 offshore supplyfartøy som 
jobbet i brasiliansk farvann (226 under brasiliansk flagg 
og 248 under internasjonale flagg). Ca. 40% er PSV (190 
skip), 22% er AHTS (93 skip) og 7% er SUBSEA (33 skip). 
Av den samlede flåten er ca. 88% av dem på langtidskon-
trakt for Petrobras, 9% jobber for internasjonale olje-
selskaper og uavhengige selskaper, og de resterende 
 skipene opererer i spotmarkedet.

Farstad Shippings flåte i Brasil har vokst med ca. 30% fra 
desember 2012 til desember 2013. Farstad avsluttet 
2013 med en flåte på 17 skip som opererte i det brasili-
anske markedet, hvorav 13 på langtidskontrakt for 
Petrobras (9 AHTS, 3 PSV og 1 SUBSEA), 1 AHTS som 
jobbet for Shell, 1 AHTS som jobbet for det nye, uavhen-
gige brasilianske oljeselskapet Queiroz Galvão EP (QGEP) 
og 1 PSV som jobbet både for Total og Statoil i 2013. 
Konstruksjonsfartøyet Far Samson, som er på langtids-
kontrakt for Saipem, har også jobbet i Brasil i 2013. Ski-
pet vil bli værende i Brasil i minst halvannet år til. IMR-far-
tøyet Far Saga ankom Brasil i mars 2014 for å jobbe på en 
langtidskontrakt for Petrobras. Det forventes at Farstad 
Shipping vil fortsette å øke sin tilstedeværelse i det brasi-
lianske markedet i 2014.
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Gjennomsnittlig etterspørsel fordelt på kvartal ble: 
1. kvartal 292 båt-år (280 i 1. kvartal 2012), 2. kvartal 
307 båt-år (299), 3. kvartal 302 båt-år (305) og 4. kvar-
tal 301 båt-år (291). I samme periode steg antall supply-
skip i Nordvest-Europa med ca. 4,5% (7%). Dermed ble 
den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden for året 91% 
(90%). For de enkelte kvartalene ble utnyttelsesgraden: 
1. kvartal 89% (90%), 2. kvartal 92,5% (92%), 3. kvar-
tal 91,5% (90%) og 4. kvartal 89,5% (87,5%). 

Ratenivået i 2013 viste en positiv utvikling sammenlig-
net med 2012. Spesielt ble rateutviklingen for PSV-flå-
ten en positiv overraskelse. Tilsiget av tonnasje utover 
høsten ble imidlertid for stort til å kunne opprettholde det 
gode ratenivået som var i 3. kvartal. For AHTS-flåten der-
imot ble rateutviklingen ikke slik en hadde håpet på, og 

spesielt 4. kvartal ble skuffende, selv om det tok seg 
kraftig opp rundt årsskiftet. Dette var imidlertid av kort-
varig karakter. Rateutviklingen fremgår av figurene på 
side 69.  

Etterspørselen splittes tradisjonelt mellom periode- og 
spotkontrakter. Av den samlede etterspørselen i 2013 
utgjorde 75% periodekontrakter, som er på samme nivå 
som tidligere år. I gjennomsnitt gikk 226 skip på denne 
typen kontrakter i 2013 mot 222 i 2012. Jo strammere 
marked, jo større andel av flåten forventes å være på 
periodekontrakter.

Den største delen av periodekontraktene (ca. 62%) er 
knyttet til felt i produksjon. I 2013 var i gjennomsnitt 
140 båt-år relatert til denne type aktivitet (139 i 2012). 

I 2013 kom 20,3% av driftsinntektene i Farstad Shipping fra denne regionen (21,3% i 2012). 
Dette tilsvarer driftsinntekter på NOK 815,1 mill. (NOK 792,3 mill.). Aktiviteten i regionen 
viser fortsatt vekst, selv om veksten i 2013 ble moderat. I 2013 steg etterspørselen etter 
supply skip med 2,0% (6,1% i 2012) og endte i snitt for året på 300 (294) båt-år.

MARKEDET I NORDVEST-EUROPA
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Prognoser for aktiviteten i 2014 viser en vekst på 9% i 
produksjonsrelatert aktivitet. Etterspørselen knyttet til 
bore-aktivitet ble i gjennomsnitt 39 båt-år (34). Etter-
spørselen knyttet til denne type aktivitet forventes å 
stige også i 2014. Aktiviteten knyttet til utbygging av 
felt og infrastruktur (rørledninger, pumpestasjoner og 
lastebøyer) representerte i 2013 en etterspørsel på 9 
båt-år (16).  Det forventes et tilsvarende nivå på denne 
type aktivitet i 2014. I tillegg har 38 (33) serviceskip i 
gjennomsnitt vært engasjert i aktiviteter knyttet til sub-
sea, kabellegging og lignende i 2013. Samme nivå er for-
ventet for 2014. 

I følge analyseselskapet IHS forventes det i 2014 en 
økning på ca. 5% i samlet etterspørsel etter supplyskip 
for denne regionen. Dette er ikke nok til å gi en fornuftig 
markedsbalanse. Slik det ser ut nå bør flåten i regionen 
reduseres med 20-25 enheter for at en skal kunne få en 
markant bedring i markedssituasjonen. 

Statoil, BP, Shell, ConocoPhillips og Peterson Den Helder 
B.V. er de operatørene som har flest supplyskip på 
periode  kontrakter. Gulf Offshore, DOF, Møkster, Havila 
Shipping, Island Offshore og Solstad er de rederiene som 
sammen med Farstad Shipping har det største antallet 
periodekontrakter.
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markedet - markedet i nordvest-europa

OFFSHORE SERVICESKIP I NORDVEST-EUROPA FORDELT PÅ EIERE
AHTS > 10 000 BHK og PSV > 2 000 DWT  (20 største)                               Antall skip
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SUBSEA-MARKEDET
Ved utgangen av 2013 hadde Farstad Shipping 3 skip som kun arbeider med subsearelatert 
aktivitet. I tillegg er 5 AHTS utstyrt slik at de kan utføre ROV operasjoner. 

Globalt finnes rundt 5 000 produserende subseabrønner 
som skal inspiseres og vedlikeholdes. Subsea-utbygging 
velges i stadig større grad for å utvikle nye og eldre felt, og 
i Norge er dette blitt den dominerende løsningen. Utviklin-
gen har gått i retning av mer omfattende og komplekst 
subsea-utstyr og større subsea-moduler.  I tillegg er sub-
sea-kompresjon og annet roterende utstyr på veg inn, 
komponenter som krever utstrakt bruk av sensorer og 
kontrollenheter på havbunnen. 

Utviklingen mot mer utstyr på havbunnen ser ut til å fort-
sette i tiden som kommer, og forventes å skape et økende 
behov både for inspeksjon, tradisjonelt vedlikehold og 
proaktivt vedlikehold. Konkret har en sett en behovsutvik- 
 

ling mot større fartøy som kan drive inspeksjon, vedlike-
hold, reparasjon (IMR) samt installasjon av utstyr, rør og 
kabler. At nye felt ofte finnes i lengre avstand fra land, på 
større vanndybder og/eller i værmessig utfordrende områ-
der, krever større og tilpassede fartøy som kan opprett-
holde aktiviteten i lange perioder under krevende forhold.   

Det finnes i dag omkring 200 skip som opererer innenfor 
det segmentet som kan karakteriseres som «Harsh & 
Deepwater» (H&D). Ca. halvparten av denne flåten er IMR- 
fartøy. Farstad Shipping har med sine to skip under byg-
ging valgt å satse på det øvre sjiktet av IMR-markedet. 
Samtidig vil skipene være velegnet for en del segmenter i 
markedet for konstruksjon og rørlegging.

Som det fremgår av tabellen nedenfor, er markedet i Nord-
vest-Europa fortsatt det største innenfor denne type ton-
nasje, men det er verdt å merke seg at forventet vekst i 
tiden som kommer er større i andre regioner. 

Gjennomføring av planlagte utbyggingsprosjekter vil imid-
lertid være avhengig av sterk kostnadskontroll, samt til-
strekkelig tilgang på utstyr, ingeniørtjenester og andre 
kritiske landbaserte ressurser. Dette vil kunne føre til revi-
derte tidsplaner og en mulig utflating av aktivitetsnivået. 
Den videre utviklingen i markedet vil også i dette segmen-
tet være avhengig av gasspris, oljepris og aktiviteten på 
tilbudssiden.

ETTERSPØRSEL ETTER SUBSEA-TONNASJE
PR. REGION PÅ DYPT HAV OG VÆRHARDE OMRÅDER
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NYBYGG – LEVERINGSTID
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Verft i Asia, og spesielt i Kina, har de siste årene økt sin 
satsing på bygging av offshorefartøy. Ca. 60% av alle 
PSV i ordre bygges for tiden ved verft i denne regionen. 
Både vestlige og lokale operatører bidrar til den økte 
kontra heringsaktiviteten. 

I 2013 økte den samlede flåten av store og mellomstore 
supplyskip med 162 skip, hvorav 22 AHTS (4,5%) og 
140 PSV (18,5%). Tilsvarende tall for 2012 var 12 AHTS 
(2,5%) og 63 PSV (9%). I begynnelsen av 2014 var ord-
reboken for denne type tonnasje på 379 (368) enheter. 
Dette tilsvarer 27% (30%) av eksisterende flåte. Av 
dette er 48 (64) AHTS og 331 (304) PSV. Ca. 70% av 
skipene skal etter planen leveres i 2014. Det er ikke rea-
listisk å forvente at alle disse blir levert i 2014.

Også ordreboken for subseafartøy har økt de siste årene, 
og er nå på 64 skip. Knapt halvparten av dette er såkalte 
ROV-supportfartøy. Spesielt norske verft og rederier har 
vært aktive på dette området i 2013. Ved inngangen til 
2014 var det 23 subseaskip (35%) under bygging ved 
norske verft (19 for ett år siden). 

Ved amerikanske verft har det også gjennom 2013 vært 
en betydelig kontraheringsaktivitet. Ved verft i denne 
regionen er det for tiden 77 (68) skip i ordre. Nybyggene 
fordeler seg med 2 AHTS (8), 71 PSV (60) og 4 SUBSEA 
(0). Basert på markedsforventningene for regionen, antas 
det at disse nybyggene vil forbli i Mexicogulfen. 

Ved brasilianske verft har kontraheringstakten økt noe 
gjennom 2013. Ved verft i Brasil er det 44 (40) fartøy av 
denne type skip under bygging. Disse fordeler seg med 5 
AHTS (3), 38 PSV (34) og 1 subseafartøy (3). Skipene 
bygges for arbeid på brasiliansk sokkel, og i hovedsak for 
langsiktige kontrakter med Petrobras.

Den maritime næringen i Norge har fortsatt en sentral posisjon i utviklingen av nye offshore-
fartøy, og norske verft har fortsatt en ledende posisjon i byggingen av de mer avanserte 
offshorefartøyene. Spesielt gjelder dette innenfor subsea. Norske verft står nå for ca. 10% 
av ordreboken (12% ved inngangen til 2013).

NYBYGGINGSAKTIVITETEN
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FARSTAD
SHIPPING 
FLÅTEN

Farstad Shippings målsetting om null skade 
på mennesker, miljø og materiell har vært 
retningsgivende i sammenheng med våre 
investeringer i nytt utstyr og nye skip. 
Våre skip er utviklet med vekt på en sikker,  
miljøvennlig og effektiv operasjon.
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FARSTADFLÅTEN
Vi har en moderne og konkurransedyktig flåte bestående av 59 skip, fordelt på 25 PSV, 31 AHTS 
og 3 SUBSEA. Som en del av vår flåtefornyelse har vi fem skip under bygging for  levering i 
 perioden april 2014 til juli 2015. For tiden befinner 18 skip seg i Brasil, 14 i Nordvest -Europa, 
26 i Australia/Asia og 1 i Øst-Afrika.  

VERDIVEKTET GJENNOMSNITTSALDER 
Gjennom vårt investeringsprogram samt salg av eldre 
skip, fremstår dagens flåte som moderne med en verdi-
vektet gjennomsnittsalder på 7,0 år. For PSV-flåten er 
verdivektet gjennomsnittsalder 6,5 år, for AHTS-flåten 
7,2 år, mens subseaflåten har en verdivektet gjennom-
snittsalder på 6,9 år. Det gjenstående nybyggingspro-
grammet vil redusere verdivektet gjennomsnittsalder 
med ca. 1,0 år, hvorav PSV-flåten får en nedgang på 0,7 
år, AHTS- flåten får en nedgang på 0,4 år og subseaflåten 
får en nedgang på 3,6 år. Dette forutsetter at ingen skip 
selges før levering av alle nybyggene har blitt gjennomført 
i juli 2015. For alle nybyggene er forventet kostpris satt 
lik markedsverdien.  

ENDRINGER I FLÅTEN I 2013

Levering av nybygg
Farstad Shipping fikk levert 5 nybygg i 2013, hvorav 3 
PSV og 2 ATHS. Fra Vard Langsten fikk vi levert Far Spica 
(PSV 08 CD) i slutten av januar, og Far Senator (AHTS UT 
731 CD) og søsterskipet Far Statesman (AHTS UT 731 
CD) i henholdsvis mars og juni. Fra Vard sitt verft i Vung 
Tau, Vietnam fikk vi levert de to søsterskipene Far Sitella 

(PSV 08 CD) og Far Starling (PSV 08 CD) i henholdsvis 
 februar og mai. Etter årets slutt har vi fått levert Far 
Sigma (AHTS, UT 731 CD) fra Vard Langsten.

Salg av skip
I 2013 solgte vi to eldre skip, AHTS Lady Cynthia (1987, 
Hart Fenton) og PSV Lady Kari-Ann (1982, ME 202). 
Disse ble solgt i henholdsvis januar og mai. Salgene ga en 
bokført gevinst på til sammen NOK 7,0 million. Etter årets 
slutt har vi solgt PSV Far Grimshader (1983, UT 706 L). 
Salget ga en bokført gevinst på NOK 15 million.  

Kontraheringer
I henholdsvis februar og august inngikk Farstad Shipping 
avtaler med Vard Group AS om bygging av to subsea/IMR 
skip ved Vard Langsten. Kontraheringene er ledd i selska-
pets satsing i subseasegmentet. Skipene er av Vard 07 
OSCV design, og konstruert for subsea/IMR operasjoner 
(Inspection, Maintenance and Repair). Skipene vil bli le-
vert i mars og juli 2015.

KONTRAKTSDEKNING
Kontraktsdekningen for Farstadflåten inklusive befrakters 
opsjoner er ca. 67% for 2014 og ca. 43% for 2015.

KONTRAKTSOVERSIKT PR. MARS 2014
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TORSTEIN DAVIK
PROJECT MANAGER, KONTORET I ÅLESUND

Norge

Som Project Manager i nybyggingsprosjekter har jeg 
ansvar for samhandling og framdrift i byggeprosessen. 
Det omfatter alle ledd fra prosjektering til ferdigbygd, 
testet og seilklart skip. 

Med bakgrunn som maskinsjef både i Farstad Shipping og 
andre rederier, teknisk inspektør hos annet rederi og i 
Sjøfartsdirektoratet, fikk jeg jobben som teknisk inspektør 
i 1999. Allerede fra starten ble jeg involvert i nybyggspro-
sjekter, og har siden 2004 jobbet fulltid med nybygg. 

Nybyggingsprosessen involverer kolleger i Farstad 
Shipping, kunder, leverandører og verft. Med så mange 
bedriftskulturer – og ofte også etnisiteter – er det helt 
nødvendig å ha en god tone og et godt kollegialt samar-
beid. Mange ting skjer samtidig, noen av dem er uforut-
sette, og tid og budsjett skal holdes. Alle som deltar må 

ha et interessefellesskap i det å levere et fartøy i beste 
Farstad-kvalitet. Kundene har høye forventninger til skip 
og mannskap. De må levere hver eneste dag. Det er dette 
det handler om.

Jeg mener at rederiets verdier er viktige i min jobb som 
Project Manager. Verdiene Sikkerhetsbevisst, Verdiska-
pende, Etterrettelig, Inkluderende og Synlig og transparent, 
er fem gode sjekkpunkter i en travel hverdag. Både i forret-
ningsmessige og mellommenneskelige sammenhenger. 

Noe av det jeg setter størst pris på i min jobb hos Farstad 
Shipping, er måten vi utvikler nye fartøyer på. Jeg sier 
«vi», fordi det settes sammen prosjektteam bestående av 
dyktige seilende kolleger fra flere av skipene våre. De nye 
skipene bygges bokstavelig talt på kunnskap og erfaring. 
Det gir en kontinuerlig utvikling og forbedring av flåten 
gjennom den kompetansen som tilføres, og det er en 
 anerkjennelse og en stor inspirasjon for den enkelte 
team deltaker.  Og så er det jo en god etterlevelse av 
verdiene Inkluderende og Verdiskapende. 
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FLÅTEOVERSIKT  (PR. 20.03.14)

FAR STATESMAN 
BYGGEÅR 2013 DESIGN UT 731 CD EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER  NOR
BHK 24400 DWT 3954 DEKKSAREAL 755 M2 BEFRAKTER    BEFRAKTNING  SPOT

FAR SIRIUS TBN
BYGGEÅR 2014 DESIGN UT 731 CD EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER 
BHK24400 DWT 3954 DEKKSAREAL 755 M2 BEFRAKTER    BEFRAKTNING 

FAR SENATOR
BYGGEÅR 2013 DESIGN UT 731 CD EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER  NOR
BHK24400 DWT 3954 DEKKSAREAL 755 M2 BEFRAKTER  SHELL BRASIL BEFRAKTNING  APR. 2014 + OPSJ.

FAR SIGMA
BYGGEÅR 2014 DESIGN UT 731 CD EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NOR  
BHK24400 DWT 3954 DEKKSAREAL 755 M2 BEFRAKTER    BEFRAKTNING  SPOT

FAR SARACEN
BYGGEÅR 2010  DESIGN UT 731 CD  EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS  REGISTER NIS 
BHK 24400 DWT 3954 DEKKSAREAL 755 M2 BEFRAKTER CHEVRON AUSTRALIA BEFRAKTNING MAI 2017

FAR SHOGUN
BYGGEÅR 2010 DESIGN UT 731 CD EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 24400 DWT 3954 DEKKSAREAL 755 M2 BEFRAKTER CHEVRON AUSTRALIA BEFRAKTNING MAI 2017

FAR SAGARIS
BYGGEÅR 2009 DESIGN UT 731 CD  EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS  REGISTER IOM 
BHK 23700  DWT: 3912   DEKKSAREAL 755 M2 BEFRAKTER  QUEIROZ GALVÃO E&P.S.A.  BEFRAKTNING. MAR. 2014 + OPSJ.

FAR SCORPION
BYGGEÅR 2009  DESIGN UT 731 CD  EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS  REGISTER NOR  
BHK 23700  DWT 3934  DEKKSAREAL 755 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING SPOT

FAR SCIMITAR
BYGGEÅR 2008 DESIGN UT 712 L  EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS  REGISTER IOM  
BHK 16000  DWT 2913  DEKKSAREAL 540 M2 BEFRAKTER  SANTOS   BEFRAKTNING MAR. 2015 + OPSJ. 
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Enkelte befraktningskontrak ter har klausuler som gir befrakter mulighet til å kansellere kon trak tene på spesielle vilkår.

fa rs ta d shipping fl åt en - fl åteoversik t

FAR SABRE
BYGGEÅR 2008 DESIGN UT 712 L EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER IOM  
BHK 16000 DWT 2750 DEKKSAREAL 540 M2 BEFRAKTER SANTOS BEFRAKTNING JUL. 2014

FAR SAPPHIRE
BYGGEÅR 2007  DESIGN UT 732 CD  EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS  REGISTER NOR  
BHK 27500 DWT 4583 DEKKSAREAL 800 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING SPOT 

FAR SWORD
BYGGEÅR 2006 DESIGN UT 712 L EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 16000 DWT 3024 DEKKSAREAL 510 M2 BEFRAKTER SANTOS BEFRAKTNING JUN. 2014  

FAR STREAM
BYGGEÅR 2006 DESIGN UT 712 L EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER IOM  
BHK 16000 DWT 3068 DEKKSAREAL 540 M2 BEFRAKTER HUNT OIL  BEFRAKTNING APR. 2014 

FAR SOUND
BYGGEÅR 2007 DESIGN UT 712 L EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER IOM  
BHK 16000 DWT 2965 DEKKSAREAL 540 M2 BEFRAKTER SANTOS BEFRAKTNING JUN. 2014

FAR STRAIT
BYGGEÅR  2006 DESIGN UT 712 L EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING PTE. LTD. REGISTER SGP  
BHK 16000 DWT 2965  DEKKSAREAL 540 M2 BEFRAKTER CHEVRON AUSTRALIA BEFRAKTNING APR. 2015 + OPSJ.

BOS TURQUESA
BYGGEÅR 2007 DESIGN UT 722 L EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING S.A REGISTER BRA  
BHK 19000 DWT 2640 DEKKSAREAL 470 M2 BEFRAKTER PETROBRAS BEFRAKTNING FEB. 2015 + OPSJ.

BOS TURMALINA
BYGGEÅR 2006 DESIGN UT 722 L EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING S.A. REGISTER BRA  
BHK 15500 DWT 2677 DEKKSAREAL 575 M2 BEFRAKTER PETROBRAS BEFRAKTNING JUL. 2014 + OPSJ.

BOS TOPÀZIO 
BYGGEÅR 2005 DESIGN UT 728 L EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING S.A. REGISTER BRA  
BHK 13240 DWT 2400 DEKKSAREAL 560 M2 BEFRAKTER PETROBRAS BEFRAKTNING JUN. 2014

AHTS  31 SKIP + 1 NYBYGG
Spesialkonstruerte fartøyer for anker håndtering og tauing av 
offshore plattformer, lektere og produksjonsmoduler/skip.
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FLÅTEOVERSIKT  (PR. 20.03.14)

LADY SANDRA
BYGGEÅR 1998 DESIGN KMAR 404 EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING PTE. LTD. REGISTER SGP  
BHK 17000 DWT 2725 DEKKSAREAL 540 M2 BEFRAKTER  PTTEP AUSTRALIA BEFRAKTNING JUL. 2014 + OPSJ. 

FAR SENIOR
BYGGEÅR 1998 DESIGN UT 722 L EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 18900 DWT 2874 DEKKSAREAL 585 M2 BEFRAKTER PETROBRAS BEFRAKTNING FEB. 2016 + OPSJ.

FAR SALTIRE
BYGGEÅR 2002 DESIGN UT 728 L EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING LTD. REGISTER IOM  
BHK 16300 DWT 2195 DEKKSAREAL 490 M2 BEFRAKTER  SANTOS BEFRAKTNING MAR. 2015 + OPSJ. 

FAR SCOUT
BYGGEÅR 2001 DESIGN UT 722 L EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 18700 DWT 2806 DEKKSAREAL 570 M2 BEFRAKTER PETROBRAS BEFRAKTNING FEB. 2016 + OPSJ.

FAR SANTANA
BYGGEÅR 2000 DESIGN UT 730 EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 19200 DWT 2964 DEKKSAREAL 500 M2 BEFRAKTER PETROBRAS BEFRAKTNING JUL. 2014 + OPSJ.

LADY GURO
BYGGEÅR 2001 DESIGN UT 719 EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING PTE. LTD. REGISTER NIS  
BHK 5450 DWT 2048 DEKKSAREAL 403 M2 BEFRAKTER SHELL PHILIPPINES BEFRAKTNING OKT. 2016 + OPSJ.

FAR SOVEREIGN
BYGGEÅR 1999 DESIGN UT 741 EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 27400 DWT 4129 DEKKSAREAL 620 M2 BEFRAKTER PETROBRAS BEFRAKTNING FEB. 2015 + OPSJ.

LADY ASTRID
BYGGEÅR 2003 DESIGN UT 712 EIERFORHOLD P/R INTERNATIONAL OFFSHORE SERVICES ANS REGISTER NIS  
BHK 13500 DWT 2656 DEKKSAREAL 510 M2 BEFRAKTER PTTEP AUSTRALIA BEFRAKTNING JUL. 2014 + OPSJ.

LADY CAROLINE
BYGGEÅR 2003 DESIGN UT 712 EIERFORHOLD P/R INTERNATIONAL OFFSHORE SERVICES ANS REGISTER NIS  
BHK 13500 DWT 2656 DEKKSAREAL 510 M2 BEFRAKTER BRUNEI SHELL PETROLEUM BEFRAKTNING APR. 2014 + OPSJ.
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fa rs ta d shipping fl åt en - fl åteoversik t

FAR SAILOR
BYGGEÅR 1997 DESIGN UT 722 EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 16800 DWT 2681 DEKKSAREAL 540 M2 BEFRAKTER  BEFRAKTNING SPOT

FAR FOSNA
BYGGEÅR 1993 DESIGN UT 722 EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 14400 DWT 2418 DEKKSAREAL 570 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING SPOT 

FAR GRIP
BYGGEÅR 1993 DESIGN UT 722 EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 14400 DWT 2418 DEKKSAREAL 570 M2 BEFRAKTER  BEFRAKTNING  SPOT

FAR SKY
BYGGEÅR 1991 DESIGN ME 303 II EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER IOM  
BHK 13400 DWT 1920 DEKKSAREAL 540 M2 BEFRAKTER  BEFRAKTNING SPOT

FAR SEA
BYGGEÅR 1991 DESIGN ME 303 II EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 13200 DWT 1920 DEKKSAREAL 540 M2 BEFRAKTER PETROBRAS BEFRAKTNING NOV. 2017

AHTS  31 SKIP + 1 NYBYGG
Spesialkonstruerte fartøyer for anker håndtering og tauing av 
offshore plattformer, lektere og produksjonsmoduler/skip.
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FAR STARLING
BYGGEÅR 2013 DESIGN PSV 08 CD EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 9996 DWT 4000 DEKKSAREAL 810 M2 BEFRAKTER  WOODSIDE BEFRAKTNING SEPT. 2015 + OPSJ.

FAR SYGNA TBN
BYGGEÅR 2014 DESIGN PSV 08 CD EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER      
BHK 9914 DWT 5700 DEKKSAREAL 1170 M2 BEFRAKTER STATOIL BEFRAKTNING AUG. 2020 + OPSJ. 

FAR SPICA
BYGGEÅR 2013 DESIGN PSV 08 CD EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER  IOM
BHK 9996 DWT 4000 DEKKSAREAL 810 M2 BEFRAKTER  BEFRAKTNING SPOT 

FAR SUN TBN
BYGGEÅR 2014 DESIGN PSV 08 CD EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER     
BHK 9914 DWT 5700 DEKKSAREAL 1170 M2  BEFRAKTER STATOIL BEFRAKTNING MAI 2020 + OPSJ. 

FAR SITELLA 
BYGGEÅR 2013 DESIGN PSV 08 CD EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING PTE. LTD. REGISTER SGP    
BHK 9996 DWT 4000 DEKKSAREAL 810 M2 BEFRAKTER SHELL AUSTRALIA BEFRAKTNING JUN. 2014 + OPSJ. 

FAR SOLITAIRE 
BYGGEÅR 2012 DESIGN UT 754 WP EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER  NOR
BHK 11281 DWT 5800 DEKKSAREAL 1023 M2 BEFRAKTER STATOIL BEFRAKTNING MAI 2014 + OPSJ. 

FAR SKIMMER
BYGGEÅR  2012  DESIGN PSV 08 CD  EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING PTE. LTD.  REGISTER NIS
BHK 9996 DWT 4000 DEKKSAREAL 810 M2 BEFRAKTER SHELL AUSTRALIA BEFRAKTNING OKT. 2014 + OPSJ. 

FAR SCOTSMAN
BYGGEÅR 2012 DESIGN PSV 08 CD EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING LTD. REGISTER IOM 
BHK 9996 DWT 4000 DEKKSAREAL 810 M2 BEFRAKTER STATOIL BEFRAKTNING JUN. 2014 

FAR SERVER
BYGGEÅR 2010 DESIGN HY832 CD EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING LTD. REGISTER IOM  
BHK 7500 DWT 4000 DEKKSAREAL 800 M2 BEFRAKTER NEXEN PETROLEUM UK BEFRAKTNING MAR. 2014 + OPSJ.
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FAR SERENADE
BYGGEÅR:  2009  DESIGN: UT 751 CD  EIERFORHOLD: FARSTAD SUPPLY AS  REGISTER: NOR  
BHK: 9465  DWT: 5944  DEKKSAREAL:  1003 M2    BEFRAKTER: STATOIL  BEFRAKTNING: APR. 2015 + OPSJ.

FAR SEARCHER
BYGGEÅR 2008 DESIGN UT 751 E EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NOR  
BHK 9465 DWT 4992 DEKKSAREAL 1085 M2 BEFRAKTER CONOCOPHILLIPS BEFRAKTNING JUL. 2014 + OPSJ.

FAR SPLENDOUR
BYGGEÅR 2003 DESIGN P106 EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER IOM  
BHK 7760 DWT 3503 DEKKSAREAL 690 M2 BEFRAKTER PETERSON   BEFRAKTNING APR. 2015 + OPSJ.

FAR SYMPHONY
BYGGEÅR 2003 DESIGN  P 105 EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NOR  
BHK 9930 DWT 4929 DEKKSAREAL 978 M2 BEFRAKTER CONOCOPHILLIPS BEFRAKTNING APR. 2017 + OPSJ. 

FAR SWIFT
BYGGEÅR 2003 DESIGN UT 755 EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NIS  
BHK 5450 DWT 3084 DEKKSAREAL 588 M2 BEFRAKTER TOTAL BRASIL BEFRAKTNING MAI 2014 + OPSJ.

FAR SWAN
BYGGEÅR 2006 DESIGN VS 470 MK II EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING PTE. LTD. REGISTER SGP  
BHK 5500 DWT 3628 DEKKSAREAL 705 M2 BEFRAKTER MOBIL AUSTRALIA BEFRAKTNING OKT. 2014 

LADY MELINDA
BYGGEÅR 2003 DESIGN UT 755 EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING PTE. LTD. REGISTER SGP  
BHK 5450 DWT 2777 DEKKSAREAL 567 M2 BEFRAKTER CONOCOPHILLIPS BEFRAKTNING DES. 2015 

FAR SEEKER
BYGGEÅR 2008 DESIGN UT 751 E EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NOR  
BHK 9465 DWT 4905 DEKKSAREAL 1085 M2 BEFRAKTER STATOIL BEFRAKTNING APR. 2014

FAR SPIRIT
BYGGEÅR 2007 DESIGN VS 470 MK II EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING LTD. REGISTER IOM  
BHK 6530 DWT 3624 DEKKSAREAL 725 M2 BEFRAKTER SHELL AUSTRALIA BEFRAKTNING NOV. 2014 + OPSJ.

PSV  25 SKIP + 2 NYBYGG
Spesialkonstruerte fartøyer for transport av forsyninger og 
utstyr til og fra offshoreinstallasjoner. Skipene transporterer 
stykkgods, i hovedsak i containere.
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FAR SERVICE
BYGGEÅR 1995 DESIGN UT 745 EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING LTD. REGISTER IOM  
BHK 7200 DWT 4680 DEKKSAREAL 965 M2 BEFRAKTER BP BEFRAKTNING MAR. 2014 + OPSJ.

FAR SCANDIA
BYGGEÅR:  1991 DESIGN: UT 705 EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER: NIS  
BHK: 6700 DWT: 3100 DEKKSAREAL:  868 M2 BEFRAKTER: ESSO AUSTRALIA BEFRAKTNING: MAI 2014 

FAR SUPERIOR
BYGGEÅR 1990 DESIGN UT 705 L EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING LTD. REGISTER IOM  
BHK 6600 DWT 3796 DEKKSAREAL 988 M2 BEFRAKTER  BEFRAKTNING SPOT

FAR SUPPLIER
BYGGEÅR 1999 DESIGN VS 483 EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING LTD. REGISTER IOM  
BHK 6700 DWT 4593 DEKKSAREAL 896 M2 BEFRAKTER ESSO AUSTRALIA BEFRAKTNING MAI 2014 

FAR STRIDER
BYGGEÅR 1999 DESIGN VS 483 EIERFORHOLD FARSTAD  SHIPPING LTD. REGISTER IOM  
BHK 6700 DWT 4709 DEKKSAREAL 902 M2 BEFRAKTER  PETROBRAS BEFRAKTNING AUG. 2017 + OPSJ. 

FAR SUPPORTER
BYGGEÅR 1996  DESIGN UT 750 EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING LTD. REGISTER IOM  
BHK 7200 DWT 4680 DEKKSAREAL 956 M2 BEFRAKTER PETROBRAS BEFRAKTNING MAI 2016

FAR STAR
BYGGEÅR 1999 DESIGN UT 745 EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NOR  
BHK 9600 DWT 4403 DEKKSAREAL 810 M2 BEFRAKTER PETROBRAS BEFRAKTNING AUG. 2017 + OPSJ. 

LADY GRETE
BYGGEÅR 2002  DESIGN UT 755 L  EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING PTE. LTD.  REGISTER SGP  
BHK 5450  DWT 3271  DEKKSAREAL 678 M2    BEFRAKTER SANTOS  BEFRAKTNING MAR. 2015 + OPSJ 

LADY GRACE
BYGGEÅR 2001 DESIGN UT 755 EIERFORHOLD P/R INTERNATIONAL OFFSHORE SERVICES ANS REGISTER IOM  
BHK 5450 DWT 2936 DEKKSAREAL 615 M2 BEFRAKTER WOODSIDE BEFRAKTNING MAI 2015
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FAR SLEIPNER TBN
BYGGEÅR 2015 DESIGN OSCV 07 EIERFORHOLD FARSTAD CONSTRUCTION AS REGISTER    
BHK 20074 DWT 9200 DEKKSAREAL  1800 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING   

FAR 829 TBN
BYGGEÅR 2015 DESIGN OSCV 07 EIERFORHOLD FARSTAD CONSTRUCTION AS REGISTER    
BHK 20074 DWT 9200 DEKKSAREAL  1800 M2 BEFRAKTER   BEFRAKTNING   

FAR SCOTIA
BYGGEÅR 2001 DESIGN UT 755 EIERFORHOLD FARSTAD SHIPPING LTD. REGISTER IOM  
BHK 5450 DWT 3022 DEKKSAREAL 468 M2 BEFRAKTER PETROBRAS BEFRAKTNING NOV. 2016 + OPSJ.

FAR SAMSON
BYGGEÅR 2009 DESIGN UT 761 CD EIERFORHOLD FARSTAD CONSTRUCTION AS REGISTER IOM  
BHK 47600 DWT 6103 DEKKSAREAL 1450 M2 BEFRAKTER SAIPEM BEFRAKTNING APR. 2015 + OPSJ. 

FAR SAGA
BYGGEÅR 2001 DESIGN UT 745 L EIERFORHOLD FARSTAD SUPPLY AS REGISTER NOR  
BHK 10900 DWT 3264 DEKKSAREAL 510 M2 + 150 M2 BEFRAKTER PETROBRAS BEFRAKTNING MAR. 2020 + OPSJ. 

SUBSEA  3 SKIP + 2 NYBYGG
Spesialdesignet fartøy for operasjoner på store dyp, 
installasjoner og vedlikehold på havbunnen. 
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ORDLISTE 

ASA Allment aksjeselskap
Befrakter Den som betaler for oppdraget
BNP Brutto nasjonalprodukt
BHK Bremsede hestekrefter (enhet for måling av effekt)
Certeparti (C/P) Befraktningsavtale ved leie av skip
CEO Chief Executive Officer – Konsernsjef
CFO Chief Financial Officer – Finansdirektør
CIRR Commercial Interest Reference Rate
CO2 Karbondioksid
DNV GL Det Norske Veritas Germanischer Lloyd. Klassifiseringsselskap. 

Kontrollerer og godkjenner skipenes tekniske tilstand, sikkerhet og 
kvalitet mot egne og mot nasjonale myndigheters regler

DP Dynamic Positioning – dynamisk posisjonering
DP HIL Dynamic Positioning Hardware in Loop
DWT Dødvekttonn (den totale vekten et skip kan bære av last)
EBIT Driftsresultat
EBITDA Driftsresultat før avskrivninger
ECDIS Electronic Chart Display and Information System
FAR Selskapets kode (ticker) på Oslo Børs
FSOSC Farstad Shipping Offshore Simulation Centre
GT Gross Tonnage – brutto tonnasje
HMS Helse, miljø og sikkerhet
IFRS Internasjonal Finansiell Rapporterings Standard
IHS Inventory of Hazardous Substances
IMR Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon
IMS Integrated Management System 
ISM International Safety Management kode. Universal standard for 

 sikkerhetsstyringssystemer på skip
ISO International Standards Organization
ISPS International Ship and Port Facility Security kode. Internasjonalt 

rammeverk for å oppdage /bedømme trusselen mot sikkerhet og 
sette i verk tiltak mot sikkerhetshendelser som berører skip og/
eller havner brukt i internasjonal trafikk

LTIF Fraværsskadefrekvens pr. million arbeidede timer
NCR Non-conformance reports
NIS Norsk Internasjonalt Skipsregister
NOG Norsk Olje og Gass
NOR Norsk Ordinært Skipsregister
NOx Nitrogenoksider
OHSAS Standard for ivaretagelse av arbeidsmiljø og sikkerhet
OLF Oljeindustriens landsforening, nå Norsk Olje og Gass 
OSC Offshore Simulator Centre AS - Ålesund 
OSCV Subsea konstruksjons fartøy
PLSV Pipe Lay Support Vessel – Rørleggingsfartøy
SOx Svoveloksider
STCW Standards of Training, Certification and Watchkeeping 
TRCF Personskader med medisinsk behandling pr. million  arbeidede  timer
UNGC United Nations Global Compact
VEK Verdijustert egenkapital
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