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At stifte ny virksomhed er altid forbundet med usikker-
hed. Men når den oprindelige tro på konceptet bliver
indfriet, er tilfredsstillelsen bare dét større!
Det er denne optimistiske stemning - og tilfredshed

med udviklingen - som præger dagligdagen for Allan
Hundrup og Allan Sejerup Kristiansen. Tilbage i februar
- mens offshore-branchen endnu var nede i en bølge-
dal - valgte de to at sige farvel til gode, faste stillinger i
offshore-branchen - for i stedet at bruge al deres energi
på deres nye virksomhed - Seacabin.
- Vi er glade for, at vi er blevet så godt modtaget.

Responsen fra kunderne har været overordentlig positiv,
og vi har fået leveret en håndfuld gode løsninger til
tilfredse kunder, siger Allan Hundrup.

Lille, men med muskler
Seacabin’s primære ydelse er rådgivning og projektsty-
ring indenfor nyindretning og renovering af beboelse til
marine- og offshoreindustrien. Seacabin er bestemt ikke
de eneste, som tilbyder disse tjenester, men til gengæld
har de to bagmænd lagt sig nøje efter at gøre tingene
anderledes end andre aktører:
- Der er mange spillere på området. Vores force er

helt klart, at vi er små og fleksible. Seacabin er en ung,
nytænkende virksomhed der udfordrer de traditionel-
le måder at gøre tingene på. En partner, der tænker
anderledes og innovativt, og som altid sætter kunden i
centrum. Samtidig har vi et stort, rådgivende ingeniør-
firma - Biir - i ejerkredsen, og derfor er det muligt for os
- på meget kort tid - at skalere vores ydelser op til dét,
kunden ønsker, forklarer Allan Sejerup Kristiansen.

God rådgivning i centrum
Seacabin indleder alle opgaver med grundige under-
søgelser og kompetent rådgivning om det forestående
projekt. Blandt andet leverer Seacabin en strategiplan
til kunden, som dermed får grundig viden om fremtidi-
ge renovationer og udskiftninger. Ønsker kunden hele
paletten, så trækker Seacabin på et bredt netværk, og
skaffer de nødvendige kompetencer til at udføre kon-
struktion og montering.
Begge indehavere er uddannet bygningskonstruktører,

og har samtidig mange års erfaring med apterings-arbej-
de og beboelsesmoduler i offshore-miljøer:
- På en platform er der aldrig pause. Folk er på arbejde

24 timer i døgnet, og dermed er der også altid nogen,
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FAKTA
Secabin’s primære ydelse er nøgleklare beboelses-
løsninger til marine- og offshorebranchen, med fokus
på det komplette projekt - fra idé til færdig montering.

En af virksomhedens vigtigste missioner er at
højne standarden på beboelses-moduler -
med gennemtænkte og veldokumenterede
løsninger.www.seacabin.dk

Kun syv måneder efter den spæde start, har Esbjerg-virksomheden
Seacabin god vind i sejlene - med skarp fokus på planlægning, rådgivning
om - og genkonstruering af - beboelses-moduler til offshore-branchen.

ANNONCE
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som sover. Det kræver uhyre god planlægning og orien-
tering om, hvordan arbejdet skal foregå, påpeger Allan
Hundrup.

Vokseværk med måde
Seacabin har siden grundlæggelsen haft mulighed for
at udvikle sig organisk. Og dét har været en afgørende
fordel:
- De små opgaver i starten er gradvis blevet større, og

dermed har vi haft mulighed for hele tiden at følge med
og tilpasse vores kapacitet. Det er en ønskestart for en
ny virksomhed. Samtidig har der været spændende og
udfordrende projekter, som i dén grad har givet referen-
cer til den videre udvikling, lyder det fra Allan Sejerup
Kristiansen.
Han peger blandt andet på en opgave, som Seacabin

lavede offshore for Mærsk Oil. En slags tilstandsvurde-
ring, hvor Seacabin estimerede levetid på komponenter
og indvendige overflader. Herefter leverede Seacabin en
strategiplan for det optimale tidspunkt for udskiftning af
komponenter - samt den forventede pris for udskiftning
og montering.
- Der har været nogle spændende og udfordrende

måneder siden starten i februar. Vi ønsker ikke nødven-
digvis at være den største leverandør indenfor offsho-
re-beboelse - vi har derimod en ambition om at være
den foretrukne partner for vores kunder, slutter Allan
Hundrup.


