'Esvagt Bergen' og søsterskibet 'Esvagt Stavanger' er klar til yderligere tre år på kontrakt.
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Equinor og ESVAGT forlænger
samarbejde
De næste tre år skal ’Esvagt Bergen’ og ’Esvagt Stavanger’
servicere Equinor i sydlig del af norsk sektor.
Otte års godt og tillidsfuldt samarbejde bliver forlænget, når Equinor og
ESVAGT føjer yderligere minimum tre år til samarbejdet i den sydlige del af
norsk sektor.
Her har ’Esvagt Bergen’ siden 2011 og søsterskibet ’Esvagt Stavanger’ siden
2012 leveret områdeberedskab for Equinor, og begge parter har ønsket at

forlænge det, så kontrakterne nu løber til 2022.
”Vi er glade for at kunne fortsætte det gensidige samarbejde, vi har haft med
Equinor, og for den tillid, det er udtryk for. De to skibe har været med til at
etablere os solidt i det norske marked, og det ser vi frem til at udbygge
yderligere”, siger Ib Hansen, Head of Commercial i ESVAGT.
Det forlængede samarbejde byder fortsat på områdeberedskab, supply duties,
oliespildsberedskab og brandbekæmpelse. Det er opgaver, som stiller krav til
både besætning og materiel. Både ’Esvagt Bergen’ og ’Esvagt Stavanger’ er
bygget til at kunne skyde en høj fart, selv i dårligt vejr, og kan dermed dække
et stort område, og begge har ydermere arbejdsbåde ombord, hvilket bidrager
til at gøre en endnu større aktionsradius mulig.
”Equinor er en meget seriøs aktør, som udfordrer os og gør os bedre. Equinor
har store forventninger og stiller krav til kvalitet, sikkerhed og miljø – det er
krav, der er med til at udvikle os og skærpe vores kompetencer”, siger Ole
Ditlev Nielsen, Business Development Manager i ESVAGT.

Om ESVAGT
ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs og
servicerer både olie & gas samt offshore vindindustrien.
Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til
offshore olie & gas industrien, bl.a. stand-by, ERRV nød- og
redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip,
brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.
Vi servicerer havvindmølleparker med en flåde af dedikerede Service
Operations Vessels (SOV), et koncept som ESVAGT var de første til at
introducere i 2010. Udover kabiner og fritidsfaciliteter er SOVerne udstyret
med bl.a. kontor- og mødefaciliteter, reservedelslagre og værksteder.
Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work
gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.
ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 offshore skibe, og
rederiet har cirka 900 medarbejdere on- og offshore.
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