”Ved at kombinere trivselssessioner med research om offshore trivsel får vi en stor mulighed for at identificere læringer, som kan
gavne nuværende og kommende hold, der arbejder inden for offshore vedvarende energi” - Julian Garnsey.

2021-04-15 08:30 CEST

ESVAGT, Triton Knoll og SDU
samarbejder om sundhed og velfærd i
offshore vindpark
Velfærd for teknikere og besætning er vigtigt for Triton
Knoll. Samarbejde mellem ESVAGT og SDU’s Center for
Maritim Sundhed og Samfund sikrer sundhed og velfærd i
Triton Knoll offshore vindpark.
Sunde medarbejdere er et parameter, ESVAGT bliver målt på, når rederiet
medvirker ved installationen af Triton Knoll offshore vindpark ude for

Lincolnshire-kysten i den engelske del af Nordsøen.

Derfor har parkejeren i samarbejde med ESVAGT fået tilknyttet SDU’s Center
for Maritim Sundhed og Samfund til at sikre, at de 120 medarbejdere, som
står for installationen af parken, er både sunde og i sikre omgivelser:
”Opfordringen og implementeringen af en effektiv pakke, der skal styrke de
ombordværendes trivsel, som arbejder på vores projekt, har været et
essentielt element for Triton Knoll”, siger Julian Garnsey, projektleder for
Triton Knoll:
”Vores vision er at få alle sikkert hjem. At passe på hinandens sikkerhed og
trivsel er vores absolut højeste prioritet.”
Værdifuld viden
Det var således et krav til ESVAGT ved indgåelse af kontrakten, at rederiet
kunne bistå med at gennemføre en professionel sundhedsfaglig kampagne i
vindparken. Til det formål har ESVAGT allieret sig med forskere fra SDU’s
Center for Maritim Sundhed og Samfund, som har sammensat seks workshops
på blandt andet kost, trivsel og mental sundhed:
”Det er en samlet pakke målrettet netop de indsatser, Triton Knoll ønsker
særligt fokus på”, siger Asger Stürtzel Sørensen, Head of HSE i ESVAGT:
”Det er tydeligt, at velfærd og trivsel for teknikere og besætning på arbejde i
parken er et afgørende parameter for Triton Knoll. Projektet er samtidig en
unik mulighed for danske forskere til at sikre sig værdifuld viden og
datamateriale”, siger han.
Det kan Lisa Loloma Froholdt, professor ved SDU’s Center for Maritim
Sundhed og Samfund, bekræfte:

”For os er data guld. Vi bygger vores viden på data, så det er enormt
værdifuldt for os at være med i dette projekt”, siger hun.
Lisa Loloma Froholdt anerkender den indsats, der ligger bag:
”Det er virksomheder, som forstår at tage ansvar og sætte ind dér, hvor det
gør en forskel. Mantraet i den maritime sektor er ’safety first’; det har alle
søfolk nærmest tatoveret i panden. Men trivsel er et vigtigt aspekt i
sikkerhed. At sikre, at kollegerne trives og har et fornuftigt stressniveau er
kolossalt vigtigt, og jeg kan kun rose Triton Knoll og ESVAGT for at tage
ansvar for det’, siger hun.
OM SEEDS
SEEDS fokuserer på at så et frø i den enkelte kollega til en sundere hverdag.
Forbogstaverne i SEEDS står for de fem indsatsområder: Stress and Mental
Health, Exercise, Effective Teams, Diet og Smoking. SEEDS er forbundet til to
af FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling: #3 Sikre et sundt liv for alle
og fremme trivsel for alle aldersgrupper, og #8 Fremme anstændige jobs og
økonomisk vækst.

ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs og
servicerer både offshore vindindustrien samt olie & gas-industrien.
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.
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.
ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 offshore skibe, og
rederiet har cirka 1100 medarbejdere offshore og onshore.
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