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2016-05-19 10:47 CEST

Fit for fight optimerer ESVAGT
Fit for fight optimerer ESVAGT
Søfolk kommer i mange størrelser – eksempelvis har ESVAGT haft et par
stykker, som kombinerede en almindelig højde med meget store fødder.
Det har betydet, at man har bestilt en speciel redningsdragt til de
pågældende, og over tid har det givet mange forskellige, ukurant størrelser af
dragter på lageret. De dragter er nu sat i arbejde igen, siger Kristian Ole
Jakobsen, Chief Operating Officer i ESVAGT:
- Dragtværkstedet havde 80 dragter på lager, som enten var extra small eller

kombinerede størrelse 52 i sko med en almindelig højde. Men efter vi selv er
blevet certificeret til at udskifte støvlerne i dragterne, har vi sparet 300.000
kroner på at indkøbe nye dragter, siger han.
Dragterne er blot et af mange store og små bidrag, som
optimeringsprogrammet Fit for Fight har identificeret.
- Vi har fået mange gode forslag ind fra flåden, værksted og kontor, og vi
glæder os over, at der er opbakning og iderigdom, siger Kristian Ole
Jakobsen.
Et andet eksempel har været bunkringen af vand. Der var en stor vandledning
i det lagerlokale, ESVAGT overtog i forbindelse med flytningen sidste år. Da
undersøgelser ved Force Technology har bedømt vandkvaliteten som
fremragende, er det nu vand derfra, der bunkres i ESVAGTs skibe. Det øger
fleksibiliteten og reducerer udgiften til vand ved at spare den eksterne
vandleverandør væk.
Kampagnen kører videre, og alle konstruktive forslag er velkomne.
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ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs.

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.
Siden 2010 har ESVAGT desuden serviceret offshore vindparker med
specialdesignede Service Operation Vessels (SOV), der har plads til op til 40
teknikere og har reservedelslagre og værksteder ombord. 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 moderne offshore
skibe, og rederiet har mere end 900 medarbejdere on- og offshore.
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