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Nyt SOV til Statoil bliver hurtigere klar
ESVAGT fremskynder leveringen af det nye serviceskib til
Statoils Dudgeon Wind Farm i håbet om at få det klar til ONSmessen i Stavanger i slutningen af august.
ESVAGT har indgået en aftale med Havyard Ship Technology i Leirvik om at
fremskynde processen, så skibet står klar en uge tidligere end planlagt:
- Værftet har været on schedule eller endda lidt foran til nu. Vi vil meget
gerne have skibet klar til ONS-messen og har derfor fremskyndet leveringen
til den sidste uge i august, siger Kristian Ole Jakobsen, Chief Operating
Officer i ESVAGT.

Ønsket er at give de besøgende i Stavanger mulighed for at se nærmere på
en skibstype, som for mange vil være helt ny:
- Vi vil jo gerne vise kunderne helt konkret, hvad ESVAGTs SOV koncept går
ud på, siger Kristian Ole Jakobsen.
Det nye SOV har skrog fra Nauta Shipyard i Gdansk og er i Leirvik for at få
indrettet kamre samt udstyret dæk og bro. Skibet udstyres blandt andet med
agter-kran samt ekstra kraftige hydrauliske lift/elevator og AHC-kran samt
forøget kapacitet på bow thrustere.
Efter ONS-messen går det nye SOV i charter i havmølleparken ud for Great
Yarmouth i engelsk sektor.

Fakta
Dåb
Skibet skal døbes i Great Yarmouth den 9. september i forbindelse med
åbningen af Statoils nye kontor i byen. Den populære Great Yarmouth Marine
Festival finder sted i samme weekend.

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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