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Sjøsatte en ny tidsalder
Den første av fire nye gassferger til Torghatten Nord ble sjøsatt i Polen i
dag. – Dette markerer starten på en ny æra i selskapets historie og gjør at
vi snart kan tilby en radikalt renere reise for passasjerer som skal til og fra
Lofoten, sier administrerende direktør Bjørn Laksforsmo.
Totalt investerer Torghatten Nord omlag 800 millioner kroner i nye ferger
og ombygginger av eksisterende ferger. Disse fergene skal inn på
strekningene Bodø – Værøy – Røst - Moskenes og mellom Bognes –
Lødingen. Dette er investeringer vi gjør for å skape en sikrere og renere
drift, sier Laksforsmo.
Kontrakt med naturen
De nye fergene skal drives av naturgass fra Snøhvitfeltet utenfor
Hammerfest. Ved å ta i bruk ny teknologi reduseres utslippene av NOx med
hele 90% og CO2 utslippene reduseres med 25%. I tillegg vil forurensing
fra svovel, støv og partikler forsvinne helt. Med nye ferger øker også
sikkerheten.
Kapasitet og komfort
De nye fergene har sidestabilisatorer som gjør at fergene ikke krenger i høy
sjø. I salongene er 60% av sitteplassene utstyrt med komfortable
lenestoler. Hver ferge har en kapasitet på 120 personbiler (pcu) eller 12
trailere og 80 personbiler. Dette gir en økning i kapasitet på 30% per ferge
i forhold til dagens båter. Den samlede kapasiteten over Vestfjorden økes
dermed betydelig.
Bidra til næringsutvikling
De nye fergene representerer også næringsutvikling i landsdelen.
Torghatten Nord har satt krav til verftet om at minst 25% av utstyret om
bord skal komme fra Norge og at service og vedlikehold skal gjøres fra
landsdelen, sier Laksforsmo. - Vi bygger også tankanlegg for gass på land
som er så store at også andre aktører kan drive næringsutvikling ved bruk
av naturgass, sier han.
Alle de nye fergene skal bygges ved verftet Remontowa i Gdansk i Polen.
Ferga som ble sjøsatt i dag skal overleveres rederiet i juni 2012 og alle de
fire nye fergene skal være i drift i løpet av 2012.
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Adm. direktør THN, Bjørn
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Om Torghatten Nord AS:
Torghatten Nord AS er et selskap i
Torghatten-konsernet, 100% eid av
Torghatten ASA. Selskapet driver
sjøgående kollektivtransport med
hurtigbåter og ferger i Nordland,
Troms og Møre og Romsdal. Største
kunder er anbuds- og rammeavtaler med Statens Vegvesen,
samt Nordland og Troms
fylkeskommuner.
Torghatten Nord ble etablert 13.
oktober 2008 og startet opp sin
virksomhet 5. januar 2009
Selskapet driver rutetrafikk fra
nord av Brønnøysund i sør til
Finnmarksgrensen i nord.
Selskapets 625 ansatte består
hovedsakelig av maritimt personell
i stillinger om bord på fartøyene,
samt landansatte på avdelingskontorene på Stokmarknes og i
Tromsø, og hurtigbåtekspedisjonen
i Bodø.
På sommeren øker trafikkmengde
og antall fartøyer betydelig i
forhold til vinterhalvåret.
Ytterligere 11 fartøyer settes i drift
for supplering og sommersamband
i tre hektiske sommermåneder, og
350 nye ansatte rekrutteres inn for
å dekke behovene.
Til redaksjonen:
Dersom dere ønsker ytterligere
bilder og bakgrunnsinformasjon, ta
kontakt:
Bjørn Erik Jansen, mob: 995 32149
bjansen@nnkom.no
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