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Kjølstrekk 2 x 21 bilers ferger
I dag den 15. oktober kl. 12.00, startet prosessen for kjølstrekk
av 2 stk. 21 bilers ferger ved verftet Remontowa i Polen. Tilstede
var Seniorinspektør i Torghatten Nord AS, Gaute Larsen.
”Kjølstrekken er tradisjonelt sett på som byggestarten på skipet, og selv
om dagens stålskip er godt i gang med byggingen før kjølstrekken
markerer dette en viktig milepæl i byggingen: tidspunktet når den første
seksjonen settes rett vei, klar til å sveises sammen med neste seksjon
for til slutt å bli et fartøy.” – forteller Gaute Larsen.
”Nå begynner forberedelsene til sjøsettingen som skal skje på vårparten
i 2011.” – fortsetter han. ”Fra november vil det være en fast ansatt
byggekontrollør utpekt blant besetningen som skal overta både, som vil
være til stede ved Remontowa skipsverft, -kontorplass er allerede
etablert. Med dette får vi en kontinuerlig og god oppfølgning av
byggeprosjektene.” – avslutter Larsen.
Disse nybyggene skal settes i drift på hhv sambandet Belvik – Vengsøy i
Troms og Utasundssambandet i Møre og Romsdal.
Hver ferge har en kapasitet på 21 biler og 147 passasjerer.
Tidligere i år er kjølen strukket på de to 16-bilers fergene som også er
under bygging hos Remontowa.
Nybyggene er designet av NSK og er beregnet levert høsten 2011.
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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 og
Troms. Største kunder er anbudsog ramme-avtaler 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.
Den 9. august 2010 signerte
selskapet den hittil største
fergekontrakten i Norge til en verdi
av 1,4 milliarder kroner, for
fergetrafikken over Vestfjorden i 10
år fra 2013. Kontrakten forutsetter
bygging av fire nye gassferger
samt ombygging av tre
eksisterende fartøyer.

