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Statsminister Jens Stoltenberg starter byggingen av
gassferge til Lofoten
Statsminister Jens Stoltenberg starter i dag byggingen av den siste av fire
nye gassferger som skal inngå i en tiårig kontrakt om fergetrafikk over
Vestfjorden. Fergene vil drives på flytende naturgass, som i forhold til
tradisjonell dieselsdrift gir en betydelig miljøbesparelse.

”Vi er fryktelig stolte over dette miljøprosjektet vi nå er i gang med”, sier
administrerende direktør Bjørn Laksforsmo. ”Bruken av LNG-gass vil gi en
90 prosent reduksjon i utslipp av NOX og ca 25 prosent reduksjon i
klimagassutslipp, og i tillegg kan vi gi et bedre tilbud til passasjerene i form
av moderne ferger og nye tilbud. Vi blir selvsagt ikke mindre stolte over at
statsministeren tar seg tid til å starte byggingen.”
De fire nye gassfergene bygges ved verftet Remontowa i Gdansk, Polen.
Verftets kompetanse på bygging av gassferger, og at de har demonstrert
god kvalitet over tid var viktig for Torghatten Nord AS ved valg av verft.
”I tillegg var Remonotowa villige til å akseptere 25% norsk utstyr om bord,
og at alt utstyr om bord skulle ha et service- og vedlikeholdsnett i Norge.”,
sier Laksforsmo, og mener det er viktig for å understøtte den maritime
satsningen i nordområdene.
Også gassen skal fraktes miljøvennlig. Barents Naturgass skal levere LNG til
driften av fergene, og vil bruke LNG som drivstoff på transporten. I første
omgang blir det LNG-drevne tankbiler, men hvis volumet øker kan tankbåt
drevet av LNG bli aktuelt. ”Det bygges fyllingsanlegg som er større enn vårt
behov, og så nå vil det bli enklere for andre aktører som ønsker å gå over
på LNG-fremdrift.”, sier Laksforsmo.
Seremonien på verftet starter kl 1500 fredag 10. juni 2011.

Med vennlig hilsen,
Torghatten Nord AS

Administrerende direktør
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Om Torghatten Nord AS:
Torghatten Nord AS er et selskap i
Torghatten-konsernet, 100 % eid
av Torghatten ASA.
Torghatten Nord ble etablert 13.
oktober 2008 og startet opp sin
virksomhet 5. januar 2009
Selskapet driver sjøgående
kollektivtransport med hurtigbåter
og ferger i Nordland og Troms.
Største kunder er anbuds- og
ramme-avtaler med Statens
Vegvesen, samt Nordland og Troms
fylkeskommuner.
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. De fire
gassfergene er kontrahert ved
Remontowa i Gdansk, Polen, og
byggestart er 3. januar 2011.
Første ferge leveres i andre kvartal
2012.
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