Forsyningtjenester døgnet rundt

29.12.2011 Hele døgnet, året rundt, er det folk i arbeid hos ConocoPhillips’ i Tananger for å sørge for at alle
forsyninger til Ekofisk-området er der de skal være.
I alt har 1300 medarbeidere, innen en rekke fagområder, sitt daglige virke hos ConocoPhillips i Tananger. Den daglige
driften av de fire feltene i Ekofisk-området koordineres og støttes fra Tananger-kontoret, og noen operative funksjoner
går døgnet rundt.
Høy aktivitet
Ved det maritime logistikk¬senteret følges trafikken til og fra Ekofisk-området kontinuerlig. Aktiviteten offshore er høy.
Det er viktig at riktig personell er på riktig plass med riktig verktøy og utstyr til en hver tid. Det krever omfattende
planlegging og oppfølging.
’Timing’
– ‘Timing’ er vi blitt dyktige til med årene, sier basesjef Jan Bjerga, som selv har 38 års fartstid på Tananger-basen. I
løpet av året fraktes det 400.000 tonn offshore årlig. - Vi har fire faste forsyningsbåter i trafikk til og fra feltet pluss
ekstra innleide fartøyer ved behov, sier Bjerga.
Forsyningsbåtene bruker rundt fire og et halvt døgn på en rundtur fra Tananger til Ekofisk, og med de ekstra båtene
som tidvis er innom blir det i gjennomsnitt ett anløp per dag.
_______________________________________________________________________

Stort bygg nærmer seg 40 år
Siden 1973 har Tananger i Sola kommune vært tilholdsstedet for ConocoPhillips Norge.
Første byggetrinn av det som utgjør dagens hovedkontor i Ekofiskveien 35 ble påbegynt i 1972, og i mai året etter ble
bygget tatt i bruk. Også kaianlegget og lagerbygningene stammer fra denne tiden.
Utvidelser
Den første store utvidelsen i Tananger fant sted tidlig på1980-tallet. Ti år senere kom den hittil siste tilveksten,
”nybygget” på sju etasjer.
Behovet for antall kontorplasser har økt de senere årene. Fra 2006 har selskapet derfor leid kontorlokaler i
Plattformveien, en snau kilometer unna. Her jobber rundt 150 av de cirka 1300 medarbeidere som utgjør den totale
arbeidsstokken ved Tananger-kontoret.
Leietaker
Bygningsmassen og baseanlegget ved hovedkontoret eies i dag av et eiendomsselskap, med ConocoPhillips som
leietaker. ConocoPhillips har alt ansvar for drift og vedlikehold av byggene. Det pågår stadig ombygginger og
oppgraderinger slik at fasilitetene skal møte dagens standard. Det gjelder teknisk så vel som når det gjelder å
tilrettelegge for nye arbeidsformer og -prosesser.

Tananger-kontoret i tall
• Innviet i 1973
• Bygningsmasse 30.0000 m2
• Kai/baseanlegg 23.000 m2
• 1300 medarbeidere
• 700 parkeringsplasser
• 11 firmabusser daglig
Fakta om forsyningsbasen
• 400.000 tonn frakt til Ekofisk per år
• 70.000 årlige kranløft – ett hvert tredje minutt i arbeidstiden
• Cirka 33.000 innkjøpsordre behandles årlig
• 19 trucker og to mobilkraner er i drift
• 165 meter kai
• Eget verksted for vedlikehold av utstyr
• Lokal oljevernberedskap med lenser og beredskapsbåt er plassert på basen

