Koordinerer båttrafikken fra land

04.09.2011 Logistikksenteret ved ConocoPhillips’ kontor i Tananger - Onshore Logistics Center (OLC) –
har markert ett år for døgndrift av maritim logistikkoordinering for båtene til og fra Ekofisk-området.
Logistikksenteret er ett av en rekke sentre innen integrerte operasjoner som ConocoPhillips har bygd ut i
Tananger de siste årene. Den marine delen av OLC startet opp i 2004. Den gang dreide det seg kun om ordinær
dagdrift, planlegging av fartøysutsendelser og koordinering av last fra land. I 2007 startet senteret også med
koordinering av lasting og båter offshore på dagtid på hverdager. I september 2010 startet full døgndrift i
logistikksenteret.
- For oss i senteret er ettårsmarkeringen av døgndrift en stor begivenhet. Det har vært utrolig mye som har måttet
ordnes, blant annet når det gjelder skiftplaner, personell, bygging, prosedyrer og teknisk tilrettelegging for at vi har
klart å komme dit vi er i dag, sier Paal Bjåstad, leder for marin logistikk i ConocoPhillips Norge.
Han understreker videre at det er en samlet innsats fra flere parter som gjort det mulig. - Vårt dyktige og
innsatsvillige personell har stått på og trådt til når det trengs. I tillegg har vi et meget bra samarbeid med
radartjenesten på Ekofisk som har vært en veldig god støttespiller for oss, forteller Paal.
OLC har hele tiden vært frampå når det gjelder integrerte operasjoner og senterdrift.
- Vi er også avhengige av å ha et beslutningsdyktig kontaktnettverk for å gjøre jobben vår på best mulig måte.
Kontinuerlig forbedring av dette samspillet er noe vi hele tiden streber mot, sier Øystein Ekeli, leder for
logistikkavdelingen i selskapet.
Siem Sailor er et av forsyningsskipene som går i fast rute mellom Tananger og Ekofisk-området. Kaptein Tommy
Antonsen lovpriser samarbeidet mellom skipet og logistikksenteret i Tananger. - Døgnkontinuerlig støtte bidrar til
at vi kan jobbe mer effektivt. Kommunikasjonen er god. Vi unngår dermed misforståelser, og det blir mindre
dødtid.
Alle skipene som utfører lasting og lossing i Ekofisk-området koordineres nå fra logistikksenteret i Tananger.

