Ny boligrigg på plass

08.09.2011 Den oppjekkbare boligriggen Haven gir medarbeiderne på Ekofisk ny innkvartering, nytt
ankomstområde og nye kontorløsninger – i tillegg til alt som skal til for å tåle mulig ekstremvær.
Haven er nå i ordinær drift etter at den ble slept ut til Ekofisk-senteret fra verftet i Eydehavn tidligere i sommer.
Et nytt landingsområde for helikoptertrafikken og ny ’skylobby’, er det første som møter passasjerene når de
ankommer boligriggen. Dette vil være i bruk sammen med den vanlige helikopterlandingsplassen på Ekofisk 2/4
H.
Boligriggen Haven er i tillegg til boligmoduler utstyrt med kontormodul, oppholdsrom, trimrom og verksteder.
Det oppjekkbare skroget gjør det mulig å heve riggen til sikker høyde og derved tilpasse Haven til eksisterende
infrastruktur og værforhold.
443 lugarer
Haven er nybygd med 443 enkeltlugarer og to doble lugarer, alle med internett, tv og radio. Det er for tiden den
største oppjekkbare boligriggen i drift i Nordsjøen.
Nye oppholdsrom og fellesarealer samt ny kantine, pauserom og trimrom møter medarbeiderne. Haven er også
utstyrt med 76 kontorplasser, de fleste av disse i en egen kontormodul som er plassert helt akter.
Haven er bygget av Jacktel AS, et heleid datterselskap av Master Marine AS, mens Kristiansand-selskapet OSM
Offshore AS er ansvarlig for driften. ConocoPhillips har inngått en tre års leiekontrakt med mulighet for
forlengelse.
Detaljplanlegging og utviklingen av riggen har foregått sammen med eier, med viktige innspillene fra brukerne.
Denne brukermedvirkningen har bidratt betydelig til gode løsninger ombord.
’Safe haven’
Boligriggen sørger for nødvendig sengekapasitet på Ekofisk fram til det nye hotellet og feltsenteret Ekofisk 2/4 L
er på plass.
- Noe av det viktigste med Haven, i tillegg til at den gir gode forhold for restitusjon og hvile, er at den fyller
myndighetenes krav til sikker innkvartering ved ekstremvær - såkalt ’safe haven’. Det øker sikkerheten og vi
unngår å risikere å måtte sende mannskaper til land ved varsel om høye bølger, sier Tove Nina Klemmetsrud,
som har ledet arbeidet med boligriggen det siste året. I tillegg sikrer Haven sengekapasitet for å gjennomføre de
mange oppgavene knyttet til utbyggingsprosjektene som er på gang både på Ekofisk og Eldfisk.
Haven-prosjektet har støtt på mange utfordringer siden kontrakten ble inngått høsten 2008.
- Mange dyktige medarbeidere fra ulike deler av organisasjonen og et godt samarbeid med både partnere og
myndigheter har bidratt til at vi nå er iormal drift, avslutter Tove Nina Klemmetsrud.

