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MOD
Nybygning nr. 67 kan snart
sejle fra Esbjerg til Endelave
Tekst: Jan Larsen - Foto: Lars Juul

ed kajen i den nordlige del af Esbjerg Havn ligger en
48,5 meter lang og 670 tons tung genstand. Den næsten
færdigmalede færge ligger helt stille i vandet, men den har
kurs mod Endelave.
Den "lille sag" til godt 40 mill. kr. er nemlig den læ nge
ventede afløser for Endelaves nuværende færge.
Men lige nu er færgen officielt nybygning nummer 67 på
værftet Esbjerg Oilfield Services (EOS). Nummeret kunne
antyde, at EOS har mange nye færger og andre skibe på
bagen, men det er ikke tilfældet.
- Det er faktisk den første nye færge, vi bygger, og totalt
set er det vores nybygning nummer 17. Det høje nummer
skyldes, at værftet begyndte nummereringen af nye skibe
ved nummer 51, lyder forklaringen fra afdelingsleder Kjeld
Jespersen, der har ledet arbejdet med byggeriet af Endelaves kommende færge.

Arbejde til 75
EOS beskæftiger et halvt tusinde mennesker, og færgen
til Endelave har givet arbejde til 75 personer i og uden for
værftet siden slutningen af februar, da byggeriet gik i gang.
For udenforstående ligner alt kaos pa færgen kort før
afleveringen. Man kan godt komme frem, men der hænger
eller ligger ledninger overalt, og det vrimler med håndvær
kere i næsten alle rum.
Men for Kjeld Jespersen ser tingene helt anderledes ud:
- Arbejdet kører stille og roligt, og vi afleverer
fmrgen til den aftalte pris, lyder det hen over det
næsten lige så store mylder - nu blot af skibstegfinger - på Kjeld Jespersens skrivebord et par
hundrede meter fra selve frgen.

ENDELAVE
FAKTA

M/S Endelave (2)
Fakta om den nye Endelave-færge:
Længde: 48,50 m.
Bredde: 11,40 m.
Højde på vogndæk: 3,80 m.
Største dybgang: 2,60 m.
Egenvægt: 670 tons.
Lasteevne: 190 tons.
Normal fart: 13,5 knob.
Max. fart: 15 knob.
Antal passagerer: 246.
Antal passagerer indendøre: 150.
Antal personbiler: 22.
Hovedmotorer: To styk a 816 hk.
Motor til tværskrue: 340 hk.
El-generatorer: To styk a 240 kW.
Nødgenerator: 70 kW.
Olietank: 37.000 I.
Ferskvandstank: 10.000 I.
Kloakvandstank: 10.000 I.

M/S Endelave (1)
Fakta om den nuvrende
Endelave-færge:
Længde: 30 m.
Egenvægt: 276 tons.
Lasteevne: 60 tons.
Antal passagerer: 150.
Antal passagerer indendøre:
95.
Antal personbiler: 16.
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