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HEEREMA FABRICATION GROUP VOLTOOIT ‘CLIPPER SOUTH’ EN ‘BREAGH ALPHA’ PROJECTEN
Twee ‘fast track’ projecten parallel uitgevoerd voor RWE Dea UK in één jaar!

Heerema Fabrication Group (HFG) voltooit de fabricage van de minimum facilities platforms voor Clipper
South Development en Breagh Alpha Development. Deze EPC (Engineering, Procurement & Construction)
projecten zijn uitgevoerd op de HFG Vlissingen en Zwijndrecht werven in opdracht van RWE Dea UK.

In slechts 14 maanden na ontvangst van de opdracht in april 2010 zijn op de HFG Vlissingen fabricage locatie het 900 ton
wegende jacket met een hoogte van 43 meter en het dek, met een gewicht van 2.300 ton, van het Clipper South platform gebouwd.
Het Clipper South dek biedt accommodatie aan 40 personen. Op 25 augustus vertrok het complete platform van de Heerema
Vlissingen locatie en werd vervolgens op 27 augustus jl. met succes offshore geïnstalleerd in een waterdiepte van ongeveer 23
meter. Een 12” pijpleiding voor export van gas verbindt het platform met het LOGGS-complex van ConocoPhillips voor
doorvoer naar de Theddlethorpe terminal in het Verenigd Koninkrijk.

Parallel aan de bouw van het Clipper South project werd op de HFG Vlissingen fabricage locatie het Breagh Alpha jacket met een
gewicht van 1.700 ton en een lengte van 84 meter gebouwd, terwijl op de Zwijndrecht locatie het dek van 1.271 ton werd
gebouwd. Na ontvangst van de opdracht op 31 juli vorig jaar, begon de constructie van het dek in december 2010 en het jacket in
maart 2011. De bouw van het Breagh Alpha platform was voltooid binnen één jaar na ontvangst van de opdracht. Op dit moment
zijn het Breagh Alpha dek en het jacket gereed voor offshore installatie door ons zusterbedrijf Heerema Marine Contractors. Het
Breagh veld bevindt zich in UKCS blokken 42/12a en 42/13a van de zuidelijke Noordzee in 62 meter waterdiepte, ongeveer 100
kilometer ten oosten van Teesside, Verenigd Koninkrijk.

Wim Matthijssen, COO van Heerema Fabrication Group meldt: “Het uitvoeren van twee parallel gebouwde ‘fast track’ projecten
en het opleveren in het maximaal haalbare niveau van fabricage gereedheid en commissioning was voor ons een enorme uitdaging.
Deze enorme prestatie is mogelijk gemaakt dankzij de inzet van onze toegewijde project teams en medewerkers op beide werven,
alsmede onze toeleveranciers en onderaannemers.” Wim vervolgt: “Beide opdrachten zijn het resultaat van onze expertise
opgedaan tijdens eerdere RWE projecten en het vertrouwen van onze klant, RWE, in ons vermogen om ‘fast track’ EPC projecten
uit te voeren. Het door RWE in ons gestelde vertrouwen hebben wij kunnen waarmaken door onze afspraken na te komen.”

Bedrijfprofiel Heerema Fabrication Group:
Heerema Fabrication Group (HFG) is gevestigd in Zwijndrecht en is een vooraanstaande engineering en fabricage contractor voor
complexe staalconstructies voor de wereldwijde olie & gas en energie industrie. HFG beschikt over drie grote fabricage locaties;
twee in Nederland (Zwijndrecht en Vlissingen), één in het Verenigd Koninkrijk (Hartlepool), een workshop faciliteit in Polen en
een ingenieursbureau  in Nederland (Zwijndrecht). HFG is onderdeel van Heerema Group en heeft momenteel 1.000 mensen in
dienst.

Voor meer informatie:
Heerema Fabrication Group B.V. Telefoon: 078 – 625 0525
Zwijndrecht E-mail: jeanny.deleeuw@hfg-heerema.com
Jeanny C.M. de Leeuw Website : www.heerema.com

Noot voor de redactie:
Bijgaande foto:  het RWE Dea Breagh Alpha dek tijdens het laden op een zeegaande bak bij Heerema Zwijndrecht.
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