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GROOTSTE OFFSHORE DEK OOIT GEBOUWD IN NEDERLAND BEREIKT MIJLPAAL
Vandaag verlaat het 11.000 ton wegende BP Valhall hoofddek de fabricagehal van Heerema Zwijndrecht.
Heerema Zwijndrecht, één van de drie productie locaties van Heerema Fabrication Group (HFG), heeft vandaag
een belangrijke mijlpaal bereikt in de fabricage van het Valhall Re-Development Geintegreerde Productie & Hotel
dek voor BP Norge. In verband met het bereiken van de maximale bouwhoogte, verlaat het 11.000 ton wegende dek
de grote fabricage hal van Heerema Zwijndrecht om buiten verder te worden afgebouwd.
In maart 2007 heeft Heerema Zwijndrecht de opdracht ontvangen voor de bouw en de integratie van het 11.000 ton
wegende Geintegreerde Productie & Hotel dek en de 350 ton wegende flare boom constructie. De fabricage is gestart in
november 2007. Daarnaast is op 23 juni 2009 door Heerema Zwijndrecht een aanvullende opdracht ontvangen voor de
bouw van het 2.000 ton wegende Weather dek module. Ondanks het feit dat de Heerema Zwijndrecht fabricage hal een
capaciteit heeft welke behoort tot de grootste in Europa, wordt het dek naar buiten gebracht omdat de maximale
bouwhoogte is bereikt.
Het BP Valhall hoofddek heeft een lengte van 100 meter, een breedte van 47 meter en een hoogte van 50 meter. De
verwachting is dat alle constructies, t.w.: hoofddek, weather dek module, flare boom en twee bruggen de Heerema
Zwijndrecht locatie eind mei/begin juni 2010 zullen verlaten voor vervoer naar de uiteindelijke bestemming offshore
Noorwegen. Na integratie zal het dek een gewicht hebben van meer dan 13.000 ton, exclusief de Power-from-Shore module
en hotel faciliteit.
Wij zijn enorm trots dat wij vandaag deze mijlpaal hebben bereikt , aldus Ronald Wiebes, project manager van Heerema
Zwijndrecht. Gedurende de fabricage zijn wij geconfronteerd met vele uitdagingen, echter dankzij onze toegewijde en
hooggekwalificeerde vakmensen, waren wij in staat om de gevolgen hiervan te beperken. De nauwe relatie met het project
team van BP heeft eveneens bijgedragen tot dit succes en gezamenlijk zullen we een hoogwaardig kwaliteitsproduct leveren
aan onze klant BP, vervolgt Ronald.
Tino Vinkesteijn, managing director van Heerema Zwijndrecht en Heerema Vlissingen vervolgt: Dit project demonstreert
onze capaciteiten om complexe, multi-disciplaire projecten zoals dit geintegreerde dek voor BP Norge te managen. Niet
alleen de complexiteit was een uitdaging maar ook het aansturen van 1.200 mensen die gelijktijdig aan dit project werkten.
Daarnaast heeft dit contract, met ongeveer 2.000.000 manuren, een substantiële bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid
in deze regio en daarbuiten.
Chris Ruthven, Project Manager BP: The site move vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in de voortgang van het BP
operated Valhall Re-development Project waar iedereen die hierbij betrokken is met recht trots op kan zijn. Graag wil ik de
Heerema organisatie bedanken, en al hun aannemers, voor de enorme inzet om dit belangrijke punt te bereiken. Het team
kan nu al hun energie richten op het volledig afbouwen en bedrijfsklaar opleveren van het hoofddek en alle andere
belangrijke elementen van het project, voor vertrek offshore Noorwegen.
Bedrijfprofiel Heerema Fabrication Group:
Heerema Fabrication Group (HFG) is gevestigd in Zwijndrecht en biedt innovatieve, rendabele en kwalitatief hoogstaande engineering
en fabricage oplossingen voor complexe staalconstructies voor de wereldwijde olie & gas en energie industrie. HFG beschikt over drie
productie locaties, waarvan er twee in Nederland (Zwijndrecht en Vlissingen) en één in het Verenigd Koninkrijk (Hartlepool) en een
workshop faciliteit in Polen. Daarnaast beschikt HFG over een multidisciplinair ingenieursbureau in Amerika (Houston en New
Orleans) en in Nederland (Zwijndrecht). Bij Heerema Fabrication Group zijn meer dan 1.100 mensen werkzaam. HFG is onderdeel van
de Heerema Group.
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