PRODUKTION & PROJEKTLEDELSE

Victor DST havde fået en ordre hos Fayard på fremstilling og installation af et komplet
rørsystem, til i alt 8 stk. scrubbere, samt nyt udstødningssystem, på to Color Line færger.
Dette projekt var udfordret af en presset
tidsplan, da de to skibe skulle ombygges
samtidig, med kun 14 dages forskydelse.
Der var derfor ikke plads til forsinkelser og
fejl.
Victor DST havde kapacitetsudfordringer
på projektledelse og kantaktede af den
grund Adding. Løsningen blev at lade en
projektleder fra Adding stå for opgaven, og
det blev aftalt, at opgaven skulle løses hos
Victor DST, således at der var tæt daglig
kontakt til produktionen og Victor DSTs øvrige medarbejdere.
Opgaven
Opgaven for Adding bestod primært i at stå
for den daglige koordinering af præfabrikation hos Victor DST, support af montagen
for at effektivisere denne, samt koordinering af transport, indkøb, underleverandører og interessenter.
Dette gav i praksis følgende arbejdsområder:
• Indkøb hos underleverandører af materialer
• Udarbejdelse og opfølgning af tidsplaner
• Koordinering af mødeaktivitet intern/
ekstern
• Opfølgning på tegninger
• Koordinering af produktionen

• Håndtering og udarbejdelse af den nødvendige dokumentation
Anlægget
• Komplet rørsystem fra søkiste til scrubber, lavet i stålrør med en speciel epoxycoating.
• Alle rør omkring scrubberen er lavet i
korrosionsbestandige rustfrit materiale
• Udstødningssystemet fremstillet i duplex, der er præfabrikeret i sektioner for
hurtig montage.
Derudover blev der leveret en del forskellige store og små fundamenter for tanke og
pumper.
Victor DST har gode kernekompetencer indenfor fremstilling af procesanlæg, der opfylder de strengeste krav til media, tryk og
temperaturer.
Procesanlæggene installeres ofte i ekstreme områder iht. NORSOK, hvor fokus på
dokumentation er højest.
Samarbejdet mellem Victor DST og Adding viste sig at være en succes. Projektet
gik efter planen, og Victor DST havde ressourcer til at gennemføre projekterne i en
periode med spidsbelastning.
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FAKTA

– om Victor DST A/S
Detail Engineering, produktion
og installation af rørsystemer
og dertilhørende udstyr og
offshore-, marine og energibranchen, samt komplette
løsninger af større varmepumper
til fjernvarmeindustrien.
Specialister indenfor rørtekniske
installationsløsninger og køleteknik.
Projekt- og fremstillingsvirksomhed med egne værkstedsfaciliteter til præfabrikering, samt
mobilt udstyr til installation on
site.
Hovedkontor i Frederikshavn og
afdeling i Esbjerg.

Kontaktperson hos Victor DST:
Karsten H. Møller
2055 1825 / khm@victor-dst.dk
Kontaktperson hos Adding:
John Sloth
2121 4649 / js@adding.dk

