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Uitgerust met een indrukwekkend pakket aan state-of-the-art mission equipment gaat
HMC’s gloednieuwe multipurpose deepwater construction vessel (DCV) Aegir in september
vanuit Nederland op weg naar haar eerste offshore project in de Golf van Mexico.
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Scan the QR code to access the
offhore standards directly.

www.dnv.nl/offshorerules

As a leading class society, DNV always aims to be
in the forefront of changing market conditions.
Hence we are launching an enhanced and restructured version of our offshore classification rules and
standards. The aim of the rules is simple: to provide
greater efficiency, reliability and transparency.
Additionally, we have completely rewritten the DNV 2.7-2 standard
for Offshore Service Modules certification. All sections have been
extensively revised and extended to include all temporary offshore
service equipment which may be mounted on a frame or inside a
container. The focus is on the safety of this equipment and any
hazards it may introduce to the installation on which it is placed.
Visit us at stand 11-21D at the Offshore Energy Exhibition in the
Amsterdam RAI on 15-16 October 2013.
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The Aegir is a vessel capable of executing complex
infrastructure and pipeline projects in ultra deepwater and with sufficient lifting capacity to install
platforms in relatively shallow water.
Offshore Visie visited HMC’s state-of-the-art vessel
HMC’s construction vessel at the Huisman yard
in Schiedam.

Een jaar lang is bij Damen Shiprepair Rotterdam
keihard gewerkt om de flink beschadigde
Gryphon A FPSO dusdanig op te knappen dat
deze weer als nieuw naar haar locatie in het Britse
Gryphon veld kon terugkeren. Een bijzonder project,
dat slagvaardig is aangepakt en waar de werf veel
van heeft geleerd.

CONSTRUCTIE

BELASTING

PAGINA 20

PAGINA 48

Met Hertel Offshore als hoofdaannemer heeft een
groep Nederlandse bedrijven in een relatief kort
tijdsbestek een grote en heel complexe woonaccommodatie ontworpen en gebouwd voor het Valemon
project van Statoil. Een absoluut hoogstandje,
waarbij naast Hertel Offshore uit Rotterdam ook
ingenieursbureau KCI uit Schiedam intensief
was betrokken.

In deze en de komende twee uitgaven van Offshore
Visie zal Belastingadviseurs KPMG Meijburg & Co
redactionele aandacht schenken aan een aantal
fiscale aspecten dat interessant is voor de lezers
van ons vakblad. Belastingen worden vaak ervaren
als één van de (negatievere) randzaken die spelen
bij ondernemingen.
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I N N O V AT I O N
Aegir: multipurpose deepwater construction vessel

The 125 meter-high revolving mast crane with a lifting
capacity of 4,000 mT. (photo: Jeroen Tresfon).

Ideal for deployment
in the high-tech field
development market
Fitted with an impressive selection of state-of-the-art mission equipment, HMC’s brand-new
multipurpose deepwater construction vessel (DCV) Aegir is due to leave the Netherlands in
September, en route to her first offshore project in the Gulf of Mexico. This special vessel is
capable of executing complex infrastructure and pipeline projects in ultra deep water,
while offering sufficient lifting capacity to install platforms in relatively shallow water.
Most remarkable is that two oil companies had so much confidence in the capacities of
the vessel that they had already contracted the ship for high-tech field development work,
long before she had been built and tested.
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‘Both companies
contracted the vessel
even before she was
built and tested.’
Alex Cofino, Asset Manager HMC

The innovative pipelay tower can be deployed for both
J-lay and Reel-lay work (photo: Jeroen Tresfon).

Prior to designing and fabricating the
Aegir, Heerema Marine Contractors
undertook extensive studies into the
way in which the market for high-tech
field development work could best be
served. Martijn Wijdeveld, Senior Project
Manager responsible for the construction
and commissioning of the Aegir
commented: “Based on extensive
market research it was concluded that
the industry would benefit from a vessel
which will carry a wide selection of
smart technical innovations. This strategy
now offers the industry a deepwater
construction vessel which has the
functionality of a number of construction
vessels in one.”
HMC’s Asset Manager Alex Cofino added:
“The strength of the Aegir is that the
vessel can swiftly switch operational
modes, can be rapidly mobilised and is
a fast mover, too. The addition of this
vessel means that in the future, just one
ship will be required for field development work instead of two or more.

Thanks to the use of a smart logistic
system with portable reels, huge time
savings can also be achieved in Reel-lay
operations since the Aegir is no longer
required to sail back and forth to the
spoolbase on shore. The Aegir is the
first ship in the world to make use of this
system, but perhaps equally noteworthy
is the vessel’s ability to rapidly switch
from Reel-laying to J-laying.”
Parallel projects
For the design of the Aegir, the vessel
type chosen was a customised Ulstein
Sea of Solutions SOC 5000. The construction order was awarded to the
DSME yard in Okpo, South Korea. As
explained by Martijn Wijdeveld: “We had,
in fact, four projects running in parallel.
While the vessel was being built at the
Daewoo yard, the Huisman yard in China
was fabricating the mast crane, Remacut
in Italy was building the multi jointing
pipehandling plant and Huisman in the
Netherlands was working on the dualpurpose pipelay tower.”

The revolving mast crane, with a lifting
capacity of 4,000 mT, was installed on
the stern of the vessel, on the starboard
side, in South Korea. Following a nineteen-month build, sea trials were
organised at the end of 2012, and on
16 January of this year the Aegir set sail
for the Netherlands. The Aegir made a
short stop at Huisman in China to collect
an empty, 1,000 mT reel, which was
hoisted on board using the ship’s own
crane. The vessel finally arrived in
Rotterdam on 13 March, and soon thereafter was transported to the Huisman
yard in Schiedam where the pipelay
equipment, including the multi jointing
pipe-handling plant and the dual purpose
pipelay tower, was installed on board.
Once commissioning is completed in early September, the Aegir will be able to set
sail for the Gulf of Mexico, for deepwater
trials. After their successful completion,
the vessel will start on its first order in the
Gulf region. Alex Cofino went on: “On
behalf of Anadarko, we will be installing
risers in 2,000 metres of water in the
Lucius Field, as well as flowlines, using
the Reel-lay method. The Aegir will then
be deployed, next year, to carry out installation and construction work in water
depths of up to 250 metres, as part of
the Inpex Ichthys LNG project off the
coast of Western Australia. I am delighted with the remarkable level of confidence demonstrated by Anadarko and
Inpex in the capacities of the Aegir, as
both companies contracted the vessel
even before she was built and tested.”
4 / 2013
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The reels, weighing 1,000 tonnes, have a diameter
of 24 metres (photo: Jeroen Tresfon).

Specifications
De Aegir is 211 metres long and 46
metres wide. The transit draft is 8 metres
and the operating draft between 9 and
11 metres. For the main propulsion,
two 6.5 MW fixed-pitch variable speed
azimuth thrusters have been installed
below the aftership. The vessel is also
equipped with a class 3 dp system, for
which four 3.2 MW fixed pitch variable
speed retractable azimuth thrusters have
been fitted, in addition to one 2.5 MW
fixed pitch variable speed tunnel thruster
in the foreship, which can be used both
during manoeuvring in port and for dp
operations offshore. The 125 metre-high
revolving mast crane built by Huisman,
with a footprint of 16 by 16 metres, is
capable of lifting loads of up to 4,000 mT
with a radius of between 17 and 40 metres, and up to 1,500 mT with a radius of
78 metres. The lifting height is 96 metres
above main deck. Using the mast crane,
loads can be lowered under water to a
depth of 260 metres. The crane block
can be divided into two sections, which
6
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even makes it possible to stand jackets
upright. Another feature of the crane is a
smart anti-heeling ballast system, which
ensures that the vessel remains vertical
during crane operation. Following extensive research and development, a smart
twin-winch system has been developed
that minimises the oscillation of heavy
loads during lifting operations.
If work has to be undertaken at
even greater depths than 260 metres
reach of the mast crane, the combined
abandonment and recovery (A&R)
and deepwater lowering system developed by Huisman can be put into action.
This system is capable of delivering loads
to 3,500 metres water depth and is
equipped with active and passive heave
compensation. An ROV hangar has been
located on both the port and starboard
side of the vessel, each equipped with a
workclass ROV and a launch and recovery
system suitable for water depths of up
to 3,500 metres. The innovative pipelay
tower, also from Huisman, is used for

both J-lay and Reel-lay operations.
For J-lay work, pipes with a maximum
outer diameter of 32 inches can be laid,
at a top tension of 2,000 mT.
The maximum capacity for the Reel-lay
method is 16 inches outer diameter and
800 mT top tension. A skid system has
been mounted on the aftership, which
enables the exchangeable reels that including line pipe can weigh of up to
3,000 mT, to be transferred from starboard to port and accurately positioned
behind the pipelay tower. These reels
have a diameter of 24 metres. The full
reels are loaded at sea on the starboard
side, and the empty reels unloaded on
the port side. The multi jointing pipehandling plant is positioned just behind
the deckhouse. The plant is currently
configured for processing so-called quad
joints. These quad joints are prefabricated
from four standard 12 metre-long pipe
joints. The plant is equipped with workstations for bevelling, welding, weld
seam controlling, grit blasting, painting

I N N O V AT I O N

The 125 meter-high revolving mast crane with a lifting
capacity of 4,000 mT. (phto: Jeroen Tresfon).

(coating) and as necessary the fitting of
anodes. These are transported to the
tower via a smart system, raised to the
vertical and installed in the tower. At the
bottom of the tower is a welding station.
Below this, in the 25 metre-long and
10 metre-wide moonpool, the hang-off
unit is installed. Also on deck are a gantry
crane and two Dreggen knuckleboom
cranes, each with a lifting capacity of
40 mT. The 48 MW power plant, divided
between two separate engine rooms,
consists of six diesel generator sets each
rated at 8 MW. The transit speed is in
excess of 12 knots. The Aegir has two
bridges. The front bridge is used for sea
transport operations from a to b, while
the survey, ROV, dp and pipelaying
activities are controlled from the rear
bridge. On board, the vessel is capable
of accommodating 305 people.

View from the rear bridge from where the survey, ROV, dp and pipelaying
operations are controlled (photo: Jeroen Tresfon).
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Fairmount Glacier delivered rig Falcon 100
in Pointe-Noire

Successful completion
HVAC project

Tug Fairmount Glacier has delivered rig Falcon 100 safely offshore
Pointe-Noire, Congo. The rig was towed from Rio de Janeiro via the South
Atlantic Ocean over a distance of over 3.400 miles. For this job the Fairmount Glacier
was mobilized from Trinidad. First the tug towed the Falcon 100 from her drilling
location offshore Macae, Brazil, to offshore Rio de Janeiro. Then Fairmount Glacier
assisted the rig in anchor handling activities and loading all kind of equipment.
Also the Fairmount Glacier assisted in installing a new ‘bridle’ – the connection
between rig and towing line. After arrival in Pointe Noire the Fairmount Glacier
assisted in keeping the rig in position during the deployment of her anchors.
Also the Fairmount Glacier took over equipment and other cargo from Falcon 100
which was discharged in the port of Pointe Noire.

Heinen & Hopman has completed the
installation of a major HVAC system
onboard the Dolwin Alpha offshore
converter platform. Designed by IV-Oil
& Gas, commissioned by Tennet /ABB
and built by Heerema Fabrication
group, the platform is now ready to
be moved to the North Sea. This
challenging project involved the
complete design and engineering of
the HVAC systems, which Heinen &
Hopman completed on time and to
satisfaction.
Heinen & Hopman received the initial
order from the Heerema Fabrication
group to become the HVAC
subcontractor for the Dolwin Alpha
project in July 2011. The company
was responsible for the complete
design and engineering of the heating,
ventilation, air conditioning and chilled
water systems, as well as the supply of
all pumps, appendages, control
equipment and piping on this giant
offshore converter platform. Built to
convert energy generated by the
offshore wind turbines installed in the
German North Sea into high voltage
direct current, the platform weighs
some 9300 tonnes.
“This was both an exceptional
opportunity and a significant
challenge,” comments Wim de Weert,
who managed the project on behalf of
Heinen & Hopman Engineering.
“Dolwin Alpha is the largest converter
platform we have ever worked on and
even though it took years of planning
and engineering, the delivery time
was relatively short for the size and
complexity of the project.”
Heinen & Hopman is also responsible
for the maintenance and failure
handling of the platform for the first
five years of operation as it provides
Germany with renewable energy.

Fairmount Glacier towig the Falcon 100.

Calamiteitenoefening
Op 8 mei organiseerden de Nederlandse olie- en gasproducenten verenigd in
NOGEPA, in samenwerking met Nederlandse overheidsinstanties zoals
de Kustwacht, Staatstoezicht op de Mijnen en Rijkswaterstaat Zee en Delta,
een uitgebreide offshore calamiteiten oefening.
Deze jaarlijkse oefening is de derde in een reeks die in Nederland is gehouden,
als gevolg van het ongeluk met de Macondo-put in de Golf van Mexico in 2010.
De oefening dit jaar werd gefaciliteerd door Oranje-Nassau Energie BV. Het doel van
de oefening was om goed voorbereid te zijn op een eventuele calamiteit rond de
opsporing en de productie van olie of aardgas. Daarnaast onderkennen overheid en
industrie het belang van het goed op elkaar afgestemd zijn in geval een calamiteit
zich zou voordoen, ondanks de vele strenge veiligheidsmaatregelen. Een adequate en
transparante communicatie met de buitenwereld is hierbij van groot belang, terwijl
het benadrukken van de zorg voor de gezondheid van mensen en de bescherming
van het milieu zal bijdragen aan de versterking van het imago van de sector.
De oefening werd aan de hand van een scenario op papier gehouden.
Belangrijke aspecten waren het redden van mensen op zee en het weer onder
controle brengen van een onder water beschadigde gasput. Oranje-Nassau werkte
hier samen met de bovengenoemde overheidsinstanties die actief deelnamen aan
deze oefening. Daarnaast namen een aantal Nederlandse en buitenlandse
specialistische - en ondersteunende bedrijven deel aan de oefening.
De Nederlandse olie - en gas industrie en de Overheid hebben, dankzij
veiligheidszorgsystemen en meer, de kans op een calamiteit tot het minimum
terugbracht. Desondanks vinden zij het essentieel om volledig toegerust te zijn
om een calamiteit op professionele wijze aan te pakken en op te lossen.
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Heinen & Hopman was responsible for
the complete design and engineering.

South Stream Transport & Brunel Energy
Brunel is the main provider of highly skilled technical personnel
to The South Stream Offshore Pipeline Project that will connect
Russia to Europe via the Black Sea. We are hiring specialists in
a broad range of disciplines.
The South Stream Offshore Gas Pipeline Project through the Black Sea is the offshore
component of the South Stream Pipeline System which will increase direct supply of natural

Do you want to be part of this unique project?

gas from Russia to Central and South-Eastern Europe. A key element of this system are a

You can find a selection of the current jobs on The South Stream Offshore

set of state-of-the-art 930 km underwater gas pipelines through the Black Sea and related

Pipeline Project below:

landfall facilities. The South Stream Offshore Gas Pipeline Project will originate on the
Russian Black Sea shore in the area of Anapa, cross the TurkishExclusive Economic Zone in

■

Offshore Manager

the Black Sea and land on the Bulgarian coast near Varna. This large-diameter gas pipeline

■

Construction Manager

infrastructure will run up to 2,250 meters depth. South Stream Transport B.V. is an

■

Offshore Coordinator

■

Engineering Specialist – Hydraulics

international joint venture of OAO Gazprom (50%), Eni S.P.A. (20%), EDF (15%) and

■

Micro-Tunnelling Specialist

■

Engineering Specialist – Mechanical Design

Wintershall Holding GmbH (BASF Group) (15%) and is established for the planning,

■

On-Shore Coordinator Russia

■

Weldings Coordinator

construction and subsequent operation of the offshore gas pipeline through the Black Sea.

■

On-Shore Coordinator Bulgaria

■

LinePipes/BAs Coordinator

■

Verification / Certification Coordinator

■

Coatings / Anodes Coordinator

■

Russia HSSE Coordinator

■

Landfall Facilities Construction Coordinator

■

Project HSSE Support Coordinator

■

Mechanical Engineer (Landfall Facilities)

■

Local ESIA Advisor (Turkey)

■

Contracts Administrator

■

Cultural Heritage / Archaeology Expert

■

Technical Project Analyst

■

Engineering Specialist – Risk

■

PA to the Technical Director

■

Engineering Specialist – Geohazards/
Geotechnical

Go to www.brunel.net/southstream for more information, to see all
current jobs and to apply directly for the South Stream Offshore Gas
Pipeline Project.

W I N D E N ER G Y
Presenting the VG 6000-E

CIG enters offshore
wind market

The Jaguar is one of the VG 6000-E type of vessels.

Central Industry Group (CIG) is a group of 10 companies, all providing industrial goods and
services to the international shipbuilding market and to complex architectural projects.

Tailored to the client’s requirements,
CIG’s high-quality products are renowned
for their added value. While operating
independently in their own product
market combinations, CIG companies
complement each other to ensure that
the client’s needs are met.
These synergies form part of a dedicated
customer and service orientated
approach. Shipkits and Vuyk Engineering
Groningen, both subsidiaries of CIG,
working together under the name CIG
Shipbuilders, presents the VG 6000-E,
a unique ‘proven design’ solution for
multipurpose demands from the
offshore wind energy market.
Compared to the traditional use of
Jack-Ups and/or barges (which have to
be towed by tugs), the VG 6000-E has
the following advantages:
• The VG 6000-E is faster, easier to
handle and cheaper in use compared
to the traditional cycle
10
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• Due to DPI or DP2 it can manoeuvre
through the wind farm site and can
dock alongside the construction
vessel/Jack-Up
• The VG 6000-E realizes more
workable days, hence the anti
heave and anti roll functionality
• The VG 6000-E itself can perform
as a wave breaker and creates a lee for
small service or personnel crafts for
maintenance with specific wave heights
• The wheel house in front protects
the cargo in foul weather
• Usage of a ‘smart’ passive heave
load and unload system
In order to cope with the rapid growth of
the wind farm construction market, this
multi functional, diesel-electric vessel
is in most cases the best solution for
feedering the offshore wind installation
market. CIG’s concept is based on vertical
transport of monopiles and/or transition
pieces. This concept is unparalleled

regarding its uptime and thus a much
quicker upending of these large items
on location at high seas. Due to its
anti-heave and anti-roll functionality,
the work on the spot is much quicker,
more comfortable and thus cheaper and
favourable compared to the traditional
cycles. Another major difference is the
lower down time of the concept.
The VG 6000-E is a highly redundant
platform. A modular build concept,
pre-outfitted with all necessary
installation equipment and extra
accommodation. This can be seen as a
specific modular solution through the
whole life cycle of the vessel, or as an
integral solution from the start of the
building of the vessel. With this concept,
the VG6000-E has a multifunctional
offshore platform and could be modular
outfitted as: offshore wind park feeder
vessel; accommodation vessel; cable layer
vessel; and platform supply vessel.

We welcome you at Offshore Energy 2013
15 & 16 October

Rope Access

Diving

ROV

|

booth 11.057

|

hall 11

www.bluestreamoffshore.com

E N ER G I E
Gasgestookte energiecentrale Essent

Moerdijk II in de
mottenballen
De vlam gaat uit in de gasgestookte energiecentrale Moerdijk II, zo heeft energiebedrijf Essent beslist.
De stroom die er uit komt kan qua prijs niet concurreren met andere 'stokers' zoals steenkool en kernenergie.
De centrale is bijna splinternieuw met de ingebruikname in 2012. De provincies Limburg en Brabant verkochten
enige jaren geleden Essent aan het Duitse RWE.

Essent heeft in de eerste helft van 2013
een operationeel resultaat geboekt van
272 miljoen euro (2012: 151 miljoen
euro). Essent zette haar strategie in
het commerciële segment verder door
wat onder andere resulteerde in een
toename van 236.000 nieuwe klanten.
Verslechterde marktomstandigheden
voor elektriciteitsproductie, waaronder
de impact van de Energiewende
(Energietransitie) en invoering van
kolenbelasting hebben ertoe geleid dat
een eenmalige afboeking van 800
miljoen euro is gedaan op het
productiepark in Nederland.
Erwin van Laethem, CEO Essent: "Het
zijn lastige tijden voor de energiesector,
en dat is vooral merkbaar binnen ons
productiepark. Het heeft geleid tot een

nieuwe afboeking en verdere
kostenbesparing voor het productiepark.
In het commerciële segment zijn we
succesvol: klanttevredenheid en
klantaantallen zijn opnieuw gegroeid,
en verkoopvolumes zijn gestegen door
het koude weer, waardoor we de impact
op het productiepark deels weten te
compenseren.”
In de eerste helft van dit jaar zette Essent
haar commerciële strategie verder door
en speelde in op de behoefte van klanten
die meer en meer zelf willen bepalen hoe
ze met energiebesparing en – verbruik
omgaan. Met innovatieve producten en
dienstverlening bouwde Essent haar
langjarige relatie met klanten verder uit
en verhoogde de klanttevredenheid.
De omzet van Essent steeg naar 3,8
miljard euro (2012: 3,1 miljard euro).
De omzet en het operationeel resultaat
van energieproductie in Nederland zijn
geconsolideerd in de resultaten van
RWE Generation.

Nederland. Gelet op de huidige
omstandigheden is Essent voornemens
om de recent geopende gasgestookte
centrale Moerdijk II (430 Mw) eind dit
jaar te mottenballen (tijdelijk uit gebruik).
Ook zullen op termijn enkele middelgrote
eenheden worden stilgezet.
Het SER-akkoord is van groot belang voor
de energiesector, omdat het een stabiel
politiek kader biedt en langjarige
duidelijkheid moet geven voor
energiebedrijven. Als het SER-akkoord,
zoals het nu op hoofdlijnen is opgesteld,
definitief wordt, zullen kolencentrales
uit de jaren ‘80 worden gesloten.
Het betekent dat Amer 8 (610 MW) in
Geertruidenberg op 1 januari 2016 uit
bedrijf wordt genomen.

Essent heeft te maken met uitdagende
economische omstandigheden voor haar
productiepark, waarmee ze een bijdrage
levert aan het beschikbaar en betaalbaar
houden van de energievoorziening in
4 / 2013
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RE PA R AT I E
Nauwelijks tijd om project voor te bereiden

Refit Gryphon A FPSO
complex project
Een jaar lang is bij Damen Shiprepair
Rotterdam (DSR) keihard gewerkt
om de flink beschadigde Gryphon
A FPSO dusdanig op te knappen
dat deze weer als nieuw naar haar
locatie in het Britse Gryphon veld
kon terugkeren. Een bijzonder
project, uitgevoerd aan één van
de oudste op de Noordzee actieve
FPSO’s, dat slagvaardig is aangepakt
en waar de werf veel van heeft
geleerd. Deze kennis en ervaring
hoopt de werf te kunnen gaan
inzetten bij soortgelijke refit of
life time extension projecten aan
FPSO’s, zegt senior project manager
Thomas van Tol.

Maersk Oil UK meldde op 29 mei van
dit jaar dat met de Gryphon A FPSO in
blok 9/18B, op 175 kilometer ten
noordoosten van Aberdeen, weer olie
werd geproduceerd. En dat de productie,
als later dit jaar alle nabijgelegen velden
weer zijn aangesloten, ongeveer 20.000
vaten olie per dag zou gaan bedragen.
In de zogeheten Gryphon Area bevinden
zich naast de velden Gryphon, North
Gryphon en South Gryphon ook de
velden Tulich en Maclure. Aan boord
herinnert niets meer aan de aanzienlijke
averij die de Gryphon A FPSO op
4 februari 2011 tijdens een hevige
storm had opgelopen. In combinatie
met een falend positioneringssysteem
resulteerde de storm erin dat van het
afmeersysteem vier zware kettingen
braken, het vaartuig van locatie dreef
en tot overmaat van ramp ook nog met
een complete power black-out te maken
kreeg. Naast het vaartuig liep ook de
subsea infrastructuur hierbij aanzienlijke
schade op. Goede raad was duur op dat
moment, want waar kon schade van
deze omvang op zo’n korte termijn
professioneel laten herstellen. Operator
Maersk Oil bezocht diverse werven in
Nederland, België en Duitsland en
besloot uiteindelijk het reparatiewerk,

en gelijktijdig ook een life time extension
project, te laten uitvoeren bij Damen
Shiprepair Rotterdam, waar het 260
meter lange en 41 meter brede vaartuig
in dok zou gaan. “Een belangrijke
overweging om voor onze werf te
kiezen,” zegt Thomas van Tol, “was
met name de klik die Maersk Oil eigenlijk
vanaf het eerste moment met ons team
had. En deze goede relatie wisten we tot
het einde van het project vast te houden.
Daarnaast zijn wij qua faciliteiten en
managementcapaciteit uitstekend
ingericht om in een kort tijdsbestek
complexe projecten uit te voeren. Ook de
beheersystemen zijn hierop ingericht.”
Werkzaamheden
Aan het project zaten naast de
complexiteit en de enorme hoeveelheid
werk nog wat haken en ogen. Thomas
van Tol legt uit: “We hadden nauwelijks
tijd om het project voor te bereiden.
Ook waren er geen goede specificaties
en scope of work voorhanden. In de
korte periode voor en gedurende het
project werden deze specificaties alsnog
door ons geschreven en konden we gaan
plannen en offreren. Ondertussen was de
Gryphon A FPSO al in het Calandkanaal
gearriveerd, waar we met duikers twee

Aankomst van de gehavende Gryphon A FPSO in het Rotterdamse havengebied (foto: PAS Publicaties).
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‘Met de Gryphon A FPSO is het bewijs geleverd dat je een
FPSO voor een complete refit beter naar een werf kunt
brengen zodat het weer vijftien tot twintig jaar meekan.’

Voor de complete refit is de Gryphon A FPSO in dok 8 van de DSR werf drooggezet (foto: DSR).

boegschroeven onder het schip vandaan
haalden en de fairleads verwijderden.
Op 27 juni 2011 werd het vaartuig in
dok 8 op een 2,5 meter hoge stapeling
van dokblokken drooggezet. Deze extra
hoogte was nodig om de drie azimuth
thrusters onder het achterschip te
kunnen verwijderen, te overhalen en
weer terug te plaatsen. In dok namen
we het gehele schip van voor tot achter
minutieus onder handen, waarbij alle
tanks werden gestraald en gecoat.
Ook werden huiddiktemetingen
uitgevoerd en stond een lasnadenonderzoek op het programma. Op basis
hiervan werd vervolgens 600 ton aan
staal vervangen. Hierna vond een
grondige renovatie plaats van de gehele
accommodatie en werd de elektrische
installatie overhaald en gemodificeerd.
Dit laatste is dusdanig gebeurd dat er
nu gescheiden distributiesystemen zijn
zodat de bemanning niet meer, zoals in
februari 2011, kan worden verrast door

een black-out. Veel werk is ook verzet
aan het opknappen van de procesinstallatie aan dek. Hierbij zijn veel
leidingen, vaten en bordessen vervangen
en is alle isolatie vernieuwd. Tevens is
alles geschilderd en is het nodige
reparatiewerk uitgevoerd aan de flare
tower. De inert gas tower is volledig
vernieuwd. Ook de carrousel, boven in
de turret, is geheel uit elkaar gehaald,
gestraald, geschilderd, waar nodig
gerepareerd en van een nieuwe
bekabeling voorzien. Dit is een gigantisch
klus geweest. De I-tubes, waar de risers
de turret binnenkomen, zijn vernieuwd
en gemodificeerd en door ons aan de
turret gelast. De fairleads die we al in
het Calandkanaal onder het vaartuig
vandaan hadden gehaald, waren
ondertussen gedemonteerd, onderzocht,
gemeten, geprotocolleerd, gestraald en
stonden klaar om weer in elkaar te
worden gezet. Maar Maersk Oil had in
de tussentijd berekend dat het gehele

afmeersysteem verzwaard moest worden
met zwaardere fairleads en kettingen.
Dit besluit werd vrij laat in het project
genomen, maar toch zagen we kans
om alle onderdelen op tijd te monteren.
Ander werk dat moest worden gedaan
betrof het nakijken van de ankerlieren,
het vervangen van de rembanden en
het aanbrengen van sleepvoorzieningen
(Smit-brackets) op het voor- en
achterschip. Wordt alles in het schip
meegeteld, dan is in totaal ruim 200.000
vierkante meter tankcoating verricht.
Al die tijd heeft de Gryphon A FPSO
drooggestaan in het 300 meter lange
en 48 meter brede dok 8 van de werf
in Schiedam.
Subcontractors
De werkzaamheden op de FPSO konden
steeds verder worden geïntensiveerd
omdat al het reparatie- en updradingwerk
aan de subsea infrastructuur in het
Gryphon veld veel meer tijd vergde.
4 / 2013
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‘Wij beschikken over de juiste dokfaciliteiten,
kennis en ervaring voor een complete refit.’
“Voor ons betekende dit dat de deadline
om de Gryphon A FPSO op te leveren
steeds verder werd opgeschoven, met
als positief effect dat gedurende het
project steeds meer werk in opdracht
werd gegeven. Nadat het vaartuig op
donderdag 7 juni 2012 weer als nieuw
was opgeleverd, vertrok het richting
Calandkanaal om daar de thrusters terug
te plaatsen. Op zaterdag 18 augustus
2012 is de Gryphon A weer naar het
Gryphon veld in de Britse sector van de
Noordzee teruggesleept.”
De senior project manager merkt nog op
dat het life time extension project samen
met een aantal bekende subcontractors is
uitgevoerd. Zo heeft Kranendonk de
accommodatie aangepakt, Croon
Elektrotechniek de elektrische installatie
en Jan de Jonge Flow Systems de

procesinstallatie. De tankcoating heeft
een Spaanse onderneming voor haar
rekening genomen. “Zelf heb ik de
complexiteit van het project en de
hoeveelheid uit te voeren werk als heel
bijzonder ervaren. En dat we het voor
elkaar hebben gekregen om alles in een
relatief kort tijdsbestek af te ronden en
de relatie met onze klant al die tijd heel
goed te houden. Vooral dit laatste is een
van de pijlers van het succes geweest.”
Na afronding van het project is samen
met Maersk Oil nog een uitgebreide
evaluatie gehouden, wat voor beide
partijen nog een aantal verbeterpunten
heeft opgeleverd voor eventuele
toekomstige projecten. “De meeste
FPSO’s die op de Noordzee worden
ingezet, zijn al wat ouder en ik weet
dat oliemaatschappijen zich afvragen

wat nu wijsheid is. Of een FPSO op zee
levensverlengend onderhoud geven of
het vaartuig hiervoor naar binnen halen.
Voor dit laatste hebben wij de juiste dokfaciliteiten, kennis en ervaring. Met de
Gryphon A FPSO is het bewijs geleverd
dat je een FPSO voor een complete refit
beter naar een werf kunt brengen en dat
het vaartuig dan in een jaar tijd zo kan
worden opgeknapt dat het weer vijftien
tot twintig jaar meekan. En dat is toch
een heel belangrijk argument om zo’n
schip naar een werf te halen.”
Offshorewerk
Damen Shiprepair Rotterdam is vanaf
2005 ook actief in de offshore-sector.
Vanaf die tijd is een hele reeks grote en
minder grote refit projecten uitgevoerd.
Belangrijke projecten waren de ombouw
van de Polar Queen van kabel- tot pijpen-

Op 7 juni 2012 is de Gryphon A FPSO bij de DSR werf uitgedokt (foto: DSR).
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Als nieuw is de Gryphon A FPSO in augustus 2012 weer naar zee vertrokken (foto: PAS Publicaties).

legger in 2006/2007 en de refit van het
flexibele fallpipe vessel Tideway
Rollingstone in 2011. Het allergrootste
project tot nu toe is de refit van de
Gryphon A FPSO. “Verder hebben we
regelmatig voor onderhouds- en
reparatiewerk seismics, diving support
vessels en suppliers aan de werf, alsmede
jack-up schepen zoals de MPI Resolution
en Brave Tern, die in zowel de offshore
olie- en gassector als de offshore
windenergiesector kunnen worden
ingezet. DSR heeft in Schiedam vijf
dokken en op onze locatie in Pernis twee
dokken. Daarnaast heeft onze business
unit Van Brink twee dokken voor kleinere
schepen.” Damen Shiprepair Rotterdam
is onderdeel van de divisie Damen
Shiprepair & Conversion die in totaal
dertien werven telt.

EBN ZOEKT EEN FIELD / FACILITY ENGINEER
Toe aan de volgende stap in je carrière?
Functieomschrijving
Je speelt een belangrijke rol in de E&P sector en werkt actief samen
met de commerciële E&P partners bij het ontwerpen, installeren en
opereren van productie-installaties en infrastructuur voor gas en olie.
Door de breedte van het werkveld (het gehele Nederlandse
grondgebied, on-shore en off-shore) biedt deze functie nieuwe
invalshoeken en uitdagingen en ben je direct betrokken bij het
verwezenlijken van onze ambitie:

instellingen, innovatieprojecten. Je bent een adviseur voor onze
technisch directeur en asset managers.
Wat bieden wij?
EBN biedt een afwisselende en uitdagende functie op een unieke
positie in de energiesector met een meer dan marktconform salaris,
42 vakantiedagen, bonusregeling en ruime voorzieningen voor
vaktechnische en persoonlijke ontwikkeling. Wil jij in het hart van
de Nederlandse gassector werken aan projecten die bepalend zijn
voor de Nederlandse energievoorziening van de toekomst? Dan is
werken bij EBN iets voor jou!

ln 2030 30 miljard m3 aardgas uit kleine velden produceren
Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig beoordelen van
projecten in samenwerking met de E&P industrie. Hiervoor ontwikkel
je een helicopterview en leg je verbanden die operators verder
helpen. We vragen creativiteit in je bijdrage aan projecten die de
Nederlandse Upstream gasindustrie gezond houden. Je werkt in
wisselende teams waardoor je inzicht verbreedt. Tevens initieer je
zelfstandig en in samenwerking met de E&P industrie en kennis-

Geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag jouw brief en cv
via hr@ebn.nl o.v.v. vac nr. 20121105.
Voor meer informatie over deze functie kan
je contact opnemen met onze HR adviseur
Josje Zwolsman +31 (0)30 2339058.
kijk op www.ebn.nl /WerkenBijEBN
scan de code voor meer info
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NIEUWBOUW
Wagenborg en Niestern Sander krijgen bouwopdracht

Nieuw onderhoudsschip
voor NAM
NAM heeft Wagenborg uitgekozen voor de ondersteuning van
offshore operaties gedurende tien jaar. Wagenborg laat voor
deze werkzaamheden een schip bouwen door Niestern Sander
in Delfzijl: de Walk-to-Work Vessel.

Een uniek schip dat een cruciale rol gaat
spelen bij onderhoud en service van de
productieplatforms van NAM in de
Noordzee. Het schip wordt begin 2015
opgeleverd. Het project betekent een
mooie opsteker voor de werkgelegenheid
in Groningen.
Donderdag 11 juli hebben NAM en rederij
Wagenborg in Delfzijl een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Wagenborg
zal NAM de komende tien jaar ondersteunen bij offshore projecten in de
Noordzee en laat hiervoor een uniek
schip bouwen door scheepsbouwer
Niestern Sander in Delfzijl.
Werkzaamheden aan productieplatforms
voor offshore gaswinning kunnen
met het Walk-to-Work schip veiliger,
efficiënter, effectiever én productiever
worden uitgevoerd. In het schip komen
verschillende functionaliteiten voor het
16
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eerst samen. Het schip biedt ruimte
aan twintig bemanningsleden en aan
twee ploegen van in totaal veertig
onderhouds- en servicemedewerkers.
Chemicaliën kunnen veilig worden
opgeslagen, vervoerd en verladen naar
platforms en een bewegingsgecompenseerde kraan kan zwaar materieel
verplaatsen. Met een mobiele installatie
kunnen putten opnieuw worden opgestart.
Het volledig geïntegreerde Ampelmannsysteem maakt veilig werken op zee
mogelijk, bij golven tot wel 2,5 meter
hoog. Dankzij deze innovatieve
technologie, ontwikkeld in Nederland,
kunnen medewerkers het hele jaar door
veilig van het schip naar het platform
lopen om daar te werken: 'walk to work
at sea'. Het schip kan een flinke
kostenbesparing opleveren doordat
medewerkers en materieel efficiënt
kunnen worden ingezet.

Op zee is de inzet van de Walk-to-Work
Vessel belangrijk, omdat medewerkers
voor onderhoud en service met deze
boot meerdere platforms op een route
kunnen bedienen. Het team heeft
eigenlijk op deze manier een werkplaats,
een magazijn, een hotel en transport
bij de hand.
Op de scheepswerf van Niestern Sander
in Delfzijl werken circa 80 medewerkers
de komende achttien maanden aan de
79 meter lange boot. Daarnaast is een
groot aantal onderaannemers en
toeleveranciers uit de regio betrokken
bij het project. De indirecte werkgelegenheid wordt geschat op 250 manjaren.
Voor de bouw van de boot is in totaal
1250 ton staal gebruikt.
Zonder equipment weegt de boot
1.250.000 kilo. Er zal circa 1.000 ton aan
materialen in de boot worden gebouwd.

Providing strategic business risk insurance and expert advice
tailored to the specific needs of the offshore oil & gas industry

www.ApplusRTD.com

Applus RTD is de wereldwijde voor Niet-Destructief
Onderzoek, inspecties en certificatie. Onze focus ligt op het
leveren van totaal oplossingen op het gebied van testen,
inspecteren en certificeren, die de integriteit van uw Onen Offshore installaties waarborgen. Onze diensten,
standaard en op maat gemaakt, verzekeren de integriteit
en conformiteit van uw installaties.
Meer informatie?
T 010 716 60 00
E info.netherlands@applusrtd.com
Of bezoek ons op de Offshore Energy
Stand 9.024 en het buiten terrein!

Experienced in the specific challenges of constructing, transporting,
installing and maintaining offshore structures, facilities and commodities,
INTRAMAR is ideally placed to provide tailored packages for individuals,
agencies and global companies in the offshore energy arena.
From our base in the North Sea port of Den Helder, INTRAMAR's
experienced team of insurance experts provides contractors, suppliers
and service companies with bespoke policies, professional help, long-term
support and invaluable peace of mind. We work together with the offshore
energy industry and first class securities across Western Europe to
develop innovative insurance solutions customized to suit the risks and
contractual liabilities of contractors, sub-contractors and suppliers.
Het Nieuwe Diep 34 A8, 1781AD Den Helder, The Netherlands

Tel: +31 223 61 22 22 • Email: info@intramar.nl

www.intramar.nl

TE KOOP

Modern nieuwbouw bedrijfspaviljoen aan
de Trawlerkade te IJmuiden. Centraal in
havengebied, gelegen aan het water.

Unit bestaat uit twee verdiepingen; een werkplaats
van 42 m2 op de begane grond en een kantoorruimte
van 42 m2 op de eerste verdieping. Airco aanwezig.
Ook huren bestaat tot de mogelijkheden!
Bent u geïnteresseerd,
neem dan geheel vrijblijvend contact op met
06 53179862 of 06 51548783.

Fluidtechniek, Hydrauliek,
Elektronica en Service. Wereldwijd.
Met meer dan 7000 medewerkers, 45 buitenlandse vestigingen
en meer dan 500 verkoop- en servicepartners is HYDAC
wereldwijd een betrouwbaar partner.
Ons leveringsprogramma omvat hydraulische accumulatoren,
ﬂuid ﬁlters, procesﬁlters, koelers, elektro-hydraulische
besturingen, industriële ventielen, sensoren voor druk,
meet - en magneettechniek, cilinders, pompen,
bevestigingstechniek, armaturen, condition monitoring en
zoveel meer.
Wij projecteren en leveren sleutelklare hydraulische besturingen
aandrijvingsystemen inclusief elektronische besturingen voor
regelingen voor mobiele en stationaire machines en installaties
voor de meest verschillende branches.
HYDAC B.V.
Vossenbeemd 109
5705 CL Helmond
Tel:
+31 - 4 92 - 59 74 70
Fax:
+31 - 4 92 - 59 74 80
Email: nl-marketing@hydac.com
Internet: www.hydac.com

HYDAC_Anz_Holland_9x12,5cm_Februar_2013.indd 1
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O N D ER N EME N
Bouwer van eenvoudige tot zeer complexe werktuigen

Breman Offshore
start in IJmuiden

De haven van IJmuiden heeft er een
nieuw markant gebouw bij. Het is
21 meter hoog, 25 meter breed en
60 meter lang en steekt met kop
en schouders stoer boven de
omliggende panden uit. De

Binnen de internationale offshore- en
windenergiesector staat het familiebedrijf
Breman Machinery uit Genemuiden
bekend als bouwer van eenvoudige tot
zeer complexe werktuigen. Werkstukken
met hoge toleranties en vaak extreme
afmetingen. Alle onderdelen en
constructies worden volledig in
eigen huis gemaakt.

opvallende fabriekshal is het nieuwe
onderkomen van Breman Offshore
BV. "Met deze stap blijft Breman
vooruitstrevend in alle opzichten,"
zegt Henk Breman, die samen met
zijn broers Harry en Hans de vijfde
generatie vertegenwoordigt: "Dit
nieuwe gebouw straalt kracht uit
en staat voor kwaliteit en innovatie.
Dat zijn precies de eigenschappen
die we willen uitdragen."
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Breman Machinery beschikt hiervoor over
een uniek machinepark ondergebracht in
fabriekshallen gelegen aan de kade
langs het Zwarte Water te Genemuiden
en over een plaatwalserij gevestigd in
Purmerend. Eind augustus van dit jaar
is daar de nieuwe fabriekshal in het
havengebied van IJmuiden bijgekomen.
De hal heeft een oppervlakte van 1500
m2 en is uitgerust met vier kranen van
60 ton en twee van ieder 16 ton. Het
ernaast en ervoor gelegen buitenterrein
bedraagt in totaal 3000 m2 en is direct
gelegen aan het water. Complete
werkstukken kunnen voortaan zo op een
schip of bak worden geplaatst en zonder
belemmeringen naar een locatie op de
Noordzee worden getransporteerd.

Open verbinding
Henk Breman kijkt verlangend uit naar de
dag dat in de nieuwe hal te IJmuiden met
het eerste project wordt aangevangen.
Als Han Heilig hem spreekt tijdens de
oplevering van de drie 15 meter hoge
deuren die het pand sterk karakteriseren
(de deur aan voorzijde is 15 x 15 meter
en aan de zijkant 25 x15 meter,
bestaande uit twee delen) vertelt hij dat
de voorkeur aanvankelijk uitging naar
een locatie aan het water te Rotterdam.
Toen realisatie van deze wens niet tot de
mogelijkheden behoorde, klopte Breman
aan bij de directie van Zeehaven IJmuiden.
Aan de kop van de Haringhaven met een
open verbinding naar zee lag nog een
stuk grond braak dat uitstekend paste in
de visie van het Breman-management.
Henk Breman: “Bovendien is hier in de
haven van IJmuiden sprake van een groot
potentieel voor de cluster offshore olie,
gas en wind. Voor ons was het dus een
uitstekend alternatief. Onderhandelingen
met zowel Zeehaven IJmuiden als de
Gemeente Velsen verliepen voorspoedig
en in november 2012 konden we met de
bouw van de nieuwe fabriekshal starten.”

O N D ER N EME N

Intentie
Inmiddels heeft Breman Offshore
zich ook aangesloten bij diverse
belangenverenigingen in de regio
IJmond. Henk Breman lacht. “Ik meen
het oprecht als ik stel dat ik in een jaar
tijd nog nooit zoveel borrels heb
afgelopen als hier in IJmuiden. Maar
netwerken is altijd nuttig, zeker als een
bedrijf zich hier als vreemde in de bijt
gaat vestigen. Tijdens al die
bijeenkomsten heb ik ruimschoots de
gelegenheid gehad om onze intenties
aan het lokale bedrijfsleven kenbaar te
maken. Als lid van de AYOP waren we
ook aanwezig op de Offshore Europe
beurs te Aberdeen. Wat dit uiteindelijk
zal opleveren, weet ik nog niet, maar wat
wellicht aardig is om te vertellen, is dat
het eerste contact met betrekking tot de
eerste opdracht die wij hier straks in
IJmuiden gaan uitvoeren, gelegd is
tijdens onze deelname aan de OTC in
Houston.”
Assemblage
Details over het project mag Henk
Breman niet vrijgeven. “In Genemuiden
en Purmerend zijn we momenteel in
opdracht van een Nederlandse klant
bezig met de productie van onderdelen
voor een compleet systeem dat offshore
zal worden ingezet bij de installatie van
windmolens. Alle onderdelen worden
verzameld in deze nieuwe hal in
IJmuiden, waar vervolgens de complete
assemblage zal plaatsvinden. Dus
inclusief het aanbrengen van de
hydrauliek en het elektronische gedeelte.
De assemblage wordt in samenwerking
met de klant uitgevoerd. Eind december
moet het werkstuk gereed zijn.”

4 / 2013

OFFSHORE VISIE

19

CONSTRUCTIE
Vijfsterrenhotel voor Statoil’s Valemon platform

Samen sterk bij bouw
complexe living quarter
Met Hertel Offshore als hoofdaannemer heeft een groep Nederlandse bedrijven in een relatief kort tijdsbestek
een grote en heel complexe woonaccommodatie ontworpen en gebouwd voor het Valemon project van Statoil.
Een absoluut hoogstandje, waarbij naast Hertel Offshore uit Rotterdam ook ingenieursbureau KCI uit Schiedam,
Mercon Steel Structures uit Gorinchem en Bayards uit Nieuw-Lekkerland intensief waren betrokken.

De Noorse oliemaatschappij Statoil laat
de topside van het Valemon olie- en
gasproductieplatform bij Samsung Heavy
Industries in Zuid-Korea bouwen. Deze
werf was echter verplicht om de living
quarter bij een West-Europese werf uit
te besteden.
Hoge eisen
Hans Schipper, Director of Projects bij
hoofdaannemer Hertel Offshore, vertelt:
“Voor Statoil is de bouw van een living
quarter heel belangrijk omdat zo’n
accommodatie aan zeer hoge eisen moet
voldoen. De kwaliteitsstandaard is zelfs
zo hoog dat men dit alleen in WestEuropa en met West-Europese materialen
kan laten doen. Op dit moment zijn wij,
samen met een Noors bedrijf, de enigen
die voor Statoil gecertificeerd zijn om
living quarters te bouwen. Bij dit project
moesten de door deze oliemaatschappij
gehanteerde Norsok regels en
voorschriften worden gehanteerd.
Hiermee hadden we overigens al wel de
nodige ervaring opgedaan. Daarnaast
stelde Statoil zelf ook nog een aantal
eisen. Hierdoor werd het voor ons een
hele uitdaging om deze grote en
complexe woonaccommodatie in een
relatief kort tijdsbestek te bouwen.”
De Valemon living quarter biedt
accommodatie aan 40 personen die
ieder een eigen hut hebben. Tien ervan
kunnen, indien nodig, ook voor ‘double
use’ worden ingezet. Naast de hutten
bevat de module recreatie- en fitnessruimten, een eetgelegenheid, een keuken,
alsmede een aantal technische ruimten,
waaronder een controlekamer en een
telecommunicatieruimte. In totaal telt de
module negen verdiepingen met daarboven een helikopterdek. De module is
45 meter lang, 17 meter breed en 45
meter hoog. Boven op het platform komt
straks nog een 13 meter hoge antennetoren te staan. Het uiteindelijke gewicht
van de living quarter bedraagt 1.600 ton.
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Gewichtsgrenzen
“Voor Hertel Offshore was deze opdracht
echt top of the bill,” vervolgt Hans
Schipper. “In de wereld van de bouw van
living quarters is dit echt de meest
moeilijke en complexe opdracht die je
maar kunt krijgen. Daarom vind ik het zo
bijzonder dat we deze klus samen met
alleen maar Nederlandse bedrijven
hebben kunnen klaren. Zo hebben we
het structural design uitbesteed bij KCI.
Het architectural design, zeg maar het
ontwerp van de inrichting alsmede de
HVAC, E&I, telecommunicatie en utility
piping hebben we zelf voor onze
rekening genomen. Hierbij kregen we
onder andere te maken met de maximale
gewichtsgrens van het living quarter. Bij
de aanbieding hadden we al besloten om
in plaats van voor een stalen voor een
lichter aluminium helikopterdek te
kiezen. Omdat we toch nog tegen de
‘not to exceed weight’ grens aanliepen,
besloten we tijdens het proces ook de
ondersteuning van dit dek grotendeels in
aluminium uit te voeren.”
Aan het einde van het traject bleek toch
nog een onverwachte hindernis te
moeten worden genomen. “Het plan
was dat de living quarter met SPMT’s het
ruim van de Happy Buccaneer werd
ingereden en dat dit zwaartransportschip
na het zeevasten de woonaccommodatie
naar Zuid-Korea zou overbrengen. De
Happy Buccaneer bleek echter op het
afgesproken tijdstip niet beschikbaar.
Gelukkig konden we snel een ander
schip vinden, maar in plaats van dat de
accommodatie aan boord kon worden
gereden, moest deze bij dit schip met
de eigen kranen aan boord worden
getakeld. Hiervoor waren we
genoodzaakt om op het allerlaatste
moment nog van alles te ontwerpen en
aan te passen. Toch zagen we binnen
drie weken kans om dit samen met alle
betrokken partijen voor elkaar te krijgen.

Dit was een echt hoogstandje, maar
hierdoor konden we er wel voor zorgen
dat de module op tijd in Zuid-Korea
zou zijn.”
Gewichtsbeperking
Nadat de ontwerp- en bouwopdracht,
eind mei 2011, aan Hertel Offshore was
toegekend, kon ingenieursbureau KCI in
januari 2012 met het structural design
van de woonaccommodatie aan de slag.
Dirk-Jan Poot en Stefan Erents waren hier
als respectievelijk structural/lead engineer
en projectmanager nauw bij betrokken.
Poot: “Wij zijn al heel snel gestart met de
basic engineering van de hoofdconstructie,
deklevels en wanden. Omdat toen nog
veel gegevens niet bekend waren, werden
hiervoor aannames gebruikt. Zo konden
we toch een inschatting maken van het
benodigde bulkmateriaal en het gewicht.
Op basis hiervan voerden we later ook de
detailengineering uit. Omdat we op dat
moment al tegen de gewichts-restricties
aanliepen, besloten we zaken die lichter
uitgevoerd konden worden, waaronder
de subconstructie van het helikopterdek,
ook daadwerkelijk lichter te maken.”
Collega Erents voegt hieraan toe:
“Vooral die gewichtsbeperking heeft ons
gedurende het gehele proces behoorlijk
parten gespeeld. Als oplossing hiervoor
hebben we in plaats van standaardbalken
een aantal samen-gestelde constructies
ontworpen. De ruggengraat van het
frame bestaat uit vier kolommen die
helemaal van beneden naar boven
doorlopen. Dit noemen we de sterke
punten waaraan alles is opgehangen.
Aan deze kolommen zit een aantal
armen (braces) vast die voor de
horizontale sterkte zorgen. Alle
belastingen die op die accommodatie
worden uitgeoefend, onder andere
bij het transport, zeevasten en hijsen,
moeten naar die sterke punten
terugvoeren. Dat was voor ons best
een grote uitdaging, vooral omdat er

CONSTRUCTIE

‘In de wereld van de bouw
van living quarters is dit
echt de meest moeilijke en
complexe opdracht die je
maar kunt krijgen.’

Met een grote kraan zijn de verschillende delen van de
living quarter op elkaar gestapeld (foto: Mercon).

gedurende het traject nogal wat
wijzigingen moesten worden
doorgevoerd. Dit kwam onder andere
ook omdat Hertel pas heel laat informatie
van zijn toeleveranciers kreeg.”
Verrassing
KCI had er ook geen problemen mee om
bij dit project de strenge Noorse Norsok
regels en voorschriften te moeten
toepassen. Poot: “We hadden hier al de
nodige ervaring mee opgedaan bij onder
andere het ontwerp van de nieuwe
accommodatie voor de Regalia. Een
project dat we eveneens als
subcontractor samen met Hertel hadden
uitgevoerd. De complexiteit met de
Valemon accommodatie zat hem in het
feit dat geen enkel level in hoogte van
boven naar beneden hetzelfde was. Dat
maakte de constructie behoorlijk
ingewikkeld. Hierbij werkten wij steeds
heel nauw samen met de architectural
department van Hertel Offshore en
uiteindelijk vonden we toch overal een
passende oplossing voor. In april van dit

jaar waren we klaar met ons werk.”
Voor KCI was het ook een grote
verrassing dat er noodgedwongen voor
een ander zwaartransportschip moest
worden gekozen. Erents: “Dit had direct
effect op de transport fatique condities
en het zeevasten. Want we wilden
natuurlijk wel graag dat de living quarter
heel in Zuid-Korea zou aankomen.
Hierdoor moest er nog wel even hard aan
nieuwe berekeningen worden gewerkt,
zodat alles op de juiste manier aangepast
kon worden. Maar dit is ook de kracht
van ons bedrijf.”
Fabricage
Als partner bij de bouw van de living
quarter had Hertel Offshore gekozen
voor Mercon Steel Structures. Managing
Director Willem Griffioen zegt over het
project: “Voor ons type productiebedrijf
was de bouw van zo’n living quarter niet
echt standaard, maar op dat moment
konden we deze opdracht goed hebben.
En het was ook best een bijzonder en
uitdagend project met een korte levertijd,
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‘Het is bijzonder dat we deze klus samen met alleen
maar Nederlandse bedrijven hebben kunnen klaren.’

De sail-away bij de werf op 22 juni 2013 (foto: Mercon).

Door de inzet van de heavylifter Svenja van SAL Lines uit Hamburg is de
Valemon living quarter toch op tijd naar Zuid-Korea op transport gegaan.
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waarbij op dezelfde plek gelijktijdig met
verschillende disciplines moest worden
gewerkt. Plus het feit dat we al met de
fabricage van start gingen, terwijl de
engineering nog niet geheel was
afgerond.” Zijn projectleider Ralf van der
Meij voegt hieraan toe: “Wij zijn in
januari 2012 op onze werf met de
fabricage gestart. De accommodatie is in
onze hal in drie delen parallel gebouwd.
Twee grote delen in één klein deel. Het
eerste deel omvatte de vloer tot en met
level 4, het tweede deel de levels 5 tot en
met 8 en het derde deel level 9 met het
dak. Deze werden met SPMT’s naar
buiten gereden en vorig jaar november
met een grote kraan op elkaar gezet.
Tijdens de bouw hadden we niet alleen
met heel zwaar staal te maken, maar
ook met heel dun materiaal waaruit de
wanden en de vloeren van de constructie
werden vervaardigd. En al deze
materialen werkten mee in het
krachtenspel. Het was dus oppassen
geblazen als er ergens in de constructie
warmte moest worden ingebracht.
Dat kon namelijk voor vervorming
zorgen. De kunst was om het allemaal
binnen de Norsok normen voor elkaar te
krijgen. Deze regels en voorschriften zijn
gelukkig heel helder, zodat er goed mee
te werken valt. Het project gaf nog wat
extra complexiteit omdat we tegen de
gewichtsrestricties aanliepen. Maar ook
dit probleem konden we samen
oplossen. Een aparte ervaring was wel
dat er op een bepaalde verdieping nog
hard aan de constructie werd gewerkt,
terwijl men twee verdiepingen lager al
aan de outfitting was begonnen. En ook
lukte het ons om alle wijzigingen die
gedurende het fabricageproces binnenkwamen, door te voeren. Daarom was
de accommodatie op tijd klaar en
kon deze voor eind januari 2013
worden opgeleverd.”
Nadat Hertel Offshore de outfitting en
load-out had afgerond, vond op 22 juni
2013 bij de Mercon werf op een ponton
de sail-away plaats. Na een kort verblijf
in Schiedam werd de Valemon living
quarter in de Waalhaven met de eigen
kranen in het laadruim van het
zwaartransportschip Svenja geplaatst
en gezeevast. Op 10 juli vertrok het
transport richting Zuid-Korea.
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Port of Den Helder ontwikkelt kades
en bedrijventerreinen

Dockwise levert
romp Lucius af

NV Port of Den Helder is sindskort officieel eigenaar van de gemeentelijke kades
en diverse bedrijventerreinen. De officiële ‘Inbrengakte N.V. Port of Den Helder’ is
op 28 juni 2013 getekend door havenwethouder Kees Visser en Martin Bosch,
algemeen directeur van het Havenbedrijf.
Een van de eerste grote klussen van het Havenbedrijf binnen de gemeente Den Helder
is de ontwikkeling en uitbreiding van het bedrijventerrein Kooypunt. Dit havengerelateerde bedrijventerrein vlakbij Den Helder Airport groeit uit zijn jas. Voor de
nieuwe kavels is al veel belangstelling. De verkoop van deze kavels is reeds gestart.

Dockwise heeft medio juni in een
veilige en succesvolle operatie het
23.000 ton wegende sparplatform
voor het Lucius-diepwaterproject
voor olie en aardgas in de Golf van
Mexico afgeleverd. Het Lucius trusssparplatform, met een lengte van 184
meter en een doorsnee van 34 meter,
werd op de werf van opdrachtgever
Technip in de Finse havenstad Pori
door middel van een 'skid'-operatie
op de Mighty Servant 1 geladen.
Het platform werd vervolgens ruim
14.000 km over zee vervoerd alvorens
in Ingleside in de Amerikaanse staat
Texas te worden gelost en aan Technip
te worden teruggeleverd. Het Luciusproject in blok 875 van Keathley
Canyon in de Golf van Mexico wordt
ontwikkeld door Anadarko Petroleum
Corporation.
Sparplatforms worden meestal via de
achtersteven van een halfafzinkbaar
zwaar transportschip gelost. Door de
beperkte speling in de haven van
Ingleside moest het lossen in dit geval
echter innovatief worden aangepakt.
Het engineering team van Dockwise
ontwikkelde een werkwijze waarbij
het sparplatform via de zijkant werd
gelost; hiervoor moesten nieuwe
drijftanks worden ontworpen en
geïnstalleerd.
Het Lucius-sparplatform had de
maximale lengte die nog door de
Mighty Servant 1 vervoerd kan worden
en stak bijna 40 meter over de achtersteven van het schip uit. Met het in
de vaart nemen van de Dockwise
Vanguard begin dit jaar is Dockwise
strategisch goed gepositioneerd om in
de toekomst structuren van grotere
omvang te vervoeren.

Eind 2012 ging de gemeenteraad van Den Helder akkoord met de verzelfstandiging
van NV Port of Den Helder. Er zijn in december 2012 overeenkomsten gesloten,
maar er moest nog veel worden geregeld. Met deze handtekening is het college
van B&W daadwerkelijk overgegaan tot het feitelijk en economisch inbrengen van
de bezittingen en registergoederen aan NV Port of Den Helder.
De haven van Den Helder is de economische motor van de Kop van Noord-Holland.
Samen met het bedrijfsleven, regiogemeenten, de Koninklijke Marine, onderzoeksinstituten en het onderwijs werken de gemeente en Port of Den Helder stevig aan
het benutten van de mogelijkheden voor economische groei en werkgelegenheid.

Op de voorgrond: Martin Bosch, directeur Port of Den Helder (links) en Kees Visser, wethouder Economie in
Den Helder. Op de achtergrond: Medewerkers Port of Den Helder, Hans-Peter Weterings van de Koninklijke
Marine en werklui van Den Helder Support Service (fotograaf: PAS Publicaties).

Netwerkaansluitingen
De Cable Tech-Groep (CT-Groep) heeft opnieuw een grote opdracht gekregen van
Heerema Marine Contractors (HMC). De in Krimpen aan den IJssel gevestigde CTgroep biedt allround oplossingen voor spraak- en datacommunicatie. De opdracht
voor CT-Groep is alle 1.400 netwerkaansluitingen op het diepwaterconstructieschip
Aegir te patchen. Monteurs van de CT-Groep zijn begin april aan de slag gegaan en
leveren medio augustus het werk op.
Het 210 meter lange schip is gebouwd in Zuid-Korea; daarna is de Aegir naar
Nederland gevaren. In Schiedam vindt de afbouw plaats.
In februari van dit jaar leverde de CT-Groep de vorige opdrachten van Heerema
Marine Contractors op. Een ervan was de databekabeling uitbreiden op diepwaterconstructieschip Balder met een glasvezelnetwerk en zeven satelliet equipment
rooms bouwen. Een andere was gespecialiseerde bekabeling aanleggen op de Thialf,
het grootste kraanschip voor de offshore-industrie ter wereld.
Ook deze opdracht is gecombineerd met het aanleggen van een glasvezelnetwerk.
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Het ‘Lucius Truss’-platform is van de Finse havenstad Pori naar de Golf van Mexico vervoerd.

DHTC,
the trainer
in safety
DHTC offers a wide variety of training courses for:

• Oil & Gas industry (on/offshore) • Offshore wind sector • Shipping industry

• Private enterprises • Fire brigades • Governmental organizations
DHTC BV, P.O. Box 137, 1780 AC Den Helder,
The Netherlands
Phone: +31(0)223 62 50 70 • Fax: +31(0)223 61 65 20
E-mail: info@dhtc.nl • Internet: www.dhtc.nl
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DylanGroup stocks a large range of steel pipe materials

Guaranteed fast delivery
in any grade and size
Although a relatively unknown phenomenon, they do still exist. Companies that do everything they can to excel within
their own specialist field but that despite having reached the pinnacle, maintain a low profile. Only their fixed customer
base is kept up to date on developments, as effectively as possible, with a view to confirming their name awareness.
Any media communication is low-key. DylanGroup from Oud Beijerland, the Netherlands, is one such company.
“It is not in our nature to draw massive attention to ourselves,” explained Ben de Kok, Chief Operating Officer of the
international trading company active in among other the offshore industry, the energy sector and the petrochemical and
process industry. “We prefer a more modest approach, and trust our own strengths. Our employees are justifiably proud
of the products they manufacture and supply. Every day, they use their specialist knowledge of sourcing, project
management, logistics and stock planning on behalf of our customers. Together they deliver the results. DylanGroup can
call upon just the right expertise, and always offers innovative solutions. Our business relations appreciate that proactive
attitude, and are therefore always ready to come back to us.”
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‘A good supplier only
proves his worth when
difficulties arise, and that
is where the strength of
DylanGroup lies.’
Ben de Kok, together with CEO Jan van Essen, is responsible
for day-to-day policy at DylanGroup.

Ben de Kok, together with CEO Jan van
Essen, is responsible for day-to-day policy
at DylanGroup. The company, established
in 1981, is a worldwide provider of a
broad range of steel pipe materials and
appendages including fittings, valves,
flanges, well bends and shutoff valves, in
a range of materials grades and sizes (see
the accompanying delivery programme).
The head office of DylanGroup is based
in Oud-Beijerland close to Rotterdam.
Alongside a number of ultramodern
storage facilities, the head office is also
home to a modern production
department equipped with a carrousel
bench, boring and milling benches and
advanced CNC machines regularly
used for producing tailor-made specials,
one of the DylanGroup’s distinctive
characteristics. In the summer of 2010,
Dylan took possession of a brand-new
European Distribution Centre (EDC) in
Roosendaal. With 25,000 m2 of
warehouse storage and an outdoor
site of more than 10,000 m2.
In total, Dylan worldwide has
approximately 200,000 m2 of storage
space. All the locations are certified on
the basis of the ISO 9001 quality
management system. De Kok continued,
“Specifically because we leave no stone
unturned on behalf of our customers,

a well-oiled logistic operation is vital.
We therefore decided in Roosendaal to
establish the segmented storage of pipe
material, shared across thirteen covered
sections. Each section has its own
overhead crane enabling us to rapidly
pick any orders.” In the outdoor area,
the pipe materials are brought together
using an extremely manoeuvrable
Combilift four-way LPG side loader with a
lifting capacity of six tonnes. This system
makes it possible to load or unload trucks
at any location.

studying the nature of our customers
and their ambitions. Our overall goal is
to provide them with a worry-free
service. In other words, being the
ultimate reliable partner. Customers
know that with us, it is one-stop
shopping all the way. In depth, and
across the board, in whatever grade or
material type they require, we supply it
all. If for some reason we are temporarily
unable to produce a particular product,
we come up with an alternative solution
with the shortest possible delay.”

Trusted partner
DylanGroup supplies its products to
energy-related markets such as the oil
and gas industry (drilling and production
platforms and subsea activities), the
process industry and power stations and
materials are supplied to mechanical
engineering firms and shipbuilding
yards from a worldwide network of
DylanGroup locations. The company
is also responsible for turnkey projects
worldwide, including project
management and consultancy.
“Our international distribution network
means that DylanGroup maintains
worldwide ties with our customers,”
explained De Kok. “DylanGroup attaches
much importance to continuity. We focus
on the long term, by continuously

“A good supplier only proves his worth
when difficulties arise, and that is where
the strength of DylanGroup lies.
We start where others run out of steam;
we get going when the going gets
tough. As well as contributing our ideas,
one of our key values is transparency. In
other words, together with our customers,
in an atmosphere of openness and
honesty, identifying a permanent or
temporary solution. The attitude
demonstrated by DylanGroup in such
activities is extremely flexible. That is the
only way to truly assist a customer.
We adapt to whatever the situation
throws at us. We do not expect the
reverse. For us, only one thing counts:
a solution has to be found, as quickly
as possible.”
4 / 2013
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Total supplier
The well-known clients purchasing Dylan
products include such companies as
Allseas, Heerema, IHC, SBM, HSM, Van
Oord, Siemens, Alstom, Ansaldo, Krohne
Group and CB&I (Chicago Bridge and
Iron Company). The company also has
worldwide MRO contracts (Maintenance,
Repair and Operations) with various
multinationals including Dow, Neste, BP,
Total and Esso. All these contracts are
based on delivery reliability of 98% or
more. Because of the regular nature of
work for these clients, the cooperation
can be described as nothing short of
intensive, but that in no way means that
DylanGroup expects orders to fall into its
lap. De Kok went on: “We are always
involved in close competition. In itself
that is not a bad thing. It keeps us on our
toes. These customers do however
recognise one factor in our favour,
namely loyalty. They know that we stand
by everything we promise. They recognise
the expertise of our personnel and
understand our drive when it comes to
quality assurance. DylanGroup focuses a
huge amount of attention on
continuously improving its work
processes whereby the quality of the
product range and health and safety in
working practices are top priorities.
We never compromise on quality.
The interests in the industries for which

we work are simply too great. As a result,
our customers know that the efforts we
put into every order - both large and
small - are the best they can be.
DylanGroup stands out by always
offering its customers that little bit more.
It is that willingness to go the extra mile
that determines our current market
position. If you consider the concept of
the total supplier, certainly in Europe,
DylanGroup is one of the clear market
leaders. Our internal organisation is
focused entirely on that objective.”
One-stop shopping
From the point of view of efficiency, the
ability to supply the complete range is
today viewed as a particularly valuable
aspect. The current trend is for customers
to submit a list of specifications for a
turnkey project and to say: sort that out
for us. The staff at Dylan study the
specifications, consider the areas of
application, carry out the strength
calculations and issue recommendations.
In Ben de Kok’s words: “Particularly for a
client like SBM, we are increasingly faced
with the term worry-free. Whereas in the
past individual purchasing departments
of customers focused on their own
specialism, today it is more common for a
single project manager to place the entire
project in DylanGroup’s hands.
He is looking for a partner capable of

supplying the total package, as well as
offering the necessary specialist advice
and expert support.
In other words, ‘one-stop shopping’
at the highest level. That philosophy
ties in seamlessly with our mission of
providing customer intimacy. We know
exactly what is happening in our
customers’ business. Based on that
knowledge, our specialist craftsmen
are capable of rapidly and efficiently
anticipating questions and possible
problems. In principle, SBM already
makes optimum use of the specialist
knowledge we have in-house, and
that helps us protect our customers
against possible future calamities.”

Delivery programme DylanGroup
The Dylan range of steel piping products
is one of the world’s largest, and is
sourced only from carefully selected
manufacturers. We supply pipe, fittings,
flanges, bar, valves and many other
piping products in any size or grade you
might require. Our inventories contain
the widest selection of Low Temp, High
Yield and High Temp Carbon Steels,
to Low Alloy, Stainless, Duplex, Super
Duplex Steels and Nickel Alloys.
All stock materials are ordered with
enhanced purchasing specifications
covering the most critical applications.
In addition to products with standard
dimensions, Dylan also keeps a large
inventory of forgings and semi-finished
products for any specialized requirement or made-to-measure product
customers might need. The in-house
production facilities provide quick
turn-around times, even for products
with tight tolerances. And if the
solution cannot be found from our
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stock, we have a large number of
reputable supply partners who reserve
production capacity for us to fulfil
special requirements.
Pipe In unusual material grades or
wall thicknesses, heavier than ASME
schedules, and in Seamless up to 42”NB.
• F ittings: Solid forgings for Elbows
and Tees from stock, e.g. in Low
Temperature and Alloy Steel grades.
• Flanges: Many flanges are stocked
‘suitable for orifice’, or ‘semi-finished’
to allow special facing, end
preparation or drilling.
• Bar Materials: Forged or Rolled Bar
in diameters up to 850mm according
to ASTM, DIN and EN specification.
• Valves: Gate, Globe, Check and Ball,
Forged and Cast body, in Carbon,
Low Alloy and Stainless Steel.
• Forgings & Rings: To customer
specification are continuously sourced
from first class forge masters.

• S pecial Material Grades: A106-C,
API 5L X65-X100; A335 P1, P11, P22,
P5, P9, P91, P92; Super Duplex,
Nickel Alloys.
• Long Welding Neck Flanges: Longer
than standard lengths, in standard
and heavy type.
• Bends: Special bends with any radius,
often manufactured from our stock
pipe, in all sizes and grades.
• Stub Ends: To ASME or MSS-SP,
in all sizes and grades.
• Spectacle Blinds: Line Blinds and Drip
Rings are machined and assembled
in-house in any size or grade.
• Sub-Sea Equipment: Riser Pipe, Riser
Bends, Swivel Flanges, Anchor Flanges,
Barred Tees etc. for offshore facilities.
• Large Diameters: Sizes over 60” NB,
up to any diameter required, made to
order in any grade or specification.
• Ancillary Equipment: Such as Y-type,
T-type Strainers, Gaskets and Fasteners
are regularly supplied to complete
a customer’s project.

Samen kunnen we
olie opboren,
transporteren en
verwerken.

Professionals in
energy personnel...

Drilling | Production | Medical Services
Marine Contracting | Construction & Maintenance

www.redwave.nl

Parker is ‘s werelds grootste aanbieder van
aandrijvings- en besturingstechnologieën. Voor
het (offshore en onshore) oppompen,
transporteren en verwerken van olie biedt Parker
alles op het gebied van hydrauliek, pneumatiek,
electromechanica, ﬁltratie, instrumentatie,
leidingwerk en alle combinaties daarvan.
Bezoek ons tijdens Offshore Energy 2013
voor een compact overzicht van onze
producten, systemen en diensten.

Meer weten?
Scan de QR-code!

www.ontdekparker.nl

www.parker.com/nl

@parkernederland
Parker Hanniﬁn Nederland
Parker Hanniﬁn Netherlands

SINCE 1800

HEAVY LIFTING
STARTS HERE
Since 1800 we’ve provided end-users
in the offshore, maritime services,
shipbuilding and repair, ship owning,
and other industries, with tailor made
steel wire rope solutions, services,
and products, enabling them to
successfully do their jobs.

hendrikveder.com

Offshore Energy 2013 - stand 11.077

Hendrik Veder is a registered trademark of
Hendrik Veder Group B.V.

8741-04 HV ad 'Offshore Visie' Aug 2013.indd 1

27-08-13 10:37

W I N D E N ER G Y
Multi-purpose self-propelled jack-up

NG-9000C wind turbine
installation vessel

The NG-9000C has proven to be the primary market choice for
its good balance of cost-efficiency and reliable performance.

The NG-9000C is a GustoMSC
designed self-propelled wind turbine
installation jack-up. Three units have
been built to the NG-9000C design,
two for Fred. Olsen Windcarrier and
one for A2SEA. A second unit for
A2SEA is currently under construction.
Recently, A2SEA received the
‘Offshore Renewables Award’ at
the OSJ Conference 2013 for their
Sea Installer, the first NG-9000C
operated by A2SEA.

30

OFFSHORE VISIE

4 / 2013

The NG-9000C is primarily intended for
the Offshore Wind Turbine Installation
(WTI) market. This market has gone
through a rapid development over
the last ten years. Initially, only small
numbers of pilot turbines were installed
near the shore, with limited component
weights and dimensions.
But this market has rapidly evolved into
a major new offshore installation market,
and this calls for dedicated equipment.
In contrast to the typical oil and gas
installation market, with mostly one-off
installations, wind turbine installation
is characterized by a strongly repetitive
character. For example, last year on
average over 350 turbines (equaling
1.4 GW) were installed offshore.

This is still far below the rate required
to meet the offshore renewable targets
as set out for 2020 by, for example, the
UK, German, and Danish governments.
Reliable
The newest generation turbines have
rotor diameters of over 160 m. To install
the turbines at an impressive height of
100+ m above still water level, a stable,
reliable platform (jack-up) is required,
outfitted with a specialized crane.
The weight of the modern offshore
wind turbine components ranges
from 200 t to 500 t and the majority
of foundations, depending on size and
type, typically range from 500 t to 900 t.

W I N D E N ER G Y

Load out port
Because of the size and weight of
the wind turbine components, and
the associated logistic challenges at
port facilities, only a few load out ports
are suitable for the transfer of wind
turbine components. The challenges
relate to space requirements, crane
capacity at the quay side, ease of
access for the typical installation jack-ups
and whether the jack-ups are allowed
to bring their legs down to the seabed
close to the quay side.
The NG-9000C is outfitted with a 900 t
crane, wrapped around the jack-up leg
to save precious deck space. In this way,
the deck space can be used efficiently for
the storage of wind turbine components
and the crane outreach can be utilized
to its best advantage over the side of
the unit in elevated condition.
Self transport
The NG-9000C is designed to carry
multiple wind turbine components on
board, transport them to the installation
site offshore, build up the wind turbine
on the pre-installed foundation, move
to the next installation site and repeat the
installation process until all components
from the deck have been installed. Self
transport is the preferred method above

feeder transport barge with a stationary
(on site) installation jack-up. This is
mainly driven by the aim to reduce
installation time per turbine and reduce
the risk per installation (one transfer cycle
less), which is increasingly important
given the number of turbines to be
installed. After transport to site, the
NG-9000C brings down the legs to
the seabed while keeping position with
a state of the art DYNPOS-AUTR dynamic
positioning system. Because of the
repetitive character, it becomes
increasingly important to push the
technical boundaries and with that to
optimize the weather window.
This means that transport to site, dynamic
positioning with the legs almost at the
seabed, and afterwards leg bottom
impact in the last phase of lowering the
legs must be possible in as high a sea
state as possible. Currently the threshold
for installation in maximum water depth
for the NG-9000C for dense sand is a
significant wave height of Hs=1.8 m.
For favorable headings, wave periods
or softer soil, the wave height can
be increased upwards slightly.
No ballasting
After touchdown, the unit jacks
with the water just clear of the water

Fred. Olsen Windcarrier provides innovative and tailored services for the
transport, installation, and maintenance of offshore wind parks.

surface for a full preload where two
diagonally opposed legs are pushed
down to the required preload, using
the weight of the hull. The NG-9000C
is designed so that no ballasting is
normally required for preloading and
the hull is strong enough to take the
shear and torsional loading caused by
preloading (almost the entire hull weight
resting on two legs, with the other two
legs practically only keeping the balance).
This diagonal preloading scheme saves
precious time compared with the typical
preloading operations used in the oil and
gas industry, by avoiding the need to
transfer enormous amounts of ballast
water from one preload tank to the other
for the typical 3-legged oil and gas
exploration jack-up.
Key ingredients
Once the soil has been ‘tested’ with the
required preload, the NG-9000C jacks up
to the required air gap, typically sufficient
to survive a 20 m wave. Since the jacking
operations typically take place every
other day (typical installation scheme per
turbine), the envisaged number of
jacking operations in the design life is
easily a tenfold of what is typical for an
oil and gas jack-up.
This has imposed extra fatigue
requirements on both the hull and
jacking system. The NG-9000C has been
fully designed and screened for heavy
duty operations under extended fatigue
conditions.
In elevated condition, the fully revolving
900 t crane, with state of the art controls,
efficiently installs the components that
are designed to pick up wind. The lift
ends at the most critical phase, mating
the lifted pieces with the already installed
components, at 100+ m above still water
level, with delicate components to be
assembled with high precision. For this
purpose, the stability and reliability of the
jack-up platform, combined with
maximum control are the key ingredients
for safe and efficient installation.
By Andries Hofman, Project Manager
GustoMSC Jack-ups Department.
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GAS
South Stream Pipeline

Serbian prime
minister Ivica Dacic
signals his support

South Stream gas pipeline construction start up in December, 2012.

The Prime Minister of Serbia, Ivica Dačić, signalled his support for the rapid development of the South Stream pipeline,
which is due to commence construction in Serbia in December 2013. Addressing on a conference hosted by Natural Gas
Europe, entitled ‘South Stream: the Evolution of a Pipeline’, he stated that the pipeline is a key strategic objective of
Serbia and will help to contribute to Serbia’s ambitions to become an energy hub in the region.

Dačić said: “South Stream is the most
important international project that
Serbia is currently involved in and will
be key to the country’s economic
development, ensuring job creation, and
energy security for the region. We will
ensure that there is maximum protection
for the environment, and are confident
that we have the necessary regulation
in place to ensure the highest possible
standards. Furthermore, our objective
is to ensure energy sector supply and
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develop our partnership with Russia.”
The South Stream pipeline receives
high levels of public support in Serbia.
According to the first national public poll,
run by World Thinks, 71% of Serbians
support the use of natural gas in energy
development, and 73% support the
construction of the South Stream
pipeline, with only 6% opposed.
“We used to say energy for democracy.
Today I can say that means we need

energy for the industrial and economic
rejuvenation of our regions and our
country. Without new infrastructure
projects, it is not possible to expect
economic recovery, or an influx of foreign
direct investment,” stated Zorana
Mihajlovi´c, the Serbian Minister of Energy,
making it clear that the development of
new energy infrastructure is critical to the
future development of Serbian society
and remained a high priority for the
current Government.

GAS

“Our gas policy in Serbia is focused
on encouraging investment in businesses
that use gas as a raw material in
manufacturing and as a primary energy
source. The construction of new gas
plants will create at least 1000 new
jobs and bring in €400 million a year in
electricity exports. We expect that the
construction of South Stream will enable
us to decrease natural gas prices in the
Serbian market, which will further
encourage development.”
Alexander Syromyatin, Deputy Head
of Project Management Department at
Gazprom, and CEO of South Stream doo,
confirmed that construction will begin in
Serbia in December 2013, once work
begins in Bulgaria. This development was
announced at a Natural Gas Europe
conference that took place in Sofia at the
end of June. He said: “South Stream has
been designated as a project of national
significance and will generate significant
transit fees for those countries involved in
the transportation of natural gas across
their boundaries. In addition, we now
have all the agreements in place for this
pipeline to go ahead and help to diversify
the Eastern European gas supplies.”
Speaking on the geopolitical importance
of South Stream, Dragutin Matanovi´c,
advisor to the Prime Minister, said:
“South Stream’s development will benefit
the entire region and allow for better
relations between all countries involved.
It will help in the development of the
democratic wealth of Serbia.”
This was further supported by Milan
Bačević after the conference, who
commented: “The pipeline will enable
the consolidation of ties between
Russia and European countries, including
Serbia. The project will encourage the
long term development of Serbia’s
energy potential.’’

The Prime Minister of Serbia, Ivica Dačić.

General Director of Srbijagas and jointCEO of South Stream doo, Dusan
Bajatovi´c, further reiterated that, given
its regional position, Serbia can become
the heartland of European gas
transmission and transport. “This is the
most powerful project Serbia has ever
participated in, offering a huge amount
of political stability. Serbia has managed
to secure funding for this project, which
by and large will be provided by Russia.”
As a major infrastructure project, South
Stream will help connect the East and
the West, is an important step towards
economic growth, and will help to break
down cultural and social boundaries.
The South Stream pipeline will bring gas
from Russia, crossing the Black Sea and
emerging at Varna on the Bulgarian
coast. From there, it will travel through
Serbia, Hungary, Slovenia, and supply

the intensive manufacturing industries
of northern Italy.
The total length of the gas transmission
system will account for 2,446 kilometers.
According to the consensus forecast by
the world’s leading forecast centers,
Europe’s annual demand for additional
gas import may reach 80 billion cubic
meters by 2020 and surpass 140 billion
cubic meters by 2030.
Other speakers included Viki Cooke,
Director of World Thinks, Vadim
Dormidontov, Head of Power and
Energy, Project Finance Department
at Gazprombank, Leonid Grigoriev,
Chief Advisor to the Head of Analytical
Center of the Government of the Russian
Federation, Aleksandar Kovačevi´c,
Senior Visiting Research Fellow, Oxford
Institute of Energy Studies, and Guillermo
Bravo, VP BD Strategic Relations at
Abengoa Group.
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Phase 3 of Malampaya project

Rig-less Intervention
System

Barge Master has received a Letter of Award from Boskalis for employment of the
Barge Master motion compensated platform during phase 3 of the Malampaya
project. The Barge Master system will be used during the second half of 2014 for the
installation of a permanent bridge between a newly installed depletion compression
platform (DCP) and an existing shallow water gas production platform (SWP).
The Malampaya project will be executed by Boskalis for Shell Philippines Exploration
and comprises the installation of an offshore depletion compression platform at the
Malampaya gas field, in the Republic of the Philippines. The new multi-purpose
construction DP2 vessel Ndeavor plays a pivotal role in this project. During phase 3
the Barge Master system will be placed on the Ndeavor. The permanent bridge which
is to be installed between the two platforms will be loaded onto the Barge Master
platform and sailed out to the project location. Once on site, the bridge will be held
still by the Barge Master in order to be lifted off safely by two temporarily installed
lifting arrangements.

Nieuwe Fast Crew Supplier 2610
Tijdens Windforce 2013 heeft de Duitse Windea Offshore Group een Letter Of Intent
(LOI) getekend met Damen Shipyards Gorinchem met betrekking tot de levering van
een nieuwe Fast Crew Supplier. Het gaat om een Twin Axe catamaran, uitgerust met
de dubbele Damen Sea Axe bow (ook wel bijlboeg) die een grote mate van ´uptime´
mogelijk maakt, onder meer door ´slamming´ van het schip op de golven tot 70% te
verminderen. De Windea Offshore Group breidt op dit moment haar activiteiten in de
offshore wind industrie uit, waaronder het transporteren van personeel van en naar
windmolenparken.
Het schip wordt momenteel gebouwd bij Damen Shipyards Singapore. Windea plant
het schip in gebruik te nemen voor eind augustus 2013. Het schip zal voornamelijk
gebruikt gaan worden voor het transporteren van monteurs en ander technisch
personeel van en naar windturbines.
Het design van de FCS 2610 maakt het mogelijk om personeel veilig af te zetten bij
golfhoogtes van meer dan 2.5 meter. Het schip onderscheidt zich door zijn hoge
maximum snelheid van 26 knopen. Bovendien heeft de catamaran ook nog eens een
laag brandstofverbruik, een ander gevolg van de lage weerstand door de dubbele
Sea Axe boeg.
Om aan te sluiten op de groeiende vraag naar dit type Fast Crew Supplier, waarvan er
reeds 20 zijn verkocht in twee jaar, worden er op dit moment zo’n 20 schepen
speculatief gebouwd, deels nog met de mogelijkheid om te worden afgebouwd naar
de wensen van de klant. Damen kan met behulp van deze voorraadbouw’s zeer
snelle levertijden bieden.
De Twin Axe 2610 heeft plaats voor een crew van vier personen en 12 passagiers. Op
het dek is er de mogelijkheid om door middel van een dekkraan verschillende soorten
vracht mee te nemen, waaronder containers tot een gewicht van 20 ton.

Fast Crew Supplier 2610.
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Doedijns has been awarded for the
delivery of a major part of the Rig-less
Intervention System for the BC-10
FPSO production facility by SBM
Offshore Malaysia. Shell’s BC-10
Development in the Campos Basin
offshore Brazil implemented a new
method of subsea-separation and
boosting which uses vertical caisson
separators with Electrical Submersible
Pumps (ESP´s). In case of failure of
these pumps, the existing solution is
to call in a conventional drilling rig to
perform the intervention operation.
The Rig-less Intervention system (RIS)
facilitates replacement of worn or
failed caisson based artificial lift
systems deployed in the BC-10 field.
The entire ESP/Caisson assembly shall
be recovered to the surface and landed
out in an intervention facility. The
designated location for the RIS module
is portside aft of the FPSO. The scope
comprises the complete hydraulic drive
and control system plus the skidding
system for the RIS.

First contract for
Pieter Schelte
Shell U.K. has awarded the Swissbased Allseas Group S.A. the contract
for the removal, transportation and
load-in to shore of the topsides of
three of its Brent platforms, with an
option to do the same with the fourth
platform. The contract also includes
the removal of Brent Alpha’s steel
jacket. The Brent contract is the first to
be awarded to Allseas for Pieter Schelte,
Allseas’ dynamically positioned singlelift installation/decommissioning and
pipelay vessel, The Brent field is
situated on the UK Continental Shelf,
186 km (116 miles) north-east of
Lerwick, Scotland, in a water depth of
140 m (460 ft). The field comprises
four large platforms: Alpha (a steel
jacket), Bravo, Charlie and Delta
(concrete gravity-based structures),
with topside weights ranging from
16,000 to 30,000 t. Removals begin
with Brent Delta in 2015/16, and the
remaining topsides over the ensuing
eight years with dates to be confirmed.
Pieter Schelte, with a length of 382 m
and width of 124 m, will have a
topsides lift capacity of 48,000 t and
a jacket lift capacity of 25,000 t.

studbolts for the oil- and gasindustry
Super Duplex UNS S32760
ASTM A453-660A/D

Bea Nederland B.V.
Anthony Fokkerstraat 2 - 3261 LB Oud-Beijerland
the Netherlands
Phone: +31 186-620288 - Fax: +31 186-620244
email: sales@beaned.nl

www.beagroup.com

We go the distance

visit our website at www.deepdrill.nl

o n s t r e am

Nieuwe contracten Dockwise
Dockwise heeft een groot aantal nieuwe contracten verworven voor zowel zwaar
transport over zee als transport en installatiediensten (T&I).
De contracten, die sinds medio juni zijn toegekend, hebben een gezamenlijke waarde
van circa USD 175 miljoen.
Dockwise heeft verschillende kortetermijncontracten voor zwaar maritiem transport
binnengehaald, voornamelijk voor het vervoer van jack-up boorplatformen.
Deze projecten zullen de komende maanden aanvangen. Een van de contracten
betreft het vervoer van grote moderne platforms van Singapore naar Brazilië op de
Dockwise Vanguard (2013/14).
Verder zijn er vier langetermijncontracten voor zwaar transport over zee verworven,
waarvan er twee ook een float-over T&I-component bevatten. Dockwise gaat een
jacket met topside naar Maleisië vervoeren en daar de 15.000 MT wegende topside
door middel van een float-over installeren (2015); een vast productieplatform voor
Statoil vervoeren van Zuid-Korea naar Noorwegen (2016); en de installatie van de
topside voor het Aasta Hansteen-veld in de Noordzee uitvoeren door middel van
een float-over waarbij twee pontons zullen worden ingezet (2015). Voor het vierde
contract zal de Dockwise Vanguard, 's werelds grootste halfafzinkbare zwaar
transportschip, worden ingezet. De Dockwise Vanguard zal een FPSO vanuit
het Verre Oosten naar West-Afrika transporteren (2016).

Two new major offshore projects
SBM Offshore and Petrobras have awarded Piping-service Steuer Nederland from
Sliedrecht the contract for the supply of bulk stainless steel pipes, fittings and
flanges for the two FPSO’s Cidade de Maricá and FPSO Cidade de Saquarema. Both
FPSO’s will be operating under a Joint Venture owned by SBM Offshore, Mitsubishi
Corporation, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha and Queiroz Galvão Óleo e Gás.
The FPSO’s are destined for the Lula field located in the Santos basin 250 kilometers
from the coast of Rio de Janeiro.
Piping-service Steuer Nederland is main supplier of stainless steel material. The two
FPSO’s will be direct copies of the Cidade de Ilhabela, for which Steuer was also
awarded the contract for stainless steel pipes, fittings and flanges. In addition
Cidade de Maricá and Cidade de Saquarema will also benefit from the expertise and
experience that the company acquired during the successful completion of Cidade
de Paraty. Cidade de Maricá and Cidade de Saquarema are scheduled for delivery by
the end of 2015 and early 2016.

Aanleg nieuwe pijpleiding
in volle vaart
NAM is in maart van dit jaar begonnen
met de aanleg van de nieuwe pijpleiding tussen Sappemeer en Norg.
De aanleg is inmiddels in volle vaart
en ligt op schema. Op dit moment zijn
op diverse plekken langs het tracé de
werkzaamheden goed zichtbaar.
De 30 kilometer lange buis verbindt
het Groningen-gasveld met de
ondergrondse gasopslag (Norg).
In de zomer, wanneer de vraag
naar aardgas lager is, wordt aardgas
vanuit het Groningen-gasveld naar
de onder-grondse gasopslag
getransporteerd en opgeslagen.
In de winter kan bij hogere vraag naar
aardgas de ondergrondse gasvoorraad
worden benut. De nieuwe pijpleiding
is nodig omdat de bestaande leiding
onvoldoende capaciteit heeft om
ook in de toekomst aan de stijgende
gasvraag te voldoen. De druk in het
Groningen-gasveld neemt namelijk
langzaam af waardoor er minder
makkelijk extra gas geproduceerd
kan worden indien de markt daarom
vraagt. De rol van de ondergrondse
gasopslag wordt daardoor steeds
belangrijker om zo de leveringszekerheid van aardgas te waarborgen.
De werkzaamheden, rondom het
aanleggen van de pijpleiding, zullen
tot het einde van het jaar duren.
Vervolgens wordt de pijpleiding
uitgebreid getest voordat deze in de
winter van 2014/2015 in gebruik zal
worden genomen.

New licenses for Tulip Oil

Steuer Nederland also supplied materials for the Cidade de Paraty.
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Ascent Resources has agreed to
dispose of its full interests in the
Netherlands Exploration Licences
Terschelling-Noord and M10a & M11
to Tulip Oil Netherlands for a total cash
consideration of up to e 450,000,
before selling expenses, once the
consents for the transfer of the
Licences become irrevocable. These
licences did not form part of the core
asset base on which the board has
decided to focus. The agreement
grants Ascent the right to re-purchase
from Tulip Oil a 10% interest in each
of the Licences once Tulip Oil has
made a final investment decision
with respect to the commercial
development of the TerschellingNoord Field.
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Grote opdracht Boskalis
Boskalis heeft een contract verworven van Shell Philippines Exploration voor de
installatie van een zogenoemd offshore Depletion Compression Platform voor het
Malampaya project voor de kust van het eiland Palawan, in de Republiek der
Filipijnen. Het contract omvat bagger-, steenstort- en platform transport en
installatie-werkzaamheden en heeft een contractwaarde van circa USD 60 miljoen.
Het project houdt verband met de uitbreiding van het Malampaya-gasveld middels
de installatie van een tweede compressorplatform naast het bestaande
gasproductieplatform. De werkzaamheden, die zullen worden uitgevoerd door
Boskalis Offshore, omvatten een aantal verschillende offshore-activiteiten. Om de
zeebodem voor te bereiden op de installatie van het platform zullen grondlagen
worden uitgegraven tot een diepte waarop voldoende draagcapaciteit is; de
verwijderde grond wordt afgevoerd naar een speciaal daarvoor aangewezen gebied.
Vervolgens wordt er een ondergrond van grind aangebracht als fundering voor de
poten van het platform. Hiervoor zal steen afkomstig uit plaatselijke Filipijnse groeven
worden gebruikt. Na afronding van deze voorbereidende werkzaamheden zal het
Depletion Compression Platform naar de locatie worden gesleept, gepositioneerd
en geïnstalleerd met behulp van vier zware anchor handling tugs (AHTs).
Om het platform stabiel te maken, zullen alle vier de poten direct na de installatie
worden geballast met gewapend grind. Het bestaande gasproductieplatform en
het nieuwe compressorplatform zullen door middel van een vaste brug met elkaar
verbonden worden. Deze brug wordt eveneens door Boskalis Offshore geplaatst,
waarmee het project zal zijn afgerond.
Voor dit project, dat zal lopen van begin 2014 tot eind 2014, zal Boskalis Offshore
haar nieuwe multifunctionele kabelleg/offshoredienstverleningsschip Ndeavor
inzetten, evenals twee AHT-schepen met een vermogen van 200 ton bollard pull
en twee AHT-schepen van 100 ton bollard pull. De Ndeavor, die in de tweede helft
van 2013 in de vaart wordt genomen, zal bij dit project een sleutelrol spelen met
het verrichten van de bagger- en steenstortwerkzaamheden, het verlenen van
ondersteuning tijdens de installatie van het platform en tijdens het ballasten van de
poten van het platform en het installeren van de vaste brug tussen de twee platforms.
Het Malampaya Deep Water Gas-to-Power Project is een joint venture van de
Philippine National Oil Company, Chevron en Shell Philippines Exploration B.V.
(SPEX, operator van het gasproject). Het gas afkomstig uit het veld wordt via een
pijpleiding aan land gebracht waar het wordt gebruikt als brandstof voor meerdere
elektriciteitscentrales.

New PSV ‘World Diamond’
delivered
At the end of June, 2013, Damen
Shipyards Galati has delivered the
‘World Diamond’, the first of six
Platform Supply Vessels for Norwegian
offshore owner World Wide Supply,
built to an entirely new Damen design.
“Delivery of this first PSV 3300
represents a new era in Damen’s
continuing offshore supply vessel
story,” said Arnout Damen.
“This has been a truly collaborative
project, with Damen drawing on
expertise from within the group and
the client and also from partners
among leading research institutes
and subcontractors to deliver a first
in class vessel designed, built and
equipped to European standards for
a world class customer.”
The 80.1m length PSV 3300 has a deck
load of 1,500 tonnes will undertake
crew and materials transport to and
from offshore platforms but also offers
fire-fighting and oil pollution recovery
capability. Equipped with azimuth
thrusters and dynamic positioning
(DP2), the design is distinguished by
slender hull lines to meet challenging
conditions and minimise fuel
consumption, as well as enhanced
crew comfort.

IHC Merwede boekt orders voor 6 pijpenleggers
De Offshore divisie van IHC Merwede heeft orders ontvangen ter waarde van
ruim e 1 miljard voor het ontwerp, de engineering en de bouw van in totaal zes
pijpenleggers. De contracten voor deze zes schepen zijn getekend met Subsea 7
en Seabras Sapura, een joint venture tussen SapuraKencana en Seadrill.
IHC Merwede levert drie volledig geïntegreerde pijpenleggers aan Seabras Sapura,
inclusief de complete pijpenleginstallaties. Deze pijpenleginstallaties bestaan uit een
verstelbaar pijpenlegsysteem, twee benedendekse opslagcarrousels en equipment
voor het laden, opspoelen en geleiden van leidingen. Ook het geïntegreerde
automatiseringsysteem, de elektrische installatie en de complete elektrische
machinery package wordt ontworpen en geleverd door IHC Merwede. Daarnaast zal
een pijpenlegsimulator worden meegeleverd om Seabras Sapura te ondersteunen bij
de training van haar offshore personeel. Samen met de lopende orders werkt IHC
Merwede met deze opdracht nu aan zes schepen voor Seabras Sapura.
De order van Subsea 7 betreft drie pijpenleggers die hetzelfde ontwerp hebben als
de onlangs te water gelaten Seven Waves. De schepen hebben een totale lengte van
146 meter, een breedte van 30 meter en een klasse 2 dynamic positioning systeem.
Evenals bij de lopende order levert Subsea 7 zelf de pijpenleginstallaties aan.
De schepen zullen flexibele pijpleidingen en verbindingen tot een diepte van
3000 meter gaan installeren.
De zes 550 ton pijpenleggers worden gebouwd op de scheepswerven van IHC
Merwede in Krimpen aan den IJssel en Kinderdijk. De oplevering van deze schepen
zal plaatsvinden tussen de eerste helft van 2015 en de tweede helft van 2016.
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World Diamond.

Gazprom naar Amsterdam
Het Russische energiebedrijf Gazprom
International gaat zich vestigen aan
het Museumplein in Amsterdam, aldus
een mededeling van onroerendgoedinvesteerder Cor van Zadelhoff in de
Telegraaf. Gazprom huurt kantoorruimte in het voormalige hoofdkantoor
van Stage Entertainment van Joop van
den Ende. Er zullen naar schatting
150 mensen gaan werken.
Een exacte datum van de komst van
Gazprom is nog niet bekend.

EPC
Heerema voltooit Tennet’s Dolwin Alpha Platform

Grootste offshore wind
platform geïnstalleerd in
de Duitse Noordzee
Op 17 augustus is het grootste

reeds geïnstalleerde jacket.

en Construction (EPC) ontvangen van
ABB in januari 2011. Vervolgens is de
fabricage van de topsides gestart op
HFG’s Zwijndrecht fabricagefaciliteit en
het 4.100 ton wegende jacket op de
Heerema Vlissingen werf. In de zomer
van 2012 is het jacket opgeleverd en
geïnstalleerd door HMC’s Thialf in de
Duitse Noordzee. Het DolWin alpha
platform meet in totaal 62 meter in
lengte, 42 meter in breedte, ongeveer
95 meter in hoogte en weegt meer
dan 16.000 ton.

Tien dagen eerder is de DolWin alpha
topsides uit Schiedam vertrokken naar
de uiteindelijke offshore bestemming,
75 kilometer van de Duitse kust ten
noorden van het eiland Borkum. De
topsides is 62 meter lang, 42 meter
breed, 42 meter hoog en weegt meer
dan 9.000 ton.
Heerema Fabrication Group heeft het
contract voor Engineering, Procurement

“De installatie is een belangrijk moment
voor TenneT,” zegt Lex Hartman, lid van
TenneT’s directie. “DolWin1, de grootste
netaansluiting in de Duitse Noordzee,
heeft een belangrijk stap voorwaarts
gemaakt naar voltooiing. In 2014 zal
DolWin1 800 MW schone groene
energie kunnen transporteren naar
het Duitse net.”
“De succesvolle installatie van het
offshore station is een belangrijke mijlpaal

offshore omvormer platform, DolWin
alpha, geïnstalleerd in de Duitse
Noordzee. De topsides, gebouwd bij
Heerema Fabrication Group (HFG), is
door ’s-werelds grootste kraanschip
de Thialf van Heerema Marine
Contractors gepositioneerd op het

in de constructie van onze HVDC offshore
windconnectie, die zal zorgdragen voor
een efficiënte levering van schone
energie naar het Duitse netwerk aan
land”, zegt Hanspeter Faessler, hoofd
van ABB’s Grid Systems, onderdeel van
de Power System divisie.
“De succesvolle voltooiing van een uiterst
uitdagend greenfield project, zoals het
DolWin alpha omvormer platform, laat
zien dat HFG de moed, ervaring en de
kennis heeft om concepten om te zetten
naar realiteit, die in dit geval eveneens
bijdraagt aan de Duitse offshore
wind-energie ambitie”, aldus Koos-Jan
van Brouwershaven, Chief Executive
Officer van Heerema Fabrication Group.
“Voor HFG een uitermate goed
uitgevoerd project, waarbij het
DolWin alpha project in totaal meer dan
2 miljoen manuren heeft gevergd aan
engineering en fabricage werkzaamheden
op HFG’s Zwijndrecht en Vlissingen werf
zonder enige Lost-Time Incident (LTI).”

Thialf positioneert topsides op jacket.
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Duurzaam werken op zee
Op 24 september gaat bij het ROC Kop van Noord-Holland de cursus ‘Duurzaam
werken op zee’ van start. De cursus is bedoeld voor bedrijven, organisaties en
over-heden die kennis willen opdoen over milieu- en duurzaamheidsvraagstukken
die spelen bij het werken op zee. De cursus wordt gegeven bij het ROC in Den Helder
en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met onderzoeksinstituut IMARES
Wageningen UR.
De cursus is bestemd voor personen die te maken hebben of krijgen met nationale
of internationale projecten die op zee worden uitgevoerd. Volgens Bert Leijnse,
directeur Bedrijfsopleidingen van het ROC Kop van Noord-Holland, zijn dat met name
de werknemers van oliemaatschappijen, offshore-aannemers, baggermaatschappijen,
boorcontractors, kabellegfirma’s en duik- en bergingsbedrijven. Maar ook voor
overheden, provincies, kustgemeentes, havenbedrijven en belangenorganisaties uit
bijvoorbeeld de visserijsector is deze cursus van waarde. “Wij merken dat er steeds
meer behoefte bestaat aan een goede analyse van de effecten op het milieu van het
werken op zee en aan een goede uitvoering van het milieuzorgsysteem.” De opleiding
draagt volgens Bert Leijnse in hoge mate bij tot de bewustwording van werknemers
dat de uitvoering van projecten op zee integraal benaderd moeten worden vanwege
de effecten op het milieu en de wisselwerking met andere gebruiksfuncties. Met
deze kennis kunnen relevante beslissingen over de uit te voeren werkzaamheden
weloverwogen worden genomen. Werknemers krijgen tijdens deze cursus ook
inzicht in hoe ze duurzaamheid binnen de eigen werkomgeving en organisatie
beter kunnen verankeren.
De MBO+ opleiding start 24 september en duurt 38 weken, één dag in de week
op dinsdag bij het ROC Kop van Noord-Holland in Den Helder. Onderdelen van de
cursus zijn onder meer oceanologie, ecologie, wet- en regelgeving, gebruiksfuncties
als scheepvaart, windmolens, olie- en gaswinning en visserij, logistiek, management
en communicatie. De kosten van de cursus bedragen e 2.850,00.

Weer overname door ONE
Slechts drie weken na de overname van Noble's aandeel in de Hanze belangen op
het Nederlands continentaal plat kondigt Oranje-Nassau Energie (ONE) een nieuwe
overname aan. ONE heeft met de Duitse elektriciteitsproducent EWE Vertrieb (EWE)
overeenstemming bereikt over de aankoop van alle Nederlandse olie- en gasbelangen
in Nederland van EWE. Deze portefeuille bestaat uit verschillende belangen die door
ONE, GdF Suez en Wintershall worden geopereerd, waaronder de K12-G en L10-M
velden en de blokken L11a en K09a, b en c. ONE verwacht dat de transactie later dit
jaar wordt afgerond. Met de EWE en Noble overnames voegt ONE ruim 4 miljoen
boe toe aan haar reserves. Alexander Berger, CEO van Oranje-Nassau Energie:
"Wij zijn zeer verheugd met deze nieuwe reserves, zowel met de belangen die
wij zelf opereren als de nieuwe blokken die onze portefeuille verbreden. Deze
aankoop past perfect bij onze groeistrategie waarin de Noordzee een belangrijke
plaats inneemt."
Oranje-Nassau Energie is een particulier Nederlands olie- en gasbedrijf met een
lange staat van dienst in het succesvol investeren in olie- en gasvelden. Door diverse
overnames sinds de overname door haar huidige aandeelhouders in 2010, heeft
het bedrijf de mogelijkheid om zelf olie en gas te produceren op het Nederlandse
continentaal plat. Het in Amsterdam gevestigde ONE heeft producerende belangen
op het Nederlandse en Engelse deel van de Noordzee en in Gabon. ONE produceert
in 2013 ongeveer 9,000 boe per dag. ONE heeft de ambitie om haar huidige olie en
gas resource base van 100 miljoen boe in de komende jaren te verdubbelen. ONE's
groei strategie is gebaseerd op een sterke financiële positie en wordt ondersteund
door betrokken aandeelhouders en een op ONE's reserves gebaseerde US$ 225
miljoen kredietfaciliteit van een banken consortium bestaande uit ING, ABN AMRO
en BNP Paribas. In februari 2013 is ONE een samenwerking aangegaan met Kravis
Roberts & Co. L.P. om gezamenlijk olie- en gas investeringen te doen, voornamelijk in
Noordwest Europa. ONE's investeringsmogelijkheden zijn door deze samenwerking
aanzienlijk vergroot.
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IHC Merwede secures
new orders
IHC Merwede has announced that it
has signed two new contracts for the
EPC delivery of offloading system
packages for five FPSO vessels (floating
production storage and offloading).
The first of these packages will be
placed on to one of MODEC’s FPSO
vessels under its lease agreement with
Petrobras. The others have been
ordered for the conversion of four
additional FPSO vessels for Petrobras
by the Brazilian offshore shipbuilding
company, Estaleiro Enseada do
Paraguaçu SA (EEP).
Each FPSO offloading system package
will be supplied by IHC Merwede’s
Offshore division and consist of the
following extensive range of advanced
equipment: two offloading hose reel
assemblies; two tandem mooring
systems; one emergency offloading
station; two hydraulic systems; and
other ancillary equipment.
All five FPSO vessels will be capable of
processing around 150,000 barrels of
oil per day. They will each have a total
storage capacity of around 1.6 million
barrels and be moored in deep- water
fields located in the Santos Basin, off
the coast of Brazil. The new IHC
Merwede-supplied systems will allow
the FPSOs to offload approximately
one million barrels of oil to shuttle
tankers within a 24-hour period.

Succesvolle
evaluatieboring
Recent is met de L05-13 put opnieuw
olie aangetroffen in blok L5a. De voorlopige resultaten van deze evaluatieboring zijn positief. Momenteel wordt
vanaf het boorplatform een tweede
evaluatieput L05-14 geboord, in
hetzelfde blok ongeveer 1.500 meter
ten noordoosten van de L05-13.
De uitkomsten van beide putten zullen
EBN en GDF SUEZ meer duidelijkheid
verschaffen over de eigenschappen
van het veld. Het uiteindelijke doel
van de samenwerking tussen GDF
SUEZ en EBN in blok L5a is te komen
tot een veldontwikkeling. EBN is al
sinds 2008 partner van GDF SUEZ in
de gas-winning in blok L5a.
In oktober 2012 jaar deed operator
Wintershall op slechts 30 kilometer
afstand met de F17-10 put een
belangrijke nieuwe olievondst.

You maximise your valuable production
capacity and extend the
service life of your installations
Is your platform
Let our compass be your guide
ready for the future? www.vectormm.nl
Is your platform
ready for the future?
Is your platform
ready for the future?

“Is your LNG supply chain ready
for the future?”

Stand
11.072
6 Oct.
15 & 1 ergy
e En
Offshor
2013

SEE CLEARLY

Improve visibility of information

ACT WITH AGILITY

Enable agility of business

SEE CLEARLY

Improve visibility of information

ACT WITH AGILITY

DPharp EJX

Enable agility of business

-Accurate pressure transmitter
-Digital multi-sensing device
-Less maintenance work with
advanced diagnostics
-Standard-model SIL2/3 transmitter

CENTUM VP & ProSafe-RS

SEE CLEARLY
Making critical plant information fully visible is just the
DPharp EJX
Improve visibility of information
beginning of the vigilant cycle. Seeing clearly
givespressure
you the
-Accurate
transmitter
-Digital multi-sensing device
knowledge necessary to anticipate the changes
required work
in with
-Less maintenance
advanced diagnostics
your process. Knowing in advance brings you
the speedSIL2/3
andtransmitter
-Standard-model
KNOW IN ADVANCE
flexibility to optimize your plant in real time. And by acting with
Secure predictability of process
agility, you are able to adapt to the ups and downs of your
DPharp EJX
business environment. VigilantPlant excels at bringing out the
-Accurate pressure transmitter
best in your plant and your people - keeping them fully aware,
-Digital multi-sensing device
IN ADVANCE
-Less maintenance workKNOW
with
well informed, and ready to face the next challenge.
advanced diagnostics

-Absolute integrated control and safety
system (ICSS)
-High safety integrity and high availability
-Unified and intuitive HMI

ACT WITH AGILITY
CENTUM VP & ProSafe-RS
-Absolute integrated control andEnable
safety agility of business
system (ICSS)
-High safety integrity and high availability
-Unified and intuitive HMI

Secure predictability of process

-Standard-model SIL2/3 transmitter

Meer weten? Kom langs op onze stand 11.072
tijdens Offshore Energy in de RAI Amsterdam.

STARDOM

-Intelligent RTU
-Autonomous remote operation
-AGA and API standard flow
measurement

www.yokogawa.com/nl
info@nl.yokogawa.com

STARDOM

-Intelligent RTU
-Autonomous remote operation
-AGA and API standard flow
measurement

KNOW IN ADVANCE

Secure predictability of process

CENTUM VP & ProSafe-RS

-Absolute integrated control and safety
system (ICSS)
-High safety integrity and high availab
-Unified and intuitive HMI

S T EE L S O L U T I O N S
Thermisch verzinken en poedercoaten als de sterkste wapens

‘Zeker nu de offshore
genoodzaakt is in
steeds onbegaanbare
gebieden te werken,
speelt de veiligheid van
de roosters een rol.’

Hans Augustin is Sales Manager
bij het Limburgse Thielco.

Strijd tegen zout
en zuurstof
De officiële roepnaam luidt Thielco Steel Solutions Group, maar wie Thielco zegt, weet dat het gaat om roosters,
traptreden en oppervlaktebehandeling. De petrochemie en de offshore-industrie behoren tot de grote klanten van
Thielco en vandaar dat het Limburgse bedrijf ook vertegenwoordigd is op Offshore Energy 2013.
De omstandigheden waaronder de
petrochemie en offshore-industrie
werken zijn zwaar. Er worden hoge eisen
gesteld aan vrijwel al het materiaal, zo
ook aan de roosters die worden gebruikt
om de vloeren te bouwen op de boor- en
werkeilanden. Op zee voeren zon, zout
en zuurstof een permanente strijd om
het staal van de roosters te reduceren
tot roest. Ieder krasje is een aanvalsmogelijkheid. Daarnaast worden de
roosters blootgesteld aan grote krachten
en moeten ze onder alle omstandigheden veilig zijn. Zeker nu de offshore
genoodzaakt is in steeds onbegaanbare
gebieden te werken, speelt de veiligheid
van de roosters een rol. Olie, vet, sneeuw
en ijs mogen er niet voor zorgen dat
een rooster glad wordt.
Het feit dat een rooster doorlatend is, is
natuurlijk één van de beste eigenschappen
van een rooster, maar er schuilt ook een
gevaar in als de mazen van het rooster te
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groot zijn waardoor bijvoorbeeld
gereedschap of zwaardere objecten er
doorheen kunnen vallen en een etage
lager iemand kunnen verwonden.
Voor die omstandigheden zijn er speciale
veiligheidsroosters die Ball Proof zijn,
zodat een object van 15 millimeter niet
door dit rooster kan vallen.
Oppervlaktebehandelingen
Hans Augustin is Sales Manager bij het
Limburgse Thielco in Reuver. Hier worden
al zestig jaar roosters in alle smaken en
soorten gemaakt, voor licht huishoudelijk
gebruik tot de roosters die aan de hoge
eisen van de offshore en petrochemie
voldoen. Augustin: “Naast de fabricage
van roosters zijn wij ook gespecialiseerd
in oppervlaktebehandeling, het
aanbrengen van roestwerend materiaal
in de vorm thermisch verzinken,
thermisch centrifugaal verzinken en
kleurzink poedercoaten in alle RAL-

kleuren. Dat doen we niet alleen met
de roosters die wij produceren, dat doen
we ook in opdracht van derden.
Zo behandelen we veel onderdelen
voor de automotive-industrie met de
Geomet-methode waarbij een dunne
laag zink/aluminium wordt aangebracht.
We beschikken over een trommellijn als
een hanglijn, waar we producten tot een
lengte van maar liefst 700 millimeter
kunnen behandelen. Naast de offshoresector en de petrochemische industrie,
werken we ook veel voor de windmolenindustrie waarvoor we alle bevestigingsmaterialen thermisch centrifugaal
verzinken, met name de bouten en
moeren waarmee de windmolenmast
op de fundering wordt verankerd.”
Thermisch centrifugaal verzinken gebeurt
in een dompelbad waarin het object in
vloeibaar zink wordt gedompeld van een
temperatuur van 550 graden Celsius.
Door de juiste voorbehandeling wordt

S T EE L S O L U T I O N S

voorkomen dat waterstofbrosheid
optreedt en er voldaan wordt aan de
specifieke NEN- en ISO-normeringen.
Legplan
Vrijwel alle grote offshore-partijen kiezen
direct of indirect voor roosters van Thielco.
Volgens Augustin is dat gevolg van het
feit dat Thielco kan bogen op zeer ruime
ervaring, de grote productiecapaciteit
waardoor korte levertijden mogelijk
zijn en de engineering. “Dat laatste is
voor veel partijen doorslaggevend.
De tekeningen worden digitaal
aangeleverd en onze engineers gaan
daarmee aan de slag. De opdrachtgever
kan er zeker van zijn dat alles volgens
specificatie wordt geproduceerd en op
tijd wordt afgeleverd.”

In Reuver worden al zestig jaar roosters
in alle smaken en soorten gemaakt.

Het legplan van roosters is enorm belangrijk
om snel te kunnen installeren.

Waarom verzinken corrosie weert
Een verzinkt oppervlak reageert met de zuurstof in de lucht of water tot zinkoxide.
Net zoals bij aluminium ontstaat zo een oxidelaag, ook wel patinalaag genoemd,
waardoor de zuurstofmoleculen het ijzer niet meer kunnen bereiken en het
oxideproces tot stilstand komt. Verder kent zink een zogenoemde kathodische
werking in waterige milieus waardoor galvanische corrosie wordt voorkomen.
Dat betekent dat zink zich opoffert voor ijzer, aangezien zink een lagere potentiaal
heeft dan ijzer volgens de galvanische reeks.

Bezoek Thielco Steel Solutions Group op de beurs
Ook Thielco staat op Offshore Energy 2013 in de RAI in Amsterdam. U bent welkom
op standnummer 9047 om de producten en productieprocessen te bekijken en meer
informatie in te winnen.

En is alles dan eenmaal op locatie,
dan moet natuurlijk elk rooster op de
juiste plek terecht komen. Dat is een
onmogelijke klus als niet elk rooster zijn
eigen code heeft meegekregen dat
correspondeert met het door engineering
gemaakte legplan.
Augustin: “Alles wordt gecodeerd. In elk
rooster wordt een positienummer
gestanst en na de oppervlaktebehandeling
wordt ook nog op klantwens een sticker
aangebracht waar extra informatie op
staat zoals vloerhoogte, asnummer en
positie-nummer. Het legplan is dus enorm
belangrijk om snel te kunnen installeren.
En bedenk eens wat een ravage zou
ontstaan als een pallet omvalt en er is geen
legplan of roosterspecifieke codering.”
Innoveren
De offshore en petrochemie maken in
vrijwel alle gevallen gebruik van de
zogenoemde gedruklaste SP-roosters
die ook als traptreden geleverd kunnen
worden. Per vierkante meter heeft dit
rooster ongeveer 800 lasverbindingen
waardoor het zwaar belast kan worden
en een grote stabiliteit kent. Augustin:
“Deze roosters worden gemaakt op onze
nieuwe en zeer innovatieve productielijn
waar het gehele productieproces volledig
automatisch verloopt, waardoor de
kwaliteit en de output gegarandeerd
hoog zijn. Alleen uitsparingen en schopranden worden afgelast door zeer ervaren
lassers die daarvoor gekwalificeerd zijn.”
Eenmaal geproduceerd worden de
roosters en traptreden verzinkt in eigen
huis. De investering in de nieuwe
productielijn is meer dan fors geweest,
maar Augustin relativeert de financiële
inspanning vrij nuchter: “Alleen door te
innoveren kun je marktleider blijven.”
4 / 2013
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Nieuwe opdracht VSMC

Grootste kraan
ter wereld

VSMC (Visser & Smit Marine Contracting) heeft opdracht gekregen voor het
installeren en begraven van de infield kabels van offshore windpark Nordsee Ost (DL).
Opdrachtgever is het Duitse RWE Innogy. Onlangs kreeg VSMC al opdrachten van
E.ON en DONG Energy voor het installeren van de export kabels van twee
windparken bij de kust van Engeland. Dat gebeurt in samenwerking met Boskalis
Offshore Subsea Contracting.
Het werk start in het eerste kwartaal van 2014. Er wordt dan begonnen met het
installeren en begraven van de 52 kabels die de windturbines verbinden met het
offshore hoogspanningstation. Het windpark bestaat uit 48 windturbines en heeft
een totale capaciteit van 295 MW. Het park komt te liggen in de Duitse Bocht, in het
zuidoostelijke deel van de Noordzee. VSMC installeert momenteel de kabels van het
naastgelegen Meerwind offshore windpark.

Huisman heeft een opdracht binnengehaald voor de levering van een
1,500 mt ‘Leg Encircling Crane’, de
grootste kraan ter wereld, bestemd
voor het nieuwe offshore wind park
installatie schip Scylla van Seajacks.
Het contract voor de 1,500 mt kraan
is aan Huisman toegekend door de
Zuid Koreaanse scheepswerf Samsung
Heavy Industries, die begin juni de
opdracht van Seajacks heeft kregen
om ’s werelds grootste en meest
geavanceerde offshore wind park
installatie schip te bouwen. Naast de
1,500 mt kraan zal Huisman ook twee
50 mt hulp kranen leveren. De kranen
worden gebouwd in Huismans
productielocatie in Xiamen, China.
De levering is gepland voor 2e
kwartaal 2015.
De hoofdkraan kan 1,500 mt hijsen
op een radius van 32 m eter en zal
geïnstalleerd worden bovenop het jack
house op het stuurboord-achterschip .
De kraan draait hierdoor rond een van
de 105 meter lange poten van het
hefeiland. De 110 meter lange
evenwijdige giek kan op het
stuurboord-voorschip jack house
worden neergelegd. Dit creëert een vrij
dek van meer dan 5000 m2. De kraan
wordt uitgevoerd met een sector
limitatie systeem en parkeer assistentie
om te voorkomen dat de giek een van
de poten raakt.

VSMC start volgend jaar met het nieuwe project.

Efficiënte stikstofgenerator
Atlas Copco Rental lanceert de NGM2000, een zeer efficiënte stikstofgenerator voor
de offshore industrie. Deze gloednieuwe, offshore-gecertificeerde stikstofgenerator
maakt gebruik van de meest efficiënte membranen en is vanaf nu ook te huur.
Stikstof is een droog en inert gas. Met een stikstofgenerator kan het aan een lage
kost ter plekke gegenereerd worden bij hoge druk en lage zuurstofniveaus.
Zo wordt ontbranding van brandbare gassen voorkomen en wordt materiaal
beschermd tegen corrosie. De NGM2000 is dankzij de hoge flowcapaciteit ideaal
voor stikstofspoelingen van leidingen, voor reinigen en drogen en voor
brandpreventie in de olie-, gas- en zeevaartindustrie.
Alle onderdelen van de NGM2000 worden gemonteerd in een functionele DNV
2.7.1- en EN12079-gecertificeerde ISO-container van 6 meter hoog en met een
heavy duty 3-laags verfsysteem. Dit maakt het geschikt voor pool- en woestijncondities, zowel on- als offshore.
Daarnaast maakt NGM2000 gebruik van zeer efficiënte membraan-luchtscheiding
om stikstof te produceren. Een bundel polymeervezels werkt als een membraan
dat stikstof doorlaat en andere gassen permeert, zoals zuurstof, waterdamp en
koolstofdioxide. De stikstofgeneratoren worden gevoed door primaire
luchtcompressoren. De membranen leveren een stikstofzuiverheid tussen 95%
en 99% en kunnen een maximale flow genereren tot 5000 Nm³/u.
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PRODUCTION
To develop offshore project to drill almost 3km down

Shell to develop world's
deepest offshore oil
platform
Mid May Royal Dutch Shell said it will
go ahead with the world's deepest
offshore oil and gas production
project, pushing the boundaries of
technology to produce from nearly
3.2 km down in the Gulf of Mexico.
Coming three years after the Macondo
oil spill disaster, Shell targets first production by 2016, demonstrating confidence
in big offshore projects in spite of a
downturn in oil prices. One week earlier,
Exxon Mobil Corp flagged startup for a
$4 billion project to develop the Julia oilfield, about 40 miles (64 km) west of
Stones in the Gulf's deepest waters. But
in March this year, BP decided to delay
development of its biggest new project
there, Mad Dog Phase 2, citing tough
market conditions and rising costs, raising questions about the possibility of
wholesale project cancellations.
Excited
"We're excited about the opportunity,"
told John Hollowell, Executive Vice
President for Deepwater, Shell Upstream
Americas. "We're ready to execute the
project." He declined to disclose the project's cost. Shell's Stones field was discovered in 2005, some 200 miles southwest
of New Orleans. It encompasses eight
lease blocks in the Gulf of Mexico's
Lower Tertiary trend, which is the Gulf's
deepest, most challenging and most
promising play estimated to hold up to
15 billion barrels of oil.
Deeper
Shell's Perdido platform was the first to
start up in the Lower Tertiary in 2010.
Perdido, in 2,438 meters of water, is at
present the world's deepest producing
offshore project. That is 60 percent deeper than Macondo, the BP well which ruptured in April 2010 in an accident that
killed 11 men and spewed crude into the
sea for nearly three months. Stones is
deeper than Perdido at 2,896 meters.
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Production during the first phase of
Stones is expected to peak at 50,000
barrels of oil equivalent (boe) per day,
Shell said, but the project is multi-phase,
and is estimated to have 2 billion barrels
of oil equivalent in place. The lure of
offshore development is a strong one,
despite the expense and risk.
Ultra-deep wells, drilled in water at least
1.5 km deep, and often into several more
kilometres of rock to the reservoir below,
accounted for around half of all the
world's new discoveries in the first half
of last year. Data from analysts at IHS
shows the average ultra-deep exploration
well adds 140 million boe to reserves,
making them 11.5 times more effective
than an onshore rig. At $100 a barrel,
that amounts to $14 billion worth of oil
per discovery - enough to repay almost
half of Shell's capital spending budget
this year.
FPSO first
Shell will build a floating production,
storage, and offloading (FPSO) vessel
and subsea infrastructure. It will be the
company's first in the Gulf of Mexico,
and the second to operate there after
Brazil's state-oil company Petrobras'
Cascade/Chinook vessel about 48 km
northeast of Stones. The FPSO's capacity
will be about 60,000 boepd, close to the
expected output from the development.
FPSOs are common in offshore oil
provinces that lack extensive seabed
pipeline networks, like Brazil and West
Africa. Petrobras has a fleet of FPSOs in
Brazil, and Exxon Mobil has one of the
world's largest FPSOs in offshore Angola.
Shell operates seven FPSOs globally,
including two in Brazil, Hollowell said.
Producers have mostly favored moored
platforms in the Gulf of Mexico because
of the well-developed pipeline infrastructure. But as deeper fields further from
shore are developed in areas without
pipeline infrastructure, the storage and
tanker offtake model offered by FPSOs mostly converted tankers themselves - is
being considered more widely. FPSOs also

John Hollowell, Executive Vice President for
Deepwater, Shell Upstream Americas.

can be disconnected from pipes that
connect to seabed wells and move out
of the way when hurricanes approach,
much like drillships.
Pipeline
Shell had new pipelines built to move oil
and gas production ashore from Perdido,
which is 354 km south of Galveston. But
for Stones, the company will have a gas
pipeline and let the FPSO handle crude
production and movement. "Topography
comes into play, and water depth. We
kind of roll all them together and decide
on the right development concept,"
Hollowell said. Modern FPSOs can
‘weathervane’ in the wind and tide to
reduce stress on the structure and keep
it intact. Shell's will be moored using a
lightweight combination of polyester
rope and chain. It will the first FPSO in
the world to combine a system of riser
pipes that dampen the impact of movement during flow with a disconnection
ability during bad weather allowing it to
sail to a safe area. At a later stage, a new
generation of super-efficient sea floor
pumping technology will be used.

o n s t r e am

Two rental agreements

Van Oord acquires equity stake in wind park
Early August Northland Power Inc., the Canadian producer of sustainable energy,
announced that together with Siemens Project Ventures GmbH (Siemens), HVC N.V.,
Typhoon Offshore B.V. and Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V., it will be
developing, constructing and operating the Gemini offshore wind park. The share
distribution is as follows: NPI 55%, Siemens 20%, Van Oord 10%, HVC N.V. 10% en
Typhoon Offshore B.V. 5%. The total equity capital contributed by the parties
amounts close to EUR 500 million. The total project construction costs amount to
EUR 2.8 billion.
The Gemini wind park will be built 60 kilometres from the coast of Schiermonnikoog.
The construction of the Gemini wind park will start early 2015. Construction will take
place in the period 2015 – 2016, after which the project will be fully operational in
2017. The 600 MW wind park consists of 150 wind turbines, each with a capacity of
4 MW. Following construction, the wind park will supply electricity to more than
785,000 households.
Van Oord will be involved in the Gemini project in two ways: as a project shareholder
and as an EPC contractor during the building of the wind park. The EPC contract,
with a total value of EUR 1.3 billion, involves supplying and installing the
foundations, the entire electrical infrastructure, including the off and onshore highvoltage stations, the cables and installing the Siemens wind turbines.

The S-2000 piling hammer.

IHC Hydrohammer has announced that
it will supply piling equipment for
the offshore foundation installation of
two European offshore wind farm
projects to Ballast Nedam Offshore.
The long-term rental agreement
between two leading companies in the
offshore wind energy market is for the
delivery of an S-2000 piling hammer
with a strike power of 2,000kJ. The
piling hammer will firstly be used by
Ballast Nedam Offshore to install 39
monopiles for EnBW’s Baltic 2 wind
farm. This offshore project is located in
the German Exclusive Economic Zone
(EEZ) of the Baltic Sea, 32km north of
the island of Rügen, and will supply 1.2
billion kWh of electricity annually to
approximately 340,000 households. In
2014, Ballast Nedam Offshore will
design, supply and install 80 monopile
foundations for WPD’s Butendiek
project. The company’s flagship heavy
lifing vessel (HLV) SVANEN will be
deployed for this offshore wind farm,
situated 34km west of the German
North Sea island of Sylt.

Veiligheidssignalering
De veiligheidssignalisatie voor het transformator platform DolWin Alpha bevindt
zich in de laatste fase van het project. Blomsma Signs & Safety uit Zoetermeer heeft
vanuit een vooraf opgesteld signaleringsplan de volledige signing gerealiseerd.
De basis uitgangspunten voor het project zijn Duitse wet- en regelgeving,
gecombineerd met internationale wetgeving (IMO / Solas) en ISO normen.
Daarnaast zijn best-practices vanuit de offshore markt toegepast ten aanzien
van het materiaalgebruik en vluchtroutefilosofie. De afmetingen van het platform
(65x45x55mtr) vroegen om een doordachte implementatie.
Tijdens de installatiefase is een tijdelijke vluchtroute signalering geïnstalleerd die
naar het hotelplatform verwijst, in tegengestelde richting van de routes van de
normale operationele situatie. De permanente vluchtroute signalering is tijdens
deze fase afgedekt om vergissingen te voorkomen.
Blomsma Signs & Safety heeft de volledige veiligheidssignalering op elkaar
afgestemd; zo zijn de vluchtroute signaleringen en brandpreventie- en
reddingsmiddelen signalering op elkaar afgestemd ten aanzien van materiaalgebruik
en wetgevingsgrondslag. Alle symbolen op de ontruimingsplattegronden zijn
uniform met de aangebrachte signaleringen.

Laboratorium
TLQ Supply heeft een speciale offshoremodule opgeleverd aan GDF SUEZ E&P
Nederland. Het betreft een moderne
laboratoriummodule met een gewicht
van 9 ton. De module is gecertificeerd
door Bureau Veritas en is bestemd voor
het nieuwe olieproductieplatform
Q13a-A.

Voorbeeld van de aangebrachte veiligheidssignalering.

4 / 2013

OFFSHORE VISIE

47

BELASTING
Buitenlandse fiscus alert op ‘ontdekken’ van vaste inrichting

Fiscale consequenties
van offshore-activiteiten
in buitenland
Of het nu gaat om olie- en
gastechniek, dredging, speciaal- en
zwaartransport, scheepsbouw of de
training van personeel: ‘Dutch
design’ en de Nederlandse
specialistische kennis en kunde is
binnen de offshore-industrie
wereldwijd in trek. Nederlandse
bedrijven zijn zich hiervan bewust en
ondernemen dan ook met een
internationale blik. Niet in de laatste
plaats in de wateren rondom de
opkomende economieën. Wat hierbij
niet uit het oog mag worden

Opzet internationale activiteiten
Het investeren in internationale groei en
de wereldwijde inzet van personeel en
materieel zijn voor veel offshore
contractors belangrijke onderdelen van
de groeistrategie. Globaal gezegd zijn er
twee manieren waarop een bedrijf in het
buitenland zijn activiteiten kan inrichten.
Een mogelijkheid is om een speciale in
het betreffende buitenland gevestigde
projectvennootschap op te richten die
zelfstandig contracten aangaat en
activiteiten verricht voor lokale klanten.
Deze vennootschap zal net als andere
lokale bedrijven op de aldaar
gebruikelijke wijze zijn onderworpen
aan de geldende belastingen. In plaats
daarvan kan ook worden gekozen om de
activiteiten te verrichten vanuit een (al
dan niet reeds bestaande) in Nederland
gevestigde vennootschap.

verloren, is dat aan de (al dan niet
incidentele) werkzaamheden in het
buitenland soms onverwachte fiscale
consequenties kleven. Enkele
daarvan stippen wij in deze bijdrage
aan. Nederlandse offshore
contractors blijken hiermee namelijk
veelvuldig te worden geconfronteerd
voorafgaand aan het opzetten of
uitbreiden van activiteiten in het
buitenland, maar soms ook pas
naderhand.

48

OFFSHORE VISIE

4 / 2013

Als de activiteiten worden uitgevoerd
door een Nederlandse vennootschap, is
een belangrijke vraag of hierdoor een
zogeheten ‘vaste inrichting’ in het
buiten-land ontstaat. Mocht het antwoord
hierop bevestigend zijn, dan is de
Nederlandse vennootschap doorgaans
ook in het buitenland aan de (winst)
belasting onderworpen. De buitenlandse
fiscus is dan ook vaak extra alert op het
‘ontdekken’ van een dergelijke vaste
inrichting; dit geldt met name ook in de
opkomende economieën en in gebieden

waar de offshore activiteiten recentelijk
sterk zijn toegenomen.
Wanneer een vaste inrichting?
Doorgaans is van een vaste inrichting pas
sprake wanneer de activiteiten een
zekere omvang en duurzaamheid hebben
bereikt. Projecten die langer duren dan
twaalf maanden, bijvoorbeeld het
aanleggen van pijpleidingen of het
verrichten van baggerwerkzaamheden,
vormen veelal een vaste inrichting.
De kwalificatie van offshore activiteiten
als vaste inrichting kan echter van land
tot land verschillen. Dit zijn enkele
voorbeelden uit de internationale
offshore praktijk die in dit kader extra
aandacht verdienen:
• de locatie van een project (ligging
binnen de territoriale wateren of
daarbuiten);
• het uitvoeren van opvolgende,
kortdurende projecten op dezelfde
locatie;
• het uitvoeren van langdurige projecten
die op regelmatige basis een bepaalde
periode tijdens het jaar stilliggen;
• de uitzending van personeel dat in
dienst is van een Nederlandse
vennootschap naar een buitenlandse
werf of offshore locatie voor de
aansturing van, de kwaliteitscontrole
van of het toezicht op constructie- en/
of installatiewerkzaamheden.

BELASTING

• activiteiten die voor een deel onshore
en voor deel offshore worden verricht;
Omdat elke project zijn eigen kenmerken
en ieder land zijn eigen regels heeft,
is het altijd van belang om de lokale
wetgeving op dit punt te raadplegen en
daarnaast te beoordelen of Nederland
een belastingverdrag met het betreffende
land heeft gesloten op basis waarvan er
specifieke regels gelden voor offshore
projecten. Voordat buitenlandse
activiteiten worden opgezet of
uitgebreid, kan een analyse van de fiscale
consequenties derhalve een hoop nare
verrassingen achteraf voorkomen.
Vaste inrichting en nu?
Als op basis van de lokale wetgeving
sprake is van een vaste inrichting,
moet de Nederlandse vennootschap
in het buitenland veelal aangifte doen
en voldoen aan alle overige fiscale
administratieve verplichtingen.
Het bedrag waarover belasting dient te
worden betaald, is het resultaat dat is
toe te rekenen aan de vaste inrichting.
Deze berekening is afhankelijk van de
precieze feiten en omstandigheden en
kan daarom per project verschillen.
De toerekening van activa van de
Nederlandse vennootschap aan de vaste
inrichting en de transacties tussen het
Nederlandse hoofdhuis en de vaste
inrichting zijn in dit kader van belang.
Hierbij speelt bijvoorbeeld ook het
duurzaam of tijdelijk ter beschikking
stellen van materieel aan de vaste
inrichting een rol. Maar evengoed welke
functie de vaste inrichting vervult bij de
beslissingen over het aangaan en
beheren van de risico’s van de activiteiten
van de onderneming.
Het bepalen van het resultaat van de
vaste inrichting is niet alleen van belang
voor de belastingheffing in het buitenland. De winst van de buitenlandse vaste
inrichting zal namelijk in Nederland in
beginsel zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Zo wordt voorkomen dat
dubbel belasting moet worden betaald.
Daarom vraagt dit aspect extra aandacht
bij het opstellen van de aangifte van de
Nederlandse vennootschap.
Bronbelasting en meer
Naast belasting over het resultaat van de
vaste inrichting heffen veel landen ook
een bronbelasting op vergoedingen voor
servicediensten die samenhangen met
een lokale vaste inrichting of op
vergoedingen voor technische diensten.
Dit risico doet zich met name voor in
niet-westerse landen. Offshore
constructie- en installatiewerkzaamheden
worden in sommige landen wel en in
sommige landen niet gerekend tot

Gezamenlijk initiatief
In deze en de komende twee uitgaven van Offshore Visie zal Belastingadviseurs
KPMG Meijburg & Co redactionele aandacht schenken aan een aantal fiscale aspecten
dat interessant is voor de lezers van ons vakblad. Belastingen worden vaak ervaren
als één van de (negatievere) randzaken die spelen bij ondernemingen. En in de
praktijk blijkt dat bij ondernemers veel vragen leven over hun belastingpositie. In
gezamenlijk overleg is daarom besloten een drietal onderwerpen te belichten,
betrekking hebbende op:
• Vaste inrichtingsproblematiek voor de vennootschapsbelasting bij werkzaamheden
buitengaats (wanneer en aan welk land fiscale winst toerekenen?).
• Gewijzigde 30% regeling in de loonbelasting voor gedetacheerde
werknemers in Nederland.
• Bijzondere BTW regels voor plaats van levering regels van gas via een in de EU
gesitueerd aardgassysteem.
Indien u vragen heeft over de onder-werpen die worden besproken dan kunt u
rechtstreeks contact opnemen met KPMG Meijburg & Co. De juiste contactpersonen
worden aan het eind van het artikel genoemd.

diensten waarvan de vergoedingen
zijn onderworpen aan een dergelijke
bronbelasting. Ook hier kan een
belastingverdrag bepalen of het
buitenland daadwerkelijk mag heffen.
Is er geen verdrag, dan is er kans op
dubbele belastingheffing (in het
buitenland én in Nederland).
Uiteraard heeft het leveren van diensten
en/of goederen in het buitenland ook
consequenties voor de BTW. Het inzetten
van (eigen of ingehuurd) personeel kan
ook voor de loonheffingen gevolgen
hebben. Deze onderwerpen vallen
buiten het bestek van deze bijdrage,
maar het is niettemin van belang om
er rekening mee te houden wanneer
offshore activiteiten in het buitenland
worden ontplooid.
Praktische tips
1. Voordat activiteiten in het buitenland
worden opgezet of uitgebreid, dient
een bewuste keuze te worden
gemaakt om deze activiteiten (al dan
niet) te verrichten vanuit een in
Nederland gevestigde vennootschap.
2. Offshore activiteiten over de grens
vanuit een in Nederland gevestigde
vennootschap kunnen voor het andere
land aanleiding zijn om te heffen over

wat er in dat land wordt verdiend
met een vaste inrichting.
3. O
 mdat elk project zijn eigen
kenmerken heeft en ieder land zijn
eigen regels, is het altijd van belang
om de lokale wetgeving te raadplegen
en te beoordelen of Nederland een
belastingverdrag heeft gesloten met
het desbetreffende land.
4. D
 e winst van de buitenlandse
vaste inrichting zal in Nederland in
beginsel zijn vrijgesteld van
vennootschapsbelasting.
Juiste verwerking van de winst van een
vaste inrichting in de Nederlandse
aangifte is dus van groot belang.
5. O
 m onverwachte fiscale consequenties
te voorkomen, mogen buitenlandse
bronbelastingen niet uit het oog
worden verloren bij het verrichten
van diensten in het buitenland.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt
u meer weten? Neem contact met ons op of bezoek
onze website www.meijburg.nl.
Sebastiaan Paling
Paling.Sebastiaan@kpmg.nl
Aarke Wander
Wander.Aarke@kpmg.nl
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Kotug is expanding its
innovative services
As a fast growing towage company, Rotterdam-based Kotug is
expanding its innovative services to ports and terminals in Europe,
Africa and Australia. With a young and powerful fleet of 40 tugs,
Kotug operates in a variety of markets, including towage services
in ports and at sea as well in the salvage, offshore and dredging
industry.
Kotug works with the unique Rotor tugs. The principal advantage
of this revolutionary tug is its remarkable manoeuvrability,
provided by its three azimuth propulsion units, making it the
safest way to tow in narrow locks, bridge passages and confined
areas or even in adverse weather conditions. Due to the azimuth
system, the bollard-pull of these tugs is maintained at an almost
100% level in any direction the tug is pulling. Due to the Rotor
tugs’ excellent manoeuvrability, fewer tugs per job are needed.
Kotug provides specialist towage and related services to the
offshore, wind farm, dredging, oil and gas industry (rig moves,
construction, decommissioning) on a worldwide basis.
The company has a vast experience in operating general support
vessels as well as anchor handling tug supply vessels. The highly
manoeuvrable Rotor tugs have brought a new perception to the
precise-moving of jack-up rigs in the North Sea.
Thanks to this advantage, Rotor tugs have proven their
operational effectiveness; the tugs are appreciated by clients in
especially the final positioning and de-positioning of jack-up rigs
on and off their respective operational sites.
• North Sea Oil and Gas industry
	Kotug works with tugs with a bollard pull from 65 to 80 tons,
which are fully qualified for the North Sea quality standards,
to move rigs from one well to the other.
• Coastal & Ocean towage
	Kotug’s dedicated tugs perform coastal and deep sea towage.

Drillship Noble Globetrotter 1
assisted by Kotug tugs.
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• Renewables
	Kotug also owns standard Stern Drive Tugs with limited draft
restrictions. The specific qualities of these tugs, such as anchor
handling and deck space, are ideal to support the wind farm
industry.
• Commissioning & Decommissioning
	This market often require straight forward towing tugs.
To reduce turnaround times in the vicinity of working islands
and platforms, manoeuvrability of the tugs are a huge benefit.
• Special Projects
	In the ports where Kotug performs as an operator, we offer
tailor made assistance to all kind of offshore objects, such as dry
docking or conversion projects. In the case of a complex project
Kotug supplies project coordination, a written towing manual,
towing master, etc.
• Salvage
	Salvage operations are carried out professionally by our
dedicated staff and well trained crew at sea, in ports and inland
waterways. Kotug provides assistance in major casualties.
Our tugs have been involved in several major salvage cases in
the North Sea, either operating solo or with co-contractors.
The tugs are equipped with salvage material such as salvage
pumps & hoses, gas & oxygen, shackles and pennants.
• Emergency response
	Through our international network we monitor ships’
emergency radio frequencies 24 hours a day, 7 days a week,
enabling us to respond quickly to vessels in distress. The Kotug
tugs are well equipped with emergency response equipment
and our crew is well trained to act in case of emergency.
The highly manoeuvrable tugs are ideal for adverse weather
conditions.

Early April the rig Stena Spey arrived in the
Rotterdam area, and KOTUG tugs SD Rebel,
SD Rover, RT Adriaan and the RT Leader joined
the transport. The tugs assisted the Stena Spey
to the shipyard of Keppel Verolme.

Kotugs assisting the Hochtief
jack-up platform Thor, one of the biggest
platforms for installing wind energy
facilities offshore.

Pipe blasting and coating systems
Pipe handling equipment

Design

Engineering

Manufacturing

Installation

Training

Commissioning

Selmers Biesland 3 1948 RJ Beverwijk The Netherlands
telephone (+31) 251 211 999 fax (+31) 251 220 777 email sales@selmers.nl
www.selmers.nl
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Upgrade and repair contracts

New Chief Executive
Officer of Shell

Keppel O&M, through its wholly-owned subsidiaries, Keppel FELS and Keppel
Verolme, has secured upgrade and repair contracts totalling about S$100million from
repeat customers. Keppel FELS in Singapore will be undertaking the upgrade and
modification of a semisubmersible (semi) for Ensco while Keppel Verolme will be
upgrading a jack up rig for Rowan and repairing a semi for Saipem.
In Rotterdam Keppel Verolme is conducting a special periodic survey (SPS) on the
jackup rig, Rowan Gorilla VI, for Rowan Drilling. This includes painting of the hull,
inspection of spud cans, renewal of anodes and installation of dock plugs among
other things. The rig will also have its drilling equipment upgraded and is expected to
be delivered by 4Q 2013. The yard is also completing a full SPS programme for
Saipem on the semi Scarabeo 5. The yard’s scope of work comprises the overhaul of
the thrusters, all anchor winches, top drive upgrade and various modification and
repairs. Scarabeo 5 is scheduled for delivery in September 2013.

Drydocking the Rowan Gorilla VI mid July.

IHC Merwede boekt orders voor 6 pijpenleggers
De Offshore divisie van IHC Merwede heeft orders ontvangen ter waarde van
ruim e 1 miljard voor het ontwerp, de engineering en de bouw van in totaal zes
pijpenleggers. De contracten voor deze zes schepen zijn getekend met Subsea 7
en Seabras Sapura, een joint venture tussen SapuraKencana en Seadrill.
IHC Merwede levert drie volledig geïntegreerde pijpenleggers aan Seabras Sapura,
inclusief de complete pijpenleginstallaties. Deze pijpenleginstallaties bestaan uit een
verstelbaar pijpenlegsysteem, twee benedendekse opslagcarrousels en equipment
voor het laden, opspoelen en geleiden van leidingen. Ook het geïntegreerde
automatiseringsysteem, de elektrische installatie en de complete elektrische
machinery package wordt ontworpen en geleverd door IHC Merwede. Daarnaast zal
een pijpenlegsimulator worden meegeleverd om Seabras Sapura te ondersteunen bij
de training van haar offshore personeel. Samen met de lopende orders werkt IHC
Merwede met deze opdracht nu aan zes schepen voor Seabras Sapura.
De order van Subsea 7 betreft drie pijpenleggers die hetzelfde ontwerp hebben
als de onlangs te water gelaten Seven Waves. De schepen hebben een totale lengte
van 146 meter, een breedte van 30 meter en een klasse 2 dynamic positioning
systeem. Evenals bij de lopende order levert Subsea 7 zelf de pijpenleginstallaties aan.
De schepen zullen flexibele pijpleidingen en verbindingen tot een diepte van
3000 meter gaan installeren.
De zes 550 ton pijpenleggers worden gebouwd op de scheepswerven van IHC
Merwede in Krimpen aan den IJssel en Kinderdijk. De oplevering van deze schepen
zal plaatsvinden tussen de eerste helft van 2015 en de tweede helft van 2016.
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The Board of Royal Dutch Shell plc
recently announced that Ben van
Beurden will succeed Peter Voser as
Chief Executive Officer, effective 1
January 2014. Peter Voser will leave
Shell at the end of March 2014,
marking the end of 29 years with the
Company. Van Beurden, 54, has been
Downstream Director since January
2013.
“I am delighted to announce Ben van
Beurden as the next Chief Executive
Officer of Royal Dutch Shell,” said
Chairman Jorma Ollila. “Ben has deep
knowledge of the industry and proven
executive experience across a range of
Shell businesses. Ben will continue to
drive and further develop the strategic
agenda that we have set out, to
generate competitive returns for our
shareholders.”
Van Beurden’s selection came after a
comprehensive assessment and review
of internal and external candidates led
by the Board Nomination and
Succession Committee. He joined the
Royal Dutch/Shell Group of Companies
in 1983 and has held a number of
technical and commercial roles in both
the Upstream and Downstream
businesses. He has worked in The
Netherlands, Africa, Malaysia, USA
and, most recently, the UK.
Van Beurden, a Dutch national,
graduated with a Master’s Degree in
Chemical Engineering from Delft
University of Technology, the
Netherlands. He is married and has
four children.

Ben van Beurden.
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Olie- en gasindustrie en
zoektocht naar personeel
en kapitaal
In een artikel in The Economist werd onlangs de afnemende betekenis van internationale oliemaatschappijen beschreven.
Concurrentie van nationale oliemaatschappijen, olie en gasreserves die krimpen en waar geen nieuwe vondsten
tegenover staan en de explosieve opkomst van schaliegas in de VS zijn een aantal onderliggende factoren van de
‘Supermajordämmerung’, zoals de krant ze noemt. Op Offshore Energy (15 en 16 oktober in de Amsterdam RAI) zullen
experts uit de industrie hun visies op de toekomstige structuur en strategie van de olie- en gasindustrie presenteren.
Daarbij zullen zij ook in gaan op de impact van het tekort aan personeel en kapitaal.

Veranderende basiskenmerken van de
industrie en nieuwe businessmodellen
vormen de hoofdthema’s van het tweede
Offshore Energy Industry Panel. John
Andrews, werkzaam voor The Economist,
zal de bijeenkomst modereren. Het panel,
dat bestaat uit C-level vertegenwoordigers
uit de olie- en gassector, wordt
uitgedaagd om een outlook voor de
industrie te genereren. Dat zal geen
eenvoudige taak zijn. Je hoeft alleen
maar te denken aan schaliegasproductie
in de Verenigde Staten en de explosieve
groei die door niemand was voorzien,
om je te realiseren dat voorspellingen
slechts geldig zijn tot ze zijn ingehaald
door de werkelijkheid.
De groeiende rol van nationale
oliemaatschappijen bewijst dat punt eens
te meer. Anno 1950 bezaten de ‘Seven
sisters’ (Royal Dutch Shell, BP, Esso,
Mobil, SoCal, Texaco, Gulf Oil) ongeveer
85% van de mondiale oliereserves.
Vandaag de dag is 90% van de reserves
in handen van nationale
oliemaatschappijen.
Nationale oliemaatschappijen investeren
bovendien aanzienlijk meer in exploratieen productieactiviteiten en in onderzoek
en ontwikkeling. Volgens Deloitte,
kennispartner van het Offshore Energy
Industry Panel, waren acquisities door
nationale oliemaatschappijen van andere
E&P bedrijven goed voor een recordbedrag van 112,6 miljard dollar in 2012
wat gelijk stond aan 45 % van de totale
E&P fusies en overnames.
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De grote internationale oliemaatschappijen waren in dezelfde
periode slechts verantwoordelijk voor
25 % van de uitgaves in E&P.
Drilling & Dollars
Nationale oliemaatschappijen hebben
niet alleen toegang tot de meeste olieen gasreserves. In vergelijking met
internationale oliemaatschappijen
verkeren ze ook in een betere positie
om kapitaal aan te trekken. Ze hebben
toegang tot overheidsgelden en kunnen
betere voorwaarden afdwingen bij het
aangaan van leningen. Drie van de
grootste nationale oliemaatschappijen
(PetroChina, Rosneft en Petrobras)
haalden alleen al 27 miljard op in de
eerste helft van 2012, versus 10 miljard
opgehaald door de 5 grootste
internationale oliemaatschappijen:
ExxonMobil, Shell, Total, BP en Chevron.
Als gevolg van de financiële crisis zijn
internationale oliemaatschappijen,
independents en servicemaatschappijen
vandaag de dag op zoek naar
alternatieve oplossingen voor het
aantrekken van kapitaal. Het Drilling &
Dollars Panel, een nieuw onderdeel van
Offshore Energy, gaat in op de
uitdagingen van projectfinanciering in
olie- en gas, reserve based lending en
nieuwste financieringsoplossingen.
Human Capital
Er is één ding dat alle bedrijven in de
industrie gemeen hebben. Nationaal,
internationaal, independent of
servicemaatschappij, zij hebben of

krijgen allemaal te maken met een
tekort aan technisch talent. Bedrijven
zullen het gat moeten opvullen, dat
ontstaat door vergrijzing en de beperkte
instroom van ingenieurs in de jaren 80 en
90. Het Human Capital Panel, eveneens
een nieuw onderdeel van Offshore
Energy, laat studenten en experts aan
het woord over de instroom van
scholieren in technische studies, tekorten
aan technisch personeel en de impact
daarvan op de offshore industrie.
Het panel gaat in discussie over wie
(overheid, bedrijfsleven, onderwijs) wat
kan en zou moeten doen om de tekorten
tegen te gaan.
Dat de overheid verantwoordelijkheid
draagt om het aantal bètastudenten te
laten groeien is duidelijk. Zonder meer
afgestudeerden met een technisch
diploma komt zowel de technische
maakindustrie als de energiesector in de
problemen en daarmee de economische
groei. Het in mei van dit jaar gesloten
Techniekpact speelt hier op in.
In 2020 moet techniek een verplicht
vak zijn op alle basisscholen. Er komt
een investeringsfonds om technisch
onderwijs te promoten en beurzen te
verstrekken en om de kennis van
technische docenten te verbeteren.
Investeringen in R&D
Het Techniekpact richt zich niet op een
specifieke industrie maar dat de behoefte
aan technisch talent in met name de
olie- en gassector groot is, is duidelijk.
Activiteiten in E&P worden steeds
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complexer, wat vraagt om een nieuwe
generatie ingenieurs, zowel operationeel
als voor R&D. In het eerder genoemde
artikel in The Economist wordt geschreven
over de bedragen die in R&D worden
geïnvesteerd. De grote internationale
oliemaatschappijen investeerden in 2011
zo’n 4,4 miljard dollar tegenover 5,3
miljard door de vijf grootste nationale
oliemaatschappijen (Statoil, Lukoil,
Petrobras, PetroChina and Sinopec).
De vier grote servicemaatschappijen
Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes
en Weatherford investeerden nog eens
2,3 miljard.
Innovatie
Op de beurs Offshore Energy tonen
honderden internationale exposanten
hun innovatieve producten voor de
upstream olie-en gasindustrie. Naar
verwachting 8.500 bezoekers uit heel
de wereld doen twee dagen Amsterdam
aan om te netwerken, kennis uit de
delen en zaken te doen.
Meer informatie is te vinden op:
www.Offshore-Energy.biz.

Programma Offshore Energy 2013
15 & 16 oktober 2013 | Amsterdam RAI
15 oktober 2013

16 oktober 2013

10:00 - 18:00
Exhibition opening hours

09:30 - 16:30
Exhibition opening hours

09:30 - 10:00
Official Opening
Offshore Energy 2013

09:00 – 15.30
4th Offshore Wind Installation
and Maintenance Conference
(co-located event)

10:30 – 12:30
Offshore Energy Industry Panel
10.30 – 12.00
Advances in wave and tidal energy
13.30 – 15.00
North Sea exploration & production
14.30 – 16.30
Drilling & Dollars Panel
15.30 – 17.00
State-of-the-art vessels for the
offshore industry

Bronnen:
Supermajordämmerung, The Economist,
3 augustus 2013
Oil and Gas Reality Check 2013, Deloitte, 2013
National oil companies reshape the playing field,
Bain & Company, 2012

10:30 – 12:30
Human Capital Panel
10:30 – 12:00
Developments in diverless
subsea interventions
13:30 – 15:30
Opportunities in East-Africa
13:30 – 15:30
IRO Decommissioning Seminar
(side event)

Toegang tot de Offshore Energy beurs is gratis. Voor sommige conferentieonderdelen moet betaald worden.
Voorlopig programma d.d. 15 augustus 2013. Wijzigingen mogelijk.
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Nexen Golden Eagle jackets afgeleverd

IK to partner with
Ampelmann

Heerema Fabrication Group’s Vlissingen fabricage werf heeft de fabricage afgerond
van twee grote jackets bestemd voor het Golden Eagle Development project van
Nexen Petroleum UK. Het parallel fabricage project werd in slechts 18 maanden
afgerond!
Met het vertrek van Nexen’s 6.400 ton PUQ (Production Utilities Quarters) jacket van
de Heerema Vlissingen werf eind juli, heeft Heerema Fabrication Group het fabricage
project van twee jackets voor het Golden Eagle Development project afgerond.
Het Wellhead jacket, met een gewicht van 6.400 ton, is op 24 mei van Heerema
Vlissingen vertrokken naar de offshore locatie en op 10 juni geïnstalleerd in het
Golden Eagle veld in de Britse sector van de Noordzee, ongeveer 70 kilometer ten
noordoosten van Aberdeen. Heerema Fabrication Group heeft in oktober 2011 het
contract gewonnen voor de parallel fabricage van twee jackets en palen bestemd
voor het Golden Eagle Development project. De fabricage van de jackets, beiden met
een lengte van 130 meter en een footprint van 45 x 45 meter, is gestart in februari
2012. Het is voor de eerste keer dat Heerema Vlissingen twee grote jackets van deze
afmeting en gewicht gelijktijdig heeft gebouwd in slechts 18 maanden.
“Het parallel bouwen van twee zulke grote jackets is een logistieke uitdaging om
alles voor te bereiden en op schema te houden. Jacket fabricage vereist veel hijswerk
en het parallel bouwen resulteert in een toenemende stijging van deze activiteiten op
onze Vlissingen werf. Mede dank zij onze toegewijde en ervaren mensen hebben wij
de constructie tijdig en zonder ongevallen over een totaal van 400,00 manuren
afgerond. Een prestatie voor een uitdagend project van deze complexiteit en
gebouwd in een zeer korte periode,” zegt Wim Matthijssen, Chief Operating Officer
van Heerema Fabrication Group.

Golden Eagle PUQ jacket leaving Heerema Vlissingen.

PANOLIN
www.panolin.nl
• Biologisch
• afbreekbaar

• Verkrijgbaar in alle
• gangbare viscositeiten

• Meer dan
• 20 jaar ervaring

Funds managed by IK Investment
Partners are to acquire a majority
stake in Ampelmann, supplier of
Motion Compensated Gangway
(MCG) systems to the offshore energy
sector, from its founders.
The company’s MCG technology
actively compensates for the six
degrees of motion caused by waves
during transfers from vessels to fixed
structures and between vessels at sea.
It ensures efficient and safe transport
of personnel, and it can be used
without the need for a specific
docking device.
Ampelmann develops, engineers,
assembles, rents and operates the
MCG system. The market it operates
in is driven by demand for regular
maintenance of offshore structures
and is therefore a stable, non-cyclical
end market whilst the number of
transfers offshore is growing.
IK’s investment will give Ampelmann
the ability to expand further among
its existing client base in the North
Sea and will also allow it to increase
penetration in overseas markets, for
example in the Middle East, Brazil,
Australia and Asia.

Hydrauliekolie met een
natuurijk
karakter
Duport Lubricare - Archimedesstraat 9
7701 SG Dedemsvaart - 0523-619892
www.panolin.nl - info@panolin.nl
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Aandrijf Technisch Buro
ABB
Abraservice
Abuco
Acta Marine
Aggreko
Ajax Chubb Varel
Alara Lukagro
ALE Heavy Lift
Allpacks
Alphatron Marine
Alphatron Security Systems
Amasus Offshore
Ampelmann
AncoferWaldram
Astava
Atlas Copco Nederland
Atlas Services Group
AVEVA
Bakker Groep Coevorden
Bakker Sliedrecht
Bakker Sliedrecht
Balluff
Bampro Marine
BargeMaster
Bayards
Beldick Automation
Biardo Survival Suits
BigLift Shipping
Blue Water Shipping
Bluestream Offshore
BMC BUMACO
BMC Formaco
Bosch Rexroth
Boskalis
BOW Terminal
Breman Machinery
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Bring Cargo
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10.035
Brunel
11.039
Bureau Veritas
9.011
Callidus Group
9.010
Cape Holland Group
10.033
Cape Industrial Services
9.034
Cathie Associates
10.003
Cavotec
10.004
CEVA Logistics
11.146
Chalmit
10.092
CJ Agencies BV / Beal - Edelweiss 11.136
Combifloat
11.137
Compressor Systems Holland
11.111
Conbit
9.001
Cooper Crouse-Hinds
9.005
Crane Inspection Services
11.071
Croon Elektrotechniek
10.022
Crowe Horwath
11.110
CT Systems
11.147
Cummins
11.078
DCE
11.036
Deep
10.036
DeepOcean
11.058
Deltastaal
9.057
Den Helder Airport
11.058
Den Helder Paviljoen
11.058
Den Helder Support Services
11.058
DHTC
11.058
Dieseko
10.090
Discom
10.013
DMT Design
9.006
DNV
11.021D
Doedijns
11.109
Dräger Nederland
11.046
DSE Oil and Gas
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DSR Corp
11.069

DylanGroup
ELA Containers
Elcee Holland
Elcometer
Electromach
Elsto Transmissions
eL-Tec
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EMHA
EMS Ship Supply
Endenburg
Enerpac
Escher Process Modules
Europort / Ahoy Rotterdam
Euro-Rigging
Eurotronic
Expo Valve
Expro North Sea
Expro North Sea
Fabricom
Fairmount
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Femto
Fircroft
Fliteline
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FoundOcean
Frames
Franklin Offshore
Friesland Staal
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G&G International
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Geveke
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GloMar
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GS-Hydro
9.033
GSS Marine Services
9.057
Gunneman
10.092
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10.021
H2M
11.130
Harding Safety
9.042
Harland and Wolff
10.047
Heerbaart Machinefabriek
9.025
Heerema
11.034
Heinen en Hopman
10.076
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9.021
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9.050
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9.061
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9.046
IST Marine Service Group
10.101
Iv-Oil & Gas
11.030
JB Systems
11.080
Joop van Zanten
10.107
Jotun
10.023
Kabelschlepp Metool
10.117
KAMAG Tranporttechnik
11.068
KCI 9.070
Kenbri
11.059
Kenz Figee
11.036
Keppel Verolme
11.045
KNVTS
10.006
Kongsberg
10.053
Konutherm
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Kotug International
11.095
KWx
9.002
Lapp Benelux
10.105
Liebherr
11.116
Lift-Tex Industrie
11.025
LKL Oceantrade
11.114
Lloyd's Register
10.063
Load Systems
11.082
Louis Reyners
9.065
LSB Sky-Access
11.042
Lubbers Logistics
11.120
Luyt Groep
9.029
LV Equipment
10.084
M.S.E. Metal Service Europe
11.031
Main
11.058
MAN Diesel & Turbo Benelux
11.081
Manuplas 11.010
Maritime by Holland Pavilion / HME9.013
Marsh
11.133
Matecs
10.072

Mercator Media
10.007
Merford
9.055
Metaalgaasweverij Dinxperlo
11.103
Metagro
9.038
Minks Kunststoftechniek
9.030
MME Group
9.020
MOPP
10.060
MPHolland International
freight forwarders
10.113
MSIS Chantiers ALLAIS
9.037
Mulitimetaal
11.058
Muller Dordrecht
11.018
Multi NV
11.128B
Nauta Shiprepair Yard
10.093
Nautikaris
10.044
Navingo BV
9.044
Neptune Shipyards
9.028
NHN
11.000
Nicolas Industrie
11.068
NoordWest Services & Security 11.058
Nord-Lock Benelux
11.049
Notra
10.121
Oac-Group
10.080
Oceanic Marine Contractors
10.028
Oceanteam Shipping
9.022
Offshore Visie / Offshore Holland 10.100
Oliver Valves
11.090
Ommeren Metaal Techniek
10.110
Orga
11.088
Oxifree / Zero Corrossion
11.144
P.C. Jansen Marine &
Offshore Trading
11.011
Panolin
10.104
Parker Hannifin
11.077
Parts Supply
11.082
Paul Meijering Metalen
9.031
Peterson
11.058
Peutz
11.102
PFF Mechanical
11.075
Pharos Marine
10.096
Plating Solutions
11.125
Pleuger
11.090
PMF Mechanical
10.054
Pon Power
11.043
Praxair
10.102
Producciones Gudnus SL
9.074
ProSystems International
11.078
RAD Torque
10.037
Radial Software Group .
10.001
Raeder-Vogel
10.030
Ravestein
10.069
Rebo 9.063
Redwave
10.027
Resato
11.052
Reym
9.012
ScanSense
11.113
Scheepsbouw Nederland
9.015
Scheuerle Fahrzeugfabrik
11.068
Schottel Nederland
9.007/9.008
Score (Europe)
10.103
Seabed
9.067
Seacontractors
11.085
SeaMar
11.058
Seascape
11.126
Seaway Heavy Lifting
9.035
Sensy Load Cells
9.036
Sianjia Flow Control Systems
11.134

SMST
11.033
SMT-Systems
11.058
Snel Staal
9.059
Snijders Intelligent Automation 11.053
SOMA Bedrijfsopleidingen
11.013
Sonardyne International
9.062
SpeedCast Maritime
10.014
SPT Offshore
11.007
SST Staalsnijtechiek
10.005
Steel Blue - Ningaloo Trading
9.003
Steuer Nederland
11.097
Stokvis Trading
11.097
T.A.L. Holland
10.048
Technip-EPG
11.083
Technotex
11.021A
Temporary Works Design
11.093B
Theunissen Technical Trading
11.026
Tideland Signal
11.012
Tideway Offshore Solutions
11.122
TKF		
9.017
TOS
11.138
Tosec
9.043
Trimergo
11.055
Tschudi Offshore & Towage
10.020
Twin Filter
9.032
Ulstein Idea Equipment Solutions /
Ulstein Sea of Solutions
11.056
Unique Lights
11.112
Unique Seaflex
11.011
United Offshore Services
11.117
Van Beest
11.065
Van der Leun Installatiebouw
11.062
Van der Wal Beheer
11.058
Van Gool
11.087
Van Leusden
9.018
Van Oord Offshore
11.044
Van Oord Offshore Wind Projects 11.044
VandeGrijp Buizen
10.070
VAPO Hydraulics
11.061
Vector Maintenance Management 9.039
Venko
11.076
Versatec Energy
10.001
Victor Lighting
9.060
Voith Turbo
9.026
Von Arx / Steelcon
10.008
Vroon Offshore Services
11.148
WEG Netherlands
11.035
Welding Company
10.094
Wilhelmsen Ship Services
11.091
Workfox - Seafox
11.048
WVT
11.015
Yellow&Finch Publishers
10.009
Yokogawa
11.072
Zeeland Seaports
10.025
ZF Marine
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IRO - NOGEPA

KOM WERKEN IN DE DYNAMISCHE WERELD VAN
OLIE EN GAS!

Volg je een technische opleiding dan biedt een baan
in de olie- en gasindustrie je een ‘zee’ van mogelijkheden, offshore, maar ook aan land!
Op het gebied van onderzoek, engineering, productie, logistiek, bedrijfskunde, etc. zijn voor nu en in de
toekomst veel vacatures beschikbaar.
DE OLIE-, GAS- EN OFFSHORE INDUSTRIE IS
VEELZIJDIGER DAN JE DENKT!
De olie- en gasindustrie is dynamisch en bestaat uit
veel verschillende vakdisciplines. Zo zijn er bedrijven
die olie en gas opsporen en winnen, bedrijven
die platforms ontwerpen en bouwen, weer andere
bedrijven die de platforms plaatsen of pijpleidingen
aanleggen, en nog veel meer.
De olie- en gaswereld is de laatste decennia enorm
veranderd. Hightech en veiligheid staan hoog in het
vaandel. De aanhoudende hoge olieprijzen leiden
tot enorme technologische ontwikkelingen waardoor
bedrijven steeds grotere en complexere projecten
realiseren. Er is dus volop werk, zowel onshore als
offshore.
Houd je van afwisseling en avontuur of kies je liever
voor een baan met meer regelmaat: de olie- en
gasindustrie biedt je een wereld vol kansen!

Kies je voor een beroep in deze sector, dan kies je in
ieder geval voor een spannende carrière!
MEER WETEN?
Wil je meer informatie over deze bedrijfstak en welke
bedrijven daarin werkzaam zijn? Neem dan contact
op of kijk op een van de volgende websites:
www.iro.nl
www.iro-noc.nl
www.nogepa.nl
www.oilgascareer.nl
www.discover.nogepa.nl
www.aardgas-update.nl/
IRO - Branchevereniging voor de Nederlandse
Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie.
NOGEPA - Nederlandse Olie en Gas Exploratie
en Productie Associatie.
Facts Offshore sector
• Totale werkgelegenheid: 18.000 werknemers
• Totale omzet per jaar voor de offshore sector:
€ 3,5 miljard
• Aantal bedrijven : 340
• Contactpersoon: C. J. Wijsman
mailto:c.wijsman@iro.nl
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Support services contract

Nieuwe serie zware offshore kranen

N-Sea announced the award of a
subsea support services contract for
Cecon in their Dutch sector campaign
2013. N-Sea will perform survey and
ROV based construction support
services throughout the installation of
60 km of pipelines in the North Sea.
The project is scheduled in Q3 2013
and will involve the installation of 4
different pipelines.
N-Sea will deliver their expertise and
equipment during the installation of
the gas pipelines for both Wintershall
and GDF Suez.

Huisman introduceert een nieuwe serie zware offshore kranen. Deze serie omvat
kranen met een hijsvermogen variërend tot 900 ton en is speciaal ontwikkeld om aan
de toenemende eisen van de offshore-constructie en subsea markt te voldoen.
Meerdere unieke kenmerken zijn verwerkt in het ontwerp wat deze geavanceerde
kranen geschikt maakt voor werkzaamheden in ultra-diep water, maar ook in
gebieden met zware weersomstandigheden. Twee orders voor deze nieuwe kranen
zijn al getekend.
De nieuwe serie kranen is gebaseerd op de succesvolle 200/400mt Offshore Mast
Kraan waarvan er tot nu toe meer dan 15 stuks zijn verkocht en bestaat uit de
volgende nieuwe kranen: een 300/600mt AHC Subsea Crane en een 450/900mt
AHC Subsea Crane.
De hoofdhijs van de kraan zal worden uitgerust met ofwel een 300mt of een 450mt
tractielier. Een opslaglier wordt in het ruim van het schip geplaatst om het
zwaartepunt zo laag mogelijk te houden. Deze lier kan zowel 200mt, 400mt of
600mt aan draad opslaan. De draad kan in twee parten worden ingeschoren om de
maximale capaciteit te bereiken. “Onze intensieve research en de operationele
feedback van onze klanten hebben ons overtuigd om niet een enkel part te
gebruiken voor deze kranen. Naast de voor de hand liggende hanteringsproblemen
met een draad van zeer grote diameter, resulteert de korte levensduur in enorme
operationele uitgaven voor de operator,” zegt Sales Manager Gerben Roks. Om deze
reden heeft Huisman een gepatenteerd anti-twist apparaat ontwikkeld waarmee het
risico van het indraaien van het hijsblok en de draad tijdens diep water operaties in
een twee parts configuratie geminimaliseerd wordt.
Deiningscompensatie op de hoofdhijs wordt bereikt door het gebruik van een
gecombineerd actief en passief systeem. Het passieve deel zorgt voor een aanzienlijke
vergroting van de operationele periode omdat het de dynamische belasting van de
kraan tijdens ‘splash zone lifts’ tot 50% vermindert. Verder bevat het een
ingebouwde redundantie omdat het passieve systeem storingsvrij is. Het actieve deel
zorgt voor een uitstekende prestatie bij een laag stroomverbruik wat betreft actieve
deiningscompensatie. Dit type AHC-systeem vermindert de slijtage van de draad
aanzienlijk in vergelijking met traditionele AHC-systemen. Er is geen sprake meer van
een draadbreuk of beschadiging op de lier en het aantal schijven is geminimaliseerd.
Verder hebben alle schijven een D/d-verhouding van 25.
Het eerste contract is getekend met de VARD (voormalige STX OSV) scheepswerf in
Noorwegen. De 900mt AHC diep water kraan wordt op een 161m ‘offshore subsea
construction’ schip (OSCV) geïnstalleerd voor de Noorse eigenaar DOF Subsea. De
tweede kraan, een 600mt AHC subsea kraan, zal op een nieuw 160m DP3 Heavy
Construction and Flexible Pipelay schip voor Subsea 7 geïnstalleerd worden. Het schip
zal door de Koreaanse scheepswerf Hyundai Heavy Industries worden gebouwd.

The execution of the work scopes is
divided in four phases: pre-lay survey,
construction support, precommissioning services and barge
positioning. During all phases, N-Sea
will make specialist teams and assets
available, such as a DP2 vessel
equipped with a work class ROV as
well as survey equipment. Barge
positioning will be executed onboard
the pipelay vessel the Lewek
Centurion.

Boskalis verkoopt belang
in Archirodon
Boskalis heeft medio juli de verkoop
van haar 40% belang in Archirodon
Group N.V. succesvol afgerond.
De mogelijke verkoop was al in
november 2012 aangekondigd, nadat
Boskalis door de betreffende partij
uit het Midden-Oosten was benaderd.
Het aandelenbelang is deels aan deze
partij verkocht en deels aan de 60%
mede-aandeelhouder.
Boskalis heeft voor haar 40% belang
een bedrag van USD 190 miljoen in
contanten ontvangen en realiseert
daarmee een boekwinst van enkele
tientallen miljoenen euro's.
De activiteiten en resultaten van
Archirodon worden met ingang
van het derde kwartaal 2013
gedeconsolideerd. Het boekresultaat
zal in het tweede halfjaar worden
verantwoord.
Archirodon is als maritieme aannemer
hoofdzakelijk actief in het MiddenOosten en Noord-Afrika. Als gevolg
van de recente verbreding van de
dienstverlening via SMIT en Dockwise
sluit deze verkoop goed aan op de
strategische focus van Boskalis.

De nieuwe AHC kraan.

4 / 2013

OFFSHORE VISIE

61

CONSTRUCTION
Equipped with a vertical (tiltable) lay system

Successful launch
Subsea 7’s Seven Waves
Earlier this year IHC Merwede has
successfully launched Subsea 7’s

and reliability in delivering all four
previous orders on time and meeting
the required level of quality.

550t pipelaying vessel, Seven Waves,
at its shipyard in Krimpen aan den
IJssel. The naming ceremony was
carried out by Mrs Lucia Andrade,
the ship’s God Mother and Subsea 7
Brazil’s Vice President Projects &
Operations.
The Seven Waves is the fifth vessel contracted by Subsea 7 to IHC Merwede’s
Offshore division. The other ships were
launched and delivered under the names
of: the Seven Oceans (pipelaying);
the Seven Seas (pipelaying and construction); the Seven Atlantic (diving support);
and the Seven Pacific (pipelaying). Subsea
7 selected IHC Merwede (among others)
for this latest vessel due to its efficiency

Brazil
IHC Offshore & Marine designed the
ship in close cooperation with Subsea 7.
She will have an overall length of
146 metres, a beam of 30 metres and
a Class-2 dynamic positioning system.
The vessel is equipped with a vertical
(tiltable) lay system - with 550t top
tension capacity - and twin ROVs.
She is fitted with two under-deck
storage carousels, with a capacity for
2,500t and 1,500t of product respectively.
The lay tower can operate at an angle
of up to 10° and is fitted with: two
tensioners, each with a 275t capacity,
which can both be retracted clear of
the firing line, and two wire centralisers.
The keel-laying ceremony was held one
month ahead of schedule and the
delivery of the vessel will be as planned
in the first half of 2014.

This pipelaying ship will be used to
develop deep-sea oilfields of up to 2,500
metres off the coast of Brazil on behalf
of Petrobras.
Next chapter
“The order of a fifth offshore vessel from
Subsea 7 is indicative of the successful
working relationship that has developed
between the two companies,” says
Arjan Klijnsoon, Managing Director of
IHC Merwede’s Offshore division.
“IHC Merwede is valued as a reliable and
efficient supplier of four of its existing
fleet of innovative vessels, and these are
already clear examples of the pioneering
role played by both parties.”
Subsea 7 Chief Operating Officer John
Evans said: “The Seven Waves will mark
the next chapter in our Brazilian operation as the first of a new generation of
high tension pipelayers contracted to
Petrobras. This is a significant milestone
in our relationships with both the yard
and with our client.”

Technical information
Name: 	Seven Waves
Type:
550t pipelaying vessel
Customer: 	Subsea 7
Builder: 	IHC Offshore & Marine BV
Length overall:
145.9m
Breadth moulded:
29.9m
Depth main deck:
13m
Draught (operational):
7.2m
Draught (max):
8.3m
Deadweight (operational):
7,025t
Deadweight (max):
11,312t
Accommodation:
120 people
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Packages voor de olie- en gasindustrie

•
•
•
•

Chemical injectie • Methanol injectie • Glycol injectie
Water injectie • Stikstofgeneratoren • Condensaat skids
Compressor skids • Droger skids • Filter skids • Ejectors
IGF-flotatie • Hydrocyclonen • Vacuüm skids

packages@geveke-pompen.nl • 020 582 2364 • www.geveke-packages.com
Tijdens Offshore Energy 2013 (15 & 16 oktober 2013, RAI Amsterdam): stand 11.096

ACCESS TO STOCKS
WORLDWIDE

PIPES
FITTINGS
FLANGES
VALVES
GALPERTI
PRODUCTS
®

The PFF Group specialises in the supply of total solutions for piping and valve projects. We offer high quality
pipes, flanges, fittings and valves for the oil, gas and (petro)chemical industry and the energy sector. Our care
fully cultivated worldwide network enables us to provide our customers a link to internationally renowned
manufacturers and the stocks of all companies affiliated to the Galperti Group – anywhere in the world at
any given moment – to unlock one inexhaustible source for quality products. As a result our resources are
immense and short delivery times can be assured.

FOR MORE INFORMATION: WWW.PFF-GROUP.COM

YOUR CONNECTION TO QUALITY

A F FA K K E L E N
Samenwerking tussen TNO en Russische partner

Nieuwe technologie
affakkelen gas
Als het aan TNO en diens Russische zakenpartner Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis (TIPS) ligt, worden bij de
medium grote olieplatforms de affakkeling installaties vervangen door een katalytisch proces. Daarmee krijgt het gas,
dat nu nog wordt afgefakkeld, een andere bestemming. De katalysatoren zetten het gas om tot gasoline, een vorm van
benzine. Dit wordt dan met de opgepompte olie vermengd en getransporteerd naar de vaste wal. Op dit moment werkt
TNO aan een demonstratieproject, waarvoor nog financiering wordt gezocht bij internationale bedrijven. Ten behoeve
van het onderzoek is in Elektrogorsk, Rusland, een pilotplant opgestart.
Earl Goetheer, principal scientist bij het
kennisinstituut TNO, is verantwoordelijk
voor het domein ‘gas treatment’. Daar
valt ook de oplossing voor het affakkelen
van gas onder. “We werken hier met
4000 man aan nieuwe technologieën.
In feite zijn we de schakel tussen
universiteiten en het bedrijfsleven.
Het bedenken van nieuwe technologieën
- en zo ook het voorkomen van het
affakkelen - is een nieuw onderwerp
waar wij aan werken.” TNO werkt al
drie jaar samen met TIPS om het nieuwe
gas to liquid proces naar de markt te
brengen. “Momenteel zijn we in overleg
met een aantal bedrijven om deze
technologie over te nemen. En het ziet
er heel goed uit. De interesse is hoog.
We zijn aan het kijken welke bedrijven
ideale partners zijn voor de verder
ontwikkeling van de technologie.”
Wat is het probleem met affakkelen?
“Er zijn in feite twee problemen,” start
Goetheer. “Eén is dat je veel CO2 de
lucht inbrengt. Tweede is dat je
waardevolle grondstoffen aan het
vernietigen bent, heel veel methaan en
ethaan. De hoeveelheden kunnen echt
gigantisch zijn. Wereldwijd wordt meer
dan 150 miljard kubieke meter gas
afgefakkeld. Dit is ongeveer 30 procent
van het totale jaarlijkse gasverbruik van
de Europese Unie.”
Logistiek probleem
Hij legt uit waarom het affakkelen wordt
gedaan. “Het heeft meer te maken met
een logistiek probleem. Op veel locaties
kunnen ze niks doen met gas, dat vaak
als ‘bijvangst’ van olie naar boven komt.
Het heeft bijvoorbeeld te maken met het
feit, dat als je methaan of ethaan als
bijproduct maakt, dan moet het worden
getransporteerd naar een bepaalde
locatie en er moeten pijpleidingen
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worden aangelegd. Dit heeft pas zin bij
een bepaalde schaalgrootte. Op kleinere
schaal komt dat economisch niet uit. Of
is het technisch überhaupt niet mogelijk.
Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan platforms op zee waar olie wordt
gewonnen. Dan moet je gelijktijdig een
pijpleiding gaan aanleggen voor het
aardgas dat meekomt. Het zomaar in het
milieu weg laten lopen, is geen goede
oplossing. Dan krijg je broeikasgassen en
dan is het beter dat je het affakkelt.”
Oplossing
“De oplossing die wij voorstellen is het
aardgas dat meekomt om te zetten in
een vloeibaar materiaal dat je gewoon
mee kunt sturen met de olie. Je hebt een
infrastructuur voor olie, er wordt immers
olie gewonnen. Het methaan dat uit de
grond komt, zet je om in iets wat heel
sterk lijkt op benzine. Je kunt eigenlijk je
auto er al op laten rijden. Die gasoline
breng je samen met olie in de
transportleiding die naar de raffinaderij
toegaat. Met andere woorden, het
nieuwe proces is eigenlijk een methode
om gas om te zetten in een vloeistof.”
Het omzetten gebeurt via een chemisch
proces. Goetheer: “Het verloopt via de
DME route. Je gaat eerst aardgas
vergassen naar synthesegas. Van dat gas
maken we dimethyl ether (DME). En
daarvan maken we weer gasoline. Dat
doen we met katalytische reacties, dus
met behulp van katalysatoren. Voor die
twee laatste stappen hebben we twee
aparte katalysatoren nodig. Doel is om
dat efficiënt te kunnen doen bij de juiste
temperaturen en de juiste drukken.”
Goetheer voorspelt dat de nieuwe
technologie de wereld van gas-en
olieproductie behoorlijk gaat veranderen.
Vooral voor olieproducerende landen als
Rusland en Siberië, maar ook voor een
land als Canada waar het affakkelen op

grote schaal gebeurt. “Het goede van
deze nieuwe technologie is dat het ook
toepasbaar is voor andere soorten
stromen. Bijvoorbeeld als je een
hoeveelheid aardgas ter beschikking
hebt, en je wilt het transporteren.
Dan kan deze technologie ook worden
ingezet. Of je hebt een hoeveelheid
biomassa. Kan worden vergast naar
synthesegas. Van deze synthesegas kan
dan weer benzine worden gemaakt.
Wat dat betreft is het een revolutionaire
vinding. Eén andere mogelijkheid is om
op basis van dezelfde techniek vanuit
methaan alkenen te maken. Deze
alkenen zijn de grondstoffen voor
het maken van plastiek.”
Fischer Tropsch
Goetheer wijst erop dat de nieuwe
technologie een beetje lijkt op het Fischer
Tropsch proces. Dit is een heel bekend
proces, uitgevonden in de jaren twintig
van de vorige eeuw en inmiddels al op
grote schaal toegepast. “Dit proces
wordt ook gebruikt door Shell voor het
omzetten van gas to liquid. Een bekend
voorbeeld is het Pearl Project in Qatar.
Een ander voorbeeld is SASOL in ZuidAfrika. Zij gebruiken het om coal to liquid
om te zetten. Fischer Tropsch is meer
geschikt voor toepassingen op grote
schaal. Onze technologietoepassing is
met name geschikt voor kleine tot
medium scale projecten, eigenlijk de niche.
Het is heel goed voor het voorkomen van
het affakkelen van gas.”
Poetin
Ondertussen is het affakkelen nog
gaande. Maar dat duurt niet lang meer,
zeker niet in Rusland. “In Rusland heeft
Poetin gezegd dat tegen 2015 het
affakkelen niet meer mag. Dus vanuit de
overheid is er een zekere druk. Tweede is
gewoon dat het zeer goed mogelijk is om

A F FA K K E L E N

‘Het bedenken van nieuwe
technologieën - en zo ook
het voorkomen van het
affakkelen - is een nieuw
onderwerp waar wij bij
TNO aan werken.’

Earl Goetheer, principal scientist
bij het kennisinstituut TNO.

Tijdens het affakkelen wordt veel CO2 de lucht
ingebracht (courtesy: Wiki Commons).

het gas dat vrij komt om te zetten in een
nuttig product en daarmee een dikkere
belegde boterham te hebben.”
Goetheer erkent dat dit niet een
oplossing is van vandaag of morgen.
“Als je een nieuw proces wilt neerzetten,
dan kost dat tien tot vijftien jaar. Het is
iets van langere termijn.” Momenteel
worden plannen uitgewerkt om een
demonstratie-proces op te zetten.
Omdat het hier om een miljoenen
verslindend demonstratieproject gaat,
is Earl Goetheer naarstig op zoek naar
sponsoren. “Voor de voortgang van het
project is het noodzakelijk dat bedrijven
ons financieel gaan ondersteunen
sponsoren. Als het succesvol is, na een
jaar of twee, kan de commerciële roll-out
plaatsvinden. De visie is om te komen
tot een modulair concept dat op
verschillende locaties toepasbaar is.
Zoals ook in Siberië waar het kouder
kan zijn. Op zich ziet het er allemaal goed
uit, en denk ik dat de oplossing van het
affakkelen over twee/drie jaar een feit
kan zijn.”
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B U Y ERS G U I D E

ELEcTROTECHNIEK

Vageri Electrical &
Instrumentation B.V.
Postbus 125
3360 AC SLIEDRECHT
Tel.: +31 (0)184 433900
Fax: +31 (0)184 433999
E-mail: vageri@vageri.nl
www.vageri.nl

Maximator 2011 ad_Opmaak 1 12-01-11

TESTAPPARATUUR

TESTAPPARATUUR

MAXIMATOR is one of the world’s leading manufacturers
of air driven liquid pumps, air amplifiers, gas boosters,

high pressure valves, fittings and tubing as well as
associated products used in the oil and has industry.
With more than 30 years of experience in high pressure
technology MAXIMATOR today designs and manufactures
a full line of high pressure equipment.

•
•
•

Air Amplifiers
High Pressure Pumps
Gas Boosters

•
•
•

Air Amplifiers Stations
Hydraulic Units
Booster Stations

•

Valves, fittings & Tubings

•

On & Offshore Pressure Systems

•

Service & Rental Units

(VTF)

MAXIMATOR® Benelux BV

Maasdijkseweg 124
2291 PJ Wateringen
Tel.: +31 (0)174 22 01 15
Fax: +31 (0)174 29 45 75
info@maximator.nl
www.maximator.nl

Resato International is one of
the leading manufacturers in
the field of high pressure
technology. As a result of 20
years of experience Resato has
grown to become an intelligence
centre for the development,
production and application of
high pressure systems, especially
for the oil and gas industry.
Oil- and gas field equipment
• Well head control panels
• BOP control units
• Chemical injection units
Test & control equipment
• Mobile air driven pump units
• Mobile air driven gas booster units
• Workshop pressure test units
Pumps & gas boosters
• Air driven pumps
• Air driven gas boosters
• Hand pumps & spindle pumps
Rental equipment
• Air driven pump units
• Air driven gas boosters
• High pressure hoses

Resato International BV
1e Energieweg 13
9301 LK RODEN
Tel.: +31 (0)50 5016 877
Fax: +31 (0)50 5012 402
E-mail: hpsales@resato.com
www.resato.com

Boompjes 40 (Willemswerf)
13th floor
3011 XB Rotterdam
The Netherlands

postal

phone

+31 (0)79 341 19 81

mail

info@iro.nl

fax

+31 (0)79 341 97 64

site

www.iro.nl

adress

ESS
NEW ADDR

P.O. Box 390
3000 AJ
Rotterdam
The Netherlands

RECRUITMENT

RedWave is a specialized
service provider for personnel
and offers employment to over
six hundred well trained
professionals. It involves all
types of specialists working in
the fields of drilling, production,
medical services, maritime and
construction & maintenance.
For our clients it is important to
get the right personnel, in the
right place, at the right time.
RedWave sees to this, both
onshore and offshore, and has
been doing so for many years.
Since establishment in 1989
RedWave has built up a leading
position with its services to the
Oil and Gas Industry, navigation
and related engineering.
Keys to success in meeting
all aspects of the strenuous
demands imposed by the Oil
and Gas Industry are the
continuous attention to quality
(according to ISO 9001) for
people and the internal safety
management system (VCU).
Interested in more information
about working in the Oil and Gas
industry or looking for a new job
opportunity?

www.redwave.nl
Mail : info@redwave.nl
Tel. : +31 (0)251 262 400

TOS is an international service
provider in personnel solutions
for the Maritime, Offshore
and Oil & Gas industry. We also
provide recruitment & selection
services and maritime services
such as ship deliveries.
+31 10 436 62 93 • info@tos.nl
The Netherlands

www.tos.nl
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SHIPREPAIR & CONVERSION

DAMEN SHIPREPAIR & CONVERSION | info @ damenshiprepair.com | +31 10 204 12 22 | www.damenshiprepair.com

SAFETY
QUALITY
RELIABILITY
CAPACITY

DAMEN SHIPREPAIR GÖTAVERKEN
DAMEN OSKARSHAMNSVARVET

SHIPDOCK HARLINGEN
DAMEN SHIPYARDS DEN HELDER
SHIPDOCK AMSTERDAM
DAMEN SHIPREPAIR ROTTERDAM (2X)
MAASKANT SHIPYARDS STELLENDAM

ORANJEWERF AMSTERDAM
VAN BRINK

DAMEN SHIPREPAIR VLISSINGEN
ARNO DUNKERQUE

DAMEN SHIPREPAIR & CONVERSION
DAMEN SHIPREPAIR BREST

■
■
■
■

16 Repair and Conversion Yards worldwide
40 dry docks available
Largest dry dock 420 x 80 m
1,500 employees

Innovative
structural design.

Engineered
to perfection.

When you have a great idea, you want a reliable partner to work it out for you.
For Barge Master TWD performed the structural design of the BM C400 motion compensation
platform. This modular platform can compensate vessel motions, enabling safe crane
operations or safe supply of components to a working vessel. TWD designed versatile load
spreading foundations enable the platform to be used on almost any vessel. All components
fit into standard 40ft shipping containers making it cost efficient to transport the Barge Master
platform around the world. Specific installation aids were developed, such as lifting and guide
frames, for quick mobilization. If you want to know more about TWD, please visit twd.nl.
Temporary Works Design. Your partner in offshore design and engineering.
www.twd.nl

