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Petrofac contract voor Heerema Fabrication Group  
 

Petrofac heeft Heerema Fabrication Group (HFG) een contract voor de Procurement & Construction van het 
jacket en de palen voor BorWin3 gegund. Petrofac, in een consortium met Siemens, is verantwoordelijk voor 
de bouw en offshore installatie van het BorWin3 platform van TenneT. Dit platform bevat een Siemens HVDC 
station waar de wisselstroom die de windturbines produceren wordt omgezet in gelijkstroom voordat deze het 
onshore Duitse elektriciteitsnet ingaat.  
 
Voor Heerema betekent dit het voortbouwen op de sterke en prettige relatie die er met Siemens en TenneT 
bestaat. Eerder al werden de platformen DolWin alpha en HelWin beta gerealiseerd. 
 
Petrofac ontwerpt en Heerema Vlissingen bouwt het HVDC substation jacket en de palen. Heerema Marine 
Contractors (HMC) verzorgt het transport en de installatie van het jacket op de Noordzee, in een waterdiepte 
tot 40 meter, ongeveer 100 kilometer voor de Duitse kust. De bouw start in het derde kwartaal van 2016 en 
de sail away staat gepland voor maart 2018. Door de gebundelde kracht van HMC en HFG op het gebied van 
procurement, fabricage, transport en installatie, inclusief het managen van al deze activiteiten, heeft 
Heerema een unieke positie. 
 

Bedrijfsprofiel Heerema Fabrication Group  

Heerema Fabrication Group (HFG), gevestigd in Zwijndrecht, is een vooraanstaande engineering- en 
fabricagecontractor voor complexe staalconstructies voor de wereldwijde offshore olie- & gas- en energie-industrie. HFG 
beschikt over drie grote fabricagelocaties; twee in Nederland (Zwijndrecht en Vlissingen) en één in het Verenigd 
Koninkrijk (Hartlepool). Daarnaast heeft HFG een workshopfaciliteit in Polen (Opole) en in-house engineering, 
gespecialiseerd in het ontwerp van offshore constructies. HFG is onderdeel van de Heerema Group en heeft momenteel 
ruim 800 medewerkers in dienst.  
 
Voor meer informatie:  
Heerema Fabrication Group SE   Telefoon: 078 - 625 04 25 
Zwijndrecht      E-mail: communications@hfg-heerema.com 
 

Noot voor de redactie:  

Op de foto: ondertekening van het BorWin3 contract 
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