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Culzean jackets op weg van HFG naar eindbestemming  
 
Heerema Fabrication Group (HFG) heeft de Culzean jackets voor Maersk Oil North Sea UK 
Limited opgeleverd. Bij Heerema Vlissingen, een van de twee productielocaties van HFG in 
Nederland, vertrok het jacket voor het centrale processing facilities platform (CPF) op 28 juni en 
op 7 juli volgde het jacket voor het utility & living quarter platform (ULQ). Hun eindbestemming is 
het High Pressure High Temperature Culzean ontwikkelingsveld in de Britse sector van de 
Noordzee. 
 
Na de succesvolle uitvoering van het Procurement & Construction contract voor het Culzean 
wellhead platform jacket, het wellhead access deck en de access ways, gunde Maersk in 
september 2015 HFG een tweede Culzean project: de Engineering, Procurement & Construction 
van de twee jackets. De constructiewerkzaamheden gingen in januari 2016 van start en alle 
locaties van HFG waren daarbij betrokken. HFG Engineering verzorgde de engineering van de 
grillage en zeevasting voor de jackets en piles. HFG Polska maakte de jackettoebehoren en 
prefabriceerde de grillages en zeevasting. De fabricage van twee pile sleeve clusters van het 
CPF jacket en de pre-assemblage van de helft van de leg parts van het ULQ jacket zijn 
uitgevoerd door Heerema Zwijndrecht, terwijl de vier pile sleeve clusters van het ULQ jacket en 
twee van het CPF jacket zijn gefabriceerd door Heerema Hartlepool. Op de Vlissingen yard zijn 
de twee jackets gebouwd en samengesteld. Beide jackets zijn ongeveer 115 meter hoog en 
hebben een basis van 38 x 38 meter. Het CPF jacket heeft een top van 24 x 30 meter en een 
gewicht van 8.388 ton. De top van het ULQ jacket is 24 x 24 meter en dit jacket weegt 7.181 ton. 
 
“Dankzij een goed geoliede samenwerking tussen onze gespecialiseerde en geïntegreerde yards 
in Hartlepool, Zwijndrecht, Opole en Vlissingen die hun krachten hebben gebundeld om de twee 
jackets te realiseren, zijn we erin geslaagd een product af te leveren dat voldoet aan de hoogste 
kwaliteitseisen,” stelt Koos-Jan van Brouwershaven, CEO van HFG. “We zijn trots op de 
prestatie die we samen met Maersk Oil hebben neergezet. We delen de filosofie dat een 
succesvolle uitvoering van een opdracht om nauwe samenwerking vraagt.” 
 
Het Culzean veld - ontdekt in 2008 - bevindt zich in de Britse sector in het midden van de 
Noordzee, zo’n 250 kilometer ten oosten van Aberdeen in blok 22/25a. De waterdiepte is circa 
88 meter en de bron bevindt zich ongeveer 4.300 meter onder zeeniveau. Het totale Culzean 
ontwikkelingsproject bestaat uit een wellhead platform, een centraal processing facility platform 
en een apart utility & living quarter platform. De platforms worden met elkaar verbonden via twee 
bruggen die ongeveer 100 meter lang zijn. De verwachting is dat het eerste gas in 2019 wordt 
geproduceerd. Het Culzean project heeft de potentie om in 2020/21in ongeveer 5% van de Britse 
vraag naar gas te voorzien. 
 
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 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. 
 
 
 


