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Boskalis verwerft omvangrijk FSRU-contract in 
El Salvador 

Papendrecht, 23 december 2019 

 
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een omvangrijk 
(1) contract verworven in El Salvador voor het installeren en verbinden 
van een offshore Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) met 
een elektriciteitscentrale op het vasteland. Het contract werd toegekend 
door Energia del Pacifico (EDP). EDP is een nieuwe 378 MW vloeibaar 
aardgas (LNG) gestookte elektriciteitscentrale in de haven van Acajutla 
in El Salvador. Het project gaat begin 2020 van start en zal naar 
verwachting eind 2021 operationeel zijn. 
 
Het project betreft de aanleg van een twee kilometer lange gaspijpleiding van 
de energiecentrale op het vasteland naar een offshore FSRU, inclusief de 
koppeling van de FSRU met de pijpleiding. De werkzaamheden omvatten het 
aanleggen van een microtunnel vanaf de energiecentrale en vervolgens het 
baggeren van een sleuf in het zeebed voor de pijpleiding. Met behulp van een 
construction support vessel (CSV) zal Boskalis de 24-inch pijpleiding door de 
microtunnel en de sleuf trekken. Op de offshore-locatie wordt de FSRU aan 
de pijpleiding gekoppeld door middel van een zogenoemde riser. Daarnaast 
worden 11 ankers in een specifiek patroon geïnstalleerd, waaraan de FSRU 
zal worden afgemeerd. De laatste fase van het project omvat het fysiek 
verankeren van de FSRU en het aansluiten ervan. Voor deze activiteiten zal 
Boskalis een CSV, een middelgrote sleephopperzuiger en een backhoe 
dredger inzetten. 
 
Met de ontwikkeling van deze thermische centrale draagt EDP bij aan de 
diversificatie van de energiemix van El Salvador met een hoger rendement en 
een lagere milieu-impact. De belangrijkste projectpartner is Invenergy, een 
toonaangevende wereldwijd opererende Amerikaanse ontwikkelaar en 
exploitant van duurzame energieprojecten, met daarnaast een aantal lokale 
investeerders.  
 
(1) Voor Boskalis refereert ‘omvangrijk’ naar een contract met een waarde van 
EUR 50 – EUR 150 miljoen. https://boskalis.com/ir/ir-policy.html  
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Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, 

maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve 

totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met 

kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen 

aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging 

van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele 

wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame 

windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en 

civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische 

ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft 

meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een 

veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming 

wereldwijd actief met Creating New Horizons. 

 

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.  

http://www.boskalis.com/

