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Boskalis verwerft EUR 60 miljoen contract voor 
Stockholm Norvik Port 

Papendrecht, 19 juli 2017 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een contract 

verworven van opdrachtgever Ports of Stockholm voor de bouw van een 

kademuur voor de nieuwe haven Stockholm Norvik Port in Zweden. Het 

contract heeft een waarde van circa EUR 60 miljoen. Het project gaat in het 

najaar van 2017 van start en zal naar verwachting in het voorjaar van 2020 

worden afgerond.  

 

Stockholm Norvik Port is een nieuwe haven voor containers en rollende 

goederen die in Norvikudden, 60 km ten zuiden van de Zweedse hoofdstad 

Stockholm, wordt aangelegd. De haven krijgt zeven ligplaatsen voor 

containerschepen en RoRo-schepen. Boskalis gaat een kademuur met een 

lengte van 1.100 meter bouwen naar het ontwerp van Ports of Stockholm. De 

kademuur wordt tussen 16,5 en 10,5 meter diep. Een deel van de kademuur 

wordt aangelegd door zware, door Boskalis geproduceerde, prefab betonnen 

elementen te installeren met behulp van een grote kraan.  

 

Tussen september 2016 en maart 2017 heeft Boskalis ook 

landaanwinningsactiviteiten uitgevoerd ten behoeve van de nieuwe Stockholm 

Norvik Port. In het kader daarvan werd circa een miljoen kubieke meter 

materiaal gebaggerd met behulp van een verscheidenheid aan 

baggermaterieel. 

 

De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste 

macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze 

markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de 

groeiende wereldbevolking en uitdagingen die gepaard gaan met 

klimaatverandering. Dit project wordt gedreven door de toenemende 

wereldhandel. 

 

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 

onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water 

en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het 

een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore 

windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis 

meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT 

Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige 

vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.700 medewerkers, inclusief 

deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes 

continenten. 

 

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