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Boskalis verwerft subsea-contract van Total voor 
herontwikkeling Tyra offshore gasveld  

Papendrecht, 4 oktober 2018 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft het “Tyra 

Redevelopment Subsea Installation Phase II” contract verworven van Total 

E&P Denmark. Het omvangrijke contract omvat subsea engineering, inkoop, 

productie- en installatiewerkzaamheden in verband met de herontwikkeling 

van het Tyra offshore gasveld. Doel van het herontwikkelingsproject is om de 

operationele levensduur van het veld met ten minste 25 jaar te verlengen.  

 
Boskalis zal voor het project een breed scala aan specialistische subsea-
activiteiten inzetten ten behoeve van het verleggen en verbinden van 
pijpleidingen op de zeebodem en de installatie van afsluiters, verticale 
productiekolommen aan het platform en kabels voor de stroomvoorziening en 
besturing. Het project zal geleid worden vanuit de kantoren van Boskalis in 
Papendrecht en Aberdeen, met een lokale aanwezigheid in het Deense 
Esbjerg voorafgaand aan de werkzaamheden. Het grootste gedeelte van de 
offshore-werkzaamheden zal worden uitgevoerd met het geavanceerde diving 
support vessel Boka Atlantis dat onlangs door Boskalis aan de vloot is 
toegevoegd. 
 

Boskalis is zeer verheugd over de toekenning van dit contract waarmee wordt 

voortgebouwd op een langdurige en succesvolle relatie met Total. Daarnaast 

wordt met dit contract de positie van Boskalis op het gebied van subsea IRM, 

installatie en SURF (Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines) verder verstevigd 

conform het Corporate Business Plan 2017-2019.  

 

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 10.700 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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