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VERWIJDEREN PETROGAS HALFWEG-PLATFORM, NOORDZEE (1): PROCES

Dit is de eerste aflevering in een serie van drie, over het verwijderen van het boorplatform Halfweg. Door aanvaring van een tanker, is significante schade ontstaan aan het, daarvoor al in 

onbruik geraakte, platform. In dit artikel de beschrijving van het totaalproces tot en met verwijdering. In de vervolgdelen zal de engineering centraal staan.

Weg platform
Het verwijderen van het Halfweg-platform was al gepland, toen een tanker de 
constructie van het boorplatform door een aanvaring ontwrichtte. Dit foutje in de 
navigatie leverde extra hoofdbrekers op: was het platform nog veilig en hoe kon 
het weggehaald worden? Via reverse engineering is het platform ontleed, de staat 
van constructie en de toegebrachte schade in kaart gebracht en zijn oplossingen 
bedacht om het platform veilig te verwijderen.

ing. J. Kwakernaak, ir N. van Berlaer en ing A.D. van den Dool RO

Jeroen Kwakernaak is Team Leader Project Engineering bij Petrogas E&P in Rijswijk, Niels van Berlaer is Business Unit Mana-

ger bij DEME Offshore in Breda en Ad van den Dool is Sector Manager bij Iv-Consult in Papendrecht.

Foto: DEME Offshore
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Het Halfweg-gasveld is een aardgasveld in 
de Noordzee op het Nederlands continentale 
plat 20 km ten westen van den Helder. Het is 
ontdekt in 1968. De totale gasopbrengst van het 
veld werd geschat op 2,53 BCM (Billion Cubic 
Metre). De exploitatie van het Halfweg veld 
werd in mei 1991 gestart met de proefboring 
Q1/23. Na een succesvolle test werd de boor-
put tijdelijk verlaten vanwege een geplande 
zogenaamde tie-back (verbinding naar een 
bestaande productiefaciliteit). Met de installatie 
van het Halfweg-platform in mei 1995 (afb. 1) 
werd deze tie-back gerealiseerd; put Q1/123 
werd nu productieboorput A1. Aanvullend op 
put A1 werden vervolgens (ook in het Half-
weg platform) twee nieuwe putten geboord: 
Halfweg A2 en A3, in september 1995 gereed. 
Via het Halfweg-platform kon nu gas worden 
gepompt naar de zogenaamde WGT (West Gas 
Trunkline) en vervolgens naar de gasbehande-
lingsinstallatie in Den Helder. 
Op 1 januari 2006 werd de productie van het 
gas van het Halfweg-platform naar de WGT 
beëindigd, waarna het Halfweg-platform alleen 
nog gas produceerde voor de stroomvoorzie-
ning aan boord van twee bestaande platforms 
en tevens nog functioneerde als zogenaamd 
gascompressie-platform.

Voorbereiden verwijderen platform
Tot beëindiging van de productie werd formeel 
besloten op 6 juni 2016. Vervolgens moes-
ten de geboorde putten gedicht worden, de 
‘P&A-campagne’ (Plug and Abandonment). 
Deze operatie werd beëindigd in november 
2017. Tegelijkertijd werden de eerste voorberei-
dingen voor het verwijderen van het platform 
getroffen, zoals het schoonmaken van pijplei-
dingen. Ter voorbereiding op de verwijdering 
van het platform kreeg Iv-Consult de opdracht 
voor de uitvoering van een FEED study (zie 
hierna). Op basis hiervan werd de aanvraag 
voor het daadwerkelijk verwijderen van het 
platform uitgeschreven in november 2017 aan 
meerdere offshore aannemers.

FEED study 
Doel van de studie was het onderzoek naar 
de constructieve integriteit van het platform 
tijdens het verwijderen en zeetransport. Oor-
spronkelijk was het platform ontworpen als een 
self-installing platform, waarbij in het ontwerp 

ook het verwijderen van het platform meege-
nomen was. Dit zou moeten gebeuren door 
een omgekeerde installatieprocedure, waarbij 
de gravity base (betonnen caisson aan de voet 
van het platform) leeggepompt zou worden 
om drijfvermogen te creëren en het platform 
met strand-jacks zou worden afgelaten. Helaas 
bleek dat deze methode niet meer kon worden 
toegepast en moest een alternatief worden uit-
gewerkt. Verschillende mogelijkheden zijn de 
revue gepasseerd, waarbij uiteindelijk gekozen 
is voor het verwijderen van het platform met 
een Heavy Lift Vessel. Na het bepalen van het 
juiste gewicht en de locatie van het zwaarte-
punt op basis van de as built-gegevens, kon 
de meest geschikte hijsconfiguratie bepaald 
worden. Vervolgens kon de constructieve 
integriteit van het platform tijdens het hijsen 
worden aangetoond (de poten zouden vooraf-
gaand aan de hijsoperatie worden losgesneden 
en separaat worden gehesen). Voor het plat-
form is gekozen voor een hijsconfiguratie met 
drie spreaderbars, om te voorkomen dat het 
platform ‘samengeknepen’ zou worden door de 
inwendige horizontale krachten die optreden 
bij een viersprong (afb. 2). De poten zouden 
gemakkelijk gehesen kunnen worden door 
gebruik te maken van een ILT (Internal Lifting 
Tool), aangelaste hijspunten of iets dergelijks. 
Dit kon in een later stadium door de aannemer 
worden bepaald.
Aanvullend werd het verwijderen van de 
gravity base onderzocht. Evenwel is besloten 
om voor deze operatie de palen juist boven de 
gravity base door te snijden, te verwijderen en 
de gravity base op de zeebodem achter te laten.

Aanvaring tanker
Juist aan het einde van het aanbestedingstraject 
vond op oudejaarsavond 2017 een aanvaring 
plaats met de chemicaliëntanker Elsa Essberger. 
Dit veroorzaakte significante schade aan het 
platform. Alle plannen werden bevroren en als 
eerste diende nu de schade in kaart gebracht te 
worden. Om dit zo goed als mogelijk te kunnen 
doen, werd een campagne georganiseerd vanaf 
een Survey Support Vessel, met als doel:
– visuele onderwaterinspectie met een ROV 
(Remotely Operated Vehicle) van de aanslui-
tingen van de poten aan de gravity base en 
eventuele schade aan de gravity base;
– visuele inspectie van het platform met een 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) om gedetail-
leerde opnamen te maken van het platform en 
de poten;
– 3D-scannen van het platform en de poten, 
om de vervormingen in kaart te brengen.

Door de aanvaring werd de aanbesteding 
uitgesteld en werd een onderzoek gestart naar 
de constructieve integriteit van het beschadigde 
platform (afb. 3).

Constructieve integriteit 
Twee belangrijke vragen. na de aanvaring.
• Is het platform nog veilig?
• Hoe kunnen we het beschadigde platform 
veilig verwijderen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, was 
het van belang om een zo goed mogelijk en 
gedetailleerd inzicht in de omvang van de scha-
de te hebben. Daarvoor was toegang tot het 
platform noodzakelijk. Op basis van de uitge-
voerde inspecties zijn voorlopige berekeningen 
uitgevoerd naar de rest-sterkte (en stabiliteit) 
van het platform en kon worden aangetoond 
dat er geen onmiddellijk gevaar van instorten 
was; het platform kon veilig worden bezocht. 
Het helideck was echter dusdanig beschadigd, 
dat het niet veilig was om met een helikopter 
op het platform te landen. Om gedetailleerd 
onderzoek ter plekke (visuele inspectie en 
NDE, (Non Destructive Examination)) te 
kunnen doen, werd gebruik gemaakt van een 
schip met een bewegingsgecompenseerde 
loopbrug. Alle verzamelde gegevens konden nu 
gecombineerd worden met de puntenwolk uit 
de 3D-scan om een totaalbeeld van de schade 
te krijgen. Vervolgens werd een vergelijking 
gemaakt met de resultaten van het voorlopige 
rekenmodel (afb. 4a en 4b); met name werd 
gekeken of de locaties, waar (lokaal) vloeien 
van de constructie voorspeld was, overeen-
kwamen met de waargenomen plastische 
vervormingen aan boord van het platform. 
Het gevalideerde rekenmodel was basis voor 
het vervolgonderzoek: het ontwerpen van zo 
efficiënte versterkingen om het platform veilig 
te kunnen verwijderen. 

Studie decommissioning
Nu alle defecten in beeld waren gebracht kon 
worden begonnen met het plan voor de ver-




