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Voorwoord KCD 2017
Het KCD 2017 van Gasunie Transport Services (GTS) is op dezelfde wijze opgebouwd als het
KCD 2016. Dit betekent dat dit KCD twee delen omvat, waarvan verwacht wordt dat ze in de
toekomstige wetgeving beide een zelfstandige plaats krijgen. Deel 1 bevat een Beschrijving
van het Kwaliteitsborgingssysteem en deel 2 bevat het Investeringsplan. Dit KCD blijft
daarnaast echter wel voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.
Omdat het nog maar iets meer dan een jaar geleden is dat het KCD 2016 werd afgerond, is
de Beschrijving van het Kwaliteitsborgingssysteem in grote mate gelijk aan de beschrijving
van 2016. Uiteraard zijn de ontwikkelingen van het afgelopen jaar verwerkt. In het KCD
2016 was de beschrijving van de status van het net en de onderdelen waaruit het is
opgebouwd onderbelicht, daarom is dat dit jaar meer uitgebreid. In aansluiting daarop
wordt kwalitatief ingegaan op de plannen die uit de analyse van de status volgen. De
eventuele daaraan gerelateerde investeringen zijn opgenomen in het Investeringsplan.
Het Investeringsplan is dit jaar ingevuld met het Netwerk Ontwikkelings Plan (NOP) 2017.
Daartoe is er niet alleen een update gemaakt van het NOP 2015, maar is dit ook aangevuld
met de overige vereisten vanuit de bestaande en komende wet- en regelgeving, zoals
een overzicht van de vervangingsinvesteringen en een evaluatie van de in eerdere KCD’s
opgenomen investeringen. Bij de toekomstige wetgeving is verder aangesloten door het
geven van een uitgebreide beschrijving van de scenario’s. Deze zijn gezamenlijk ontwikkeld
met Tennet om een consistent beeld van de mogelijke ontwikkelingen van het energielandschap te kunnen geven. Het NOP 2017 laat ten opzichte van het NOP 2015 een duidelijke
trend zien naar een sterkere ontwikkeling van verduurzaming in de komende jaren /
decennia.
Het Investeringsplan/NOP is ter consultatie voorgelegd aan alle stakeholders van GTS, ook
weer in aansluiting op de verwachte wetgeving. Omdat GTS opereert binnen de Europese
context is een deel van onze stakeholders de Nederlandse taal niet machtig, daarom is het
NOP/Investeringsplan in het Engels geschreven.

Bart Jan Hoevers
Managing Director Gasunie Transport Services B.V.
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1. Inleiding kwaliteitsborgingssysteem GTS
1.1

Inleiding

GTS is netbeheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland, dat is opgebouwd uit
twee onderdelen: een deel met een druk van 60 bar of hoger en bijbehorende installaties en
een deel met een druk van 42 bar of lager en bijbehorende installaties, . GTS is ook verantwoordelijk voor de verkoop van transportdiensten en de aansturing van het gastransport en
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Nederlandse gastransportnet.
Dit document beschrijft het Asset Management Systeem dat door GTS gebruikt wordt voor
het beheer en de ontwikkeling van haar netwerk. Daar waar in dit document gerefereerd
wordt naar de specifieke eigendommen van GTS, zal de naam GTS gebruikt worden. Op
plaatsen waar meer in het algemeen de werkwijze van GTS en/of een of meerdere service
providers van beiden besproken wordt zal de verzamelterm ‘Gasunie’ gebruikt worden.

1.2

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van het Asset Managementsysteem behelst op hoofdlijnen de
gereguleerde gastransportnetten van GTS, de werkzaamheden die ten behoeve van deze
netten verricht worden door GTS en zijn service providers.

1.3

Beleid

Missie
Wij bieden op een klantgerichte en transparante manier gastransportdiensten aan.
Veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en kostenbewustzijn staan hierbij voorop. We
dienen het publieke belang en werken op professionele wijze aan waarde creatie voor onze
stakeholders. De formulering van de taken voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in de Gaswet zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Visie
Wij streven ernaar een organisatie te zijn die de markt als beste bedient, flexibel inspeelt
op veranderingen in de omgeving, nieuwe gasstromen mogelijk maakt, de introductie
van duurzame energie faciliteert en zo een spilfunctie vervult in de Noordwest-Europese
gasmarkt.

1.4

Profiel van de Organisatie

GTS is verantwoordelijk voor het beheer, de werking en de ontwikkeling van het landelijk
transportnet. Zij stelt voorwaarden op waarin is vastgesteld aan welke eisen het technisch
ontwerp en de exploitatie van de leidingen en installaties moeten voldoen.
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1.5

Beschrijving van de Assets

GTS is netbeheerder van het Nederlandse gereguleerde gastransportnet (zie figuur 1.1).

Groningen

voedingsstation(s) [entry-punten]
compressor- en mengstation
compressorstation
mengstation
exportstation

N

installatie ondergrondse opslag
L

installatie voor vloeibaar aardgas

N

stikstofinjectie

T

LNG Terminal

S
N

BBL

leiding – Groningen-gas
leiding – hoogcalorisch gas
leiding – laagcalorisch gas
leiding – ontzwaveld gas
leiding – stikstof
N

luchtscheidingsinstallatie

S

stikstofbuffer

L

N

N

N

T

Figuur 1.1: Nederlands gereguleerd transportnet1.

1 De gele lijnen presenteren het H-gas netwerk, de grijze lijnen het G-gas netwerk. Vanwege het meer kleinschalige
karakter is het RTL-netwerk niet op deze kaart weergegeven.
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Het gastransportnet van GTS bevat de volgende transportleidingen van staal:
Bedrijfsdruk

Leidinglengte (in km)

80 bar (behoort bij HTL-net)

1.485,7

66 bar (behoort bij HTL-net)

4.888,6

40 bar (behoort bij RTL-net)

6.257,1

Totaal

12.631,4

Het gastransportnet van GTS bevat de volgende stations:

Meet- en regelstations

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

80 - 40 bar

66 - 40 bar

66 - 8 bar

40 - 8 bar

13

70

Netkoppelingen (GOS RNB)
Exitpunten (GOS Industrie)

20

0

Odorisatie op meet- en
regelstations

12

68

Odorisatie op netkoppelingen (GOS
RNB)
Odorisatie op exitpunten
(GOS Industrie)

Totaal

83
31

644

675

34

254

308

80
24

3

27
16

0

3

8

5

8 bar

80 bar

66 bar

40 bar

Interconnectiepunten
(Exportstations)

0

18

2

Entrypunten (Voedingsstations)

0

45

4

0

49

Exitpunten (open pijp)

6

2

20

0

28

Mix entry - exitpunten (TSC)

0

17

0

0

17

Afsluitersets

20

192

527

2.446

3.165

Reduceer stations

2

23

1

26

Compressorstations

9

3

Mengstations

1

13

Luchtscheidingsinstallaties

0

3

12
14
0

3

Tabel 1. Aantallen assets

1.6

Asset Management

De inrichting van het Asset Managementsysteem is gebaseerd op de Nederlandse
Technische Afspraak NTA 8120. Het Asset Managementsysteem is gecertificeerd door een
onafhankelijke en daartoe bevoegde instantie. Het systeem wordt voortdurend getoetst en
conform de resultaten van deze toetsingen aangepast.
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1.7

Rollen

Er is gekozen voor de invulling van Asset Management gebaseerd op de laatste inzichten
verwoord in de NTA8120. De rollen die hierin benoemd worden zijn als volgt toegekend.

De rol van Asset Owner ligt bij de directeur van
GTS.
Asset owner
Kader

De rol van Asset Manager m.b.t. kwaliteit- en
Doelen

Prestaties

veiligheidsmanagement ligt bij de Manager van
de afdeling Asset Management. De rol m.b.t. ca-

Asset manager
Beleid

paciteitsmanagement ligt bij de Manager van de
afdeling Planning.

Voortgang

Plannen

Service providers(s)
Uitvoering

De rol van Service Provider ligt bij de unit
Operations en Projects, maar er worden ook
diensten afgenomen van organisatieonderdelen zoals het Corporate Service Center, ICT en
Veiligheid.

1.8

De opbouw van het Asset Managementsysteem

In lijn met de gekozen rolverdeling is het totale Asset Managementsysteem getrapt
opgebouwd:
uuGTS: overkoepelend en aansturend voor de service providers Operations en Projects.
uuOperations en Projects: gericht op beheer, onderhoud en instandhouding en op de
voorbereiding en uitvoering van projecten. Voor dit proces is een deelcertificaat
NTA8120 behaald.
uuOperations en Projects heeft een tweetal veiligheidsmanagementsystemen om te
voldoen aan de BRZO-verplichtingen van leidingen en installaties (resp. NEN 3655 en
NTA 8620).
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1.9

Rollen in het Asset Managementsysteem

Het totale Asset Managementsysteem omvat GTS en de serviceprovider Operations &
Projects, waarbij ieder van deze twee zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en daarmee ook
zijn eigen zelfstandige Asset Managementsysteem.
In het Asset Managementsysteem worden de volgende kernrollen onderscheiden:
GTS

Operations & Projects

Directievertegenwoordiger
assets

Asset Manager (LA)

Directeur Operations en Projects
(O)

Directievertegenwoordiger
Netwerkplanning

Manager Netwerk Planning (LP)

n.v.t

Kwaliteitsmanager

Kwaliteitsmanager GTS

Kwaliteitsmanager O

Veiligheidsmanager

Veiligheidsmanager

n.v.t.

Risicomanager

Risicomanager

n.v.t.

Compliance Manager

Technical Compliance Manager

n.v.t.

Asset Informatie Manager

Asset Informatie Manager

n.v.t.

Standaardisatie- en normalisatie Standaardisatie en normalisatie n.v.t.
Manager
Manager

Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Gaswet en de BRZO maken ook twee Veiligheid
Management Systemen (VMS) deel uit van het Asset Managementsysteem:
NEN 3655
(Leidingen)

NTA 8620
(Installaties en stations)

Directievertegenwoordiger (DV)

Manager LA

Manager LA

Kwaliteitsmanager

Door Operations en Projects
benoemd met instemming van
DV:

Door Operations en projects
benoemd met instemming van
DV:

Kwaliteitsmanager O

Kwaliteitsmanager O

Door O benoemd met
instemming van DV:

Door O benoemd met
instemming van DV:

Adviseur Compliance O
NEN 3655

Adviseur Compliance O
NTA 8620

Adviseur Compliance

De directievertegenwoordiger assets heeft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden
om:
1.

Te bewerkstelligen dat het Asset Managementsysteem is opgesteld, gedocumenteerd,
geïmplementeerd en onderhouden.

2.

De taakverdeling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van personen die
activiteiten op het gebied van Asset Management uitvoeren te (laten) definiëren,
documenteren en bekend maken.

3.

Het opdragen van corrigerende actie indien niet aan wet- en regelgeving wordt
voldaan.

4.

Zorg te dragen voor de opstelling en de uitvoering van asset strategie en beleid.

5.

De prestaties van dit systeem aan de Algemeen Directeur van GTS te rapporteren en
aanbevelingen te doen voor verbetering.
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De directievertegenwoordiger netwerkplanning heeft de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden om:
1.

Te bewerkstelligen dat de capaciteitsplanning voor de GTS netwerken wordt
opgesteld en gebaseerd hierop een netwerkplanning wordt uitgewerkt op grond
waarvan (des)investeringsbesluiten voor de GTS assets kunnen worden genomen.

2.

De taakverdeling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van personen die
activiteiten op het gebied van netwerkplanning uitvoeren te (laten) definiëren,
documenteren en bekend maken.

3.

Zorg te dragen voor de opstelling en de uitvoering van netwerkplanning strategie en
beleid.

4.

De prestaties op het gebied van netwerkplanning aan de Algemeen Directeur van GTS
te rapporteren en aanbevelingen te doen voor verbetering.

De kwaliteitsmanager heeft de verantwoordelijkheid voor zijn of haar managementsysteem:
1.

Het ontwikkelen en onderhouden van zijn of haar (asset) managementsysteem.

2.

Het beheren van de bij dit systeem behorende documentatie en registraties.

3.

Het plannen, uitvoeren en evalueren van interne audits.

4.

Het beheren van het verbeterregister.

5.

Het opstellen van de management review binnen zijn unit.

De Veiligheidsmanager heeft de verantwoordelijkheid voor:
1.

Het ontwikkelen en onderhouden van het veiligheidsmanagementsysteem.

2.

Het beheren van de bij dit proces behorende documentatie en registraties.

3.

Het beheren van het Veiligheidsrisicoregister.

4.

Het opstellen van de management review NTA8620.

De Risicomanager is verantwoordelijk voor:
1.

Het ontwikkelen en onderhouden van het risicomanagementsysteem.

2.

Het beheren van de bij dit proces behorende documentatie en registraties.

3.

Het beheren van het asset risicoregister.

De (Technical) Compliance Manager heeft de verantwoordelijkheid voor:
1.

Het onderhouden van contacten met desbetreffende toezichthouders.

2.

Het coördineren van contacten met toezichthouders inspecties.

3.

Het voorbereiden van inspecties c.q. audits en/of bezoeken van toezichthouders.

4.

Het jaarlijks beoordelen van de naleving van wet- en regelgeving alsmede andere door
de organisatie onderschreven vereisten welke gerapporteerd worden door de diverse
afdelingen.

5.

Het jaarlijks opstellen van een compliance rapport.
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De Asset Informatie Manager heeft de verantwoordelijkheid voor:
1.

Het opstellen van het Asset Management Informatie beleid en het hierop gebaseerde
Asset Management Informatieplan.

2.

Het jaarlijks beoordelen of de asset informatie voldoet aan de (wettelijke)
kwaliteitseisen en het rapporteren hierover aan de Asset Manager.

3.

Het opstellen en laten uitvoeren van verbeterplannen op het gebied van datakwaliteit.

De Standaardisatie en Normalisatie Manager heeft de verantwoordelijkheid voor:
1.

Het ontwikkelen en beheren van het systeem van Gasunie Technische Standaarden.

2.

Het monitoren en implementeren van de ontwikkelingen in voor GTS relevante
standaarden en normen.

3.

Het behartigen van de GTS belangen bij de ontwikkeling van standaarden en normen.

De Adviseur Compliance Operations & Projects heeft de verantwoordelijkheid voor:
1.

Het onderhouden van contacten met desbetreffende toezichthouders in afstemming
met de (Technical) Compliance Manager.

2.

Het begeleiden van inspecties c.q. audits en/of bezoeken van toezichthouders.

3.

Het jaarlijks beoordelen van de naleving van wet- en regelgeving alsmede andere door
de organisatie onderschreven vereisten.

4.

Het jaarlijks opstellen van een compliance rapport over de aan hem toegewezen
kwaliteitsnorm.

1.10 Risicomanagement assets
Binnen Gasunie worden diverse risicomanagementsystemen toegepast. Een daarvan is risicomanagement binnen het Asset Managementsysteem van GTS; dit beperkt zich tot asset
gerelateerde risico’s voor wat betreft:
uuVeiligheid;
uuTransportzekerheid;
uuReputatie;
uuMilieu;
uu(Financiële) Schade.
Asset gerelateerde risico’s worden structureel geïdentificeerd, beoordeeld en beheerst. De
resultaten van dit proces worden vastgelegd in een Asset Management risicoregister.

1.11 Veiligheidsmanagement assets
Aanvullend op het risicomanagement assets conform NTA 8120 heeft GTS een tweetal Veiligheidsmanagementsystemen geïmplementeerd:
uuVeiligheidsmanagementsysteem conform NEN 3655 voor leidingen;
uuVeiligheidsmanagementsysteem conform NTA 8620 voor installaties en stations.
Binnen deze veiligheidsmanagementsystemen worden veiligheidsrisico’s structureel geïdentificeerd, beoordeeld en beheerst. De resultaten van dit proces worden vastgelegd in een
separaat veiligheidsrisicoregister, gekoppeld aan het Asset Management risicoregister.
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1.12 Standaardisatie
De beleidsdoelstelling voor het proces standaardisatie is het ontwikkelen en in stand
houden van eenduidige voorschriften (regels, tekeningen, specificaties enz.), om te bereiken
dat binnen GTS routinematige technische activiteiten veilig, uniform, effectief en efficiënt
worden uitgevoerd, alsmede te bereiken dat risico’s aantoonbaar op het gewenste niveau
kunnen worden beheerst. Daarbij wordt uitgegaan van nationale (NEN), Europese (EN) en
mondiale (ISO) normen alsmede van standaarden van de leverancier. In veel gevallen vormen
de Gasunie Technische Standaarden (GTS’en) een aanvulling op, of een nadere uitwerking van
nationale en internationale geaccepteerde technische voorschriften, overheidsvoorschriften
of door de overheid aangegeven normen.
GTS is proceseigenaar van het standaardisatieproces en eigenaar van het Gasunie
Technische Standaard-bouwwerk. Het toepassen van deze voorschriften is verplicht
m.b.t. assets van GTS. Afwijken is mogelijk doch dient gemotiveerd, gedocumenteerd en
goedgekeurd te zijn.
GTS en Gasunie zijn actief in zowel interne als externe standaardisatie activiteiten.

1.13 Doelstellingen
De directie is betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van het Asset Managementsysteem en bij het continu verbeteren van de doeltreffendheid ervan. Hieraan wordt
invulling gegeven door het:
uukenbaar maken van het belang te voldoen aan wettelijke eisen en eisen van
stakeholders;
uuvaststellen van het Asset Managementbeleid en de Asset Managementstrategie;
uuvaststellen van bedrijfswaarden en de risicomatrix(en);
uu(laten) vaststellen van doelstellingen;
uuuitvoeren van directiebeoordelingen;
uubeschikbaar stellen voldoende middelen en gekwalificeerd personeel;
uutoewijzen van de benodigde verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
uucontinu verbeteren van prestaties van de organisatie en het gastransportnet door een
gebalanceerde afweging tussen risico’s en kosten;
uuvoldoen aan wet- en regelgeving.
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2.	Kwaliteitsniveau weergegeven in prestatieindicatoren
GTS kent een uitgebreid stelsel van prestatie indicatoren die gebruikt worden om de
prestaties op het gebied van de wettelijke taken en de prestaties van de interne service
providers te monitoren en desgewenst bij te sturen en om Asset Management beleid bij
te stellen. Een klein deel van deze prestatie indicatoren publiceert GTS ook conform de
Regeling kwaliteitsaspecten Netbeheer elektriciteit en gas (MRQ).
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de kwaliteitsindicatoren die GTS volgens
de MRQ dient te publiceren, inclusief de streefwaarden (norm) voor GTS en de realisaties
gedurende de afgelopen 5 jaar. Deze indicatoren hebben voornamelijk betrekking op de
veiligheid en betrouwbaarheid van het transport van gas door de netten die GTS beheert en
zijn afgeleid uit het door GTS gehanteerde kwaliteitsborgingssysteem. De realisaties zijn
eerder gepubliceerd op de website van GTS in het document Rapportage Kwaliteitsindicatoren (RKI). In dit document zijn ook de definities van de prestatie indicatoren te vinden.
Prestatie indicator

Referentie
MRQ

Eenheid

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Norm
GTS

Aantal transportonderbrekingen oorzaak GTS of GTS

Artikel
2.4.a

Jaar-1

1

Gemiddelde tijdsduur voor
het veiligstellen van een
storing

Artikel
2.4.b

Minuten 23

Aantal ongevallen gemeld
aan de OVV

Artikel
2.2.b

Jaar-1

Aantal ernstige incidenten
gemeld aan de OVV

Artikel
2.2.c

Aantal lekken in het
transportnet met
onmiddellijk gevaar

3

3

1

3

2

≤6

96

0

130

0

0

180

0

0

0

0

0

0

0

Jaar-1

1

1

0

0

0

0

≤1

Artikel
2.2.e

Jaar-1

1

1

0

1

0

0

≤1

Aantal overige lekken in
het transportnet

Artikel
2.2.e

Jaar-1

2

0

0

0

1

4

≤6

Aantal lekken in
aansluitingen met
onmiddellijk gevaar

Artikel
2.2.f

Jaar-1

0

0

0

0

0

0

≤2

Aantal overige lekken in
aansluitingen

Artikel
2.2.f

Jaar-1

0

1

0

0

0

1

≤6

Bij bovenstaande tabel dient opgemerkt te worden dat GTS tot op heden geen voorziene
onderbrekingen kent in de zin van de MRQ. Omdat GTS geen voorziene onderbrekingen
kent, gebruikt GTS ook geen nagestreefd kwaliteitsniveau hiervoor. Dit beleid is recent
herzien. Naar de toekomst zal GTS hier dan ook over kunnen rapporteren.
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3.	Overzicht van toegepaste normen, richtlijnen
en overige relevante voorschriften
Onderstaand is een globaal overzicht gegeven van de meest relevante normen, (Europese)
richtlijnen en overige relevante voorschriften die GTS toepast in het kader van de veiligheid
bij de aanleg, het onderhoud en het beheer van haar gastransportnet en bij het verrichten
van het transport van gas via dit gastransportnet.
Europese Regelgeving
- Laagspanningsrichtlijn
- EMC Richtlijn
- Richtlijn Gastoestellen
- Richtlijn Drukapparatuur
- Richtlijn eenvoudige drukvaten
- ATEX Richtlijn
- Machinerichtlijn
Gasleidinginstallaties
Activiteitenbesluit milieubeheer

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Activiteitenregeling milieubeheer

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

ARBO

Arbeidsomstandighedenwet

BEVB

Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen - 2011

BEVI

Besluit externe veiligheid inrichtingen

BRZO 2015

Besluit risico’s zware ongevallen 2015

NEN 1059

Eisen voor gasdrukregel- en meetstations met een inlaatdruk
lager dan 100 bar; Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186
en NEN-EN 12279

NEN 1091

Veiligheidseisen voor stalen gastransportleidingen met een
ontwerpdruk hoger dan 1 bar en lager of gelijk aan 16 bar.

NEN-EN 1775

Gasleidingen in gebouwen – max. werkdruk < 5 bar

NEN 3650

Eisen aan stalen transportleidingen

NEN 3651

Aanvullende eisen voor stalen leidingen in kruisingen met
belangrijke waterstaatswerken

NEN 3655

Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor
het transport van gevaarlijke stoffen - Functionele eisen

NEN-EN 12186

Gasvoorzieningsystemen – Gasdrukregelstations voor
gastransport en distributie – Functionele eisen

NEN-EN 12954

Kathodische bescherming

NEN-EN 13480

Metalen industriële leidingsystemen

NEN-EN 13509

Meettechnieken van kathodische bescherming

NEN-EN 14505

Kathodische bescherming van complexe constructies

NEN-EN 15001, deel 1 en deel 2

Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar
voor industriële en niet-industriële gasinstallaties

NPR 2760

Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningsverbindingen

NPR 6912

Kathodische bescherming

NTA 8120

Asset Management - Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en
capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en
gasnetbeheer
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NTA 8620

Specificatie van een veiligheidsmanagementsysteem voor risico’s
van zware ongevallen

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Warenwetbesluit drukapparatuur

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

Wion

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Wm

Wet milieubeheer

Wro

Wet ruimtelijke ordening

Gasverbruikinstallaties
NEN-EN 656

CV-ketels met een atmosferische brander en een belasting tussen
de 70 kW en 300 kW

Explosieveiligheid
NEN-EN-IEC 60079

Explosieve atmosferen; Deel 10-1: classificatie van gebieden –
Explosieve gasatmosferen

NPR 7910-1

Praktijkrichtlijn voor de Gevarenzone-indeling met betrekking tot
ontploffingsgevaar; Deel 1: Gasontpoffingsgevaar gebaseerd op
NEN-EN-IEC 60079-10
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4. Het beleid van GTS ten aanzien van haar assets
4.1

Introductie

4.1.1

NTA8120

GTS heeft er voor gekozen Asset Management in te richten volgens de principes zoals
vastgelegd in de Nederlands Technische Afspraak NTA 8120. De NTA 8120 eist een
veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem dat gedurende alle fasen van
de levenscyclus de veiligheid, kwaliteit en capaciteit van het transport en de distributie van
elektriciteit en gas borgt.

4.1.2 	Kader en samenhang documenten en “Line of Sight” Asset Management
Asset Management Beleid
Het Asset Management Beleid geeft de algemene basisbeginselen, de uitgangspunten,
doelstellingen en het raamwerk voor control voor Asset Management. Het Asset
Management Beleid is gericht op uitgangspunten die gelden voor alle asset categorieën.
De plaats van Asset Management Beleid in het grotere geheel van beleid, strategie en
daadwerkelijke plannen (line of sight) is in blauw weergegeven in onderstaande figuur.
Hierin is de verbinding zichtbaar tussen de (strategische) assetmanagementdoelen en de
operationele activiteiten.

Missie, Visie en Strategie GTS

Wet- en
regelgeving

Veiligheid

Missie, Visie en Strategie Asset Management
Impliciet
Historisch Kennis
en Beleid

Asset Management Beleid
Algemene beginselen, doelstellingen en raamwerk voor control
Beleidsuitgangspunten voor alle Asset Categoriëen
Beleid (tekst en doelstelling PI) per Asset Categorie in one Pager

Strategisch Asset Management Plan (5-10jaar)
OSS-25
UTP
(GTS-en)

Algemeen plan voor het algehele net en per asset categorie
Overzicht van de programmaa’s om de plannen te implementeren
Plannen per Asset categorie in one Pager

Terugkoppeling
Evaluaties
(o.a. Management,
Reviews,
FMECA’s, etc)
KPI’s uit SLA
PI’s per AC in one
Pager

Onderhouds-

Systeem Beleids

Asset Management

concepten

plannen

Uitvoeringsplannen
(PO, IP (NOP, KCD))

Projectvoorstellen

SLA GTS-O

Beheer en Onderhoud

(horizon 5-10 jaar)

Investeringen

Jaaropdracht Operations & Projects

Figuur 4.1: Samenhang Asset Management documenten
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Het Asset Management Beleid vormt tevens de kapstok voor bestaande documenten die vallen
onder AM beleid en waarnaar wordt gerefereerd. Onderstaand wordt de functie van de
overige documenten die in het figuur zijn opgenomen en hun onderlinge samenhang en (al
dan niet hiërarchische) verhouding beschreven.
Missie, Visie en Strategie van GTS
Het fundament voor Asset Management Beleid wordt gevormd door de Missie en Visie van GTS en
van de afdeling Asset Management GTS (zie hoofdstuk 2) en de Strategie van GTS.  
De strategie van de afdeling Asset Management is:
uuWij bepalen in overleg met in- en externe stakeholders wat er nodig is en wat het
betekent om het gastransportsysteem en bijbehorende faciliteiten van GTS in stand te
houden, uit te breiden of in te krimpen.
uuHierbij gelden de volgende uitgangspunten:
−− uitbreidingen: vraaggestuurd
−− instandhouding: op basis van risico-efficiency
−− inkrimpen: niet, tenzij
uuWij stimuleren en faciliteren de energietransitie door ook andere (niet fossiele) gassen
in ons net toe te staan
uuWij zoeken als verantwoordelijk opdrachtgever nadrukkelijk de wisselwerking met
onze service providers
GTS hanteert als uitgangspunt het voldoen aan relevante wet- en regelgeving. In eerste
instantie gaat het daarbij om de Gaswet en onderliggende regelgeving, maar ook om andere
wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van (arbeids)veiligheid, ruimtelijke ordening of
milieu.
Strategisch Asset Management Plan (SAMP)
Het Strategisch Asset Management Plan (SAMP) geeft de richting aan waarnaar het asset
management systeem en de asset categorieën zich begeven. Daartoe omvat het:
1.

Een overzicht van de status per asset categorie

2.

Een plan voor de ontwikkeling per asset categorie

3.

Een overzicht van de grotere samenhangende plannen die meerdere asset categorieën
omvatten.

One pagers
Het beleid en de strategische plannen zijn per asset categorie verder uitgediept in separate
beleidsdocumenten, de zogenaamde One Pagers. Samen met het Asset Management Beleid en
het SAMP vormt dit de basis voor het Asset Management. De one pagers omvatten:
1.

Een beschrijving van eisen en richtlijnen waaraan de verschillende asset categorieën
moeten voldoen voor zover deze specifiek voor de betreffende asset categorie gelden.

2.

De norm die aan de performance van de asset gesteld wordt en de (stuur)informatie
die beschikbaar moet komen om te bepalen of de performance aan de maat is en de
koers van het beleid goed is.

3.

De plannen die uitgevoerd moeten worden om de gestelde doelen te behalen.

De eisen en rich tlijnen voor de verschillende asset categorieën zijn nader uitgewerkt in
onderliggende documentatie en memoranda, waarnaar met concrete referenties verwezen
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wordt. De One Pagers vormen de basis voor onder meer de systeem beleidsplannen en de
onderhoudsconcepten. Asset overstijgende zaken zijn opgenomen in Asset Management Beleid
of het SAMP.
Onderhoudsconcepten
In de onderhoudsconcepten is per systeem beschreven hoe het preventieve onderhoud
uitgevoerd moet worden. Het preventieve onderhoud is hierbij gebaseerd op de beschikbaarheidseisen aan de installaties en/of processen zoals deze zijn vastgelegd in de One Pagers en/of
de Gasunie Technische Standaard OSS-25-E2. Bij het opstellen van een onderhoudsconcept wordt
eerst het huidige onderhoud van alle functionele systemen onderbouwd met behulp van een
‘Failure Mode and Effect Analysis’ (FMEA). Vervolgens vindt een continue optimalisatie plaats
van de toegevoegde waarde van het preventief onderhoud op basis van de vereiste beschikbaarheid met behulp van een beschikbaarheidssimulatie (Reliability, Availability, Maintainability (RAM) modellering).
Systeembeleidsplannen
In Systeembeleidsplannen wordt het beleid vastgelegd ten aanzien van de instandhouding
van de functionaliteit en de beschikbaarheid van systemen. Dit beleid is afgeleid van het
algemene Asset Management Beleid of het specifieke beleid in de One Pagers. De systeembeleidsplannen geven als resultaat de daartoe noodzakelijke investeringen en organisatorische
maatregelen (aanwijzing focal points, taken Wtb en E&I e.d.). Systeembeleidsplannen geven
inzicht in de wijze waarop Operations structurele correctieve maatregelen treft. Preventieve
onderhoudszaken worden beschreven in onderhoudsconcepten.
Projectvoorstellen en Programma’s
In Projectvoorstellen worden voorstellen voor (overige) vervangingsinvesteringen, inspecties
of modificaties in (delen van het net) gedaan, die niet voortvloeien uit de systeembeleidsplannen, maar ad hoc tot stand komen. Over het algemeen gaat het bij projectvoorstellen om de meer kleinschalige activiteiten; de grootschalige investeringen, inspecties en
modificaties vinden vaak in een programma plaats. De noodzaak tot de activiteit wordt
onderbouwd met behulp van een risicoanalyse.
Asset Management Uitvoeringsplannen
Het brede scala aan voorstellen komt samen in diverse Asset Management Uitvoeringsplannen.
Ten behoeve van deze plannen wordt op basis van een risicoanalyse samen met een breed
scala aan randvoorwaarden een prioritering gemaakt in de voorgestelde uit te voeren
investeringen. De randvoorwaarden omvatten onder andere: gastransporttechnische
mogelijkheden, de organisatie (capaciteit, bezetting; zowel intern als extern (aannemers en
dergelijke)), juridisch kader (waaronder vergunningen), synergie met andere activiteiten,
financiële aspecten (het totaal beschikbare budget) en de invloed van en op regulier
onderhoud.
Het primaire Asset Management Uitvoeringsplan is de Portfolio Outlook die jaarlijks voor de
zomer wordt opgesteld en de basis vormt voor de gedetailleerde opsomming van alle vervangingsprojecten die in een jaar worden uitgevoerd in de Jaaropdracht Instandhouding die
voor het begin van een nieuw jaar door GTS aan haar asset service provider Operations in
opdracht wordt gegeven en waarin ook de SLA activiteiten en projecten zijn opgenomen.
2 Indien deze documenten verschillende eisen stellen gelden de eisen uit de one pager
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Afgeleide Asset Management Uitvoeringsplannen zijn het Investeringsplan (IP), het Netwerk
Ontwikkelingsplan (NOP) en het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD).
In de SLA GTS-Operations is vastgelegd welke activiteiten Operations regulier voor GTS
uitvoert.
Ondersteunende documenten met impact op de bestedingsportfolio: UTP en Gasunie
Technische Standaard
Uitgangspunten Technische planning (UTP)
In het handboek UTP worden uitgangspunten voor de ontwikkeling en het gebruik van de
transport infrastructuur en werkinstructies voor werkzaamheden binnen het planningsproces vastgelegd.
Het handboek is bedoeld voor de processen “infrastructuur ontwikkeling” en “gebruik
infrastructuur” en bevat de volgende informatie:
uuEen beschrijving van de planningsmodellen voor de ontwikkeling en het gebruik van de
transport infrastructuur.
uuUitgangspunten voor de ontwikkeling en het gebruik van de transport infrastructuur.
uuWerkinstructies hoe werkzaamheden binnen het planningsproces uitgevoerd worden.
Het planningsproces overstijgt afdelingsgrenzen. Werkinstructies die ontbreken in
afdelingshandboeken zijn hier opgenomen.
Het UTP geeft aan hoe het net en de delen waaruit het is opgebouwd gebruikt kan worden
en wat er met de beschikbare assets gedaan kan worden. De kenmerken van het bestaande
net zijn het gevolg van het beleid dat in het verleden gevoerd is; ze zijn een gegeven dat randvoorwaarden oplegt aan het actuele gebruik van het net en de toekomstige ontwikkelingen
daarin. Indien het beleid aangepast wordt waardoor de netconfiguratie wijzigt
(bijvoorbeeld: de reservepositie van compressoren), zal het UTP ook aangepast moeten
worden. Het UTP is volgend aan het Asset Management Beleid en de one pagers.
Gasunie Technische Standaard
Gasunie Transport Services gebruikt technische specificaties (Gasunie Technische Standaard)
om gestandaardiseerde systemen, middelen en technieken voor het ontwerp, de constructie
en de bedrijfsvoering van het gastransportsysteem te kunnen realiseren. Net als het UTP legt
de Gasunie Technische Standaard randvoorwaarden op aan het gebruik van de assets en is zij
gebaseerd op in het verleden vastgesteld beleid. Indien het beleid gewijzigd wordt, dient ook
de Gasunie Technische Standaard aangepast te worden. Er dient rekening mee gehouden te
worden dat dit enige doorlooptijd kan vergen.
In de Gasunie Technische Standaard OSS-25-E (“Functional requirements regarding
reliability, availability and maintainability of Gasunie assets”) zijn de beschikbaarheidseisen
voor de diverse asset categorieën opgenomen. Indien deze eisen afwijken van de beschikbaarheidseisen in de One Pager(s) prevaleren de eisen in de One Pager(s).
Terugkoppeling
Voor ieder goed functionerend Asset Management Systeem is het van belang dat er een
terugkoppeling is van de resultaten van het systeem naar het onderliggende beleid en
strategie. Dit vindt plaats door de periodieke rapportages over de (Key) Performance
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Indicators, de jaarlijkse management reviews, individuele evaluaties en het status overzicht
dat per asset categorie is opgenomen in het SAMP.

4.1.3

Herziening

Het Asset Management Beleid wordt minimaal eenmaal per twee jaar beoordeeld, zo nodig
aangepast en opnieuw vastgesteld door de Asset Manager.

4.2

Bedrijfswaarden

4.2.1

Beleidsuitgangspunten

Als kwantificering van de missie en de visie worden de onderstaande bedrijfswaarden
gehanteerd. Middels de Asset Management risicomatrix, beschreven in paragraaf 0, is een
toetsingskader vastgesteld voor al deze bedrijfswaarden. Deze risicomatrix vormt de basis
voor de systematiek van het maken van keuzes welke activiteiten er wel en welke er niet
uitgevoerd gaan worden. De bedrijfswaarden zijn:
Veiligheid
Wij nemen onze verantwoordelijkheid en hanteren een beleid dat er op gericht is om
aan hoge eisen voor veiligheid te voldoen en dit zodanig uit te dragen dat de omgeving,
onze medewerkers, medewerkers van voor ons werkzame bedrijven, omwonenden en
aangeslotenen èn het milieu beschermd worden.
Aan het grote belang van veiligheid wordt invulling gegeven door de belangrijke rol voor
procesveiligheid in de gehele levenscyclus van de assets: ontwerpfase, aanschaffase, bouw-/
constructiefase, beheer en onderhoudsfase, bedieningsfase en ontmantelingsfase.
Transportzekerheid
Wij staan voor betrouwbaar transport van gas. De indicator “aantal transportonderbrekingen” is een maatstaf voor de betrouwbaarheid van ons transport. Deze indicator is gericht
op het transport naar het overdrachtspunt tussen ons netwerk en een netwerk van een
regionale netbeheerder, een aangesloten industrie, een gesloten distributiesysteem of een
buitenlandse netbeheerder.
Milieu
Wij voeren onze activiteiten uit met aandacht voor het milieu en tijdens alle activiteiten
wordt getracht de belasting van het milieu zo laag mogelijk te houden. Wij gaan zorgvuldig
om met ons energiegebruik en onze afvalstromen en hanteren daartoe een milieuzorgsysteem volgens ISO14001. Wij streven naar een reductie van onze CO2 footprint door het
nemen van emissie reducerende maatregelen. Wij onderschrijven het belang van de energietransitie en stimuleren de toepassing en invoeging van groen gas in ons netwerk.
Reputatie
Wij willen negatieve berichtgeving aangaande onze prestaties op het gebied van de andere
bedrijfswaarden voorkomen. Daarmee is deze bedrijfswaarde sterk afhankelijk van de
andere bedrijfswaarden.
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Financiële Schade
Wij streven naar het minimaliseren van gebeurtenissen die leiden tot schade bij eindverbruikers en andere netbeheerders als gevolg van het niet voldoen aan onze transportverplichtingen én tot schade aan onze fysieke assets. Schade wordt uitgedrukt in financiële termen (€).

4.2.2 Juridisch Asset Management Beleid
Wet- en regelgeving is kaderstellend voor het te voeren Asset Management Beleid. Het
exacte kader is afhankelijk van het soort activiteit én de daarmee samenhangende assets.
Dit wordt “het juridisch kader” genoemd.

Internationale en Europese
wet- en regelgeving

Nationale weten regelgeving

Lokale weten regelgeving

Juridisch kader
voor GTS

Figuur 4.2 Juridisch kader

Het Juridisch Asset Management Beleid draagt actief bij aan het Asset Management Beleid
door te borgen dat het Asset Management, tegen zo laag mogelijke kosten en risico’s,
voldoet aan het juridisch kader. Hieraan wordt invulling gegeven door het:
uuvaststellen en bewaken van het exacte juridisch kader;
uubeïnvloeden van het juridisch kader en de ontwikkeling daarvan;
uuadviseren over de positionering binnen het juridische kader;
uuin geval van beoogde wijzigingen van het gastransportnetwerk beoordelen van en
adviseren over de juridische consequenties;
uubewerkstellingen van een juiste en ondubbelzinnige interpretatie van het juridische
kader door externe stakeholders;
uuoperationaliseren van beleid;
uuin het operationele gebied uitvoeren van taken met een complex juridisch karakter.
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4.3

Stakeholders van het Asset Managementsysteem

Het Asset Managementsysteem kent de onderstaande stakeholders. Per stakeholder zijn
de eisen en verwachtingen van deze stakeholders met betrekking tot Asset Management
weergegeven.
1. De Asset Owner
De asset owner, de algemeen directeur van GTS, wil dat de taken van GTS naar behoren
uitgevoerd (kunnen) worden, dat daarbij voldaan wordt aan alle voor GTS geldende weten regelgeving en dat beide zaken aantoonbaar zijn.
2. De Asset Manager
De Asset Manager, de Manager Assets, heeft het assestmanagementsysteem nodig om
zijn doelen en taken helder in beeld te hebben en om de service providers goed aan te
kunnen sturen.
3. De service providers
De service providers hebben het assestmanagementsysteem nodig om de taakstelling
voor hun afdelingen duidelijk te hebben.
4. De toezichthouders
Voor de toezichthouders, ACM en SodM, maakt het Asset Managementsysteem duidelijk
op welke wijze GTS invulling geeft aan haar wettelijke verplichtingen en hoe zij dit
aantoonbaar maakt.
5. Shippers
Vanwege het grote belang van deze klanten van GTS (zij contracteren immers de
capaciteit) wordt veel aandacht besteed aan het Customer Relation Management.
Daarbij speelt de capaciteitsbehoefte van deze klanten een grote rol.
6. Aangeslotenen
Direct aangesloten afnemers (bijvoorbeeld industrieën) en aangrenzende netwerkbeheerders hebben vanwege hun fysieke aansluiting belang bij een goed functionerend
gastransportsysteem inclusief aansluiting. Verder hebben zij te maken met de eisen die
GTS stelt aan hun installaties.
7. Burgers
In het kader van nieuwbouw en beheer en onderhoud worden burgers geconfronteerd
met de gevolgen van activiteiten van GTS. Bij grote(re) projecten wordt er dan ook
gestructureerd aandacht gegeven aan het omgevingsmanagement.
8. Belangenorganisaties
GTS heeft met enkele organisaties stelselmatig overleg over de activiteiten die van
belang zijn voor deze organisaties en hun leden. Het overleg met de land- en tuinbouw,
grote aangeslotenen en andere energiebedrijven zijn hier voorbeelden van.
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4.4

Algemene uitgangspunten

Onderstaande uitganspunten gelden voor alle assetcategorieën.
AM BELEID

Bron: Bedrijfswaarde

1.	Assets worden ontworpen, gebouwd, onderhouden en beheerd voor
hun verwachte levensduur; deze wordt vastgelegd in de one pager.

Compliance (doelmatigheidstoets toezichthouder);
Milieu

2.	Assets worden ontworpen, gebouwd, onderhouden en beheerd
volgens vigerende wettelijke regels en normen, bilaterale
overeenkomsten3 en conform interne standaarden en dienen daar
aantoonbaar aan te blijven voldoen. De genoemde eisen worden niet
met terugwerkende kracht van toepassing tenzij anders vermeld,
maar gelden wel bij renovatie.

Compliance (GTS houdt zich
aan de wet); Transportzekerheid; Veiligheid,

3. Informatie:

Asset Informatie
Management

a.	Kosten- en performance registraties dienen op een dusdanig
niveau plaats te vinden dat onderhouds- en vervangingsplannen
van assets kwantitatief onderbouwd kunnen worden.

Milieu

Compliance (WION),
Veiligheid

b.	Registratie van storingen dient mogelijk te zijn tot op tagnummerniveau zoals aangegeven in de P&ID; de kosten worden
geregistreerd tot op het niveau waarop het onderhoudsconcept is
geformuleerd.
c.	De geografische ligging van het leidingwerk behorende bij de
assets is op een passend detailniveau geregistreerd.
4.	Technische kwaliteitsdocumentatie (productinformatie, certificaten Compliance
e.d.) is aantoonbaar toegankelijk en beschikbaar. Bij nieuwe assets
dient dit bij de overdracht gerealiseerd te zijn. De document “MOC”
en “Afwijkingen van de GTS” zijn voor de aanvang van de constructie
getekend.
5.	Met het oog op de verduurzaming van de energievoorziening
dient in het ontwerp en het in bedrijf zijn van assets rekening te
worden gehouden met andere gassamenstellingen en gassen, zoals
gespecificeerd in memo LA 13.0609 in wisselende samenstellingen,
dus ook tegelijkertijd.

Milieu; Veiligheid

6.	Binnen de daarvoor overeengekomen kaders worden het
energiegebruik en de footprint verder verlaagd. Indien emissies niet
vermeden kunnen worden, dienen ze binnen de gestelde kaders
zoveel mogelijk onschadelijk gemaakt te worden.

Milieu; Compliance

7.	Assets dienen bestand te zijn tegen natuurrampen tot een niveau dat Veiligheid
resulteert in een lokaal acceptabel additioneel risico.
8.	Het algemene beleid voor alle assets geldt ook voor de hulpsystemen
waarvan die afhankelijk zijn (elektriciteit, water, riool, lucht, etc).

Compliance

3

3 Bilaterale overeenkomsten met invoeders, Neighbouring Network Operators en aangesloten industrieën.
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4.5

Risicomanagement

4.5.1 Algemeen
Ons risicomanagement voldoet aan de eisen in de NTA 8120 en is gebaseerd op de
beheersing van de bedrijfswaarden veiligheid, transportzekerheid, milieu, reputatie en
financiële schade onder de randvoorwaarde van het voldoen aan wet- en regelgeving. De
kern van de NTA8120 is risico-gestuurd Asset Management. Risicomanagement wordt
ingezet om te bepalen welke activiteiten wel en welke niet uitgevoerd gaan worden en
welke prioritering daarbij toegepast wordt.

4.5.2 Fysieke asset gerelateerd risicomanagement
Het risicomanagement wordt afgebakend door het feit dat het gaat om risico’s gerelateerd
aan fysieke assets (met een structureel en langere-termijn karakter). Deze afbakening is
weergegeven in onderstaande figuur. Afhankelijk van het gekozen toepassingsgebied, zijn er
verschillende risicoanalyse methoden in gebruik.

Veiligheid
Transportzekerheid
Milieu
Reputatie
Schade

Risico-analyses op:
- ontwerp (HAZOP, QRA, ...)
- ontwerp (RCA, REM, ...)
- werk in het veld (TRA, ...)

Technische
catergorieën

Bedrijfswaarden

Interne Controles (IC)

BOW-TIES

Asset
Management
Risicoregister

Risico-analyse voor
Projectvoorstellen
(A4-tjes)

Figuur 4.3 : Overzicht en samenhang van methoden voor risicoanalyse

Het blauwe blok representeert het managen van risico’s op aantasting van de bedrijfswaarden betrekking hebbend op de fysieke assets. De in de beoordeling geconstateerde
risico’s worden in het Asset Management Risicoregister opgenomen, waarmee ook de
opvolging wordt gevolgd.
In het onderste blok zijn de risicoanalyse methoden getoond die toegepast worden op
het ontwerp, het optimaliseren van de omvang en frequentie van het onderhoud en het
uitvoeren van specifieke taken of activiteiten.

4.5.3 Risico-inventarisatie en analyse
Wij willen een zorgvuldig en goed gebalanceerd risicomanagement bewerkstelligen, met
grote aandacht voor de daarmee gemoeide kosten. Daarom wordt gestreefd naar het
toepassen van een risicoanalysemethodiek die ten aanzien van het analyseren van een
ongewenste gebeurtenis in ieder geval de volgende eigenschappen heeft:
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uuGedegen en structureel opgebouwde inventarisatie van bedreigingen;
uuGoed overzicht van de consequenties (inclusief de kosten);
uuTransparante weergave van mitigerende maatregelen, inclusief het mitigerend
vermogen (effectiviteit);
uuAandacht voor de robuustheid van de mitigerende maatregelen (bedreigingen voor de
effectiviteit van deze maatregelen dienen inzichtelijk te zijn);
uuTransparante weergave van de mogelijkheden om bedreigingen voor de effectiviteit
van mitigerende maatregelen te verminderen of te beheersen;
uuMogelijkheden tot ranken van maatregelen op basis van effectiviteit en kosten
(efficiency).
De maatregelen ter beheersing van bedreigingen worden per levensfase beschouwd. De
methode die wordt gebruikt voor de risico analyse is de zogenaamde vlinderdas methode
(Engelse benaming “bow-tie”). De methodiek wordt op een asset categorie toegepast.
Getracht wordt om bedreigingen die tot de ongewenste gebeurtenis kunnen leiden, weg
te nemen. Indien dit niet of niet geheel mogelijk is, wordt met repressieve maatregelen
het risico verminderd door de faalkans met preventieve maatregelen te reduceren en/of de
consequentie te verkleinen. Ondanks alle genomen maatregelen zullen restrisico’s blijven
bestaan. Deze restrisico’s worden in de risico matrix geplot, waaruit blijkt in hoeverre het
risico gereduceerd is en de resultaten acceptabel zijn of tot vervolgacties nopen.
Naast de BowTie-methodiek zijn er nog andere manieren ter identificatie van risico’s voor de
assets.
Dit betreft risico’s die voortkomen uit andere typen van risicoanalyses die gedaan
worden en die gerelateerd zijn aan de fysieke assets. Ook uit de analyse van ongewenste
gebeurtenissen (incidenten, meldingen e.d.) komen oorzaken naar boven waarvan
geconstateerd kan worden dat dit een risico vormt, gerelateerd aan een asset categorie.
Tevens kunnen vanuit projectvoorstellen ten aanzien van individuele assets risico’s naar
voren komen.
Het proces is verder uitgewerkt in hoofdstuk 5

4.5.4 Asset Management Risicoregister
Voor het documenteren van risico-informatie is een risicoregister ingericht, waarin
risico’s en maatregelen worden opgenomen. Het AM Risicoregister is in beheer bij Asset
Management en bedoeld als ondersteuning van het gehele AM risicomanagement proces.
Het AM Risicoregister maakt het mogelijk de onderstaande stappen in het proces te volgen
(plan-do-check-act):

uu
Identificatie van risico’s
uu
Toetsing van risico’s
uuOntwikkelen maatregelen

uu
Prioritering maatregelen
uuUitvoeren maatregelen
uuBeoordeling effectiviteit uitgevoerde maatregelen
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Het Risicoregister bestaat uit drie deelregisters:
uuRisico’s geïdentificeerd met behulp van de bow-tie analyses en voorzien van barrieres

uu
Risico’s naar boven gekomen uit knelpunten, besproken in het Risico Expert Platform
(INTERN waaronder incidenten).
uuRisico’s voortkomend uit de onderhoudspraktijk (systeembeleidsplannen, onderhoudsconcepten, projectvoorstellen)

4.5.5 Kwantitatieve Risico Analyse
De mate waarin de buisleiding of inrichting een bedreiging vormt voor de omgeving
(EV, externe veiligheid) wordt vastgesteld middels de Kwantitatieve Risico Analyse
(QRA) conform het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BevB) en het Besluit Externe
Veiligheid Inrichtingen (BevI), waarvan de uitkomsten resulteren in een plaatsgebonden- en
groepsrisico.
De QRA resulteert in kwantitatieve risicobepalingen die beïnvloed kunnen worden door het
treffen van ontwerpmaatregelen of andere erkende maatregelen.

4.5.6 Veiligstelling tegen ongewenste inbreuken van buitenaf (security)
Wij beheren en besturen voor de samenleving vitale infrastructuur. Het Nederlandse
transportnet kan voor personen of organisaties met criminele en terroristische intenties een
doelwit vormen. Op deze bedreigingen wordt in afstemming met de overheid geanticipeerd,
waarbij methodisch risicoanalyse en ranking wordt toegepast. Standaarden hiervoor zijn
vastgelegd in interne documenten. ICT security maakt onderdeel uit van het beveiligingsbeleid.

4.6

Veiligheid

4.6.1 Veiligheidsbeleid – Algemeen
Voor het veiligheidsbeleid geldt in het algemeen:
1.

Wij geven invulling aan procesveiligheid voor de gehele levenscyclus van assets:
ontwerpfase, aanschaffase, bouw- en constructiefase, beheer- en onderhoudsfase,
bedieningsfase en ontmantelingsfase. Dit betekent dat de asset gerelateerde veiligheidsaspecten, voor zowel arbeidsveiligheid als externe veiligheid voortkomen uit
procesveiligheid.

2.

Procesveiligheid betreft het veilig ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, in gebruik
nemen, gebruiken, onderhouden en uit gebruik nemen van installaties en daarin
lopende processen. Daarmee omvat procesveiligheid zowel technische, organisatorische als arbeidsveiligheidsaspecten. Het ‘off-spec’ zijn van getransporteerd gas wordt
gezien als onderdeel van procesveiligheid omdat de veiligheid bij afnemers in het
geding kan zijn.

3.

Procesveiligheid omvat (Zie Fig. 1):
−− Delen van Arboveiligheid (veilig kunnen werken aan de assets);
−− Externe veiligheid (veiligheid naar de omgeving);
−− Technische Veiligheid (volledig);
−− Explosie Veiligheid (volledig).
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Externe
veiligheid

Arbeidsveiligheid

Procesveiligheid
Explosie
veiligheid
Techinsche
veiligheid

Figuur 4.4: Veiligheidsonderwerpen en relaties

4.

Wij hebben aanvullend op het risicomanagementsysteem een tweetal Veiligheidsmanagement systemen geïmplementeerd:
−− Veiligheidsmanagementsysteem conform NEN 3655 voor leidingen;
−− Veiligheidsmanagementsysteem conform NTA 8620 voor installaties.

Binnen deze veiligheidsmanagementsystemen worden veiligheidsrisico’s structureel geïdentificeerd, beoordeeld en beheerst. De resultaten van dit proces worden vastgelegd in een
separaat veiligheidsrisicoregister, gekoppeld aan het Asset Management risicoregister.
Het beleid van GTS ten aanzien van veiligheid is gelijk aan dat van N.V. Nederlandse Gasunie.

4.6.2 Veiligheidsbeleid - Specifiek
In deze paragraaf worden de meer specifiek van toepassing zijnde veiligheidsbeleidsaspecten besproken.
1. Wet en Regelgeving:
Voor het Veiligheidsbeleid is wet- en regelgeving kaderstellend en daarmee in belangrijke
mate bepalend. Deze relevante wetgeving betreft:
−− Voor leidingen moet worden voldaan aan het ‘Besluit externe veiligheid
buisleidingen’ (Bevb).
−− Voor installaties moet worden voldaan aan het ‘Besluit externe veiligheid
inrichtingen’ (Bevi). Voor de meer eenvoudige installaties/inrichtingen moet worden
voldaan aan het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
−− Voor installaties die vallen onder het regime van het Besluit risico’s zware ongevallen
2015 (BRZO2015), moet daarnaast worden voldaan aan de aanvullende eisen die
daaruit voortvloeien.
2. Arbeidsveiligheid en Gezondheidsaspecten
Wanneer gezondheidsaspecten een duidelijke relatie hebben met de assets en de
beheersing daarvan asset gerelateerde investeringen vergen vormen deze gezondheidsaspecten onderdeel van het Asset Management-risicosysteem. De input loopt via het
knelpuntenregister vanuit het veiligheidsrisicoregister. De invoer in het veiligheidsrisicoregister zal (veelal) via de bedrijfsbrede RI&E verlopen.
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3. Technische veiligheid
Een deelaspect binnen procesveiligheid is de technische veiligheid: het betreft hier specialistische aspecten met betrekking tot de integriteit van het gastransportsysteem en
daarbij behorende installaties en inspecties op het gebied van de technische veiligheid
van drukhouders en gasinstallaties.
4. Externe invloeden
Vooral bij pijpleidingen wordt de veiligheid ook beïnvloed door externe bedreigingen
(‘external interference’) zoals mechanische schade ten gevolge van graven of ploegen
door ‘derden’ of bijvoorbeeld ankeren van schepen, schade door andere activiteiten
die bijvoorbeeld galvanische corrosie veroorzaken of mechanische beschadiging door
brokstukken van falende windmolens. Wij hebben beleid ontwikkeld om dit soort
externe invloeden te voorkomen. Hierbij maken wij onder andere gebruik van het in het
kader van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) ontwikkelde
instrumentarium, de zogenaamde KLIC-meldingen
5. Explosieveiligheid
Explosieveiligheid omvat het vermijden van onveilige situaties bij het eventueel
vrijkomen van brandbare stoffen door de kans op de vorming en/of het ontsteken van
brandbare mengsels te beperken of te minimaliseren. Wettelijk gezien valt explosieveiligheid onder arbeidsveiligheid, maar we beschouwen dit tevens als onderdeel van
procesveiligheid. Oplossingen worden dan eerder in de veiligheidsketen gezocht en
bovendien wordt het onderwerp dan niet beperkt tot zonering en EX-gecertificeerde
apparatuur. Hiermee omvat explosieveiligheid ook het voorkomen van bronnen
(voorkomen is beter dan beheersen).
6. Externe veiligheid
Externe veiligheid is een begrip uit het Bevi en het Bevb. Het beschrijft de kans dat
personen in de omgeving van onze assets slachtoffer worden van een ongeval met gas.
Voor een deel zijn de oplossingsaspecten voor het verminderen van veiligheidsaspecten
naar de omgeving direct procesveiligheid gerelateerd (bron-maatregelen: verminderen
kans op optreden, verminderen uitstroomhoeveelheid). Voor een ander deel betreft het
effect- en omgevingsmaatregelen.
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4.7

Financiële Kaders

4.7.1

Economische afwegingen

Wij streven naar het minimaliseren van totale kosten met behoud van onze ‘license to
operate’. Wij maken hiervoor gebruik van een Total Cost of Ownerschip methodiek.

4.7.2 Levensduur assets
De assets worden ontworpen, gebouwd, onderhouden en beheerd voor hun verwachte
levensduur; deze wordt vastgelegd in de one pager.

4.8

Duurzaamheid

Wij voeren onze activiteiten uit met aandacht voor het milieu en tijdens alle activiteiten
wordt getracht de belasting van het milieu zo laag mogelijk te houden. Daarom is milieu
een van de vijf bedrijfswaarden. Dit vertaalt zich in het volgende beleid ten aanzien van de
assets:
1.

Het standaard oog hebben voor het milieu bij alle activiteiten van ontwerp, aanschaf,
aanleg, bedrijven en verwijderen van alle assets.

2.

Het zoeken naar kansen en innovaties waardoor het milieu verder kan worden
ontzien.

3.

Naast het reduceren van de CO2 footprint is er ook de ambitie om de emissie van
andere vervuilende stoffen te beperken.

Wij ondersteunen groen gas als efficiënte energiedrager en spannen ons in om de
invoeding van hernieuwbare gassen op energetisch efficiënte wijze mogelijk te maken. Wij
ondersteunen de invoeding van hernieuwbare gassen in zowel ons transportnetwerk als de
netwerken van regionale distributiebedrijven. Om deze ontwikkeling te bevorderen werken
we aan het verlagen van financiële en technische barrières voor invoeding en transport
onder meer door het toevoegen van nieuwe functionaliteit aan het transportnetwerk.

4.9

Capaciteitsmanagement

Shippers kunnen entry- en exitcapaciteit boeken. Het is onze taak om , in een ontkoppeld
entry-exitsysteem, deze capaciteiten op ieder moment beschikbaar te hebben. Ten aanzien
van de kleinverbruikers geldt daarbij bovendien dat deze markt beleverd moet kunnen
worden in een situatie die zich voordoet bij een gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur
van -17 °C, overeenkomend met een waarschijnlijkheid van eens per 50 jaar4.
Om te bereiken dat de beschikbare hoeveelheid transportcapaciteit toereikend is, wordt
periodiek een capaciteitsplanning opgesteld voor zowel de lange als korte termijn. Voor
beide periodes wordt vervolgens een knelpuntanalyse verricht.
uuDe capaciteitsplanning en knelpuntanalyse wordt in een jaarlijkse cyclus uitgevoerd
met de volgende stappen:
uuMarktontwikkeling op de Europese en Nederlandse gasmarkt.
uuNetwerkontwikkeling op de Europese en Nederlandse gasmarkt.
uuOntwikkelingen op gebied van gaskwaliteit op de Europese en Nederlandse gasmarkt.

4  Algemene Maatregel van Bestuur van 13 april 2004, houdende regels inzake voorzieningen in verband met de leveringszekerheid (Besluit leveringszekerheid Gaswet).
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uuVaststellen van de uitgangspunten voor de technische planning en actualiseren van de
netwerkmodellering (PLATO/MCA/Stacato).
uuCapaciteitsprognoses voor alle netwerkpunten.
uuOntwikkelen van scenario’s teneinde de zwaarste transportbelastingen te kunnen
bepalen.
uuDoorrekenen van het netwerk voor het toetsen van de capaciteit die op de
netwerkpunten beschikbaar kan worden gesteld.
uuVaststellen en vrijgeven van de capaciteit die op de veilingpunten zal worden
aangeboden.
uuDoorrekenen van het HTL- en RTL-netwerk om knelpunten te bepalen.
uuVaststellen van de knelpunten die een investeringsmaatregel vergen dan wel een
operationele maatregel

4.10 Technical Compliance Management
Ons Technical Compliance Management (TCM) beschrijft het proces om te voldoen aan
interne eisen en aan wet- en regelgeving ten aanzien van onze assets. De opzet voldoet aan
de vereisten van de NTA 8120:2015, de NEN 3655 en de NTA 8620:2016.
Het proces is ingericht gebruikmakend van de richtlijnen in de ISO 19600 “Compliance
management systemen”. Daarmee kan aangetoond worden dat voldaan wordt aan de
interne eisen en aan de nalevingseisen van wet- en regelgeving met betrekking tot Technical
Compliance. Hieronder vallen:
uuhet inzichtelijk maken van de wet- en regelgeving die betrekking heeft op de assets;
uuhet beleggen van de taken m.b.t. de uitvoering;
uuhet monitoren van (non-)compliance zaken en
uucommuniceren en het rapporteren over de status van het TCM.
In het kader van TCM wordt wet- en regelgeving bijgehouden en vastgelegd in het Register
van wet-en regelgeving. Vanuit wet- en regelgeving en normen, die op grond van technische
wettelijke eisen en die ten behoeve van het borgen van de systeemprestatie binnen de
gestelde scope van belang zijn, worden normindexen, bijbehorende beheersmaatregelen en
registraties bijgehouden. Verder worden alle inspecties die door toezichthouders worden
uitgevoerd bij inrichtingen en pijpleidingen, bij beheerders en bij de centrale beheerder,
geregistreerd inclusief de afwijkingen die daarbij zijn vastgesteld.
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4.11 Levenscyclus
Asset Management richt zich op de gehele levenscyclus van assets. Op hoofdlijnen wordt
hier aangegeven welke beleidsuitgangspunten van toepassing zijn voor de verschillende
levensfasen.
Onder instandhouding wordt het beleid benoemd op de gebieden asset performance en
asset integriteit. Dit is de nadere uitwerking van de term “kwaliteit” in de NTA8120.
Tabel 1: Beleidskaders voor de verschillende levensfases
Levensfase asset

Beleidskader

Verkrijgen

Ontwerp:
Ontwerpuitgangspunten volgen uit het Asset Management beleid en de onse
pagers en zijn vastgelegd in Gasunie Technische Standaard.
Capaciteitsplanning:
Uitgangspunten Technische Planning zijn vastgelegd in het document UTP.

Instandhouding

Onderhoud:
Optimalisatie van onderhoud , inclusief vervanging, vindt plaats op basis
van risicoanalyses en binnen de kaders van de eisen aan asset performance,
integriteit en veiligheid. In systeembeleidsplannen wordt de strategie voor
de komende jaren vastgelegd op het gebied van onderhoud en vervanging van
systemen. Als er aanpassingen aan het onderhoud worden voorgesteld, dan
wordt dit vastgelegd in onderhoudsconcepten.
Asset Performance:
De performance op object niveau wordt zeker gesteld middels individuele
eisen aan de asset categorieën, vastgelegd in de one pagers en de Gasunie
Technische Standaard OSS-25-E. De normstelling is grotendeels gebaseerd op
de gerealiseerde prestaties in het verleden die zich bewezen hebben als een
acceptabele prestatie.
Asset Integriteit:
Waarborging van de integriteit van leidingen wordt bereikt middels een
tweevoudig protectiemechanisme. Deze mechanismen kunnen bestaan uit
coating, kathodische bescherming dan wel inspectie/onderhoud.

Bediening

Centrale bediening door de Centrale Commando Post (CCP)
Lokale bediening door Operations

Buiten gebruikstelling en/of
verwijderen

Beleidsdocument buiten bedrijf stellen van leidingen, stations en installaties.
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4.12 Standaardisatie en innovatie
4.12.1 Standaardisatie
Wij streven naar het ontwikkelen en in stand houden van eenduidige voorschriften (regels,
tekeningen, specificaties enz.), om te bereiken dat routinematige technische activiteiten
veilig, uniform, effectief en efficiënt worden uitgevoerd, alsmede te bereiken dat risico’s
aantoonbaar op het gewenste niveau kunnen worden beheerst. Daarbij wordt uitgegaan
van mondiale (ISO), Europese (EN) en nationale (NEN) normen en van standaarden van
leveranciers. In veel gevallen vormt de Gasunie Technische Standaard een aanvulling op,
of een nadere uitwerking van, nationale en internationale geaccepteerde technische
voorschriften, overheidsvoorschriften of door de overheid aangegeven normen. Het
toepassen van de Gasunie Technische Standaard is verplicht. Afwijken is mogelijk doch dient
gemotiveerd, gedocumenteerd en goedgekeurd te zijn.
Voor de langere termijn willen wij standaardisatie op basis van externe normen (ISO, EN
en NEN) versterken en het ontwikkelen cq. toepassen van interne specificaties beperken.
Dit geldt in nog sterkere mate voor productnormen: aanvullende eisen dienen te worden
vermeden. Daarom zijn wij actief in externe standaardisatie activiteiten.

4.12.2 Innovatie
Wij hebben de overtuiging dat onderzoek en innovatie (op het gebied van Asset
Management) een onmisbaar onderdeel vormen van continue verbetering. Innovatieve
ideeën, gerelateerd aan de bedrijfswaarden, worden actief ondersteund. Innovatieprojecten
zijn altijd gekoppeld aan onze strategie. De onderstaande principes zijn van toepassing op
Innovatie Management:
1.

Wij willen de regie nemen op innovaties voor onze assets

2.

Innovatie vindt tussen mensen plaats, waarbij zij met passie en nieuwsgierigheid op
elkaars ideeën en talenten bouwen.

3.

Technologische ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd.

4.

Knelpunten worden, waar mogelijk, middels een iteratieve aanpak, klein starten,
experimenteren, leren, bijstellen en overzichtelijk opschalen, aangepakt.

5.

We werken met teams, samengesteld uit professionals van verschillende afdelingen,
om integraal leren te bevorderen en vakgebieden te verbinden.

6.

De teams werken effectief en efficiënt op basis van “pressure cooker” technieken,
beperkt in tijd en middelen.
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4.13 Asset Informatie Management
4.13.1 Algemeen
Asset Informatie kan onderverdeeld worden in twee categorieën:
1.

Wettelijk vereiste informatie: Gaswet, Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer
elektriciteit en gas (MRQ), overige wet- en regelgeving.

2.

Overige informatie noodzakelijk voor een goede uitvoering van Asset Management.

Asset informatie betreft bovengrondse en ondergrondse infrastructuur Naast gegevens
over ligging/locatie, materialen, afmetingen en dergelijke (primaire/statische data), worden
ook toestandsinformatie en asset prestaties geregistreerd (secundaire/ dynamische data).
Asset informatie wordt opgeslagen in diverse informatiesystemen. Een deel van deze
systemen bevat informatie die onder de definitie van bedrijfsmiddelenregister (BMR) valt,
zoals beschreven in de MRQ (artikel 17). Informatiesystemen vallen, zodra zij door de MRQ
vereiste informatie bevatten, onder de definitie van bedrijfsmiddelenregister.
uuDe systemen die (fysieke) asset informatie van het BMR bevatten zijn:
uuEAGLE (voor het beheer van geografische informatie)
uuSAP PM (Plant Maintenance, voor administratieve ondersteuning van het onderhoud)
uuDDS (voor het beheer en raadplegen van tekeningen)
uuDIS (voor het beheer en raadplegen van documenten)

4.13.2 Verantwoordelijkheden

uu
Asset management is eigenaar van de (gereguleerde) asset informatie betreffende het
gastransportsysteem
uuAsset management is eigenaar van het Asset Management – Logisch Data Model
uuDe service providers zijn beheerder van de data

4.13.3 Beleidsprincipes
De onderstaande principes zijn van toepassing op de asset informatie en de systemen
waarin deze wordt opgeslagen:
1.

Registratie van asset informatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen, incl. de
zorgplicht

2.

Asset informatieregistratie, -uitwisseling en -ontsluiting is consistent met het Asset
Management - logisch data model.

3.

Asset informatie kan zowel intern als extern, effectief en efficiënt geautomatiseerd
(reproduceerbaar) gedeeld worden conform internationale standaarden.

4.

Asset informatie voldoet aan de normen van juistheid, tijdigheid en volledigheid

5.

Asset Informatie Management moet in lijn zijn met het realiseren van de bedrijfswaarden van GTS (en daarmee de GTS strategie). Asset informatie voldoet aan de
intern gestelde eisen. Er is één (virtueel/logisch) Asset Information Store (AIS),
waarin assets en toestandsdata eenduidig benaderd kunnen worden.

6.

Bronbestanden zijn digitaal. Het bronsysteem van uniek identificeerbare asset
objecten is nooit een documentsysteem

7.

Asset Informatie omvat de gehele levenscyclus van een asset.

8.

Asset informatie moet zo vroeg mogelijk opslagen worden, d.w.z. tijdens het
ontstaan van die informatie.
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9.

Het asset informatiebeheer voldoet aan de eisen ten aanzien van van toepassing
zijnde (ICT) security eisen

10. Databeheer vindt plaats conform industrie standaards en ICT principes t.a.v. data.
11. Datakwaliteitsverbeteracties dienen aantoonbaar juist te zijn en worden alleen
uitgevoerd als gegarandeerd is dat de kwaliteit voor de toekomst geborgd is.
12. Van alle vastgelegde asset informatie is de bron en kwaliteit (metadata) bekend.

4.13.4 Risicobenadering
De vereiste kwaliteit van informatie moet in overeenstemming zijn met het belang van de
informatie voor de op basis van deze informatie aangestuurde processen en/of activiteiten.
Deze kwaliteitsnormering is risico gebaseerd.
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5. Nadere uitwerking risicomanagementproces
5.1

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor het risicomanagementproces
uuHet risicomanagement systeem is ingericht volgens internationale standaards
en richtlijnen (ISO55000, ISO31000, PAS55) en nationale standaards (NTA8120,
NTA8000,NTA8620) zoals die gelden in de wereld van netbeheerders.
uuRisico’s worden zowel via een Top-Down proces als mede via een Bottom-Up proces
geïdentificeerd.
uuRisico’s worden met de door GTS vastgestelde Asset Management risicomatrix
beoordeeld.
uuRisico’s worden vastgelegd en beheerd in een asset risicoregister.
uuHet uitvoeren van het beleid voor onderhoud en beheer en de uitvoering van projecten
is belegd bij Operations & Projects. Operations & Projects heeft een systeem hiervoor
ingericht. Onderdeel van dit systeem is het Operationeel Verbeter Panel (OVP).
uuRisico’s en strategische speerpunten kunnen rechtstreeks leiden tot projecten. De
verzameling van deze projecten wordt beheerd in de portfolio (OPEX en CAPEX).
uuVoor de uitvoering van de projecten is een eigen projectbeheersysteem ingericht
(lessons learned).
Hieronder volgt een schematisch overzicht van het beheer van de risico’s binnen Asset
Management systeem.

SLA-management
Top down
Onderhoud en beheer

Strategie en Beleid

Projecten

Risico

Portfolio

Risicoregister

Portfolioregister

Asset management

Uitvoering

Figuur 5.1. Schematisch overzicht risicomanagement systeem

5.2

Opbouw en samenhang van het risicomanagementsysteem

Onder verwijzing naar figuur 1, schematisch overzicht van het risicomanagementsysteem,
wordt de opbouw en de samenhang in meer detail uitgewerkt. Hierbij worden alle norm
elementen langsgelopen van het risicomanagementsysteem vanuit het perspectief van
ISO55000, PAS55, en NTA8120.
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5.2.1 Context
Binnen GTS is sprake van een risico bouwwerk zoals in onderstaande figuur aangegeven.

Veiligheid
Transportzekerheid
Milieu
Reputatie
Schade

Risico-analyses op:
- ontwerp (HAZOP, QRA, ...)
- ontwerp (RCA, REM, ...)
- werk in het veld (TRA, ...)

Technische
catergorieën

Bedrijfswaarden

Interne Controles (IC)

BOW-TIES

Asset
Management
Risicoregister

Risico-analyse voor
Projectvoorstellen
(A4-tjes)

Figuur 5.2. Overzicht en samenhang van methoden voor risicoanalyse

Het blauwe blok representeert het managen van risico’s op aantasting van de bedrijfswaarden betrekking hebbend op de fysieke assets. GTS streeft er naar om daar waar dat
gezien de gemaakte afspraken mogelijk is, de bow-tie toe te passen, daar deze zich niet
beperkt tot veiligheidsaspecten maar ook mitigerende maatregelen en de effectiviteit
daarvan inzichtelijk maakt. De in de beoordeling geconstateerde risico’s worden in het
Asset Management Risicoregister opgenomen. De asset gerelateerde risico’s zijn slechts één
aspect van het risicomanagement bouwwerk.
In het bovenste blok van de figuur zijn de risicoanalyse methoden getoond die uitgevoerd
worden ten behoeve van de meer generieke en algemene risico inventarisaties.
In het onderste blok van de figuur zijn de risicoanalyse methoden getoond die uitgevoerd
worden ten behoeve van het op risico’s onderzoeken van het ontwerp; het optimaliseren
van de omvang en frequentie van het onderhoud en voor het analyseren van de risico’s die
verbonden zijn aan het uitvoeren van specifieke taken of activiteiten.
Beide risicoanalyses bouwstenen zijn verbonden met het blauwe blok welke de asset
gerelateerde risicoanalyses weergeeft. De diverse bouwstenen van het risicomanagement
bouwwerk zijn verbonden met elkaar. In onderstaande schema wordt een detaillering van de
samenhang gegeven.
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Register/database
Generieke en algemene
risicoanalyses
(ORA, SRA, IC)

Risico Expert
Platform
o.l.v. AM
risicomanager

GTS en GGS

Overleg

Uitwerking Top down

Bow-tie expert
team

Risico analyse

Bow-ties
risicoanalyses op
assetcategorieën

Beoordeling AM risicomanager
(gedelegeerd door directievert.
GTS en GGS)
AM Risicoregister

Portfolio Register

Lijnmanagement
Operations, Veiligheid

AM

“knelpuntenregister”

Veiligheids
management systeem

o.a. Risico analyses op
Onderhoud

o.a. Risico analyses op
Werk in het veld

Lessons Learned
overleg

o.a. Risico analyses op
Ontwerp

Identificatie
GTS en GGS

Lesson learned
database

Veiligheid Verbeter
Panel

Veiligheids
register

Operationeel Verbeter
Panel

Projects
management systeem

Structurele risico’s uit
Projectvoorstellen
Operations

“knelpuntenproces”
“Accident-meldingen”

Figuur 5.3. Overzicht van de samenhang van de deelsystemen in het risicomanagement systeem

Er is een platform ingericht (Risico Expert Platform) om alle elementen procesmatig met
elkaar te verbinden. Hierna volgt een schematisch overzicht.
Top-Down

Knelpunten
verzamelen

Knelpunten
beoordelen

Risico
Indentificatie

Risico
beoordelen

Bepalen beheersmaatregelen

Beoordelen
effect
Bottom-Up

Figuur 5.4 Schematisch overzicht scope Risico Expert Platform

- 45 -

Prioriteren
maatregelen

Uitvoeren
maatregelen

Uitwerking Bottom up

Onderhouds management
systeem

Gasunie Transport Services

5.2.2 Risico-identificatie
uuBronnen van nieuwe geïdentificeerde risico’s zijn ORA’s, SRA’s, BowTie, QRA’s, studies,
Operationeel Verbeter Panel, Lessons Learned, RIE, SIL ,LOPA en veiligheidsincident
rapportages
uuAlle nieuw geïdentificeerde issues worden via het knelpunten proces getrechterd en
beoordeeld. Deze trechter vormt een belangrijke stap in de verbinding van de diverse
risicomanagement systemen in het bouwwerk naar het asset risicomanagement
systeem.
uuOutput van dit proces zijn de geïdentificeerde risico’s.

5.2.3 Risicobeoordeling
uuGeïdentificeerde risico’s worden beoordeeld door een deskundigen panel via een
kwalitatieve risico beoordeling of er wordt gebruik gemaakt van de BowTie-methodiek.
uuBeoordeelde risico’s worden vastgelegd en beheerd in het risicoregister.
uuEen overzicht van de grootste geïdentificeerde risico’s wordt gegeven in (het
vertrouwelijke) hoofdstuk 9.

5.2.4 Ontwikkelen van beheersmaatregelen
uuIn de GTS risicomatrix zijn de risico toleranties aangegeven in kleuren. De matrix kent 4
toleranties (rood, oranje, geel groen).
uuVoor risico’s die niet acceptabel zijn (rood) worden direct maatregelen getroffen. Deze
zijn terug te vinden als projecten in de portfolio of als werkinstructies i.v.m. veiligheid.
uuVoor risico’s die niet gewenst zijn (oranje), worden planmatig en structureel
maatregelen getroffen. Deze worden via beleid door vertaald naar onderhoud en
beheer dan wel projecten.
uuVoor risico’s die acceptabel zijn onder voorwaarden (geel) geldt dat deze worden
gemonitord, onder toepassing van ALARA (as low as reasonably achievable) en op
voorwaarde van performance monitoring en een periodieke evaluatie van barrières, de
LoD’s (Lines of Defense), of beheersingsmaatregelen door middel van audits of veiligheidsstudies
uuVoor risico’s die acceptabel zijn zonder voorwaarden (groen) worden geen aanvullende
maatregelen genomen. Deze worden opgenomen in het risicomanagementsysteem en
gevolgd in het perspectief van het continue verbetermanagementproces.
uuHet is mogelijk dat een niet acceptabel risico niet verder kan worden verminderd en
als zodanig door de directie is geaccepteerd. Dit laatste dient dan schriftelijk te zijn/
worden vastgelegd.

5.2.5 Prioriteren van beheersmaatregelen
uuBij het bepalen van de prioritering van beheersmaatregelen is in eerste instantie de
risico tolerantie maatgevend.
uuProgramma’s (zoals GNIP) kennen binnen de kaders van het programma een prioriteringsmethodiek waarbij de GTS matrix wordt toegepast.
uuAlle andere projecten in de portfolio worden tweewekelijks besproken.
uuVeiligheidsrisico’s worden binnen de afdeling Veiligheid beoordeeld onder gebruik
making van een risicomatrix die compliant is aan de wetten en eisen op het gebied van
veiligheid. Hierbij zijn er aanvullingen toegepast die afwijken van de GTSmatrix met
name in de normering van de stappen.
uuEen nadere toelichting is te vinden in paragraaf 5.6.
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5.2.6 Uitvoeren van maatregelen
In principe worden alle uit te voeren maatregelen uitbesteed aan Operations & Projects.
Afspraken over werkwijzen, rapportages en verwachte prestaties zijn omschreven in de SLA
tussen GTS en Operations & Projects.

5.2.7 Beoordeling effect van de maatregelen
Jaarlijks vindt er een directie beoordeling plaats van de werking van het Asset Management
Systeem. Hierbij krijgt risicomanagement specifieke aandacht. Periodiek worden het
Asset Mangement Beleid en het Strategisch Asset Management Plan beoordeeld en
geactualiseerd.

5.3

De BowTie-methodiek en de relatie met het risicoregister

De methode die door GTS wordt gebruikt voor de risico-analyse op asset categorieën is
de zogenaamde vlinderdasmethode (vaak aangeduid met de Engelse benaming bow tie). De
onderstaande figuur brengt de methode schematisch in beeld.

Bedreiging 2

Barriere 1

Barriere A

Consequentie A
C3

Bedreiging 2

Bedreiging 3

Barriere 2

Potentieel gevaar
(ongewenste
gebeurtenis)

Barriere 3

Barriere B

C0

C2

Consequentie B
C2

Barriere C

C1

C3

C0

C1

Consequentie C
C3

C0

C1

C3

Figuur 5.5 Bowtie methodiek

De BowTie-methode is een semi-kwantitatieve methode die, uitgaande van een bepaalde
ongewenste gebeurtenis en de kans daarop, de potentiële gevolgen en de effectiviteit
van mitigerende maatregelen transparant in beeld brengt. De ongewenste gebeurtenis is
centraal geplaatst en de bedreigingen die daartoe leiden zijn aan de linkerkant zichtbaar
gemaakt Consequenties van de ongewenste gebeurtenis worden aan de rechterzijde van het
schema getoond. Zowel voor de bedreigingen als voor het waar worden van de mogelijke
consequentie, zijn barrières te plaatsen (ook wel preventieve resp. repressieve maatregelen
genoemd).
GTS gebruikt de methode ook om de efficiency van de mitigerende maatregelen (barrière
waarden) inzichtelijk te maken en daardoor te kunnen ranken.
Ondanks alle genomen maatregelen zullen restrisico’s blijven bestaan. Deze restrisico’s
worden in de GTS risicomatrix geplot, waaruit blijkt in hoeverre de resultaten acceptabel
zijn of tot vervolgacties nopen.
Bij de inventarisatie van bedreigingen in een BowTie expertgroep sessie is de methode
die wordt gehanteerd om per bedrijfswaarde een inventarisatie te maken van potentiele
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bedreigingen. Dit levert een overzicht op van overlappende consequenties die impact
kunnen hebben op meerdere bedrijfswaarden.
In het risicoregister zijn per asset categorie deze gelijksoortige gebeurtenissen geclusterd
tot één gebeurtenis. Een risico is daarmee gedefinieerd als een gebeurtenis die impact heeft
op 1 of meerdere bedrijfswaarden.
In de BowTie analyse worden maatregelen (barrières) geformuleerd om de potentiele
bedreiging te voorkomen. In het risicoregister wordt uiteindelijk het restrisico opgenomen.
Het restrisico is het risico dat overblijft na doorvoering van de genoemde maatregelen. In
het risicoregister wordt de status gevolgd van de mitigerende maatregel.
De BowTie analyses worden periodiek herhaald. Na iedere update van een BowTie analyse
wordt het risicoregister ge-update met de wijzigingen die uit de BowTie analyse naar voren
zijn gekomen.

5.4

Toetsing van risico’s

Na een analyse van de risico’s moeten deze worden beoordeeld. Binnen GTS wordt een
uniforme risicomatrix gehanteerd. De matrix wordt, als het gaat om veiligheid tevens
gebruikt in de BRZO scenario’s (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) maar ook in de RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie). Hoewel Externe veiligheid en de veiligheidsrisico’s vallende
onder het PBZO van Gasunie ook onderhevig zijn aan externe regelgeving en dus vaak via
QRA’s separaat worden beoordeeld, worden deze veiligheidsrisico’s ook mee beoordeeld met
deze procedure.
De risicomatrix bestaat in feite uit vijf matrices voor de verschillende bedrijfswaarden. De
matrix is geschikt voor een onderlinge afweging van risico’s vastgesteld voor verschillende
bedrijfswaarden door het toepassen van wegingsfactoren tussen de verschillende bedrijfswaarden.
Bedrijfswaarde
Schade

Reputatie

Frequentie vanvoorkomen per jaar
Transportzekerheid

Persoonlijke
veiligheid

I

II

III

IV

V

0,0001-0,001

0,001-0,01

0,01-0,1

0,1-1

1-10

L

L

L

M

M

1k€ < S < 10k€

Klein milieu
incident

Interne
commotie

Kleine
verstoring

Gering
letsel of
gezondheids
effect (max
EHBO)

B

10k€ < S <
100k€

Matig milieu
incident

Lokale
commotie

Matige
verstoring

Licht letsel of
gezondheids
effect (RWC,
MT)

L

L

M

M

H

C

100 k€ < S
< 1M

Behoorlijk
milieu
incident

Regionale
commotie

Behoorlijke
verstoring

Ernstig
letsel of
gezondheids
effect (LTI)

L

M

M

H

C

D

1M€ < S <
10M€

Ernstig milieu
incident

Nationale
commotie

Ernstige
verstoring

Blijvende
invaliditeit
tot 1 dodelijk
slachtoffer

M

M

H

C

C

E

> 10 M€ < S <
100M€

Catastrofaal
milieu
incident

Internat.
commotie

Catastrofale
verstoring

Meerdere
dodelijke
slachtoffers
(1-10)

M

H

C

C

C

A

Ernst/gevolg

Milieu

Figuur 5.6: GTS Risicomatrix
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5.4.1. Risicobeoordeling
Het beoordelen van het risico bestaat uit de inschatting van:
uuhet potentiële gevolg (effect) van de ongewenste gebeurtenis, en
uude frequentie van optreden van het ongewenste gevolg.
Zowel het gevolg als de frequentie zijn onderverdeeld in 5 categorieën, welke in de matrix
zijn ondergebracht. De combinatie van frequentie en gevolg levert een plaats op in de
risicomatrix: het risico. Het inschatten van gevolg en frequentie is in hoge mate een
kwalitatieve handeling; zowel gevolgen als frequenties zijn vaak met de nodige onzekerheid
omgeven.
Het gaat hier uitdrukkelijk om de inschatting van potentiële risico’s. De huidige
performance van de assets kan gebruikt worden om een inschatting te maken van de
potentiële risico’s (extrapolatie naar de toekomst). Reactieve performance indicatoren
vormen de acceptabele grenswaarden. Door proactief in te spelen op de ingeschatte risico’s
middels het nemen van maatregelen, wordt voorkomen dat de grenswaarde overschreden
wordt.
Bij het inschatten van potentiële gevolgen wordt in beginsel uitgegaan van bestaande, reeds
aanwezige, beheersmaatregelen. Dit levert samen met de inschatting van de waarschijnlijkheid het huidige risico.
In tweede instantie kunnen aanvullende, nog te treffen, maatregelen dan meegenomen
worden in de risicobeoordeling. Dit levert het restrisico. In alle gevallen zal het restrisico
regelmatig opnieuw moeten worden vastgesteld om te kijken of de opgelegde maatregelen
nog toereikend zijn.
5.4.1.1.

Beoordeling gevolgen

In overleg binnen het team dat de risicobeoordeling uitvoert, worden de potentiële gevolgen
van een ongewenste gebeurtenis in kaart gebracht. De zwaarte van de gevolgen moet
voor elk van de vijf bedrijfswaarden worden ingedeeld in één van de vijf categorieën De
bewoording van toenemende zwaarte is zoveel mogelijk uniform toegepast voor iedere
bedrijfswaarde is van rij A tot en met E: Klein, matig, behoorlijk, ernstig en catastrofaal.
5.4.1.2.

Beoordeling frequenties

In deze sectie wordt aangegeven op welke manier frequentie van optreden van een
ongewenste gebeurtenis moet worden bepaald. De frequentieaanduiding is leidend. Voor
een inschatting van een frequentie kan bij ontbreken van gegevens terug worden gevallen
op de toelichtingen.
kolom

Frequentie

toelichting/ specificatie

I

10-4 - 10-3 jaar -1

Van het scenario is het niet bekend dat het ooit is opgetreden bij een
gastransportbedrijf.

II

10-3 - 10-2 jaar -1

Van het scenario is bekend dat het ooit is opgetreden bij een gastransportbedrijf.

III

10-2 - 10-1 jaar -1

Een scenario komt maximaal één keer voor in het bestaan van GTS.

IV

10-1 - 1 jaar -1

Het scenario komt vaker dan één keer voor in het bestaan van GTS.

V

1 - 10 jaar

Gebeurt vaker per jaar bij GTS

-1

- 49 -

Gasunie Transport Services

Belangrijk is dat voor de beoordeling van het risico (L, M, H of C) wordt uitgegaan van de
frequentie van optreden binnen de gehele asset categorie. Als de beoordeling slechts voor
een individuele asset of een component wordt gedaan heeft de kleurcodering in de matrix
geen directe betekenis meer. De prioriteitstelling van de maatregelen, zoals beschreven in
de volgende paragrafen kan dan nog wel worden gebruikt.
5.4.1.3.

Nadere detaillering risico inschattingen

Hoewel de matrix in 5x5 is weergegeven, mag deze, wanneer nodig, worden uitgebreid.
De nummering van de kolommen voor de lagere frequenties wordt dan 0, -I, -II etc. Hogere
frequenties in kolommen VI, VII etc. Lagere gevolgen dan rij A lijken niet zinvol, hogere
worden F, G etc. Een voorbeeld hiervan is uitgewerkt in Bijlage 1.
Essentieel voor het gebruik van de risicomatrix is dat de matrix is gekalibreerd op het
niveau van asset categorieën. Dat betekent dat het wel of niet acceptabel zijn van een
risico beoordeeld wordt op het totaal van de risico’s van alle assets binnen de betreffende
categorie. Als voorbeeld: Wanneer de uitvalfrequentie van een gasontvangstation gelijk is
aan 2 ∙ 10-3 jaar -1, dan is de verwachtingswaarde van het uitvallen binnen de asset categorie
gasontvangstations waar zich ongeveer 1000 individuele stations bevinden gelijk aan

1000 ∙ 2 ∙ 10 -3 jaar -1 = 2 jaar -1. Voor de bedrijfswaarde transportzekerheid bevindt zich dat

risico in kolom V en rij A (geel).

Een individuele gasontvangstation zou dan in kolom II, rij A gerankt worden (groen).
De geïdentificeerde risico’s krijgen punten toegekend per bedrijfswaarde. De centrale cel
(C3) in de 5x5 matrix krijgt 1 punt. Deze waarde hoort bij het midden van de centrale cel.
Concreet geldt in het midden van de centrale cel dat de frequentie gelijk aan
f=√10∙10-2 ≈0,032 jaar-1 en het effect bij de bedrijfswaarde financieel de schade
S=√10∙k€ 100≈k€ 320.

Elke stap in de frequentierichting krijgt een factor 10 in het aantal punten. Het aantal
f
≈32∙f [jaar -1].
punten bij een willekeurige frequentie f in de centrale rij (C) is dus
√10∙10-2
Vaak zal de frequentie niet precies bekend zijn en dan wordt het midden van de relevante
kolom gebruikt.

Er wordt een aversiefactor a> 1 ingevoerd. Elke stap in de gevolgenrichting krijgt een factor
in de puntentelling. Het effect van een aversiefactor is dat bij toenemende gevolgen het
aantal toegekende punten meer dan evenredig toeneemt met de grootte van het effect.
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Er is gekozen voor een aversiefactor a=√2. De daarmee resulterende puntentellening voor de
middens van de cellen is aangegeven in onderstaande matrix.

0,00005

0,0005

0,005

0,05

0,5

0,00071

0,0071

0,071

0,71

7,1

0,01

0,1

1

10

100

0,14

1,4

14

140

1400

2

20

200

2000

20000

De overgang van groen naar geel ligt bij √10∙10-2≈0,032 punten. De overgang van geel naar

oranje ligt bij √10≈3,2 punten. De overgang van oranje naar rood ligt bij √10∙10≈0,032 punten.
De classificatie C voor een risico op asset categorieniveau onacceptabel wordt is 100
punten.
Voor een willekeurige schade S en bijbehorende frequentie f is het aantal punten p gelijk aan:
p=

S
f
.alog
.
√10∙10-2 √10∙k€ 100

10

[ √10∙k€S 100 ]

Als voorbeeld: Het risico van een potentiële schade van 2 M€ met een verwachte frequentie
van optreden van eens per 7 jaar levert een aantal punten gelijk aan
p=

1/7 . k€ 2000 . log
√2
√10∙10-2 √10∙k€ 100

k€ 2000
[ √10∙k€
100 ]
≈38 punten

10

In de praktijk zal een effect niet gemakkelijk gekwantificeerd kunnen worden op een
continue schaal, tenzij de het relatief wordt bekeken, bijvoorbeeld bij het introduceren
van een barrière met een kwantificeerbare reductie in een effect. Wanneer het effect alleen
globaal kan worden aangegeven wordt het midden van de betreffende rij genomen. Als de
frequentie niet nauwkeurig bekend is wordt het midden van de betreffende kolom gekozen.
Er wordt een weegfactor ingevoerd voor de verschillende bedrijfswaarden. Er is gekozen
voor de weegfactoren zoals weergegeven in onderstaande tabel.
nummer

bedrijfswaarde

weegfactor

1

Veiligheid

2

Transportzekerheid

10
8

3

Milieu

5

4

Reputatie

3

5

Schade

2
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Het risico R van een knelpunt bij een individuele asset of van de hele asset categorie wordt

gedefinieerd door het vastgestelde aantal risicopunten per bedrijfswaarde te vermenigvuldigen met de bijbehorende weegfactor Wi en vervolgens te sommeren over de 5 bedrijfswaar-

den:
R=

5

S R ∙W
i=1

i

i

5.4.2. Prioriteitstelling maatregelen van geconstateerde risico’s
5.4.2.1.

Efficiëntie maatregelen

Wanneer er zich een specifiek probleem voordoet bij een individuele asset, dan zal in de
praktijk het berekende risico van die individuele asset zich nog wel in het groene gebied
bevinden. Om in te schatten of een geconstateerd risico bij zo’n individuele asset wel een
knelpunt is, kan het gedachtenexperiment worden gedaan dat alle overige assets in die
categorie hetzelfde probleem hebben. Als het totale risico dan oranje of rood zou zijn, geldt
het probleem als een serieus risico en kan het worden opgenomen in de knelpuntenlijst.
De kosten van een maatregel (procedure maatregel of een project) voor het oplossen van
elk knelpunt moet worden begroot. Het kan zijn dat een maatregel niet het gehele risico
mitigeert. In dat geval moet ook het restrisico worden bepaald.
De efficiëntie h van een maatregel wordt gedefinieerd als de verwachte risicoafname DR
(het oorspronkelijke risico verminderd met het restrisico) te delen door de kosten K van

de beoogde maatregel. Om hanteerbare getallen te houden is gekozen voor de volgende
formule:
h=

DR∙1000
K [k€]

Prioritering van de maatregelen voor verschillende risico’s vind plaats door de maatregelen

te kiezen met de hoogste efficiëntie.
Met deze werkwijze wordt een indicatieve ranking bereikt die in de rest van het besluit-vormingsproces een rol kan spelen.
Aspecten die daarnaast in het prioriteren van activiteiten en projecten een rol spelen zijn
vooral:
uuG
 astransport technische mogelijkheden
uuD
 e organisatie (capaciteit, bezetting)
uuV
 ergunningen
uuS
 ynergie met andere activiteiten
uuF
 inanciële aspecten (het totaal beschikbare budget)
uuI nvloed van en op regulier onderhoud

De geïdentificeerde activiteiten kunnen vervolgens in de portfolio voor uitvoering worden
opgenomen.
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6. Overzicht van de netten van GTS
6.1

Gastransportsystemen van GTS

Het gastransportsysteem van GTS bestaat uit het Hogedruk Transport Leidingsysteem (HTL)
en het Regionale Transport Leidingsysteem (RTL).
Het HTL heeft als taak het grootschalige transport van gas. Vrijwel alle entrypunten
(voedingspunten: gasproducenten of naburige netten) zijn op dit netwerk aangesloten. Er
is een beperkt aantal exitpunten op het HTL aangesloten: grote industriële eindgebruikers,
elektriciteitscentrales en verbindingen met het buitenland.
Het RTL verzorgt de distributie naar de exitpunten die de verbinding vormen met de
regionale netbeheerders, industrieën en centrales die niet via het HTL worden beleverd.
De onderstaande asset categorieën worden onderscheiden in de netten van GTS:
uuLeidingen (HTL en RTL);
uuAfsluiterschema’s (HTL en RTL);
uuCompressorstations (CS);
uuReduceerstations (RS);
uuMengstations (MS);
uuStikstofinstallaties;
uuExportstations (ES);
uuMeet- en regelstations (MR-stations);
uuGasontvangstations (GOS);
uuLNG peakshaver.
In de volgende paragrafen wordt een beschrijving van de asset categorieën gegeven.
Gegevens van de stations in het bedrijfsmiddelenregister
Benaderen van de ligging van het station kan via EAGLE: aangegeven worden coördinaten en
adresgegevens en de unieke code van het station.
De detailgegevens van elk station zijn opgeslagen in SAP. Via de unieke stationscode wordt
toegang verkregen tot informatie over alle componenten waaruit het station is opgebouwd.
Elke component (zoals compressor, aandrijvende machine, afsluiters) heeft een unieke
code. Per component zijn vermeld merk, type, diameter, drukklasse en overige specifieke
kenmerken.
Doorklikken op de betreffende component geeft inzicht in de onderdelen waaruit de
component is bestaat.
Het schema (PID) van het station is in DDS opgeslagen.
Status
Uit de scenario’s die in het kader van het Netontwikkelingsplan (NOP) zijn ontwikkeld blijkt
dat de vraag naar transport van gas aanzienlijk kan variëren. Naast de onzekerheid over de
mate van afname van het binnenlands gasgebruik staat de zekerheid van de afbouw van
export van laagcalorisch gas naar het buitenland. Uit alle scenario’s blijkt dat een aanzienlijk
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deel het gastransportnet van GTS de komende twintig jaar nog nodig is voor de energievoorziening van Nederland.
Voor het grootste deel van de assets van GTS volstaat standaard beheer en onderhoud. Voor
specifieke assets is renovatie noodzakelijk. GTS heeft daar invulling aan gegeven middels het
renovatieprogramma GNIP. Onderzoek naar de conditie van de onderdelen die vervangen
zijn heeft er toe geleid dat een deel van het renovatieprogramma is afgebouwd.
Op dit moment is het nog onduidelijk hoe snel de energietransitie zal gaan. GTS spant zich
maximaal in om die delen van het transportnet die niet meer nodig zijn voor transport
van aardgas te hergebruiken, primair voor het transport van groen gas en waterstof. Delen
van het net die momenteel niet noodzakelijk zijn voor het transport van aardgas worden
beschikbaar gehouden voor toekomstig gebruik.
Plannen
Veranderende gasstromen
Door afname van de laagcalorische gasmarkt daalt de behoefte aan transportcapaciteit. Dit
heeft gevolgen voor de benodigde infrastructuur. In 2017 is besloten dat CS Schinnen en
CS Oldeboorn tijdelijk buiten gebruik worden gesteld maar beschikbaar gehouden worden
voor toekomstig gebruik. Hetzelfde zal in 2020 en 2024 gebeuren met een deel van CS
Ommen en CS Alphen. Op de peakshaver wordt een project gestart waardoor H-gas niet
alleen uit LNG tanks gehaald kan worden maar ook uit het doorgaande transportsysteem.
In de planperiode zullen de effecten van voorgenomen mottenballen CS Ommen-G, CS
Alphen en Peakshaver (minder onderhoud, beperking vervangingsinvesteringen, beperken
kosten vloeibaarmaking) verder uitgewerkt worden. In de planperiode zal voor alle relevante
installaties een inschatting gemaakt worden van de verwachte economische levensduur en
zal in kaart gebracht worden welke consequenties (qua onderhoudsbeleid en vervangingsbeleid) verbonden worden aan die verwachte levensduur.
Odorisatie
GTS odoriseert het gas op 80 M&R stations en 43 GOSsen. Hierbij wordt de geurstof THT
aan het gas toegevoegd. In 2016 is een onderzoek gestart om de robuustheid van de
odorisatie te beoordelen. Naar verwachting zal het in de toekomst vaker voorkomen dat
de te odoriseren gasstroom klein is, waardoor het minder zeker is dat de odorisatie goed
functioneert. In het onderzoek wordt zowel gekeken naar de operationele als naar de
technische aspecten die invloed hebben op de odorisatie. Daarnaast is de governance van
het proces onder de loep genomen. In het onderzoek wordt mede gebruik gemaakt van
nieuwe meetapparatuur voor THT die in 2016 is aangeschaft. Resultaten tot nog toe hebben
geleid tot een verscherpte aansturing van een deel van het operationele gastransport,
waarmee de robuustheid van de odorisatie is vergroot. Naar aanleiding van de tot nog toe
verrichte extra metingen is geen aanleiding gevonden om tot investeringen in technische
oplossingen over te gaan, maar dit wordt voor de toekomst niet uitgesloten.
Onderhoudsoptimalisatie
Het bestaande onderhoud wordt geanalyseerd met behulp van Failure Mode Effect (&
Criticality) Analyses (FME(C)A’s) en Reliability, Availability en Maintainability (RAM)
modellering. Hiermee wordt bepaald welk onderhoud essentieel is voor het presteren van de
betreffende apparatuur, zodat de onderhoudsinspanning daarop gericht kan worden, een en
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ander met behoud van aandacht voor de overige bedrijfswaarden.
Voor de delen van het net die beschikbaar worden gehouden voor toekomstig gebruik wordt
het onderhoud aangepast aan de situatie.
Stimulering groen gas
Er zijn in toenemende mate initiatieven, en een groeiend aantal projectaanvragen, voor
invoeding van Groen gas. Daarbij geldt dat invoeding bij voorkeur plaatsvindt op het
RNBnetwerk. Indien er geen RNB-netwerk beschikbaar is of dit onvoldoende capaciteit heeft
kan overstort naar het RTL (met een Groen Gas Booster) of directe invoeding op GTS-netwerk
plaatsvinden. Om Groengas invoeders zoveel mogelijk te accommoderen wordt binnen de
wettelijke kaders gezocht naar de mogelijkheden om kosten en effort voor aansluiting en
invoeding op het gastransportnet net te beperken.
Footprint reductie
Emissies veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen staan sterk in de
belangstelling bij maatschappij en overheden. Dat geldt in het bijzonder voor de emissie
van methaan. Het is daarom voor de licence to operate van Gasunie van belang om die waar
mogelijk nog verder te reduceren. Veel is en wordt er bereikt door het bestrijden van de
zogenaamde fugitive emissies. Aanvullend wordt in de plan periode onderzoek gedaan naar
mogelijkheden om de gasemissie t.b.v. werkzaamheden te kunnen terugdringen, zoals de
aanschaf van een kleine hercompressor, het aanschaffen van flares en het verdringen van gas
door stikstof. De betrouwbaarheid en transparantie van de emissiebepaling en - registratie
zal worden verbeterd.

6.2

Leidingen (HTL en RTL)

Functionaliteit
De functie van een leiding is het transporteren van gas van een punt van hoge naar een punt
van lagere druk.
Uitvoeringsvormen
De leidingen voor transport van aardgas in zowel het HTL als het RTL zijn stalen leidingen.
Gasunie hanteert een bedrijfsstandaard met een indeling naar materiaalsoort, diameter,
wanddikte en drukklasse. De materiaalkeuze heeft een relatie met de samenstelling van het
te vervoeren gas; inwendige corrosie moet worden voorkomen.
Beveiliging en leveringszekerheid
De leiding is aan de buitenzijde voorzien van een beschermende laag, de coating. Ook wordt
kathodische bescherming toegepast om externe corrosie te voorkomen.
De grootste bedreiging voor een leiding is schade door graafwerkzaamheden. De
diepteligging van de leiding is hiertegen een statische bescherming. Procedureel is er
de KLIC-regeling die gravers verplicht informatie op te vragen over leidingen en kabels in
de ondergrond van het terrein waarin zij willen werken. Periodiek worden leidingtracés
geïnspecteerd om niet gemelde graafwerkzaamheden te ontdekken.
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Gegevens in het bedrijfsmiddelenregister
In EAGLE worden de belangrijkste parameters voor asset beheer vermeld: diameter,
drukklasse en materiaal. Via EAGLE kan de tekening met de diepteligging contour worden
geraadpleegd;
Gegevens zoals bouwjaar, onderhoud- en reparatiegegevens zijn onder de unieke code van
de leiding opgeslagen in SAP. Overige informatie betreffende de leiding zoals rapporten zijn
opgeslagen in DIS en vindbaar via de unieke code van de leiding.
Juridische documenten betrekking hebbende op ‘right of way’ van een leiding en
grondroerders aangelegenheden worden apart bewaard.
Beoordeling status Regionale gastransportleidingen (RTL)
De status van het RTL is als volgt:
uuHet RTL is voor het grootste deel aangelegd in de periode van ombouw van stadsgas
naar aardgas en meer dan 40 jaar in bedrijf;
uuEen kwart van het RTL is door GTS overgenomen van voorgangers en is ouder dan 60
jaar, veel van deze leidingen zijn in kwaliteit afwijkend van de kwaliteit van jongere
leidingen, maar wel allemaal “fit for purpose”;
uuDe werkelijke wanddikte van enkele oude 4” en 6” leidingen kan enigszins afwijken van
de geregistreerde wanddikte;
uuDe leidingen liggen vertakt over Nederland en deels in of nabij dichtbevolkte of
industriële gebieden. Daarbij wordt voldaan aan de criteria die vanuit de wetgeving
t.a.v. externe veiligheid aan het plaatsgebonden risico en groepsrisico worden gesteld;
uuRuim een kwart van het RTL is intern geïnspecteerd;
uuGasontsnappingen uit het RTL worden vrijwel uitsluitend veroorzaakt door derden;
uuDe overall conditie van het RTL is goed. Slechts lokaal wordt materiaalverlies door
corrosie geconstateerd;
uuHet RTL is kathodisch beschermd. De status van deze bescherming wordt periodiek
gecontroleerd;
uuLokaal is de gronddekking minder dan volgens de voorschriften noodzakelijk of het
interne beleid gewenst is.
uuBeoordeling status Hogedruk-gastransportleidingen (HTL)
uuDe status van het HTL is als volgt:
uuEen groot gedeelte is aangelegd tijdens de ombouwperiode in Nederland van stadsgas
naar aardgas en meer dan 40 jaar in bedrijf (vooral het G-gas net);
uuHet net is regelmatig uitgebreid om aan de behoefte van de markt te blijven voldoen;
uuHet systeem wordt kathodisch beschermd en de omgeving continu gemonitord;
uuDe leidingen zijn geïnspecteerd met pigging, een klein deel met behulp van coating
surveys;
uuGTS heeft vrijgekomen materialen incidenteel op eigenschappen onderzocht;
uuOp basis van de inspecties kan worden gesteld dat de conditie van het HTL goed is;
uuEr wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid;
uuIncidenten worden vrijwel altijd veroorzaakt door derden en hebben niet geleid tot
grote gasontsnappingen.
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Plannen RTL en HTL
Dunwandige leidingen
Bij leidingen die ervan worden verdacht een geringere wanddikte te hebben dan de
nominale wanddikte van 4 mm én waar ingeval van een geringere wanddikte dan nominaal
een Plaatsgebonden risico knelpunt ontstaat, zal de risicoreducerende maatregel “Strikte
begeleiding van Werkzaamheden” worden toegepast. Als in deze leidingen bij metingen
inderdaad lokaal wanddikten van minder dan 3,5 mm zijn waargenomen zullen ze vóór
2025 worden vervangen of buiten bedrijf gesteld.
Voor de sanering van deze leidingen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het GNIP
programma.
Beoogde eindsituatie
Er zullen geen leidingen met een effectieve wanddikte van minder dan 3,5 mm aanwezig
zijn nabij kwetsbare bestemmingen.
Diepteligging Leidingen
De diepteligging leidingen dient ten minste 80 cm te zijn. Indien dit niet het geval is, is er
sprake van een potentieel leiding dekking risico .
Strategie Dekking risico’s
uuDiepteligging minder dan 40 cm: dienen allemaal opgelost te worden met fysieke
maatregelen (beschermplaten, dam/duiker, dieper leggen etc.)
uuDiepteligging tussen 40 en 80 cm: op basis van een risico-inschatting moet het
dekkingsmanco al dan niet verholpen worden, waarbij onderstaande acties zijn
gedefinieerd, afhankelijk van het risico:
Hoog

Direct (< 1 jaar) oplossen of tijdelijke mitigerende maatregelen

Midden Binnen 5-10 jaar na ontdekking oplossen met fysieke of procedurele maatregelen.
Laag		

Niet oplossen

Er zal onderzocht worden of, en zo ja onder welke voorwaarden en omstandigheden, risico’s
Midden kunnen blijven voortbestaan.
De gronddekking boven alle leidingen wordt periodiek m.b.v. externe maaivelddata (AHN)
en zelf gemeten maaivelddata en met externe data over het grondgebruik gecontroleerd en
getoetst aan het dekkingsbeleid.
Vanaf 2018 zullen dekking risico’s worden beoordeeld als onderdeel van een integrale risicobeoordeling van leidingen. Het wel of niet treffen van maatregelen zal dan afhankelijk zijn
van de relatieve risico/kosten score ten opzichte van andere risico’s.
Periodiek zal worden gecontroleerd of er nieuwe dekkingrisico’s zijn ontstaan. Nieuwe dekkingsrisico’s worden ook weer beoordeeld als onderdeel van de integrale risicobeoordeling
van leidingen.
De diepteligging van leidingen in de bodems van vaarwegen worden separaat beoordeeld.
Er wordt aangestuurd op een risicobenadering die afhankelijk is van de aard van de
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bedreigingen van de leiding en van de consequenties van een leidingbreuk. Er is hierover
overleg gaande met Rijkswaterstaat.
Voor de kosten van het oplossen van dekkingsmanco’s in bodems van vaarwegen zal een
eigen budget aangevraagd worden, apart van het budget van de dekkingsmanco’s in land.
Beoogde eindsituatie
Er zullen alleen leidingdelen met een gronddekking < 80 cm aanwezig zijn die op basis van
een risicobeoordeling acceptabel worden geacht, met in acht neming van getroffen fysieke
of procedurele maatregelen.
Volgens het huidige programma zullen in 2024 alle thans bekende dekkingsrisico’s
behorend bij leidingen die een diepteligging hebben van minder dan 80 cm (met een
bijbehorend risico van H, M) opgelost of acceptabel gemaakt zijn.
Dit is gesplitst in twee programma’s:
uuKleine (niet complexe) Dekkingsmanco’s (KDM)
uuComplexe Dekkingsmanco’s (CDM) (programmaduur 10 jaar, t/m 2024);
Niet complex wil zeggen dat de manco’s relatief eenvoudig op te lossen zijn in de uitvoering.
Zowel voor KDM als CDM wordt jaarlijks een programma opgesteld.
De overgang naar een integrale afweging van alle leidingrisico’s in 2018 zal naar
verwachting de scope van deze programma’s sterk beïnvloeden.
Buiten Bedrijf Gestelde Leidingen
Doel
Het voorkomen van vernietiging van de maatschappelijke waarde van transportinfrastructuur.
Strategie
In geval er sprake is van een issue met een leiding (verlegging, dunwandigheid,
dekkingsmanco) of een leiding komt in beeld bij de uitvoering van een (GNIP-A) project,
wordt onderzocht wat de beste strategie voor de betreffende leiding is. Uitgangspunt
daarbij is dat leidingen die niet nodig zijn voor gastransport niet verwijderd zullen worden.
In voorkomende gevallen worden leidingen ontkoppeld van het transportnet, met stikstof
gevuld en kathodisch beschermd. In uitzonderingsgevallen kunnen leidingen verwijderd
worden. Van leidingdelen die al buiten bedrijf gesteld zijn (BB-leidingen) zal worden
onderzocht of de leidingdelen met KB beschermd zijn geweest. Als dat het geval is, dan
worden deze leidingdelen ook niet verwijderd. BB-leidingdelen die te lang niet met KB
beschermd zijn geweest zullen alsnog worden verwijderd.
Externe Veiligheid (leidingen)
Doel
Voldoen aan BevB wet- en regelgeving (besluit Externe Veiligheid Buisleidingen): geen
onacceptabele plaatsgebonden (PR)
Strategie
De norm gesteld aan het plaatsgebonden risico is bindend, dat wil zeggen dat bij
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overschrijding ervan maatregelen getroffen moeten worden door de veroorzaker. Voor het
groepsrisico geldt geen norm maar een oriëntatiewaarde die niet bindend is. en dient als
afwegingskader voor het bevoegd gezag..
De bijbehorende strategie van GTS is het geheel oplossen van PR knelpunten en
het meewerken aan het tot de oriëntatiewaarde beperken van het GR, verbonden aan GTS
leidignen in gevallen dat alle andere mogelijkheden om het GR te beperken zijn uitgeput.
De maatregelen die GTS ter beschikking heeft om de risico’s te reduceren zijn:
1.

Strikte begeleiden bij werkzaamheden in de nabijheid van leidingen

2.

Dieper leggen leidingen

3.

Overeenkomsten met grondeigenaren (graafverbod)

4.

Beschermplaten aanbrengen boven de leiding

Alle genoemde maatregelen leiden tot een verlaging van de faalfrequentie van de leiding en
daarmee van het berekende risico.
Jaarlijks worden alle risicocontouren volgens de wettelijke voorschriften opnieuw berekend
middels een kwantitatieve risicoanalyse (QRA). Op de plaatsen waar de PR-contour volgens
deze berekening toeneemt, wordt nader ingezoomd. Zo wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld
of er PR knelpunten dan wel GR aandachtspunten zijn ontstaan die conform het vastgesteld
beleid opgelost dienen te worden.
Bij voorkomende PR knelpunten of GR aandachtspunten zal worden onderzocht wat er de
oorzaak van is om zo te bepalen of de kosten van de risico reducerende maatregelen verhaald
kunnen worden.
Er wordt verwacht dat er enkele nieuwe PR knelpunten per jaar ontdekt worden die
voornamelijk veroorzaakt worden door:
uugewijzigde maaivelddata
uuwijzigende leidingparameters (m.n. wanddikte, staalsoort) als gevolg van de
verificatie/controle van deze parameters in het bronbestand Eagle.
Deze PR knelpunten zullen worden opgelost met risico reducerende maatregelen. Als in
een bestaand bestemmingsplan (vastgesteld vóór 01-01-2011) de bouw van kwetsbare
bestemmingen binnen een PR 10-6 per jaar contour rond de leiding mogelijk is, moet GTS
het PR knelpunt binnen 3 jaar na realisatie van de kwetsbare bestemming oplossen .
Daarnaast kan het voorkomen dat er op verzoek van het bevoegd gezag risico reducerende
maatregelen getroffen moeten worden om een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te
maken.
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Leidingintegriteit
Doel
Het voorkomen dat de toestand van de leidingen degradeert.
Strategie
In 2017 heeft een herijking van het RTL-inspectiebeleid plaatsgevonden. Het belangrijkste
resultaat hiervan is (nog) meer focus op het voorkomen van corrosie door middel van
kathodische bescherming. Uitvloeisel hiervan is een structureel verbeterprogramma met
betrekking tot kathodische bescherming.. De herijking heeft ook aangetoond dat interne
inspectie van RTL-leidingen niet risico efficiënt is: dat wil zeggen dat de verlaging van
het risico veel kleiner is dan de hoeveelheid geld die met interne inspectie gepaard gaat.
Met ingang van 2018 wordt voor het RTL interne inspectie als middel dan ook alleen nog
toegepast voor herinspectie van leidingen en incidenteel voor initiële inspectie. Coating
surveys op het RTL worden alleen nog uitgevoerd als onderdeel van het verbeteren van de
kathodische bescherming . Innovatie op het gebied van vaststelling leidingintegriteit wordt
nauwlettend gevolgd door de afdeling OTI in opdracht van Asset Management.
Voor het nieuwe KB-verbeterplan wordt voorzien dat in fase 1 (2018 – 2020) circa 8 miljoen
Euro zal worden besteed om de potentialen te laten voldoen aan de gestelde minimumeis
van -1200 mV. Daarna zal een fase 2 nodig zijn om de potentialen verder te verlagen naar
-1350 mV. Naar verwachting zullen in de jaren 2018 – 2020 2 a 3 leidingen per jaar intern
geïnspecteerd worden. Voor het HTL wordt gestreefd naar ca 3-4 leidingen per jaar.
Het PIMS plan vormt het jaarlijkse plan voor leidinginspectie. Dit plan wordt opgesteld
door Operations, verificatie vindt plaats door Veiligheid, eindverantwoordelijke is Asset
Management. Resultaten van het PIMS plan vormen input voor het Jaarplan Operations.

6.3

Afsluiterschema’s (HTL en RTL)

Functionaliteit
Op regelmatige afstanden in de hoofdtransportleidingen bevinden zich afsluiterschema’s.
De functie van deze schema’s is het kunnen onderbreken van de doorgaande gasstroom of
om de verbinding tussen twee leidingen te openen of te sluiten.
Werkingsprincipe
Een afsluiterschema bevat meerdere afsluiters omdat, apart van de hoofdafsluiter in de
leiding, omloopleidingen zijn geplaatst die het mogelijk maken de leiding drukloos te
maken, de leiding op te vullen met gas uit een andere leiding, of een faciliteit voor pigging
aan te sluiten.
Uitvoeringsvormen
Er worden onderscheiden:
uueindschema’s: de leiding eindigt hier, het gas gaat over in een andere leiding;
uutussenschema’s: voor het inblokken van een leidingsectie;
uukoppelschema’s: vormt verbinding met andere leiding;
uucombinaties van bovenstaande schema’s.
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Beveiliging en leveringszekerheid
De afstand tussen de afsluiterschema’s wordt niet zozeer bepaald door de geografische
ligging dan wel door de gasinhoud van het tussenliggende leidingwerk. Om veiligheidsredenen (hoeveelheid vrijkomend gas bij lekkage) wordt het volume gas in het leidingstuk tussen
twee afsluiterschema’s beperkt gehouden.
Gegevens in het bedrijfsmiddelenregister
Via EAGLE kan de schematische tekening met de afsluiters worden geraadpleegd; EAGLE
bevat tevens de coördinaten en adresgegevens.
De detailgegevens van elke afsluiter zijn opgeslagen in SAP. Via de unieke code van de afsluiterlocatie wordt in SAP toegang verkregen tot informatie over alle componenten die op de
locatie aanwezig zijn. Per afsluiter zijn vermeld merk, type, diameter, drukklasse, plaatsing
(onder of bovengronds) en bedieningswijze (afstandbesturing of handbediening ter plaatse).
Doorklikken geeft inzicht in de onderdelen waaruit de afsluiter is opgebouwd.
Bij afsluiterlocaties waarvan de digitale tekening in EAGLE is opgeslagen kan op de tekening
worden geklikt op het symbool van elke component waardoor een verbinding met SAP
tot stand komt die de hierboven beschreven detailgegevens van deze component toont.
Tekeningen die niet via EAGLE zijn te raadplegen zijn geregistreerd in DDS.
Beoordeling status
De status van de afsluiterschema’s is als volgt::
Algemeen:
uuEen groot gedeelte is aangelegd tijdens de ombouwperiode in Nederland van stadsgas
naar aardgas is meer dan 40 jaar in bedrijf;
uuEr is een breed scala aan types en fabricaten aanwezig
uuHet intern doorlekken in dichtstand wordt regelmatig geconstateerd. Dit kan leiden
tot operationele problemen bij werkzaamheden (bijvoorbeeld het gasvrij houden van
een werkplek).
HTL:
uuHet aantal afsluiterlocaties HTL is ca. 670
uuVeel HTL-afsluiters zijn gasgestuurd en veroorzaken emissies
uuVerscheidene componenten van HTL afsluiters hebben de end-of-life status bereikt of
gaan die in de komende jaren bereiken
RTL:
uuHet aantal afsluiterlocaties RTL is ca. 2.450
uuExterne lekkages komen eveneens voor en worden opgelost in het beheer- en
onderhoud proces
uuBij uitgevoerde inspecties en projecten wordt vaker dan voorheen corrosie gevonden
aan stu urleidingen en drain- en sealantleidingen, waardoor de integriteit is aangetast.
Dit resulteert in een mogelijk onveilige werksituatie bij bediening, wat tijdens de
doorlooptijd van GNIP wordt ondervangen met aangescherpte bedieningsinstructies
en hulpmiddelen.
uuDe bedienbaarheid laat regelmatig te wensen over door zwaar lopen of moeilijke
fysieke bereikbaarheid (diepteligging)
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uuBij het lopende renovatieproject voor het type M&J-afsluiters is gebleken dat ook
andere typen afsluiters manco’s vertonen
Plannen
De afsluiterlocaties van het RTL vertonen duidelijk een toenemende aantasting van
integriteit en functionaliteit door veroudering. Alleen preventief en correctief onderhoud is
niet meer afdoende.
De RTL-afsluiterlocaties zijn sinds 2013 ondergebracht in het instandhoudingsprogramma GNIP-A. Na een opstartfase worden inmiddels jaarlijks circa 150 RTL-afsluiter locaties
opgeleverd. Op grond van een evaluatie van vrijgekomen afsluiterschema’s is geconcludeerd
dat het integriteitsissue alleen optreedt bij schema’s die gebouwd zijn voor 1991. Dit heeft
geresulteerd in een aanpassing van de scope van het programma. In 2018 worden 150
schema’s gerenoveerd, in 2019 135 en vanaf 2020 zal het tempo van renovatie worden
teruggebracht tot circa 100 per jaar.
GTS heeft een risicoanalyse met betrekking tot het HTL uitgevoerd. Aanvullend zijn drie
tracés geselecteerd als pilot (het traject Ommen-Windeweer (reeds uitgevoerd), Angerlo-Ravenstein in 2017 en Ravenstein-Hilvarenbeek in 2018 t/m 2020) om na te gaan of een
structurele opschaling naar een meerjarig programma noodzakelijk is. Het is gebleken dat
een grootschalig renovatieprogramma vooralsnog niet noodzakelijk is. Wel wordt een risico
gebaseerd programma gestart om de drain-, seal- en powergasleidingen (renovatie D&S en
PG) van HTL afsluiterschema ’s te vervangen. Dit programma wordt geïntensiveerd vanaf het
moment dat de genoemde trajecten grotendeels zijn uitgevoerd.

6.4

Compressorstations (CS)

Functionaliteit
De functie van een compressorstation is het verhogen van de druk van het stromende gas
in een gastransportleiding. Gas dat door transportleidingen stroomt neemt in druk af
door wrijving met de wand van de leiding. Compressoren moeten het verlies aan gasdruk
compenseren.
Werkingsprincipe
Een compressorstation beschikt over meerdere compressoren. Deze kunnen één voor één bijen afgeschakeld worden. De behoefte aan compressie wordt bepaald door de grootte van de
gasstroom en/of de mate van drukverhoging (opvoerhoogte) die moet worden gerealiseerd.
Uitvoeringsvormen
Een compressorstation is opgebouwd uit de volgende deelsystemen:
uucompressoren: toegepast worden centrifugaal- en zuigercompressoren;
uuaandrijving van de compressoren: toegepast worden gasturbines, gasmotoren en
elektrische motoren;
uuprocesregeling: de uitlaatdruk wordt ingesteld door de CCP;
uugasreiniging: om de compressoren te beschermen tegen vervuiling en schade.
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Beveiliging en leveringszekerheid
Alle compressorstations hebben een bewaking op de gasdruk in de uitgaande leiding. Bij
overschrijden van de ingestelde druk wordt het station automatisch afgeschakeld.
Voor de leveringszekerheid is op ieder CS een reserve compressor met eigen aandrijving
opgesteld.
Beoordeling status
Evaluatie van de status van de gas gedreven compressorstations:
uuAlle stations op één na zijn ouder dan 30 jaar
uuDe utilities op de stations (koelers, recuperatoren, skid items etc.) hebben een gelijk
beheer- en draaiurenkarakter als de aandrijf- en compressoreenheden
uuHet aantal bedrijfsuren verschilt sterk per eenheid
uuDe eenheden verouderen ook bij stilstand
uuDiverse machines worden niet meer ondersteund door de leverancier of de originele
leverancier bestaat niet meer. Dit leidt tot gebrek aan reservedelen en expertise.
Daardoor komt de onderhoudbaarheid steeds meer onder druk te staan
uuDe besturingssystemen zijn aangepast indien echt noodzakelijk, maar ook oude
technologie is nog aanwezig
uuDe performance van de compressorinstallaties is tot op heden voldoende stabiel
gebleken. Dit geldt zowel voor de basislast situatie waarbij niet alle stations voor het
gastransport nodig zijn, als voor de pieksituatie.
uuHet beheer en onderhoud van diverse machines wordt complexer door de oude, niet
ge-upgrade versies van machines en de dreigende onbeschikbaarheid van kennis en
onderdelen bij de OEM’s (Original Equipment Manufacturers).
uuNaast de gasgedreven compressorstations kent GTS inmiddels een drietal elektrisch
gedreven compressorstations. Deze zijn in hun soort ‘Best Available Technology’ en
hiervoor is vooralsnog geen wijzigingen of grote aanpassingen nodig.
Plannen
uuOp basis van de geprognosticeerde behoefte aan compressie zullen de komende jaren
enkele compressorstations op een lager inzetbaarheidsniveau geconserveerd worden.
uuOnderzoek naar en introductie van inwendige inspectietechnieken op compressorstations.

6.5

Reduceerstations (RS)

Functionaliteit
De functie van het Reduceerstation is het scheiden van twee druksystemen waarbij gas van
het systeem met hoge druk gecontroleerd naar het systeem met lagere druk kan stromen.
Reduceerstations worden zowel in het HTL als in het RTL toegepast.
Beoordeling status en plannen
Reduceerstations vragen een specifiek en specialistisch regime voor beheer en onderhoud.
Per object wordt beoordeeld of additionele maatregelen nodig zijn om langjarig een veilige
en betrouwbare werking te garanderen.

- 63 -

Gasunie Transport Services

6.6

Mengstations (MS) en Stikstofinstallaties

Functionaliteit
De functie van een mengstation is het mengen van twee of meer gassen tot een gasmengsel
met een gewenste, instelbare gashoedanigheid. De gashoedanigheden zoals Wobbe-index,
calorische waarde en dichtheid bepalen in hoofdzaak de gaskwaliteit.
De functie van een stikstofinstallatie is het produceren van stikstof van voldoende zuiverheid
en druk om op een mengstation gebruikt te kunnen worden om gas (zoals hoogcalorisch
gas) op G-gas specificatie te brengen.
Werkingsprincipe
Een mengstation mengt twee of meer gassen. Eén gasstroom wordt automatisch zodanig
in grootte geregeld dat het geproduceerde gasmengsel de gewenste gashoedanigheid heeft.
De andere gasstroom wordt op een vaste grootte ingesteld. Mengstations zijn onbemand;
sturing van het set-point van de automatische regeling vindt plaats door de CCP.
De stikstofinstallaties zijn gebaseerd op cryogene afscheiding van stikstof uit lucht.
Uitvoeringsvormen
Mengstations worden ingezet voor de volgende taken:
uuInpassing en balancering: Voor één of meer gasstromen is er geen of onvoldoende
markt. Door te mengen kan een gaskwaliteit worden geproduceerd waar wel markt
voor is.
uuCalorische verrekening: Een vorm van kwaliteitsbeheersing, maar dan expliciet voor
het op niveau houden van de calorische waarde van de uitgaande gasstroom.
uuBewaking op één of meer grootheden, bijvoorbeeld methaangehalte van het
gasmengsel of CO2 percentage.
uuStikstofinstallaties zijn aangekocht van gespecialiseerde fabrikanten.
Beveiliging en leveringszekerheid
Alle mengstations hebben een bewaking op de Wobbe-index van het gasmengsel. Indien de
Wobbe-index van het gasmengsel vastgestelde grenzen overschrijdt of onderschrijdt, wordt
het mengstation automatisch afgeschakeld. Omdat de kwaliteitsmeting enige tijd vergt
wordt het gasmengsel door de blokkeerlus geleid voordat het in de gasstroom naar de markt
terechtkomt. Het gas dat niet aan de eisen voldoet (‘off spec’ gas) wordt opgevangen in de
blokkeerlus en komt niet terecht in de gasstroom naar de markt.
Beoordeling status
Evaluatie van de status van de stikstofinstallaties en mengstations.
uuBijna alle stations zijn ouder dan 30 jaar, meest recente stikstof installatie en
bijbehorende mengstation is Zuidbroek.
uuHet frequent starten en stoppen vanwege wisselende vraag van de markt naar gas en
seizoenbedrijf in met name het G-gas transport, leidt bij de luchtscheidingsfabrieken
tot koud/warm cycles hetgeen van invloed kan zijn op de integriteit.
uuDe utilities op de stations (koelers, recuperatoren, skid items etc.) hebben een gelijk
beheer- en draaiurenkarakter als de aandrijf- en compressoreenheden.
uuDe eenheden verouderen mogelijk onder invloed van koude/warmte cycles.
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uuDe besturingssystemen zijn aangepast indien echt noodzakelijk, maar ook oude of
afwijkende technologie (Kootstertille) is nog steeds aanwezig
Plannen
Op de locatie Ommen start een project om de gevolgen voor koude/warmte cycles voor de
integriteit te gaan bepalen.
Voor beheer en onderhoud is voor een aantal installaties ondersteuning van de leverancier
nodig. Het bestaande beheer- en onderhoudsproces aan deze eenheden zal waarschijnlijk
moeten worden geïntensiveerd.
Vanwege de reductie van productie uit het Groningenveld en het baseload inzetten ervan is
de gaslevering aan de openbare markt (G-gas) meer afhankelijk van een goede performance
van de stikstofinstallaties en mengstations dan voorheen.

6.7

Exportstations (ES)

Functionaliteit
De functie van een exportstation (ook wel: grensstation) is het meten van de doorgezette
hoeveelheid gas en de bijbehorende gashoedanigheid opdat een afgeleverde hoeveelheid
energie kan worden gefactureerd aan de partij die het gas ontvangt.
Werkingsprincipe
Het exportstation bestaat uit een gasreinigingssectie met scrubbers en een meetinrichting.
Na het passeren van de scrubbers komt het gas in een verzamelleiding van waaruit het
gas door een aantal parallel geschakelde meetstraten stroomt. In een meetstraat wordt de
hoeveelheid doorgevoerde energie gemeten.
De meting van de geleverde hoeveelheid energie dient zeer nauwkeurig te zijn omdat op
basis van deze meting door de gasleverancier wordt gefactureerd. De meetgegevens worden
verwerkt en geregistreerd met een elektronisch instrument en doorgegeven aan de CCP.
Beveiliging en leveringszekerheid
Er worden een reserve scrubber en een reserve meetstraat opgesteld om de kans te
verminderen dat bij uitval de contractuele capaciteit niet kan worden geleverd.
Beoordeling status en plannen
De exportstations worden beheerd en getoetst volgens hun doelstelling. Momenteel vindt
een renovatie van de apparatuur en software voor data-collectie plaats.
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6.8

Meet- en regelstations (MR-stations)

Functionaliteit
De functie van het MR-station is tweeledig:
uuDrukreductie: ervoor zorgen dat het aardgas vanuit het HTL (hoofdtransportnet) op de
juiste druk het RTL (regionale net) kan voeden.
uuOdorisatie: het van nature nagenoeg reukloze aardgas krijgt op een MR-station zijn
kenmerkende geur om lekkages te kunnen signaleren.
Hoewel de temperatuur van het gas daalt door de drukreductie wordt op een MR-station het
gas niet verwarmd zoals op een gasontvangstation, behalve in uitzonderingsgevallen waar
een zeer hoge drukreductie plaats heeft.
Tevens vindt op het MR-station een bedrijfsmeting van de gasstroom plaats (dat wil
zeggen, een meting van het doorgezette volume per tijdseenheid ofwel debietmeting met
beperkte nauwkeurigheid die niet voor comptabele doeleinden kan worden gebruikt).
De meetresultaten zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik (bewaking van het
gastransport proces).
Drukreductie
Drukreductie moet met voldoende zekerheid uitgevoerd worden om te zorgen dat de hoge
druk uit het HTL niet in het RTL kan optreden.
Om voldoende capaciteit te hebben en om redenen van bedrijfszekerheid is het MR-station
opgebouwd uit een aantal parallel werkende regelstraten die tussen twee verzamelleidingen
zijn geïnstalleerd. In elke straat is een regelklep aangebracht die de drukreductie verzorgt.
Odorisatie
Afhankelijk van de gemeten momentane gasstroom door het station wordt een hoeveelheid
Odorant in het gas geïnjecteerd. Per m3(n) gas wordt ongeveer 18 mg reukstof toegevoegd.
Beveiliging en leveringszekerheid
In iedere regelstraat is stroomafwaarts een tweede regelaar aangebracht (de monitor).
Mocht de eerste regelaar falen, waardoor de druk achter het MR-station te hoog kan
oplopen, dan neemt de monitor de regeling over. Indien ook de monitor faalt, treedt een
drukbeveiliging in werking die met een klep de straat afsluit.
Een MR-station bestaat uit meerdere parallelle straten. Eén straat staat reserve (stand-by)
om uitval op te vangen en om onderhoud te kunnen plegen.
Beoordeling status
Evaluatie van de status van de M&R’s heeft het volgende aangetoond:
uuhet correctief onderhoud op een deel van de locaties vertoont een stijgende tendens
uubepaalde onderdelen worden niet meer door de leverancier ondersteund
uude regelunits maken gebruik van gassturing wat leidt tot methaan-emissies
uudrukbeveiliging maakt soms nog gebruik van het afblaasprincipe
uude performance van de M&R-stations is stabiel gedurende de afgelopen bedrijfsperiode
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Plannen
In 2009 is besloten om tot vervanging over te gaan onder de naam GNIP-M. Hierop is een
pilot van zes stations geïnitieerd. Evaluatie van de pilot heeft er toe geleid dat het ingezette
beleid is voortgezet. In 2018 zal het GNIP-M programma opnieuw tegen het licht worden
gehouden. Voor het komende jaar worden 3 M&R’s opgeleverd.

6.9

Gasontvangstations (GOS)

Functionaliteit
Het GOS vormt de verbinding tussen het HTL of RTL en het achterliggende gasleidingsysteem van de Regionale Netbeheerder of de eindgebruiker van het gas. De functies zijn onder
te verdelen in het reduceren van de gasdruk en het comptabel meten van de hoeveelheid
geleverde energie.
Drukreductie
Het aardgas moet worden afgeleverd met een contractueel vastgelegde druk en
temperatuur. De drukreductie geschiedt met regelkleppen. Door de drukreductie daalt de
temperatuur van het gas. Om aan de aflevertemperatuur te voldoen is ieder GOS uitgerust
met een verwarmingsinstallatie.
Comptabele meting
De meting van de afgeleverde hoeveelheid energie dient zeer nauwkeurig te zijn omdat op
basis van deze meting door de gasleverancier wordt gefactureerd. De meetgegevens worden
verwerkt en geregistreerd met een elektronisch instrument en doorgegeven aan de CCP.
Beveiliging en leveringszekerheid
Elk GOS is voorzien van een reservestraat die stand-by staat en automatisch de functie van
de leverende straat kan overnemen in geval van storing of onderhoud.
Bij falen van een regelklep kan de uitlaatdruk van het station te hoog of te laag worden. In
geval van een te lage druk neemt een andere regelstraat de levering over. In geval van een te
hoge druk kan een monitor (tweede drukregelaar in dezelfde straat) de regeling overnemen;
mocht ook deze regelaar falen dan zal een veiligheidsafsluiter de toevoer naar de defecte
regelstraat afsluiten en vervolgens zal de reservestraat de levering overnemen.
Beoordeling status
De performance van de stations is door de jaren heen stabiel gebleken. Uit de risico analyse
blijken geen onaanvaardbare risico’s.
uuDe kans op uitval van een gasontvangstation ten gevolge van technisch falen van
straten (of componenten in straten) is erg klein en aanvaardbaar. Het monitoren van
het aantal uitgevallen straten (en de oorzaak daarvan) is nodig om eventueel te zijner
tijd aanvullende acties te motiveren en definiëren.
uuDe staat van een zeer groot aantal gasontvangstations is dusdanig dat preventieve
renovatie niet noodzakelijk is. Correctief onderhoud volstaat naast het standaard
beheer en onderhoud.
uuDe evaluatie van de GNIP renovaties laat zien dat de corrosieproblemen qua omvang
beperkt zijn en grotendeels bovengrondse onderdelen betreffen. De corrosie van
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ondergrondse headers leidt tot problemen, pinholes, die aanvaardbaar zijn als gekeken
wordt naar de bedrijfswaarden van Gasunie. Mogelijk nemen ze wel in frequentie toe.
Wel zijn er risico’s geconstateerd bij de ruimtelijke ordening rond gasontvangstations:
uuBij een aantal stations is een knelpunt gesignaleerd, in die zin dat er door vaak
oprukkende bebouwing niet meer wordt voldaan aan de afstanden uit tabel 3:12 lid 6
van het Activiteitenbesluit. GTS streeft er naar om e.e.a. gelegaliseerd te krijgen met
overgangsrecht, behorend bij de invoering van het nieuwe Omgevingsrecht.
Plannen
uuHet preventief renoveren wordt gestopt. In uitzonderingsgevallen kan grootschalige of
volledige renovatie noodzakelijk blijven.
uuEr wordt overgegaan op een reactieve benadering door middel van correctief
onderhoud naast het standaard beheer en onderhoud.
uuHet lopende GNIP evaluatieprogramma wordt tijdelijk voortgezet.. Hetzelfde geldt
voor het lopende onderzoek naar de inspectiemogelijkheden van de header.

6.10 LNG-peakshaver
Functionaliteit
De Peakshaver dient om aan de piekvraag in west Nederland te voldoen.
Beoordeling status
De Peakshaver is in gebruik sinds 1977. In de loop der jaren zijn een aantal modificaties
uitgevoerd zoals: verhoging van de uitzendcapaciteit van 1 mln m3(n)/u naar 1,3 mln
m3(n)/u, H-gas als voedingsgas t.b.v. vloeibaarmaking in plaats van G-gas, bijvullen van
de vloeibaar stikstof tanks met tankwagens en sinds 2016 bijvullen van de LNG tanks
met tankwagens, naast eigen vloeibaarmaking. De meeste machines dateren nog uit de
beginperiode en vereisen op grond van hun leeftijd aandacht om binnen de kaders van weten regelgeving aan de beschikbaarheidseisen te kunnen blijven voldoen.
Plannen
De aard van de investeringsprojecten betreft enerzijds handhaven van de beschikbaarheid van de vereiste uitzendcapaciteit met de verouderende installatie en anderzijds het
aanbrengen van modificaties om de tegenwoordige standaarden en technieken te volgen.
De volgende activiteiten worden voorzien:
uuDe elektriciteitsinfrastructuur. Dit dient op het tegenwoordig vereiste veiligheidsniveau gebracht te worden. Daarnaast dienen componenten vervangen te worden die de
beschikbaarheid te nadelig beïnvloeden
uuReduceren van de NOx uitstoot van fornuizen
uuModificeren van verdampers om te kunnen blijven voldoen aan uitzendbeschikbaarheid en om onveilige situaties in de toekomst te voorkomen
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6.11 Diverse equipement
Dit betreft onder andere beveiligingsapparatuur, meetapparatuur (gasmeters, gaschromatografen, Wobbemeters, etc.) en datatransportsystemen. De equipment in deze systemen
vragen een specifiek- en specialistisch regiem voor beheer en onderhoud.
Voor de datatransportsystemen geldt dat deze een vitale plek binnen het GTS-dienstenpakket innemen. Dit vraagt maatwerk van de organisatie waarvan een voortdurende evaluatie
van de performance deel uitmaakt.
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7. Onderhoudsplan
7.1

Inleiding

Conform de Gaswet draagt GTS zorg voor een veilig, doelmatig en betrouwbaar
gastransport, op een manier die het milieu zo veel mogelijk ontziet. De uitvoering van
werkzaamheden aan de infrastructuur zelf die hieraan verbonden zijn is uitbesteed aan de
Asset Service Provider Operations als onderdeel van N.V. Nederlandse Gasunie. De besturing
van het net en daarmee de feitelijke uitvoering van het gastransport wordt door GTS
uitgevoerd.

7.2

Preventief, correctief en civiel onderhoud

Onderhoudsactiviteiten met betrekking tot het gastransportsysteem betreft een
combinatie van preventief onderhoud volgens schema, werk uit inspectie waarbij technische
defecten worden opgelost en correctief onderhoud zoals het oplossen van storingen. Hiervoor
is het van belang dat ook de voorraad reserveonderdelen, welke noodzakelijk zijn voor het in
stand houden van de bedrijfszekerheid, op orde is (voorraadbeheer).
Preventief onderhoud heeft zowel een uitvoerend als beleidsmatig karakter. Preventief
onderhoud betreft planmatige werkzaamheden waarbij de focal points van de Operations
systeembeleidsplannen opstellen en laat goedkeuren door GTS. GTS geeft hiertoe middels
zogenaamde one-pagers per asset categorie het per asset categorie te hanteren beleid aan.
In de door GTS goedgekeurde systeembeleidsplannen wordt de strategie voor de komende
jaren vastgelegd op het gebied van onderhoud en vervanging van systemen. Het systeembeleidsplan wordt per (deel)systeem vertaald naar onderhoudsconcepten. Op basis van het
onderhoudsconcept wordt in een onderhoudsplan per object een tijdschema vastgelegd
voor de uit te voeren onderhoudsbeurten. De aangetroffen conditie van de assets wordt
vastgelegd wat weer input is voor de systeembeleidsplannen en onderhoudsconcepten.
Inspecties met betrekking tot een goede staalconservering (coating en kathodische
bescherming) en schilderwerk (civiel onderhoud) maken ook onderdeel uit van preventief
onderhoud. Uitbesteed preventief onderhoud wordt verricht onder begeleiding van en
toezicht door Operations.
Naast het herzien van de systeembeleidsplannen en onderhoudsconcepten, evalueren de
focal points in samenwerking met medewerkers van reliability engineering het onderhoud
om dit verder te kunnen optimaliseren. Dit kan leiden tot een tussentijdse herziening van
systeembeleidsplannen en onderhoudsconcepten. Optimalisatie van onderhoud, inclusief
vervanging, vindt plaats op basis van risicoanalyses en binnen de kaders van de eisen aan
asset performance, integriteit en veiligheid.
Werk-uit-inspectie betreft werkzaamheden op basis van bevindingen uit het preventieve
onderhoud. Operations legt hierbij een relatie tussen het preventieve onderhoud en het
werk-uit-inspectie.
Correctief onderhoud betreft activiteiten die voortkomen uit storingen en schadegevallen
van (deelsystemen van) een object en moeten direct of vrijwel direct worden verholpen
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afhankelijk van het risico. Voor het correctief onderhoud heeft Operations een storingswachtdienst ingericht waarmee de voorgeschreven of uit de vereiste beschikbaarheid
van deelsystemen afgeleide responsetijden gerealiseerd zullen worden. Aanpassingen
aan wachtdienstorganisatie dienen voorafgaand door GTS goedgekeurd te worden. In
voorkomende gevallen kan ook in opdracht van GTS correctief onderhoud worden gepleegd.
In voorkomende gevallen kunnen ook kleine modificaties worden uitgevoerd naar
aanleiding van uitgevoerd onderhoud. Deze modificaties betreft het aanpassen van
installaties wanneer één op één vervanging niet mogelijk is of kleine aanpassingen (zonder
engineeringwerkzaamheden) noodzakelijk zijn. Deze modificaties worden vastgelegd via de
Management of Change (MoC) procedure.
Naast onderhoudsactiviteiten met betrekking tot het gastransportsysteem verricht
Operations ook civiel en facilitair onderhoud. Dit betreft werkzaamheden voor het in goede
staat houden van objecten zoals schilderwerk, onderhoud groenvoorziening, bouwkundige
werkzaamheden en tracé/terrein onderhoud binnen de omheining van stations en
installaties.

7.3

Asset Registratie

GTS heeft vanuit de Gaswet en MRQ de wettelijke verplichting een Bedrijfsmiddelenregister in te richten en actueel te houden. Hiernaast heeft GTS de plicht cq. wens te voldoen
aan andere normen en richtlijnen waarbij registratie van asset data vereist is. Operations
ondersteunt GTS in dit proces.
Operations zorgt namens GTS voor het verzamelen, registreren en beheren van de
gegevens van de assets (stations, locaties en leidingen) en het up-to-date houden van de
documentatie van de assets (bijvoorbeeld tekeningen, apparaat handleidingen, stations- en
bedieningshandleidingen). GTS stellen hiervoor een normstelling op waarin de eisen t.a.v.
de datakwaliteit (volledigheid, juistheid en tijdigheid) bepaald worden. Operations voert
vervolgens een kwaliteitsmeting uit, gebaseerd op deze normstelling.

7.4

 et implementeren en onderhouden overeengekomen
H
kwaliteitssystemen

GTS heeft een managementsysteem ingericht conform de daarvoor geldende wetgeving en
hier invulling aangevende normen:
uuBevb: Besluit externe veiligheid buisleidingen
uuNTA-8000: risicomanagementsysteem voor risico’s van buisleidingsystemen
uuNTA-8120: Asset Management systeem voor gasnetbeheer
uuNTA-8620: Veiligheidsmanagement systeem voor risico’s van zware ongevallen
NTA-8000 en NTA-8620 kunnen gezien worden als subsystemen van het Asset Management
systeem NTA 8120. GTS en de Asset Service Provider spannen zich gezamenlijk in om te
blijven voldoen aan de van toepassing zijnde eisen zoals vastgelegd in Bevb, NTA-8000,
NTA-8120 en NTA-8620. GTS en de Asset Service Provider hebben daarom afgesproken dat
het onderwerp kwaliteitssystemen als vast agendapunt is opgenomen in het kwartaaloverleg.
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Bevindingen welke relevant zijn voor de dienstverlening aan GTS worden door middel van
een jaarlijkse management review van de Asset Service Provider aan GTS gerapporteerd.
Hieronder vallen ook majeure technische afwijkingen m.b.t. interne en externe eisen.
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8.	Reguliere besturing van het gastransport en het
oplossen van storingen en onderbrekingen
8.1

Inleiding

Binnen GTS geldt zowel de besturing van het gastransport als calamiteiten-en crisismanagement als één van de hoofdprocessen en vormen zij als zodanig een integraal onderdeel
van de bedrijfsvoeringprocessen. Van lokaal- tot en met systeemniveau wordt veel energie
gestoken in het voorkomen van verstoringen. Mochten zich toch verstoringen voordoen dan
wil GTS zo goed mogelijk voorbereid zijn, zodat er adequaat gereageerd kan worden.
In dit hoofdstuk wordt eerst een beschrijving gegeven van de reguliere besturing van het
gastransport door de CCP, de Centrale Commando Post van GTS. Vervolgens wordt ingegaan
op de calamiteitenorganisatie.

8.2

Regulier besturing van het gastransport

In deze paragraaf wordt besproken welke principes er worden gehanteerd voor de werkwijze
van de CCP. Ook wordt aangeven welke uitgangspunten er worden gehanteerd bij de
overdracht van informatie van de diverse afdelingen naar de CCP. Tevens wordt aangegeven
hoe de organisatie is ingedeeld en welke uitgangspunten daarbij zijn gehanteerd.

8.2.1 CCP werkwijze
Besturing van het gastransport
De actuele besturing van het gastransport gebeurt op basis van de volgende mechanismen:
a

Plannen op basis van prognoses (o.a. shipper-nominaties), procesinformatie en ervaring;

b

Reactie op basis van procesinformatie (incl. verstoringen in het netwerk);

c	Planmatig onderhoud aan het transportsysteem.
ad a./b. Deze categorieën vormen de kern van de actuele besturing. De doelstelling is om,
door het realiseren van drukprofielen en kwaliteiten in deelnetten, zodanig randvoorwaarden te scheppen dat de genomineerde energiehoeveelheden op het juiste moment kunnen
worden getransporteerd. De aard van het actuele gastransport (verwachte dynamiek,
onverwachte gebeurtenissen, variaties in benodigde reactietijd) maakt dat de ervaring,
kennis en kunde van de dispatchers primaire randvoorwaarden zijn om een adequate
besturing mogelijk maken.
ad c. Deze categorie betreft ofwel door de afdeling verantwoordelijk voor werkvoorbereiding
voorbereide besturingsacties waaraan een kwantitatieve toetsing is vooraf gegaan, ofwel
uit het (door CCP opgestelde) gastransportplan resulterende acties. In dit kader heeft werkvoorbereiding betrekking op geplande modificaties in het transportnetwerk. Filosofie is dat
deze categorie acties nooit rechtstreeks het diensten niveau mag aantasten. Bij dergelijke
planmatig voorbereide besturingsacties moeten daarom altijd reële correctiemogelijkheden
beschikbaar zijn (middels b. en in mindere mate a.).
Incidenten/calamiteiten
Het afhandelen van storingen/calamiteiten kent een procesmatige/procedurele kant. De
volgorde en status van te nemen stappen op basis van deze procedures moet inzichtelijk
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zijn. Een dergelijke situatie kenmerkt zich door veel interactie met de buitenwereld, alle
informatie om in contact te komen met de buitenwereld moet beschikbaar zijn. Bij het
behouden van de ‘licence to operate’ is transparantie belangrijk, dit betekent dat informatie
over het verloop gemakkelijk vastgelegd moet kunnen worden. Deze informatie moet tevens
gedeeld kunnen worden tussen alle betrokkenen die aan de oplossing van een dergelijk
probleem werken.
Gastransportplan
Ter ondersteuning van de actuele besturing gebruikt de CCP een planning voor de
voorliggende gasdag. Dit plan wordt gedurende de gasdag continue geactualiseerd.
De concrete doelstellingen met betrekking tot het gastransportplan zijn:
uuHet verwerken van de transportaanvragen in het gastransportplan voor de CCP.
uuHet monitoren van de transportaanvragen voor wat beterft de te verwachten
systeembalans.
uuHet bepalen van de inzet van de flexibiliteitsmiddelen om de netintrigiteit te
waarborgen.
uuHet verkrijgen van een laatste planmatige check op geplande werkzaamheden.
uuHet zo efficiënt mogelijk verzorgen van het gastransport.
Bij het optreden van calamiteiten moet CCP snel & efficiënt een alternatief transportplan op
kunnen stellen, dat rekening houdt met de ontstane beperkte transportcapaciteit.
De detaillering van de planning moet zinvol zijn in relatie tot de gemiddelde voorspellings-nauwkeurigheid van de gevolgde methodiek.

8.2.2 Richtlijnen, instructies en procedures
Om een eenduidige en toch flexibele uitvoering van de besturingstaak mogelijk te maken,
beschikt de CCP over een passende set van richtlijnen. Daar waar er een strikt éénduidige
afhandeling vereist is (bijv. calamiteiten-/veiligheidsprocedures) moet er een set instructies
en/of procedures beschikbaar zijn op de CCP. Deze richtlijnen en procedures dienen voor
dispatching eenvoudig toegankelijk en inhoudelijk op hun toegesneden te zijn.
Richtlijnen
Het besturen van het gastransportsysteem wordt (zonder richtlijnen) voor het overgrote deel
van de tijd gekenmerkt door vrijheidsgraden, oftewel bij een gegeven potentiële gasdoorzet
bestaan veelal meerdere mogelijkheden voor de inzet van transportmiddelen. De richtlijnen
hebben primair tot doel om aan te geven welke randvoorwaarden er gelden, de CCP kan en
mag hiervan afwijken indien dit voor het gastransport noodzakelijk wordt geacht.
De richtlijnen moeten actueel zijn en betreffen de volgende zaken: transportmiddelen,
operationele kosten van de transportmiddelen en eventueel condities voor de transportmiddelen. Significante afwijkingen moeten worden behandeld in het eerstvolgende
ochtendoverleg. Een overzicht van de richtlijnen wordt door de afdeling Planning
Gastransport periodiek opgesteld (Zomer- en Winterrichtlijnen).
Naast bovengenoemde zaken moet de CCP beschikking hebben over een voortdurend
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geactualiseerd overzicht van alle geplande en gecontroleerde bijzonderheden m.b.t. het
gastransport (werkzaamheden aan het transportsysteem, CCP-infosysteem en communicatiemiddelen).
Instructies/procedures
Voor instructies en procedures geldt dat slechts hiervoor moet worden gekozen als er
redelijkerwijs geen andere mogelijkheden (bijv. technische oplossingen) bestaan. De
volgende aandachtspunten gelden:
uuEen instructie of procedure moet op eenduidige wijze een noodzakelijke actie of keten
van acties beschrijven.
uuEen gastransporttechnische instructies moet alleen dan worden toegepast wanneer dit
voor de relevante CCP-actie strikt noodzakelijk wordt geacht en voor CCP niet logisch
voortvloeit uit de besturings-/ bewakingstaak.
uuDe CCP moet beschikken over informatie om op adequate wijze te kunnen
communiceren ten tijde van verstoringen en calamiteiten. Deze informatie bestaat
onder andere uit telefoonnummers en/of contactpersonen van alle partijen die een rol
hebben in het afhandelen van storingen/calamiteiten. (Deze informatie moet op geautomatiseerde wijze beheerd worden en ter altijd beschikking staan.)
uuGastransporttechnische instructies dienen gerelateerd te kunnen worden aan limiet
overschrijdingen of automatische meldingen.
uuDe CCP moet voorzien zijn van procedures m.b.t. storingen aan het CCP infosysteem en
de communicatiemiddelen.
Instructies en procedures dienen te worden ondersteund door een ‘workflow’ management
systeem. Hierbij moet ook alle overige informatie uit het gasmanagement systeem ter
beschikking te staan.

8.2.3 CCP—opzet
Om een adequate besturing van het gastransport te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk
dat de CCP-organisatie steeds een passende omvang, ervaringsgraad en structuur heeft.
De dispatchers moeten aan de hand van een grondig intern opleidingstraject de benodigde
ervaring, kennis en kunde opdoen. In de praktijk zal dit traject meerdere jaren beslaan.
Binnen de CCP zijn er twee disciplines, te weten Gas- en Contract dispatching. Binnen de
disciplines moeten alle dispatchers alle taken kunnen uitvoeren. Bij uitvoering binnen
de processen zullen steeds meer beide disciplines een rol moeten spelen, hierdoor zal de
samenwerking steeds intensiever worden. Bij het inrichten van de processen zal bij taken in
het gemeenschappelijke domein gekeken worden naar de aard van de taak in het proces, dit
om te bepalen of het in de gas- of contractdiscipline valt.
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8.3

Business Continuity

Het calamiteitenplan van GTS is een uitvloeisel van de uitgangspunten voor Business
Continuity van GTS:
Doel van Business Continuity in de normale situatie:
uuGoed voorbereid zijn op bedreigende gebeurtenissen.
Doel van Business Continuity tijdens en na een bedreigende gebeurtenis:
uuIn stand houden van de vitale bedrijfsprocessen;
uuBeperken van de gevolgen;
uuEvaluatie van de bedreigende gebeurtenis.
Structuur Crisismanagement Gasunie organisatie:

Tactisch
BC team

ICT
(CT-ICT)

Bedrijfbeveiliging
(CMT)

Gastransport

Tactisch BC team = Overkoepelend (escalatie) Business Continuity Team
CMT

= Crisis Management Team

CT-ICT

= Crisisteam ICT

Figuur 8.1: De drie zuilen voor Business Continuity

Business Continuity binnen GTS en haar service providers bestaat uit de zuilen
Gastransport, Bedrijfsbeveiliging (CMT) en ICT (CT-ICT), die in principe gescheiden kunnen
worden geactiveerd en stand-alone kunnen functioneren. De organisatie van Business
Continuity is beschreven in het Business Continuity Plan (BCP) van Gasunie. Daarnaast
worden in het BCP de opzet van de calamiteitenorganisatie in de staande organisatie en de
overkoepelende procedures beschreven.
Bij grote, ernstige calamiteiten (catastrofen) waarbij meerdere zuilen betrokken zijn vindt
de coördinatie plaats binnen het Tactisch BC-team waarin een lid van de Raad van Bestuur
zitting heeft, evenals de voorzitters van de drie zuilen. Dit team fungeert als communicatiemedium, geeft richting bij dilemma’s, bepaalt de te maken keuzes bij knelpunten en
verzorgt indien nodig de toewijzing van faciliteiten. Gedurende de crisis communiceren de
verschillende zuilen met elkaar met behulp van Liaison Officers van de verschillende zuilen.

8.3.1 Opbouw GTS calamiteiten- en crisisorganisatie
De transportdiensten moeten op een veilige en betrouwbare manier uitgevoerd worden.
Alle gebeurtenissen die de veiligheid en betrouwbaarheid negatief kunnen beïnvloeden
moeten adequaat worden bestreden. Dit is een kerntaak van GTS. De uitvoering van deze
taak wordt zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Indien wenselijk of noodzakelijk wordt
opgeschaald naar een hoger niveau; de richtlijnen en procedures hiervoor zijn vastgelegd in
handboeken.
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Strikt genomen behelst crisis- en calamiteiten management niets meer dan het voorbereid
zijn op en acteren bij ongewenste gebeurtenissen, met de kanttekening dat hier sprake is
van verstoringen van buitengewone omvang. Verstoringen van ‘normale’ omvang komen in
de dagelijkse procesbesturing regelmatig voor en het juist afhandelen daarvan is een deel
van de normale bedrijfsvoering. Er is niet altijd een harde zwart-witte grens te trekken die
gehanteerd kan worden bij de vraag of geëscaleerd moet worden naar een hoger niveau.
Daarom wordt het principe gehanteerd: bij twijfel opschalen.
Bij opschaling wordt zo veel mogelijk aangesloten op de werkwijze tijdens normaal bedrijf.
Daarbij is het van groot belang dat, ongeacht het niveau van de verstoring, de CCP te allen
tijde op de hoogte wordt gebracht en gehouden van deze verstoring. Dit geldt ook voor
dreigingen, potentiële risico’s op verstoring, etc. In de meeste gevallen zal het activeren van
de crisisorganisatie beginnen bij de CCP.
In de GTS crisisorganisatie is een verdeling gemaakt op basis van de aard van de taken en de
aard van de beslissingen die moeten worden genomen. Een tweede uitgangspunt is dat we,
ook bij crises en calamiteiten, de daarvoor noodzakelijk functies beleggen bij hen die daar
in het kader van de dagelijkse functie het dichtst bij staan. Daar ligt immers alle kennis,
vaardigheid en ervaring.
Op basis hiervan zijn drie teams beschikbaar die, ieder met een eigen opdracht, tegelijkertijd kunnen acteren en alleen relevante informatie, vragen en antwoorden aan met boven- of
onderliggend team hoeven uit te wisselen.
In de hierna afgebeelde figuur staat dit beknopt toegelicht.

Strategisch

Opdrachten

Informatie

Stellen van prioriteiten

Creëren van
bestrijdingsplannen en/of
handelingspersectieven

(Fysiek) bestrijden van de
calamiteit

Opdrachten

Informatie

Tactisch

Operationeel

Figuur 8.2: Crisisteams op drie niveaus
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Operationeel Crisis Team: CCP i.s.m. ondersteunende diensten en de veldorganisatie
De CCP voert de operationele besturing van het gastransportproces uit (gasdispatching en
contractdispatching) en werkt op operationeel niveau nauw samen met de veldorganisatie
en/of ondersteunende diensten; planners Gastransport, ICT, etc.
CCP voorziet het Tactisch Crisis Team van alle relevante informatie, knelpunten en mogelijke
handlingsperspectieven.
Tactisch Crisis Team
Het Tactisch Crisis Team fungeert als centraal aansturend crisisteam voor GTS. Ze ontvangt
haar informatie vanuit CCP, Operations (het “veld”) en overige crisispartners. Het Tactisch
Crisis Team voorziet, indien relevant, het Strategisch Crisis Team van informatie, knelpunten
en handelingsperspectieven zodat deze haar besluiten kan nemen. Deze besluiten sturen het
handelen van het Tactisch Crisis Team.
Strategisch Crisis Team
Het Strategisch Crisis Team beslist op het hoogste niveau, op basis van informatie van
het ERT en pleegt overleg met de relevante overheidsinstanties op het hoogste niveau.
Dit team wordt verplicht geactiveerd indien de dienstverlening van GTS, met name het
fysiek gastransport, faalt of wordt bedreigd. Daarnaast kan het Strategisch Crisis Team
geactiveerd worden indien de aard of omvang van de crisis of calamiteit dit naar oordeel
van de voorzitter Tactisch Crisis Team of voorzitter Strategisch Crisis Team wenselijk of
noodzakelijk maakt.
Onderstaand staat de uitwerking van dit principe in de crisisorganisatie afgebeeld.
Belangrijk is dat deze afbeelding de maximaal opgeschaalde crisisorganisatie laat zien,
inclusief de verbinding met het tactisch BC team (het grijs weergegeven team) dat in
actie komt wanneer er twee of meer zuilen actief zijn en er behoefte is aan afstemming of
besluitvorming op het hoogste niveau.
We hanteren het principe: opschalen naar behoefte. De samenstelling van het Tactisch Crisis
Team wordt bepaald door de voorzitter van dit team en hangt af van wat er op dat moment
gevraagd wordt. Dit team kan dus ook heel klein zijn.
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Corporate BC Team Gasunie
Voorzitter
Crisisteam ICT

Algemeen
Directeur GTS

Communicatie

DCC EZ

Juridische zaken (J)

Manager Commerce &
Regulation (LC)

Communicatie (JC)

Manager Gastransport
(LG)

Tactisch
Crisisteam
GTS

Operationeel
Crisisteam
GTS/GU

Manager Gastransport

Secretaris

CvD Operations

Operations
Veldorganisatie

Informatie
Coordinator

Veiligheid

Inspecteur
Veiligheid

CMT

Liaison CMT

Liaison CCP

CCP

Crisisteam
ICT

Liaison ICT

CvD CCP

Wachtdienst
LGP

LOCC

Liaison LOCC

Wachtdienst
Communicatie

Communicatie
Team

Betrokken
Deelneming

Liaison
Deelnemingen

Liaison J

Afdeling J

LC(x)

Liasion
Crisisteam
GTS
Liaison Shippers
LCC

Liaison direct
aangeslotenen
(LCP)

Liaison Invoeders
SSO, NNO (LGP)

Figuur 8.3: Maximaal opgeschaalde crisisorganisatie
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Liaison Invoeders
SSO, NNO (LPN)

Geen gevolgen voor dienstverlening of gaslevering (GTS)

Secretaris

DMeerdere zuilen betrokken EN behoefte aan overkoepelende afstemming en besluitvorming (Corporate)

Strategisch
Crisisteam GTS

Voorzitter
CMT

Dienstverlening / gaslevering getroffen of behoefte aan strategische besluitvorming (GTS)

Algemeen
Directeur GTS
(lid (RvB)

Lid RvB
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8.3.2 Opschaling vanaf de basis: instructies voor CCP
Ten behoeve van snelle en juiste opschaling vanuit de staande organisatie beschikt de CCP
over een instructie waarmee:
uuDe categorie (ernst) van het incident bepaald kan worden;
uuDe te alarmeren functionarissen per categorie aangegeven zijn.
Afhankelijk van de aard van de binnengekomen melding waarschuwt CCP de
belanghebbende Gasunie functionarissen.
De meldingen zijn ingedeeld in de volgende categorieën:
A.	Dodelijke ongevallen of ernstig lichamelijk letsel (ziekenhuisopname), waarbij Gasunie
op enigerlei wijze is betrokken;
B.	Storingen waarbij de openbare veiligheid in gevaar is of kan komen, zoals leidingbreuk,
brand of ontploffingsgevaar.
C.	Situaties waarbij ernstige publieke hinder wordt veroorzaakt, zoals geluids-, stof-, stankof verkeersoverlast;
D.	Falen of dreigend falen van de leveringszekerheid; niet kunnen voldoen aan de gevraagde
gasvolumes, of duidelijke off-spec levering
E.	Storingen in de gasvoorziening die niet tot de verantwoordelijkheid van Gasunie
behoren;
F.	Molestatie of bedreiging van Gasunie medewerkers of locaties en schade aan gastransportmiddelen waarbij kwaadwilligheid wordt vermoed.

8.3.3 Uitgangspunten voor Opschalen
Het is van belang dat te allen tijde duidelijk is welke fase van opschaling actief is. Alle bij de
afhandeling van een crisis of calamiteit actieve groepen moeten bij een verandering daarvan
op de hoogte worden gebracht. Dit is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de
groep die de leiding van de crisis of het incident op zich neemt of overgedragen krijgt.
In principe wordt opgeschaald volgens de criteria die in de tabel hieronder vermeld staan.
De functionaris die op dat moment de leiding heeft mag echter ook naar eigen inzicht een
verzoek om opschaling doen.
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Uitgangspunt bij de keuze om wel of niet op te schakelen is: bij twijfel altijd opschalen.
Organisatie

Leiding

Oproep door

Criteria voor activatie

TCT

Manager
Gastransport
GTS

Chef van Dienst
CCP, evt. na
overleg met
Chef van Dienst
Operations

Ernstige bedreiging van de integriteit van het
leidingnet, de stations en/of de installaties
(bijv. door lekkage, beschadiging), kan leiden
tot verstoring van het gastransport.

SCT

Directeur GTS

Voorzitter TCT

Ernstige (dreigende) stagnatie van de
gaslevering waardoor mogelijk niet meer
aan de contractuele verplichtingen voor
gaslevering voldaan kan worden.

Tactisch BC
Team

(Lid van de)

Voorzitter één
van de zuilen

Verbreding van de problematiek over meerdere
zuilen

Executive Board

8.3.4 Crisispartners
Afhankelijk van de aard van de crisis of calamiteit heeft de GTS crisisorganisatie contact met
de volgende organisaties:
uuDe Gasunie Crisisorganisatie (de veldorganisatie)
uuRegionale Netbeheerders
uuAangrenzende netbeheerders (buitenland)
uuTenneT (landelijke netbeheerder voor elektriciteit)
uuVeiligheidsregio’s (incl. de onderliggende organisaties)
uuLOCC (Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum)
uuDCC Ministerie van Economische Zaken
uuNCC (Nationaal Crisiscentrum (V&J)
uuMarktpartijen (Leveranciers/Producenten, Shippers, afnemers)
Daarnaast vindt er berichtgeving plaats aan:
uuOVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid)
uuSODM (Staatstoezicht op de Mijnen)
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Colofon
Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD Groningen
Telefoon +31 50 521 22 50
E-mail: info@gastransport.nl
Internet: www.gasunietransportservices.nl
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