Gasunie Network Improvement Programme - (GNIP)

Communicatie en
samenwerking tussen
Gasunie/GTS en
regionale netbeheerders
Renovatie regionaal gastransportnet
Gasunie Network Improvement Programme - (GNIP)

1

2

gasunie.nl

Gasunie Network Improvement Programme - (GNIP)

Onderhoud gastransportnet
Gasunie Transport Services B.V. (GTS) is de eigenaar en beheerder
van het landelijk gastransportnet. GTS is een dochteronderneming
van de N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie). GTS is verantwoordelijk
voor veilig en betrouwbaar (= ononderbroken) gastransport door
het netwerk. Daarom wordt het gastransportnet continu goed
onderhouden en waar nodig aangepast.
Grootschalig renovatieprogramma (GNIP)
Tot ongeveer 2030 gaat GTS onderdelen van het regionale gastransportnet renoveren. Landelijk betreft het 1.000 gasontvangstations
(GOSsen), 2.800 afsluiterschema’s en 80 meet- en regelstations.
Deze onderdelen van het net naderen het einde van hun technische
levensduur. Ze moeten worden gerenoveerd om ook in de toekomst
te kunnen blijven voldoen aan de standaarden op het gebied van
veiligheid en transportzekerheid. De aanpak is gebaseerd op een
doorlopend programma waarbij telkens voor een bepaalde periode
wordt vastgesteld welke onderdelen gerenoveerd of vervangen
moeten worden. Na aﬂoop van de werkzaamheden bent u ook voor de
toekomst voorzien van een veilige en betrouwbare aansluiting op ons
netwerk.
Naast de renovatiewerkzaamheden gaat het reguliere
onderhoudswerk gewoon door. Gasunie/GTS en de regionale
netbeheerders komen elkaar dus op verschillende momenten voor
verschillende werkzaamheden tegen.
In deze brochure gaan we nader in op de contacten die we zullen
hebben in het kader van GNIP.
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Wat betekent GNIP voor u?
Van de werkzaamheden aan meet- en regelstations zult u niets
merken. Deze stations liggen buiten uw bedrijfsterrein.
Gasontvangstations en afsluiterschema´s daarentegen kunnen zich
ook op uw locatie bevinden. Om de werkzaamheden op uw terrein
efﬁciënt en veilig te kunnen uitvoeren, doen wij graag een beroep op
uw medewerking. Het moment waarop we bij u langskomen hangt af
van de planning. U ontvangt hierover uiterlijk drie jaar voorafgaand
aan de renovatie van uw gasontvangstation bericht van ons. Vanuit
het oogpunt van logistiek, efﬁciëntie en veiligheid is ervoor gekozen
om de werkzaamheden gescheiden uit te voeren: eerst vervangen
we de afsluiterschema´s en daarna pas het GOS. We zullen dus twee
keer bij u langskomen (per GOS) om werkzaamheden uit te voeren.
De doorlooptijden van de werkzaamheden kunnen verschillen, maar
gemiddeld betreffen deze vijf weken voor een afsluiterschema en
ongeveer zes weken voor het GOS zelf.
Afhankelijk van de lokale situatie kunnen de werkzaamheden
impact hebben op uw bedrijfsvoering. We doen ons uiterste best om
eventuele overlast tot een minimum te beperken, onder meer door
onderdelen prefab aan te leveren. Indien nodig kunnen wij voor een
alternatieve gasvoorziening zorgen.
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Welke kansen biedt GNIP u?
In het renovatieprogramma houden we zoveel mogelijk rekening
met uw werkzaamheden. Misschien heeft u zelf ook grootschalig
onderhoud in de planning staan. Dan is dit een uitgelezen moment
om gezamenlijk op te trekken zodat we allebei zo efﬁciënt
mogelijk kunnen werken. Het is ook een goede gelegenheid om te
onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor systeemoptimalisatie in
de keten.
Samen kunnen we er zo voor zorgen dat we ook in de toekomst de
gebruikers in Nederland tegen zo laag mogelijke kosten blijven
voorzien van veilig en betrouwbaar gastransport.
Communicatie over GNIP
De aanpak is als volgt:
 wij zullen u tijdig informeren over onze plannen met de GOSsen
en afsluiterschema´s grenzend aan uw netwerk. Tijdig overleggen
geeft beide partijen ruimte om plannen kenbaar te maken en zich
goed voor te bereiden;
 alternatieve oplossingen voor het systeemontwerp zijn
bespreekbaar;
 vanwege de omvang van de werkzaamheden (zowel GNIP als
regulier onderhoud) zullen wij regelmatig contact met u opnemen
om alles in goede banen te leiden.
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Hoe gaan we dat doen?
Het renovatieprogramma bestaat uit verschillende fasen waarbij van
onze kant verschillende afdelingen betrokken zijn. Ieder individueel
project doorloopt deze fasen. Om te voorkomen dat u wordt
overstelpt met vragen vanuit de GTS/Gasunie-organisatie, brengen
wij structuur aan in het communicatieproces.
Hieronder geven wij deze fasen, de inhoud ervan en de betrokken
afdelingen binnen onze organisatie schematisch weer.
Tijdsindicatie
minimaal

Koers programma

Tactisch overleg
meerjaren planning

Fase 1- Strategisch/tactische afstemming
Contactpersonen afkomstig van Front Ofﬁce
en Programma Management

Jaar -3

Fase 2- Studie, wat en hoe (FS en PS)
Contactpersonen afkomstig van o.a.
Front Ofﬁce, Asset Management
en Projectmanagement

Jaar -2

Fase 3- Voorbereiding en constructie
Contactpersonen afkomstig van o.a.
Projectmanagement

Jaar -1/0

Studie
Opstellen
speciﬁcaties

Detailengineering
Constructievoorbereiding

Constructie

Nazorg

Fase 4- Lessons learned en close out
Contactpersonen afkomstig van Front Ofﬁce

Jaar 0
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Fase 1 – Strategisch/tactische afstemming
Inhoud contact:

bespreking veiligheid, de wijze van communiceren met het
Programma Management, verloop van het programma en
eventuele verbeterpunten uit fase 4;

tactisch overleg over meerjarenplanning van te renoveren GOSsen
en afsluiterschema´s.
Contactpersonen zijn afkomstig van Programma Management GNIP
en onze Front Ofﬁce.
Afhankelijk van de lokale situatie kunnen onze werkzaamheden impact hebben
op uw bedrijfsvoering. Daarom willen we graag tijdig met u om tafel voor
afstemming van onze plannen.
Fase 2 – Studie, wat en hoe
Inhoud contact:

onderzoeken mogelijkheid systeemoptimalisaties, bestuderen
alternatieven, vastleggen voorkeursalternatief in functionele
speciﬁcatie, maken projectspeciﬁcatie, afspraken maken over
eventuele meerkosten, site surveys.
Contactpersonen zijn afkomstig van Front Ofﬁce en Asset
Management en projectmanagement.
Deze fase is voor u het uitgelezen moment om eventuele wensen of
aanpassingen aan ons kenbaar te maken.
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Fase 3 – Voorbereiding en constructie
Inhoud contact:

tijdens de voorbereiding werken we samen volgens een afstemmingsprotocol teneinde de constructiewerkzaamheden veilig te
kunnen starten;

uitvoering werkzaamheden, planning, werkvergunningen.
Contactpersonen zijn afkomstig van Projectmanagement.
Tijdens de constructiefase zorgen onze projectmanagers en opzichters in het
veld ervoor dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.
Fase 4 - Lessons learned en close out
Inhoud contact:

evaluatie programma: voorbereiding, uitvoering, communicatie.
Contactpersonen zijn afkomstig van Front Ofﬁce.
Een complex programma als GNIP bevat altijd mogelijkheden voor verbetering.
Graag maken we gebruik van uw ervaringen om toekomstige projecten nog
beter uit te voeren.
Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over GNIP kunt u op onze website terecht:
I: www.gasunietransportservices.nl
Voor klantvragen kunt u terecht bij de Customer Desk GTS:
T: 050 521 33 33
E: Customerdesk@gastransport.nl

Gasunie Network Improvement Programme - (GNIP)

11

N.V. Nederlandse Gasunie
Postbus 19
9700 MA Groningen
gnip@gasunie.nl
www.gasunie.nl
©September 2014

