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Synergy for All

GNIP: Vervanging van de
gasontvangststations
Op Chemelot wordt veel aardgas gebruikt. Via het
netwerk van Gasunie Transport Services (GTS ) wordt
het aardgas geleverd aan zeven GasOntvangstStations
(GOS). Deze moeten de komende jaren worden
vervangen. Op welke manier kan die vervanging
worden aangepakt om te voorkomen dat Chemelot
hier hinder of schade van ondervindt?

Chemelot is een grootgebruiker van aardgas. Niet
alleen wordt het als brandstof gebruikt, maar ook als
grondstof voor bijvoorbeeld de productie van
ammoniak. Het aardgas wordt geleverd via het hoofd
transportnet op een zevental GOSsen van GTS. In de
GOSsen wordt de druk gereduceerd naar een
afgesproken niveau. Achter deze stations zijn de
verschillende gasinstallaties rechtstreeks aangesloten
of via diverse aardgasdistributienetten met hun
specifieke gasdruk (van 0,2 tot 16 bar).

Gasunie Network Improvement Program (GNIP)
De gasontvangststations van GTS naderen echter het
einde van hun technische levensduur en moeten
worden vervangen. Hiervoor heeft GTS een
programma ontwikkeld, het Gasunie Network
Improvement Program (GNIP). Bij vervanging van een
GOS moeten voorzieningen worden getroffen om de
leveringzekerheid van aardgas te borgen teneinde het
bestaande station te kunnen afkoppelen en het nieuwe
station aan te sluiten. Het project vraagt derhalve om
een nauwgezette voorbereiding en planning.

Complexe planning
Het beste kan zo'n omschakeling worden
gecombineerd met een fabrieksstop.
Complicatie is echter dat enkele stations meerdere
fabrieksaansluitingen hebben, wat het inplannen
complex en het misschien zelfs noodzakelijk maakt om
tijdelijke voorzieningen te maken. Dit brengt de nodige
risico's en bedreigingen met zich mee.

Veel werk voor EdeA
Voor EdeA betekent dit het nodige werk. Dat begint
met een inventarisatie van de aangesloten klanten per
station. Vervolgens moet samen met die klanten een
plan worden opgesteld om voor elk station een
omschakelprogramma te maken. Vragen die daarbij
moeten worden beantwoord zijn onder andere:
• Wanneer gaat welke fabriek stop en kan de

aardgasleiding dan worden voorzien van tie-in’s
voor de toekomstige aansluiting op een nieuw
station?

• Kan een klant wordt gevoed met een tijdelijke
voorziening via Gasunie?

• Waar dient een eventueel nieuw station gebouwd
te worden?

• Wanneer kunnen welke leidingen worden
omgekoppeld?

• Hoe wordt een nieuw station in bedrijf gesteld en
welke risico’s zijn daaraan verbonden?

Er zijn dus nog veel aandachtspunten alvorens de
daadwerkelijke ombouw gaat plaatsvinden!
Het GNIP programma voor Chemelot gaat de komende
jaren (2016-2025) plaatsvinden. De volgorde van
vervangen wordt onder andere bepaald door de
technische staat van het station en de geplande
fabrieksstops.
Voor de Chemelot site is specifiek hiervoor een
werkgroep en een stuurgroep opgericht met
vertegenwoordigers van USG, EdeA, OCI en Sabic.
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