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Werk milieubewust of
werk niet
Aardgas en aardolie zijn schadelijk
voor het milieu. Datzelfde geldt
voor de verschillende producten die
bij de winning en productie of bij
onderhoudswerkzaamheden worden
gebruikt. Het is dus van belang dat deze
stoffen niet in de lucht of in de grond
komen. Kom je een milieubedreigende
situatie tegen, leg dan het werk stil,
voorkom verdere lekkage en meld het
incident direct aan de operator.

Blijf alert tijdens het
werk. Bij twijfel: stel
je vraag, begin niet
of leg het werk stil!
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Sinds de eerste succesvolle
boring op het Nederlands
continentaal plat in 1970
is Noordgastransport B.V.
uitgegroeid tot één van de
grootste transporteurs van
offshore gewonnen aardgas.
Het bedrijf beschikt over een
enorme dosis vakkennis en
ervaring, en werkt voortdurend
aan de ontwikkeling van
nieuwe technieken en het
verbeteren van methoden.
Veiligheid heeft daarbij prioriteit.
Noordgastransport wil dan
ook dat alle medewerkers,
contractors en leveranciers
weten wat wij verstaan onder
‘veiligheid op het hoogste plan
stellen’ en dat zij daaraan een
bewuste bijdrage leveren.
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Oorzaken van lekkages
• ouderdom van de installatie;
• onvolledigheid of achterstand in het
onderhoudsschema;
• operationele fouten.

Kritische installatie
onderdelen
Wat is een lekkage?

• afdichtingen en pakkingen;
• fittingen en flensverbindingen;

Onder een lekkage wordt verstaan: ieder

• schilderwerk/corrosie;

onbedoeld vrijkomen van een vloeistof of

• kleine diameter pijpwerk;

gas. Bijvoorbeeld:

• flexibele slangen.

• a ardgas;
• a ardgascondensaat;
• olie;
• glycol;
• (toxische) chemicaliën.

Lekkage-incident
Er is sprake van een incident als de
lekkage onbedoeld was.

Melden van lekkages
• Meld elke lekkage direct aan de
operator in de controlekamer. Ook als
het niet in het milieu is terechtgekomen.
• Het melden van lekkages is belangrijk
om gestructureerd oplossingen te
kunnen vinden voor problemen en
zo milieubedreigende situaties te
voorkomen.
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Wat te doen in geval van
lekkages?
• Voorkom verdere lekkage.
• Voorkom verdere verspreiding van
de lekkage in het milieu.
• Maak gebruik van de aanwezige
spill response kits.
• Meld de lekkage aan de operator
in de controlekamer.
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Voorkomen van lekkages
• Identificeer lekkage-kritische
onderdelen en handelingen in het
productieproces en meld die aan de
operator in de controlekamer.
• Zorg dat milieu een vast onderdeel
wordt van de Taak Risico Analyse (TRA)
procedure.
• Houd rekening met de werkzaamheden,
gereedschappen en materialen van
anderen op de locatie.
• Sla chemicaliën zodanig op dat
vloeistoffen bij lekkage niet direct in
het milieu kunnen komen (bijvoorbeeld
door toepassing van lekbakken of
vloeistofdichte vloeren).

Wees alert, daarmee
kun je helpen om
schade aan onze werken leefomgeving te
voorkomen.

Vragen? Meer informatie? Je kunt altijd
terecht bij de leidinggevende.
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