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Informatiekaart WV G-distributie

Je bent WerkVerantwoordelijke en opdrachtgever voor alle activiteiten in de gasdistributie (netten en stations). Je
mag alle afsluiters in HD- en LD-netten en aansluitleidingen bedienen en beveiligingen in gasreduceerstations
resetten.
Voor welke VWI’s kun je opdracht geven, met welk soort opdracht?
Staan er meerdere mogelijke soorten opdrachten vermeld in de tabel, zoek dan in de betreffende VWI op in welke gevallen
welk soort opdrachten gelden. (RO = raamopdracht, DO = directe opdracht, GO = goedgekeurde opdracht)

Soort
Opdracht?

VWI’s
Werkzaamheden in meterkasten
G-06: Gasmeters ≤ G25 veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen
G-07: Binneninstallaties en meteropstellingen ≤ G25 veilig beproeven op dichtheid
G-08: Binneninstallaties ≤ G25 veilig ontluchten
G-09: Gasmeters HD of > G25 LD veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen
G-10: LD-meteropstellingen ≤ G25 inclusief hoofdkranen veilig repareren en onderhouden

RO
RO
RO
RO
RO

Werkzaamheden in aansluitingen
G-11: Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen veilig aansluiten en in gebruik nemen
G-12: LD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte en dichtheid
G-13: LD-aansluitleidingen veilig ontluchten
G-14: Veilig werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen
G-15: HD-aansluitleidingen veilig aanleggen en in gebruik nemen
G-16: Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming)
G-17: Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming)

RO
RO
RO
RO of DO
DO
DO of RO
RO

Werkzaamheden in netten
G-20: LD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen
G-21: HD- leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen
G-22: HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte
G-23: HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op dichtheid
G-24: Gasblazen in LD-leidingen veilig plaatsen en verwijderen
G-25: HD-leidingen veilig stoppelen
G-27: PE-leidingen en aansluitleidingen veilig knevelen in HD- en LD-netten
G-28: Aftakhulpstukken veilig lassen op PE in bestaande HD- en LD-netten
G-29: Aftakhulpstukken veilig lassen op staal in bestaande HD- en LD-netten

RO of DO
GO
DO
DO
DO
GO
RO, DO, GO
RO of DO
DO

Lees verder op pagina 2.

Deze instructiekaart bevat alleen instructies die door Netbeheer Nederland zijn opgesteld, en dus géén bedrijfsinterne instructies
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WV G-distributie (vervolg)
VWI’s

Soort
opdracht?

Bijkomende werkzaamheden in netten
G-31: Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren
G-35: Veilig bovengronds gaslek zoeken
G-36: De omgeving veiligstellen van en veilig lokaliseren van gaslekken
G-37: Lekken veilig repareren in HD- en LD-leidingen
G-41: Veilig gasmonsters nemen in HD- en LD-netten
G-42: Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen
G-43: Grondafsluiters en appendages veilig controleren in HD- en LD-netten
G-45: KB-metingen veilig uitvoeren
G-46: Veilig meetdraden aanbrengen voor kathodische bescherming op gasvoerende leidingen
G-47: Veilig werken met aardgascondensaat

RO
RO
RO
RO, DO
RO
DO
RO
RO
RO
GO

Werkzaamheden in stations en gastechnische bedrijfsruimten
G-50: Niet-gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten
G-51: Functionele inspecties veilig uitvoeren aan gastechnische installaties en meteropstellingen > G25
G-52: Gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten
G-53: Werkzaamheden aan EVHI’s veilig uitvoeren
G-54: Gasdrukregel- en meetstaions veilig in en uit bedrijf nemen

RO of DO
RO
RO of GO
RO
DO of GO

Aandachtspunten voor de veiligheid

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Als Werkverantwoordelijke mag je werkzaamheden zonder opdracht uitvoeren.
Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder
binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen treffen.
Uitvoerenden mogen niet werken zonder raamopdracht of werkplan. Zij moeten zich houden aan de
opdracht. Bespreek de opdracht met de uitvoerenden en overtuig je ervan dat zij begrijpen wat het
werk inhoudt en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.
Controleer op de werkplekken regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Grijp in als dat
niet voldoende gebeurt.
De regels voor jou en uitvoerenden vind je hieronder kort weergegeven. Leef ze na en zie erop toe dat
uitvoerenden dit ook doen.
Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving.
Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
Houd rekening met de gevaren van aardgas, zoals verstikking, verbranding en explosie. Werk daarom
nooit in de gevarenzone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden uit de warmtetabel.
Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je
leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.

Deze instructiekaart bevat alleen instructies die door Netbeheer Nederland zijn opgesteld, en dus géén bedrijfsinterne instructies
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