Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij NAM
Grijpskerk UGS en Norg
UGS te Grijpskerk en Langelo
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectie
diensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo
bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over
veel voorkomende begrippen, vindt u op
www.brzoplus.nl.
Algemene in formatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen.
De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf
aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven
in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligh
eid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te mak
en
hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en
verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt
over
een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle
onderdelen aan bod.
Inleiding
Op 11,12 en 13mei2016 controleerden inspecteu
rs van Staatstoezicht op de Mijnen en de Veiligheidsre
gio
Groningen het bedrijf NAM op de mijnbouw)ocaties
Grijpskerk UGS en Norg UGS (verder te noemen GRK
en NRG). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13
mei 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is NAM?
De hoofdactiviteit op beide locaties is het injecteren
en opslaan van aardgas in het gasreservoir en het
terug
produceren en drogen van aardgas uit datzelfde gasre
servoir.
Wat controleerden de inspecteurs? De inspecteurs
controleerden bij NAM de volgende onderdelen:
• Onderzoek zware ongevallen;
• Maatregelen bij een tweetal scenario’s (blow-out
en falen van productieheader);
• Wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen;
• Controle en analyse (audits en beoordelingen
);
• Controle op de exploitatie.
Resultaten
Wat was op orde?
• NAM heeft de geïdentificeerde technische en de
organisatorische maatregelen goed
gedocumenteerd. De maatregelen worden volgens haar
(oriderhouds)managementsysteem
bijgehouden en waar nodig onderhouden.
Wat waren de verbeterpunten?
• Weghalen, buitenwerkingstellen en labelen of
in goede staat brengen van de niet in gebruik zijnde
onderdelen van de putinstallaties op GRK.
• Het afstemmen van de testfrequentie van de oscil
lerende monitoren op de locatie GRK op de
borging van goede werking;
• Het duidelijker omschrijven van de definitie like-fo
r-like vervanging in de MCC procedure;
• Het beter vastleggen van de activiteiten in MOC
stappenplan;
• In WIMS een afwijking van de standaard werkwijze
duidelijker vastieggen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteu
rs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de
verbeterpunten gaat uitvoeren.
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