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Inhoud 

 Introductie Gasunie en Gasunie Transport Services 

– De basics van het gastransport 
 

 Kentallen GTS + Kwis (als daar tijd voor is ) 
 

 Gasrotonde: netwerkconfiguratie GTS 

 

 Metingen GTS op de gasrotonde 

 

 Impact aardbevingen op het gastransport 



Huidige organisatie - vanaf 1 juli 2005 

- Technisch beheer 

- Onderhoud  

- Uitvoeren aanpassingen 

- Inkopen m3 

- Verkopen m3
 

- Beheer, werking en ontwikkeling  

- Transportdiensten 

- Verbindingen 

Handel Transport 



Strategie GTS 

Versterken van onze 

leidende positie als 

grensoverschrijdende 

gasinfrastructuur-

onderneming in Europa 

Optimaliseren van  

de waarde van onze 

bestaande assets 

Mogelijk maken  

van de transitie naar  

meer duurzaam 

energiegebruik 



 

 

 

 

 

Huidige Gasunie participaties: 

 Energy Stock (Zuidwending) 

 BBL 

 Gate 

 Peakshaver 

 Nord Stream 

Gasunie: 3 Business Units 

Business Unit Land Toezichthouder 

GTS Nederland ACM 

GUD Duitsland BNetzA 

BD & Participaties “Gasrotonde” Niet (deels) 



De gasrotonde 



Gastransportnet 



 H-gas (hoog-calarisch) 47 – 55,7 MJ/m3 

 G-gas (laag-calorisch) 43,46 – 44,41 MJ/m3 

 Pseudo G-gas (stikstof) 

 Kwaliteitsconversie 

– QC (van H-gas naar G-gas) 

– rQC (van G-gas naar H-gas) 

 Stikstofstations (pseudo G-gas) 

– Wieringermeer 

– Ommen 

– Pernis 

– Zuidbroek 

 Mengstations (mengen H-gas en G-gas) 

– Scheemda, Kootstertille, Ommen, Wieringermeer, Beverwijk, 
Botlek, Pernis, Schinnen, Beekse Bergen, Ravestijn  

H-gas, G-gas en kwaliteitsconversie 



Enkele kentallen 

 Aantal medewerkers: 1500 

– Gasunie: 1300 

– GTS: 200 

 Leidinglengte: 12.000 km 

– RTL (40 bar) (6500 km) 

– HTL (60 bar) (5500 km) 

 Aantal gasontvangstations (GOS): 1100 

– Industrie: 400 (275 aangeslotenen) 

– RNB: 700 (8 RNB) 

– H-gas (80) 

– G-gas (1000) 

 Meetstraten: 2500 

 M&R’s: 80 

 GC’s: 165 (100 comptabel) 

 



 Hoogste dagvolume 

 Jaarvolume 

– G-gas/H-gas 

– Binnenland/buitenland 

 Inhoud Groningen gasveld (oorspronkelijk en nu nog) 

 Hoe afhankelijk zijn we van de Russen? 

 Hoe lang houden we het uit zonder gasimport - UGS? 

 Hoeveel gas gaat er in een “beetje” UGS? 

 

De kwis 



 Hoogste dagvolume: 512 miljoen m3 

 Jaarvolume: 105 miljard m3 

– G-gas/H-gas: 40%/60% 

– Binnenland/buitenland: 40%/60% 

 Inhoud Groningen gasveld (oorspronkelijk en nu nog) 

– 3000 miljard m3/900 miljard m3 

 Hoe afhankelijk zijn we van de Russen? 

– beperkt 

 Hoe lang houden we het uit zonder gasimport - UGS? 

– Paar weken 

 Hoeveel gas gaat er in een “beetje” UGS? 

– Paar miljard m3 

 

De kwis (en de antwoorden) 



Dynamiek op de gasrotonde 

Gastransport steeds dynamischer: 

 Nieuw gas  

– rijker H-gas/hogere KWS; G-gas verschonen tot 2030 

 

 Opraken G-gas  

– Transitie van G-gas naar H-gas  vervanging gasketels! 

 

 Invoeding groen gas 

– beperkt aantal 

 

 Aardbevingen 



Nieuw aardgas en Wobbe-variaties 

Norway 

Germany UK 

Belgium, LNG, 
Norway, UK 

Belgium, France, 
Germany, Italy 

Small fields NL 

Small fields, 
LNG 

+ 25 on-shore locations 

Russia 



Wobbe H-gas 



Eisen aan de comptabele metingen 

 Volgen van de (inter)nationale standaarden 

 Gecertificeerd proces (ISO 9001) 

 Metrologiewet (vrijwillig) 

 Voldoen aan wet en regelgeving: 

Artikel 1.3.2 meetvoorwaarden GAS-LNB   
– meetonzekerheid in hoeveelheid energie op maandbasis ≤ 1% 

– meetonzekerheid in hoeveelheid energie per uur             ≤ 2%        

– beschikbaarheid data per uur (gemiddelde op jaarbasis)  ≥ 99% 

– maximale storingsduur meting en/of data acquisitie         24 uur 

– beschikbaarheid Gaschromatograaf (GC) (op jaarbasis)   ≥ 95% 

 

 



Energiebepaling en volumeherleiding 

Energiebepaling 

 Energie = volume * calorische waarde  

 Meten volume  Turbinemeters (rotormeters) 

 Meten gassamenstelling (bepalen Hs) GC 

 

Volumeherleiding 

 Kubieke meters gemeten onder 
bedrijfscondities: Vb 

 Kubieke meters onder referentie condities 
(1.01325 bar/0 C°): Vn 

 Afhankelijk van: 

– Druk (p) 

– Temperatuur (T) 

 Gassamenstelling (z-correctie) 



stroomrichter

verwarmings

installatie

meetsysteem

warmtewisselaarfilter regelaar monitor

Meetinrichting in gasontvangstations (GOS) 



Aardbevingen in Groningen 

 Disclaimer 

 

 Het Groningen gasveld en winlocaties 

 

 Relatie gaswinning en aardbevingen 

 

 Impact op het landelijk gastransport tweeledig: 

- Productiebeperkingen Groningen-veld 

- Aardbevingsbestendigheid eigen assets 



Disclaimer 

Aardbevingsresultaten  
uit het verleden  

bieden geen garantie  
voor de toekomst 

 
 
 



Het Groningen gasveld (1) 



Het Groningen 
gasveld (2) 
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Effect aardbevings op de gaswinning 

t/m 2013 

Aardbevingen met een magnitude  
> 2,5 op de schaal van Richter 



Aardbevings (3) 

Relatie gaswining 
en aardbevingen? 



Impact aardbevingen op het gastransport 

Aardbevingen 

 Relatie productie en aardbevingen: 

– Aantal en magnitude gerelateerd aan snelheid gaswinning 

– Ook al stopt de gaswinning, dan nog steeds aardbevingen 

– Diepte van de gasbel/zwaarte van de bevingen 

 

 Productiebeperkingen Groningen-veld (G-gas): 

– Meer pseudo G-gas (meer stikstof en H-gas!) 

 

 Aardbevingsbestendigheid eigen assets: 

– Assets al van voor 1964; geen normen voor 

– ruimen/vervangen 80 km RTL-leidingen  

– Verstevigen of verwijderen van 16 GOSsen 



  

Dank u voor uw aandacht 



 

 

Vragen? 
 


