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Betrouwbaarheid van hoogspanningsinstallaties
Betrouwbaarheid van hoogspanningsinstallaties is het presteren met

behoud van functionaliteit onder bepaalde en onvoorziene
omstandigheden voor een gedefinieerde tijd.

Betrouwbaarheid van hoogspanningsinstallaties moet resulteren in een
hoogst mogelijke beschikbaarheid.
Betrouwbaarheid van elke installatie en dus ook van de hoogspanningsinstallatie is op
de eerste plaats bepaald in het ontwerp.
Het zijn de keuzes die worden gemaakt en het vakmanschap van de ontwerper.
De kwaliteit van de aanleg en de oplevering zijn op de tweede plaats essentieel voor
de betrouwbaarheid.

Betrouwbaarheid van hoogspanningsinstallaties

Reliability = 100% x

Total time – Planned stop time – not planned stop time
Total time – Planned stop time

Beschikbaarheid van hoogspanningsinstallaties
Beschikbaarheid van hoogspanningsinstallaties is het presteren met

behoud van functionaliteit onder bepaalde omstandigheden voor een
gedefinieerde tijd.

Beschikbaarheid van hoogspanningsinstallaties moet resulteren in een
laagst mogelijke storingstijd.
Beschikbaarheid van elke installatie en dus ook van de hoogspanningsinstallatie is op
de eerste plaats bepaald in de planning.
Het zijn de keuzes die worden gemaakt door de productie.
De kwaliteit van de planning en voorbereiding zijn op de tweede plaats essentieel
voor de beschikbaarheid.

Beschikbaarheid van hoogspanningsinstallaties

Availability = 100% x

Total time – Planned stop time – not planned stop time
Total time

Ontwerp en realisatie van hoogspanningsinstallaties
Het ontwerpen van een hoogspanningsinstallatie

Bepaal de acceptatiecriteria
Houdt rekening met de energietransitie
Maak een verificatieplan
Doe een design review
De realisatie van een hoogspanningsinstallatie
Introduceer document acceptatie records
Monitor de aanleg

Draag zorg voor het gedocumenteerde bewijs dat de
hoogspanningsinstallatie voldoet aan de
ontwerpspecificatie
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Arbowet (raamwet) = geen concrete regels:
Er staat alleen in hoofdlijnen aangegeven wat
rechten en plichten van werkgevers en werknemers
zijn
Arbobesluit:
Hierin staan globale bepalingen en algemeen
geformuleerde voorschriften over diverse
onderwerpen.
Arboregeling:
Verdere uitwerking van het Arbobesluit met concrete
voorschriften. Bijvoorbeeld de eisen waar
arbeidsmiddelen aan moeten voldoen of hoe een
arbodienst zijn wettelijke taken exact moet uitvoeren.
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Risk Based Asset Management
Welke risico’s kunnen we definiëren?

✓ Veiligheid
✓ Productie
✓ Financieel
Uitgangspunten zijn:
✓ Installatie-integriteit
✓ Beheerssysteem op basis van kritische beheersaspecten
✓ Vakbekwaam personeel

Uitvoering van Risk Based Inspections
✓ Visueel
✓ Documenten
✓ Metingen
✓ Change management

Verificatieplan hoogspanning
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✓ Design review
✓ Inspection
✓ Audits
✓ FAT
✓ SAT
✓ Commissioning
✓ Witness
✓ monitoring
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Aanwijsbeleid Hoogspanning
Arbeidsomstandighedenwet

Burgelijk wetboek

Verantwoordelijkheid voor veilige
arbeidsomstandigheden

Aansprakelijk als het fout gaat

Definitie Verantwoordelijkheid
Hij of zij die het voor het zeggen heeft
Verplichting tot naleving
Rekenschap geven van acties

Definitie aansprakelijkheid
Onrechtmatige daad
Vervolgbaar wegen veroorzaakte schade
Kan ook een risico zijn

Artikel 3 ARBO wet – Gevaar voor werknemers

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is
gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
Hoe moet werkgever daaraan voldoen?

Artikel 8 ARBO wet – Voorlichting en Onderricht

Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de arbeiders moeten
doelmatige voorzieningen in verband met voorlichting, opleiding, scholing en
herscholing worden getroffen.

Artikel 10 ARBO wet – Gevaar voor derden

Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn
werknemers doet verrichten in een bedrijf of een inrichting of in de
onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de
gezondheid van andere personen dan die werknemers, neemt de werkgever
doeltreffende maatregelen ter voorkoming van dat gevaar.

Hoe moet werkgever daaraan voldoen?

Artikel 16 ARBO wet – Arbeidsomstandigheden van de werknemers

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de verplichting tot
naleving van daarbij aangegeven voorschriften in de gevallen bij die maatregel
omschreven rust op een ander dan de werkgever.
Aangewezen kunnen worden de eigenaar of beheerder dan wel degene die
anderszins bevoegd is te beslissen over het ontwerp, de vervaardiging dan wel het
onderhoud van arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen, zoals zonodig nader bij die
maatregel is bepaald.

Artikel 16 ARBO wet – Arbeidsomstandigheden van de werknemers

Toelichting:
De werkgever blijft primair verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van
zijn werknemers.
Bij situaties waarin een persoon veel invloed kan uitoefenen op de arbeidsomstandigheden, ligt het voor de hand dat op de naleving van de voorschriften die
persoon en niet de werkgever wordt aangesproken.
Aangewezen kunnen worden de eigenaar of beheerder dan wel degene die kan
beslissen over het ontwerp, de vervaardiging dan wel het onderhoud van
arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen.
Denk aan het ontwerp, de bouw en het onderhoud van:
gebouwen, inrichtingen en terreinen en machines en installaties.

Artikel 3.4 ARBO Besluit - 3.4 Elektrische installaties

1.

Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en
gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd.

2.

In een elektrische installatie zijn doeltreffende maatregelen genomen tegen het gevaar
van brand, ontploffing, directe en indirecte aanraking en te dichte nadering.

3.

Van iedere elektrische installatie zijn duidelijke, steeds bijgewerkte schema's
beschikbaar alsmede alle overige gegevens die nodig zijn voor een veilig gebruik van
de elektrische installatie.

4.

In aanvulling op het derde lid zijn door de daartoe bevoegde werknemers tevens
doeltreffende maatregelen zijn genomen om een gevaarloos verloop van die
werkzaamheden te waarborgen.

Aan deze verplichtingen is voldaan indien voor de verschillende elektrische installaties de
van toepassing zijnde elektrotechnische normen zijn toegepast. (ARBO Beleidsregel)

Artikel 3.5 ARBO Besluit
Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden
aan of nabij Elektrische installaties

Elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden die gevaren kunnen opleveren,
worden door deskundige, voldoend onderrichte en daartoe bevoegde werknemers uitgevoerd.
Werkzaamheden aan of in nabijheid van een elektrische installatie worden slechts uitgevoerd,
indien de installatie of het gedeelte waaraan of in nabijheid waarvan wordt gewerkt,
spanningsloos is.
Aan deze verplichtingen is voldaan indien voor de verschillende elektrische installaties de van
toepassing zijnde elektrotechnische normen zijn toegepast. (ARBO Beleidsregel)

Burgelijk wetboek

BW 6:174
De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de
gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen en
zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk.

BW 3:107
Bezit is het houden van een goed voor zichzelf.

Wet Economische Delicten (WED)

Artikel 1 WED – Strafrechtelijke overtreding
Het niet naleven van lid1 is een overtreding in de zin van de WED en een
strafrechtelijk strafbaar feit.

Artikel 6 WED – Straffen
Hechtenis van ten hoogste 6 maanden, taakstraf of geldboete 4e categorie.

Artikel 23 Strafrecht (Sr)
4e categorie is € 19.000 en voor een rechtspersoon kan tot € 76.000 worden
opgelegd.

NEN-EN 50110-1 NEN 3840/NEN 3140

Een organisatie die personen inleent, moet deze personen schriftelijk aanwijzen.
Worden werkzaamheden uitgevoerd op basis van een overeenkomst, zoals bij
aanneming of uitbesteding, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemende
partij, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt uitgesloten.
Voorbeeld: beheer- en onderhoudsovereenkomst.

Delegeren
Degene die delegeert is niet van de verantwoordelijkheid ontheven;
deze krijgt alleen een andere inhoud.
De bevoegdheid tot het nemen van een beslissing dient daar te
liggen waar de kritische beheersfactoren kunnen worden overzien en
beheersbaar gemaakt.
Hieruit volgt de functie van een organisatie, een afdeling en een
persoon.
Een functiebeschrijving geeft het waarom en waarvoor;
Een taakbeschrijving geeft wat je moet doen.
Het zijn heldere taken met bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De rol van de Installatieverantwoordelijke
Om verantwoordelijkheid te kunnen dragen dient de installatieverantwoordelijke
invloed te hebben op:
• Het ontwerp
• De aanleg
• De commissioning en de in bedrijfstelling
• De bediening
• Het onderhoud
Let wel:
de installatieverantwoordelijke hoeft niet persé te bepalen wát er wordt gedaan
maar zeker wel hoe het wordt gedaan!

Het ontwerp

De installatieverantwoordelijke :
• heeft zeggenschap over de materiaalkeuze
• beoordeelt het ontwerp
• toetst het verificatieplan
• Geeft het AFC pakket vrij

De aanleg

De installatieverantwoordelijke :
• ziet toe op de aanleg
• stelt zich zeker van het gedocumenteerd bewijs van conformiteit
• draagt zorg voor het instandhoudingplan
• Is betrokken bij de aanstelling van de electrical commissioning engineer

Waar liggen de risico’s?
Tijdens het ontwerp
Relatie energiemaatschappij en afnemer
Omgevingsfactoren
Wat te doen bij calamiteiten
Redundantie

Hoogspanningsgebouw
Tijdens de aanleg
Kabel tracés
Aansluitingen
Doorstromen
Tijdens het gebruik
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Testen van back-up power
Onderhoudscontracten

