Veiligheidsinspecties en onderhoud van leidingen
Onze specialisten op het gebied van veiligheid hebben ruime
ervaring op het gebied van industriële gasverbruikinstallaties,
hogedruk gasleidinginstallaties, gasdrukregelinstallaties en
explosieveiligheid. Gasunie Engineering B.V. verricht voor bedrijven
inspectiewerkzaamheden aan industriële installaties zoals gasturbines,
gasmotoren, fornuizen, incinerators, kraakinstallaties en ovens. Of
het nu gaat om zogenaamde ontwerpbeoordelingen, eerste bijzondere
inspecties of om periodieke (visuele) inspecties, onze inspecteurs zijn
in staat deze werkzaamheden uit te voeren. Wij bieden onze expertise
aan door middel van ondersteuning op het gebied van veiligheid,
beheer en onderhoud, maar ook door het bevorderen van de interne
kennisontwikkeling binnen uw bedrijf. Gasunie Engineering B.V.
beschikt over ervaren, deskundige en gecertiﬁceerde inspecteurs.

Internationale projecten
Gasunie Engineering B.V. is internationaal georiënteerd. Zo voeren wij al
meer dan 30 jaar projecten in het buitenland uit. In de loop der jaren zijn
veel opdrachten vervuld voor Europese bedrijven en overheden. Echter
ook buiten Europa is Gasunie Engineering B.V. een gekende naam. In
haar bestaan heeft Gasunie Engineering B.V. voor opdrachtgevers uit
meer dan 15 niet Europese landen gewerkt op het gebied van ontwerpen,
consultancy, haalbaarheidstudies en constructieprojecten.
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Consultancy, Engineering en Beheer

Consultancy, training, second opinion.
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Beheer en Onderhoud

leidingen is binnen één bedrijf verenigd. De technische normen van

Gasunie Engineering B.V. kan leidingtrace’s en locaties voor installaties

Gasunie staat daarbij garant voor de hoogste veiligheid en kwaliteit.

verkennen en de vergunningaanvraag begeleiden, evenals de vestiging

De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. De

van zakelijke rechten met landeigenaren. Voorafgaand aan dat werk

wetgeving rondom het veilig beheer van al deze infrastructuur is

Via Gasunie Engineering B.V., een honderd procent dochter van

wordt zo nodig een Milieu Effect Rapportage gemaakt. Als het tracé

in ontwikkeling. Met de komst van de Wet Informatie-uitwisseling

N.V. Nederlandse Gasunie, kunnen andere bedrijven en organisaties

bekend is, bestuderen we de mogelijke verstoring van ﬂora en fauna

Ondergrondse Netten (WION) zijn er andere eisen gekomen aan de

ook een beroep doen op de kennis en ervaring die in ruim 45 jaar

en gevolgen van eventuele tijdelijk verlaging van de grondwaterstand

afhandeling van zogenaamde KLIC-meldingen, waarmee bedrijven die

is opgebouwd. Gasunie Engineering B.V. biedt diensten aan op

tijdens de werkzaamheden. Waar nodig laten we het wettelijk

graafwerkzaamheden willen uitvoeren navraag doen naar de mogelijke

het gebied van consultancy, aanleg en beheer van ondergrondse

voorgeschreven archeologisch onderzoek uitvoeren.

aanwezigheid van kabels en leidingen.
Gasunie heeft het beheer van haar leidingen aangepast aan de nieuwste

(gas)transportsystemen, engineering, ontwerpbeoordelingen,
veiligheidsinspecties en trainingen. Maar ook de afdeling Speciale

Technische standaards voor kwaliteit en veiligheid
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Speciale Opdrachten
Gasunie Engineering B.V. kan een beroep doen op de technici van de
afdeling Speciale Opdrachten van Gasunie in Deventer. Deze groep
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meest aangewezen partij voor de klus, omdat de aanleg van de
gasinfrastructuur vanuit oogpunt van veiligheid en planning het meest
specialistisch en tijdkritisch is. Door het werk voor alle leidingeigenaren
voor te bereiden en uit te voeren kunnen bovendien kosten bespaard en
gedeeld worden.

