Bijlage 5 van de VIAG,

Verdeling activiteiten

versie 15-04-2020

Bijlage 5- Verdeling van (een aantal) activiteiten over de begrippen, genoemd in artikel 2
het uitvoeren van in- en uitbouwingen in LD- en HD-netten
het ontgassen, ontluchten, affakkelen, afblazen van HD- en LD-netten
het verwisselen van meters HD
het repareren van gaslekken in HD- en LD-leidingen

Uitgebreide gastechnische
werkzaam-heden (UGW)

sterkte- en dichtheidsbeproeving van HD-leidingen en LD-distributieleidingen
het in of uit bedrijf nemen van HD- en LD-leidingen

Gastechnische werkzaamheden

het in of uit bedrijf nemen van stations
het uitvoeren van werkzaamheden aan meet- en regelinstallaties in het gasvoorzieningsysteem
alle werkzaamheden die niet tot de SGW, BGW, NGW of AW behoren
het verwisselen van LD-meters > G25
reparatie en onderhoud aan LD-meteropstellingen t/m G25

Standaard gastechnische
werkzaamheden (SGW)

het repareren van gaslekken in LD-aansluitleidingen
het repareren van gaslekken in gasloze HD- en LD-leidingen
het ontluchten, afblazen van LD-aansluitleidingen en meteropstellingen
sterkte- en dichtheidsbeproeving van LD-aansluitingen
aansluiten en in bedrijfnemen van LD-aansluitleidingen en meteropstellingen
het verwisselen van meters t/m G25, eventueel inclusief de drukregelaar (zie ook VWI G-10)
het beproeven op dichtheid van binneninstallaties en meteropstellingen t/m G25
het ontluchten van binneninstallaties t/m G25
het nemen van gasmonsters

Beperkt gastechnische
werkzaamheden (BGW)

controle van grondafsluiters en appendages
het preventief/periodiek gaslekonderzoek
eenvoudige (druk)metingen, waarbij geen gastechnische werkzaamheden worden verricht
het aanbrengen van meetdraden voor het KB-systeem
controle doorslagvastheid van de bekleding van leidingen (afvonken)
het uitvoeren van A-inspecties bij gasdruk regel- en meetstations
betreden

Niet-gastechnische
werkzaamheden (NGW)

schoonmaken (vloer en wanden)
beperkte bouwkundige en civiele werkzaamheden in stations
verwisselen van lampen
het aflezen van meters
het uitvoeren van KB-metingen
het buiten of aan de buitenzijde van het station uitvoeren van bouwkundige/civiele werkzaamheden
het snoeien van beplanting buiten de stations

Andere werkzaamheden
(AW)

graven (inclusief de kraanmachinist en de medewerker die de kraanmachinist assisteert),
het leggen of verwijderen van straatwerk
het leggen van leidingen
het verwijderen van aantoonbaar gasloze en losgekoppelde leidingen
de aanleg van nieuwbouw transport- en distributie-netten indien deze (nog) niet zijn verbonden met bestaande (al of
niet onder gasdruk staande) gasvoorzieningsystemen
het bedienen van afsluiters
het wijzigen van instellingen van meet-, regel- en beveiligingsapparatuur

Bedieningshandelingen (BH)

het stoppelen, exclusief het aanboren
het zetten van gasblazen, exclusief het aanboren
het knevelen van PE-leidingen
het bedienen van afsluiters in aansluitleidingen

Beperkte bedieningshandelingen (BBH)

het plaatsen van gasblazen in aansluitleidingen
het zetten van (micro-)stoppels in aansluitleidingen en inpandige leidingen (stijg- en daalleidingen bij hoogbouw
het aanbrengen van een tijdelijk afsluitmiddel (bijv. het zetten van een kraanblaasje)
het bedienen van hoofdkranen in meteropstellingen

Voor nadere details dient bijlage 6 en de betreffende veiligheidswerkinstructie te worden geraadpleegd

