Informatie
Aanleg Norgron-leiding
Stelt u zich eens voor dat tijdens een koude winter uw verwarming niet warm wordt of dat er geen
warm water uit de kraan stroomt om te douchen of u niet kunt koken! Onvoorstelbaar? Wat de
NAM betreft blijft dat ook zo! Om ook in de toekomst voldoende aardgas te kunnen leveren op die
momenten waarop u het nodig heeft gaat de NAM bij u in de buurt aan het werk. Tussen de
Groningen-gasveldlocatie van NAM in Sappemeer en de ondergrondse gasopslag ‘Norg’ van NAM in
het Drentse Langelo, gaan we een aardgastransportleiding aanleggen.
SAPPEMEER

2

Ondergrondse gasopslag
Norg

1
HOOGEZAND
DE GROEVE

Traject D

Traject B

DONDEREN

Traject A

A28

2

N34

Traject C

NORG

VRIES

ZUIDLAREN

TYNAARLO

Locatie
Sappemeer

1

Waarom deze nieuwe leiding?
Sinds 1963 wint NAM aardgas uit het Groningen-gasveld. Door geleidelijke afname van de druk in dit gasveld kan het
steeds minder aan de piekvraag voldoen. In 1997 werd daarom o.m de ondergrondse gasopslag bij Langelo (Drenthe)
aangelegd. Als in de zomer de vraag naar gas laag is, wordt een deel van het geproduceerde gas daar opgeslagen.
Tijdens de winter kan de gasopslag daardoor meteen bijspringen. Er ligt al een doorgaande gastransportleiding tussen
het Groningen-gasveld en Friesland/Noord-Holland, maar deze heeft over een paar jaar onvoldoende capaciteit om
aan de toenemende piekvraag te voldoen. Daarom is de aanleg van een 30 km lange nieuwe gasleiding nodig, die het
Groningen-gasveld en de gasopslag direct met elkaar verbindt.
Tijdschema leidingaanleg
Traject A

Sappemeer tot De Groeve

medio maart t/m eind augustus 2013

Traject B

De Groeve tot aan kruising A28

medio april t/m begin november 2013

Traject C

Kruising A28 tot Donderen

eind mei t/m medio oktober 2013

Traject D

Donderen tot aansluiting gasopslag Norg

medio juni t/m eind oktober 2013
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