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Aanleiding voor toekomstvisie SF6

Toenemende aandacht en zorg over klimaatverandering

Milieu-effecten van SF6

• SF6 draagt bij aan het 

broeikaseffect, wordt gebruikt in 

elektrische MV en HV assets,

• Bijdrage 1 kg SF6 staat gelijk aan 

ca. 23.000 kg CO2

• SF6 is moeilijk afbreekbaar
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SafePlus - EcoSafePlus

8DJH-compact

SVS

Xiria
COQ

Conel

Hazemeijer

Magnefix

MD / MF

Mn/MA/MG/MY

Prefab Hoog

Prefab Laag

Traditioneel

Ontwikkeling distributie installaties vanaf circa 1950

Niet 

aanraakveilig

Toevallig 

aanraakveilig

Aanraakveilig

Olie isolatie

Olie blussing

Aanraakveilig

Lucht/epoxy isolatie

Vacuüm blussing

Aanraakveilig

SF6 isolatie

Vacuüm blussing

Aanraakveilig

Gas isolatie 

(GWP<1)



Ontwikkeling 50 kV installaties

Holec L-Conel – olie blussing EIB AE70 – olie blussing ABB EDF – SF6 blussing

Holec COQ – olie blussing Holec LSEP – SF6 blussingBBC DB – lucht blussing



10/20 kV distributie (secundaire installatie; RMU)

• SF6 als isolatiemedium niet uitgesloten. 

• SF6 als blusmedium voor vermogenschakelaars wordt niet toegestaan.

Beleid Liander SF6
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10/20 kV transport (primaire installaties)

• SF6 wordt niet toegestaan in dit type installaties.

50 kV transport GIS/AIS 

• SF6 als isolatiemedium niet uitgesloten.



Verwachte ontwikkeling in hoeveelheid gebankt SF6 

en ontwikkeling alternatief 
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• 50 kV GIS:    ca. 2x (8.400 ➔ 18.000 kg)

• 50 kV AIS:     ca. 2,5x (600 ➔ 1.450 kg)

• RMU:                    naar ca. 9.000 kg

Verwachting ontwikkeling RMU

• Volgende aanbesteding RMU beide 

toegestaan – toekenning punten bij SF6-vrij

• Vanaf ca. 2030 uitsluiten van SF6



Emissie SF6

jaar

gebankt 

Liander 

(kg)

emissie 

Liander 

(kg)

emissie 

Liander (%)

gebankt NL 

(kg)

emissie NL 

(kg)

emissie NL 

(%)

aandeel 

gebankt 

Liander/NL

2012 6220 51 0,8 158.924 789 0,5 3,9%

2013 6204 38 0,6 163.417 1018 0,6 3,8%

2014 6382 50 0,8 173.652 879 0,5 3,7%

2015 6268 48 0,7 179.842 1132 0,6 3,5%

2016 6227 40 0,6 190.565 1221 0,6 3,3%

2017 7952 57 0,7 191.957 932 0,5 4,1%

2018 8735 83 1,0 212.334 770 0,4 4,1%

2019 8562 80 0,9 219.325 1011 0,5 3,8%

2020 9034 101 1,1

Gem. 0,80 0,53

Stelling DNVGL

praktisch haalbare grens voor emissie is 0,5% van gebankte hoeveelheid

Landelijke netbeheerders TenneT, BritNed (samenwerkingsverband TenneT en British National Grid) 

en regionale netbeheerders (Coteq), Enexis, Liander, (Rendo), Stedin, Westland Infra



Doelstelling SF6 emissie voor Liander – najaar 2019
voor 50 kV GIS en 50 kV AIS afzonderlijk

50 kV AIS

• De gemiddelde emissie voor de 50 kV AIS over de afgelopen 7 jaar is 1,3% 

• De doelstelling voor een emissie <0,5% voor 50 kV AIS wordt uiterlijk 2022 gerealiseerd

50 kV GIS

• De gemiddelde emissie voor de 50 kV GIS over de afgelopen 7 jaar is 0,75%.

• De doelstelling voor een emissie <0,5% voor 50 kV GIS wordt uiterlijk 2022 gerealiseerd.



Registatie

• Goede registratie van storingen, lekkages, bijvullingen

• Tijdig vaststellen van trends in storingen en lekkages

• Beter inzichtelijk maken wat de oorzaak en de aard van de lekkages/bijvullingen is

Realiseren van doelstellingen en aandachtspunten
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MVO

• Het melden van ongewone voorvallen aan het bevoegd gezag

• Ongewoon voorval als storing opnemen in storingsproces Liander

Organisatie meenemen in het maken van keuzes m.b.t. toepassen van SF6

• Aandachtpunten-risico’s bij het gebruik van SF6 (met name in distributie)

• Opstellen en uitdragen van risico analyses bij het werken met en aan SF6 gevulde installaties

• Het opstellen van toolboxen



• Na het bijvullen van een schakelaar dient dit direct te worden geregistreerd in centraal 

onderhoud registratie systeem 

• Er dient op ieder gewenst moment een overzicht/analyse van de emissie gegevens mogelijk 

te zijn. 

Registratie emissie SF6
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• Indien er binnen één jaar tijd twee keer een bijvulactie nodig is voor een schakelaar (of 

schakelaarcompartiment) wordt automatisch een melding gegenereerd.

Registratie emissie SF6
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Lekkage alleen bij schakelaars 

productiejaar 2011

Wijst op epidemische fout 

in productie 2011

Realiseren doelstelling 50 kV AIS: onderzoek



De doelstelling is gerealiseerd door:

• deksels bouwjaar 2011 allemaal preventief vervangen,

• ongewone lekkages te behandelen als “storing”.

Realiseren doelstelling 50 kV AIS: maatregelen

jaar

AIS 
gebankt 

(kg)

AIS 
emissie 

(kg)

AIS 
emissie 

(%)

2018 574 13 2,3

2019 592 18 3,0

2020 614 2,6 0,4



Realiseren doelstelling GIS: installatie Nijmegen

jaar

GIS
gebankt 

(kg)

GIS
emissie 

(kg)

GIS
emissie 

(%)

2018 7978 70 0,9

2019 7786 58 0,7

2020 8420 98 1,1

Situatie

• Mix van kleine en grotere lekkages

• Moeilijk bereikbaar

• Samenwerking met Siemens



Meldingsprocedure
artikel 17.1 van de wet Milieubeheer 

“Indien zich in een inrichting een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige 

gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft degene die de inrichting drijft, 

onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, om de gevolgen van die 

gebeurtenis te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te 

beperken en ongedaan te maken.”

Definitie Liander “ongewoon voorval”

10/20 kV RMU

• het breken van breekplaat bij een interne kortsluiting,

• geleidelijk lekken waarbij de werkdruk onder de minimaal vereiste waarde komt.

50 kV AIS/GIS

• Indien de asset meer dan 1x per 12 maanden dient te worden bijgevuld op 

basis van een melding lage druk 

• emissie als gevolg van het breken van breekplaat of exploderen van de 

schakelaar bij een interne kortsluiting. 



Inregelen proces-werkinstructie bij ongewoon voorval
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Flowchart en verantwoordelijkheden Meldingen
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Over koetjes en kalfjes ……………..
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Emissie SF6 windmolens in perspectief…………

Aantal windmolens NL (1-1-2021) 2610

Emissie SF6 windmolens

• Per windmolen <0,1%

• Aantal kilogrammen windmolens per jaar <13

• CO2-equivalent [*23.000 kg] <300.000

Emissie koe

• uitstoot methaan per jaar [kg] 125

• CO2-equivalent [*23 kg] 2.875

Emissie koeien <==> emissie windmolens NL <104

• 1 melkveebedrijf

Aantal koeien in Nederland 1.600.000

Benodigde compensatie voor SF6 emissie 

door inkrimping koeienstapel <0,0065%



Onbekendheid - emoties

“ik kwam de MS ruimte binnen en rook dat er SF6

was gelekt, werd benauwd”
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Hoe verder?
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Naar aanleiding van deze presentatie of anderzijds, zijn er mogelijkheden tot een 

nog intensievere samenwerking op gebied van SF6? 

• Wat zijn de gemeenschappelijke belangen?

• Wat is er nodig om aan deze belangen invulling te geven?

• Welke partijen zouden hier aan deel moeten nemen?

• Welk tijdspad is realistisch en noodzakelijk?


