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Van: @Nedmag.nl>
Verzonden: woensdag 11 december 2019 18:37
Aan: SodM Boren; 
CC: SodM Info; @we-p.nl'; @we-p.nl';  

 
@superiorenergy.com); 

Onderwerp: Documenten workover TR-5
Bijlagen: Work program TR-5 v2.0.pdf; Concurrent ops doc TR-5 v2.0 signatures.pdf; 

Concurrent ops doc TR-5 v2.0.pdf; FFRP TR-5 v2.0 signatures.pdf; FFRP TR-5 
v2.0.pdf; PSSHD TR-5 v2.0 signatures.pdf; PSSHD TR-5 v2.0.pdf

Geachte dames en heren, 
 
Gelieve hierbij aan te treffen: 
 

1. Het work program v2.0 voor de aanstaande workover op TR-5. De rig up staat gepland voor wk 1 
2020 

2. Het voor de TR-5 workover geldende Project Specific Safety and Health Document v2.0 
3. Het concurrent operations document v2.0 voor de TR-5 workover 
4. Het Fire Fighting and Rescue Plan v2.0 voor de TR-5 workover. 

 
In de bijgevoegde volledige versies van de document 2 t/m 4 mist de handtekening van  van 
BPC. Daarom zijn van deze documenten separaat ook nog de pagina’s 1 en 2 bijgevoegd, voorzien van alle 
handtekeningen. 
 
Het concurrent operations document is final. De andere documenten zijn vrijwel final: 
 

- Work program bijlages 8.5 (P&ID’s voor de verschillende fasen) en 8.9 (PCE configuration WL voor 
verschillende fasen) worden nog toegevoegd 

- Van het PSSHD zullen de REACH lijst en de Risk Assessment nog een update ondergaan 
- De lay-out in het work program en het FFRP zullen nog een update ondergaan. 

 
Zodra deze 3 documenten final zijn zullen wij u die doen toekomen. Tevens zullen wij u het final report van 
de well examiner, die in opdracht van Nedmag het door Well Engineering Partners opgestelde 
werkprogramma heeft beoordeeld, zo spoedig mogelijk toesturen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Hoofd Productie Mining 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
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