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SHELL IN NIGERIA 

GAS AFFAKKELEN 

Waarom gas affakkelen?
Op veel olievelden komt met de ruwe olie ook gas naar boven. 
Dit geldt vooral in de Nigerdelta, waar veel aardolie een relati-
ef hoog gehalte heeft aan associated gas (AG), dat is meege-
produceerd gas. Toen The Shell Petroleum Development Com-
pany of Nigeria Limited (SPDC) in de jaren vijftig zijn eerste 
productie-installaties bouwde, was er in veel delen van de 
wereld, waaronder Nigeria, weinig vraag naar gas. Daarom 
werd het meegeproduceerde gas meestal op een veilige manier 
verbrand – het zogeheten affakkelen. Terwijl SPDC een omvan-
grijke olieoperatie in de hele Nigerdelta op poten zette, bleef 
dit de gangbare praktijk in de olie-industrie.

Sindsdien is de vraag naar gas in Nigeria en andere landen 
gegroeid. De technologie om aardgas op te vangen, vloeibaar 
te maken en naar verre markten te exporteren, is inmiddels 
commercieel, terwijl klimaatverandering een steeds groter 
vraagstuk is geworden. De meeste mensen zijn het er wel over 
eens dat het continu affakkelen van meegeproduceerd gas sterk 
verminderd moet worden. SPDC en haar joint venture-partners 
zijn dan ook vastbesloten om zo snel mogelijk te stoppen met 
het constant affakkelen van gas en werken daar hard aan. 
Sinds 2000 zijn alle nieuwe installaties zo ontworpen dat ze 
niet meer continu affakkelen. 

Terwijl wij met de federale overheid van Nigeria blijven werken 
aan oplossingen om het affakkelen van gas binnen een redelijk 
tijdsbestek verder terug te dringen, is het van belang om onder-
scheid te maken tussen het continu affakkelen en het af en toe 
verbranden van geringe hoeveelheden gas. Dat laatste is vaak 
nodig om redenen van procesveiligheid, zoals bij het aflaten 
van de druk bij fabrieksstoringen maar ook om andere operatio-
nele redenen.

Wat doet Shell om het affakkelen te stoppen?
In 2000 is de SPDC Joint Venture begonnen aan een meerjaren-
programma voor het installeren van apparatuur om meegepro-
duceerd gas bij de olieproductie-installaties op te vangen. Dit 
programma heeft echter te lijden van gebeurtenissen waarop 
SPDC geen invloed heeft, zoals gebrek aan financiële middelen 
bij NNPC (het staatsbedrijf dat een meerderheidsbelang in de 
joint venture bezit); de veiligheidsproblematiek, waardoor de 

eigen medewerkers en aannemerspersoneel in grote delen van 
de Nigerdelta lange tijd niet veilig konden werken, en vertraging 
bij de procedures voor goedkeuring van contracten, waarop 
SPDC evenmin invloed heeft. Ondanks deze kwesties heeft 
SPDC tussen 2000 en 2012 op 37 **) locaties AG-verzamel-
infrastructuur geïnstalleerd, die ongeveer 66% van het meege-
produceerde gas dekt. Helaas zijn achttien van deze installaties 
vernield of niet in bedrijf genomen. Dit laatste vanwege de crisis 
in de Nigerdelta in de jaren 2006-2010. Toch is het affakkelen 
door SPDC tussen 2003 en 2012 in totaal met ongeveer 75 
procent gedaald, van circa 17-18 miljoen m3 per dag tot zo’n 
4,5 miljoen m3, en is de affakkelintensiteit in die periode  
verminderd van ruim 20 m3 per vat tot 11 m3 per vat.

In mei 2010, toen de veiligheidssituatie in de Nigerdelta was 
verbeterd, kon SPDC zijn werk aan extra gasverzamelprojecten 
hervatten. Eind 2012 waren tien van de veertien vernielde in-
stallaties uit onze portfolio hersteld. Het werk aan de resterende 
installaties vordert en zal in 2014 klaar zijn. Ook heeft SPDC 
zich in 2012 gecommitteerd aan twee grote investeringsprojec-

** Sindsdien zijn negen van de 37 AGG-locaties, waarvan vier 
 nog steeds vernield zijn, verkocht in het kader van de portfolio- 

herziening van SPDC JV en ten behoeve van de ontwikkeling van 
lokale exploratie- en productiecapaciteit voor olie en gas.
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Gasverzamelstation bij Obigbo

ten (Forcados Yokri en Southern Swamp) waarbij naar verwach-
ting in 2014 of 2015 nog eens 35 procent van het fakkelgas zal 
worden verzameld. Hierdoor zal de affakkelintensiteit van de 
SPDC JV afnemen tot onder het huidige gemiddelde in de 
wereld. Als deze projecten voltooid zijn, komt er meer gas bes-
chikbaar voor gebruik in Nigeriaanse elektriciteitscentrales en 
industrieën, en zal SPDC meer dan 90 procent van alle meege-
produceerde gas afvangen. Volgens de schatting van SPDC kost 
het gehele programma voor het verzamelen van fakkelgas ruim 
zes miljard dollar. De resterende van het meegeproduceerde 
gas, bijna 10%, zal worden gebruikt in het hierna uiteengezette 
ontwikkelingsprogramma.

Ontwikkelingsprogramma voor meegeproduceerd gas
Het resterende meegeproduceerde gas uit de operaties van 
SPDC JV is volgens lokale overeenkomsten bestemd voor klein-
schalige lokale projecten in het kader van het Accelerated Flared 
Gas Development (Third Party AGS)-programma van de federale 
overheid van Nigeria (FGN). Meer dan veertig potentiële in-
vesteerders uit Nigeria blijken belangstelling voor dit programma 
te hebben. SPDC steunt FGN bij het antecedentenonderzoek en 
de selectieprocedure.

Op plaatsen waar SPDC doorgaat met affakkelen, voldoet zij 
aan de wet. De Nigeriaanse minister van aardoliereserves mag 
bedrijven volgens afgesproken voorwaarden toestemming geven 
om gas af te fakkelen.

Vraag naar Nigeriaans gas creëren
Gas verzamelen is maar de helft van het verhaal. Er moeten ook 
afnemers voor zijn. In de jaren zestig van de vorige eeuw, toen 
Nigeria begon met zijn economie te diversifiëren, leverde SPDC 
als eerste maatschappij gas binnen het land als brandstof voor 
de industrie en voor elektriciteitsopwekking. In de jaren negentig 
van de vorige eeuw hielp Shell Nigeria Liquefied Natural Gas 
(NLNG) op Bonny Island op weg met de productie van vloeibaar 
aardgas. NLNG is een van de grootste gasafnemers van het 
land en levert LNG aan klanten over de hele wereld. SPDC is 
ook de pionier wat betreft levering van gas binnen Nigeria. Vóór 
het afstoten van activiteiten in 2011/12 leverde het bedrijf bijna 
zeventig procent van het totale binnenlandse gas voor stroomop-
wekking, lokale industrieën en andere binnenlandse toepassin-
gen. De gaslevering van het bedrijf aan de binnenlandse markt 
daalde tot ongeveer 25 procent als gevolg van de afstoting van 
enkele olieconcessies, maar de levering kan weer toenemen als 
nieuwe projecten in bedrijf komen.

In 2008 startte SPDC de elektriciteitsproductie uit de Afam VI-
centrale met gas afkomstig uit zijn Okoloma-gasinstallatie, die 
toen in bedrijf kwam. De centrale heeft voldoende capaciteit om 
de huidige elektriciteitsvoorziening van het land met ongeveer 
twintig procent te verhogen. In 2010 is SPDC ook olie en gas 
gaan produceren met de geïntegreerde olie- en gasinstallatie bij 
Gbaran Ubie, in Bayelsa State. Deze installatie helpt om het con-
tinu affakkelen van meegeproduceerd gas uit nabijgelegen 
velden te verminderen. Om verdere investeringen te stimuleren en 
de levering van gas aan binnenlandse verbruikers flink te kunnen 
opvoeren, heeft Nigeria een volledige en flexibele gasinfrastruc-

tuur nodig die distributie aan uiteenlopende klanten mogelijk 
maakt. Ook heeft het land behoefte aan een stabiel fiscaal re-
gime en een robuust commercieel kader om het voor in-
vesteerders winstgevend te maken. Samen met de overheid en 
andere operators werkt SPDC aan de totstandkoming van dit 
kader.

Affakkelen en gezondheid
Oorspronkelijk werden de fakkelinstallaties op afstand van 
woongebieden geplaatst. Aangetrokken door economische kan-
sen, zijn steeds meer mensen rond enkele van onze bedrijfster-
reinen komen wonen. De SPDC-fakkels zijn ontworpen om 
schoon (rookloos) te branden en zijn door wallen omgeven. Zij 
hebben geen stralingseffect buiten deze wallen. De Wereldbank 
heeft in 1995 een rapport ‘Defining an Environmental Strategy 
for the Niger Delta’ uitgebracht, waaruit blijkt dat het milieu- en 
het gezondheidseffect van affakkelen gering is en dat Nigeri-
aanse olie (en dus ook het gas) een van de laagste zwavelge-
haltes ter wereld heeft. Het rapport kwam tot de slotsom dat 
eventuele nadelige effecten van affakkelen zich tot de directe 
omgeving van de fakkel beperken en dat fakkelen weinig of 
geen schadelijke invloed heeft op de lokale volksgezondheid. 
SPDC bewaakt al sinds 1998 de luchtverontreiniging en de lucht-
kwaliteit rondom zijn fakkellocaties en rapporteert de meetresul-
taten regelmatig aan de overheid, zoals de Nigeriaanse wet-
telijke normen dit voorschrijven (EGASPIN 2002). Uit de 
meetgegevens van SPDC blijkt dat de luchtkwaliteit rondom zijn 
fakkellocaties voldoet aan de luchtkwaliteitseisen volgens 
EGASPIN 2002, incidentele operationele storingen daargelaten. 
Over het geheel genomen, zijn deze normen gelijk aan de inter-
nationale normen voor luchtkwaliteit die de EU en de VS han-
teren en die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft opgesteld. 
De luchtmeting is uitbesteed aan goedgekeurde en vakbekwame 
onafhankelijke bedrijven. SPDC onderkent het belang om tijd en 
aandacht te besteden aan de percepties en bezwaren rond af-
fakkelen die onder omwonenden leven. Diepgaand overleg met 
alle belanghebbenden, inclusief omwonenden, vormt dan ook 
een integraal onderdeel van de milieueffectprocedure van SPDC, 
die bij alle grote projecten plaatsvindt. Al dit overleg geschiedt 
met volledige deelname van de regelgevende overheidsinstan-
ties. SPDC publiceert de EIA-rapporten online.


