Management samenvatting
Titel:
Datum:
Rapportnr.:

Oorzaak en afhandeling storing vliegtuigbrandstoflevering
Schiphol 9 augustus 2019
december 2019
TNO 2019 R11887

Op 9 augustus 2019 is de vliegtuigbrandstoflevering op Schiphol verstoord als
gevolg van een storing in de systemen van Aircraft Fuel Supply B.V. (AFS). Door de
storing was het gedurende circa anderhalf uur niet mogelijk om vliegtuigen te
tanken. Omdat de storing zich 16 dagen na een grotere verstoring op 24 juli
voordeed, rees de vraag of de twee storingen verband met elkaar houden. Naar
aanleiding van de gebeurtenissen en deze vraag hebben AFS en Royal Schiphol
Group (Schiphol) aan TNO gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaak en
afhandeling van de storing.
TNO heeft het onderzoek in opdracht van AFS en Schiphol uitgevoerd aan de hand
van de volgende vragen:
1.
Wat is er gebeurd op 9 augustus? Wat is de oorzaak van het uitvallen van het
systeem?
2.
Hoe is de storingsafhandeling verlopen, en zijn de daarvoor geldende
procedures gevolgd?
3.
Houdt de storing van 9 augustus verband met de storing van 24 juli?
Het TNO-onderzoek heeft zich gericht op de toedracht en afhandeling van de storing
in de systemen van AFS en de gevolgen van de storing die hebben geleid tot
verstoring van de vliegtuigbrandstoflevering. Daarbij is rekening gehouden met
technische, organisatorische, menselijke en procesmatige factoren die (kunnen)
hebben bijgedragen aan het ontstaan en het afhandelen van de storing door AFS en
andere betrokken partijen. De door Schiphol en andere partijen genomen
crisisbeheersingsmaatregelen, om de gevolgen van de verstoring van de
vliegtuigbrandstoflevering op en rondom luchthaven Schiphol te beheersen, maken
geen onderdeel uit van het onderzoek.
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen heeft TNO een
feiteninventarisatie uitgevoerd door middel van interviews en documentonderzoek.
TNO heeft gesproken met directbetrokkenen bij de gebeurtenissen op 9 augustus en
experts op het gebied van de installaties van AFS. Daarnaast zijn beschikbare
systeem logs opgevraagd evenals relevante communicatie ten tijde van het
incident.
De verzamelde informatie is geordend en geanalyseerd met behulp van de
TripodBèta methode. Dit is een methode om gebeurtenissen van een incident en
hun relaties in kaart te brengen en te analyseren. Met deze methode worden
gebreken, en mogelijke beslissingen die aan het incident hebben bijgedragen,
geïdentificeerd. De methode maakt het mogelijk om gebeurtenissen te relateren aan
mogelijke zwaktes in een systeem en op basis daarvan mogelijke aanpassingen te
identificeren om vergelijkbare incidenten te voorkomen.

Uitkomsten van het onderzoek
De storing op 9 augustus werd veroorzaakt door een storing waarbij (vele) valse
noodstopalarmen vanaf de D-pier ontstonden. Het is niet mogelijk gebleken om de
oorzaak van de valse noodstopalarmen te achterhalen. Betrokkenen hebben
verklaard dat de alarmmeldingen zich, na vervanging van de brandmeldcentrale
(BMC) en een defecte voeding in de E&I ruimte van AFS op de D-pier, niet meer
hebben voorgedaan. Het is daarom aannemelijk, maar niet zeker, dat de storing is
veroorzaakt door (één of beide van) deze componenten. Een verband tussen de
storing op 9 augustus en de storing op 24 juli is niet aannemelijk. De ruimte waarin

de storing zich voordeed, bevindt zich op een andere locatie dan de ruimte waar op
24 juli overspanning is opgetreden en de elektriciteitsvoorziening van beide ruimten
is gescheiden.
Bij de storingsafhandeling op 9 augustus zijn de daarvoor geldende procedures
gevolgd. Voordat de Commissie van Overleg (CVO) van Schiphol een eerste keer bij
elkaar was gekomen, was de storing verholpen en de brandstoflevering hersteld.
Doordat er op dat moment een afhandelverbod van kracht was vanwege onweer,
kon het betanken van vliegtuigen niet direct worden hervat.
Aanbevelingen
Naar aanleiding van de storing op 9 augustus doet TNO de volgende aanbeveling:

Voor luchthaven Schiphol zijn zowel veiligheid als continuïteit van groot
belang. Het ontwerp van de installaties van AFS kent geen sectionering. Het is
daardoor niet mogelijk om lokale alarmmeldingen veilig af te handelen zonder het
volledige vliegtuigbrandstofleveringssysteem stop te zetten, wat automatisch leidt tot
een verstoring van de continuïteit van de gehele luchthaven. Onderzoek daarom de
mogelijkheden voor sectionering waardoor lokale alarmmeldingen veilig kunnen
worden afgehandeld en niet tot verstoring van de volledige
vliegtuigbrandstoflevering leiden.

