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Omgaanmetonzekerheidbij
hetbeheervanrioolstelsels
HANSKORVING,WITTEVEEN+BOS

Metonderhoudo/verbeteringvanbestaande rioolstelselszijngrote investeringenfeenmiljard euro
perjaar]gemoeid cudelevensduurvan de riolering isrelatie/lang(eToàSojaar).Daaromhebbeu
beslissingen omtrentnolcnugsbeheerconsequentiesvoordetoekomst.Zij moetenechtervaakgebaseerdwordenoponzekereinformatie overdetoestand en hetfunctioneren van een rioolsysteem.
Gevolghiervan isdataan onderhouds-enverbetcringsinnatregclciiaanzienlijke risico'sverbonden
kunnenzijn.Somsblijken investeringen achtera/onnodigofzelfsoverbodig,zoalsdevervangingvan
een noolsrrengdiebijopgraven nog inuitstekendestaat blijkt tezijn,debouwvan ecubergingstank
diezogroot isdat hi| nooitgcvtild raaktojeenuict-juuctiouercndesturing vaneenrioolstelsel.
Beheervanderioleringbetreft inessentie
eenafweging tussengewenste bedrijfszekerheideninzetvanmensenenmiddelen.Bedrijfzekerheidisgedefinieerd als'de mogelijkheid
omeenspecifiekedienst televerenaande
gebruikers'.De'diensten'diedooreenrioolstelselgeleverdworden,bestaanuitdebeschermingvandevolksgezondheidenhetvoorkómenvanoverstromingen onderdevoorwaarde
datdekwaliteitvanhetmilieugewaarborgdis.
Doelvandestudieishetontwikkelenvan
eenmethodiekvoorhetbeoordelenvande
prestatiesvaneenrioolstelsel,waarbijrekeninggehouden wordtmetdemogelijke
invloedvanonzekerhedenenrisico's.Deprestatiesvaneenrioolstelselwordenbeoordeeld
opbasisvanberekendeoverstortvolumes.
Rekeningisgehouden metonzekerhedendoor
techniekenuitdeonzekerheids-enrisico-analysetoetepassenbijdebeoordelingvanhet
hydraulisch functioneren endetechnischetoestandvaneenrioolstelsel.Bovendienis
bepaaldinwelkemateonzekerheid doorwerkt
indeinvesteringen.

(grotendeelsbepaalddoortechnisch
beheervanderiolering).
Deconclusieluidtdat nauwkeurig
gekwantificeerde onzekerheid beslissingen
omtrent hetbeheervanderioleringdoetverbeteren.
Tekortkomingen huidige beoordeling rioolstelsels
Debeoordelingvandeprestatiesvaneen
rioolstelselisgebaseerdopvoorspeldeprestatiesenwaargenomengebreken.Hethydraulischfunctioneren wordtbeoordeeldaande

In2001zijnStichtingRIONED,HKVLijnin
waterendeTUDelft eenonderzoekbegonnennaardekosteneffectiviteit vanmaatregeleninhetrioolbeheer.Ditartikel
behandelt invogelvluchtdeonderzoeksresultaten1',waaroverHansKorvinghet
proefschrift 'Probabilisticassessmentofthe
performance ofcombinedsewersystem'
schreef HijpromoveerthieropaandeTU
Delftop18mei.

handvanberekendeoverstortvolumesen
wateropstraatsituaties.Debeslissingen
wordenvaakgebaseerdopéénmodelberekening.Iniedervoorspellingsmodel schuiltechteronzekerheid.Opbasishiervanwordtbeslotenofmaatregelen nodigzijnommateriëleen
milieuschadetereduceren.Visueleinspecties
envootspellingenvanderestlevensduur van
rioolbuizen bepalenofreiniging,renovatieof
vervangingnoodzakelijk is.Debeoordeling
vandetechnischetoestandvaneenrioolstelsel
kansubjectiefzijn,omdateen interpretatie
doorrioolinspecteurs vereisris.Alsbesluiten
overingrepen ineenrioolstelselgebaseerd
wordenoponbetrouwbareofonjuiste informatie,neemtdekansopfoute beslissingen
toe.
Dehuidigebeoordelingsmethodiek heeft
tekortkomingen,omdatonzekerheden(zie
schemaopvolgendepagina)tenaanzienvan
deopbouwvanhetrioolstelsel,de afmetingen
vanrioolbuizenendekennisoverprocessen
nietbettokkenwordenindebeoordeling.
Daarnaastwordtdenatuurlijke variatieinde
neerslagnietbeschouwd.Aangezieneen
modelslechtseenbeschrijving vandewerkelijkheidisenfouten ofonzekerhedenkan
bevatten,hangtdenauwkeurigheidervanaf

Wateroverlastalsgevolgvanhevigeneerslag(foto:StichtingRIONED).

Hetonderzoekbesteedtaandachtaande
volgendeaspecten:
deinvloedvanonzekerheidinsysteemdimensiesenmodelparameters opberekendeoverstortvolumes (inclusiefderolvan
modelkalibratie),
deinvloedvannatuurlijke variatieinneerslagopberekende overstortvolumes
endediscrepantietussenvermeend perfect
functioneren enwerkelijk systeemgedrag
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bronnen

systeem

neerslag
- volume en patroon
neerslagafvoer
-verhard oppervlak
-verdamping / interceptie
- infiltratie
- plassenberging
droogweerafvoer
-volumeen patroon
gedrag/ kenmerken van bewoners
samenstelling van afvalwater

effecten

darabestand van rioolstelsel
- locatieenafmetingen van buizen
- pompcapaciteit
-etc.
processen in de riolering
- stroming
- transport
- (bio)chemisch
foutieve aansluitingen
levensduur van riolen
toestand van riolen
- verstopping
- scheuren / lekkende aansluitingen
- verzakking
prestaties vangemalen

effecren van overstortingen
- bepalende processen
- samenstelling overstortwater
milieubeleid
publieke waardering / belevingvan milieueffecten
kosten van maatregelen
- bergingsvolume
- pompcapaciteit
-RTC

Verschillendeonzekerhedenbeïnvloedendebeoordelingvanherjunctionerenvanrioolstelsels.

van decorrectheid en volledigheid van het
model.Tenslotte wordt aangenomen dat de
onderdelen van een rioolstelsel niet kunnen
falen en dat gebreken aan dieonderdelen visueelwaargenomen en beoordeeld kunnen
worden.
Dit alles leidt tot een veelte optimistische
inschatting van het hydraulisch en miheurechnisch functioneren van een rioolsrelsel.
Bovendien ishet bepalen van de kosten verbonden aan het falen van een rioolsrelsel geen
sinecure,omdat deeconomische waardering
van overstortingen en water op straat ergsubjectiefis.Bovendien kunnen deeisen die
gesteld worden aan deprestaties van een rioolsrelselin de loop vande tijd veranderen als
gevolg van veranderingen indepublieke waardering vangezondheidsrisico's en milieuschade,en de regelgeving.
G e v o l g e n van afwijkingen in s y s t e e m dimensies
Aande hand van een tweetal casussen isde
invloed van afwijkingen in systeemdimensies
(berging,pompcapaciteit en verhard oppervlak)op de berekende prestaties van een riool-

stelselonderzocht. Voordeanalyse isdezogeheten MonteCarlo-simulatie toegepast. Dit is
een eenvoudige, maat veelrekentijd vergende
methode om degevoeligheid van modcluitkomsten voor variaties in de modelinvoer te
onderzoeken. Systeem Iiseen klein en relatief
vlak rioolstelsel.Systeem IIdaarentegen isveel
hellender en heefr een relatiefklein bergingsvolumeen een grote droogweerafvoer. Beide
stelsels zijn beschreven mereen vereenvoudigd
rioolmodel.Despreiding in de onzekere
dimensies isgebaseerd op prakrijkervaring.
Deonzekerheden in onderstaande tabel
hebben eenaanzienlijke invloed ophet functioneren van de rioleringin termen van oversrortvolumes per bui.Dewaargenomen variatie in berekende overstortvolumes neemt toe
bij grotere herhalingstijden. Vertaald naar
jaarlijkse overstortvolumes berekent dit een
spreiding ten opzichte van hetgemiddelde van
20procent naar boven en beneden (zie afbeelding 1).Verder blijkt dat onzekerheid in het
afvoerend oppervlak degrootste invloed heeft
opdiespreiding. Het isalgemeen bekend dat
het afvoerend oppervlak bij een inventatisatie
veelgrotet kan zijn dan tot dan toe verondcr-

Mogelijkeoorzakenvana/wijkingeninsysteemdimensies.
systeemgrootheid

oorzaak onzekerheid

bergingsvolume srelsel

- onzekerheid over berging in huisaansluitingen
- fouten in beheerbestand van rioolstelsel
- ontbrekende leidingen
- onnauwkeurige bepalingvan pompcapaciteit
- onzekerheid over droogweerafvoer
- onnauwkeurigheid in inmeten van verharde oppervlakken
- afvoer vanafonverhard oppervlak bij hevige neerslag

pompovercapaateit
grootte afvoerend oppervlak
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steld.Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de
berekende overstorthoeveelhcden. Bijvoorbeeld voorsysteem Iwordt het overstorrvolume met 45procent verhoogd alsgevolg van20
procent meer verhard oppervlak.
G e v o l g e n van p o m p s t o r i n g e n
Verder isde invloed van deoperarionele en
technische toestand van deonderdelen van een
rioolstelsel op het functioneren van het stelsel
alsgeheel bestudeerd. Gewoonlijk wordr bij de
beoordeling van het functioneren van een
rioolstelsel verondersteld dat elk onderdeel
perfect functioneert. Dit isechter vaak niet het
geval,omdat pompen instoringkunnen vallen
en rioolbuizen verstopt kunnen raken.Reeds
bij het NWRWondetzoek indejaren 80is
onderkend dat pompstoringen kunnen leiden
tot overstortingen onder dwa-omstandigheden.Verstoppingen geven een verhoogde
kans opwater op straat.
Chronologische stotingsreeksen afkomstig
van enkelegroteregemeenrenzijn geanalyseerd.Eenpompstoring isgedefinieerd als het
onvermogen van een pomp omdetaak uit te
voeren waarvoor hij oorspronkelijk ontworpen
was,namelijk afvalwater transporteren tot
maximaal zijn ontwerpcapaciteit. Tussen de
storingskarakteristieken van de verschillende
beheerders bestaat verschil.Dit wordt grotendeels veroorzaakt doorverschillen inde definitievan eenpompstoring en her onderhoudsbeleid.Hetgemiddelde aantalstoringen per
pomp bedraagt afhankelijk van debeheerder
tussen vieren t3perjaar. Invergelijking met
pompen indrinkwaterdistibutienetten en poldergemalen rreden storingen bijpompen in
rioolgemalen relatiefvaakop.Dit wordt onder
meer veroorzaakt doordesamenstelling van
het afvalwater en het discontinue karakter van
het pompproces.Deduur van reparaties is
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gemiddeld 12uur.Storingen kunnen in clustersvoorkomen,omdat een pompdie in storing
staat niet volledigwordt gerepareerd, maar
slechtsopnieuw wordt opgestart. Verklarende
informatie ontbreekt echter,omdat logboeken
onvolledigzijn. Daarnaastzijn trendmatige
veranderingen in destoringsfrequentie waarneembaar alsgevolgvangebrekkige reparaties,
veroudering,vervangingof opknapbeurten.
Pompstoringen blijken een aanzienlijke
invloed te hebben op het functioneren van een
rioolstelsel. Hun invloed op berekende overstortvolumes isgekwantificeerd met behulp
van Monte Carlo-simulatie.Zij verhogen de
jaarlijkse overstorthoeveelheid voor decasus
met meer dan 15 procent.Dit betekent dat de
bedrijfszekerheid van een rioolstelsel verhoogd
zou kunnen worden dooreen verbetering van

Afb. 1:

het pomp- engemaalonderhoud. Aanbevolen
wordt dit in debeoordeling van rioolstelsels te
betrekken.
Analyse van destoringen van rioolpompen
levert veelwaardevolle informatie die gebruikt
kan worden in de besluitvorming.Teneerste is
eenevaluatie van de storingsafhandeling
mogelijk op basis vandestatistiek vandestoringsduur. Dit geeft ookde mogelijkheid om
afwegingen te maken tussen het verbeteren
van de storingsafhandeling ofhet plaatsen van
reservecapaciteit in het gemaal,zodat het verhelpen van een storing minder urgent wordt.
Destoringsafhandeling kan verbeterd worden
door aanpassing van de meldingen ofeen betereinterpretatie.Ten tweede kan de planning
van onderhoud en vervanging geoptimaliseerd

Spreiding 111 berekend overstortvolume tengevolge van ajwijkitigeii in systeemdimensies.
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worden op basis van destatistiek van de tussentijden van storingen. Dit betekent dat
beslissingen over vervanging van een pomp
gebaseerd kunnen worden op voorspellingen
vanzijn veroudering.

Gekwantificeerde onzekerheid
maakt besluitvorming beter
Deoptimale beheerstrategie voor een
rioolstelsel kan bepaald worden met behulp
van een risicogebaseerde optimalisatie. Deze
aanpak kan rekening houden met de invloed
van onzekerheden opdebeoordeling van een
rioolstelsel.Dit vereist de formulering van een
kostenfunctie om schade ten gevolge van falen
te beschrijven en deschattingvan de faalkans
van het rioolsysteem. Eenrioolstelsel faalt als
het niet langer één van zijn primaire taken kan
vervullen.Die taken bestaan uit de bescherming van de volksgezondheid en het voorkómen van overstromingen onder de voorwaarde
dat de kwaliteit van het milieu gewaarborgd is.
Deoptimale ingreep in het rioolstelsel kan
bepaald worden door minimalisatie van investeringskosren en schade.Hoewel verschillende
methoden beschikbaar zijn om schade in geld
tewaarderen isdit niet eenvoudig, omdat hierinde telkens veranderende publieke waarderingvan schade uitgedrukt dient te worden.
Om onzekerheid teverdisconteren isbovendien kennis vereist overdeorde van grootte
vandeverschillende onzekere factoren, zoals
dimensies van het systeem, spreiding van neerslagin ruimte en tijd, economische waardering van schadeen betrouwbaarheid van
onderdelen van het systeem.Deconclusie luidt
dat alleen nauwkeuriggekwantificeerde onzekerheid nuttig isbij het nemen van beslissingen over het beheer van de riolering.
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ASTRASAN )continue (bio)filtratie
• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
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• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
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• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
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