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Risicomethodiekgasleidingen
ookhruikhaarvoor
waterleidingen
OASEN
GASUNIE

Omna tegaan o/aanvullende investeringen oj
m(
wrregelen binnen het kadervan leverings^kerhetd noodzakelijk ofzinvol zijn, is een
kwantitatieve risicoanalyse vooreen belangrijke
transportleiding uitgevoerd.Daarbij isgebruik
3 e maakt van een berekeningsmethodiek van
Gasunie.Door bedreigingen en maarregelen
flütructureerd in kaart te brengen kon hetrisico
°Plekkageofbreukvan de leiding worden uitwekend. De kansopeen klein lekis met^o
Procenthetgrootst enzal zichgemiddeldeens
P er 150jaar voordoen. Op basisvan deze uitkomsthjkt eendiscussieoverdenoodzaak van
at
mvuKende investeringen binnen het kader van
lev
eringszekerheid zinvol te zijn.
Qua leveringszekerheid wordt ervan uit8egaan dat een onderdeel van het systeem op
e
'k moment kan uitvallen.Alsdatgebeurt en
ftet
betreffende onderdeel kan niet binnen 24
ÜUr
ingebruik genomen worden, moet
°'daan worden aan de75 procent norm, wat
n
houdt dat gemiddeld genomen over 24uur
o procent van het verbruik vande maximale
^ g aan het getroffen gebied geleverd moet
w
°rden. Deze norm kan leiden tot hele hoge
rasteringen (bijvoorbeeld aanvullende transportcapaciteit) in het eigen voorzieningsgebied
°'dievan derden bij ondersteuning door
derden.
Devraagisofdie hoge investeringen wel
'finig zijn a ls V 0 0 r dedesbetreffende transportleidingofzinker ofboring adequate maategden getroffen kunnen worden om risico's
j * beperken en daarbij het onderdeel betrekkel
Jknieuw en van staal is.Dit losvan het feit
at
daarmeeook hogere verblijftijden in het
etgecreëerd worden. Het ligt dusvoor de
ar
>djeaftevtagen ofde kansop falen zodanig

Analysemethode
Gasunie heeft aljaren een methodiek voor
het in kaart brengen van debedreigingen voor
haar leidingen. Bedreigingen en maatregelen
worden periodiek,systematisch in kaart
gebracht,geëvalueerd en waar nodig worden
wijzigingen doorgevoerd. En hoewelgrote verschillen bestaan tussen gas-en waterleidingen
zijn erook veleovereenkomsten. Daarom kon

Voorbeeldvandeinhoudvaneennjicomamx.
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fractie van voorkomen: L/M/H
konsequenties van falen L/M/11

B. S C H U L T Z ,

G. A C H T E R B O S C H ,

Op verzoekvan Oasen onderzocht Gasunie
in 2004demogelijke faalkans van een transportleiding.Gasunie was benaderd, omdat zij
ruim 11.500kilometer hogedrukgastransportleidingen in Nederland heeft liggen. Verder
heeft deGasunie veelervaring met vergunningverleners (onder anderede Nederlandse
overheid)en toegang tot een aantal internationaledatabestanden waaruit zij de nodige
informatie kan betrekken.
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sequentiesissteedsuitgegaan vanworst-case
scenario's.
Voorexternebedreigingenzaldekracht
vandemachinewaarmeebepaaldeactiviteiten
wordenuitgevoerd,bepalendzijn voorde
grootsteconsequentie.Vooreengrootdeelvan
deactiviteitenzalditbreuk kunnen zijn.Een
anderdeelvandeactiviteitenzalkunnen
leiden toteengatofgaatje indeleiding.Alle
bedreigingen indecategoriecorrosiezullen
nierleiden toteenbreuk.Welzaleengatof
gaatje indeleidingkunnen ontstaan.

deaanpakvandeGasunieworden 'vertaald'
naardesituatievoorOasen.
Bedreigingen kunnenexternebedreigingenzijn,maarookcorrosie,materiaal-enconstructiefouten eneencategorieoverige.Bijde
maatregelengaathetomhetontwerpenhet
beheervandeleidingen.Doordemogelijke
bedreigingenendemaatregelen ineenmatrix
optenemenenvooreenspecifieke maatregel
aantegevenvoorwelkebedreigingdezeeen
afscherming geeft, ontstaateenkwalitatief
overzichtvandecombinatiesvan bedreigingen
enbijbehorende maatregelen.
Hetvoordeelvandezewijzevanpresenterenisdatinéénoverzichtduidelijk isofiedere
bedreigingwordtafgedekt doorminimaaléén
ofmeermaatregelen.Zoisinhetvoorbeeld
zichtbaardatde'corrosiebedreiging 2'niet
dooreenmaatregelwordtafgedekt. Hierzit
duseenkwetsbaarheid.Tevensisduidelijk dat
eenmaatregelmeerderebedreigingen kan
afdekken:ziebijvoorbeeld 'beheermaatregel2'.
Dematewaarineenbedreigingdooreen
maatregelwordtafgedekt, isopdezewijzeniet
zichtbaargemaakt.
Risicowordtgedefinieerd alsherproduct
vandekansdateenongewenstegebeurtenis
zichvoordoetendegevolgendiedezegebeurtenismetzichmeebrengt.Hoeweldeleidingeigenaar maatregelen heeft getroffen, blijken
indepraktijk toch leidingincidenten voorte
komen.Devraagishoevaakdezezichvoordoenenwelkeconsequentiesdaarvan het
gevolgkunnenzijn.Indematrixzijn daarom
tweekolommen toegevoegd:defractie van
voorkomenendeconsequentievan falen.
Indekolom'fractie vanvoorkomen'kan
kwalitatiefwordenaangegevenofeenspecifiekebedreigingindepraktijk leidttoteen
incident.Daartoekaneendatabestand metleidingincidenten wordengeanalyseerd.Een
drietalcategorieënwordt onderscheiden:
• Iseenbedreigingverantwoordelijk voor
meerdanvijfprocentvandeincidenten,
danwordtdematevanvoorkomeningedeeldalshoog(H);
• Iseenbedreigingverantwoordelijkvoor
tussentweeenvijfprocentvandeincidenten,danwordtdematevanvoorkomen
ingedeeld alsgemiddeld(M);
• Iseenbedreigingverantwoordelijk voor
minderdantweeprocentvandeincidenten,danwordtdematevanvoorkomen
ingedeeld alslaag(L).
Eenzelfdesystematiekwordtgehanteerd
voordeconsequentiesdieeen specifieke
bedreigingkanhebben.Daarbij wordtuitgegaanvaneenrealistisch'worst-casescenario'.
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Drinkwaterleiding van Brabant Water.

Alsvoorbeeld wordtdegraafacriviteit vaneen
graafmachine genomen.Erissprakevaneen
incidentalsdegraafmachine deleidingraakt.
Deconsequentieskunnenvariërenvaneen
lichtebeschadigingvandecoating,een
ga(a)aje)indeleidingtoteenbreuk inde
leiding.Alsworst-casescenariowordtindit
gevaluitgegaan vandebreuk.
Devolgendecategorieën wordenonderscheiden:
• Iseenbreukindeleidingmogelijk,dan
wordtdeconsequentiebeoordeeldals
hoog(H);
• Iseengat indeleidingmogelijk,dan
wordtdeconsequentiebeoordeeldals
gemiddeld(M);
• Isalleeneenuitwendige beschadiging
mogelijk,danwordtdeconsequentie
beoordeeldalslaag(L).
Inafbeelding 1 iseenfictieve invulling
gegevenaandematevanvoorkomenende
mogelijke consequenties.
Hetzalduidelijkzijndateencombinatie
vaneenhogematevanvoorkomeneneenmogelijkeconsequentiediealsernstigwordtgekarakteriseerd,demeesreaandachrzaltrekkea
Dehierbovengeschetstesystematiekis losgelatenopdespecifieke transportleidingvan
Oasen.AllereerstisdoorGasunieeenoverzicht
gemaaktvandebedreigingen en maatregelen
dieinalgemenezinindeNederlandsesituatie
voorkomenengebruikelijk zijn vooreen
typisch(stalen)leiding.Daarnaisgetoetstof
dezevoordespecifiekesituatiebijOasenook
relevantzijn.Daarvoorisgebruiktgemaakt
vanomgevingskennis binnen Oasen.Voorde
bedreigingen isvastgesteld datallegebruikelijkebedreigingen voorstalenleidingenvan
toepassingzijn enbij hetbepalenvandecon-

Lasdefecten, materiaaldefecten en fouten
inhetontwerpzullen normaliter bijdetesten
optien barfalen.Hetisechtermogelijk dat
tijdafhankelijke verschijnselen ofgewijzigde
(tijdelijke) procescondities(bijvoorbeeld waterslag)alsnogleidentotbezwijken.Voorlasdefectenenfouten inhetontwerpwordteen
breukmogelijkgeacht.Voor materiaalfouten
wordteengatalsdemaximaleconsequentie
gehanteerd.
Uitgezonderd blikseminslagwordt het
voordeoverigefaaloorzaken mogelijkgehoudendatdeuitersteconsequentiebreukkan
zijn.
Kwantificeren risico's
Nadatallebedreigingenenmaatregelen
kwalitatiefineenrisicomatrixinkaartzijn
gebracht,bestaatdevolgendestapuithetkwantificeren vanderisico's.OmdatvoordetransportleidingvanOasennogteweinigstatistisch
materiaalbeschikbaarwas,isgebruikgemaakt
vandatadieGasunieterbeschikkingstaan.
Voorderisicoberekeningen isgebruik
gemaaktvanmodellendiein internationaal
verbandzijnontwikkeldendoordeNederlandseoverheidzijn toegelaten.Hoeweldeze
modellenprimairbedoeldzijn voorgasleidingen,zijn defaalfrequenties enbreukmechanischemodellenookvooranderemediatoepasbaar.
Voordefaalfrequentieberekeningen zijnde
tweedominantefaalmechanismen,externe
bedreigingenencorrosie,gebruiktAnderefaaloorzaken,zoalsconstructiefouten, blijken niet
significant aanhetrisicobijtedragen.Opbasis
vanparametersalswanddikte,diameter,staalsoort,coatingtype,operationeledrukendekking
zijn risicoberekeningen uitgevoerdvoorverschillendeleidingsegmenten.Daarbijwordreen
faalfrequentie berekendvoorzowelbreukals
ookvoorlekkenvanverschillendegrootte.
Resultaten en vertaling naar de

praktijk
Voordetotalelengtevandegeanalyseerde
transportleiding resulteerteengemiddelde
faalkans vaneensper bojaar.Afhankelijk van
het traject metdedaarbij behorende specifieke
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omgevingsfactoren ligtdefaalkans tussende
0,000143en0,000179perjaarperkilometer.
Daarbij isdekansopkleinelekken hetgrootst
l9o%). Bekend is datdiepteliggingvande
leidingeenbelangrijke parameter is. Het blijkt
a t ee
n verhogingvandediepteliggingvan80
naar
9o tot 100 cmleidttoteenverlagingvan
de
faalkans met 20 tot40 procent.
Buitendegebruikelijk gehanteerde maatre
gelingcndoorOasenkaneenverdereverlag!ngvandefaalkansgerealiseerd wordendoor
et
nemenvanaanvullende maatregelen,zoals
n
« markeren vandeleiding,vlieg-ofrijcontroles,dekkingscontroleeninwendigeinspecties.
Afwegingen
Terafweging wordenvoordeonderhavige
transportleidingdevolgendetweevoorbeelden
gehanteerd.Omdatdetransportleiding bijeen
calamiteit nietbinnen 24 uur in bedrijf
genomenkanworden,leidtdit totderealisatie

vanaanvullendetransportcapaciteit, terwijl
voorafzonderlijke trajectdelen een faalkans
tussendeéénkeerin500jaarenéénkeerinde
2.380jaarisvastgesteld.
Uitvalvaneenboringleidt onvermijdelijk
totdeaanlegvaneentweedeen gelijkwaardige
boringterwijl,uitgaandevandeberekende
faalkans voorhettraject,defaalkans vande
boringcircaéénkeerinde8.600jaar is. Daarbij
ligtdeboringdiepenisfeitelijk onbereikbaar
voorexternebedreigingen.
Geziendeberekendefaalkans lijken voor
trajectdelen vandezetransportleiding waaronderdeboringenaanvullende investeringen te
zwaarenzekeralsadequatecontrole maatregelengehanteerd worden.

isafhankelijk vanhettraject 0,000143 tot
0,000179perjaarperkilometer. De gemiddelde
waardevaneensper 150jaarvoordegehele
leidinglijkt reëelalsdezewordtvergeleken
meteengemiddeldewaardevaneensper 50
jaarzoalsuiteenanalysevanEGIG-data(EuropeanGasPipelineIncidentGroup)lijkt.
Opbasisvandehuidigeberekende faalkanslijkt hetrealistischomdeaanlegvanaanvullendetransportcapaciteit onder voorwaarden,zoalsbijvoorbeeld ongewijzigde
bedrijfsomstandigheden en omgevingsfactorenenaanvullende maatregelen, tebeperken
metalsuitgangspunt eeninoverlegvastte
stellenmaximum faalkans. *"

Conclusies
Geblekenisdatdegehanteerde methodiek
goedbruikbaar isvoorhetkwantificeren van
derisico'svaneen hoofdtransporrwaterleiding.
De berekendefaalkans vandetransportleiding
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Grontmijzoektambitieuzecollega'svoorde ruim 300
medewerkersdiewerkzaamzijnophetgebiedvan water.
Die werkenaan mooie,vaakmultidisciplinaire,waterprojecten.Metdeskundigheid,betrokkenheidenpassie.
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Junioradviseurwater-Roermond
Tekenaar/constructeurelectrotechniek-Terneuzen
Projectleider WTB -Terneuzen
Afvalwatertechnologen-De Bilt
Adviseurwaterkwaliteit -De Bilt/Amsterdam
AdviseurWvo Vergunningverlening-De Bilt
Adviseurwaterbeheer -Houten
Adviseursgeohydrologie(2)- Houten
Adviseurwaterkwantiteiten -kwaliteit-Houten
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