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1.1.

Opdrachtomschrijving

Witteveen+Bos voert voor Waterschap Roer en Overmaas de voorbereiding uit van de
daadwerkelijke versterking. Deze voorbereiding bestaat uit twee fases:
- planstudie: variantenverkenning, DO voor dijken en kunstwerken;
- bestek en aanbesteding.
De voorbereiding zal per dijkring separaat worden uitgevoerd.
1.2.

Kader

Het voorliggende document ‘Faalkansanalyse valt binnen het kader van de planstudie en
maakt onderdeel uit van het definitieve ontwerp. De planstudie omvat naast de ontwerpnota definitief ontwerp de volgende documenten:
- programma van eisen;
- basisrapportage NWO - begroeiing, bebouwing en overige constructies;
- basisrapportage waterkerende constructies;
- grondverwervingplan;
- notitie variantenafweging;
- V&G dossier.
Doordat er kabels en leidingen lopen door enkel het projectgebied van dijkring 80 is dit ook
de enige faalkansanalyse die in deze ontwerpstudie is uitgevoerd. Deze notitie betreft dan
ook de faalkansanalyse van dijkring 80-1 Clauscentrale Maasbracht en 80-2 Brachterbeek.
1.3.

Doel en doelgroep

In de faalkansanalyse wordt aangegeven wat de kans is dat de waterkering faalt indien er
een calamiteit plaatsvindt omtrent een kabel of leiding.
De doelgroep bestaat uit het WRO (initiatiefnemer van de planstudie) en RWS Maaswerken (subsidieverlener). Dit document zal op zogenoemde toetsmomenten worden voorgelegd aan RWS Maaswerken.
1.4.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de leidingen beschreven die middels de faalkansanalyse worden
beoordeeld. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de gehanteerde methodiek. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de toetsing besproken.
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2. INVENTARISATIE LEIDINGEN
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen leidingen in het plangebied. Het betreft hier dijkring 80-1/80-2 te Clauscentrale Maasbracht/ Brachterbeek. Dit zijn
dijkvakken 50.650.1 en 50.660.1 t/m 50.660.2.
Afbeelding2.1. Projectgebied Clauscentrale Maasbracht/ Brachterbeek

50.650.1

50.660.1 t/m 50.660.2

De leidinginformatie is achterhaald door contact op te nemen met de beheerders van de
betreffende leidingen. Een oriënterende KLIC-melding heeft een overzicht geboden van de
leidingen die verwacht worden in het plangebied. Bijlage I is een overzichtstekening van de
kabels en leidingen in het gebied.
Tabel 2.1. Leidingen en leidinggegevens projectgebied
nr.

medium

beheerder

materiaal

diameter

bedrijfsdruk

wanddikte

1

gas hoge druk

Nederlandse Gasunie

Re:415 Staal

∅914 mm

66,2 bar

14,7 mm

2

gas hoge druk

Nederlandse Gasunie

Re:415 Staal

∅1067 mm

66,2 bar

15,89 mm

3

gas hoge druk

Nederlandse Gasunie

Re:415 Staal

∅457mm

66,2 bar

6,28 mm

4

gas hoge druk

Nederlandse Gasunie

Re:415 Staal

∅457 mm

66,2 bar

6,28 mm

5

K1 - Buis gevaar-

PPS Pipelines

X46 Staal

∅203 mm

68 bar

4,77 mm
18,22 mm

lijke inhoud
6

riool onder druk

WBL

Asbest cement

∅400 mm

6 ato

7

pekelleiding

SOLVIC NV

Staal

∅457 mm

40 bar

?

8

riool onder druk

WBL

Asbest cement

∅500 mm

6 ato

22,26 mm

Tabel 2.1. geeft een overzicht van alle leidingen in het plangebied. De leidingen bevinden
zich allemaal in dijkvak 50.650.1 met de uitzondering van leiding 8. Leiding 8 kruist dijkvak
50.660.2 ter plaatse van de coupure. Deze leidinginformatie is overgenomen van de Basisrapportage NWO die ook onderdeel uitmaakt van deze planstudie.
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3. AANPAK EN UITGANGSPUNTEN
Voor de faalkansanalyse is per leiding een additionele dysfunctiekans bepaald die vergeleken wordt met de taakstellende eis die voorvloeit uit de foutenboom. De foutenboom is opgesteld door het Waterschap Roer en Overmaas en is bijgevoegd als bijlage II. Om een
leiding middels een faalkansanalyse goed te keuren moet de additionele dysfunctiekans
van de leiding kleiner zijn dan de taakstellende eis die voortvloeit uit een foutenboom:
additioneel,leiding ≤ eis

additioneel,leiding :
eis :
3.1.

te verwachten kans op het falen van de waterkering door calamiteit aan
de leiding bij hoogwater voor de betreffende leiding per jaar
taakstellende faalkans voor de betreffende leiding per jaar

Taakstellende eis

Voor dijkring 80 is een totale faalkansruimte voor de leidingen van 6,00 x 10-5 per jaar toegekend. Er zijn 8 leidingen aangetroffen die nabij het dijkvak liggen of het dijkvak kruisen
waardoor de taakstellende eis per leiding gelijk is aan 7,50 x 10-6 per jaar. De additionele
dysfunctiekans per leiding mag niet groter zijn dan deze taakstellende eis.
3.2.

Dysfunctiekans

De dysfunctiekans van de leiding is bepaald aan de hand van de vergelijking zoals aangereikt in [ref.1.]:
additioneel,leiding = HW ⋅ calam ⋅ instab|calam|HW ⋅ herstel ⋅ correlatie ,
waarbij:

HW :
calam :
instab|calam|HW :

herstel :
correlatie :
3.2.1.

kans op het overschrijden van een hoogwaterstand per jaar.
kans op een calamiteit aan de leiding per jaar
kans op instabiliteit gegeven een calamiteit aan de leiding gegeven
hoogwater per jaar. Als de verstoringzone van de calamiteit optreedt
binnen het dijklichaam kan met een restprofielbenadering worden nagegaan of het nieuwe dijklichaam nog voldoet aan de eisen. Het restprofiel gaat uit van een evenwichtssituatie na instabiliteit waardoor
voor dit geval instab|calam|HW = 1 zoals bepaald in [ref. 1.].
kans dat de herstelperiode aan de leiding samenvalt met hoogwater
term voor correlatie tussen faalkans leiding en hoogwater. Er wordt
uitgegaan van correlatie = 1.

Kans op overschrijden hoogwaterstand HW

De kans op overschrijden hoogwaterstand is de overschrijdingsfrequentie die hoort bij de
waterhoogte dat het restprofiel nog maximaal veilig kan keren. Hiervoor wordt allereerst
onderscheid gemaakt tussen kruisende leidingen en leidingen die parallel lopen aan het
dijklichaam. Een uitgangspunt hierbij is dat na het bezwijken van een kruisende leiding er
geen restprofiel meer aanwezig is waardoor HW = 1.
Voor leidingen die parallel lopen aan het dijklichaam moet een restprofiel worden gedefinieerd zoals weergegeven in figuur 1. Het restprofiel kan worden bepaald vanuit de onder-
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kant van de verstoringzone met een talud van 1:4 (klei/leem). De onderkant van de verstoringzone ligt 0,2 maal de diameter van de leiding onder de leiding.
Afbeelding 3.1. Bepaling nieuw restprofiel en maximaal te keren waterstand

Met het restprofiel kan de maximaal te keren waterstand worden bepaald. Hiervoor is HT of
STPH maatgevend doordat aangenomen wordt dat het restprofiel stabiel is. Voor HT wordt
een minimale kruinbreedte van 3 meter aangehouden boven een overslaghoogte van 0,5
meter zoals weergegeven in afbeelding 3.1. Voor STPH wordt gekeken naar de maximale
waterstand die toelaatbaar is zonder dat piping op kan treden. Hierbij wordt uitgegaan van
een creepfactor van 22 voor leem. De laagste van deze twee waterstanden is maatgevend
en kan aan de hand van een overschrijdingsfrequentielijn van het waterschap worden vertaald naar HW . De overschrijdingsfrequentielijn is toegevoegd als bijlage III.
3.2.2.

Kans op calamiteit tijdens herstel herstel

Om de kans te bepalen dat een calamiteit zich voordoet in de tijd dat een leiding wordt hersteld kan de volgende formule gebruikt worden:
herstel = 1  1  kans herstel!⋅kans hoogwater!#$%&'()
In deze rapportage is aangenomen dat een erosie krater drie weken aanwezig is en dat dit
het hele jaar kan voorkomen. Hierdoor is de kans op herstelwerkzaamheden 3/52 per jaar.
Aangenomen wordt dat hoogwater twee weken duurt en alleen in het winterseizoen kan
optreden. Hierdoor is de kans op hoogwater 2/26 per jaar. Hierdoor:
herstel = 1  1  3/52! ⋅ 2/26!#/0 = 0,11
3.2.3.

Kans op calamiteit aan de leiding calam

Om de kans van een calamiteit aan de leiding te bepalen kan gebruik gemaakt worden van
de ‘incidentenstatistiek leiding’. In de NPR 3659 [ref.2.] is een lijst opgenomen van tentatieve lekkagefrequenties van veldleidingen. Deze lijst werkt op basis van het materiaal van de
leiding en geeft een faalfrequentie per strekkende meter leiding. De kans op een calamiteit
is bepaald als:
calam = calam ⋅ 2,
waar 2 de lengte is van de leiding en calam de faalfrequentie is van de leiding zoals voorgeschreven in de NPR 3659. De lengte van de leiding is voor kruisende leidingen gelijk gesteld aan de lengte waarover het dijkvak gekruist wordt. Voor leidingen die parallel lopen
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aan het dijkvak is de lengte gelijk aan de lengte waarover de leiding parallel loopt aan het
dijkvak.
Volgens [ref. 1.] zijn er nog enkele zaken die de faalfrequentie verder kunnen beïnvloeden.
Dit zijn:
- ouderdom leiding;
- hoeveelheid appendages en wijzigingen leiding diameter;
- of er na aanleg leiding nog ophoogwerkzaamheden zijn uitgevoerd.
Van deze zaken is geen informatie beschikbaar hoe deze kwantitatief de faalkans van de
leiding beïnvloeden. Doordat gasleidingmaatschappijen de leidingen overdimensioneren
zijn er te weinig incidenten in het verleden waargenomen waarmee op redelijkerwijs aangetoond kan worden wat de invloed van leeftijd, het aantal appendages of uitgevoerde ophoogwerkzaamheden is op de sterkte van een leiding.
4. RESULTATEN
4.1.

Bepaling HW

Voor de kruisende leidingen geldt dat HW = 1. Voor de leidingen die parallel lopen aan het
dijkvak is aan de hand van een restprofiel en de overschrijdingsfrequentielijn (bijlage III)
ook HW bepaald. Hierbij wordt duidelijk dat leiding 6 van WBL bij een calamiteit geen invloed heeft op het restprofiel waardoor HW gelijk gesteld is aan de normfrequentie van
1/250 per jaar.
De bepaling van HW voor leidingen 3,4 en het parallelle deel van 7 is uitgewerkt in bijlage
IV. Hierbij is aangenomen dat leidingen 3 en 4 van de Nederlandse Gasunie op dezelfde
locatie liggen doordat uit de KLIC melding de exacte ligging niet bepaalbaar is. Uit deze
analyse volgt vervolgens dat het mechanisme piping voor alle restprofielen maatgevend is.
Voor leidingen 3 en 4 is HW gelijk aan 1/25 per jaar en voor het parallelle deel van leiding 7
is HW gelijk aan 1/9 per jaar.
4.2.

Resultaten faalkansanalyse

De faalkansanalyse is uitgevoerd voor acht leidingen bij dijkring 80. De berekening per leiding is in bijlage V te vinden, in tabel 4.1. worden de resultaten weergegeven.
Tabel 4.1. Resultaten faalkansanlyse
nr.

beheerder

taakstellende eis

1

Nederlandse Gasunie

7,50 x 10

2

Nederlandse Gasunie

7,50x 10

3

Nederlandse Gasunie

7,50x 10

4

Nederlandse Gasunie

7,50x 10

5

PPS Pipelines

7,50x 10

6

WBL

7

SOLVIC NV (kruisend deel)
SOLVIC NV (parallel deel)

8

WBL

-6

dysfunctie kans

voldoet

-6

voldoet

-7

voldoet

-7

voldoet

-6

voldoet

-7

voldoet

-6

voldoet

-6

2,53 x 10

-6

6,46 x 10

-6

6,46 x 10

-6

2,18 x 10

-6

7,50x 10

-6

7,50x 10

-6

7,50x 10

oordeel

-6

2,36 x 10

5,57 x 10

2,01 x 10

-7

voldoet

-5

voldoet niet

7,09 x 10
7,60 x 10

Uit de faalkansanalyse blijkt dat alle leidingen voldoen aan de taakstellende eis met de uitzondering van leiding 8; het riool onder druk van WBL in dijkvak 50.660.2.
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BIJLAGE I

TEKENING KABELS EN LEIDINGEN DIJKRING 80 CLAUSCENTRALE
MAASBRACHT/ BRACHTERBEEK

Witteveen+Bos, STD88-1/zeir/016 definitief d.d. 21 augustus 2013, faalkansenanalyse Dijkring 80 Clauscentrale Maasbracht/ Brachterbeek

9

SP-14-008a

10

Witteveen+Bos, STD88-1/zeir/016 definitief d.d. 21 augustus 2013, faalkansenanalyse Dijkring 80 Clauscentrale Maasbracht/ Brachterbeek

SP-14-008a

SP-14-008a

SP-14-008a
BIJLAGE II

FOUTENBOOM
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Bepaling taakstellende eisen Maasdijken
(dijkring 80-1 en 80-2 met veiligheidsnorm = 1/250 jaar)

Overloop en
golfoverslag

Falen overige
mechanismen

Norm dijkring 80
4,00E-3 / jaar

Norm / 10 = 100%
4,00E-4 / jaar

60%

20%

5%

5%

5%

10%

25%

doorbraak door

Imponderabilia

Falen KW
(type I en III)

Falen NWO’s

2,40E-4 / jaar

2,00E-5 / jaar

4,00E-5 / jaar

1,00E-4 / jaar

10%

20%

5%

15%

5%

Instabiliteit
voorland

Micro
instabiliteit

Falen
bekleding

Pipine en
Heave

Macro-instabiliteit
binnenwaarts

Falen
begroeiing

Falen
pijpleidingen

Falen overige
NWO

8,00E-5 / jaar

2,00E-5 / jaar

2,00E-5 / jaar

4,00E-5 / jaar

8,00E-5 / jaar

2,00E-5 / jaar

6,00E-5 / jaar

2,00E-5 / jaar

Taakstellende eis per afzonderlijke leiding
uitgaande van 8 leidingen langs of door de
waterkering van de dijkring:
7,50E-6 / jaar
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BIJLAGE III

OVERSCHRIJDINGSFREQUENTIELIJN
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Overschrijdingsfrequentielijn
op kilometer 68 - Z
24,00

23,50

Waterstand (NAP + .. m)

23,00

22,50
Km 68-Z

22,00

21,50

21,00
1

10

100

250

Herhalingstijd (jaar) / log schaal

1000

10000
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BIJLAGE IV

RESTPROFIELEN VOOR PARALLELE LEIDINGEN
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BIJLAGE V

RESULTATEN FAALKANSANALYSE
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Project
Projectcode
Opsteller
Datum

:
:
:
:

Sluitstukkaden Cluster E
STD88-1
J. Noordermeer
20-08-2013

Locatie : Dijkring 80-1 : Dijkvak 50.650.1
Leiding : 1 - Nederlandse Gasunie

Faalkansen zoals in NPR 3659:1996/A1:2003
Buismateriaal
staal (hoge druk)
staal (lage druk)
grijs gietijzer
nodulair gietijzer
PVC
PE
gewapend beton zonder plaatstalen kern
gewapend beton met plaatstalen kern
asbestcement
Vergelijking faalkans:

P instab|calam|HW

ܲadditioneel leiding = ܲHW ⋅ ܲcalam ⋅ ܲinstab|calam|HW ⋅ ܲherstel

Kans op instabiliteit gegeven een calamiteit gegeven hoogwater
Let op: aanname dat restprofiel stabiel is

Materiaal leiding
Orientatie leiding
L : Lengte leiding
Aanlegjaar leiding
Leeftijd leiding
Leeftijdsfactor leiding
Faalkans per meter leiding
P calam Kans op een calamiteit aan de leiding per jaar

P herstel

P HW
P eis
P additioneel leiding

Faalkans
per meter per jaar
8,00E-07
2,58E-04
5,80E-03
5,80E-05
1,58E-04
1,08E-04
5,80E-05
1,80E-05
5,80E-05

Duur aanwezigheid erosiekrater
Duur hoogwater
Optreden hoogwater
Kans op calamiteit gelijktijdig met hoogwater

Kans op hoogwater bij restprofiel
Kans op hoogwater bij falen leiding

1 per jaar

staal (hoge druk)
kruisend
27
1970
43
1
8,00E-07
2,16E-05

m
jaar
per jaar
per jaar

3 weken
2 weken
alleen stormseizoen
0,11 per jaar

- per jaar
1 per jaar

Taakstellende eis uit foutenboom

7,50E-06 per jaar

Faalkans

2,36E-06 per jaar

Oordeel

Voldoet
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Project
Projectcode
Opsteller
Datum

:
:
:
:

Sluitstukkaden Cluster E
STD88-1
J. Noordermeer
20-08-2013

Locatie : Dijkring 80-1 : Dijkvak 50.650.1
Leiding : 2 - Nederlandse Gasunie

Faalkansen zoals in NPR 3659:1996/A1:2003
Buismateriaal
staal (hoge druk)
staal (lage druk)
grijs gietijzer
nodulair gietijzer
PVC
PE
gewapend beton zonder plaatstalen kern
gewapend beton met plaatstalen kern
asbestcement
Vergelijking faalkans:

ܲadditioneel leiding = ܲHW ⋅ ܲcalam ⋅ ܲinstab|calam|HW ⋅ ܲherstel

P instab|calam|HW Kans op instabiliteit gegeven een calamiteit gegeven hoogwater
Let op: aanname dat restprofiel stabiel is
Materiaal leiding
Orientatie leiding
L Lengte leiding
Aanlegjaar leiding
Leeftijd leiding
Leeftijdsfactor leiding
Faalkans per meter leiding
P calam Kans op een calamiteit aan de leiding per jaar

P herstel

Duur aanwezigheid erosiekrater
Duur hoogwater
Optreden hoogwater
Kans op calamiteit gelijktijdig met hoogwater

Kans op hoogwater bij restprofiel
P HW Kans op hoogwater bij falen leiding
P eis Taakstellende eis uit foutenboom
P additioneel leiding Faalkans
Oordeel

Faalkans
per meter per jaar
8,00E-07
2,58E-04
5,80E-03
5,80E-05
1,58E-04
1,08E-04
5,80E-05
1,80E-05
5,80E-05

1 per jaar

staal (hoge druk)
kruisend
29
1987
26
1
8,00E-07
2,32E-05

m
jaar
per jaar
per jaar

3 weken
2 weken
alleen stormseizoen
0,11 per jaar

- per jaar
1 per jaar
7,50E-06 per jaar
2,53E-06 per jaar
Voldoet
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Project
Projectcode
Opsteller
Datum

:
:
:
:

Sluitstukkaden Cluster E
STD88-1
J. Noordermeer
20-08-2013

Locatie : Dijkring 80-1 : Dijkvak 50.650.1
Leiding : 3 - Nederlandse Gasunie

Faalkansen zoals in NPR 3659:1996/A1:2003
Buismateriaal
staal (hoge druk)
staal (lage druk)
grijs gietijzer
nodulair gietijzer
PVC
PE
gewapend beton zonder plaatstalen kern
gewapend beton met plaatstalen kern
asbestcement
Vergelijking faalkans:

ܲadditioneel leiding = ܲHW ⋅ ܲcalam ⋅ ܲinstab|calam|HW ⋅ ܲherstel

P instab|calam|HW Kans op instabiliteit gegeven een calamiteit gegeven hoogwater
Let op: aanname dat restprofiel stabiel is
Materiaal leiding
Orientatie leiding
L Lengte leiding
Aanlegjaar leiding
Leeftijd leiding
Leeftijdsfactor leiding
Faalkans per meter leiding
P calam Kans op een calamiteit aan de leiding per jaar

P herstel

Duur aanwezigheid erosiekrater
Duur hoogwater
Wanneer treedt hoogwater op
Kans op calamiteit gelijktijdig met hoogwater

Kans op hoogwater bij restprofiel
P HW Kans op hoogwater bij falen leiding
P eis Taakstellende eis uit foutenboom
P additioneel leiding Faalkans
Oordeel

Faalkans
per meter per jaar
8,00E-07
2,58E-04
5,80E-03
5,80E-05
1,58E-04
1,08E-04
5,80E-05
1,80E-05
5,80E-05

1 per jaar

staal (hoge druk)
parallel
185
1976
37
1
8,00E-07
1,48E-04

m
jaar
per jaar
per jaar

3 weken
2 weken
alleen stormseizoen
0,11 per jaar

0,04 per jaar
0,04 per jaar
7,50E-06 per jaar
6,46E-07 per jaar
Voldoet

SP-14-008a
Project
Projectcode
Opsteller
Datum

:
:
:
:

Sluitstukkaden Cluster E
STD88-1
J. Noordermeer
20-08-2013

Locatie : Dijkring 80-1 : Dijkvak 50.650.1
Leiding : 4 - Nederlandse Gasunie

Faalkansen zoals in NPR 3659:1996/A1:2003
Buismateriaal
staal (hoge druk)
staal (lage druk)
grijs gietijzer
nodulair gietijzer
PVC
PE
gewapend beton zonder plaatstalen kern
gewapend beton met plaatstalen kern
asbestcement
Vergelijking faalkans:

ܲadditioneel leiding = ܲHW ⋅ ܲcalam ⋅ ܲinstab|calam|HW ⋅ ܲherstel

P instab|calam|HW Kans op instabiliteit gegeven een calamiteit gegeven hoogwater
Let op: aanname dat restprofiel stabiel is
Materiaal leiding
Orientatie leiding
L Lengte leiding
Aanlegjaar leiding
Leeftijd leiding
Leeftijdsfactor leiding
Faalkans per meter leiding
P calam Kans op een calamiteit aan de leiding per jaar

P herstel

Duur aanwezigheid erosiekrater
Duur hoogwater
Optreden hoogwater
Kans op calamiteit gelijktijdig met hoogwater

Kans op hoogwater bij restprofiel
P HW Kans op hoogwater bij falen leiding
P eis Taakstellende eis uit foutenboom
P additioneel leiding Faalkans
Oordeel

Faalkans
per meter per jaar
8,00E-07
2,58E-04
5,80E-03
5,80E-05
1,58E-04
1,08E-04
5,80E-05
1,80E-05
5,80E-05

1 per jaar

staal (hoge druk)
parallel
185
1976
37
1
8,00E-07
1,48E-04

m
jaar
per jaar
per jaar

3 weken
2 weken
alleen stormseizoen
0,11 per jaar

0,04 per jaar
0,04 per jaar
7,50E-06 per jaar
6,46E-07 per jaar
Voldoet

SP-14-008a
Project
Projectcode
Opsteller
Datum

:
:
:
:

Sluitstukkaden Cluster E
STD88-1
J. Noordermeer
20-08-2013

Locatie : Dijkring 80-1 : Dijkvak 50.650.1
Leiding : 5 - Petrochemical pipeline systems

Faalkansen zoals in NPR 3659:1996/A1:2003
Buismateriaal
staal (hoge druk)
staal (lage druk)
grijs gietijzer
nodulair gietijzer
PVC
PE
gewapend beton zonder plaatstalen kern
gewapend beton met plaatstalen kern
asbestcement
Vergelijking faalkans:

ܲadditioneel leiding = ܲHW ⋅ ܲcalam ⋅ ܲinstab|calam|HW ⋅ ܲherstel

P instab|calam|HW Kans op instabiliteit gegeven een calamiteit gegeven hoogwater
Let op: aanname dat restprofiel stabiel is
Materiaal leiding
Orientatie leiding
L Lengte leiding
Aanlegjaar leiding
Leeftijd leiding
Leeftijdsfactor leiding
Faalkans per meter leiding
P calam Kans op een calamiteit aan de leiding per jaar

P herstel

Duur aanwezigheid erosiekrater
Duur hoogwater
Optreden hoogwater
Kans op calamiteit gelijktijdig met hoogwater

Kans op hoogwater bij restprofiel
P HW Kans op hoogwater bij falen leiding
P eis Taakstellende eis uit foutenboom
P additioneel leiding Faalkans
Oordeel

Faalkans
per meter per jaar
8,00E-07
2,58E-04
5,80E-03
5,80E-05
1,58E-04
1,08E-04
5,80E-05
1,80E-05
5,80E-05

1 per jaar

staal (hoge druk)
kruisend
25
1967
46
1
8,00E-07
2,00E-05

m
jaar
per jaar
per jaar

3 weken
2 weken
alleen stormseizoen
0,11 per jaar

- per jaar
1 per jaar
7,50E-06 per jaar
2,18E-06 per jaar
Voldoet

SP-14-008a
Project
Projectcode
Opsteller
Datum

:
:
:
:

Sluitstukkaden Cluster E
STD88-1
J. Noordermeer
20-08-2013

Locatie : Dijkring 80-1 : Dijkvak 50.650.1
Leiding : 6 - Water bedrijf Limburg

Faalkansen zoals in NPR 3659:1996/A1:2003
Buismateriaal
staal (hoge druk)
staal (lage druk)
grijs gietijzer
nodulair gietijzer
PVC
PE
gewapend beton zonder plaatstalen kern
gewapend beton met plaatstalen kern
asbestcement
Vergelijking faalkans:

ܲadditioneel leiding = ܲHW ⋅ ܲcalam ⋅ ܲinstab|calam|HW ⋅ ܲherstel

P instab|calam|HW Kans op instabiliteit gegeven een calamiteit gegeven hoogwater
Let op: aanname dat restprofiel stabiel is
Materiaal leiding
Orientatie leiding
L Lengte leiding
Aanlegjaar leiding
Leeftijd leiding
Leeftijdsfactor leiding
Faalkans per meter leiding
P calam Kans op een calamiteit aan de leiding per jaar

P herstel

Duur aanwezigheid erosiekrater
Duur hoogwater
Optreden hoogwater
Kans op calamiteit gelijktijdig met hoogwater

Kans op hoogwater bij restprofiel
P HW Kans op hoogwater bij falen leiding
P eis Taakstellende eis uit foutenboom
P additioneel leiding Faalkans
Oordeel

Faalkans
per meter per jaar
8,00E-07
2,58E-04
5,80E-03
5,80E-05
1,58E-04
1,08E-04
5,80E-05
1,80E-05
5,80E-05

1 per jaar

asbestcement
parallel
22
1967
46
1
5,80E-05
1,28E-03

m
jaar
per jaar
per jaar

3 weken
2 weken
alleen stormseizoen
0,11 per jaar

0,004 per jaar
0,004 per jaar
7,50E-06 per jaar
5,57E-07 per jaar
Voldoet

SP-14-008a
Project
Projectcode
Opsteller
Datum

:
:
:
:

Sluitstukkaden Cluster E
STD88-1
J. Noordermeer
20-08-2013

Locatie : Dijkring 80-1 : Dijkvak 50.650.1
Leiding : 7 - Solvic NV (kruisende deel)

Faalkansen zoals in NPR 3659:1996/A1:2003
Buismateriaal
staal (hoge druk)
staal (lage druk)
grijs gietijzer
nodulair gietijzer
PVC
PE
gewapend beton zonder plaatstalen kern
gewapend beton met plaatstalen kern
asbestcement
Vergelijking faalkans:

ܲadditioneel leiding = ܲHW ⋅ ܲcalam ⋅ ܲinstab|calam|HW ⋅ ܲherstel

P instab|calam|HW Kans op instabiliteit gegeven een calamiteit gegeven hoogwater
Let op: aanname dat restprofiel stabiel is
Materiaal leiding
Orientatie leiding
L Lengte leiding
Aanlegjaar leiding
Leeftijd leiding
Leeftijdsfactor leiding
Faalkans per meter leiding
P calam Kans op een calamiteit aan de leiding per jaar

P herstel

Duur aanwezigheid erosiekrater
Duur hoogwater
Optreden hoogwater
Kans op calamiteit gelijktijdig met hoogwater

Kans op hoogwater bij restprofiel
P HW Kans op hoogwater bij falen leiding
P eis Taakstellende eis uit foutenboom
P additioneel leiding Faalkans
Oordeel

Faalkans
per meter per jaar
8,00E-07
2,58E-04
5,80E-03
5,80E-05
1,58E-04
1,08E-04
5,80E-05
1,80E-05
5,80E-05

1 per jaar

staal (hoge druk)
kruisend
23
1971
42
1
8,00E-07
1,84E-05

m
jaar
per jaar
per jaar

3 weken
2 weken
alleen stormseizoen
0,11 per jaar

- per jaar
1 per jaar
7,50E-06 per jaar
2,01E-06 per jaar
Voldoet

SP-14-008a
Project
Projectcode
Opsteller
Datum

:
:
:
:

Sluitstukkaden Cluster E
STD88-1
J. Noordermeer
20-08-2013

Locatie : Dijkring 80-1 : Dijkvak 50.650.1
Leiding : 7 - Solvic NV (parallelle deel)

Faalkansen zoals in NPR 3659:1996/A1:2003
Buismateriaal
staal (hoge druk)
staal (lage druk)
grijs gietijzer
nodulair gietijzer
PVC
PE
gewapend beton zonder plaatstalen kern
gewapend beton met plaatstalen kern
asbestcement
Vergelijking faalkans:

ܲadditioneel leiding = ܲHW ⋅ ܲcalam ⋅ ܲinstab|calam|HW ⋅ ܲherstel

P instab|calam|HW Kans op instabiliteit gegeven een calamiteit gegeven hoogwater
Let op: aanname dat restprofiel stabiel is
Materiaal leiding
Orientatie leiding
L Lengte leiding
Aanlegjaar leiding
Leeftijd leiding
Leeftijdsfactor leiding
Faalkans per meter leiding
P calam Kans op een calamiteit aan de leiding per jaar

P herstel

Duur aanwezigheid erosiekrater
Duur hoogwater
Optreden hoogwater
Kans op calamiteit gelijktijdig met hoogwater

Kans op hoogwater bij restprofiel
P HW Kans op hoogwater bij falen leiding
P eis Taakstellende eis uit foutenboom
P additioneel leiding Faalkans
Oordeel

Faalkans
per meter per jaar
8,00E-07
2,58E-04
5,80E-03
5,80E-05
1,58E-04
1,08E-04
5,80E-05
1,80E-05
5,80E-05

1 per jaar

staal (hoge druk)
parallel
73
1971
42
1
8,00E-07
5,84E-05

m
jaar
per jaar
per jaar

3 weken
2 weken
alleen stormseizoen
0,11 per jaar

0,11 per jaar
0,11 per jaar
7,50E-06 per jaar
7,09E-07 per jaar
Voldoet

SP-14-008a
Project
Projectcode
Opsteller
Datum

:
:
:
:

Sluitstukkaden Cluster E
STD88-1
J. Noordermeer
20-08-2013

Locatie : Dijkring 80-2 : Dijkvak 50.660.2
Leiding : 8 - Waterbedrijf Limburg

Faalkansen zoals in NPR 3659:1996/A1:2003
Buismateriaal
staal (hoge druk)
staal (lage druk)
grijs gietijzer
nodulair gietijzer
PVC
PE
gewapend beton zonder plaatstalen kern
gewapend beton met plaatstalen kern
asbestcement
Vergelijking faalkans:

ܲadditioneel leiding = ܲHW ⋅ ܲcalam ⋅ ܲinstab|calam|HW ⋅ ܲherstel

P instab|calam|HW Kans op instabiliteit gegeven een calamiteit gegeven hoogwater
Let op: aanname dat restprofiel stabiel is
Materiaal leiding
Orientatie leiding
L Lengte leiding
Aanlegjaar leiding
Leeftijd leiding
Leeftijdsfactor leiding
Faalkans per meter leiding
P calam Kans op een calamiteit aan de leiding per jaar

P herstel

Duur aanwezigheid erosiekrater
Duur hoogwater
Optreden hoogwater
Kans op calamiteit gelijktijdig met hoogwater

Kans op hoogwater bij restprofiel
P HW Kans op hoogwater bij falen leiding
P eis Taakstellende eis uit foutenboom
P additioneel leiding Faalkans
Oordeel

Faalkans
per meter per jaar
8,00E-07
2,58E-04
5,80E-03
5,80E-05
1,58E-04
1,08E-04
5,80E-05
1,80E-05
5,80E-05

1 per jaar

asbestcement
kruisend
12
1967
46
1
5,80E-05
6,96E-04

m
jaar
per jaar
per jaar

3 weken
2 weken
alleen stormseizoen
0,11 per jaar

- per jaar
1 per jaar
7,50E-06 per jaar
7,60E-05 per jaar
Voldoet Niet

SP-14-008a

