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Inleiding 

In verband met de voorgenomen vaststelling van een bestemmingsplan in Bodegraven, nabij 

de gastransportleidingen A-515-KR-011 tm 024 en W-501-10-KR-001 t/m 005, zijn 

plaatsgebonden risicoberekeningen (PR) en een groepsrisicoberekeningen (GR) uitgevoerd. 

De risicoberekeningen zoals vastgelegd in dit memorandum zijn conform PGS 3 [1] 

uitgevoerd met PIPESAFE, een door de overheid goedgekeurd softwarepakket voor het 

uitvoeren van risicoberekeningen aan aardgastransport [2]. Voor de GR-berekeningen is 

gebruikgemaakt van de bevolkingsgegevens zoals aangeleverd door de gemeente 

Bodegraven, zoals weergegeven in Appendix A. 

Uitgangspunten bij de berekeningen 

De leidingparameters zijn weergegeven in Tabel 1. 

Tabel 1 Parameterwaarden van de leidingen 

  

  

  

  

  

  

  

  

Parameter A-515-KR-011t/m | W-501-10-KR-001 

024 t/m 005 

Typische diameter [mm] 914 168.3 

Typische wanddikte [mm] 13.86 4.78 

Typische staalsoort [-] x60 Grade B 

Ontwerpdruk [barg] 66.2 40 

Gemiddeide dekking [m] 16 11 

Bouwjaar 1967 1976       
  

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

« De faalfrequentie is gebaseerd op schade door derden. Falen door corrosie wordt 

voldoende ondervangen in het zorgsysteem van Gasunie en de inspectie daarop 

door de overheid; in overleg met het ministerie van VROM wordt falen door corrosie 

daarom niet meegenomen bij de bepaling van de faalfrequentie van de leidingen; 
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« De faalfrequentie als gevolg van schade door derden is gecorrigeerd met een factor 

2.5 als gevolg van een wettelijke grondroerdersregeling; 

e De faalfrequentie als gevolg van schade door derden is gecorrigeerd voor recent 

ingevoerde maatregelen (factor 1.2) en een dalende trend in leidingbreuken (factor 

2.8); 

e In de risicoberekening is rekening gehouden met directe ontsteking (75%) en 

ontsteking na 1208 (25%); 

e In de risicoberekening is rekening gehouden met de uit casuïstiek verkregen diameter 

en druk afhankelijke ontstekingskans plus een opslag van 10% voor indirecte 

ontsteking bij RTL leidingen; 

e Voor de GR-berekening is gebruikgemaakt van de windroos van Valkenburg. 

Resultaten PR-berekening 

De 10% per jaar plaatsgebonden risicocontouren zijn weergegeven in Figuur 1. 

   / 

  

Figuur 1 Binnen de lichtpaarse gebieden is het plaatsgebonden risico groter dan 10° per jaar 
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Procedure GR-berekening 

Voor de leidingen is het groepsrisico berekend voor die kilometer die het hoogste groeps- 

risico oplevert (worst-casesegment). Voor de berekeningen is gebruikgemaakt van de daad- 

werkelijke parametering over het geselecteerde, één kilometer lange segment. 

Om het worst-casesegment van iedere leiding te vinden is per stationing de overschrijdings- 

factor van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de 

leiding een segment van een kilometer te kiezen, dat gecentreerd ligt ten opzichte van dit 

punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en van deze FN-curve de 

overschrijdingsfactor. 

De overschrijdingsfactor is de maximale verhouding tussen de FN-curve en de 

oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de 

oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan é&n 

geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van één zal de 

FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan één wordt de 

oriëntatiewaarde overschreden. 

Deze overschrijdingsfactor is vervolgens, voor alle leidingen, tegen de stationing uitgezet in 

een grafiek. In deze grafieken is tevens af te lezen waar het middelpunt van het worst case 

één kilometer segment ligt. Van het worst-casesegment is de FN-curve weergegeven. 

Resultaten GR-berekening A-515-KR-011 i/m 024 

De overschrijdingsfactor als functie van de stationing van de A-515-KR-011 t/m 024 wordt 

weergegeven in Figuur 2. De FN-curve van het worst-casesegment van de A-515-KR-011 

Um 024 wordt weergegeven in Figuur 3. Het worst-casesegment van de A-515-KR-011 t/m 

024 wordt weergegeven in Figuur 4. 
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Figuur 2 Overschrijdingsfactor uitgezet tegen stationing van de A-515-KR-011 t/m 024. Het 

rood gearceerde deel geeft de kilometer aan waarover de FN-curve is berekend. 
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Figuur 3 FN-curve worst-casesegment A-515-KR-011 t/m 024. Overschrijdingsfactor 0,32 

Figuur 4 Worst-casesegment van de A-515-KR-011 t/m 024, weergegeven in rood. Dit 

segment levert het hoogste groepsrisico op. 

Resultaten GR-berekening W-501-10-KR-001 t/m 005 
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De overschrijdingsfactor als functie van de stationing van de W-501-10-KR-001 t/m 005 

wordt weergegeven in Figuur 5. De FN-curve van het worst-casesegment van de W-501-10- 

KR-001 t/m 005 wordt weergegeven in Figuur 6. Het worst-casesegment van de W-501-10- 

KR-001 t/m 005 wordt weergegeven in Figuur 7. 
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Figuur 5 Overschrijdingsfactor uitgezet tegen stationing van de W-501-10-KR-001 t/m 005. 

Het rood gearceerde deel geeft de kilometer aan waarover de FN-curve is berekend. 

  

      

— FNCurve — Oriëntatiew aarde 

1E4 

_ 185 

£ 

£1E6 

3 

£ 

ë 

1E7À 

1E8 

10 100 1000 

NE] 

Figuur 6 FN-curve worst-casesegment W-501-10-KR-001 t/m 005. Overschrijdingsfactor 0,01 
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Figuur 7 Worst-casesegment van de W-501-10-KR-001 t/m 005, weergegeven in rood. Dit 

segment levert het hoogste groepsrisico op. 

Referenties 

1] Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 3, “Guidelines for quantitative risk assessment” 

(PGS 3), 2005. 

[2] Toepasbaarheid van PIPESAFE voor risicoberekeningen van 

aardgastransportleidingen, ministerie van VROM, VROM DGM/SVS/2000073018, 10 

juli 2000 
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Appendix A 

Hieronder worden de bevolkingsgegevens weergegeven zoals aangeleverd door de 

gemeente Bodegraven. 

  

  

Figuur 8 Plattegrond van het gebied 

Tabel 2 Bevolkingsgegevens van het gebied 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aantal aantal aanwezig | aantal aanwezig 

Blok type woningen Overig overdag 's nachts 

3 boerderijen, 2 pers. per boerd. 

1 | woningen + boerderijen 7 | extr. overdag 18 17 

4 boerderijen, 2 pers per boerd 

2 | woningen + boerderijen 32 | extr. overdag 62 77 

1 bedr. 20 pers. 1 bedrif middel 

3 | woningen + bedrijven 13 |1 na. -> 40 pers 82 31 

© ha, 80 pers/ha, 4.600 m2 

4 | bedrijven kantoor 633 0 

5 | woningen 115 193 276 

2,4 ha, 40 pers/ha, 1 bouwmarkt 

6 | woningen + bedrijven 42 | 50 pers. 217 101 

7 | bedrijven 0,5 ha, 40 pers/ha 20 0 

4 boerderijen, RWZI, 5 pers. 

8 | woningen + boerderij + bedrijven 15 | overdag 38 36                 
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9 | woningen + boerderijen 

2 boerderijen, 2 pers. per boerdr. 

extra overdag 
  

1 ha, 40 pers/ha, 1 tankstation 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

10 | woningen + bedrijven 309 | pers. 564 742 

2 voetbalvelden + kantine (zie opm. 

11/1) 

8 boerderijen, 2 pers per boerd. 

12 | woningen + boerderijen 30 | extr. overdag 66 72 

$ boerd. 2,5 ha. bedr. 5 pers/ha, 

13 | woningen + boerderijen + bedrijven 10 | kantoor: 75 pers. 114 24 

14 | woningen 80 134 192 

15 | bedrijven 10 | 51 ha, 49 pers/ha 2040 100 

15a [ tennisvelden (zie opm. 2) 

zorgwoningen: 150 pers 

15b | woningen + zorgwoningen 10 | overdag 80 nacht 223 104 

2 tankst. (10 pers.), 25 Mc, 50 

16 | bedrijven RWS, 50 hotel 135 60 

‘5 boerderijen, 2 pers. per boerd. 

17 | woningen + boerderijen 5 | extr. overdag 18 12 

4 boerderijen, 2 pers. per boerd. 

18 | woningen + boerderijen 17 | extr. overdag 37 4 

3 boerderijen, 2 pers. per boerd. 

19 | woningen + boerderijen 4| extr. overdag 13 10 

20 | woningen 35 59 84 

21 | woningen 129 217 310 

22 | woningen 50 84 120 
  

Opmerking 1: Gebied 11 als volgt invoeren: 

aanwezig en 40% van het jaar 2 keer per week, 4 uur overdag 100 personen aanwezig. 

Opmerking 2: Gebied 154 als volgt invoere: 

nachts 10 personen aanwezig. 

  

40 % van het jaar 3 uur 's nachts, 50 personen 

: 40% van het jaar 3 uur overdag en 3 uur 's 

Conservatief zijn de GR-berekeningen uitgevoerd zonder rekening te houden met Opmerking 

1 en Opmerking 2. De volgende schattingen zijn gebruikt voor Gebied 11 en Gebied 15a: 

Tabel 3 Schatting van de aanwezigheidsgegevens in Blok 11 en Blok 15a, zoals gebruikt 

voor de GR-berekeningen 

  

  

  

Aantal aantal aanwezig | aantal aanwezig 

Blok type woningen Overig overdag 's nachts 

2 voetbalvelden + kantine (zie opm. 

11/1) 100 50 

159 | tennisvelden 100 100               

Er is aangenomen dat de personen in Blok 11 en Blok 154 zich allen buiten bevinden. 

  

  


