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1 Inleiding

Het Ministerie van Economische zaken heeft Deltares gevraagd de risico’s van geïnduceerde
aardbevingen in het Groningenveld voor de kritische onderdelen van de infrastructuur in
beeld te brengen. Hiervoor is in augustus 2013 een Quick Scan gerapporteerd [1]. In de
Quick Scan is op basis van beschikbare rekenmethoden een indicatie gegeven van de sterkte
van verschillende onderdelen van de infrastructuur. Op verzoek van het ministerie is een
nadere studie uitgevoerd zodanig dat prioriteitstelling mogelijk is ten aanzien van de te
nemen maatregelen. De vraagstelling van deze nadere studie die in onderhavige notitie wordt
gerapporteerd betreft:

• Welke locaties en onderdelen van kritieke infrastructuren hebben prioriteit in relatie tot
de te verwachten zwaarte van de aardbevingen in de toekomst?

• Welke maatregelen zijn voor deze onderdelen effectief in termen van functionaliteit en
risicoreductie?

Tot de kritische infrastructuren behoren in principe alle primaire en regionale waterkeringen,
het gastransportnetwerk, het hoogspanningsnetwerk, een aanwezige hoofdrioolpersleiding,
een chloortransportleiding en het C2000 netwerk. In deze vervolgstudie zijn de waterkeringen
en het hoogspanningsnetwerk beschouwd, resultaten van de overige onderdelen worden kort
weergegeven in Hoofdstuk 7 van deze rapportage.

Bij de onderhavige rapportage behoren tevens de deelrapportages waarnaar in de volgende
hoofdstukken wordt verwezen. Dit betreft:
 [2] Rapportage gedrag Groningse kades

Voor waterkeringen worden naast deze rapportage ook de resultaten in het digitale
dijkinformatie-beheersysteem (DijkAnalyseModule DAM) opgeleverd aan de beheerders,
die voor verdere toetsing van de regionale keringen kunnen worden benut.

 [3] Rapportage kunstwerken
 [4] Rapportage hoogspanningsinfrastructuur
 [5] en [6] Feitelijke rapportages grondonderzoek
 [7] Rapportage verwekingsonderzoek.
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2 Aanpak

De aardgaswinning in Groningen leidt tot spanningsveranderingen in de bodem die tot
geïnduceerde aardbevingen kunnen leiden. Deze aardbevingen veroorzaken trillingen die
schade kunnen aanrichten aan constructies, gebouwen en inventaris, alsmede blijvende
grond-vervormingen tot gevolg hebben. Deltares boordeelt in deze studie voor een groter
aantal onderdelen van de infrastructuur de sterkte bij het optreden van een geïnduceerde
aardbeving. Deze sterkte is in deze studie vergeleken met de belasting van een aardbeving
met bepaalde kans van voorkomen en hieruit zijn maatregelen afgeleid.

Voor de gegevens van de infrastructuur heeft Deltares gebruik gemaakt van de informatie
van de beheerders van de infrastructuur (Rijkswaterstaat, Provincie Groningen, waterschap
Noorderzijlvest, waterschap Hunze en Aa’s en Tennet). Een deel van de analyses voor de
gevoeligheid voor geïnduceerde aardbevingen is in opdracht van Deltares uitgevoerd door
TNO Bouw.

Voor de sterkteberekeningen heeft Deltares van het KNMI overschrijdingswaarden van de
versnelling gekregen van de aardbevingsbelasting op alle bestudeerde locaties in Groningen,
zie Figuur 2.1. Dit is dus een combinatie van een kans van voorkomen en een bijbehorende
versnelling voor elke locatie. Bij het bepalen van deze versnellingen is rekening gehouden
met enige toename van het aantal en de magnitude van de aardbevingen [referentie KNMI].
Daarnaast is gewerkt met representatieve aardbevingssignalen afgeleid uit de daadwerkelijk
in Groningen geregistreerde metingen. Er is gewerkt met een samenstel van vier
verschillende signalen afkomstig van drie verschillende bevingen. Alle signalen zijn
opgeschaald tot de door het KNMI opgegeven versnelling en aangepast voor deze hogere
versnelling door een frequentieverschuiving toe te passen (zwaardere aardbevingen hebben
gemiddeld meer lagere frequenties in het signaal). Tevens is bij de selectie van de signalen
rekening gehouden met het karakteristieke aantal wisselingen dat optreedt bij zwaardere
bevingen (meer wisselingen dan bij lichtere bevingen).

In de Quick Scan [1] is al vastgesteld dat het in Nederland momenteel niet vereist is om
constructies te berekenen op aardbevingen (met enkele uitzonderingen). De kritische
infrastructuren in deze studie zijn dus ook niet op een aardbevingsbelasting ontworpen. Dat
wil echter niet zeggen dat ze geen enkele aardbevingsbelasting zouden kunnen weerstaan.

De in deze aanvullende studie uitgevoerde activiteiten zijn erop gericht de eerdere resultaten
van de Quick Scan [1] te verbreden en verdiepen zodat prioriteiten en maatregelen kunnen
worden afgeleid. De in deze rapportage genoemde aanbevelingen en maatregelen zijn
bedoeld om tot een beleidsafweging te komen. Vóór implementatie vergen alle maatregelen
nog nadere uitwerking van de beheerders voordat tot uitvoering kan worden overgegaan.
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Figuur 2.1 Kaart met versnellingen aan maaiveld met kans van optreden van 0,2% per jaar (1:475) [KNMI]
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3 Resultaten verwekingsonderzoek

De horizontale versnellingen in de grond tijdens een aardbeving leiden tot extra
schuifspanning. Vooral losgepakt zand zal hierdoor willen verdichten. Voor verdichting moet
het water tussen de korrels eerst uitstromen, maar hier is tijdens de aardbeving geen tijd
voor, zodat wateroverspanningen optreden. Deze leiden tot tijdelijke vermindering van
korrelspanningen en daarmee tot vermindering van sterkte en stijfheid van het zand. Als de
trilling sterk is kan het zand zijn sterkte en stijfheid zelfs compleet verliezen (dit wordt
verweking genoemd). Voor klei en veenlagen bestaat dit gevaar niet of nauwelijks. Bij de tot
op heden opgetreden aardbevingen in Groningen zijn geen locaties vastgesteld waar
verweking is opgetreden. Bij een sterkere aardbeving neemt de kans op verweking volgens
de huidige inzichten sterk toe. Als onderdeel van deze vervolgstudie is veldonderzoek
uitgevoerd alsmede laboratoriumonderzoek. In het veldonderzoek zijn eigenschappen van de
ondergrond bepaald, zoals de dichtheid van de ondergrond door middel van (seismische)
sonderingen en elektrische dichtheidsmetingen. In het laboratoriumonderzoek zijn
zandmonsters beproefd met een cyclische belasting om te bepalen bij welke belasting en
aantallen wisselingen het zand verweekt.

Het resultaat van het onderzoek is dat de weerstand van de Groningse zanden tegen
verweking door geïnduceerde aardbevingen niet aantoonbaar hoger (of lager) is dan volgens
de gebruikelijke en eerder gehanteerde methode. Gezien deze bevindingen wordt
geconcludeerd dat de gehanteerde methode valide is voor de Groningse situatie.

De methodiek zelf is uitvoeriger gerapporteerd in [7] en wordt op dit moment als state-of-the-
art beschouwd. Validatie van de rekenmethodiek op een schaal groter dan
laboratoriumschaal (modelschaal of full-scale) wordt op basis hiervan geadviseerd.

Daarnaast wordt sterk aanbevolen om in Groningen een aantal verticale meetpunten te
installeren waar zowel de trillingen als het verloop van de waterspanningen op verschillende
diepten wordt gemeten. De resultaten hiervan kunnen worden gebruikt voor het verkleinen
van de onzekerheden die samenhangen met de huidige modellen voor responsie
berekeningen en verwekingsstudies.
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4 Resultaten waterkeringen

Voor primaire en secundaire keringen is een overzicht opgesteld van de maatregelen om
waterkeringen op sterkte te brengen voor de te verwachten aardbevingsbelasting. Wanneer
een dijk niet voldoet aan de toetsing, dan is nader onderzoek en mogelijk verbetering nodig.
De klassieke methoden voor verbetering (verhogen en verbreden) en voor risicobeheersing
(vastgelegd in een calamiteitenplan) zijn ook effectief in het geval van aardbevingsbelasting.
Deze bestaan meestal uit:
• Bij onvoldoende kruinhoogte: een verhoging, in combinatie met verbreding om de taluds

niet te steil te laten worden;
• Bij onvoldoende taludstabiliteit: een verbreding door taludverflauwing en/of door aanleg

van steunbermen.

Overige mogelijke maatregelen zijn:
• Aan de kust en bij brede wateren kan de kans op ontoelaatbare golfoverslag worden

verminderd door golfremmende maatregelen, zoals taludverflauwing en golfbrekers.
• Bij regionale keringen kunnen risico’s in theorie worden beperkt door beweegbare

compartimentafsluitingen in de waterloop op te nemen. Deze beperken het watervolume
dat kan uitstromen na bezwijken van een daarbinnen liggend deel van waterkering.

• Daarnaast kan de veiligheid tijdens en na een aardbevingsbelasting in theorie ook
belangrijk worden vergroot door de verwekingsgevoeligheid van losgepakt zand te
verminderen. Dat kan bijvoorbeeld worden bereikt door verdichting met trillansen, of
door verbetering van de samenhang langs andere weg. Dit is in de praktijk lastiger te
realiseren.

De benodigde maatregelen zijn afhankelijk van de versterkingsnorm die gehanteerd zal
worden. De in deze studie bepaalde benodigde versterkingslengtes gaan uit van de situatie
dat de primaire en regionale keringen zonder de situatie van aardbevingen op orde zijn. Uit
conservatieve inschattingen blijkt overigens dat dit voor de primaire keringen wel het geval is
maar voor de regionale keringen moet van 51% nog nader onderzoek plaatsvinden ofwel zijn
versterkingen nodig.

De lengtes waar nader onderzoek en mogelijk versterkingen nodig zijn ten gevolge van de
aardbevingsbelasting, zijn gebaseerd op de door KNMI voorspelde piekversnellingen met
bijbehorende kansverdeling. Om de lengtes van uiteindelijk te verbeteren strekkingen
realistisch in te kunnen schatten wordt uitgegaan van het percentage van de lengte van de
versterking behorend bij de verschillende bodemscenario’s. De aanname daarbij is dat nader
lokaal grondonderzoek zal leiden tot het beter insluiten van de locaties van de ongunstige
ondergrondscenario’s dan op dit moment mogelijk is.

Op basis van deze uitgangspunten voldoet ongeveer 40 kilometer van de primaire keringen
niet aan de norm (1/4000 per jaar). De precieze dijkvakken die dit betreft zijn aangegeven in
[2]. De analyse heeft plaatsgevonden bij een beperkt aantal doorsnedes en
ondergrondscenario’s en gaat ervan uit dat in geval van schade door de aardbeving 1 jaar
nodig is voor herstel (indien een kortere periode haalbaar blijkt voldoen meer kilometers).
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Voor de regionale keringen blijkt dat verschillende strekkingen (ook indien deze voor hoog
water zouden voldoen) niet aan de norm (1/100 per jaar) voldoen, bij de door KNMI
voorspelde kansverdeling voor piekversnellingen. De volgende secties regionale keringen
voldoen niet aan de norm uitgaande van het gemiddelde ondergrondscenario:

A. Eemskanaal: De strekking langs het Eemskanaal voldoet tussen de aansluiting
van het Slochterdiep en Delfzijl bij de aardbevingsbelasting in veel doorsnedes
niet aan de norm. Van de betreffende 2 maal 26 kilometer kade dient aan de
noordzijde ongeveer 3 kilometer verbreed en aan de zuidzijde ongeveer 6
kilometer.

B. Kades tussen Stedum en Bedum. Rondom de dorpen Stedum en Bedum liggen
kades die incidenteel niet voldoen aan de aardbevingsbelasting. Dit betreft
ongeveer 2 kilometer verspreid over de betreffende regio.

C. Kades rondom het Schildmeer, Hondhalstermeer en het Slochterdiep. In dit
gebied voldoen de kades regelmatig niet. Langs de zuidkant van het Slochterdiep
voldoen enkele kades niet. In totaal betreft dit ongeveer een kilometer. Langs het
Schildmeer voldoet ongeveer twee kilometer niet. Het grootste gedeelte van het
Hondhalstermeer (6 km) voldoet niet.

D. Kades langs en ten zuiden van het Winschoterdiep tot aan Winschoten
(westzijde) en het Oldambtmeer. In deze regio voldoen kades met enige
regelmaat niet. Rond het Winschoterdiep voldoet ongeveer 10 kilometer kade
niet. Dit is in totaal ongeveer 17 kilometer. Rondom het Oldambtmeer voldoet
ongeveer 5 kilometer niet. Langs de overige strekkingen voldoet ongeveer 9
kilometer niet.

Samengevat voldoet in totaal ongeveer 45 kilometer van de beoordeelde kades niet aan de
norm, bij de door KNMI voorspelde kansverdeling voor de aardbevingsbelasting, indien alle
kades eerst al op normsterkte zouden zijn gebracht voor de situatie zonder
aardbevingsbelasting. Zie voor de locaties hiervan de geel-oranje-rode punten in Figuur 4.1.
In geval wordt uitgegaan van het meest ongunstige ondergrondscenario kan dit oplopen tot
maximaal 105 km.
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Figuur 4.1 Verschil tussen de sterkte en de door KNMI voorspelde belasting (uitgedrukt als verschil in de
piekversnelling in m/s2, voor een equivalente terugkeertijd van 1/475 per jaar, met een gewogen
middeling over de ondergrondscenario’s bij 100% van de norm), wanneer alle keringen zonder
aardbevingsbelasting eerst al op normsterkte zouden zijn gebracht. Locaties waar de keringen
vanwege de aardbevingsbelasting nog niet voldoen zijn in geel – rood aangegeven

Prioriteit voor de versterkingen hebben de regionale kades waar een combinatie optreedt van
een lage veiligheidsfactor zonder aardbevingsbelasting en de kades die ondanks het op orde
brengen voor de situatie van hoog water voor de aardbevingen niet voldoen. Deze
strekkingen bevinden zich in volgorde van prioriteit langs het Eemskanaal (1, Noord en
Zuidzijde), langs het Schildmeer (2) en het Hondhalstermeer (3) en langs het Winschoterdiep
(4). Dit betreft in totaal (voor situatie mét en zonder aardbeving samen) ongeveer 75 km, zie
Figuur 4.2.
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Figuur 4.2: Verschil tussen de sterkte en de door KNMI voorspelde belasting (uitgedrukt als verschil in de
piekversnelling in m/s2, voor een equivalente terugkeertijd van 1/475 per jaar, met een gewogen
middeling over de ondergrondscenario’s bij 100% van de norm), bij de huidige situatie (waarin nog
niet alle keringen zonder aardbevingsbelasting al op normsterkte zijn). Locaties waar de huidige
keringen niet voldoen bij aardbevingsbelasting zijn in geel – rood aangegeven. De aanbevolen
prioriteit ligt op de locaties in het blauw omcirkelde gebied: (1) het Eemskanaal (Noord en Zuidzijde),
(2) het Schildmeer, (3) het Hondhalstermeer en (4) het Winschoterdiep

Aanbevolen wordt spoedig de norm en toetsmethode vast te stellen voor wat betreft de
keringen inclusief aardbevingen. Op basis hiervan kan de werkelijke behoefte aan
versterkingen van de waterkeringen meer gedetailleerd in kaart worden gebracht. Allereerst is
daarvoor lokaal grondonderzoek nodig. Verder zou bij regionale keringen de buitenwaartse
stabiliteit op de meest kritische locaties beter in kaart gebracht dienen te worden. Als validatie
van de gebruikte methoden kunnen sensoren op kritische locaties in en onder de dijk
geplaatst worden die waterspanning en versnelling meten. Daarmee kunnen de aangenomen
kwetsbaarheidscurves en modellen voor waterspanningsgeneratie worden bijgesteld. Beide
tijdsregistraties kunnen worden gebruikt voor het opwaarderen van sterkte bij werkelijk
gemeten belastingen.
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5 Resultaten kunstwerken

In het gebied komen diverse kunstwerken voor met een waterkerende functie (sluizen, kades,
coupures en damwanden), zie Figuur 5.1. Van enkele representatieve kunstwerken is
onderzocht hoe deze beïnvloed worden door aardbevingen. Selectie van de meest kritische
kunstwerken heeft plaats gevonden in overleg met de beheerders (Waterschappen Hunze en
Aa’s, Noorderzijlvest, Provincie Groningen). Bij de beoordeling zijn de constructieve aspecten
ingevuld met behulp van experts van TNO en is getoetst aan de aardbevingsversnellingen
van het KNMI (1/475 per jaar waarden).

Als belangrijkste faalmechanismen van kunstwerken ten gevolge van aardbevingen zijn
vastgesteld:

• het falen van een (beton)constructie door de directe trillingen
• het optreden van (verschil)zakking van de constructie waardoor met name de

betrouwbaarheid van sluiten lager kan worden.

Van de Coupure West in Delfzijl blijken de betrouwbaarheid van sluiting en onder- en
achterloopsheid beïnvloed te worden door een aardbeving. Aanbevolen wordt hier na een
zware aardbevingsbelasting inspecties uit te voeren naar onder- en achterloopsheid en
sluitingsmogelijkheden en zonodig tijdelijke of herstelmaatregelen te nemen (bv bigbags bij
niet sluiten of herstel schermen bij onder- en achterloopsheid). Preventieve
versterkingsmaatregelen worden in dit stadium niet zinvol of noodzakelijk geacht.
Voor het gemaal Drie Delfzijlen leidt zelfs een eventueel bezwijken niet tot overstromen en
zijn geen preventieve maatregelen nodig. Nader onderzoek naar de impact van trillingen
wordt aanbevolen in het kader van het operationeel beheer van het gemaal.
Voor de zeesluis Farmsum geldt dat de betrouwbaarheid van sluiting een maatgevend risico
is, maar dat de mogelijkheid van handmatige sluiting voor een voldoende kleine faalkans
zorgt. Een beperkte constructieve beoordeling geeft aan dat een versnelling van circa 0,3g
opneembaar is.
Voor de grondduiker Duurswold geldt dat eventuele schade ten gevolge van een aardbeving
kan leiden tot wateroverlast zonder dat sprake is van een hoogwatersituatie. Schade in de
vorm van lekkage kan optreden bij een zetting van meer dan 50mm, doch dit zal niet direct tot
inundatie leiden. De constructieve sterkte van de grondduiker dient nog nader te worden
beschouwd. Op dit moment worden geen maatregelen geadviseerd.

Vanwege de variatie in type constructies, grondslag en funderingen zijn geen conclusies met
betrekking tot alle kunstwerken te geven. Aanbevolen wordt om voor alle relevante
kunstwerken een constructieve beoordeling van de huidige staat, de gevoeligheid van de
ondergrond voor zettingen en de constructieve sterkte te maken. Dit kan in fasen gebeuren,
beginnend bij de constructies met de hoogste aardbevingsbelasting en de grootste gevolgen
bij falen. Indien constructies met een eerste eenvoudige benadering niet voldoen kan met
meer geavanceerde niet-lineaire modellen getoetst worden.

Daarvoor is het nodig de toetsstrategie van de constructieve veiligheid van waterkerende
kunstwerken ten aanzien van aardbevingen nader uit te werken in de vorm van bepalingen
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behorend bij Eurocode 8 (EN 1998) in afstemming met de Leidraad Kunstwerken. Mogelijk
volgen hieruit nog aanvullende controles voor de kunstwerken.

Figuur 5.1 Locatiekaart kunstwerken in Groningen. Onderzochte kunstwerken binnen contour. [bron kaart: Google
Maps]
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6 Resultaten hoogspanningsnetwerk

Uitval van elektriciteit bij aardbevingen komt internationaal relatief vaak voor. Tot op heden is
er bij de optredende aardbevingen in Groningen geen schade gerapporteerd. In Groningen
staan meerdere verdeelstations van Tennet voor het hoofdnet en van lokale beheerders voor
de lagere spanningen. Het onderzoek in deze vervolgstudie heeft net als in de Quick Scan
betrekking op de hoogspanningsstations van 380 kV en deels ook 220 kV en 110 kV van
Tennet. Naast stations zijn er ook verbindingen met masten, die ook gevoelig kunnen zijn
voor de aardbeving.

Ten gevolge van een aardbeving bestaat de kans dat een component van het station door te
hoge trilling uitvalt. De meeste componenten zijn standaard toegerust in klasse AF3, wat
overeen komt met een versnelling van 0,3g, maar enkele componenten kunnen slechts een
versnelling tussen 0,1 en 0,2g aan. De meeste transformatoren zijn ontworpen op 0,5g.
Vervanging van componenten die niet voldoen wordt geadviseerd. Dit is voor de meeste
stations al gaande en leidt op langere termijn tot het voldoen aan de eisen. Voor station
Slochteren Dellerweerden zijn mogelijk extra inspanningen nodig vanwege de hogere
verwachte versnelling.

Als tweede effect kan een aardbeving de constructie van het station doen falen. De meeste
elektrische componenten zijn geplaatst op kolommen of portalen die een versnelling van
0,24g-0,48g kunnen weerstaan. Dit is niet voor alle stations voldoende. Aanvullende
constructieve berekeningen op enkele andere ondersteuningen met een meer geïntegreerde
aanpak kunnen naar verwachting tot een hogere grenswaarde leiden of bevestigen dat
eventueel toch aanpassingen aan de constructie nodig zijn. Dit betreft dan relatief
eenvoudige aanpassingen, waarbij het kritieke onderdeel, veelal de aansluiting van
kolomonderdelen onderling of van kolom op de funderingsvoet. Deze verbindingen moeten
worden versterkt om de extra spanning door aardbevingsbelasting te kunnen weerstaan. Dit
kan door aanbrengen van schoren of bredere platen met zwaardere bouten.

Als derde effect kunnen secundaire systemen (zoals bedieningsfuncties) in gevaar komen als
de behuizing bezwijkt. De bediening is vaak gevestigd in eenvoudige metselwerk gebouwtjes,
waarvan de sterkte nader wordt vastgesteld door Arup in opdracht door NAM. Deze zijn naar
verwachting zeer kwetsbaar. Geadviseerde maatregelen betreffen het versterken van de
gebouwen waarin de bedieningsfuncties zijn ondergebracht. Dit geldt voor alle stations.

Verder geldt dat ook voor de hoogspanningsstations de kans op verweking wordt bepaald
door de eventuele aanwezigheid van los zand in de ondergrond. De versnelling waarbij
verweking kan beginnen is op veel locaties laag (0,1 á 0,2 g), lager dan vooraf op basis van
ervaring werd verwacht. Vooral op de locaties bij Eemshaven worden relatief grote
maaiveldzakkingen (orde 200mm) verwacht. Dit wordt veroorzaakt door de hier opgebrachte
grond t.b.v. het ontwikkelen van dit terrein welke gevoelig is voor verdichting. Op andere
stations is de te verwachten zetting als gevolg van de maatgevende aardbevingsbelasting
circa 30-90mm. Dergelijke zettingen kunnen tot verschilzetting leiden van
constructieonderdelen. Aanbevolen wordt de gevolgen hiervan per station nader in kaart te
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brengen, te beginnen bij Eemshaven stations, daarna de stations in Groningen stad. Hiervoor
zijn per station op basis van uitgebreider grondonderzoek constructieve analyses nodig.

Voor de verbindingen (masten) geldt dat deze een versnelling van minimaal circa 0,25g
aankunnen. Alleen hoekmasten kunnen op basis van de huidige aanpak een veel lagere
versnelling weerstaan (orde 0,1g) hetgeen onverwacht is gezien de resultaten van de overige
masten. Het versterken van deze masten en voor de overige masten in het gebied met een
verwachte PGA hoger dan 0,25 g lijkt daarom op basis van deze analyse nodig. Wanneer dit
niet mogelijk is, kan ervoor gekozen worden de masten te vervangen. Voordat deze
maatregelen worden genomen wordt aanbevolen meer gedetailleerdere analyses uit te
voeren, die waarschijnlijk tot hogere toelaatbare versnellingen zullen leiden. Een alternatief
kan zijn om eventuele schade te accepteren en bij het optreden ervan deze te herstellen. Op
een ongunstige locatie kan de schade oplopen tot vele miljoenen euro’s. De kans is zeer
groot dat levering van elektriciteit niet of slechts korte tijd wordt belemmerd als gevolg van de
aanwezige omleidingsmogelijkheden en de relatief korte reparatietijd.

De genoemde prioriteiten zijn weergegeven in Figuur 6.1.

Figuur 6.1 Verbindingen Tennet met mogelijke aardbevingsbelasting (KNMI, 2013). De belangrijkste prioriteiten
zijn aangegeven binnen de contouren. Prioriteiten zijn masten van de twee 380kV verbindingen, de
zakkingen bij stations Eemshaven en verder de constructies en componenten bij de stations Weiwerd,
Eemshaven, Winsum en Groningen, alsmede Slochteren Dellerweerden.
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7 Overige resultaten (Quick Scan)

In de Q uick Scan is behalve over bovenstaande onderdelen van de kritische infrastructuur
ook gerapporteerd over het buisleidingen en het C2000 netwerk.

Volgens de huidige inzichten zijn de volgende maatregelen te voorzien:

- Benodigde maatregelen voor het gastransportnetwerk zijn separaat in opdracht van
Gasunie beoordeeld en gerapporteerd. De belangrijkste maatregelen hieruit zijn het
nader toetsen danwel vervangen van de oude leidingen en het beoordelen van
aansluitingen in een zakkende ondergrond.

- De chloortransportleiding die in de Quick Scan genoemd is blijkt bij nader onderzoek
bovengronds en niet ondergronds te liggen en wordt nu in analyses van de eigenaar
meegenomen. Eerder getrokken conclusies omtrent de chloorleiding zijn daarmee
vervallen.

- Voor het C2000 netwerk waren op basis van de Quick Scan geen maatregelen nodig.
- Voor ondersteunende gebouwtjes (gasnetwerk, hoogspanning) zijn naar verwachting

maatregelen nodig.

8 Conclusies en aanbevelingen

In deze studie is nader onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van kritische infrastructuren
voor het optreden van aardbevingsbelasting in Groningen. Op basis van de genoemde
resultaten wordt aanbevolen specifieke maatregelen te treffen bij elk van de onderdelen van
de infrastructuur, doch de prioriteit te leggen bij het versterken van de regionale
waterkeringen in het centrum van het aardbevingsgebied.

Hieronder zijn per specifieke delen van de infrastructuur de prioriteiten samengevat:

Prioriteiten Waterkeringen:
- Normen vaststellen voor toetsing primaire en regionale keringen inclusief

aardbevingen
- Primaire keringen: vanwege de norm van 1/4000 per jaar is de aardbevingsbelasting

hier hoger, wat veelal leidt tot een hogere faalkans dan geëist. Van 43 km dient een
nadere beoordeling gemaakt te worden en zonodig versterkingen te worden
uitgevoerd.

- Regionale keringen: de combinatie van hoog water belasting en aardbevingen leidt
vooral in het centrum van het aardbevingsgebied tot benodigde versterkingen, hetzij
voor alleen hoog water hetzij voor de combinatie met de aardbevingsbelasting. Dit
betreft vooral het Eemskanaal Noord- en Zuidzijde, keringen langs het Schildmeer en
het Hondhalstermeer en langs het Winschoterdiep. Dit betreft circa 75 km.

Prioriteiten Kunstwerken:
- Toetsmethode vaststellen voor situatie inclusief aardbevingen.
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- Overige kunstwerken inventariseren en toetsen.

Prioriteiten Hoogspanning
- Gebouwen: zie studie ARUP.
- Vervanging componenten naar hogere norm AF3 (+ extra toets station Slochteren

Dellerweerden)
- Hoekmasten nader toetsen vanwege lage opneembare versnellingen, zonodig

vervangen masten in aangegeven 380 kV lijnen.
- Constructies bij Groningen, Eemhaven, Slochteren, Weiwerd en Winsum nader

toetsen op versnelling en zettingen (voor zones met piekversnellingen boven 0,25g).

Voor alle onderzochte constructies geldt dat op basis van de onderliggende studies per
onderdeel blijkt dat meer gedetailleerdere gegevensverzameling en analyses wellicht tot een
verscherping (vermindering) van de benodigde maatregelen kan leiden. Tevens geldt voor
alle onderdelen dat uitwerking van de toetsmethode (wettelijk kader) nodig is om tot
definitieve versterkingsmaatregelen te komen.




