Van gaswinning naar veiligheidsrisico
Het aantal aardbevingen in Groningen neemt af. Dit betekent dat de vermindering van de gasproductie effect heeft.
TNO gebruikt een keten van modellen om het veiligheidsrisico voor de bewoners in kaart te brengen.
Zo kunnen de bouwnormen worden ingericht op de verwachte grondbeweging.
Hier leggen we uit hoe de TNO Modelketen Groningen werkt.
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Het risico kan worden
beïnvloed door de gasproductie aan te passen
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Aantal gebouwen dat niet aan de landelijke veiligheidsnorm voldoet. Dit wordt
gebruikt voor de prioritering van de versterking van de meest kwetsbare gebouwen.
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op een verschillende
grondbewegingen (met
een onzekerheid)

Voor de berekening van
de horizontale grondbeweging aan het
aardoppervlak gebruiken
we de lokale geologie
(klei, veen, zand)

3

9

Er zijn ruim 50 typen
gebouwen gedefinieerd
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Meer informatie & voorbeelden? Kijk op
www.nlog.nl/publieke-sdra-groningen
Bel 088 86 64 300 of mail info@nlog.nl.

