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Belangrijke verandermomenten 
regelgeving wegtunnels (> 250 meter) 

1 mei 2006 (implementatie EU Richtlijn 2004/54/EG) 

 -  invoering  Warvw, Barvw en Rarvw 

 -  wijziging Bouwbesluit 2003 en 

         Regeling Bouwbesluit 2003 (hoofdstuk 5) 

 

1 april 2012    

-  invoering Bouwbesluit 2012 (met opname eisen uit de Barvw)  

 

1 juli 2013      

- wijziging Warvw en Rarvw (intrekking van de Barvw) 



Regelgeving sinds 1 april 2012 
voor alle nieuwe wegtunnels 

Bezwijken tunnelconstructie (Bouwbesluit 2012, sterkte bij brand) 

60 min of 120 min bij een tunnel onder open water : 

 

Bepalingsmethode : RWS-brandkromme (NEN-EN 1991-1-2 NB) 

of de standaard brandkromme (NEN 6069)* 

 

WBDBO (vluchtdeuren) : 60 min (NEN 6068) Standaard brandkromme 

 

*) de vraag is of dit zo bedoeld is geweest. De standaard 
brandkromme wordt bij tunnels die de OD toetst niet toegepast. 
Tunnelbeheerders kiezen zelf voor de RWS-brandkromme. 
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Regelgeving sinds 1 juli 2013, extra voor 
nieuwe rijkstunnels met tunnelstandaard 

Rarvw artikel 13b : 

Tunnel onder water : een hitte werende bekleding, die 2 uur 
bescherming biedt aan de tunnelconstructie, bij een brand volgens de 
RWS-brandkromme (NEN-EN 1991-1-2 NB) 

 

Rarvw, bijlage 4, artikel 17.11 : 

Vluchtdeurconstructies brandwerendheidklasse:  

EI minimaal 60 min (temperatuur) ; EW minimaal 120 min(straling),  

bij een brand volgens de RWS-brandkromme (NEN-EN 1991-1-2 NB) 

 



Regelgeving nieuwe tunnels van 
voor 1 april 2012                                (1) 

Bezwijken tunnelconstructie (Bouwbesluit 2012, sterkte bij brand) 

60 min of 120 min bij een tunnel onder open water : 

Bepalingsmethode : standaard brandkromme (NEN 6069, NEN 6071, 
NEN 6072 en NEN 6073) 

 

WBDBO (vluchtdeuren) : 60 min (NEN 6068)  

Bepalingsmethode : standaard brandkromme 

 

 



Regelgeving nieuwe tunnels van  
voor 1 april 2012                                  (2) 

Uit de Kwantitatieve Risico-analyse (QRA) :  

Houdt rekening met branden tot en met 200 MW (kunnen bij elke 
categorie tunnel voorkomen, weliswaar met een kleine kans, afnemend 
van categorie A naar categorie E) : 

 

Uitgangspunt uit de QRA : Er wordt geen rekening gehouden met 
slachtoffers in de nevenbuis, in het middentunnelkanaal en buiten de 
tunnel 

 

Consequentie voor brandwerendheidseisen van de tunnelconstructie en 
de vluchtdeuren, die instant moeten blijven gedurende het vluchten 



Regelgeving nieuwe tunnels van 
voor 1 april 2012                                (3) 

Benodigde vluchttijd : 5 min*)  om de vluchtdeuren te bereiken 
(Bouwbesluit 2012, toelichting art 2.102) + de lengte van de tunnel 
meters in sec (bij een loopsnelheid van 1 m/s) : 
 

Deze benodigde vluchttijd afhankelijk van de tunnellengte geeft de  

benodigde brandwerendheid van de 

tunnelconstructie bij de RWS-brandkromme. 

Hierbij wordt uitgegaan van vluchten tegen de 

rookrichting in en uitgangen aan de monden. 

Geen rekening : dat lokaal bezwijken niet altijd 

gevolgen heeft voor de totale vluchtweg.   

 

*) In de Scenario Analyse : (extra)  150 sec start vluchten 

 

 

 

lengte 
vluchttijd 
(min) 

300 10 

600 15 

900 20 

1200 25 

1500 30 



Tunnels van voor 1 mei 2006            

Alleen sprake van een functionele eis, uitgegaan van rechtens 
verkregen niveau, dat minimaal niveau bestaande bouw is 

 

Volgens eisen bestaande bouw (Bouwbesluit 2012) : 

- Bezwijken tunnelconstructie 30 min of 60 min bij een tunnel onder 

     open water, volgens de standaard brandkromme 

-    WBDBO (vluchtdeuren) 20 min (NEN 6068)  

     Volgens de standaard brandkromme 

 

Verder volgens RWS-kromme :  benodigde vluchttijd (zie eerdere sheet) 

 

Eisen gelden vanaf 1 mei 2019 (TEN alle RWS, vanaf mei 2014) 

 



Overzicht regelgeving wegtunnels 
rechtens verkregen niveau 

  RWS vanaf 2013 vanaf 2012 2006-2012 voor 2006 

sterkte 60 min 30 min  

  open water 120 min  60 min 

  brandkromme RWS-brandkromme standaard brandkromme 

  voor 200 MW 60 of 120 min  benodigde vluchttijd 

WBDBO 60 min  20 min 

  brandkromme RWS standaard brandkromme 



Conclusies m.b.t. de regelgeving 

 

De veiligheid voor weggebruikers om op tijd te vluchten is altijd 
gewaarborgd tot en met de maximale brand van 200 MW 

 

Hulpverleningsdiensten dienen bij hun inzet rekening te houden met 
brandgrootte en de publiekrechtelijke eisen voor bezwijken of 
eventueel hogere contracteisen 

 



 


