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Voorwoord

Voor het uitvoeren van probabilistische risicoanalyses op het gebied van de externe
veiligheid zijn in de afgelopen jaren goed onderbouwde handleidingen. ontwikkeld.
Het standaardwerk voor de kwantitatieve risicoanalyse .(externe veiligheid)· in Ne-
derland is het Paarse Boek.
Naast de kwantitatieve risicoanalyse is er de laatste tijd echter een groeiende be-
hoefte aan een methodiek voor deterministische rtslcoanalyse: de scenarioanalyse.

De voorliggende 'Leidraad Scenarioanalyse voor Ongevallen jn Tunnels, Deel 1:
Wegtunnels' vormt de eerste stap op weg naar een gestandaardiseerde methodiek
voor scenanoanalyse, Deze leidraad is ontwikkeld door het SteunpuntTunnelveifig-
held (RWSlBO) in opdracht van het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB).

De inhoud van deze Leidraad Scenarioanalyse voor Wegtunnels zal regelmatig wor-
den geëvalueerd en indien nodig bijgesteld aan de hand van de praktijkervaringen,
voortschrijdende inhoudelijke inzichten en eventuele ontwikkelingen op het gebied
van wet-en regelgeving. Binnen redelijke termijn zal- met inachtneming van de
aanpassingen in het eerste deel - een integrale rapportage 'Leidraad Scenarioanaly-
se Ongevallen in Tunnels' worden gepresenteerd.

Voor nu gaat onze dank uit naar de vele deskundigen die een bijdrage hebben ge-
leverd aan de totstandkoming van deze 'Leidraad Scenarioanalyse voor Ongevallen
in Tunnels, Deel 1: Wegtunnels'.

Han Admiraal
Programmadirecteur COS

EvertWorm
Voorzitter Uitvoeringscommissie
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1 Inleiding

1.1 De leidraad Scenarioanalyse voor wegtunnels

Bij de aanleg van tunnels en overkapte constructies speelt het aspect veiligheid een
steeds belangrijker rol in het bestuurlijke proces. Steeds meer ontstaat het inzicht,
datvanaf het prille begin van een nieuwbouwproject moet worden gekeken naar de
veiligheid van een object. Daarbij gaat het enerzijds om de interne veiligheid van
tunnelgebruikers (aanwezigen in de tunnel zoals weggebruikers, onderhoudsmede-
werkers en hulpverleners) en anderzijds de externe veiligheid van omwonenden.

Tentijde van het schrijven van deze leidraad wordt een Wet Aanvullende Regels
Tunnelveiligheid verwacht (Wet ART, zie bijlagen rapport voor toelichting). In deze
Wet zal, zoals het zich nu laat aanzien, onder meer worden vastgelegd dat voor
iedere tunnel een kwantitatieve risicoanalyse en een deterministische scenarioanaly-
se uitgevoerd moeten worden'. Deze leidraadScenarioanalysegeeftrichtiijnen voor
het uitvoeren van dergefijke scenario analyses voor wegtunnels.

Voor het uitvoeren van kwantitatieve risicoanalyses op het gebied van de externe
veiligheid· van industriële installaties, opslagfacifiteiten en vervoer van gevaarlijke
stoffen voor omwonenden zijn in de afgelopen jaren goed onderbouwde handlei-
dingen ontwikkeld. Het standaardwerk voor dergelijke kwantitatieve risicoanalyses
in Nederlandis hetPaarse Boek. Dit vormt als het ware het sluitstuk van de serie
Gele Boek (fysische effecten), Groene Boek (schade en slachtoffers) en Rode Boek
(kansen). Voor een kwantitatieve risicoanalyse met betrekking tot de interne veilig-
heid van transport (van gevaarlijke·stoffen) door tunnels voor tunnelgebruikers
wordt momenteel door het SteunpuntTunnelveiligheid (Rijkswaterstaat) een model
omwikkeld, waarvan wordt verwacht dat dit over enige tijd een zelfde status zal
hebben als bovengenoemde handleidingen voor risicoberekeningen van de externe
veiligheid voor omwonendenin·het vrije veld.

De voorliggende leidraad Scenarioanalyse beschrijft de binnen het Steunpunt Tun-
nelveiligheid ontwikkelde methodiek voor scenarioanalyse voor wegtunnels. De Lei-
draad is ontwikkeld voor toepassing op een tunnelontwerp dat reeds is getoetst met
behulp van een kwantitatieve risicoanalyse, waarbij de resultaten hiervan voldoen
aan de op dat moment geldende eisen.

1 Wanneer de Wet ART gereed is, zal de eerstvolgende nieuwe versie van deze Leidraad erop worden aange-
past Vooralsnog is de Veiligheidsfilosofie van het Steunpunt Tunnelvelligheid gehanteerd als kader voor de
scenarioanalyse. In het bijlagenrapport is meer te vinden over de Wet ART en de Veiligheidsfifosofie.
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1.2· Leeswijzer

De~~idraadSCenarioanaJysebestaat uft dit hoofddocumenteneen bfjfagenra.pport.
~Q%fgstui<~7n.2~n ..9."an .•.h~n~dd.pfl!rnellt.~"atten .•.•respeÇtievenjkdefj.nities. van
~rl.lil<te.·§eg9P~O. en •.een··~hrij"jl"lg.van ••<Je.·"()Or.•s~l'\ari()a.naJy~.~ek()z~I'l •.•a,an-
p~.)/ ..i<i<i ·<i<./ ..·..·i. . .
VaJl!lf••hQ()f~tJk ••.~•..•~9rdt ..•.jn•..~k•..v~l'l..•.•.<J~•.•·h9Pfdst9~ke.il ..•·~jn ..·.va~•.••(jet~.·.v91~en.••·~pen
bjj••h~.l,Iitv~r~w ..yan.~r ••s5e.l'lariRamdyse••Pesçh~ven ....l)it.~ebtn~rt in.•<Jt.·YRrrn.·.v;n
instr9~rotlten~Ort;etAêtiS"lf:il"lg. ...••...•.. ...i .< ......../ .
Hett>ïPagermapport biedt toelichtingen en voorbeelden bijdein$b'uêties. De hoofd-
stq19l'l~tlin~·"~l"l.•.I1~t...bijl~enra.PPPrt •.cQrresppnd~rt ··wetcl~•..hQ9fdstukindelif1~ ..va,n
h~lg()Qfd4Q<;l.In1ent. . .

1.3••••••Terugkoppeling.·.eI)l1Iikers...varingen

voertschrijgend .•(Wetensdla.ppelijk>••inzicht, •••wijtigingen •.in•.·wet~..•en •.regelgeVing •.en ....
ge/:)rtJikefSeryaringenzlJltenleiden totverbeteringenvandêL.eidraadindetoe-· ...
komst.···

.'<:::::::::<:>:«:::.:: ..:'.':::: .<::::-. '.::: "::"»:::: :::.:->::.: : ' .. .',.,'." :-: ,',.:-

Wijvragenu daarom uw praktijkervaring met de L.eidraad Scenarioanalyse terug te
kOpPelen met:

.:- .... ' ... ' .. ' ..... " ..... ' ... ,,'," .. ,., .. ,' ',','.','.',.

Bouwdienst Rijkswaterstaat
.Steunpunt Tunnelveiligneid
Postbus 20.000;3502 LA Utrecht
Tel. (030) 285 8370
E-maiJ STTVGbwd.rws.minvenw.nl
www.tunnelsafety.nl
www.bouwdienslnl

of Centrum Ondergronds Bouwen
P6stbus420
2800 AI< Gouda
.Tel. (0182) 540660
E-mailoob@cur.n.
www.cob.nl

P~iJl~.B!Vall 28
Mei2ëlO4

leidraad Scenari6analyseOngevill~llin Tunnels
Deel f:Wegtunnels

http://www.tunnelsafety.nl
http://www.bouwdienslnl
http://www.cob.nl


2 BegrippeIl

In nQQfdstuk :2van het bijlagenrapport zijn enkele benaderingen vlin(tLi:0·
nel)\lêiligileid toegelicht.
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3 Aanpak scenarioanalyse

3.1 Scenarioanafyse

A~n~entunnelontwerp\lVordt.alseisg7steld dat de tunnel~ebr'uikersveiJigdoorde
ttJn~~I.·~un~en..reizen ..•·Het.ontvverp ••wor~t.da.l'l ••·~()k..v00r2!i7n.van •.een ..~a~k~ ••techni-
sêfle••7~•••()~anlsatoriSChe •••rtla.atregelen .•·d~t .•*ry? ••~paald.··mi~il11~m-veiligheidsniveau
moet.waarbOtgen,··de •zogenaamde .··'basismaatregelen"2 .•·Oeze·.basismaatre~en
zijn~erichtopconformiteit van. het tunn~lonbv~rp.met de.eisenaandeinterne vei-
ligheid. Dit is de.veiligheid van de tunnelgebroikers,die wordtaf~metenaan het
"gr~psrisico" dat wordt vastgesteld met behulp van een. kwantitatieve risicoanaJy-
se (QJV\). . .

Soms is het pakket bäsismaatregefen uit veiligheidsoogpunt voldoende. In veel ge-
valfen zullen er echter aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig of gewenst zijn.
Om dat vast te .stellen is eén aanvuJlende analyse. nodig. Een QRAverschaft welis-
waar inzicht in de totale, "gemiddelde" vèiligheidvan een (tunnel}systeem maar
niet in de wijze waarop het systeem - inclusief de organisatie eromheen - ongeval-
len met specifieke kenmerken kan verwerken. Denk hierbij aan grootschalige onge-
vallen, of aan ongevalltm die zich op een complexe manier ontwikkelen .....

::«:<::.:" -: .'.'':' ,:::-:<, ..'. ::::::: .. :,::» ..... "::.:,::":::"' .. ,'>::,:::: ..::" .. : ',,;,'':::":".":': .. ,.,.>::"""':":"."'.:' ':: ..:"' ,.,'":. ";>,:: ,:. ';";' .:.:

Met l'lame wanneer een groot beroeP wordt gedaan op de mogelijkheden tot zelf-
redding of de effectiviteit van hulpverlening kan. het zinvol zijn om een risicoanalyse
uit të voeren van enkele specifieke ()ngevalScenario' s, Dit is wat we verstaan onder
"scënarioanalyse": eenrisicoanalySe, waarbij het accent vooralllgt op de gevolgen
van een ongeval, en in mindere mate op (je kansen. Aanknopingspunten voor een
scenarioanalyse worden gevonden in de zich tijdens een ongeval afspelende proces-
sen, zoals detectie en alarmering, zelfredding, en hulpverlening, Aan de hand van
de verwachte slachtoffers en schade in relatie tot de ongevalsontwikkeling wordt
inzicht verkregen in de p.restatie van het syst:eemop het gebied van veiligheid en
kunnen de verbetermo~liJkheden worden opgespoord.

Samengevat: . . .
Een.scenarioanaiyseis een analyse van·de ongevalsPfocessen en van degevol~n
van één ofenkeleongevalsc6I1ario's, met als doel. het leveren van een bijdrage aan
het veiligheidsniveau van het tunneloniwerp.

Uit het bovenstaande volgt datgene wat wel bij een scenarioanalyse hoort: het be-
schrijven van één of meer ongevalscenario's en hun ontwikkeling, inclusief de reac-
ties van het de technische systemen in de tunnel, de tunneioperator enlof beheer-
der, de tunnelgebrtlikërsen dehtJlpverleningsdien5ten. Voörts beschrijft eenscena-
rioanaiyse de optredende verschijnselen (brand, explosie, vrijkomen giftige stoffen)

2 in h<etkader van de integrale VeiRgheiclsfilosofie van het Steunpunt Tunnelveiligheid zijn de basismaatregelen
beschreven in de Veiligheidsrichtlijnen deel C (kortweg: VRC).Oeze kunnen worden verkregen via
www:tunnelsafety.n!
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en de gevolgen daarvan voor de aanwezigen in de tunnel. Ten slotte worden de
einduitkomsten van de geanalyseerde scenario's getoetst aan eerder opgestelde
toetscriteria. De uitvoering van de scenarioanalyse wordt gedaan door een analyse-
team (meer daarover in hoofdstuk 4).

Menkan zich scenario's voorstellen, waarbij het vermijden van slachtoffers tegen
mal;l.tschappelijk·aanvaardbare kosten niet mogelijk is (het·zogenaamde "restrisi-
co"). Wat in dit verband "maatschappelijk aanvaardbaar" is, is een bestuurlijke
(politieke) beslissing, waarbij de scenarioanalyse de nodige handvatten kan bieden.
Hef gaat dan om een beschrijving van scenario's in termen van waarschijnlijkheid,
gevolgen en mogelijkheden om maatregelen te nemen. Deze discussie over maat-
schappelijke aanvaardbaarheid hoort echter niet thuis in een scenarioanalyse.

Tevens kan blijken dat bepaalde aanvullingen op het pakket basismaatregelen het
veiligheidsniveau aanzienlijk verhogen, maar dat deze een aanzientijke extra inves-
tering met zich meebrengen. Ook in dat geval is er sprake van een bestuurlijke af-
weging die los van descenarioanalyse moet worden gemaakt en dus buiten de ver-
antW00rdelijkheid valt van het analyseteam.

De kwantificering van effecten en schade van de scenario's is bij dit type analyse
ondersteunend ten opzichte van de kwalitatieve analyse. Kwantificering wordt toe-
gepast waar dit mogelijk maar vooral waar het nuttig is voor het bepalen van het
vereiste voorzieningenniveau van de tunnel en de mogelijkheden van zelfredding en
hulpverlening.

Deze Leidraad is specifiek gericht op scenarioanalyses die worden uitgevoerd ten
tijde van het maken van het definitief ontwerp (tijdens de MIT-realisatiefase).
In principe kan een scenarioanalyse worden uitgevoerd in iedere fase van een (tun-
nel)bouwproject (zie het bijlagen rapport vooreen toelichting). Hierbij wordt opge-
merkt dat, naarmate het ontwerpproces vordert:

• het accent meer ligt op zelfredding en hulpverlening, en minder op pro-
actieen preventie;

• de scenarioanalyse specifieker wordt;
• kwantificering van effecten en schade beter mogelijk wordt.

leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels
Deel 1: Wegtunnels
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3.3 Aanpak

Flgq~r ttoootst<ipsgewijze· instructies voor het gebruik vaodeleidra.a.dStenario..:
analyse,

Te volgen stappen bij gebruik van de Leidraad Scenarioanalyse

Na het samensteUen van een analyseteam worden toetscriteria geformureerd (stap
0, zie hoofdstuk 5). Deze toetscriteria worden afgeleid van de algemene veiUg-
heidsdoelen van het tunnelproject.
De volgende stap is een nauwkeurige beschrijving van het tunneisysteem (stap 1,
zie hoofdstuk 6). Vervolgens wordt een reeks scenario's geselecteerd en beschreven
(stap 2, zie hoofdstuk 7).
De uitwerking van de aldus geselecteerde scenario's (stap 3, zie hoofdstuk 8) is uit~
eindeJijk gericht op het toetsen van het tunnelsysteem aan de toetscriteria. Mede op
basis van deze toets wordt ten slotte een oordeel gevormd over het al dan niet be-
reiken van de veiligheidsdoelen (stap 4, zie hoofdstuk 9).

Mogelijk blijkt uit de analyse dat niet alle veiligheidsdoelen worden bereikt. In dat
geval kunnen aanvullende maatregelen worden overwogen. Deze betekenen een
verandering in het tunnelsysteem. Voor het -- eventueel- beoordelen van het effect
hiervan worden de stappen 1 tot en met 4 opnieuw doorlopen.

van 28 Leidraad Scenarioanalyse Ongevallenin Tunnëls
Deel 1: Wegfunnels



4 Scenarioanalyseteam

4.11n'eiding

DestenariO~llalyse vraagt tijdens de uitvoering om een gestructureerde dialoog
tussen de betrokken partijen. Om de dialoog soepel te laten verlopen is goede
communicatieeel'l essentiële randvoorwaarde. Een analyseteam .is voor dit doel zeer
gesetlikt ..De kwaliteit vaneen scenarioanalyse wordt sterk bevorderd door in een zo
vroeg mogelijk stadium een scenarioanalyseteam samen te steäen.
DQgL~Ue/;)etrokkenen voortdurend op de hoogte te houden van. en teleten mee-
praten over het verloop van de analyse wordt voorkomen dat na het uitvoeren van
de scenarioanalyse nog discussie ontstaat over de vraag of alle relevante scenario's
zijn meegenomen en of dat op de juiste manier is gebeurd.

Aanbevolen wordt, een onafhankelijke begeleidingscommissie te benoemen die -
0Pllfstand - fl.JI'lgeertais toetser en.klankbord voor het scenarioanalyseteam~.
Deb~issenderolisin. veel gevaflenweggelegdvoor de vergunningveriener (het
bevoegd gezag).
De instructies in paragraaf 4.2 dienen door of namens de projectleider van het tun-
nelproject te worden uitgevoerd.

4.2lnsttuêties

1. Houd rekening meten maak gebruik van .bestaande afspraken over de bi; de
veiligheidsbeschouwlngente betrekkenparl:i;en.

Een scenarioanalyse, zoals in deze Leidraad beschreven, wordt uitgevoerd als het
project al enige tijd loopt. Bij de meeste projecten is er wel sprake van een bestaan-
de overleggroep waarin veiligheidsaspecten worden besproken, of zijn er afspraken
gemaakt over de bij de analyse te betrekken partijen. Bij de scenarioanalyse kan
men hiervan gebruik maken.

2. Voer vooraf een adorenana/yse uit om inhoudelijke kwaliteit en draagvlak
voorde oplossingen te krijgen.

Bij een scenarioanalyse dienen de verschillende partijen vertegenwoordigd te zijn die
bij het tunnetbouwproces zijn betrokken (de actoren). Er kan grote winst worden
behaald door vooraf een actorenanalyse uit te voeren. Hiermee wordt beoogd te
voorkomen dat na het uitvoeren van de scenarioanalyse nog discussie ontstaat over
de vraag of alle relevante scenario's zijn meegenomen en over de mate en manier
van uitwerking.
Voor nadere toelichting en een voorbeeld: zie hoofdstuk 4 van het bijlagenrapport.

s Hier wordt NIETbedoeld de expertgroep conform deel A van de Beleidsnota Tunnelveiliglleid. De expert-
groep brengt weliswaar een zwaarwegend advies uit, doch doet dil:op basis van alle voorhanden zijnde voor

het project relevante analyses, waaronder een afgeronde scenarioanalyse.

Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels
Deel1: Wegtunnels
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3. Beschrijf de taken, verantwooirJeli;khedenef1 bevoegheden van het scenario-
analyseteam.

Vooraf moet worden nagedacht over de rol van het scenarioanalyseteam in relatie
tot die van het projectteam en de eventuele begeleidingscommissie. Beslist het sce-
narioanafyseteam zelf over zaken ais de toetscriterta en de te selecteren scenario's,
darlzaf dit een andere teamsamenstefling tot gevolg hebben dan indien dit niet het
geval is. . ..
Als besloteri is tot het instelJen van een begefeidingscommissie, beschrijf dan ook
haar taken en de refaiie met de expertgroep zoaf:s bedoeld in deel A van de Beleids-
nota Tunnelveilighekl.· .
Voor nadere toelichting en een voorbeeld: zie hoofdstuk 4 van het bijlagenrapport.

4. Formeer het scenarioanalyseteam (en desgewenst de begeleidingscommissie)
en geef het de opdracht 1I00r een scenarioanalyse.

<::::--:::\:-::: :>: :.,<-:<.: ::<:-/< :.>::' :"::>::>:-:::::: :-::>:::"'::> :':: .:":::::':::::,::: ::,::::<::: :::> >: ::<:>:\.' ,," ,".'.. ,.' ,,'.,',. , ". ".'" .. ".,' ':., " , ,.' ,.,. '".

Bijhet samenstellen \fan een scenarioanalyseteam en een begeleidingscommissie
kunnen. benevens hetgestekfe onder de voorgaande instructies, de volgende vuist-
regels worden gehanteerd:

"::':<: ::"::::'::',:.:.::: ... >':::<.:.}:::',::c " ., ., ..

a) in.s<:enarioanalyseteam en begeleidirigscommissiege:zamenlijkzijl1inleder
gevalvertegenwoordigers van de inftiatiefnemeren debestissers vertegen-
woordigd;

b) denk.·.vo<>rafna over de •bijdrage van de .P?litiekeen de. publi~ketriburle.poel
van het betrekken van deze partijen: voldoende inspraak, creëren draagvlak,
vermijden ••v~.·prtncipiêle ••discussies ••later .in••·het.proces;

c) h~tis.van.·.lml.al1g.om.d~·.•argUrn~nten •••\t9Of •••hetal.·d.an ••nietuit!1odigeo.\fan be-
paalde partijen heldertem~en.Pitkorntdetransparantievanhetproces ten
goede.

Leidraad Scenarioanatyse Ol1ge\f~leliin Tunnels
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5 Toetscriteria(stap 0)

5.1 Inleiding

In deze stap wordt afgesproken aan welke toetscriteria het tunnelsysteem moet
voldoen teneinde de achterliggende veiligheidsdoelen te bereiken.

In de huidige regelgeving is nog geen volledige reeks eisen aan tunnelveilighekf be-
schiki>aar-.Welzijn er veie ontwikkelingen gaande op ditgebied,die. ui~indelijk
moeten leiden tot eenduidige eisen (Wet ART, zie het bijlagenrapport),Wanneer
deze eisen beschikbaar zijn, kunnen zij worden gebruikt als grondslag van de toets-
criteria voor de scenerioanalyse.

Vooralsnog biedt dit hoofdstuk richtlijnen voor het zelf formuleren' van velhghetds-
doefên entoetscriteria.,

5.2 Instructies

1. Formuleerde veiligheidsdoelen

Zolang er geen algemeen geldende richtlijnen zijn (tie bijlagenrapport voor toelich-
ting), moeten de veiligheidsdoelen binnen het project worden geformuleerd alvo-
renSfnenaa.n de scenarioanalyse kan beginnen.

Gezien het belang van de veiligheidsdoelen wordt aanbevolen om de doelen te
formuleren in overleg met (een vertegenwoordiger van) het projectteam (van het
overkoepelende tunnelproject) en de eventuele begeleidingscommissie,

2. Benoem voor elk veiligheidsdoel de relevante toetsvariabelen.

Elk van de veHigheidsdoelen wordt meetbaar gemaakt met behulp van één of meer
toetscriteria. Een toetseriteriuro geeft één of meer waarde(n) aan ,gekoppeld aan
één van de toetsvariabelen, waaraan het tunnelsysteem dient te voldoen.

Een toetscriteriumkan bijvoorbeeld bestaan uit een grenswaarde van een toetsvan-
abele, die niet mag worden over- of onderschreden. In het uitwerkingsstadium van
de scenarioanalyse zullen waarden worden bepaald voor elk van de toetsvartabeïen.

Om op basis van veiligheidsdoelen toetscriteria te kunnen formuleren, moeten eerst
toetsvariabelen worden gekoppeld aan elk van de veHigheidsdoelen.

Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels
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3. in voor elk van toetsvariabeJen.
\l0{)fbl~e/(1en uit het billagenrapport en I of eer-

zijn verdere handreikingen opgenomen voor hel formuleren
toetsvariabelenentoetscriteria.

Taf>eJ1 ToetstabeJ

VeiUgbeid~

Toetsvariabele
Toetsttiterlum (dëo~érigëkOlómmenwórden

fn5tap4 ingevuld: xiehoofd.
stülOM

VeiligheidS(.loel1

Toetsvariabele 1.1 CriteriUm 1.1
BijVoorbeeld: mag niet groter zijl1
dan .

Critefium1.2:
~ljVOOft>~ekl;moetgelijkzjjnaan a
of aan b

Pagil'l~16van 28
Mel2004

Leidraad Scenarióanalyse Ongevalierlin Tunnels
Deel 1: Wegtunnels



Besch.rijvil'lg tunnels)'steem(stap· ·1)

stappenplan systeembesthrljvingsmethode
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6~2•••····ln$tructies

1. Kies de systeemvariabelen die het tunnelsysteem beschrijven. Toets de reeks
systeemvariabelen aandetoetsvariabelen.

Het inzicht in het veüighefdsniveau wordt in belangrijke mate bepaald door de keu-
ze van de systeemvariabelen. Een systeemvariabele is een variabele, waarvan· de
waarde een kenmerk van het tunnelsysteembeschrijft.
Systeemvariabelen· hebben bijVoorbeeld betrekking op de tunnelconstructie (o.a.
aantal kokers, dwarsverbindingen, vluchtdeuren), de inrichting (o.a. veriichting,
ventilatie, blusvoorzieningen) en de organisatie (o.a de tunnel operator, hulpdien-
sten) ..

Wanneer een reeks systeemvariabelen is gekozen, moet worden getoetst of nu alle
systeemvariabelen in de beschrijving zijn opgenomen, die van belang zijn om te be-
oordelen of het tunnelsysteem voldoet aan de toetscriteria.

::,:)::::::::,:-<:::<,"':>:.,,::- ,:":::::::": .... ::'::

In hoofdstuk 6 van het bijlagen rapport staat een overzicht van mogelijke systeem-
variabelen. Afhankelijk van dë projectspecifieke omstandigheden kunnen andere
systeemvariabelen van belang zijn. Het scenÏrioanatyseteam moet dan ook afwegen
of andere systeemvariabelen (dan die in de bijlage) in de analyse beschouwd moe-
ten worden.

2. Bepaal zo voJlediginogelii/<a/Jewaa.,denvandesysteemvariabe/en.
Beschrijfhierbi; de gebruikte JiBmJ.tuuren geef duidelijk aan waar sprake. is
van aannames .en/of onzekere factoren, zoaJsaangegeven in Figuur 2. Vul de
resultaten in inde syst~~mbeschrijvifJg(fabeI2) .

. .

Maak bij het invullen van de systeembeschrijving zoveel mogelijk gebruik van reeds
bestaande documenten, tekeningen en dergelijke. Belangrijke bronnen zijn: het
tunnelontwerp, het projectteam en projectdocumenten.
Afhankelijk van het moment in de ontwerpfase van het tunnelbouwproject zullen
niet alle systeemvariabelen al bekend of vastgesteld zijn. Mogelijk moeten aanna-
mes worden gedaan. ..

Een ingevulde systeembeschrijving (zie Tabel 2).

T~f2 Systeembeschrijving

1~~le Waarde
!

~name(bro~)~, ..~~:~~~ ... c •• , , ~'.'" ., t

[hW.j.~ .. van.....toe....-. Iopmerkingen, indien relevant] .1

passing:aanname,
+brorl'1tètlT1eldingl I

[variabele] [waarde]

Páti~l3.l8vafl28
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7 Selectie relevante scenario's (stap 2)

7.1 Inleiding

In ~l1scenari<>analyse wordt een beperkt aantal relevante scenario's beschouwd.
pereeks scenario's dient representatief te zijn·voor de te beschouwensysteemvari-
abelen van het tunnelontwerp. Niet geanalyseerde systeemvariabelen kunnen leiden
tot een te optimistische beoordeling. figuur 3 toont het proces om gestructureerd
tot scenariokeuzes te komen.

Instructie 1. Maak een liist van scenario's

Instructie 2: Beschrijf ongewenste
gebeurtenis

Instructie 3: Beschriif aard en omvang
gevolgen (indusief escalatie)

NEE JA

Instructie 4: Toets aan systeembeschrijving

NEE

Instructie 5: Toets aarîselectiecriteria

Figuur 3 Stappenplan scenarioseleetie

Leidraad Scenarioana!yse Ongevallen in Tunnels
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1. Maak in eerste instantie gebruik van het Tunnelboek;e voor zwaailichten'
voor de keuze 'lande te analyseren scenario '5.
Maak een afweging of extra scenario's moeten worden toegevoegd .

........... " " ,', '.- ' '.,' .
A Pech,uitsluitend materiêle schade (UMS), obstakel op rijbaan

BBotsingmet ietsel

C I<leinebrand

D Grote brand

E

F

2. Beschri;tvoorelk scenario eerst de reeks van gebeurtenissen, .leidend tot het
inCident

Beschrijf hierbij in algemene termen de aard van het incident. Geef boven?ien een
iodiÇél.tievande tevet\f\l(ichtenaaowezigengp. het rnornent van hetinCidel'lt(soort
englOba.alaanta.1 voertuigen>.

Ho~<1bij~et~schrijv~n. van de gebeucteni$Senrekening met de verwachte mate
val1~$c(ila.tteiJlhetscenario.Ofes(:a1atieoptteedt, isvoor een groot deel afhanke-
lijkvaodë in de tunnel aanwezige voorzieningen en maatregelen.

Een incident "kettingbotsing met letsel" kan bijvoorbeekJ een geëscaleerd pechge-
val zijn. Misschien is in dit scenario de operator even afgeleid, waardoor hij de rij-
strook te laat afkruist. Het pechgeval en de onoplettendheid van de operator en de
achteropkomende weggebruiker(s) vormen dan de aanleiding voor het te analyse-
ren inddent. Dit incident hoort thuis in categorie B.
Daarentegen kan een pechgeval worden afgewikkeld zonder dat verdere escalatie
optreedt. In dat geval wordt het incident'" pech" ondergebracht in categorie A

Meer informatie over escalatie staat in het bijlagenrapporl

3. Beschrijf voor elk scenario globaal de aardenornvangvandegevolgën van het
incident

4 HetTunnelboekje voor zwaailidJten (zie www.tunnelsafety.nl) bevat een lijst met standaard scenario's, die
op basis van een drietal eerdere studies is samengesteld.

LeidraadScenarioanalyseOngeVal~nîn Tun~ls
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Orde-groottes van de aard en omvang van de uiteindelijke gevolgen worden inge-
schat:

• omvang van letsel;
• omvang van materiële schade;
• hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijke stoffen bij uitstromingscenario's;
• omvang van een brand in geval van brandscenario's.

4. Toets elk scenario afzonderliik én de complete reeks aan de systeemvariabelen
(en aan de toetsvariabelen).

Bij .eel1juistgekozenreeks .scenariq 's worden. alle systeemvariabelen betrokken, die
van belang zijn om te beoordelen of het tunnelsysteem voldoet aan de toetscriteria.
Van elke systeemvariabele uit de systeem beschrijving moet dus beoordeeld worden
of deze in minimaal één van de scenario's betrokken wordt Als nielallesysteemva-
riabeien door de reeks scenario's worden afgedekt, dan moet de reeks aangepast
worden en opnieuw getoetst.

De systeembeschrijving zelf is in stap 1 reeds getoetst op basis van de toetsvarlabe-
len, Daarom wordt ervan uitgegaan dat met het doorstaan van de toets aan de sys-
teembeschrijving, de reeks scenario's tevens invulling geeft aan alle toetsvanabelen.

5. Toets elk scenario afzonderllik én de complete reeks aan drie generieke selec-
tiecriieria.

In veelgevalf.en zal de reeks scenario's in dit stadium de toets aan de hierna be-
schreven criteria doorstaan~lsdilniët het geval, dan moet de reeks wordenbijge-
stefd en opnieuw getoetst aan de systeemvariabelen en de selectiecriteria.

Criterium 1=.·reëeI.en waarschijnlijk
De scenario's moetenvoorheUunnelsysteemen haar omgeving vóór alles mogeliik
zijn. Daarnaast speelt de waarschijnlijkheid van optreden een rol. Of een scenario
moet worden beschouwd in de analyse, moet door het analyseteam worden vastge-
steld, eventueel in overleg met de begefeidingscommisstë. Vragen die hierbij een rol
spelen zijn: wat voegt dit scenario nog toe aan de analyse? Wat zijn deconsequen-
ties van dit scenario voor het veiligheidsniveau? Hoe effectief zijn de eventuele
maatregelen? Consensus over deze vragen is essentieel.

CritfIlrium 2: functkm~lel'ldoeimati.
Functionaliteit houdt ook in dat de reeks scenario's de grenzen van het systeem
moet verkennen: worden alle (aanwezige, wenselijke of zelfs voorstelbare) rnaatre-
gelen en voorzieningen aangesproken? En worden ze zover' getest' dat een verbe-
tering van het veiligheidsniveau wordt bereikt?
Voorde evaluatie van het aspect zelfredding is het scenario 'pech op de vlucht-
strook' van minder belang - hier zal de scenariocategorie •grote brand" eerder
maatgevend zijn. Het pechscenario is echter wel relevant voor analyse en çptimali-
satievan detectie- en communicatiesystemen, alsmede voor de analyse van het mi-
tigerend vermogen van het systeem: kan in dit scenario escalatie worden voorko-
men of niet?
Doelmatigheid houdt hierbij in, dat met zo min mogelijk middelen wordt beant-
woord aan de veHigheidsdoelen. Hiermee wordt mede bedoeld de kosteneffectivi-
teit van de maatregelen en voorzieningen.

Leidraad Scenarioanalyse OngevaUen in Tunnels
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Crltel'h.lm 3: representatief en evenwiehtig
De uiteindelijke venamelingte beschouwen scenario's moet alJe voorstelbare scena-
rio'sgoedrepresenteren ..•Deze selectie moet dan ook breed en evenwichtig zijn:
kfeine en grote scenario's, botsingen en branden, etc,

Eindresultaat

Een getoetste reeks scenario's met daarin per scenario:
.• een korte beschrijving van het incident (inclusief eventuele aanleiding);.,.:::;i~=~:~;de aanwezigen en omstandigheden ten tijde van optreden

11 een indicatie van de ontwikkeling van het incident;
11 een indicatie van de aard en omvang van de gevolgen.

oe scenario's. kunnen worden beschreven in de vormvanee.rrscenariótabel (zie
TaheI4).ln de tabel zijn de bij instructie 2 genoemde voorbeelden opgenomen.

Tabel 4 ScenariotabeJ

Bijzonderheden

B Botsing met Kettingbotsing; achteropko-
mend verkeer botst op per-
sonenauto met pech (dus
geêscafeerd pechgeva/). 12
betrokken voertuigen waar-
onder 2 vr~htauto's.

Voorbeeld

. Ver!<eersintensiteit: .•..
voertuigen per uur
90% personenauto's en
10% vrachtverkeer

VerkeersintensIteit: .•.•
voertuigen per uur
85 % personenauto's en
15% vrachtverkeer

Voorbeeld

Ochtendspits
Pechgeval zonder ver-
dere materil!le schade
of letsel.

Overdag (geen spits)
Geen doden; 6 à 10
letselgevallen.
Materiêle schade.

A Pech, UMS,
obstakel op
rijbaan

Voorbeeld

Vrachtauto met banden-
pech.

D

E

F
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8 Uitwerking scenario's(stap 3)

8.1 Inleiding

Deuitwerldng van de scenario's behelst kwalitatieve ënkwantitatieve analyse, De
resuttatert. van de uitwerking van de. scenario' s bestaan uit een.reeksongevalsbe-
scnrijvingen. die onder meer eert Jijsfbëvatlen .rnetgeheeldfgedeelteiijkgekwantl-
fi~rdeiJitWerkingsvariabelen,figuur4 toont net proces 001 de· scenario's uit tewerken, . . .... ..

Instructie 1: Bepaal uitwerktngsvariabelen

Getoetste reeks
scenario's Kies scenario

Instructi.e2;~epaal tijdstappen

Fotoalbum van
scenario Instructie 3: Maak foto's

NEE Alle JA
uitwerkingsvariabelen

ingevuld?

NEE

Instructie 4: Kwantitatieve modellering

NEE

JA

Figuur 4 Stappenplan uitwerken scenario's
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8.2 Instrudies

1. Bepaal welke uitwerkingsvaria.belen bekeken moeten worden om een invul-
Jin{ste. kLi!1fJengei/en aan detoetsyariabelen

., .. " •. o'o.

Ui~~rkifl~ariabelen;Zijnoodlg.voor het.·.berekenen .•van. de ••toetsva,ria~elen.
Er.i~••a.'tij~••~n .r~atie ••tussen ••de.toetsvariilbelen .••~fl ••de uitwerkingsvarialR~len ..••ln•••het
meest eenvoudige geval isdetoetsvariabefegelijkaan één van de uitwerl<ingsvaria-
beien, bijvoorbeeld de toetsvariabele 'aantal doden' in een scenario 'ongeval geen
brand zijnde' . Ineen complexer geval. is de toetsvariabele een functie van meerdere
uitwerkiflgs\fariabel~~.Zois~ijvoorbeeld de toetsvariabele 'aantal gewonden' in
eenscenario'vrad1twagen metladingbrand' onder meer afhankelijk vandeuitwer-
kingsvariabelen 'aantal voertuigen in.de tunnel', 'ventilatiecapadteit' en 'detectietijd
van het ongeval'.

2. Kies één voor één de scenario's enbepa.al de tijdstappen.

Elkscenario wordt uitgewe'ktJnrneerdere ~jdstilPpen. Het. aantal stappen verschilt
per scenario en kan vrij.worden bepaald. Debelailgrijkste tijdstappen zijn weerge-
gevenin Tabel 5.

Tabel 5

Tijdstap

Tijdstappen voor uitwerking

o aanloop en I of verstoring;

10 incident;

20 detectieenlof meldingen/ofstlu'tzelffedding;

30 start interne hulpverlening;

4Ostlu't externe hulpverlening;

50 einde.

Deze nummering. kan met denodigeflexibiHteitworden. gehanteerd. Soms vindt
eenvef'Storing zonder voqraankondigingplaats<tijdstap 0 wordt dan "verstoring" );
soms. zal er een in de tijd af te bakel1~na.anloop van gebeurtenissen plaats kunnen
vinden.
Als het nodig is om tl.lssenstaepeninlevoegen, kunnen deze worden genummerd
binnen de tientallen (zie het voorbeefdin bijlage 8).
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3. Maak een'foto' van ·elke tiidstap. Voeg 'detoto's.ssmen tot een 'fotoalbum'
van het scenario.

Van elke tijdstap van het scenario wordt een zogenaamde foto gemaakt.
Dele foto bestaat uit:

lil een indicatie van de tijdstap (nummer, omschrijving en tijdstip);
11 een beschrijving van de gebeurtenissen in de tijdstap.en van de maatrege-

lendieop dat tijdstip zijn genomen. door de operatoren de hulpdiensten;
een grafische weergave van de situatie in de tunnel(buis);

'" een overzicht van de status van het tunnel systeem aan de hand van de uit-
werkingsvariabelen.

Inditstadiurn beperkt de kwantificering van uitwerkingsvariabelenzich tot inschat-
tingjnen-mogelijk-aannarnes.Doorgebruikmaking van de kennis en.expertise
in.helscenarioanalysetearn (begeleidingscommissie> en eventuele. ingeschakelde
derden kan men voor vele uitwerkingsvariabelen tot betrouwbare inschattingen
komen.

Door het bijeenvoegen van de foto's tot een fotoalbum ontstaat een volledig beeld
van het verloop van het scenario.
Zie het bijlagenrapport voor voorbeelden van fotoalbums.

4. Maak gebruik van modeilen voor verdere kwantificering, indien noodzskeliitc
en. indien mogeJiik.

Bij het maken van het fotoalbum is tot op zekere hoogte al een kwantificering uit-
gevoerd. Nu moet worden nagegaan of deze uitwerking reedsvoldoendeinforma·
tie biedt om de waarden van de toetsvariabelen in te vullen. Men dient hierbij te-
venseen afweging te maken, hoe groot de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
van de gegevens moet zijn om dit te kunnen doen.

Indien globale kwantificering van een uitwerkingsvariabele niet afdoende blijkt, kan
worden. besloten tot een gedetailleerde kwantificering. Hetbijlagenrapport toont
een aantal mogelijkheden voor het gedetailleerd bepalen van uitwerkingsvariabelen .

5. Vul de foto 's danwelhetfotoalbum aan melde informatie die is verkregen bi;
de kwantitatieve uitwerking.

De door middel van kwantitatieve uitwerking verkregen waarden van uitwerkings·
variabelen kunnen worden verwerkt in het fotoalbum of de fotoalbums.

Eindresultaat van stap 3: uitwerking scenario's

voor elk scenario een fotoalbum met voor alleuitwerkingsvariabelen ingevulde
waarden.

Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels
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9 Toets en beoordeling (stap·4)

9.1· Inleiding

De]~tstestapÎn. de.scenarioanalyse.isbedpeldom vaststellenofhet tU[lnelsys-
teerJÏvolCioetaande in Stap O.op~eldetoetscritena. en of de veiligheidsdoelen
wOfden·bereikt.
10 eersteiristanüewomenbij deze stap de in stap3gevond~n wa~rden van de uit-
werkingsvariabelen.gebruikt, om de waamen van de toetsvariabeleo in te vulten en
vervplgens tetQetsenaande t()etscritf~riauitStaPO,.....•.... ......
ve9'()fg~ns••vv0r(~ttefug~~fe(>en ..Qp.•de .•in.•st~tJl.O.geformtJleerde•.veiUgheidsdoelen,
De••b=eling.qfdeze.dqelen ••worden .bereikt••••kan•.niet uitsluitend•.w;orden•.geba.
seefd9pderesuttatenvandetoetsvande vva.q.fdenaandetoetscriteria. Nooralom-
dattijdenshet uitvoeren van de scenarioanalysediverse aannames zijn gedaan,

9.2In5tructies

1. Vul de in stap 3 bepaalde waarden van de toetsvariabelen in in de toetstabel.

In stap 0 zijnde veiligheidsdoelen.toetsvartabelen en toetscriteriaingevuldineen
toetsta.bel (Tabel1). voe« elke toetsvariabele en VOOfelk scenarioworden nu de
waa.rd~ningevuldin detabel(zieTabel6),Deze waarden worden afgeleid uit de in
stap 3 gemaakte fotoalbums,

2, Toets elke waarde aan het bijbehorendetoetscriterium envulTabel6verder
in.

Bijde toets VMeen .waarde aaneen toetscriteriumkunnenzich drie situaties·voor-
doem

JA De waarde voldoet aan het toetscriterium.

NEE Dewaarde·voldOetniefaanheft6etsOiteriûm.

? Hetis onbekend of devv~afde~n het t~etscrtteriumvoldoet, omdat
bijvoorbeeldniet allesysteemgegevensbekendzijn.

Tabef6 Toetstabel

Voldoet? Waarde? Voldoet? ·Etç;
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3. Evalueer de resultaten: beoordeel per veilIgheidsdoei of dit bereikt wordt
Gebrw1<hierbij de ingevulde toetsingstabel.

:::.:':':::'"<,'.:. ,".:, .. ,::, '.",".. .:'; .. ,:::-/<.' .... '.> ,.<.,.:-':: ... ,,: .0.' ".0'.:'.>':' :::"::-'" ,.:: ... ::., ",'·0" ,.':->. ", -:.:-:':.::>:,-:-,":-: <' ,',":>:: :">:- .<.'0_:-:", ::",,:

Tfltlt~il<iêz~stae~f}tlf1h~tteimperveilîgbeidsdoel~fldoor~lengeqra~~n
~r~~I .•tê.·V()rrI1en...yracht ••bOVendien .bij•.het ••rapPOrter7~ ••ePJan ••z9.~~9 ••~()gelijk
i"~îttltrlij~ •.t~••~;ken •••~lke ••Ç()nçlusies··en.aanbe\lelingen .•lAlaarO~••Zijn•••gebaseerd .•..Be-
dA~fq••lAl()rtft?.tli~r..<i~••~E!iligl1~iq~~()rljn'•.•'r~arva~ •.in..~·.O.de ••~~t~ri, ••:djn.~fge-
leid.~~,'Wa.arh~ttearnni~ttoteeneensluidendoorde~I~?kornen'll1~tende
di~~PYI"l~· ••"grd~?·.a.élflg~g~Y~rl.·..Hmr()ver.·.:z:" .•il'l.•~~n•••1~ter••~i4m ••··be$luitvor-
mif1~rrJQet~~~tsvln<i~n. .. .. . .. . . .

Bij ••.q~é·._éllng.·\oYÖ~· .•pêr·..·veilfgheidsdOeI:
<i,) ..R~mr9l<~nh()e()rrlg~ga.a;nrnOErt....,()t~nm~<i~reslJttatel1va~cjetoets aan

4et~tÎfl9na; •..•.•.•...•... .....•...•.... ....••...•....•...•.....•...•..•./.}} .......•..••...........}> •.••....•..

b) ~eAArd~ld ••()f.de·.t0etstriteri~. (hl••sta.P.P) ••YRIWdi~••io~iÇht.•Revej.,••i" ••het.bereiken
c'..,......•...·•.!~~•••tlrt.rjilig;hji~S<J~I ••~t()ets••açtltera.f:••ZÎj~••9~.JtJtst~••t()etscrite~<l·~~rllikt?);·.
J ... ~~<JiS<;tJ~~I~gepr~rl~r~ovrr<Jem~~~oa.~~sinde$)ist~emWrij-
. . .ving··en••in·.·het··vetloop··van···de··swnarlo's.en··de··onzekerheden •.in.·die••aat1l1:a...

mes;
d) uiteindelijk beoordeeldofhetveiligheidsdoel zelf wordt bereikt .

• " ".",,,." 'o.o ••••• ,. ,. ,,, •••••

Ad a) Als niet aan alle toetscriteria wordt voldaan of er staan nog vraagtekens, moet
worden beoordeeld of, ondanks dat, toch het achterliggendeveiligheidsdoel wordtbereikt. . .

Ad b) VeJVO!gens ••• hel vOl>l1comen. dat gMnde hel prooes duldJllljk", __ •
dat de gehanteerde toetscrlteria ontoereikend zijn om een volledig beeld te krljgens•
Ook dit dient in deze laatste $tap v~ de scenarloanalyse aan de orde te komen.

Ad c) Hierbij kan sprake zijn van de volgende aannames:
• voor benodigde systeemvariabelen, waarvan de waarde onbekend was, zijn

aannames gedaan omtrent de nadere invutlfng van maatregelen en voor-
zieningen;

11 voor de ontwikkeling van scenario's zijn aannames gedaan omtrent de te
verwachten uitwerking van maatregelen en voorzieningen (deze kunnen
bepalend zijn voor het al dan niet escaleren van een inddent);

11I bij de uitwerking :zijnaannames gedaan omtrent de aanwezigen in de tun-
nel en diverse andere variabelen die benodigd zijn bij eventuele kwantita-
tieve modellering.

Mogelijk Is tijdens de analyse gebleken, dat één of meer van deze aannames aanlei-
ding zijn voor dlscussie5• In dit onderdeel van de beoordeHng kan hier nader op in-
gegaan worden.

Ad d} Uiteindelijk zal het scenarioanalyseteam, gebruikmakend van de in het team
aanwezige deskundighed en ervaring, 'een eerlijke afweging moeten maken of in-
derdaad alle velligheidsdoelen worden bereikt.

is al In een eerder stadiJ.lmnaar aanleidingvan zo'n constatering de analyse verfijnd.

l..e~f~~Sce~rjoanalyseongevallen in Tunnels
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4. Bec>0rdeelhoemoetw0rd~nomgegaan met veiligheidsdoeJendie niei wor-
denbereikt,· en mettwijfelgevalJen.

Ofenin\lVelkerna.teaan~UilÏndema.atregelen Viord~nverkend, .endoor wie,. is
v~gÎle~(jtentijdevtu1hetsamenStellen Van het scenark>anaJyseteam.(en eventu-
eel·.·.(t~.·.begeleidjngsco:mmissie),

......... '.,-, , .....

Afh~nkelijkvande~rachfaan ·hefscenarioanalys;etearllkunnerl de vdlgendèstra-
tegi~n word~ng~k~zen;

• ze.lf.aanvuflende·.maatregelen·bedenken·.en.deze.analys~ren.•doorterug.·te
gaan naar stap 1van descenarioanalyse; dit opnemen •als aanbevelingen
(inelde 'opbrengst', dat wiJz~ggen;\'Vord~l11etdie maatregel Hetd~l""el
bereikt?); ..•.••.....••..............•....•••.•........> ..• .: .: < . • ••., > .• ......> >.> >< .- zetfaanVt.lllendemaatregelenbfldenl<en en die verrnelcJ~rlals.ii(inb~elin~
~n, •.•ma.ar••niÏt .•·n~dTr·.af)~yseren·.;

~< ..~ÏÏnaanvulI7nd;ma.atregelen~~enl<en.
M:.et••~.?utp ••van••d~.•·s~mbeschriJ.Min~.I •.•.(zie•.•I~1 .•.2)•.•.•l<an•.•.••éé.nvoudig.•.worden
vastgësteld""elkesysteemoncierdelel1en -varia.belen\,o()f\'erbe~eril1g)rl.aa.rlmer-killgkomell.··· . . .

Eindresultaat vansta:p4: toets en beoprdeli"g

EehOeoordelingvanafleveillgheîdsdoelenop basis van
- de toet5criteria en de resultaten vande uitwerking van de scenario's (toet-

stabel);
-kennisenexpertise .va.nbetro~kenen;
•• overle~; > .....•.•..•.••

eventueel aangevuld .met diSCussiepuntenen met aa.nbe'lelil1gerrinzake·doelen
waarover is geconcludeerd dat deze niet wordenilereikt~
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1 Inleiding

1.1 WetART

Om het besluitvormingsproces inzake tunnelveiligheid te ondersteunen hebben de
ministers van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en VROM opdracht ge-
geven tot het voorbereiden van een Wet Aanvullende Regels Tunnelveiligheid (Wet
ART) (1). Hiermee wordt invulling gegeven aan de in april 2004 van kracht gewor-
del'lEU-richtlijn inzake minimum veiligheidseisen voor tunnels in het Trans-Europese
wegennet.

In het voorbereidingstraject van de Wet ART wordt momenteel een Beleidsnota
opgesteld. Deze bestaat uit twee delen.

Deel A van de Beleidsnota doet'een voorstel voor een aantal proceseisen en be-
schrijft hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zouden moeten zijn bij de besluit-
vol"l'riingoverlunnels. De ministerraad he·eftöp 7 november 2003 ingestemd met
dif9~el van de Béleidsnota, dat daarmee bindend is voor rijkspartijen. Tegelijk no-
di~deMinisterraadandere partljen uit volgens de spelregels van. dit eerste deel te
werken.

In deelB van de Beleidsnota zullen veitigheidsdoeten met daaraan gekoppeld veilig-
heicl~isen en bijbehorende maatregelen worden vastgesteld, Dit onderdeel komt
naal' verwachting in de tweede helft van 2004 gereed. De bedoeling is om in 2006
de eisen uit de hele nota te hebben vastgelegd in wet- en regelgeving.

In deel A van de Beleidsnota wordt een viertal probleemvelden onderkend, waar-
vO()r tevens oplossingen. worden aangedragen:

Hetf)orgenv.nveiligh~din 1lI1efasen vu het besluitvormingsproces
Hietbilgaat het onder andere om rollen en verantwoordelijkheden, om een tijdige
belrokkenheidvan de openbarehulpverleningsdlensten, maar ook om de vaststel-
ling dat veiligheid in alle fasen van de besluitvorming op een evenwichtige manier
aan de orde moeten komen.

Het vaststellen van .1g.I'J~veili"eid~iset'l voorttlntlmsenovetkappinetn
Ermoet een algemeen kader komen, waaraanaUetunneis getoetst kunnen worden.
Om een gedegen oordeel te kunnen vormen over de vraag of een object voldoende
veilig is, zulien betrokkenen moeten .kunnen beschikken over

11 Een richtlijnofnormering: hoe hoog figtdelat (welke veiligheidseisen wor-
den aan het object gesteld)?

11I Een instrument om vast te stellen of de constructie voldoet aan die veilig-
heidseisen.

Het behoud van het veiligheidsnive&u in de gebruiksfase
Hierbij moet gedacht wordeftaanonder.andereveiligheidszorgsystemen.en toezicht
en handhaving, maar ook aan de afstemming van de plannen van de gemeentelijke
rampenbestrijdingsorganisatie en de plannen van de tunnelbeheeroer voor de be-
heersing van ongevallen.

leidraad ScenarioanalyseOngevallen in Tunnels
Deel 1:Wegtunl1els SiJlagenrapport
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Hetbevol'deren van vellig gedl'ag in de gebruiksfase.
Hietbijgaat het onder andere om maatregelen die het gedrag van tunnelgebruikers
glJnstigkunnen beïnvloeden.

Meer informatie over de wet in voorbereiding is te vinden op de website
www.:tunnelveiligbeid.nl.

1.2 Huidige regelgeving

MOmenteel worden vanuit de formele regelgeving de volgende eisen gesteld inlake
infrastructurele projecten:

• Grote infrastructurele projecten lijn in Nederland m.e.r.'-plichtig. Het as-
pect veiligheid (lowel intern als extern) vormt een onderdeel van de MER.

• In het streven naar beperking van de inspanningen op m.e.r.~gebied kan
voorafgaand aan de MER een "Verkenning" worden uitgevoerd (voorheen
"MIT-verkenning").

• De burgemeester moet lorgdragen voor een Gemeentelijk Rampenplan
voor zijn·gerneente. Daarnaast dient hij voor bepaalde risicovolle activitei-
ten rampenbestrijdingsplannen op te stellen. Op tunnels is dit in de regel
van toepassing. Afzonderlijke hulpverlenende diensten in een gemeente
kunnen, waar zij dat nodig achten, nog eigen plannen hebben.

• De beheerder van de tunnel is verantwoordelijk voor bet (laten) opstellen
van een calamiteitenbestrljdingsplan. Alhoewel dit nog niet verplicht is, is
het wel een standaard werkwijle van de tunnelbeheerders in Nederland.
Bouwbesluit: een tunnel valt onder de categorie "bouwwerken, geen ge-
bouw zijnde" en dient daarom aan de betreffende eisen uit het Bouwbesluit
te voldoen.

•• ' •• ,'. '.""", '.,.' ,.0." ,.", •

Degemeentetijke plannen en de plannen val1de·tunnelbeheer'der moeten op elkaar
afgestemd zijn. Hetkornt VQ9rd~teenjntegraalptan'Nordt ppgestelddatmeer(jere
pl~flenomv~t (zoalsbijde V\festergheldetunnel,waa.reen. "IntegrAAl Yeiligheids-
pla11lfisopgesteld, met een rtllTIpenbestrij(jingsplanen.een. calarTliteitel'lbestrijdings~
plan), . .

Het.~teunpunt. T~nnelve)'ligheid.vandeBo~W~ienstRijks\yaterstaat.heeftzich. ten
d~lgesteld ol'treen !n~graleVeiliglleidsfilosofievoortunnelsteontwil<kelen.
DeJ6tegrafe Veitigheidsfilosofie bestaat uit de\iólgendeVijfhoofdoooerdélen:

A. Normen, richtlijnen en uitgangspunten
B. Veiligheidsbeschouwingen
C. Basismaatregelen
O. Aanvullende maatregelen en hun veifigheidseffectivlteit
E. Oe veiligheidsorganisatie

1 M.e.r.: milleu-effectrapportage. De aanduiding "rn.e.r." duidt op het proces waarin de miiieueffecten wor-
den onderzocht; de afkorting in hoofdletters "MER" heeft betrekking op de Rapportage zelf.
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A. Normen, richtlijnen en.uitgangspunten

AJvor~ns.met het ontwerp van de ondergrondse/ overkapte infrastructuur wordt
begpnnen, zal vastgefegdmoeten worden:

RI op welke wijze en op we!kmoment in het ontwerpproces over welke items
met betrekking tot de .veiligheidsproblematiek door welke organisa-
ties/personen een.besfuitgel10men wordt (men. zou. dit een soort pro-
cesnormering kunnen noemen);

11 welke uitgangspunten en randvoorwaarden daarbij gehanteerd zullen wor-
den;

RI aan welke referentiewaarden het ontwerp getoetst zal worden.

B. Veillgheidsbeschouwingen

Hetontw~rpzalmoeten worden .getoetst door middel van veiligheidsheschouwin-
gen.Opbasis hiervan lal dui<:Jelijkm()~tenziJn. dat de onder A geformuleerde
rançv()()rwaarden wordt voldaan en dat de referentiewaarden nergens worden
ovef'$chreden.

RI Een kwantitatieve risicoanalyse (ORA; ook wel probabilistische risicoanalyse
genoemd) ..Bij een kwantitatieve risicoanalyse word~n de risico's. met be-
hulp van kansen en gevolgen in beeld gebracht: wat is, gegeven een pakket
voorziene veiligheidsmaatregelen, alsnog de kans op een bepaald soort on-
geval en welke gevolgen zijn daarbij te verwachten. Bij deze aanpak wordt
een groot aantal scenario's geanalyseerd. Dit levert uiteindelijk een indicatie
van het te verwachten risiconiveau.
De ORA is een zeer gespecialiseerde manier van kijken die voor buiten-
staanders vaak lastig te vatten is maar van groot belang is om een beeld
van het totale veiligheidsniveau te krijgen.

RI Een scenanoanalyse. Deze analyse van een beperkt aantal scenario's dient
te zijn gericht op een nadere beschouwing van de mogelijkheden van de
spoor- I weggebruiker voor vluchten in geval van een calamiteit (zelfred-
zaamheid), alsmede de mogelijkheden tot hulpverlening door de openbare
hulpverlenende diensten.

Na het uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse en een scenarioanalyse wordt
het ALARA principe gehanteerd.

C. Ba5ismaatregelen

Het ontwerp zal duidelijk inzicht moeten geven in de voorgenomen veiligheids-
maatregelen. De maatregelen dienen aan de hand van richtlijnen te worden vastge-
steld. Voor tunnels voor wegverkeer zijn dat de VRC-richtlijnen.

LeidraadScenarioanalyseOngevallen in Tunnels
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D. Aanvullende maatregelen en hun veiliglteidseffectivfteit

Mocht, bijtoepassing van de vastgestelde basismaatregelen, blijken dat op grond
van de onder B. gehanteerde veifigheidsbeschouwingen niet aan de onder A. ge-
rormuleerdeeisen en referentiewaarden wordt voldaan, dan zijn aanvuflende maat-
regelen nodig. Men moet dan aantonen dat met deze aanvullende maatregelen wel
aan de gestelde eisen en rererentiewaardfm wordt voldaan.

E.Pe veil~d$Qrcanisatie

Melde tothierbeschreven aanpak kan op afdoende wijze worden aangetoond dat
hetOJ1twerp voldoet aan de eisen die er met betrekking tot de gebruiksveiligheid
aal"I worden gesteld.
'v\~r.PAk ••m•••de ••exp1oitatiefas; ••1ll0et .•de ••vemghjid ••voldgende ••\"i0rden. gÎ~aarborgd.
Ind~~diullllll()jtÎÎnd~i(Ugzijnvastgel~~hotdtbehjjrderdeondjrgrcmd-
se/ov~apte •••in~astructu~r ••g'a.at.beheren ••(rnana~~rnegt.Yarl ••il1speclîj •••en ••.o?der-
hOtld;verkeersmanagementen managementingevat van caiamiteiten), en hoe dit
beheer.is··afgestemd··open.·overeengekomen met··de··openbare ·hulpverlenende··dien-
sten.

~~n~raandezevoorwaardenis voldaan is er sprake van •een .veillgontwerp én
eel1veillgteexploiteren tunnel. .
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2 Begrippen

In deze bijlage worden enkele benaderingen van (tunneüvelligheld toegelicht.

Cau$ale keten

Ongevallen ontstaan niet zomaar. In de meeste gevallen bestaat er een relatie tus-
sel"lJ>e,paaldeverschijnse!endie zien enige tijd voorafgaand aan een incident voor-
doen en het incident zelf. Na een incident voltrekken zich verscheidene processen
die samen de uiteindelijke ernst van het ongeval bepalen. Het incident vormt hierbij
als het ware een knooppunt tussen de oorzaken en de effecten.

Alles pleit ervoor om zo vroeg mogelijklndeZë keten in te grijpen en de totale vei-
ligheid dus ook in dié volgorde te beschouwen. Ook hier geldt immers: voorkómen
is beter dan genezen.

Veiligheicbketen

De zogenoemde veiligheidsketen is een afgeleide van. de causale keten en bestaat
uit vijf elementen:

• pro-actie: voorkom onveiligheid;
preventie:tracht,waä.rol'1veiligheid.niette voorl<omenis, de kans opeen
ongeval teverl<leinenen depótentiëlegevolgen te beperken;
mitigatie (ookwel: corrëd:ie):mochter tóchwat gebeuren, zorg dan voor
ma.atregëlëll die escalatie van .de ongewenste gebeurtenis tegengaan;
repressie: zórgervoor· dat de aanwezigen de mogélijkheidhebbell om zich
in veiligheid te brengen; indien de gevolgen dusdanig zijn dat hulp nodig is,
zorg. dan dat deze.zo adequaat mogelijk plaats vindt;
nazorg: herstel de oorspronkelijke· situatie.

•

•

Er bestaanverschil1ende manieren om de ongevalsprocessen in te delen. In de Lei-
draad Scenarioä.nalysewordt niet gesproken vanl'ëpressie,maar van zelfredzaam-
heid (of zelfredding}en hulpverlening. In het kader van zelfredzaamheid moet het
tunnelsyst;eem voorzieningen bieden aan de weggebruikers om zichzelf in veiligheid
te brengen. Hulpverlening kan plaatsVjndendoordehulp~erlenjngsdiensten, maar
soms ook door mëdewel'kersvan· de tunnelbeheerder of door de weggebruikers zelf
(bll.Jssenvan een k!eine brand).

LeidraadScenarioanalyseOngevallen in Tunnels
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Vlinderdasmodel

De keten oorzaken - Incident (of verstoring) -effecten wordt vaak weergegeven in
het zogenoemde vlinderdasmodel (zie Figuur B 1).

Oorzaken ====~ Incident

figUur B 1 Het vlfnderdasmodef

Het "linderd~l1'lo<:l~lw()rdtgelezen vanlin~$na~rechts. Het incident
staa.tCêntr~,Lin~ervanstaan<:leongevals()()ttakenenrechtsde effec-
~n ..Aan ••~i<:le.·zij<:len•••b~taan··aangrijpiogsPlJnten .•v()()r.het •.beïnvloeden

van ••het.verloop ..van ••de ••calJs~e.keten~•••Eoerzijds·gaat ••het.om •••het.vo()rkómen van het
inçi9~l'Itenêloderzjj<:lsomnaeenillcidenteen zo yeiligmogelijke afl60pte bewerk-
stel,igen.

Deonderverdetingin preventie (voorl<6menvan hetinddent),mitigatîe (voork6men
vanescalatie),zelfreddingen. hulpverlening kan •worden beschouwd· als een tamelijk
ruyv~••categ()risering, .Een·.ge"taifleerd~re ••beschouWing. van.·qe.ongevalsketen··
bre"gt.de ••concr~te .maatregelen·.:in •.beeld.

I
terugkeer naar een en ongestoorde

(verkeerslsituatie,

Het vfinderd~model· kan een kader bieden voor de optimale reductie van de risi-
co' s, DaarbiJ gelden de volgende basisprincipes:

11I zoek de oplossingen zoveel mogelijk voorin de ongevalsketen (preventie);
11I benoem verdedigingslinies en aangrijpingspunten voor maatregelen.
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ALAM

Bij het optimaliseren van de veiligheid wordt verder het ALARA-prindpe toegepast.
"ALARA" staat voor: As tow As Reasonably Achievable. Zeer vrij vertaald betekent
dit: "Gebruik in het hele ontwerptraject je verstand en kijk waar er met minimale
extra investeringen op praktische Wijze nog eXtra veiligheidswinst te bóekenvalt,
ook wanneer de constructie met een kwantitatieve risicoanalyse en een scenario-
analy:se is getoetst". Gewoon goed nadenken levert met weinig extra kosten vaak
een effectieve veifighëidsverbetering.

Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels
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3 Aanpak 'seenarloanalyse

3.1••••••••Afb~ening:••projectfasering

De~eleidraadjs spé<:ifiekgericht op scenarioana.iy~e~die· worqen. tjftgevoerd ten
tijdevanhetmaken van het definitief ontwerp.
Descenari0anal)'Se. wordt in .depraktijkechter voor uiteenlopende beslissingen ge-
bruikt: vaneen analyse die tijdens een vergelijking van varianten. wordt uitgevoerd
om<:le .'scores' van de verschifIende varianten in scenario's met elkaar te confronte-
ren.tofanalyses die moeten .leiden tot optimale afspraken voorcalamiteitenbesmj-
ding.

In"tabeIB.1. worden perprojectfase •enkele kenmerken van·de scenarioanalyse aan-
ge~ven, lnalgemenezinkanwordengesrelddatde mate vandetaifleringen
kWantificering van effecten en schade toeneemt, naarmate men. zich verder in.het
of'l~~rpproteS~if1dt. pit~efdtpokv()ord~ betrou\\fbaarheidvan de r~slJltaten,
aangezien deze afhangt van de betrouwbaarheid van de basisgegevens. Hoe groter
immers de marges en deonzekemedenin de basisgegevens, des te groter de onze-
kerheid van de uitkomsten van descenarioanalyse.

Uiteraard kan depral<tljk. anders uitpakken. Zo kan het bijvoorbeeld in. specifieke
gevaJlen nuttig zijn om al ineen. eerder stadium een enderdeel gedetailleerd uit te
werken en uitgebreid te kwantificeren. Echter, hierbij moetdan rekening worden
gehouden mefheUeit dat de resultaten betrouwbaarder worden· naarmate de ge-
gevens over het wsteem beter bekend zijn.

De mogelijkheden van een scenarioanalyse variërenperprojectfase, en kunnen als
volgt worden omschreven:

•• Verkennings- en planstudiefase: inventariseren van mogelijke scenario's en
indicatie van de aard en omvang van de gevolgen, op basis van algemene
kengetallen en schattingen. Scenarioanalyse als hulpmiddel bij een eerste
(onderlinge) vergelijking van alternatieven: kwalitatieve uitwerking van de
scenario's, op sommige punten eventueel aangevuld met berekeningen (af-
hankelijk van de specifieke eisen vanuit het project), Het technische voor-
zieningenpakket is dan vaak nog niet uitgewerkt.

•• Realisatiefase, maken definitief ontwerp: scenarloanafyse voor het verbete-
renvan defecl1nischeenotganisatoristhe maatregelen· en vootzieningenop
baslsvaneen deels kwalitatieve, deelskwantitatJeve risico-evaluatie. Verge-
tijkenmetbeschikbare normen, eisen en richtlijnen, Uitgangspunt is een
tunnelontwerp.
Wanneer het definitief ontwerp gereed is (bouwfase). kan de sceesnoána-
Iyseookgebrulkt worden als basis vooren/of onderdeel van. rampen~ en
calamiteitenbestrijdingsplannen. Uitgaande vaneen uitgewerkt technisch
\loorzieningenpakket ligide nadruk sterk ophef optimaliseren van de orga-
nisatorische maatregelen.

• Gebtuiksfase: in deze fase kan het gebeuren dat overwogen wordt het ge-
bruik van het tunnelsysteem te wijzigen. doordat bepaalde omgevlagsfao-
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toren ingrijpend veranderen (toenemende verkeersintensiteit, groter aan-
deel goederenvervoer, meeren/ofanderegevaarlijke stoffen, etc.). In der-
gelijke gevallen lullen bepaalde stappen van het analyseproces, en eventu-
eel ook van het besluitvormingsproces, herhaald moeten worden,

Tabel B 1 Kenmerken van scenarioanalyses in de loop van eenproieä

Gegevens Uitwerking Kwantifi- Betrouw-
cermg baarheid

fase
Activiteiten

Toepassing scenartoanalyse

I
I VerkennirJpfase
Voel1lnnut-en-noodzaak- Aangeven globale
discussie, aangeven veiligheidsconsequenties van
veiligfieidsproblematiek de altematieven
BeslÎsmoment besluit planstudie

Plan$t\ldiefase
vasueggen veiligheidsdoel-
steillrill:ln, opzetten
veiligfiekls<:oncept, vaststeUen
onhVi!rJlurrgangs-punten,
uitwlll'ken 1a1tematief

Inventariseren mogeUjke
scenario's en mogelijke
effi!<:ten,
onderlinge vergelijking van
alteml/.tieven,
eerste ontwerpoverwegingen
inzake ruimtebeslag en
veiligheidsmaatregelen

BeSllsmoment UltlIoeritlgsbesluit

Concretiserenl t>ptimaliseren
technische en organisatorische
veirrgheidsmaatregelen,
vergelijken met veiligheids-
doelsteHlngen en -eisen,
detaillering maatregelen en
ontwikkeling calamiteiten-
bestrijdingsplannen (cbp'en),
opstellen cbp'enen vastleggen
afspraken met
hulpverleningsdiensten

Beslismoment Vrijgave voor gebruik

Reali$átIefllse
DOO~Openontwerpproces
M~ definitiéfoniwerp
Aanvragen I verlenen
bouwvergunning
Bouw
Opzetten beheersorganlsatie
Opzetten veiligheidsbeheers-
systeem

Gebrullcsfase
Uitvoeren
veilig/leidsbeheers-
systeem

Eventueieherbalin~ van
eerdere analyse$;blJ
wjjZigin~ngebruik of
constructie,
oefenen rampbestrijding

Leidraad Scenarioanalyse Ongevaäen in Tunnels
Deel ·1: Wegtunnels Bijlagenrapport

Kengetallen
Schattingen

Vrgerende
afspraken bij
hulpdiensten

gedetaiieerd gedetalIeerd groot

As built
g(!gl:lvellS
Acfuêle
situatie
Geplande
w.ijzigln~n
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4 ScenarioanalS'seteam

na~'olg;en(ie piarajgrafen worde:n elementen uit de in het hoofd rapport ge-

Hoofdrapport
Instructie :2
Instructie 3

Onderwerp
Actorenanajyse
Verdeling van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden

Rijicsw'ate:rst!l.at,soms een provincie, een

het tunnetveiligheids-

partijen.

indruk van de par-
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TaJ:ieIB 2 Voorbeeld van een actorenanalyse

Doel korte termijnPartij. actor

Initiatiefnemer:

Rijk, bijvoorbeeld

I;:~~:~~~~~-
w~r:

Beslissers:

Vergunningverlener:

Lokil<lJbestuur (be~
voegdgezag):

Adviseurs:

HUlpverlenings-
diensten:

Overige adviseurs:

Uitvoerders:

Bouwer I uitvoerder
(directievoerder) :

Bergers:

Doel lange termijn

Optimalisatie van ver-
voersstromen.

Handhaven vanlandehjk
vastgestelde normen (mi-
lîeu, veiligheid, waterbe-
heer en dergelijke).

H~ha~nglverbetering
woon-/werkkllrnaat ge-
meente. Verbetering loka-
le veiligheid en/of rnillel.l.

UitVoering van het veilig-
heidsbeleid en de hulpver-
leningstaken.

Afhankelijk van rol
Comrnercieêlbelang;

Het bouwen van intra-
strudurele werken vol-
gens vanfevoren vastge-
steldespedfitatles;
Commercieel belang

Exploitatie van een m
meer tunneis en/of ande-
re. infrastruttuur.

Comrnerciêle dienstverle-
ning bij verkeersongeval-
len.

Realiseren of verbete-
ren van een transport-
route.

Erop toezien dat tunnel
voldoet aan eisen.

Verbetering verkeers~
afwikkeiing. Handha-
ving openbare orde.

Adviseren van Bevoegd
Gezag over de toerei-
kendheid van het voor-
zieningenniveau in de
tunnel.

Adviseren van hun
opdrachtgevers.

Bouwen van een tunnel
volgensafsprai<en (~id,
budget, kwaliteit).

Uitbreiding van de
exploitatiemiddelen
(investering).

Communicatie rond
ongevalk!n zodanig
inridlten dat(zo vroeg
mogelijk) inschakelen
bergers is gewaar-
borgd.

leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels
Deel 1:wegtul1nels Bijlagenrapport

(potentlêle) Bijdrage aan
seenarloanalyse I rol in pro-
Ject

Beslist over voortzet-
ting/realisatie tunnelbouwpro-
jed;
Bouw van een tunnel;
leverancier gegevens.

Beslist over vergttnning~-
vraag; Toetsen van ontwerp,
bestekken etc.: Inbreng kennis
vergunningverlening.

Beslist overboUWëeJl ge~
j:)ruiksvergunning.
Inbreng bestuurlijke rand-
voorwaarden.

Advies uitbrengen aan Be-
voegd Gezag;
Deelname aan overleg, ge-
vraagd en ongevraagd leveren
van technisch'inhoudelijk en
orgllnlSatorisch adVies;
Inbreng kennis hulpverlening

Opstellen van inhoudelijke
rapporten I ádviezen.

Aanleveren randvoorwaarden
bQuw tunnel;
ToeziçhtQpde boowen
handhaving van gemaakte
afspráken.

In exploitatie nemen vande
tunnel
Aanleve~n randvoorwa.arclen
exploitatie <beheer I bedie-
ning).

Aanleveren randvoorwaarden
bergingsactMteiten.
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PartiJ,actor Doel lange termijn Doel korte termijn (Potentlêle)iJiJdntge aan
scenarioanalyse / roUn pro-
ject

Handha~ng/verbetenng
woon-/werkldimaatpro-
virlde; Verbetering van
r~()naleveiligheiden/of
milieu.

H~dha~ng/verbetering Verbetering in de eigen Inbrengprovirldaal-
wóoo-/werkldimaat bwr- gemeente. bestuurlijke randvoorwaarden.
gemeenten;Verbetering
van regionale veiligheid
en/of milieu.

Minlst:eries{V&W, Uitvoering beleid.
V~()M.llZK):

Verbetering verkeers-
afwikkeling op regio-
naal niveau.

Inbrengprovindaal-
bestuurlijke randvoorwaarden.

Uitvoering project bin- .Toets aanbeleidsvoorwaar-
nen beleidsdoelen. detl,wettelijkeeisen.

Publieke tribune:

Gebl'tll1<e~infra-
strurtüur.

OmWonenden:

KwalitatlefhoQgwaardig
transport.

Realisatie/onderhouden
van prettige leefomge-
ving.

Belangengroepen: Belangenbehartiging.

Inspraak.Snellererou1evemA
naarB.

Vermindermg overiast; inspraak.

Belangenbehartiging. Inspraak; Druk op politiek.

4.2Verdelins"an taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

voórhetuitvoerel'l vaneen scenarioanalyse moetellanalyseactiviteiten worden uit-
gevoerden keuzes worden gemaakt. Wie daarbij wat doet, is mede afhankelijk van
deol11standigheden binnen en in de omgeving van een projectteam van een bouw-
project.

Hett>ê'angrijkst~~atbinnenhrtprojecfde taken, verantwoordelijkheden en be-
v~g~heqen('t\lf3~efl) inzake descenarioanalyseopeenrijwor<:ien gezet en dat
wordfbeslist, aan wie deze worden toegewezen,
l?~9pqta.çljtaaryh~tteam harigt hiermee samen. Behoren bij\(()()rbeeld de volgende
taf<ellfotdeopcfraçot:

-Forrm.derenvan veifigheidsdoeJen(stap 0, instructie 1uit de leidraad)?
• BerlenlMl1van aanvullende maatregelen (stap 4, instructie 4 uit de lei~

draad)?
Qpniéuwuitvoeren· van(;le scenarioanatysemetdéaarwutlende maatrege~
fen, om deeffectiviteithiervanfe toetséll(i<:iél11)?

Hieronder is de taakverdeling aangegeven die als uitgangspunt heeft gediend voor
de leidraad Scenarioanalyse <TabelB 3}. Deze kan tevens worden gezien als een
illustratie van het bovenstaande.
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Binnen de Leidraad worden de volgende rollen onderkend:

Projectteam Projectteam van het tunnel-
bouwproject; opdrachtgever
van de scenarioanalyse.

Een eventueel bestaand veiligheidsoverleg
wordt gezien als onderdeel van het PI.

Scenarioanalyseteam Uitvoerder van de scenario-
analyse.

i?enklein en slagvaardig team, waarin de be-
langrijkste expertises zijn vertegenwoordigd.

Begeleidingscommissie Toetser van de scenarioana-
Iyse.

Commissie van wijze mannen en vrouwen ft die
de belangrijkste keuzes van het team toets!:.
in de Be zijn indien moge6jk alle expertises
vertegeowoordigd,en In ieder geval vertegen-
woordigers van de initiatlememeren alle beslis-
sers binnen het project.

Adviseurs Daar, waar tljdensdeanalyse de behoefteont-
staat aan een expertise die niet is vertegen-
wOOrdigd.in.·scenarlöana!yseteam.ofbegelei'
dingsrommissie, klinnenel<têmeadviseuB
worden ingesChakeld.

In deel A van de Beleidsnota TunnelveiUgheid (zie ook 1.1 in dit bijlagenrapport) .is
sprake-van·een expertgroep. De expertgroep wordt in de·IO()p van het project een
aantal keren ingeschakeld om een zwaarwegend advies te geven over veiligheidsas-
peden bïnnèn het project. Met de BegeleidingscommiSsie wordt NIET deze expert-
groep bedoeld.

De expertgroep zal een advies uitbrengen op basis van alle op dat moment relevan-
te veîtigheidsstudies die in het kader van het onderhavige project zijn opgesteld,
waaronder een afgeronde scenarioanalyse. Vervolgens neemt het bevoegd gezag
een beslissing op basis van de stukken inclusief het advies van de expertgroep. In
Tabel B 3 zijn deze rollen niet opgenomen, aangezien zij pas in beeld komen na af-
ronding van de scenarioanalyse.

Tabel B 3 Taakverdeling Scenarioanalyse (voorbeeld)

Taken In scenarloanalyse 5cenarloanalyseteam Begeleidingscommissie Projectteam

• • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • ~ * • • • ~ • • • • ~ * • • • • • • ". • • • • • • • • • • ~ • • ~ • • • • • • • • • • •

Taken voor de verschUlende teams
opstellen

Scenarloanalyseteamen eventueel
I begeleidingscommissie formeren en
opdracht geven

Formuleren van veiligheidsdoelen

Uitvoeren

Uitvoeren

Formuleren van toetscriteria Uitvoeren

Toetsen aan Beleidsno- InfofTTlatie aan-
ta (deel A en B) leveren

Toetsen aan veilig-
hetdsdoelen

Voorbereiden

IBeschrijving tunnelsysteem

I:::~="
Uitvoeren Informatie aan-

leveren

Overleg met project-
team waar nodig

Uitvoeren Toets aan selectiecrite-
ria

Op afroep assis-
teren

Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels
Deel 1: Wegtunnels Bijlagenrapport
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TaQnin scenarioanalyse SCenarioanalyseteUt BegeleidJnpmmmissie Projectteam

Uitwerking van scenario's Uitvoeren, wAAr Op afroep assisteren
nodig met hulp van
be~leidin~(X)mmis-
sje,projectt&am en
e>demedesktlndigen

Op afroep assis-
teren

IIr~·.van •.de ••resu!taten ..•.aan .•de •.toetScti- Uitvoeren

B(l99r~ling ofveilignei<1sdoelellw(»'- ~ ~ Gezamenlijk uitvoeren -7 -7
den bereikt

l3edenken van aanvullende maatregelen Uitvoeren
(lndleflOnderdeel vanopdtacl1f)

s~~an~.!:>p ••~Î$.·Yan:.aange~~ Uitvoeren
te.~litnbesctlrij~ng·a,b •.fol'$.van:
effeçtiviteit·aanvullende ••ma<itrMeien
(illdlElnonderdeel van opdraèht)

~pwrtage
S<:eijliloanllljse ••gereed·cOrifolTn.·op-
draCht?

Toetsen

Beslissen
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5 Toetscriteria(stap 0)

in de navolgende paragrafen worden elementen uit de in het hoofdrapport ge-
noemde instructies nader toegelicht:

Paragraaf
5.1
5.2

Hoofdrapport
Instructie 1
Instructies 2 en 3

Onderwerp
VeiHgheidsdoelen
Toetscriteria

5.1 VeiJigheidsdoelen

DeeLB van de Beleidsnota Tunnelveiligheid bevat veiligheidsdoelen. veiligheidseisen
en veiligheidsmaatregelen. De veitigheidseisen zijn afgeleid uit deveiligheidsdoelen
en hieruit zijn weer de maatregelen afgeleid (Zie Figuur B 2). Binnen deel B van de
Beleidsnota bestaat nog ruimte voor interpretatie door het projectteam. onder meer
omdat niet alle eisen en maatregelen in alle situaties van toepassing zijn.

BeleidsnotaTunnelveiligheid,
Deele

Figuur B 2 Samenhang van veiligheidsdoelen, veiligheidseisen en veiligheids-
maatregelen in de Beleidsnota, deel B,

In FlguurB 3 is de plaats van de Beleidsnota (deeIB) weergegeven in het· proces van
scenarioanalyse,Qe scenarioarJalyse, zoals die in hoofdstuk 3 VarJde Leidraad zelf is
gepresenteerd, is hiertoe gecombineerd met FiguurB 2.

LeidraadScenarioanalyseOngevaJlenin Tunnels
Deelt: Wegb.mnels Bijlagenrapport
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Figuur B 3 Plaats van veiligneidsdoelen, -etsen en
nota (deel B) in de scenarioanalyse.

uit de Beleids-

AllereersHormuleert het .scenanoanalyseteam de .toetscriteria. (stap 0) op basis van
de veiligheidseisen. Oe (geTnterpreteerde) veiligheidsmaatregelen wordenopgeno-
mertin de beschrijving van het tunnelsysteem(stap 1van de scenarioanalyse).
Na.cJt .•selectie .~an••de .•sce~ari()·s •••(sta~•.2)•••~n•••~e ••Ui~erkin~ .•eryan .•.(staPS) ••wordt •.ten
slottebeoordeejcfof hettunneISYste~myoldoetaat1d(;tgetscriteria r. en of daarmee
tevens wordt voldaan aan de veilighejdseisenen de veiligheidsdoelen(stap 4).

Ten tijde van het verschijnen van deze Leidraad is deelB van de8eleidsnota nog
niet. afgerond .:vvann~r ••dat·.wel ••het ••geval ••is••.kan·.volgens.de.·hjervoor beschreven
metn()Qe.·worden. gewerkt .•••een.volgende ••versie .van·.de•••leidraad.zal ••h~raan ••worden
aangepast. Tot die tijd moetbinnenhetprojectinvuliingwordengegevenaanvei-
ligheidsdoelen, -criteria en -maatregelen.
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Gezien het belang van velligheldsdoelen voor de waarde van de scenarioanalyse.
wordt aanbevolen om

• de veiligheidsdoelen in.overleg. met het projectteam op testelfen.
Indien reeds conform de Beleidsnota (deel A) wordtgewerkt,zljn veilig..
hetdsdeelen al in een eerder stadium vastgelegd. In dat geval moeten hier-
uit dre doelen worden geselecteerd, die getoetst moeten worden door mid-
del van de scenarioanalyse;

• zowel de doelen als de ervan afgeleide toetscriteria voor te leggen aan de
begeleidingscommissie (indien deze er is) om deze te toetsen.

!I! WAARSCHUWING !U
Denierna volgende .tekst is uitsluitend bedoeld. als een hulpmiddel pijhet formule-
renvan veiligheidsdoelen· en toefscriteria. zolang de Wet ART nog .niet van kracht
is.
Elkafzonderlijk scenarioanalyseteam zal tot die tijd metgrote zorg zelf veiligheids-
doefen en toetscriteria moetenfonnuleren, eventueel met behulp van de suggesties
in deze bijlage.

Uitgangspunt van de veiligheidsdoelen voor de scenari0ai'lalyse is het éllgemene
veiligheidsdoel van het project dat getoetst dient te worden door middel van een
sceniMioanalyse, Het accent van de scenarioanalyse ligt (lP zelfredza.a.mheid en
hl.dpverlening. Hierbij Is het optreden van een.inddenteen gegeven.
Hefalgemene doel kan dan bijVoorbeeld zijn: Het tunoelsysteel11· is erop gericht dat

• zo mogeUjkailetunnelgebruikers ongedeerd de tunnel kunnen verlaten. al
dan niet met hulp;

• de materiële. schade beperkt blijft.

Allereerst dient dit weinig concrete algemene doel bruikbaar gemaakt te worden
voo.r.·..•.d.esce...o.a.rioan....alyse.. L...etd hiervoor meer spedfiek.e vei/i.gheids.do.....elen af van het. , ... , ., ..... " ,.. ".,.'... .

algemene veiligheidsdoel.Dit kan bijvoorbeeld door het opsplitsen van het doel
naarde ongevalsprócessen.

VO()fbeelcil:lf\van. veiUgryei!isdoelen,.afgeleid· van het algemene doel:
HeftuRnelsy$teem{construçtie,· inrichting. en orga.niséltie)is geriçht op

.1. snelle en .correcte d~tec:tieNanbedrelglngén doordeoperafor
snelle alarmering van de operator door de weggebrtliker

3. het - door de operator - snelde juiste maatregelen nemen die een even-
tuele escalatie voorkómen of beperken

4. snelle en correcte alarmering en instructie van de weggebruikers door de
operator

5. een adequate responstijd van de weggebruikers (vanaf start bedreiging tot
start vluchten)

6. de juiste en voldoende middelen voor de weggebruikers om te voet een
veilige plaats te bereiken

7. snel ter plaatse van het incident zijn van de hulpdiensten
8. de juiste en voldoende middelen om niet of verminderd zelfredzemen naar

een veilige plaats te brengen (door de hulpdiensten)
9. de juiste en voldoende middelen voor de hulpdiensten om de effecten (bij-

voorbeeld brand) van het incident te bestrijden.

LeidraadScenarioanalyseOngevallen in Tunnels
Deel 1:Wegtunnels Bijlagenrapporl:

Pagina19 van 89
Mei·2004



Deil"l"ulling van termen als 'snel', 'adequaat' en 'voldoende'n1oetbij een dergelijke
HjstplaatsvindenbiJhetforrnuleren van detoetscrtteria. hi\eer voorbeelden van vei-
Iigh~i<i$do~len.·zijn••te··vinden· in.·de·concept-aelE1idsl'lota·.deel.·B
(~.tunnelveingbeid .•rlI);

5.2.·.· •.·Toetstl'iteria

Natletformuleren van de veiUgheidsdoelen meeten.ëëré worden verfijnd tot toets-
criteria.

Hiertoe wordt elk van de veiligheidsdoelen voorzien van één of meerdere toetsvan-
abel~n~ De hamvraag is:··Hoe kunnen we bepalen of dit doel wordt bereikt? .
Detóetscriteria, die één op één aan de toetsvariabelen worden gekoppeld, moeten
nart1~lijk, in tegenstelling tot de veiJigheidsdoelen, meetbaar zijn met behulp van de
uitgéwerkte scenario's. Toetscriteria moeten voldoen aan het SMART-principe:
Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch - Tijdgebönden.

Hieronder staan enkele voorbeelden. Een toetsçrlterium heeft per definitie betrek-
kingHP<i~W(l.l'laJ)'ser~l'lil'lçi<iel'1~çenario's, die in stap 2 .van de sqmarioa.l1al)'se
W9f~en.·••gesel~cteer<i.·en·.·.•·.beSd-lrevE1n·

N.B.: Deze voorbeelden kunnen niet zomaar op elke tunnel toegepast worden en
zijn uitsluitend bedoeld als illustratie van wat met een toetsçriterium wordt bedoeld!

1. De tunnel operator drukt de calamiteitenknop in maximaal n minuten na
het ontstaan van de bedreiging.
Hier is de toetsvariabele: De tijdsduur vanaf het ontstaan van de bedreiging
tot het indrukken van de çalamiteitenknop door de operator.
Het toetsçriterium is: maximaal n minuten.

2. Na alarmering zijn brandweer, ambulance en pontie binnen de voor de
hulpdiensten geldende norrntijden ter plaatse aanwezig. (Spedfiek maken
voor de tunnel)
De hulpdiensten kunnen vanaf de tOE!:gangtot de tunnel binnen tien minu-
ten veilig bij de plek van het inddent komen, met de voor de bestrijding
van het incident noodzakelijke mensen en middelen (zoals in andere criteria
gespecificeerd) ..(Spedfiek maken v()Or de tunnel)
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6 Beschrijvingtunnelsysteem(stap 1)

In de navolgende paragrafen worden elementenult hoofdstuk 6 van het hoofdrap-
port nader toegelicht:

Paragraaf
6.1
6.2

Hoofdrapport
In~iding
Instructies

Onderwerp
Systeernbeschrijving
Systeemvariabelen

6.1 Systeembeschrijving

Bouwwijze

De kosteneffectiviteit van de veiligheidsmaatregelen hangt af van de bouwwijze
van tunnels. Bij zinktunnels kan de afstand tussen vluchtdeuren relatief goedkoop
worden verkleind. Bij boortunne1sis dit echter veel kostbaarder (dwarsverbindingen
naar een andere tunnelbuis of schachten naar het maaiveld zijn erg duur).

Geometrie en inrichting

Bij geometrie en inrichting van de tunnel gaat het om de afmetingen van de tunnel,
de (rijstrook)indeling, de vluçhtwegen en de aanwezigheid van voorzieningen en
installaties (ventilatie,riotering, verljçhting, hulpposten. slgnalenngsystemen.: et ce-
tera).

omgeving

De tunnel is geen geïsoleerd systeem en heeft een plaats in.zîjn omgeving. Deze
omgeving kan bijvoorbeeld zware industrie bevatten, wat een aanwijzing kan zijn
dat bepaalde stoffenlTlet hogere waarschijnlijkheid dan gemiddeld dooreen weg-
tunnel vervoerd worden. De aanwezigheid van een pretpark· in de bilt.lrt zegt iets
over de waarschijnUjl<hétdva.neen Ongeval waarbij diverse bussen met sthoolldnde-
ren betrokken zijn. Een complexe verkeerssituatie vlak na ofineenwegtunnel (ver-
keersplein, in-en uitvoegstroken) vormteen verstoring van hetn9rrnaleverkeerspa-
troon. Bij meervoudig ruimtegebruik moet rekening lIVordel1gehol.ujen met de
doorwerking vaneen tunnelincident naar de bovenbouw. ·ln de scel1arioanalyse
dient hier aandacht aan besteed te worden.

Veiligheidsorganisatie

Ookdevei/igheidsorganisatie dient beschreven te worden. Aangegeven moet wor-
den boe toezicht gehouden wordt op de tunnel, waar de operator zich bevindt,
wel~einfurmatie hij krijgt en welke interventiemogelijkhedenhij heeft, Verder valfen
onderdit punt onder meer de communicatie met de hulpverleningsdiensten, de
aa.l1njroutes en -tijden en de hulpverlening op zich (instructies, procedures, etc.).

LeidraadScenarioanalyseOngevallen in Tunnels
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6.2 iSysteel1'lvari.,len

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van TabelB 4. Afhankelijk van het tunnelent-
w~rpenvan de te beschouwen toetsvariabelen wQrdteenselectiegemaakt uilde
labelen wordt dit eventueel aangevuld met andere systeemvariabelen.

geen / inhaalverbod / aparte rijstrook gescheiden
door barrier / aparte verkeerskoker / anders

geen / STEP...f>arrier/ geleiderail

Tabel B 4 Overzicht van systeemvarfabelenen mogelijke waarden

Algemeen

Systeemvariabele Mogelijke waarden, toelidlting

1 type tunnel

2 moda6teit

3 geometrie:

zink / boor / in-situ

weg

aantal verkeel'$buizen

rniddenkanaal aanwezig

aantal rijStroken per buis

yluçhtstr°okaanwezjg

6 verkeer

7 sdJeidingrijridltingen (bij tweerichting-
verkeer)

8 sdJeiding goederenvervoer

ja/nee

jalnli)e

éénriçhtings-Itweeril;:htingsverk"r

dubbele asstreep / barrier / anders

12 noodstroonnYO('rz~llling

14

15
JO spits

dag
JO nadlt

16 goederenvelV~r(totaal)

vtgldag

vtgluur

vtgluur

vtgluur

vtgldag
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Algemeen

SysteemvarIabeIe Mogelijkewaarden. toelichti",

17 gevaarlijke stoffen (vtg/jaar) vtgljaar
evt. per stof categorie: LF1-2; LT1-6; GF1-
$; GT1-7; explosieven

18 bestemmingen nabij tunnel beschrijven (bijvoorbeeld woonwijk, kantoren,
industrie, sportpark)

19 verkeersknooppunten nabij tunnel beschrijven

20 evenementen nabij tunnel beschrijven (bijvoorbeeld popconcert)

21

22 Detectie en signalering

SysteemvarIabele Mogelijkewaarden Output

• snelheidsdetectie ia I nee signaal I AOC2; reactietiid ... 5

temperatuurdetectie ia / nee signaal I AOC; reactietiid ... 5

• rookdetectIe ;a;ooe? I nee signaal! AOC; reactietiid ... 5

• CO-detectie ia /nee signaal I AOC; reactietiid ... 5

• hoogtedetectIe ia I nee signaal I AOC; reactietiid ... 5

• detectie gevaarlijke stoffen ja; hoe? (voertuig- signaaI; reactietijd ... 5

detectie I gasdetec-
tie) I nee

ladingvolgsysteem ia I nee signaal; reactietijd ... 5

camerabewaking (CClV) ia I nee signaal; reactietijd ... 5

• intercom hulppost ia I nee signaal; reactietiid ... 5

anders, nl.. ... ia I nee signaal I AOC; reactietiid ... 5

Verkeersgeleiding

I SysteemvarIabele Mogelijkewaarden Bediening

I~~.. ~i~n~~n'~ ~~~r~~; 'i~~.~~~ ~~~~~~~~~~.;~~~;';e~~i~~i;~ :.'. '5' ..

24 attendering weggebruiker ia (hoe?) I nee standaard I operator; reactieti1d· ... 5

25 afkruisen rijstroken ia I nee handmatig / CK I AOe; reactietiid ... 5

26 afsluiten tunnelbuizen VRi / VRi + slagbo- handmatig / CK; reactietijd ... 5

men

27

28 ventilatie

29 blusmiddelen in hulppost voor wegge-

ia I nee
ja I nee

handmatig I CK I AOe

2 Automatisch OpstartCommando

3 Calamiteitenknop

Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels
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Mitigatie

Systeem variabele Mogelijke waarden - Bediening

30 blusmiddelen in hulppost voor brandweer ja I nee

31 tunnelcompartlmentering ja I nee

32 automátiSchebrandbestrijding j;i I nee

33 hittewerendebeldeding ia / nee

34 afvoer en opvang van vloeistoffen

35

Zelfredding

Systeemvariabele

36 attendering vveggebruiker

zoja, hoe:

37 evacuatie

• vluchtweg

breedte Vluchtweg

• h.o,h.,.afstandvluchtdeuren in
buis

hart,.op·hart afstand tussen
vluchtdeuren '

• aanduiding vluchtdeuren

• breedte vluchtdeuren (m)

vluchtdeuren vergrendeld

38 verlidlting vluciJtweg

39

capaciteit

AI\()gelljkewaarden

ja I nee

. luidspreker
inbreken op radiofre·
quentie
Voorgeprogrammeerde
omroepbericht1::n

handmatig/CK"; reactietijd s

hándrnatlg I Cl<: reactietijd s

Bediening

standaard ./operator;
reactietijd .i. s

mRJdenkanaal/ niet reactietijd ... s
inddentbuis / anders,
nl

visueel/audio

ja l nee

ja / nee

m

m

m

m

handmatig / Cl< / ADCS;
reactietijd,. ;s

harlf.JrBatigj CK I ADC;
reactietijd ... s

Hulptlerlening

Systeemveriabeie Mogelijke waarden Toelldltl:ng
I .

40 alarmering meldkamersOHD

41 aanrijroute en -tijd

4 Calamlteitenkl10p
5 Automatisch OpstartCommando

Paglrnt44 van 89
Mei 2004

jal nee

ini:identbuis / niet
inddentbuis

ja I nee

signaal I operator; reactietijd ... s
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Hulpverlening

$)'St.nw.l'labeJe

44 procedures hulpverlening

• communicatie

• regie

• verkenning

slachtofferhulp

brandbestrijding

afvoer gewonden

• opvang evacués

instrueren tunnelgebruikers

• oefenplan

anders, nl.

45 ...

Herstel doorstroming

S)'Steelmlal'la.bele

46 procedures be.rgiog voertuigen

47 procedures herstel tunnel

48

caJamiteitenplan
beschrifven

ja I nee
fa I nee

ja I nee

ia nee

fa I nee

ia I nee

ia I nee
fa I nee

fa I nee

MogeliJke.waarden Toelichting

ia I nee
fa I nee

Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels
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7 Selectie relevante seenarlo's ·<stap ·2)

Inde navolgende paragrafen worden elementen uit de in hethoofdrapport ge-
noemde instructies nader toegelicht:

Paragraaf
7.1
7.2

Hoofdrapport
Instructie 1
Instructie 2

Onderwerp
Voorbeelden van scenario's
Escala.tie

7.1 ••Voorbeelden van scenario·s

Voor mogeJijkescenario's is hier geput uit een drietal eerdere studies die samen een
red~lijkuitpllt:tend. ~eldgeven van de mogelijkheden:

• MAVIT scenario's tunnelincidenten· (DHV) [2].
• Scenarioanal}tSevandeoverkappingsvartanten voor de A2leidsch.e Rijn

(TNO·MEP)•.[3].
• DetermilÏistischeanalysevöördetunnels in de A73-ZuidteSwálmenen

R.oerrnond (Bockholts) [4].

In Ta.bel B5staan van elke studie de gecOdeerde scenario's 2odarnggerangschikt,
dat vergelijkbare scenario's makkelijk kunnen worden herkend.

N.B.: De codenngen komen overeen met de nummering zoals deze in de betreffen-
de studies zijn toegepast, niet met de in deze Leidraad gehanteerde scenariocatego-
rieên,

Tabel 85 Overzicht van scenario's uit een drietal studies [3, 4, 5J

[2] MAVlT (PHV> [3] A2 LeidsdIeRIJn (TNO-MEP) [4] A73.Zuld Swalmen en Roermond
($odd1olts)

fllevormlngadlter
stilstaal'ldvoertlJlg
(êénlidlting)

2 filevormingadlter 4 personenautobrand
brandendepe.rsonen-
auto (éénrichtingsyer-
keer)

3 fll~ormil'lgadlter 5 buslvrachtautobrand (i.c,
brandende vtachtauto vradltautobrand)
(ééllrichringsverkeer)

3 filevormingachter 5 buslvrachtautobrand (i.c.
brandendevtachtauto vrachtautobrand)
(eénlichringsverkeer>

4 fllevorfflingachter 2 ongeval met uitsluitend
botsing (éénrichtings- materiêleschade (UMS)
verkeer)

A.O.1 pech

C.1.14 brand Îl"I een personenauto
waaradlter zîdl een filevormt

C.1.15 brand in een vrachtauto waar-
achter zich een filevormt

C.1.16 brand in een vra<ihtautomet
ladingwaarachter zicheen file
vormt

AO.5 lichteaanrijding (UMS)
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12JM.o.VIT (DHV) [3] A2 LeidsdieRijn <TNO-MEP) (41A'13,.Zuid Swalmen en Roermond
(Bockholts)

5 'filevorming na lekka-
I~vanbrandbare stof
{éérll'ichtil1gSverkeer)

6 filevorming na lekka-
getoxisdle stof (i.c.
gas> (éénriChtingsver-
keer>

voertuig botst op file 3
(~nlichtingsv~eer)

voertuig botst op file 3
(éénrithtingsverkeer)

personenautoin 4
brand na botsing op
file

9 vrachtauto in brand
na botsing op flle .

9 . vrachtauto in brand
na botsing op flle

10 vrijkomen van brand-
bare stof na botsing
op flle

11 vrijkomen van toxi-
sche stof O.c. gas> na
botsing op file

12 filevorming na brand
in personenauto
(tweerichtingsverkeer>

13 filevorming na brand
In vrachtauto (twee-
rithtingsverkeer)

13 filevorming na brand
in vrachtauto (twee-
ridltingsverkeer)

letselongeval

letselongeval

personenautobrand

5 bus/vrachtauiobrand (i.c.
vrachtautobranc:l)

5 bU$Nrachtauil>brand (i.c.
vrachtautobrand)

10 ongeval met vrijkomen
toxisch gas

Leidraa,dScenartoanalyse OngevaHen in Tunnels
Deell:Wegwl'lnefs Bijlagenrapport

D.3.1

D.4.4

lekken van brandbare vloeistof
uit tanl<aiuto

I
lekken van onder druk tot vloel- i
stof verdichte toxische gas

B,0.8 kettingbotsing

B.0.9 aanrijding in de file

CM 4 brand in een personenauto als
er al een flle staat

C.2.15 brand Ineen vrachtauto als er al
een file staat

C.2.16 brand in een vrachtauto met
lading alser al eenflle staat

0.3.1

D.4.4

lekken van brandbare vloeistof
uit tankauto

lekken van onder drul<tot vloei-
stof verdichte toxische gas

C.1.14 brand in een personenauto
waarachter zich een file vormt

C.1.15 brand in een vrachtauto waar-
achter zich een file vormt

C.1.16 brand in een vrachtauto met
lading waarachter zich een flle
vormt

B.O.7

B.0.8

B.0.10

A.0.5

B.0.9

D.3.1

D.3.2

ernstige aanrijding met mogelijk
beknelden

kettingbotsing

aanrijding frontaal (tweerich-
tingsverkeer) (in casu 2 vracht-
auto's>

lichte aanrijding (UMS)

aanrijding in de file

lekken van brandbare vloeistof
uit tanl<aiuto

explosie dampluchtmengsel na
lekken vanbrandba.re vloeistof
uit tankauto
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I l2} MAVIT (DHV)

1 .
I

16 Vrijkomen brandbare
stof na botsing In
wegtunnel met twee-
richtingsverkeer

17vrljkomen toxische
stof (i.c. vloeistof) na
botsing (tweerich-
tingsverkeer)

31 filevorming door wa-
teroverlast (éénrîch.
tingsverkeer>
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~lA2LeidsdieRiJn· CTNO-Me»{41 A13-Zuid Swalmen en RoermOnd
(Boc:khoIts)

verkeersverstOlingzonder
schade (bijvoorbeeld te
hoge lading)

5 bus/vrachtautobrand O,c.
busbrand)

5 blJslVrachtautobrandO.c.
busbrand)

., LPGBlEVE

7 LPGBlEVE

8 lPG gaswolk

0.33 brand vloelstofplasna lekken
brandbare vloeistOf uit tankalJto

E.3 volstromen Van de tunnel

A;O.4 schaderijding (te hoog)

C.1.17 brand·in.een.autohus.waarach-
ter zich een file vormt

C2.U brandilleen,a.utohusals. er al
een filestu't

0.4.1 koucie BLEVEvan Qflderdruk
tot vloeistof verdichtebrandba-
re gas

OA.2 warmeBLEVEvanonder druk
tot vloeistofverdichtehrandba-
re gas

0.4.3 gaswolkexplosiealsgevolg van
lekken van·Qflderdruk tot vloei-
stof veràichtebrandbare gas

A.O.2 verlies vanlaciing

A.O.3 object oPJij~

A.O.6 verkee~ltlcidentvoorblj de
tunnelwil:ardoOdiles in de
tunnel Ontstaan

B.O.11onllV~lIVl)r<Jingvaneeninzit·
teóde

B.O.12 fle~rs/voetg~gerslloslopende
dieten

B.0.13 SP09krijgc:r
C1.1S bral'l(.:llnm~revoert:uigen

d09fbrandoverslag waarad1ter
zidleen .fIie..vormt

C.2.1S
al een

0.1.1

0.2.1

D.2.2 gaswolkexplosle als gevolg van
lekken vangäsflessllfi
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[21 MAvtT (DHV) BI A2 leidscbeRIJn (TNO-MEP) [41A7a·Zuid Swalmen en Roermond
(Bockbotts:l

0.5.1 lekken tankauto met tot vloei-
stof verdichte cryogene gas

0.6.1 massa-expiosielading van
vrachtauto met massaexplosie-
ve stoffen

0.6.2 explosie lading van vrachtauto
met snel ontploffende stoffen
(brisantewerking)

E.1 terroristische aanslag

E.2 aardbeving

7.2 Escalatie

Esca.lîltievan een scenario iSmede afhankelijk van het tunnelsysteem . Aanwezige
technische en organisatorische voorzieningen en.maatregelen kunnen immers al·dan
niet escalatie voorkémen,

Een incident kan worden ingeleid door een voorafgaande verstoring in het ver-
keersbeeld. Voorbeelden van verstoringen: spookrijder, incident\loorbij tunnel, on-
welwording inzittende, wateroverlast, object op rijbaan, fietsers I voetgangers I
dieren op rijbaan, pechgeval, verloren lading.
Zulke verstoringen kunnen leiden tot een incident. Bijvoorbeeld: een spookrijder kan
leiden tot een frontale aanrijding. In een tunnel zonder tweerichtingsverkeer zal dit
de enige mogelijke oorzaak zijn van het incident 'frontale aanrijding'.

Vanesca/atie is sprake als na pech of een botsing brand ontstaat.
De eventuele· aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bij het incident·betrokken
voertuig speelt een belangrijke rol bij de mogelijkevervolggebeurtenissen.
Voorbeelden Waarbij gevaarlijke stoffen extra gevaar opleveren in combinatie met
brand: vrijkomen toxische gas- of dampwolk(bijVOQr~~ld doorschad~aan een
tankauto), lekken cryogeen gas, brandbare gaswolk, brandbare vloeistofplas.

Een volgende escalatiestap kanzijnbrandQversla.g. OokJndit stadium. is het van
bela.l'lgom te weten of ergevaarlfjke stoffen aanwezig zijn.
Voorbeeld brandoverslag zonder gevaarlijke stoffen: grote brandvan·meerdere
vQe~lJigelieneventueeflading.
Voorbeelden bral1doverslagrnét gevaarlijke stoffen: warme BlE\lE, massa-explosie,
vrijkomen gevaarlijke stoffen.

Het is niet gezegd dat de bovengenoemde volgorde altijd de volgorde in een scena-
rio is. De gegeven voorbeelden en factoren die een rol spel~n bijescala.tle, kunnen
wel in overleg binnen het team gebruikt worden om na te gaan wat een mogelijke
uitwerking van een bepaald scenario is.
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8· Uitwerking scenario's (stap 3)

In<fl;!navof~ellçl(;! paragrafen worden elementen uit de in het hoofdrapport ge-
o®mcJeinstr'uctll;!sl'lader toegelicht:

Paragraaf
8.1
8.2
8.3
8.4
8.11
8.12
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.13

Hoofdrapport
Instructie 2
Instructie 3
Instructie 4
Instructie 4
Instructie 4
Instructie 4
Instructie 4
Instructie 4
Instructie 4
Instructie 4
Instructie 4
Instructie 4
Instructie 4

8.1 .Tijdstappen

Onderwerp
Tijdstappen
Drie voorbeelden van een fotoalbum
Aanpak kwantitatieve modellering
Invoergegevens
Analyse van het vluchtproces
Vuistregelmodellen .voor zelfredzaamheid
Modellering van fysische effecten
- Fysische effeàenmodelfering van brand
- Fysische effed:enmodelleringvan verdamping
- Fysische effectenmodelfering van dispersie
-Fysische· effectenmodeIJering van een explosie
- Fysische ef'féctênrnddêlJeringva.neenBLEVE
letsëhnodëllering

Tijdstappenbijde uitwerkingva.n eenongella.Jsscenatio

o / ofvl~mo,"ng

einde
Het scenario eindigt zodra de tunnel weer in normaal bedrijf is en de rijbaan is vrijgegeven voor
verkeer.
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Met de in Tabel B6 aangegeven tijdstap pen kan flexibel worden omgegaan, afhan-
kelijk van het scenario en het benodigde uitwerkingsniveau.

Bijvoorbeeld: de detectie en/of melding en/of start zelfredding in stap 20 kan op
verschillende manieren worden ingevuld. Zo kan zelfredding al starten wanneer de
detectie nog niet heeft geleid tot een reactie, of wanneer er nog geen "officiële"
meJqing heeft plaatsgevonden.
Daarbijishet goed om de activiteiten helder af te bakenen, bijvoorbeeld .detectie of
melding. Detectie door de operator vindt in het algemeen plaats met behulp van
technische hulpmiddelen. De weggebruiker neemt een incident waar met zijn zin-
tuigen, en informeert dan wellicht detunneloperator, een hulpdienst of het centrale
alarmnummer ·112. In het laatste geval is sprake vaneen· melding.

In TilPeiB 7is een voorbeeld gegeven van mogelijke tijdstappen •bij de uitwerking
van een ongevalscenario.

Tabel87 Vooroeeldvan flexibel gebruik vanti;dsiappen

stap nr. Omschrijving Toellthting

o
1

Aanloop

Verstoring

Incident

start zelfTedding

Detectie

22 Melding

(Jechnisch) Mankementaan voertuig

VoertulgSÏQpt als gevolg van pech ..

Bestuurdetstapt uitompechgeval· te melden

Closed Circuit TV systeem springt aan bij registratie stil-
staand voertuig

Bestuurder stilstaande auto heeft even tijd nodig om
hulppost te bereiken, melding vindt plaats na de stappen
20 en 21

Bijvoorbeeld een andere weggebruiker die stopt om hulp
te verlenen

Afkruisen rijstrook door tunneloperator

Hulpteam tunnel ter plaatse

Verkenning door gealarmeerde polü:ie

Verkeer regelen buiten de tunnel door politie

Bergingsbedl'ijf arriveert om auto af te voeren

Vrijgeven rijstrook

10

20

21

30 Start interne hulpverlening

31

32
40 Startexteme hulpverlening

41

42

50 Einde scenario
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8.2 Drievoorbeelden vaneen fotoalbum

Atlevoorbeelden zijn fictief en berusten op niet bestaande gebeurtenissen. Daarbij
zijn VpOrde vool'beeiden de volgende aannames gedaan (het zijn geen default •.
waarden):

" Op een aantal plaatsen is gebruik gemaakt van vuistregels, bijvoorbeeld
veer hetaantala.llto·S op de weg enhetaantalinzittenden. Voor· het pecn-
scenario is .bijvoorbeeld grofweg aangenomen dat degemiddeide auto-
didltheid2auto's 125 mbedraagt (op twee rijstroken. dus per rijstrook 1
auto 125 01). Deze aanname is puur op gevoel bepaald.

• Voor het aantal inzittenden is in een spitssituatie gemiddeld 1.1 inzittenden
per auto aangehQlJd~n.Ditgetal zaiinand~rev~rke~rssitua.ties anders zijn
(vakantieverkeer··etc.).

• Voor de snelheid waarmee een file ontstaat is gebruik gemaakt van een-
voudige berekeningen. Opbasis van de tussenafstand el1sn~lheid van de
auto's en dereacties~~lheidvandebestuurderkan worden berekend hoe
groot deminimaleremvertragingmoet zijn. zodat de auto's op een bepaal-
de fileafStandvanetkaar tot stilstand komen. Vervolgens kan hieruit de
lengte van de file op een bepaald tijdstip wordenbepaatd. De praktijk wijst
uit <.tatfjl~jn spitsyçrl<eer zjçh :zeer snel ontwtkkelen, VandAArdat in één
van de scenario's is aangenomen dat de hete tunnel tot aan het incident in
cit<:a3 minuten vol staat.

Pagina 32 van 89
Mei 2004

L.eidraad Scenarioanalyse OngevaUenJn Tunnels
Bijlagenrapport Deel1:Wegtunnels



Legenda bij defotoalbums

hulpverlemng

aanduidingsîgnatenflg

In

berger

hulppost

kantonnier

ieneeskundige hulp

hulpverlener

brandweer (TAS)

signalering

hinderlijke situatie (foor rook en temperat\Hilr

Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels
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8.2.2 Scenario 1: Fotoalbum van eenpechgeval

stap 0: aanlooplverstoring
Aan hef begin van de .avondspits begint de verkeersintensiteit in de weste-
lijke buis (noord-7zuid) aJaardig toe te nemen (AAnname 1:ca~2 a.l,.lto·s/25
m). Een Oost ..Europees busje riJdtde tunnel in. Halverwege de tunnel valt
de oververhitte lTlotor na wat haperingen uit.

stap 10: incident
De bus (die .nog zo'n 80 kmlu reed) rolt nog enige tijd door en komt op de
opgaande helling tot stilstand. De bestuurder zet de bus .150 m voor het
einde van het gesloten deel aan dekant(t. = Os). De .bus blokkeert een deel
van de rechterrijstrook, zodat slechts één volledige rijstrook overblijft. Er
ontstaat direct een file (in :2~3minuten staat de hete tunnel bovenstrooms
van het incidentvol). De bestuurder ziet in eerste instantie geen. kans de
bus te verlaten en besluit te blijven zitten.

sta.P20:detectielmelding
De operator ontvangt een melding uit hetsnelheidsonderschrijdlngssysteem
t.g.v. deontstanefite(t==20. s).Op de camerabeelden, die automatisch op-
komen, tswel het busje zichtbaar, maar niet de bestuurder.

stap30: sta.rt interne hulpverlening
De operator kruist Oe rechterrijstrool<af en stelt een snelheidsbeperking in
op de linkerrijstrook. De operator waarschuwt oe sleepdiensten de wegbe~
heerder.De operator spreektdaamadegestraT!deautornobilist toe door de
luidspreker en verzoekt hem om naar een hulppost te lopen en daar detn-
tercom te gebruiken <taallstandaardteksten?l. De automobifiststapt uit en
loopt. naar een hulpposten neemt de hoorn op. Hijkrijgt direct contact met
de operator die hem. gerust stelt en instructies geeft.

stap40: start externe hulpverlening
De dienstooendekantonnier arriveert vla de vluchtstrook na9 minuten
(aanname 2)bij de tunnelingang(t ==10 min), entijot naar de plaats van
het incident. Oe bergef(die na 15 min. arriveert (aanname 3) meldt zijn
k?mstaan. de operatQr(hoe?len krijg'ttoesrernrningom naar binnen te rij~
den. Bijde plaats van het incident wOfdthiJopge~angen door de. kanton-
nier. De kantonnier 'egt het ·verkeerstll op de linkerrijstrook opdat de ber-
g~rhet voertuig kan passeren. Het voertuig wordt aangekoppeld en weg-
gesleept. Oe kantonnierschouwthelwegdek en zorgt dat eventuele ach-
tergebleven materialen worden verwijderd.

slap5(): einde scenario
Ca. 20 minuten na het ontstaan van pech wordt de afgekruisterijbaan door
de kantonnier weer vrijgegeven (middels melding aan operator). De opera-
tor heft de afkruising en snelheidsbeperking op.
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Aannames:
• Verkeersdichtheid
• Aanrijtijd kantonnier en berger
• Vfuchtdeuren standaard vergrendeld (in plaats van ontgrendeld) vanwege

soclaleveillgheidsaspecten .

Check
• Beschikbaarheid standaardteksten in vreemde talen
• Communicatie kantonnier/berger met operator

LeidraadScenarioanalyseOngevallen in Tunnels
Deel 1: Wegtunnels Bijlagenrapport
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Scenario1: Pechgeval

o aanloop I
verstonng'

10

20 detectie I 20 s
melding.

30 start interne 60 s
hllipveri.

40 start externe 10 min
hulpverI.

41 .aankomstberger 16 miJl

5b einde scenario•••25 min
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p<>pulatie atmosfeer voorzieningen operator hulpverlening
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8.2.3 Scenario 2: Fotoalbum van een kettingbotsing

stapû: aaniooplverstoring
inde ochtendspits rijdt een vrachtwagen detunael.ln. Aan het einde van de
neergaandehellîngvalt een deel van de lading op de rechtenijstrook

stap 10: indderd:
De auto achter de vrachtwagen. probeert het voól'Werpteomz~i1enen wijkt
plotsefing uit naar de linkerrijstrook, we.arOp datmoment .hardwordtgere-
den met. korte tussenafstanden. Op de linkerrijstrook botst de uitwijkende
auto op een passerende auto, die op zijn beurt weer wordt aangereden
door ziJn achterligger ..ln totaal zijn bij. dez~.kettingb~tsing .12 auto's be-
trokken.metîn totaa/15 jnzittend~n.Eénvande chauffeurs is op slag
dood, 3inzfttendenzijnernstig gewond (waarvan 2 bekneld), 6 inzittenden
zijntichtgewond (waarvan 3 bekneld). De rest is (vrijWel) ongedeerd. Het
veri<eer op de rechterrijstrook heeft tijdig kunnen stoppen. De vrachtwagen
heeft nietS inidegaten en rijdt de tunnel uit.

detectie/melding
Deo~rator ontvangt een melding van de verkeersdetedie <snelheidson-
derschrijdingssySteetnJenb~rdeelt de automatisch opkomende eamera-
béelden .•Omdat hij uit de beelden kan opmaken dat net een •incident be-
treft met mogefijkzwaar gewonden/beknelden drukt hij op de calamitei-
te?knop.Hienioor worden o.a, >beid~tunnelbuizenaf~sl~ten. (verkeerslich-
~l1en s,agbomenJel1 wordt de ventilatie gestart. Op datmoment heeft de
ftteeen lengte van 200m bereikt. De operator meldt een ernstige ketting-
botsing biJde meldkamer. Omdat geen brand is ontstaan acht de. operator
ontruimil1~LVandetu?nel niet f100cJ;zakelfjk. hiJ geeft da.äromgeen vlucht-
instructies. Wel ven:Clekt hij door de luidsprekers de aanwezige automobilis-
ten hun motor uitte zetten en in hun voertuigen te blijven.

stap30: .startinterne hulpverlening
Een paar bestuurders van de achter het voorwerp tot stîlstandgekomen
auto's proberen eerste hulp te vertenen aan de niet-beknelde slachtoffers.

stap 40: start extemehulpverlening
Na 10minutenarrjverenpofitie en~eneesl<undige hulp via de ingang van
de andere tunnelbulsbijhetopgegevendeurnummer en wachten daarop
de brandweer, die met twee tankauiospuiten (TAS) .en één hulpverlenings-
voertuig(HV) aniveert,één TAS en het H\lin de andere buis bij de betref-
fende deur. de·andere TAS voor de ingang van de inddentbuis(t=15 min).
De·bemanning van de eerstgenoemde TAS voert, via het middenkanaal, de
verkenning. uit. 8ijeen ongeval zonder brand zal.de verkenning enkele mi-
nuten duren. Hier Is aangenomen: 3 minuten. Er blijkt inderdaad geen
brand te zijn, zodat de overige voertuigen de incldenfbuis kunnen inrijden.
De betreffende brandweer meldtdit aan zijn collega's bij de tunnelingang.
Deoffider van dienst verzoekt de operator de ventilatie uit te schakelen. De
re<:hterrijstrook ter plaatse van het ongeval wordt vrijgemaakt, zodat de be-
knelde slachtoffers uitg'ezaagdkunnen worden (t=25 min). 55 minuten na
het ongeval zijn de beknelde slachtoffers bevrijd. De OvDG van de GHOR
regelt na overleg met de officier van dienst drie ambulances. De ernstig
gewonden worden ter plaatse gestabiliseerd, waarna de transportvolgorde
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wordt vastgesteld. In deze volgorde worden ze met inmiddels gearriveerde
ambulances vervoerd naar ziekenhuizen in de omgeving.
Na overleg met de politie wOfdteen berger ingeschakeld. Wanneer alle
stachtoffers de tunnel hebben verlaten (t=70 min), wordt het verkeer via de
rechterrijstrook langs het ongeval geleid, terwijl bergingsvoertuigen de
wrakken wegslepen. De niet·inddentbuis wordt zodra dat kan vrijgegeven.
De politie maakt rapport op. De brandweer is nog geruime tijd bezig de
weg schoon en berijdbaar te maken.

stap 50: einde scenario
25 uur na het ongeval worden beide rijstroken weer volledig opengesteld.

Aannames
• aanrijtijden

aantal slachtoffers

Hoe communiceren de hulpverlenende partijen· onderling en met de meld-
kamer. ende operator?
Watisafgesprokenover hefbevelvoerdersschapende commandostruc'-
tuur? Weet iedereen dit?

Leidraad Scenanoanalyse Ongevallen in Tunnels
Deelt: Wegtunnels Bijlagenrapport
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10

20

40 externe hulpvert: 15 min
verkenning

41 externe hulpverl.: 25 min
bevrijden en strabi-
liseren slachtoffers

42 70 min

einde scenario. 150 mln
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populatie atmosfeer voorzieningen operator hulpverlening
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8".2.4 Scenario 3: Fotoalbum vaneen brand

Stap 0 aanloop I verstoring.(t < Os)
Door zeer druk verkeer (bijvoorbeeld tijdens·spits) ontstaat een langzaam
rijdende file in de tunnel. De operator van. detunnelontvangt continu mel-
dingen van. het snelheidsonderschrijdingss)'steem.Eén van de voertuigen is
~en vrachtwagen waarvan één van de remmen oververhit is geraakt.

stap ••10··inddent.·(!=Os)
Midden in de tunnel ontstaat er brand onder de laadruimte van de vracht-
wagen. De chauffeur stopfde vrachtwagen. op de rechter rijstrook ter
hoogte van de vluchtdeur. Achter de brandende vrachtwagen komen de
voertUigèätófstilstandèl1. èrol1tStäal éèl1file,DévoertuJgenvoorbij het
ongeval rijden door,. maar komen doordefîle langzaam vooruit.

stap20 detectie I melding (t=205)
Pas nàzo'n 20 seconden bemerkt de operatorviadecarnera's dater een
vrachtwagen stilstaat, .en dat er een brand ontstaat .inde lading. Achter de
vrachtwagen zijn inmiddels. enige voertuigen· tot stilstand gekomen. De
voertuigen v()orbij. het ongevar bewegell inde file lan~aam .vooruit. Alle
personen bevinden zich nog in hun voertuig. Op zeerkorte afstand van het
ongeval ontstaan hinderlijke omstandigheden door warmte· en rook. Onge-
veer 30 seconden na het incident komt nabij de brandhaard een spontane
vll.lchtopga,ng.

Stap 30 start interne hulpverlening (t=30s)
Na detectie besluit de operator om de calamiteitenknop te gebruiken,
waardoor de vluchtdeuren worden ontgrendeld, de tunnel wordt afgesloten
voor verkeer (slagbomen) en de ventilatie wordt gestart. De voertuigen be-
nedenstroomsvan het ongeval rijden de·tul1nel uit. Oe operator neemt dit
echternietwaar'()l'Tlt:latdecamera'szidrfnde· rook bevinden.
Daamaast worden hulpdiensten gewaarschuwd. Inmiddels zijn voor het
ongeval (stroomopwaarts)ln totaal2~ voertuigen (8vrachtwagens, .2 au-
tobussen, 12auto'sHol stilstand gekomen. Oe o~rator instrueert de aan-
wezigendoormiddelvan een bandje met ·vluchtinstructies om direct te
vluchten. Oerneesteaanwezigenrea.gerenvrijSnel door hun auto te veria-
t~n ••~fl•.(i()()r.\Ilfeg••te ••I()peJl.\I~n•••h~••()l1g~ai••••9p .eflige ••meter~ .•van ••het .(mge~
val··ziJn.dÄ()r••ç1e ••fl.i~ ••hind~~ijke. en·.lêtale.·om$tandigheden. Ontstaan ·door
rook en Wafl'l'ltestraJing.

Stap31: brandontwikkeling. en zelfredding
In deperiode·daamaontwikkett de brandin.de tunnel zich snel.Boven-
strooms Van het ongeval is door de .warmtestraling een hinderlijkeatmos-
feeron~~n~8ened~nstr()()msotitstaat(joorrookent~l'TlperatulJreerst
een hinderlijke atmosfeer, die· binnen enkele minuten .Ietàal wordt. Oe bo-
venstrooms· aanwezige personen zullen van het ongeval af vluchten en
proberen devfuchtdeuren te bereiken. In tot:aaLzijnin deincidentbuis zo'n
60 personen aanwezig, waaronder 3 minder-zelfredzamen. Als gevolg van
de ventilatie zijn alle aanwezigen in staat tijdig een vluthtdeur te bereiken.
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Stap 40 externe hulpverlening (t=900s)
Inmiddels is de andere tunnelbuis afgesloten. Na zo'n 15 minuten arriveren
de hulpdiensten bijde andete tunnelbuis. Vanuit de bovenstroomse "lucht-
deur wordt een verkenning uitgevoerd, waarna de brandweer de incident-
buis betreedt om .brandoverslag te voorkomen en de brand onder controle
te krijgen. Twee uur na het ontstaan vande brand isde brandweer er in ge-
slaagd de brand meester te worden. Ondertussen ontfermt degeneeskun-
dige hulp zich over de gevluchte personen.

stap 50: einde scenario
Omdêltnietpllid~lijkishoegrootde schade aan de constructie is, blijven
beide tunnelbuizen afgesloten voor verkeer. Na.inspeÇtieblijld: dat de niet-
inckJ~ntbuis.l>ruikt>aar.is,••.zQijat••<Je,ze.de••v9fgenQe.·dag·weer ••in gebruik ge-
nOrnen wordt voor verkeer in•belderlchtingen.Oeinddentbuis blijft enkele
weken ..buiten.gebruik .•vanwege ·herstelwerkzaamheden.

Ch~k:
Hdeomtegaarrrn~"entilatie ineensituatiell1et "erkêerbenedenstrooms?
Ooorhetaotomatrschitlschakelen 'lande ventilatie gaa.tde stratiticatie van
de ••rook .verloren, ••tery.'ijl.niet·.duidélijk••rs••of.alle.·benedenstroomsaanwezige
voertuigen de tunnel hebben kunnen verlater1-ln ditgevalzijn beneden-
strooms-geen slachtotters ge"allèn,omdatdetunnelbuis leeg was.·Wan-
neer de ventilatie niet zou zijn il1geSçhak~ld.z()udea.trnosfeer boven-
strooll1snogenkelèll'lÎllutengoedblijven,wa.amaspofJdighinderlijke en le-
tale omstandigheden zouden ontstaan. In dat geval zouden sterfgevallen
niet •uit teS!uiten zijn geweest.
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Scenario3: Brand

o aanloopI

10 incident

20 detectieI
melding

30 start interne 30 s
hulpverI.

31 brandontw.en 150s
zelfredding

40 start externe 15 mln
hulpverl,

50 eindescenario
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populatie atmosfeer voorzieningen operator hulpverlening
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8.3 •.•Aanpak kwantitatieve modellering

lndien wordt besloten tot gedetaifleerde kwantificering, kan gebruik worden ge-
maakt van kwantitatieve modellering. Alvorens hiermee wordt gestart, zal het see-
narioanatyseteam góed in kaart moeten brengen voor welke scenario's, en VOOf

weike ui:twerkingsvariabelen deze kwantitatieve moderlering nodig is.
In de navolgende tekst wordt ingegaan op kwantitatieve modellering van een sce-
nario. Kwantitatieve modeUering is specialistenwerk. Aanbevolen wordt dan ook om
een deskundige op dit gebied of een gespecialiseerd bureau in te schakelen.

Tabellt8bevathet stappenplan voor kwantitatieve modellering vaneen scenario.
P~ .•afzonderlijke •.stappen ...worden •.in.de.hieroa ••volgende ••paragrafen ..verder •.toege--
licht.

In detoe!ichtingen wordt ervan .uitgegaan dat alle stappen uit het stappenplan
worden doorlopen. Afhankelijk van de behoefte aan kwantitatieve modellering kan
ertghtertoe worden besloten om slechts één, of een deel van destapperruitte
voeten.
Indafgevalzullen wellicht meer aannames moeten worden ge(laan voor de invoer-
ge~vens van. de toe te passen modellen. Jmmers, indien een scenario volledig
wordfgemodelleerd ,dient eendeel van deuitvoergegevens van een bepaald model
alsJnvoergegevens· voor andere modellen.

rábélB 8 Stappenplan voor kwantitatieve modellering

staP nr. OmschrtJVing

1 Bepaal de benodigdeil'lvoergegevens
~ Paragraaf 8.4

2 effecten

4
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8.4 Invoergegevens

Invoergegevens vormen de basis van de berekening van fysische effecten ,vlucht-
gedrag van mensen,letselensÇnade. Zijvariëren per scenario. De systeembeschriJ-
ving bevat al een aantalinvoergegevens, zoals de verkeersintensireit en de onder-
Iinge.afstand van de vluchtdeuren.lnvoergegevens zijn verder af te leiden uit be-
schikbare literatuur en statistieken en uit eerder uitgevoerde analyses, zoals een
kwántitatieverisiqlanalyse.

Meer voorbeelden·· van invoergegevens:
• het aantal personen en hun locatie in de tunnel tijdens het ongeval,
• desamensteUingvan de aanwezige p()pulati~ (leeftijd,ge~lélcht,ziekte,

handlêap),
• de lengte van de eventuele file·in de tunnel,
•• de aanwezige hoeveelheid. brandbaar materiaal in de tunnel,
• de aanwezi~e. hoeveelheid. gevaa.rlij~estoffen. inde tunnel,

de hoeveelheden vrijkomende stoffen (pertijdseenheid) na uitstroming in
de tunnel,

• de duur van de periode waarin deze vrijkomen,
de ventilatiesnelheid.

Bij kwantitatieve uitwerking van de fysische effecten van een scenario· waarbij
gevaarlijke stoffen vrijkomen, verdient het aanbeveling om aan te sluiten bij de
voorbeeldstoffen zoals die in de VeVoWegT12]voorelkestoftategoriéWorden
voorgesteld (zie Tabel B 9). Voor het bepalen van de juiste stofcategorieen voor-
beeldstof wordt verwezen naar de systematiek voor indeling van stoffen ten behoe-
ve van risicoberekeningen bij het vervoervangevaarljjkestoffenT5].
Bijvoorbeeld: één van de scenario's betreft het lekken van benzine uit een tankwa-
gen.Vol~nsde~ematiek voordeindelin~van· stoTfenbenoortbenzine(VN'-nr;
1:l03)totdestofcategorie I.F2.UitTabeIB9kannuafgeleidw~rdendatde fysi-
scneeffeëtenvannet scenario berekend kunnen worden met behulp van gegevens
van devoorbeefdstOfpentaan (vN'-nr; ·1265) .

...~~~~r:..~~.~ 1

GFO 1971 methaan

GF1 1040 ethyleenoxide

GF2 1011 butaan

GF3 1978 propaan

B.TOXischegassen
I

GT1

GT2

1016 koolmonoxide

1064 methylmerca.ptaan

GT3 1005 ammoniak

GT4 2197 waterstofjodide

GT5 1017 chloor
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GT6 2199 fosfine

G17 1076 fosgeen

C. Brandbare vloeistoffen LF1 1206 heptaan

LF2 1265 pentaan

LT5

LT6

methyllsoçyanaat

(verVoe~d)

(vervoersverbod)

Andere··invOergegevens·tullen •••vanWege.·het··ontbreken van···titeratu9r ..en. statistieken
vastgesteld moeten worden met b~hutp va,n ~x~rtlnening~n.

8.S.·•••••••Modellering·.··YaI1· ••fysische effecten

De.mogelijkheden voor zelfreddingen het optredende letsel worden inde eerste
pla.a~bep1iald door de fysische effecten. De bijzondere fysische effecten , die zich bij
eeq ••9I1ge\lal.·in.•een···\lVegîlJnnel••kunnen·.voordoenr ·zijn:

••......brand: ••\lVtiU'O"ltestraiing··en·.röokverspreiding;
•• verdamping;
•• di$l'JI!rsÎe;
•• explosie.·(BlEVE··of.gaswolkexplosie),

TNO~MEP.heeft ••jn·.het ••kader\tan ·de.oJltwikkeling.van. dez.eleidraad. onderzocht
noe ••de. bestaande ••4tSische.effectm0Qellen.·wepasbaar.tijn.in .•tunnels ••U·1]•••Daarbij .is
Uitgrg~.·va,n .••de •.efftctmodellen .•Uit••de .•CPR1.4E~•.het·.zogenaamde .••·Oele ••Soek' ••voor .
fysischeeffectmodellering •[6]. Daarnaagds.indienmodellen nietzondermeertoe-
Pasbaar zijn,.aange~even hoe ze aangepast kunnen worden om wt'eengeschikte
modellering van fysische effecten in tunnels te komen. Dit rapport is te vinden op
wW)'lt.tuooefsafetynl.

Inde paragrafen 8.l$ toten met8.1 0worden de fysische effectenafzorlderlijkbe~
sd1r~venen wordt per fysisch •effect aangegeven. hoe dit is te modelkm~nvoorsÎ~
tuati~in tunnels. Daarbij kan veelal gebruik worden gemaakt van di\fersesoftvta~
repakketten.
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8.6 Fysischeeffectenmodeflering van brand

Een brand is het gevolg van één of meer van de volge[ldegebeurtenissen:
» directe ontsteking van voertuig.en/of lading (stukgoed);
11 uitstroming en ontsteking brandbare vtoeistof (plasbrand);
11 uitstroming braodbaargas (VOnT1inggaswolk);
lil dired:eontsteking:~r Qntsta,ateenfai<kel;
lIt vertraagdeontsteking:gaswoll«mtbrandingl-explosie.

Het in .brand raken (directe ontsteking) van een voertuig of van deJading die wordt
verv~rd.kan word~n veroorzaaktdQOrmotQrlscheprQblemeQ,oververhi!ting van
dra.alrode delen.we~allen. van dekoelingof,wêlnne~r. ~Paaldechemischestoffen
mefrlkaarincontad:kQmen, het optreden vaneen. warmteprodl,jc:erellde. (exo-
thetme) chel"llisçheread:ie.

Bij.•hei ••Vrljkornen•••van.VloeiStoffeJl.•.in•.•de ••tunnei ••2al•••~ich••een •••PIa.s•.vQnnen, .•waaruit
doo!'verdarnpil1g ~en damPW9Ik~at.Qntstaarl'. Wa.llneerde~e. in contact komt met
een ••VQ?k.•of.een •••heet .•QPpervlai<••<attijd.•a.aowezig·.in.·passerende yoertui~otoren)
kand~dal11PlNolk vl~vattell(gClSldarrlPwolkontbrandlng).pok. deeventtJeelnog
aanwezige vloeistof kan daardoor in brand raken .

.•.....•..•...' ' ...• .. .....• .............•....•. :::' ,:.<'.....•....:.,'.<' -:

Bijdeuitstroming van brandbaar gas~ljn er twe~m~.~jkhe(jen.Wanneerereen
ontstekingbron dicht in de buurt is, kan het. ui~mêndégásdirect worden ontsto-
ken.Doordat het gas onder hoge druk naar bûlten wordt geperst. ontstaat hierbij
eenfakkel.Ande~ijds is het mogelijk dat het vrijkomende gas (anal()Oga.ande
vloeistofdamp) pas na enige tijd- vertraagd - wordt ontstoken (gaswQlkontbran-
ding). Voorafgaand .a.andewêlrmtestralingsberekening dient de Qmvaog van de
gas\'l(oJkte worclenberekend .•liiefVQoris een (iispersieI11Qc1eLnodig.
BiJuitstromjrg van Qnderdruk opgesil:lgen(tot vlQeistof verdicht) gas wordt v66r de
dispersieberekening met behulp van een spray-releasemodel de verdamping bere-
kendvan cie.vrtjkom~nde druppeltjeswolk.

Bij•.atdeze ••gElbeurteniS~erl•.treedt.vvarmtestraling •.op,.ln veel··gevallen.in •combinatie
l11etr()()kyormjngen/ofeendrukgolf~ieTabeIJl1Q) .••Vo()rwaarde voor bet ont-
staan van. fQOkisdevormingva,nrQet-en stofQ~eltj~s.Olttreedtalleenop bij 00-
\JQfJeÇfg(!verbrandingvan yloeistoffen en. vaste sto.ff(!n;bijg~randen. is de rook-
vorming beperkt.

Tabel B 10 Mogeli;ke vefschi;nselen bi; verschillende typen branden

Ja
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8.6.1 Warmtestra.lîng

Dewarmtestf'aiingvan·êefl··vóertUl~rand· .•isopdezeffde .•rnanfer •.te· ..mO?elleren. als
die~an een. plasbra.nd; Zoweleen~randendeplas~seenbrandend v<.)ertl.ligzorgen
voor een brand met een. bepéialdgrondo~pervlaken vI~rr\mendie· een bepaalde
hQ9gtebereiken. Ineentunnel~uliendevtammen· al snel· hetpfafondraken. Ten
gevelfgevanc!etunnelgeometrie en de.wind·inde tunnel zullen de vlammen vaak

W9ffle?af~~~?
De••lTlo(jeJle?v99r.wanntestr~ling •.doQr .•~I~bra.nd·.zijn•••te·vinde~.·.in.·het.Oele ••Boe~;.·.de
meestes0ftvVarep~kr~nvo9rrisÎC()~nályse~~vatten .eenlTl?dule"Effectbereke-
ni?~en"dieophetGeleBöekofanaioge modellen is gebaseerd./ / .
\I«tr het berekenen van warmtestraling tengevolge vaneen· fakkel (vrijkomen
brandPaar gas)w~rdt~bruil<grmaakt~al1h:tChélfJl~r1Clinm()dei (9()k~e.1 Thorn-
t()IlI1l?d~I}•••(1)•••·.·•••déi~.•·.il1.het.·.p~.~••••B~~· .•is·••opgeI1Q01en.·.•rl1••~ll~ •••afs···.standaard...·,,?orge-
sth~:nin~ederiand~C>0k~ierbflVfortf'trekeflill~~ehQ~den ·Tetafbui~i~g rnmet
de ()riëptatie van de .:fakkel ten·.·()pzithte."an· ••hrtaan~stra.ame.·.9bject··. Het.genoem-
demoGeI isookbeschreveninhetGeieBoekenopgenQmenitldemeestë· softWa-
re~ketten.
Del11odellenvoor vertraagde ontsteking (spray-release, dispersie,. gaswolkontbran-
diög)zijnbeschreveninhefGele8öek .

Debé'angnjkSteparamete~ Iö de Warmtestralingsrnodellenzijn:
" het stralingsvermogepvélnde brand (actuaJ Surface Emissivé poVV:r,SEPad;

afhankeliJk van de temperatuur \lande brand,· de hoog1:een breedte van de
vlammen)~·

" de 'view factor', maatgevend voor hetlletlo-c:>ppel'Vlakwaa.rmee debra.nd
het· bloo~esteideoPject"aa~kij~t";
.·d~..'atnl0spHerictransmftti~jtyl.,. 0Wtef de·.doo~ClCltb~rl1eidvan.de·.I~chftus-
sen. debra9de~net bfoo~7st~I~!öbjeçt;d:be~rk~ndefact()rhiervoor is
de ••rnate.·.van..w~nnteTaf)s~rpti~ ••dQQrrn~ri~<Af·.·.j~•.•d.e·.·..•abn()sfeer.

Deze parameters wordenberekêrid Clan·de hand van eigenschappen v8.ndetunnel,
hetongeval en de bij de brandbetrokl<enmaterlalen.

Uitgaande van degeschatfe of betekende hoeveelheid brandbaar materiaal en de
bijbehorende materiaaleigenschappen (zoals brandbaarheid)·wordt de verbran-
dil1gssne'h~id berekend. Uit de totale hoeveelheid bij de branpbetrokken materiaal
endeverbrandingssnelheid wordt de dulArva9. debram~élfgelf!i(f,
De warmteStraling wordt berekend als functie vanaf$tand en tijd (cf').
Ma.a;tgrven~ VOOf hetletser is de opgen~men warm~f!·(q"4!3~tl..'!l\'ClClrbi~de
warmtestraling q is en deblootstellingsd~ur t .Hieruitwordenafgeleiddepercenta-
ges êerste-, tweede- en derdegraads brandWonden, opgelopen door deblootge'-
stelden.
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8.6.2 \I()orb,"ld warmtestl'a11ng:Gaswolkontbl'anding/explosievs. fakkel

Bij de continue uitstroming van het brandbare gas propaan kunnen zich twee scena-
rjo'svoordoen: directe ontstëkingwaarbij meteen een fakkel ontstaat, en vertraag-
de;(;)fI~~king waal'bljeersteenexpk>slefmengsel van verdampte propaan en lucht
wQtdfgevorrnd dat na enige tijdwordtontstoken (gaswolkontbranding) . Om de
fysl~éeffecten te berekenendiebijdezedeelscenario's optreden, worden ver-
schiijel1d# modellen •toegepast .(zie Tabel B 11)~

TabelB11 Benodfgd~effectm()(Jellenvoor hetdoorrekenenvaneengaswo/-
kontb(t;tndif'lg ••ef'l••t#~n•••fakkel

Direct Vloeistofultstroming-+Cl1ar'nberlain

\i'loei$tof\lltstroming·.of··gasuitstroming.en/of
tWeefasenultstromingell/of%Waargasdispersie

2. gaswolk-
ontbranding

Vertraagd

Scertariol#

De eerste stapisdeberekenillg van de maximale uitstroomsnelheid van het (tot
vloeistof verdichte) brandbare gas. De uitgangspunten hiervoor kunnen worden
ontleend aan het Paarse Boek (1999):

• vrijkomende· stof: propaan;
• kenmerken d1inder:inhoüd·100m3,lengte 20 m, vUllingsgraad 80%, hori-

zontaal gepositioneerd;
• overdruk van 10 bar;
• gatdiameter 76,2 mm op een hoogte van 1 mboven grondniveau;
• initiêle temperatuur in de dlinder: 20°C.

Uitg8.and~vaneenzogenM.mde·dischargecoeffident' (afhan~elijk van de vorm
van het gat in de cilinder) van 0,62 is de maximale uitstroomsl'lelileidvan hetpro-
paan gelijk aan 89 kg/s.

Als~~d~staPVt'ordtmetQeht.llp vallhetCham-b~dain- of Tbomtonmodel de
grÇ9tt~ ••v~ ••d~••fakk~I ••bere~~l1d••a1smede.de••afstarldefl.·va.l1af.~n.rOfldom •••de.faj(keJ
voorde verschillende percentages van letaUteit. Uitgangspunten voordifvQOrbeeld:

• uitstroming 'unchoked' (vrij vertaald: 'onbelelTlmerd'),meteensnelheid
van89kg/s (z()alsberek~l1d met het lîqujdreie~ mod~l);
druk en t:el1lp~tlJurbij \(rijkomenzfjnres~ctieveliJk10Baren293 K;

11 Pasquiflstabilif:eitsklasse•0, windsnelheid 5m/s,omgevingstemperatIJIJr
282K,luchtvPchtigtH:id83%;

11 lJitstroomrichtil'lg 15° (dftis conservatiefotweLrelatiefongunstig: 0° == hori-
zontale uitstroming en 900 == verticale uitstroming).

De.g~rekeningen.zijn .•ujtg~ •••o~d ..met .behulp. va,n·het.TNQ-sofiwarepakket
EFFEÇTS-GIS~HetresultaatiseenJakkel met eel1l~l'lgte va080 meterdie aan de
top 32 meter in doorsnee is. In Figuur 84 zijn decçntouren aangegeven van de
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warmtestralingniveausrond de fakkel voor 100% (zwart), 50% (groen) en 1%
(blatlw)letaiiteit(in ..deafbe~ldin~ hiernaparalfel~an~ea.s"9.ne~?~ypothetische
tunnel afgebeeld,op schaalop de achtergrond vanstati-on Rotterdam Centraal).

Figuur 84 Warmtestralingsniveaustengevolgevaneenfakkelbrandin eenhy-
pothetischetunneJpnder een railcom.plex.

Scenario li2:

Ookstenario 2 begint met het toepassenvane:nvloeist0fuitstroniingsrnodel. Ook
bij~ert~eOf1~kin~js ·demaximaleuitstroomsnefheidvan het vrijkomende
p~gelijkaarr89kg/s.

Ver.!ol~en~.\4Iorden.rneteen.·spra~-releas~model.de..•conditîes.i?deprop(lan~Jet.(het
n~~buitensp~iten~~'nognietöntst0kengas)~reken9naverdampingvan~Iie
dl'l.ippels••die·.zich··aaJlvaokefijk.•in··de.·propaal1"jet··bevonden, .·Uitgangspunten·voor.de
berêkenîngtijh:

til ovel"drukVan.100ar:
• ~atdiarnete,.76,2 rnm opeen hoogte vantmb6vengrondnive~u;
• ui~tr?rninê 'unth0ked',meteen snefheîdvaI"r89kg/s(zoaJsberekend met

het.•iiquid.·re1ease··modef);
• drukenterrlPer~tuurbijvrijkomen zijnrespectieVêlijk108aren· 293 K;
• omgevingstemperatuur·282.·.K,···fudltvochtigheid83%·:

Dit resufte:rt eenpr?p(lan-jetrn~~n dichtheid van 4,47 kg/m3
, ~n s?:lheid

v~n•••t1 ,34••m/s ••en•••eefl••?ppel'\da~••van.~,95 ••m~.•0ITldat ••de·.dic~thei~.·•.van•.de.j~tv~el
grotrrJsd9.ndl~vanlucht,~~raagtdejetzJch ~ls.~nzw(lar~as'fV\eteen van de
diversezwaar gas~dispersiemOdellenworden vervOlgensde·afmetingen berekend
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van de propaanwolk waarin de propaanconcentraties groter zijn dan de lower ex-
plosion limit (de "lEL"; ditis de ondergrens voor een explosief gas-luchtmengseJ).
Het hier beschreven scenario blijkt te resulteren in een gaswolk van 125 meter lang
en maximaal 44 meter breed (oppervlak 3.847 m2) met. een explosieve massa van
721kg.

Deze afmetingen gelden Voor ongehinderde uitstroming;Jn een tunnel zitten echter
de wanden en het plafond in de weg.Verder wordt de omvang van eenjet in. een
tunnelbeTnvloed door de beperkte zuurstoftoevoer en speelt ook de uitstroomrich~
ting een rol. Uitgaande van uitstroming langs de as van de tunnel, een gaswelkvo-
lume van 21.926 m3 en een tunnel met een hoogte en breedte van 7 bij. 7 m kan de
resulterende lengte van de fakkel eenvoudig worden berekend (zie Figuur B 5).

Volume A = 245 m3 Volume B = 21.681 m3

B

7m

7m

Figuur B 5 Afmetingen van een fakkel in een tunnel met een doorsnede van 7 x
7 meter.

De tunnel zal overeen afstand va.n442 m totaal met gas gevuld zijn. Hierbij wordt
opgemerkt dat erin veel gevallen sprake zalzijnVan een beperkte toevoer van
zuumofendus beperktebrandbaameid, waardoor de omvang van dèwolkbrand
klein zal zijn.

met
voor het open veld.

in een tunnel kan ook melde gebruikelijke modellen worden door-

Ten aanzien van de afmetingen van fakkels dient bij directe ontsteking in het scena-
rioeen keuze te worden gemaakt voor de uitstroomrichting van de fakkel. Uitstro-
rninglangs de tunnela:s is het meest conservatief, omdat dit leidt tot de langstefak-
kel, Bij liitstroming loodrecht op de tunnelas (tegen de tunnelwand) zal een fakkel
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ontstaan met eenlen~e van ten hoogste de tunnelbreedteof -hoogte; ·van de
br~$dte van een dergelijke fakkel ztjngeenconcretegegevens bekend.

Verdamping van de vrijkomende vloeistofdruppeltjes (spray-release) verschilt in een
tunnel niet fundamenteel van de situatie in het open veld.
Wat betreft de zwaar gas-dispersie is er voor tunnels behoefte aan een model dat
rekening houdt met de verticale dispersie in een tunnel en met de begrenzingen van
de omvang van de gaswolk door de tunneldimensies.

Fenomeen, aanpak en beschikbare modellen

Bijde meeste branden ontstaat er direct na het begin van de brand rook. Door de
ho8etemperatuur Stijgt de rook()p en vormt een laag tegen het plafond van de
tul"ll"lel;dit proces wordtstratificatiégenoemd. Zolang de rooklaag bovenin de tun-
nel~lfjft,isergeen hinder of ernstige gezondheidsschadete verwachten. bij de
AAl1\1\feZigen.•in•..ge ..Wl'lnel...·Oe..rook wordt. ~I'l ..pr()t»eem ..zl)dra.de •..rooklaag.zich ..gaat
me~gen met de rest van de tunnelatmosfeer, .omdat dan de personen in.de tunnel
aan de I'ookwordenbloolgesteld. Zelfs in het deel van de tunnel waar de rook. eerst
teg~hetptafondbleef hangen, kan gevaar ontstaan. De onderste laag van de tun-
nelM:mOsfeerwordt naar de brand toe gezogen .("trek") en voert de afgekoelde
rook in de onderste laag van de tunnelatrnosfeer mee" Personen dichtbij de brand
kunnen dus als het ware "in de rug worden aangevaUen". Vanwege dè-coneentra-
tiesil.an grffige stoffen kan kortdurendeblootstellingaan rook al dodelijk zijn. Bloot-
stellingaan rook is dsnook een belangrijke oorzaak van slachtoffers.

Hefmoment en de locatie waar menging optreedl wordêl1 berekend met behulp
va~~onern()dellen OfCf[)-m()dellen. Tevens berekenen deze·modeflen de rookcon-
centr'atieen de rooktemperatuur.

De zonemodellen scheiden de tunnel in een aantal zones (zie Figuur B 6): (I) sectie
0, waarin de verbrandingsproducten worden gemengd met toestromende lucht zo-
dat hete rook wordt gevormd, (if) een aantal secties waarin sprake is van stratificatie
(bovenin een rooldaagen daaronder een laag met relatief zuivere lucht>, en (iil)een
sectie n, waarin totale menging optreedt van de twee lagen en van waaruit de ver-
ontreinigde lucht naar de brand terugstroomt.

Qnderverdelingvaneen tunnel insecties,.bij detoepas$ingvane~n
zonemodeA
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Voorzoneberekeningen zijn eenvoudige modellen beschikbaar [SAVE 1995/1998].
Daarnaast bestaat er een uitgebreider zonemodel genaamd FASIT, waarin nog een
derde. zogenaamde 'mixing·layer' is toegevoegd [8l.

De%fD~modellen (vloeistofdynamicamodellenJ zijn~baseerd op de.Navier-Stokes-
dîff~rentiaalvergelijkingen, die het transport vanrnassa,impyls, warmte in een sa-
mendrukbaar medium beschrijven. De tunnel wordt verd~eldil'leen driedimensio-
naalnetw'erk (grid). Op elke cel\ll/orden debehöuclsweltenVöórmassa,. impuls en
enetgie toegepast.. De computerprogramma's die nodig tijn. voor dit proces vergen
zelfs op moderne cornputers met snelteprocessoren vele uren tot dagen rekentijd.

DO()r·de Bouwdienst van Rijkswaterstaat zijn i02001 12002 enkele CFD~pakketten
rnetrlkaarvergeleken [9]. De bekendste SFD-modellenvoor modellering van brand
opdatmorne:ntwaren VESTA(TNO Centrum voor Brandveiligheid) ,PHOENICS
(PeutzJen het programma FireDynamics Simulator(Nationallnstituteof Standards
andTechnology) [10].Voor de in dat kader beschouwde scenario's blekende uit-
kom:stenvan de drie pakketten in dezelfde orde. van grootte fi9~en.
Kwalitatief worden de verschijnselen van brand. redelijk9rSirn41eerd door de.ver-
schillende programma's. In absolute waarden kunnen de verschilfen tussen. de.pro-
grêU1'lma'srelatief groot zijn.
Aaflgezierrde ontwikkelingen in CFD-modellering erg snel gaan verdient het, indien
CFP.modellering wordt overwogen ,aanbeveling om een deskundige te raadplegen.

Inv••. ,egevens

De invoergegevens voor de zonemodellen zijn:
de rooktemperatuur;
de luchtternperatuur;

• het vermogen van de brand;
• de hoogte enbreedtê van de wnnel.

De belangrijkste .invoer voor CFD-modeUenbestaat uit de hoekpunten van degrid-
elementen. Daarnaast wordt de begintoestand beschreven aal1 dehal1d van de
röokternperafuur, deluchtternperatuur en het vermogen van debrand;

In het door TNO voo/' dete leldraadopgesteJde rapport overdetoepasbaameid
van fysische effectmodellen wordt gedetailleerd ingegaan op de uitgangspunten,
werkwijze en de resultaten vaneen CFD-berekening [11].GJobaaf gesproken wordt
eencon<:reet geval gekenmerkt door het brandscenal'io en het ventila.tieregime in
de tunnel. De resultaten kunnen grafis<:hworden gerepresenteerd als verticale
langsdoorsneden in het midden van de tunnel en ook de nodige representatieve
verticale dwarsdoorsneden van de tunnel. Voor de langsdoorsnede kan per tijdstip
het snelheidsprofiel in de lengterichting, de drukverdelfng, de massafractie zuurstof,
de massa.fractie rook en de temperatuursverdellng worden getoond (Figuur B 7).
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FiguurB7· Voorl:feêldvande outpilfvaneeHCFD4nodêl .' Langsdooisheek over
de as van de tt.mnelbuis op tijdstip t:

To~baarheid

Dezonemodellen zijn weliswaar een vereenvoudigingmaa.r leverene~nredelijke
benadering van de werkelîjkheid.
Deüitkomsten van de CFD-modellen 2:ijnl1a.uvvkel,Jrig~rtma.a.rhetinvoeren van de
~~~vensjsarbeÎdsi",~l"lsiefende hl,JidigegeneratieCED-<;omputerprogramma' s
heeftnQgveelrek~tijdn()dig.
Voorde m~~stel'lari9al1a.fysesiseenberekening meteeneenvoudigzonem<>del
voldoende. Als er sprake is van structurele obstakels is het de moeite waa.rd om een
eED-berekening te overwegen.

Er·iseenbehoorlijke·kans·op stratifkatie bij een
tuss~n •.de ••1C)••en.·30.MW .en·••brandtemperaturenWssen
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8.1 .Fysische eflectenmodeUering van verdamping

8.7.1·.··· .Om$chrijving.·fenomeen

Wanneer bij een.ongeval In een tunn.el een vloeistof vrijkomt, zal deze zich ver-
spreiden over de bodem van de tunnel. Afhankelijk vandevloeistofeigens<:happen
en de condities in de tunnel zal de ontstane vloeistofplassneloflangzaam· verdam-
pen.Het volume van een vloeistofplas is afhankelijk van:

• de vrijgekomen hoeveelheid vloeistof;
• de afgevoerde hoeveelheid vloeistof als gevolg van drainage en riolering;
• de hoeveelheid verdampte vloeistof;
• de ondergrond.

Eenrnaatvoor de hoeveelheid verdampte vloeistof is de verdampingsflux. Dit is de
h()e\l~elheid verdampte vloeIstof per oppervlaJd:emaat per tijdseenheid;. kg/(m2·s).
Oeverdampingsflux·is daarmee afhankelijk van de oppervlakte van een vloeistofplas
opeen bepaald moment [11].

8.7.2 Aanpak en beschikbare modellen

Metv~rdampingsm()dellenwordteen schatting gegeven van de verdampingssnel-
heiq, de verdamplngsduurendernaximalehoeveelheiddie uit een vJoeistofplaskan
verd<U'npen.Deoutputvandeze modellen is input voor dispersiemodellen bij taxi-
schevloeistoffen. In· [11] worden deac~tergronden. van verdampingsmodellen be-
schreven. Hier wordt ook ingegaan op de beschikbare computerprogramma's voor
hetrnodelleren van verdamping, .cliealle gebaseerd zijn op de verda.mpingsmodelfe~
rin;gl.lit het Gele Boek (CPR14E) [6].

8.7.3 .Invoervariabefen

Verdampingsmodellen vereisen een aantalinvoerparameters, zoals de uitstroom-
snelheid, deomva?g en vormvandevloeistofplas, de windsnelheid en de tempera-
tuurvandevJoeistofplas,hetgrondoppervlaken de buitenlucht. De precieze reeks
invoerparameters hangt af van het te gebruiken computerprogramma. De meeste
verdampingsmodellenzijn ontwikkeld voor situaties!n hetoperl veld. Bij.verdam-
pingin tunnels verdient een drietal parameters bijzondere aandacht, namelijk de
witJgsnelheid,. het plasgppervlak· ende drainaseinde tlJllneLHiervoor kunnen niet
desa.ngbare defaultwaarden voor het open veld wordengehanteent Verder kan de
temperatuur van de lucht en de grond in de turmeft.g.v. de warmte van de voer-
tuigel'l en hUil uitlaatgassen erg verschilienvande· atmosferische temperatuurbüi-
ten het kunstwerk (zeker in de winter). De overige invoerparameters, zoals bepaal-
de stofeigenschappen, zijn algemeen van aarden wijken voor een situatie in een
tunnel niet af van een situatie in het open veld [11].
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Windsnelheid in de tunnel

Bijtoepassing van het verdampingsmodel moet voor de windsnelheid rekening
worden gehouden met de heersendewindsnelheid indetunnetDeze kanzijnOp~
gel~gddoor de rijrichting (en snelheid) van hef.verkeer, de ventilatierichting (en
snfilllj~i9)van hetw~rkende. ventilatiesysteempf d~windriclltin.gen --snelh~idbui-
teI14~tlJnnel(llJchtstrQmingalsge\iolg van overdruk bij de ingangen ()nderdruk bij
de9it&angvandetonnel).··· .. .

Voor het plasoppervlak moet in het verdampingsmodel rekening worden gehouden
metrecnthoekige.plasoppervlakken. De breedte is hierbij afhankelijk van de breedte
véWgetunnel ••el1delengteJs afhankelijk \fandepla.atsil1gvan~etdrainages)'stfilem
(w~á.refl om dehoeveeLrneterbevinden zich putten In het wegoppervlak) en het
nelli~gsPercel"ltageva.nhetwegdek(dit isYaninvfoed op de sneineidwaarmee de
plis ••zich···uitbréidb•.

Riolêringldrainage

Tengevolge van riolering/drainage moet m.het verdampingsmodel rekening wor~
den••gehol.ldêl1.·rI1ef.·aangepasté··.hoeveêthedên·•(ldêinere··hoèveelhederi).vlöeïstof ••in
de••plas,••Hierbij ••diel'lt.een··reêtè·.inSChàtting.·gemaàkt·te.WOrden.·vàn••.net·percentage
van••de.vriJgêkomel1··hoeveelheidVlOêistOf.dalin··de·.rioleril1gs-/drainageputfen
wordt·afgéVoerd··van·.dê·.oorspronkelljk.vfijgekornen···hoéveelheid·.vloeistof.

Mêthetrl100ellêren vanplassen,·el1daafn1eeverdamping,isreedsdehcx:tige .érva-
ring opgedaan bij de ontwikkeling vandekwantitatievensicoanàlyseVOOrtuhnels.
Daar is gekozen voor een conservatieve benadering die uitgaat vaneen tunnel zon-
derdrainagelriolering. Deze benadering leidt. gegeven een bepaalde uitstroming,
tofplasoppervlakten dieook,col1form de VeVOWeg Handreildliget'l[12]. in het
o~n vetdwordengenanteerd,met dien verstande datplasoppervlakten in een ten-
n~lmchthoekigwordeng~modetleerd. Voor een tunneLmet rîoleringldrainage kan
het••~oppervlak.W().rden .gescnat••met.benulp .•van •.vuistregels·dîe.rekening ••höuden
m~~••ge·.I..dtg~u-09mde ••hoev~lheld ••en.·de.aTvoercapaqteit.van•••het •.riolerings- .of
dtail'lagesyst~ern.•(Zie••Tabel··B.··1.2)..

5 m3/3C min (groot continu)

0,51113130 min (kleln continu)

I
Sterk afhard<elijk van plaats uit·
stroming

* Bij instantane uitstroming helpt riolering in eerste instantie niet.
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Voor de invoer in computerprogramma's kan gebruik worden gemaakt van boven-
staande plasoppervlaktenof van de lengte en •breedte van de plas waarbij de lengte
van Qeplas volgt uit de oppervlakte 'lande plas gedeeld door de breedte van de
tunnelbuis.

8.7.4 Berekeningswijze en lJitvoer

Afhankelijk van met name de gewenste uitvoer, maar eventueel ook afhankelijk van
de beschikbare invoerpararneters, dient gekozen te worden voor het best passende
computerprogramma. Hetverdient de voorkeur een computerprogramma te kiezen
datten minste een schaftinggeeft van de verdampingssnelheid, de verdampings-
duur en de maximale hoeveelheid die uit een vloeistofplas kan verdampen.

Voor de invoer in computerprogramma's kan gebruik wordeng~lTläéll<t van boven-
staande plasoppervlakten of van de lengte en breedte van de plas waarbij de lengte
van de plas volgt uit de oppervlakte van de plas gedeeld door de breedte van de
tunnelbuiS.

8.7.5 ·Voorbéeld

Metpehulp van hetcomputerprogran'lmaEFfEctSiseen voorbeeldberekening uit-
ge'l~rd van de verdamping van <:IetoxisthevloeistotrenacrylonitrU,CH;lCHCNen
isopropylarnine, <CH3hCHNH2.Da.arbijisveronderstelddafer5 m3v1oeisrof uit-
stroomt in 30 minuten, waarbij een plasvvc>rdfgevorrnd van150m2. Omdat het
kookpunt van de voorbeeldstoffen boven omgevingstemperatuur ligt, is er sprake
vanplasverdamping vanuit een niet-kokende vloeistofplas. De verdamping vindt
plaats opeen betonnen ondergrond. Voor zowel de initièle plastemperatuur, de
temperatuur van de ondergrond als de omgevingstemperatuur is een waarde aan-
genomen van 8,85 oe, en de luchtvochtigheid is op 83% gesteld.
Voor windsnelheden in de tunnel vaaërend van 1 tot 5 mIs zijn nu de volgende
parameters bepaald:

• de verdampingsflux [kg/sJ op tijdstip t = 0 sec.
s de verdampte hoeveelheid vloeistof [kg] na 1800 sec. (= 30 min)

De resultaten zijn weergegeven in Tabel B 13en TabelB 14.

Tabel B 13 Voorbeeld aaylonitril, CH2CHCN (pJasoppervJak = 150 m2
)

Windsnelheid [mis} Verdampingsflux [ksIsJ
op t =0 sec:.

verdampte hoevéelheid (x 1000 kg)
na t ••1800 sec.

1 0,01 0,3

2 0,16 0,5

3 0,22 0,7
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WindSnelheid Imlsl Verdampingsflux [kgJsl
opt=oset.

Verd~Pteh()eveelheld (x .1000 kg)
na t= 1800 set,

1 0,62

2 1,06 2,2

3 1,5 2,6

2,8

Verdamptngsmodellen voor het open veld zijn toepasbaar voor het doorrekenen
vanverdampingintunnels, met dien verstande, dat bij de invoer van hettegebruj~
ken (omputerprogramma rekening moet worden. gehouden met een aangepaste
win~snelheidenplas()ppervlakte, De windsnelheid ineen· tunnel wordtmeclebe-
paajddoor de capaciteitvan het ventilatiesysteem, de .snelheid van het verkeer en
de••\Oii~~SnethEli~••b~it~Il ••de.t~npel, ..Voor.de ••()~~f\llakte •.v~n ••rEln••"loeistofpl~, ••die. in
~n ••fJ111~ef••~tij~ ••rechth()ekig.yV()rdt ••gElT<>drlleerd, ••diElnt ••a.fhankelijk ..\fall ••de •.uft" .•.
str0Qnls~rlheid ••en.••de ••étarlyV~iglleid •••va.n.••een ••rjoIElrings.ldl'ainagesystEl~rl'l ••u.itgegaan
tew()rd~n Van ~ngegevenpla$Oppe'Ylakte,
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8.8 Fysische effectenmodellering van diSpersie

Bijdl$persie~aat hetom. demeogingenverspreiding van gassen in de atmosfeer,
hetgflenresuiteertinhetontstaanenuitdijenv.:rogilSwolken.Daarbijdient teobe·
h~"e\lal'ldemodelleril1gon.clersÇheidtew()rden gemaakt in dispersie van neutrale
gaswolken en dispersie van zware gaswolken.

8.8.1. Dispersie van een neutrale gaswolk

Hetdispersiemodel voor een I'leutralegaswolk(tengevol~e van. bijvoorbeeld vloei-
stofverdamping vanuit een plas} .ineen wegtunnelishetzeffdeals dat voor de si·
watje in de openlucht. Het is echter teer gecompltceerd om atmosferische turbu·
lentie]r"!rekening te brengen. ·Yandaar dat in .tunnels een vereenvoudigde benede-
ring wordt gehanteerd om de concentratie te berekenen in de gaswolk op een be-
P~9~~fsta.ndbenedenvvinqS xanheternis~epl.lnt(de br~n) 114]. In deze benade~
ring»,ordtdeooncentratie gelijk verondersteld. aan de bron sterkte gedeeld door het
produdvan de windsriêlheiden de oppervlakte IDodrechfop de winrdichting van
degli$wolk. Op grote afstand van de bron is de oppervlakte van de gaswolk gelijk
aandetunneidoorsnede.OPkorteafstarJd van de bron is de wolkhoogte kleiner
dan (/etunnelhoogte (aang~n<>men wordt 0, 1maaldeafsta.nd benedenwinds van
debronJen wordt deoppentlakte van de gaswolk benaderd door de breedte van de
tunnel maal de term 0,1 *X. Dit leidt tot de volgende vergelijkingen:

c~--Q--
Uw·B.(O,l·X)

en c~ Q
U ·Aw

waartn:
C ::::

Q ::::

Uw =
B ::::

H ::::

X ::::

A ::::

[kg/m31 voor (0,1 * Xl ~ H

[kg/m3] voor (0,1 * Xl > H

concentratie in de gaswolk op afstand X [kg/m3
]

bronsterkte [kgIs]

windsnelheid inde 1:unnelbuis[m/s]

breedte vandètunnelbuis. [ml
hoogte van de tunnelbuis lrnl
afstand· benedenwinds van de bron [ml
doorsnede van de tunnelbuis [m2J
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8.8.2 .Voorbeéld neutralep$wolk

Ortl~edispersie vaoe:n neutraiegas\Volk te illustreren is een v()Orbeeldberekening
u~v()erd ••vo~r ••een·.tul1nel.fl'l:t ••::n .•br~edte·.van .•ï••ITlet:r.en ••::n ••hoogte .·van.5·••me-
tef. •••bij••een. bronsierkte •.(uitstl'OfTling>••Van••5•••kg/s •.•..Voor .Mnê$nelheden ••varièrend ••van
1··.·tot••S.·mls ·is.·de.·concentratie••berekend ••als.·funttie van· de· benedenwindse. afstand
van de qron (zie labelS 15 en HguurS8l.

Tabel B 15 Concentratie in een tunnel van 7 x 5meter, als functie van de wind-
snelheid indeturmel encieatst;mclbenedenwinds van de bron.
NeutraaJ.gá$(1ispersie, .bomogene ..oprnenging.,

A~d·.l>eÎle<kmwI"ck.Yafl ••~ ••j)rOl'l·.lml··

'2 " G 8 10 20

0,05

0,09 0,07

0,14

Concentratie in de GaSWölk

--11- W1ndsn$lheid= 5
-,~,,~ Wind$Jlelheid= 4
-+-WindsnEillheid = 3
~-WindsMlheid = 2
.....- Windsnelheid = 1

o
l) 7

Figuur B 8 Concentratie versus de benedenwindse afstand vanaf de bron, bij
verschillende windsnelheden ineen tunnel van 7 x 5 m VOOf de dis-
persie vaneen neutrale gaswolk.

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat vanaf 5 tot 10 meter de concentratie van
een neutraal gas nog slechts zeer langzaam afneemt. Bijhogere windsnelheden
wordt het gas snel gemengd met lucht, wat door de verdunning leidt tot lagere
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concentraties en minder gevaarlijke omstandigheden. In het toegepaste, eenvoudi-
ge model is er sprake van een omgekeerd evenredige relatie tussen de concentratie
en de windsnelheid: een twee keet zo hoge Windsnelheid leidt tot twee keer zo lage
concentraties.

Uit Figuur B 8 kan verder worden afgeleid dat bij neutraal gas-dispersie vooral in de
eerste seconden het volume van de gaswolk snel toeneemt, wat overeenkomt met
een snelle afname van deconcentratie. Zo is, bij een windsnelheid van 3 rn/s, het
volume na 1 seconde 6,3 m3 terwijl dat na 6 seconden .al is toegenomen tot 225 m3•

8.8.3 Dispersie van een zware gaswolk

Het dispersiemodel voor een zware gaswolk (ten gevolge van bijvoorbeeld de uit-
stroming van een tot vloeistof verdicht gas) in een tunnel. gaat uit van volledige
0pl1l!7ff1gingmetlucht, en eftal dus sprake tijn van 'verdringing' . Indien er sprake is
van~n kleine uitstroming zal zich een zware gaswolk vormen met een wolkhoogte
die kleiner is dan de tunnelhoogte. De concentratie in de gaswolk wordt berekend
met de volgende vergelijking, waarbij A (m2) staat voor de dwarsdoorsnede van de
gaswolk (en dus niet van de tunnel):

QC~,:_::---
U ·A11' [kg/m31

8.8.4 Voorbeeld zware gaswolk

Uitgaandevan.een bronsterkte van.5 kgls en een tunneldoorsnede van 35 m2is
voorverschillende windsnelheden (variërend van 1~5 rn/s). de concentratie in de
gaswolk berekend als functie van de dwarsdoorsnede van de gaswolk (zie Tabel B
16 en Figuur 89).

Tabel B 16 Concentratie· in de gaswolk, als functie· van de windsnelheid in de
tunnelen het oppervlak van degaswoJk. Zwaargasdispersie, homo-
gene opmengil1g.

Windsnelheid Afstand benedenwinds ·van·debton:fm]

0,5 '1 2 :3 4 5 8 10 20 30 35

.............................................. ' ............... . . ........ . ......... .
5 mis 2,00 1,00 0,50 0,33 0,25 0,20 0,13 0,10 0,05 0,03 0,03

4 mis 2,50 1,25 0,62 0,42 0,32 0,25 0,16 0,13 0,06 0,04 0,04

3 mis 3,33 1,60 0,83 0,55 0,41 0,33 0,20 0,17 0,08 0,06 0,05

2 mis 5,00 2,50 1,30 0,83 0,63 0,50 0,31 0,25 0,13 0,08 0,07

1 mis 10,0 5,00 2,50 1,67 1,25 1,00 0,63 0,50 0,25 0,17 0,14
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Concentratie inde Ga$\M>lk

-.- Windsnelheid '" 5
__ VVindsneiheicl'" 4

~":;:i,~ Wndsnelheid '" 3
.~ Wndsnelheid '" 2

.•••••...VVindsnelheid '" 1

Figuur B 9 Concentratie versus de doorsnede van de gaswolk, bi; verschillende
windsnelheden in een tunnel van 7 x 5 m voor de dispersie van een
zware gaswolk.

8.8.5 Toepasbaarheid

In deidlspersiemodefJen,die voor zowel neutrale a1szwaregaswolkenintunnels
worden toegepast, wordt op een •sterk vereenvoudigde manier rekening gehouden
met;

• detunnelconfiguratie·(deze bepaalt de maximale omvang van de gaswolk);
• de windsnelheid (rijrichtingof ventilatierichting)en
11 de bronsterkte (Ia.gerebronsterktetengevolgevan de tunneldirnensies,

<:()m::~l'ltrati«eb()ven.~e.bronenwilldsll~fh~id)PP~etfysische effect van
disp!~ie......•..•••»> •.•.••.••. •...•...••••...••.••.••.••••.•••...••......•.•...••.•••.•..•> .•••.••..•.••.•..••.••>

DeHuidigetnQdellen~eveneengoedeeersteordebenagering.\looreen nauwl<eu-
rigtlrt>tl~rij'ii?g.véU1.•~e·.Y.'erl<elijkhffld.iseen••dis~rsiemodelnodigdat .expUciet..re.
keninghoudt rnefde atmosferische turbutêrmeindetunnelen. met de concentratie-
optlQuwin verticalerichtil'lg.
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8.9 Fysische effectenmodellering van een explosie

8.!M Omschrijving fenomeen

BiL~n vertraagde ontsteking van een gaswolk in •een tunnel kan een gaswolkexplo-
si~9ptreden. Een gaswolk kan ontstaan door het· direct vrijkomen van een gas uit
bijVOorbeeld een tankwagen of door het verdampen van vloeistof uit een plas in de
tunnel.

Afb~kelijk van de snelheid van ontbranding en de voortplantingssnelheid van het
vl~front, kan een gaswolkontbranding overgaan in een detonatie met de daarbij
behorende overdrukeffecten. De voortplantingssnelheidvan het vlamfrontzalbij
verbranding steeds meer toenemen in voor de brand gunstige omstandigheden
(ideaal mengsel).
Bijeen voortplantingssnelheidvan de vlam van meer dan 800 mIs spreektmen van
eeo<ietonatie, biJeen snelheid van minder dan 800 mIs voordat de complete gas-
wolk. is weggebrand spreekt men ~eendeflagtatie.

8.9.2 Aanpak en beschikbare mQdeJlen

Inhetrapport "Vuistregels voor explosiebelastin~.en respons van verkeerstunnels"
[151tijnexperilllentele ~gevens metbetrekkingtotgasexptosies van propaan-
luchtmen~elsinpij~n enk~a1en geëxtrapoleerdnaareena,antal· reële scenario's
vaneen gasexplosie in een verkeerstunnel op volle schaal. Hierbij is een modelafge-
leidvoor detonaties.

Deêl1Jk in de tunnel is afhankelijk .vaneen gropt aantal. parameters,;zoals de tun-
nellengte, de wolklengte, de posftievande wolk inde tunnel, de aard van het gas-
luChtmengsel, de concentratieverdelingin de wolk, de aanwezigheid en opstelling
v~voertuigen in.de tunnel en de locatie van ontsteking van de wolk. Hierdoor is in
theQrie een zeer groot aantal ontwikkelingsscenario's mogelijk. Als een eerste-orde-
benadering is het verantwoord om. de 2 belangrijkste parameters te varïêren, name-
lijk~ woiklengte en de ontstekingsplaats in de wolk. De wolklengteis te bepalen
aaode hand van de massa en het volume van de wolk en de verspreiding dOOfde
tunnel (zie voorbeeld), De aanwezigheid van een file kan in de wolklengteworden
verdisconteerd door aan te nemen dater een langeregaswoll< ontstaat. Aan de an-
der~pa""ameters wordt een constante waarde toegekend, namelijk:

" een tunneltengtevan 1000 m;
een ceotralep<>sftie van de wolk. inde tunnel;
een st()Î(;Ói()flletrischprepa;trt-luchtf'nenfel; d.~,l.eenrnengsel met een
zodanige verhouding van·bestanddelen dat de d1emische reaeüe volledig
kanplaatsvindel1.

Het vereenvoudigde model maakt onderscheid tussen ontsteking van de gaswolk in
het midden ena.a0derand \I~ deytolk ..Ol1~kingt)peencentra/e positie binnen
de wptk'lÎndtbijVOQrbeefdplaatsil1di~neenbestuurder inde file zijn voertuig, dat
zic;hinhetcentrurnvande wolkbevinclt,oPflieuw probeert~ starten. Door de ont-
steking van de wolk in het midden van de tunnel kunnen de effecten als symrne-
trisCh worden beschouwd. De resulte •...ende blastbelasting op de tunnelwand (in kPa)
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is af te lezen uit Figuur B 10. Voor een aan de rand ontstoken wolk is de blastbelas-
tingaf te lezen in Figuur B 11. Een verdere beschrijving van het model is opgeno-
men in 11 en 15.

Blastgolf VOQf centr~1 0ntst(Jkenga§wolk Vé:ln
.verschill~dêlEmgte

................LW--S

---lW=10

o
o 100 300 400

Flgilur··S·10 Ptekövê/'druk. (/)elasfjng. van •••de ••tunnelwancJ).·als ••funçtie.·va n ••~e .af-
stand.vanaf·hetontstekincsel,1J'1·t.v()()r~asvrolkenm~teeglengtË
(LW)van 2 tot 70 meter. Ontstekingspunt middenin deWf)/K

BlastgOlf·.vo9r. ·rand •••9ntsfof<en ••gsswQlk •.•Vf.'n
verschillendelengIe·

Positie(m) vsnaflinker tl.lni1elOpeninQ
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8.9.3 Voorbeeld: blastbelasting van een gasexplosie

100 kg is een typischeinhoud van een lPG-tankvan een bu~ ViUl het openbaar
vervoer. De effecten van een gasexplosie van 100 kg LPG zijn als volgt te bereke-
nen.

Alleteerst rnoetdelengte vaneel1stoichiometrischgemehgde. wolk van 100 kg
proptlän··worden.·berekehd.···Eel'l.stoiChiQmetri$Ch··propaan~ltlcht~rnengsel·bev.1t·4
voIlJme%·. propaa.n.Hetmolecuulgewichfvaneert stoichiornetrisehmengsel
(Ml!~=44g/moren Ml\ldlt ::;: . 29g/mol) is daarom
Minetlpl1 = 0,04*44+0,96*29 29,6g/mol
De dichtheid van het mengsel wordt berekend bij een omgevlngsdruk van 101,325
kPaeneenomgevingsternperatuur van 288K.·R is degascons1:ante met een waar-
devän8314 JJ(moll<):

101325·29.6 = 125kg1m3.
8314·288 '

De massafractie propaan in een 4% mengsel bedraagt nu:
(O,04*44)/( 0,04*44+0,96*29)::;: 0,0594
De massa van een stoichiometrische wolk die 100 kg propaan bevat is
100/0,0594=1684 kg. Het volume vanstolchiometrÎsche \'Volk van1684 kg biJ een
dichtheid van 1,25 kg/m~ bedraagt 1684/1 ,25=1350 m~.
De lengte wolk in een I~ge tunnel v.1n9*5 m2 doorsnede = 30 m, De lengte van de
wolk in een tunnel rnetdaarin voertuigen wordt dan geschat o:pzo'n40 m.

Bepaling blastbelasting

Uit de figuren is af te lezen dat de blastbelasting bij een centraal ontstoken wolk ter
plaa.t!ievan het ontsteldngspunt 340kPa bedraa.gt en 100 m van de tunnelQpening
zo'1'l140kPa.Bifeen aan de randontsttikel1ontstoken wolk bedraagt. debela$lil'lg
ter plaatse van het punt varlootstefdng 500 kPáen 200 m van de tunnel opening
200kPa.

8.9.4 Toepasbaarheid

HeJ.·ijier.besproken ..rnodel.·.is..tot stand .geko~en ••door •.e><perirnentele••.resultaten. te
extr!polerennaardeschaa.lvaneenVerkeerstunnel.Bepaaldepa.rarn~ters die in het
mO<f~lc()l'lstantziJll veron<l~rstefd, zuilel"l in werkefijkhei(jval1êr~m ..Hierbilgaathet
om de tunnellengte, de positie van de gaswolk, deverhoudingenvanh~trnengseJ,
de concentratie verdeling van het mengsel, en de eventuele aanwezigheid van een
file. De.gebruiker van het model dientzich dan ook te realiseren dat het·model een
conservatieve benadering van de werkelijkheid is, Desondanksg~ldtdat<litmodet
hetmomentee!best beschikbare instrument is voor de analyse van de effecten van
explQsiesin tunnels. Wileengebruii<er meer nauwkeurigheid, dan dient hij een spe-
dfiek model voor de betreffende situatie te (laten) ontwikkelen.
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8JI() FySischeeffectenmodelleringvaneenBlEVE

8.10.1 Omschrijving fenomeen

Een•••BLEVE(SoUingl.iquid .••Expandlng vapour.Explosion) ••i~••een.expfoSieYE:.v~rd~-
pin~doorhetinstantaan vrijkomen. van een tot vloeistofverdichtgas. Om een on-
der.~tm()sferische ••c()nditles ••g~vormig~ ••·stof.•t9t ••een .vl~istof.te ••verdîchten .wordt
hetgrJderÎ1()g~ 4ruk.gebractlt .atnankelijk ..van.dEl.dampqruk ••~n·.de••temperatuur.·van
het.~as' .••'ndi~n ••de~e.overdruk ••wegvalt, ••~aI··4e.•vfgeist()f ••Elxplosief .v~rd<ml~n .•wat
eendrukgolf veroorzaal<t'iBiJ vrij~9merlvan een brandpaargasinaanwezigtleidvan
eenontstefdngsbronzal hierbij tevens een vuurbal on~n.

. .... ." .. , ..... , .

T\lV~ ••typen •••BLEVE·~•.worden. onderscheiden, ·.die·verschjllen ••in ••d~••t()edracht ••van .•het
bezwijken van het vat. BiJeen koude BLEVEkomt het totvioElist9fverdîchte gas vrij
door het bezwijken van de drukketeL In het geval van· een warme BLEVEwordt de
drukkeb~1verhit, wa~rd()()fd()orÎ()enal1lÎJandÎdr~k inde ketel. deze uiteindelijk
za/bezwijken. Dit is meestalhetg~Y~lêvaneen vlOeistofbrand onder/nabij de drul<-
tard<wagen die na enige tijd (ca. 15minuten) leidt tot het instantaan falen van de
druktankwagen.

8.10.2 Aanpak en beschikbare modellen

EenBLEVE resulteert in de vólgendeeffecten:
• d~kgoJf;
• vuurba/,biJbrandoare gassen die direct worden ontstoken;
• rondvliegendefragmenteri.

Deze drie effecten ~ijn algemeen beschreven in [11].

Drukgolf

Dege{>a1itlg.van ••de ••drukgolfis.gebas~rdf)p.experiment~n ..in.·.het. open ..veld,. Daar-
om "fltteyef'\Vachtendaterin een tunrlelals~<eV()I~varyde.g<e51()~enconstructie
hogere waarden voor de piekoverdrukzullenoptreden [15].

Een~paljngsWijz~ voorde effecten van de vuurbal is bes~hreYen.in [111.Qm de
bestaa,nde••rnodellen v?or •.~?.BtEVEop ••·llla~iveld •••te ••kunner ••toepassen •••op ••~LEVE's
in.··.w;~-.·În.•.rajftunnefs •.•ziJn.·••e~~;le·.modela<mpi1SSing;?••·.g~~leegd;··verder.·is•.de·..toe.-
pasbÇl,arheidaannemelijl<gemaaktaande hand vanenkélestochiometrischeenfysi-
sche••óvel'Vllegingen.

De risico's van rondvliegendèftagmenten Zijnverwaanoosbaar tel1op:zichte 'lande
risico's ten gevolge van de effecten van drukgolf ende vuurbal [11).
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8.10.3 Toepasbaarheid

Op grond van fysischeoverwegingen kan als vuistregel worden aangenomen dat,
g~fi~l'IdeJengte van de ""eg- enl<;>frailturmelsin Nededand,•bij~nBU\lEineen
tUl1Hèlallêaanwezigepersol1enzuUenomkomen ten gevolge van de vuurzeeen/of
doofverstllddng.

HE!t~emerisico (het risico voor aanwezigen in de onmiddellijke orngevitlgvan de
tLlm~~afsgev()lg van ~enBlE\lE is afhankelijkVil.nhet(gedeeltelijk)be~wijken van
d~t9tloeb)nstructie.lnçjiende tunnelconstructie niet bezwijkt alsgevolg van druk-
eff~nlNordthetextemerisicornet namebepaald door de.vuurbal aande uitein-
de&van de tunneL
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8.11 Analyse van het vluchtproces

In~~ntleiSZeffredzaamheidhetzelfdealsnetvtud1tenvooreenbedreigendesitü~
~, ••Vluchten ••is..jn•.Van .•.Dale ••gedefinleetd.als:lid1 ..\femljderen· om.·zlch..te·.onttrek-
I<ena.an een dreigend gevaar.

~iFzelfredzaamheid~thef?mvtUchtenopeigenkrac~,lntegensttmngtófeen
eyafu~tie.\Nilarbij••de ••v!uCf'Jt ••~e?rga.n~eerd •••v~rJooPt ••o~def ••lei~ing'.·van•••hulpyerleners.
~ijïtvluchtproceskar()()~Îen~ndrr?l'lderscheid..,,()rd~~gem~~,?aI11ÏIijktus-
senontroimingenontvluchting:ontruimlngkanplaatsvlnden z6n~ertijdsdrlJk •.~
onWILrehting.vindt· plaats6nder tijdsdruk. Op dit onderscheid wordt indezetei-
draa,dverderniet ingegaan.

Hetvlochtgedrag wordt be'rnvloed door:
• de configuratie van hettunnelsysteem, bijvoorbeeld uitgangen en vlucht-

wegen;
• eventuele· rook en toxische gassen in de omgeving;
• de organisatie van de hulpverlening biJ een calamiteit; en
• detoesta.nd, kennis en ervaring van·de betrokken personen.

Voorde analyse van hetvluchtprocesis het van.belang te beschikken over inforrna-
tie ()ver de tunnelpopulatie. Bijgebrel< aan specifieke informatie kan de seenane-
anattstervoorkiezen om uit te gaan vaneen tunnelpopulatie die. overeenkomt met
de gemiddelde snelwegpopulatie. Het verdient echter aanbeveling om dit beeld
voor een specifieke tunnel te vemjnen.·Hierbij spelen twee zaken een rol:

(1)Oe bevolkingsopbouw van de tunnelpopulatie
De samenstelling van de tunneJpopulatie zegt fetsover het aandeel kwetsbare be-
volldngsgroepen, •Naarmate dit aandeel groter .is, zal·de zelfredzaamheid van. de
tunnefpopufatie afnemen. Er worden drie vormen van kwetsbaarheidonderschei-
den:

• Persoonsgebonden functiebeperking: Het gaat om beperkingen die het
functioneren in vrijwel alle situaties beperken als gevolg van een handicap6,
chronische ziekte e.d, Deze beperkingen spelen altijd een rol (dus zowel bij
spontaan vfud1ten als bij een georganiseerde ontruiming).
Situatiegebonden fundiebeperkingen: Het gaat vooral om kleine kinderen
en bejaarden met beperkingen qua taakgerichtheid en tempo en voor wat
betreft bejaarden ook het zichtvermogen, gehoor en stressbestendigheid.
Het zelfstandig functioneren van deze bevolkingsgroepen wordt alleen in
specifieke situaties beperkt. Bijtunnelincldenten is er sprake van functiebe-
perkingen bij een geforceerde ontvluchting,
Specifieke gevoeligheid voor een schadeJi;k agens: Specifieke gevoelighe-
den zijn aiteen van belang bij specifieke blootstellingen, zoals angina pecto-
ris patiënten verhoogd gevoelig zijn voor koolmonoxide, een bestanddeel
van 1'001<.

•

6 Doorgaans worden drie soorten van handicaps onderscheiden: lichamelijk., zintuiglijk, verstandelijk.
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(2) Het aandeel groepsvervoer (autobussen) in de gemiddelde tunnelpopulatie.
Het gebruik van de tunnel voor groepsvervoer is vooral afhankelijk van:

IJl de aanwezigheid van gevoelige bestemmingen in het achterland van de
tunnel, zoals scholen en dagverblijven, attractieparken en evenementioca-
ties. Dit heeft invloed op het a.andeel van bijvoorbeeld vervoer opmaat,
school-en pendelbussen in het tunnelverkeer,

•• het gebruik van de tunnel voor recreatieve doeleinden, w.o. groepsreizen.

Kengetallen VOorde relevantie van groepsvervoerzijn vooralsnog niet beschikbaar.
tnvêntansatiesel1··afwegingen moeten voor iedere tunnel afzonderlijk worden ge-
maakt
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8.12Vuistr~g~lnlodeUenY()C)r·zelfre(lzqmheid

.",',','"',, .' ,', ,',,'., , ',', ,' , " , .. ,'- ,'.'" '."

In detechnisclle. benaderingvao vluchtgedragzijndriebenaderingenteonderschei-
den:

lil Vuistregelmodellen:gerid1top ontwerp van.voo~ieningen ,analyse van
b~nodigde. vluchtttjd gpbasis vanafstand,loopsnelheidencapaciteit;

lil Fysi~~~.mg~~II~n:.vll.ldrtlelJde•.mensen ••~()rden •.glelTlodel'eerd•.a1s••str()1'nende
vloeistoffen,gassenof deeltjes;

• Computersimulaties: vluchtproces en vluchtgedrag worden gesimuleerd
metcomputermodeUen.

Voor een overzicht van literatuur op het gebied van zelfredzaamheid en vluchtge-
dragênde daarbij gehanteerde modellen wordt verwezen naar .•Vluchtgedrag: een
ovef7Jchtvanmethodenen modellen" [16]. Op basis van deze analyse wordt
vo()rgesteldom gebruikte maken van vuistregels voor het uitwerken van zelfred-
zaanthe1d. Hierinwordt met relatief eenvoudige relaties het vluchtproces geanaly-
seerd.Basis voor dergefijke. berekeningen .zijn•relaties die de verplaatsingssnelheid
van personen ende vluchtèapaciteit. als functie van personendichtheiden configura-
tieva.n de voorzieningen beschrijven. Met dergelijke relaties kan voor een gegeven
systeem de benodigde vluchttijd bepaald worden.

In een vuistregelmodelworden de volgende stappen doorlopen:
.• bepalen gewaarwordingstijd: tijd vanaf de start van de bedreiging tot het

moment waaropbefrokkene actie· onderneemt;
• tijd om uit testa.p~n: afhankelijk van soort voertuig;
• tijd die men nodig·heeft om vluchtdeur of uitgang te bereiken
• =: vluchtafstand I vluchtsnelheid:
• vertraging biJvluchtdeur: bijeen te groot aanbod van vluchters kan de ca-

paciteit van de deur tekortschieten;
• tijd om door vluchtdeur heen te stappen

Op·grond van observaties ·wordt verwacht dat bij een evacuatie van een groep
meQseniedereengebruik maakt van de vluchtdeuren.ln geval van individuele eva-
cuatie zal een deel van de personen .over de rijbaan evacueren.
Daarnaastf<unnen. de mogelijkheden voorzelfreddingworden .be1nvloed door de
verschijnselen die zknin detunne! voordoen ten gevolge van het ongeval. Op dit
puntis alleen informatie beschikbaar over de beperldng van het zicht door rook.

in 2002 is in het nieuwe gedeelte van de Beneluxwnnel een aantal evacuatieproe-
venJ.litgevoerd waarbij het gedrag van indiViduele weggebruikers en van groepen
weg'Bebruikersin verschiUende·ongevalssituaties werdhestudeerd [17l
Tenbenoeve van de Leidraad zijn uit de observaties van de vll.lchtproeven en uit de
besc~ikbare literatuur op dit gebied richtwaarden afgeleid voor de kwantitatieve
modelleringvan vluchtgedrag [1al.Tabel B 17 bevat een voorstel voor eengetals-
mati~e invulling van deinvoervaria.belen van degedragsmodelfen voor wegtunnels.
Bijhi}tvaststellen van de kengetallen dient altijd rekening te worden gehouden met
des~cifiel<e kenmerken van· de tunnel, het ongeval en de tunnelpopulatie. Ge-
dragsaspecten als.passiviteit, trage reacties en dergelijk zijn meegenomen in de
richtwaarden voor zover de observaties en de literatuur daarover inzicht verschaf-
fen.
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Opgemerkt moet worden dat de voorstellen gebaseerd zijn op de situatie bij de
proeven; de validatie is vooralsnog beperkt. Belangrijke vraag blijft hoe onverwacht
en ongewenst gedrag, bijvoorbeeld het teruggaan naar de auto,ternodêllerenis in
een kwantitatieve uitwerking. Voorlopig wordt voorgesteld dat dergelijke geobser-
veerdegedragingen in een kwantitatieve analyse van zelfredzaamheid mee te ne-
menpjn door voor grootheden alsivfuciltsnelheiden gewaarwordingstiJd conserva-
tieve\iVaarden. aan tenemen .•Opwww.tuonelsafety.nlzijn diverse studies te down-
loadenwaarineennadere onderbouwing wordt gegeven van de hier gepresenteer-
de getallen.

TabelS 17 Kwantificering van de invoergegevens voor het modelJeren van
vluchtgedrag

waarde Bron, .opmerklngenFase

Gewaarwordingstijd Geen waarschuwing, lang- > 5 minuten
zaam escalerende ramp

Wel waarschuwingen / of
snel escalerende rarnp

tientallen se-
conden tot 1
minuut

Klaarmaken/uitstappen Algemeen Ca.6s Observatie [17]

enkele tiental- Bovengrens
len seconden

Vluchtsnelheid Algemeen '~'1 m/s Schatting op basis van litera-
tuur

Geen belemmerende om-
Standigheden

In dichte rook

0,5 m/s [17]

0,3 -0,5 mis

Ouderen, personen met func- 0,2 - 0,5 m/s
tiebeperking, minder zelfred-
zamen

Deurcapaciteit Deurbreedte 1 m, met opstap 3 - 4 s per
persoon

Als deur geopend moet wor-
den

< 2 s p.p. Achter elkaar aanlopen

Ca 1,5 s p.p. Ononderbroken stroom

Een andere mogelijkheid voor het modelleren van zelfredzaamheid is het toepassen
van een beschikbaar computermodel voor simulatie van het vluchtgedrag. Kies een
comB~termodef dat rekening houdt met de reactietijd die de gebruiker nodig heeft,
de tijd besteed .aanhet verzorgd achterlaten van de auto, en de. aarzeling en fouten
die.~emaakt worden bij de keiJze va,n de vluchtroute, en bij voorkeur ook met as-
pecten zoals passiviteit en groepsgedrag.
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8.13 letselmodellering

Letsel is gedefinieerd als gezondheidsschade door uitwendige factoren. letse!mo-
dellering heeft betrekking op de gevolgen van blootstelling aan een fysisch effect.
Deze gevolgen kunnen de zelfredzaamheid bet'nvloeden of hulpverlening noodza-
kelijk maken:

• De inwerking van een botsing of een explosie op het lichaam is vrijwel in-
stantaan. Modellering van de zelfredding is als gevolg weinig zinvol. De
hulpverlening kan globaal worden getypeerd voor de kritische hulpverle-
ningsstap aan de hand van de petcentageverdeling over de triageldassen.
De ontwikkeling van een brand en de concentratie-opbouw bij ontsnapping
van een giftige stof verloopt over enkele minuten of meer, hetgeen de mo-
gelijkheid biedt om te vluchten. Modellering van de zelfredding is als ge-
volg wél zinvol (zie hierna). Modellering van de hulpverlening is.bij gebrek
aan gegevens over de triageverdeling niet goed mogelijk.

Bovenstaande is schematisch weergegeven iJl FigQur8 .12.

Blootstelling Type belasting
Intensiteit, blootstellingsduur

Hinder '
I Lichamelijke klachten

Geen bei'nviOeding van het
\ functioneren

Vlu<:l'ltvermo~n,
loopsnelheiO,

beoordelingsvermogen, zicht

Struc.tv.ur letselmodeHering voor scena.rioa.nalyse

Hetiis mogelijk dat.de blootgestelden .Ilin.der ondervinden tijdens het vluchten. In
geval van .hinder is er, wanneer de persoon in kwestie een veilige omgeving heeft
bereikt, geen hulpverlening noodzakelijk Wanneer de blootstefling ernstiger vor-
men aanneemt, zal ook de gezondheidsschade toenemen en kan hierdoor de zelf-
redding worden beïnvloed, of hulpverlening nodig zijn.
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Hinder kan een effect hebben op het vermogen tot zelfreddtng. Aanwezigen heb-
ben' een verminderd vluchtvermogen, .doordat het denkverrnQgen, hetgezichtsver-
mogen of het loopvermogen wordt beïnvloed. Dit leidt toteen lagere loopsnelheid ,
een verkeerde lo<>priçhtingof een verhoogde drempel. om. te vluchten.
Degel'llm die er desondanks in slagen een veilige plek te bereiken, hebben niet
noOdzakelijkerwijs geneeskundige bulpyerleningnodig. Voor diverse lichtere vor-
men van letsel is beêindiging van deblootstetling voldoende. Hulpverlening ls voor-
alo()()(\zakelijk bij verbrandillgenvan huid of luchtwegen, alsmede voor stres~gere-
la~erdekfachten,zoals pijn op de •borst

Letsehn()(\~lering leveáaJdus de benodigcieinformatie voor het inschatten vande
noodzakelijke capaciteit van de hulpverleningsdiensten.

8.13.1 tetsettypen en ongeval stypen

Afhankelijk van het ongevalsscenario wordt aan het begin van het modelleren van
letsel vastgesteld wat de relevante letseltypen zijn. In Tabel B 18 is een overzicht
gegeven van de belangrijkste kenmerken van de letseltypen.

Tabel B 18 Kenmerken van de diverse letseltyp'en

Mechanisch
letsel

Vermindering zicht- Thermisch letsel Toxisch letsel
vermogen (hitte)

Botslng

Explosie

Brand

• botsenergle

• drukgolf

• rookdichtheid

• stralingswarmte

• stralingswarmte
en

convectiewarmte

•

Giftige stoffen • oogprikkeling •

Blootstelling Kort, instantaan Variabel Variabel Variabel

Hinder, letsel Letse'·ontstaat
direct

Ernstvan de hinder letsel door stra-
neemt toe met de üng ontstaat
blootstellingsintensiteit vrijwel direct.

LetSeldoor con-
vectiewarmte
ontstaat ook vrij
snetBeide ne-
men toe met de
blootstellingduur
en -intensiteit

Ernst van het
letsel neemt toe
met de bloot-
stellingduur en -
intensiteit

Voor een botsing met mechanisch letsel is een globale beschrijving van de hulpver-
lening voldoende. Bij mechanisch letsel is ontruimen (geen tijdsdruk) van belang,
maar is ontvluchten (zelfredding onder tijdsdruk) niet relevant. Eisen ten aanzien
'lande hulpvedeningscapaciteit kunnen worden afgeleid uit de aantallen slachto·f-
fers die kunnen vallen bij een maximaal voorstelbaar incident, waarbij rekening kan
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worden gehouden met het optreden van situaties met veel aanwezigen in de tun-
neÇbijvoorbeeld bijeen hoog •perçentage groepsvervoer.

Ook voor explosies, met kans op zowel mechanisch als thermisch letsel, is een kwa-
litatieve bescl1rijving voldoende. Uitgangspunt van de scenarioanalyse is dat explo-
sies in een tunnel fataal zijn voor alle aanwezigen.

Bijeen brand dienen de gevolgen te worden beoordeeld aan de hand van de in de
voOrgaande paragrafen beschreven criteria voor thermisch letsel (hittestraling) en
blootstelling aan toxische verbrandingsgassen, in combinatie met de gevolgen van
convectiewarmte en tichtvermindering in termen van verlengde blootstelling.

Ook voor blootstelling aan toxische stoffen (gassen en dampen) zijn in het voor-
gaande voldoende aanknopingspunten gegeven voor deletselbeoordelfng. Hierbij
zijn alleen de toxiciteitscriteria relevant.

Eén en ander is samengevaHn Tabel B19;

Tabel B 19 De voor de verschillende ongevaJstypen toe te passen letselmodellen

ongeval Letselvorm

Botsing Mechanisch Typering hulpverlening
Schatting kans van optreden van letsels

KwaJitatievebeschrijving
NB; optreden is veelal fataal voor a1leaat'lwezi-
gen

Stralingswarmte: Probits voor eerstegraads
brandwonden conform het Groene Boek zijn
(omWille van de consistentie) omgewerkt naar
bestllermingswaarden7•

Convectiewarmte: beschermingswaarden.

Rookdichtheld: Vermindering loopsnelheid = f
(extinctiecoêffîdënt)
OogPtIKkeling:lsonderdeel van toxisch

Explosie Mechanisch e%~~f
Thermisch

Brand Thermisch

Zichtvermindering

Toxisch

7 Vergelijk paragraaf 8.6.1: Berekeningswijzeen uitvoer
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8.13.2· Aard van hetletsèl

In de rampengeneeskunde worden de volgende globale letseltypen onderscheiden:

•

mec~anisch./etsel:scherpenstompletsel van de ledematen, rompen
hoof(jlaange~icht. Dit bepaalt het type ziekenhuis waarin het letselslachtof-
fer wordt opgenomen;
th~rmisçhlt:tsel:dit type. letsel betreft onder meer brand'W0nden. en onder-
koeling, bijvoorbeeld door uitblijven van hulpverlening •.Letselslachtoffers
worden veelal pas in tweede instantie· (na24u) geselecteerd voor opname
in een brandwondencentrum;
RN8C-Ietse/: met RNBC4etsél8wordt vergiftiging (toxtsch letsel) bedoeld,
alsmede letsel door straling en door mitto-Or~anismen.lnrelatie. tottunnels
is·vooral 'vergiftiging' vanbélang. Bijongevallenmetgiftige stoffen kan er
ook een besmettingsgevaar zijn, hetgeen de hulpverlening (danig) ver-
tra~gt;
geesteliik letsél:incidenten veroorzaken niet alleen Uchametijk letsel, maar
kunnen ook psychotrauma's tot gevolg hebben bij déletselslachtoffers, hun
verwanten, omstanders en hulpverleners ..Psychotraumakan bij elk .i~ci-
denttype, ziJhetin wisselende mate, voorkomen. De mate van voorkomen
is mede afhankelijk van zaken als het dodental, betrokkenheid van kinde-
ren . eigen beinvloedingsmogelijkhedene.d.

•

In demeestégevallel1is de relatie tussen het ongevalsscenario en de daarbij optre-
dende letseltypen·tamelijk eendUidig:

• 80tsfng- mechanisch letsel;
Explosie - mechanisch en thermisch letsel;
8rand-zkhtvermindering, thermisch letsel, toxisch letsel;
Vriikomen van gjftjgestoffen - toxisch letsel.

•

Ookkan .er sprake· zijn van geCombineerde incidenten en ditO letsels, bijvoorbeeld
brand na botsing.

8 RNBC staat voor: Radiologisch, Nucleair, Biologisch, Chemisch
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TabelB 20 Belangrijkste kenmerken van zelf redding en hulpverlening in reJatie
tot de vier onderscheiden JetseJvormen

iMechanisch letsel
I .

~dd(enJ\.!ltzag~n.d9or de
braridWeël-rhêéfl: absolute priori-
teit.

Toxlsch letsel

Zelfs slachtoffers met ernstige brandwonden
kunnen gebruik mal«m van v1udrt:voorzieningen
Tot6O"C wejnig afname :lelfreddend vermogen.
Toenemend letsel bij hogere rookgas Iluchttem-
peraturen. Boven de 200"<: direct overlijdén.

Oriëntatievermogen en beoordeliflgsvermogen
neemt af bij hoge rookdIchtheid en naarmate de
tijd verstrijkt .

Zelfreddend vermogen sterk afhankelijk van de
toxische werking van de stof

Inzetgèneeskul'ldlge. hl.llpverle-
rlingditec;t flIXllg.

Tn:ermiSthlètsei
(hittê)

Vermindering
zlchtvermogen

I3ehoeftll·aan·.hulpverlening
neemUoe metdetgd

HulpverieningnOQd2'akelijk bij
erflStigerletsel\forfuen

..••..•..:.•....•".' ...........•........ " ' " ". ' ".> :...•.::'.::-: •.......•...... ': :.': .. '.: ':.: ': ':.:. .' '.' ' ".: : .. ". -.....• :.': .:.'.' ': ..

De~()ven~enoemd~Jetselty~nontstaan dooreeninstantane dan ""elmeer gelei-
defij~e..blo()tstelfiflg ••ell/of ••irWverkiflg· .

Bijin5tantaneinwerkingen ontstaat het letsel onmiddellijk .(bijna .Ietlerlijk •Uin één
kfap7) •••.I0st9J1tane.iflwËrkiO$en .•",,()rden·VËro<>rza.akt.doqr.•iflciden~Il ••~aarbij •.•in •.een
korte tijd veel energie wordtovergedragen,zoalsbqtsin~el1,ol1tsporingel'lef1explo-
sies.Eeninstantaneinwerkingbetekent enerzijds dat er niets meer aan te doen is,
enanderzijdsdatergeengeforceerdeontvfuchtil1~l1odi~is.Eenevel1tu~leontrui-
min~kan gepland en.begeleid. vedopen,tell2'ijergevaar y()qrisecunda.ir~effecten
bestaatofersprakeis\lan<lf$ltJitil1~~nbËld~mfl'lillgv~ntunnÎlgeRrQik~rs.Het
grot)tste .risico oP.vervolgongevallen wprdtgevqrrncJdQOrhet\lTijkpl11en van brand-
bar~st0ffen.Dereddingscapaciteitis de kritische factor voor dehufpvedening. Deze
w0"êtvoor~lbepaa.ldd()()rdenoodzaa.kenl11o~elijkhedenqmletselslac;htoffers te
bevrljden(uiUe zagen). Daarnaast kan het nodig •zijn meerdere medischmqbiele
.tearTIs(MMT's)uit. de ziekenhuizen op te roepen, waarvan er vooralsnog .slechts
enkeleoperationeelbescnikbaar zijn in Nederland.

BIJ brand en ontsnapping van giftige stoffen. ontstaat.hetletselmeer geleidefljk over
enk~le minuten •.De schade k(ln •worden. beperkt door deontwikkelingvanheton-
geyaLtebeperkenofinzijngeheel.testoppen,. en door de duur van· de. inwerking te
beperken door het bevorderen van zelfredzaamheid. Dit kan worden .bereikt door
een snelle en adequate ongevalsbestrijding, bijvoorbeeld met behulp van geauto-
mati$eerde (brand)bestrijdingssystemen, en dooreen •juiste dimensionering engoe-
de toegankelijkheid van vluchtvoorzieningenin combinatie met adequateinforma-
tievoorziening en instructies.
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8.13.3 Ernstvan het letsel

Uitgangspunt voor de beoordeling van de letselernst is
1. de impact van het letsel op het proces zelfreddlng:

het beroep dat op de hulpverlening wordt gedaan (hulpbehoefte).
Voor zelfredding is vooral relevant in hoeverre het letselleidttot een verminderd
vluchtvermogen. De hulpbehoefte wordt bepaald door de mate waarin sprake is
vanlevensbedreigend tetsel.

Zelfrfldding

Vluchten is aan de orde bij brand en ontsnappingen van toxische stoffen ..De ernst
van de gezondheidsschade wordt bepaald door de combinatie van de (intrinsieke)
schadelijkheid van het agens (bijvoorbeeld de giftigheid van de vrijgekomen stof),
de gevoeligheid van de tunnelgebruikersgroep voor het agens (denk aan kwetsbare
bevolkingsgroepen zoals kinderen, zwangere vrouwen,geha.ndicapten en ouderen),
en de blootstelfingsintensiteit (tijdsduur, concentratie, warmtestralingsintensiteit,
etc.),

De voor tpxische stoffen gebruikelijke categorisering isde volgende:
detectability-deschadelijke stoffen· zijn te zien of te ruiken maar veroorza-
ken geen hinder;
discomfort - de verschijnselen zijn onaangenaam en· hinderlijk, bijvoorbeeld
door prikkeling (irritatie) van ogen enluchtwegenf eventueel in combinatie
metllehte gezondheidseffecten die echter snel verdwijnen na beêindiging
van de blootstelling;

3. disability -er treedt onomkeerbare of anderszins ernstige gezondhelds-
schade op, met hulpbehoefte of vermindering van het vluchtvermogen;

4. death - levensbedreigende gezondheidsschade, die zonder adequate be-
handeling binnen enkele dagen de dood tot gevolg .kan .hebbea;

Deze vier categorieën worden wel aangeduid als 01, 02, 03 respectievelijk D4.
Hetdisability-niveau (D3) wordt zowel voor thermisch letsel als voor blootstelling
aant()xischestoffen gebruikt als.criterium voor de beïnvloeding van het vluchtver-
mogen.

Hulpverlening

Voor het voorspellen van de benodigde vorm en omvang van de hulpverlening is
inzicht nodig in de (initiële) letselemsten in de soortïen) van letsels. Voor het cate-
goriseren van. de initièlelefselernst wordt veelal gebruik gemaakt van friageklas-
sen. Triage betekent prioriteitsstelUng voor geneeskundige hulpverlening in situaties
dat er (nog) weinig hulpverleners aanwezig zijn ..De ernstig gewonden voor wie Ie-
vens-enledemaatreddel"ldehandelingell moetenwortlen verrlthtktijgen prioriteit
toegewezen.

Voofhulpverleningzijndrie·triagecategorleên van toepassing (zje TabeiS 21). De
bijeen bepaald ongevalscenarioge'lallen slachtoffers kánnen' worden .ingedeeld in
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één van deze drie tnagecategorleën. Zo ontstaat voor het betreffende scenario een
indruk van de benodigde hulpbehoefte.

Tabe/SZ1

of meerLetselslachtoffers van wie het leven direct wordt bedreil!l<hloor
van de dne vitale fundies (ABC9-insta.biel>.

T2 Le~lsla.chtoffers van wie hetlevel'l opeen termijn van enkele uren wordt bedreigd door
instabiUteit van één of meer van de vitale functiesofmetletsels diebinflen6 uurbehfndekJ
moeten wordenominfectieuzecomplicatiesdanwel blijvel1deinvaliditeittevoorf<omel'l;

T1

Deomvangvanhetletset wordt in de praktijk afgemeten aan de verdeling van de
eerdergenoemdeletseltypen (decategorieên D1. tlmD40f de triagecategorieên
11.J2, 13).overdesla.chto~.rs' Voor het vastsiellen van debei~vloedingvanzelf-
redding ••(dat.wit ••zeggen ••de·.vermindering.van ••het.vtuchtvel1llogen).~?rdenin· de
on<Jêrstaande~ekst handreikingen gedaan voor deletselrnO(jellendiekunnenwor-
den.toegepast.·bij ••d~ ••diverse ••ongevalstypen •.•Voor.hetvastst;"en ••van.·<Jê••benodigde
hulpbehoefte ••zijn••d~rgelijke •••modellen ••.niet·.·voorhanden.·.el1•••moet.worden ••volstaan
met.gJobalekentallen·diezijnafgeleid •.wtdeervalingenmet··.wegongevallen.

De··.·.kentallen•••voor.de. verdelil'lg·van·.de ••·slachtoffers·.over··de.·dne·.triageklassen zijn
alleen beschikbaar voor botsingen in tunnels (zieTabelB 22).

Talk1822 . 'Verdeling slachtoffers ·overfriageklassef1 ter/behoeve van
hl.Jlpbehoefte

9 ABC staat voor Ademhaling, Bloedèruk en -Circulatie
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tag~va.n de personen die in dat deel van de tunnel aanwezig zijn, zal gezondnelds-
schade oplopen die correspondeert met een van de categorieën D1, 02,03 of 04.

be nauwkeurigheid van de berekeningen varieert afhankelijk van. de beschouwde
deelpopulatie van de tunnelgebruikers en van de tijdsintervallen waarin het totale
scenario wordt onderverdeeld.

Inde~ersteplaatskunnen de schattingen of berekeningen worden uitgevoerd op
hetpiveau vandeindividueletunnelgebruiker (dus "per persoon"), voor eenaantal
gro~pe" tunnelgebrujkersmetsped~ekekeflmerken,. of voor één representatief
samt;l.,gesteldegroep tunnelgebruikers.BiJ de. keuze voor een bepaaldeonderverde-
litl~zalrekening worden gehouden met omstandighe~en. zoals het aLdanniet voor-
komel1·van groepsvervoer, het percenta.ge tunnel~ebruik~rs meteenfunctiebeper-
kingC"gehandicapten"), en de mate waarin de tunnel gebruikers gevoeUg zijn voor
bepaalde agentia.
Dev.'aarcten van de parameters van heftegebruikenletsell'l'lqdeldienen van toe-
pas$Îrtgtezijn op de ~etreffended~lpopuJatie.Naarmatedegroep.groter of min-
der~pedfjek wordt, worden meerg~nerieke. Paral'Jl;eterwaarden •gebruikt.

In~etweede plaats kunnen de tijdsintervallen, waarvoqr de letselberekeningen
worden uitgevoerd, variëren van zeer klein (bijvoorbeeld -c1minuut) tot zeer groot
(gelijk aan de seenarioduur), Voor een nauwkeunge berekening dienen de tijdsin-
tervallen klein te zijn. Hoe kleiner het gekozen tijdsinterval, hoe groter het aantal
berekeningen dat nodig is om een heel scenario door te rekenen; daarmee neemt
ook de benodigde inspanning toe (arbeidsintensieve methode). In aansluiting op de
fasering bij de kwalitatieve uitwerking ligt een onderverdeling in 3 tot 6 karaktesis-
tiekèintervallen voor de hand.

TabeJB23 Nauwkeurigheid (vangrotnaarfi;n)van Jetselberekeningenals func-
tie van groepsgrootte en berekeningsinterval

Berekëninpintemû (tijd)

Groof (gelijk aande Middelgroot (scenario Klein (minuut>
gehelescenarloduur) onderVerdeeld)

• • * • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • " • • • •• ••••• •.• ' • • '.. • • • "' • " •. jo ,'. • "-:.. ." • ~ • "', '."::" ,'': ": ~,'. "'. "' .•.•• ,,. • • •

GrClOt grof
(varlal>elengem~eldo\ler
de gehele tunne1poplJ~atie)

Middelgf90t
(tunl'ielpopulatie verdeeld
in een aantal subgroepen)

Klein
I(indiVidueletunnelgebrui-
ker)

De derde dimensie waarop de nauwkeurigheid van de letselberekeningenkanvarië-
ren ishetletselmodel zelf. De in mathematisch opzicht meest geavartceerdemodel-
len zijn deblootstellings-responsrefaties. Dit zijn formules die de. relatie~~ventussen
concentratie, bfootstellillgsduur en responspercentage. In eenscenarioanalyse gaat
het om de evaluatie van veiligheidsmaatregelen, waarbij niet alleen wordt gekeken
naar sterfte maar ook naar diverse gradaties van subletaalletsel (" gewond "). Be-
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trouwbare blootstellings-responsrelaties (onder andere in de vorm van probitfunc-
ties) zijn tot op heden slechts voor een beperkt aantal stoffen beschikbäar en· dan
nog bijna uitsluitend voor sterfte ("letaliteit"). Voor subletaalletsel zijn tot op heden
nog geen blootsteflings-responsrelaties van voldoende kwaliteit ontwikkeld.

Een eenvoudiger letse!modeJ is de puntschattlng (één punt van de· grafiek die kan
worden getekend van een blootstetlings-responsrelatie). Puntsd1attlngen worden
afgeleid voor een gemiddelde (standaard)mens of voor de gevoelige groepen die als
eerSte een bepaald gezondheidseffectondervinden. In de internationale literatuur
wordt veelal uitgegaan van puntschattingen voor het gemiddelde, afgeleid uit dier-
proeven.ln aansluiting op de ontwikketingen op het gebied van de rampenbestrij-
ding is in het kader van de Leidraad gekozen voor grenswaarden (jnterventiewaar-
den) die zijn·afgestemd op gevoelige groepen, maar· niet op overgevoelige perso-
nen1!'..

Voor de hier toegepaste grenswaarden is een schalingsmethode beschikbaar waar-
mee waarden naar verschillende b100tstetlingduren kunnen worden omgerekend.
Het progressief doorrekenen van toenemende/variabele blootstelling is met de hui-
dig~modellen niet mogelijk. Het letsel(percentage) moet dus worden bepaald op
basis van de gemiddelde blootstelling over één of hooguit enkele (2-3) tijdsinterval-
len.

Eerrpraktischegrenswaarde voor vermindering van. hetvluçhtvermogen is de ala.r-
meringsgrenswaarde (AGW) die in de rampen bestrijding wordt gebruikt als criteri-
umom de sirene te laten gaan. Alarmeringsgrenswaarden komen overeen met het
D2-nivea~enzijnbeschikbaar voor ruim 35? gevaarlijke, merendeels giftige, .st°f-
fen. Een nadeel van dealarmerings~renSVJa.a.rd~njs~a.tze betrekking hebben op
eenblootstellingsduurvan 1 uur, wateenrelatieUangeperiode is ten opzichte van
deielfreddingsfasedie meestàl 10tott5fT1in~i1d~~rt:.Tenbehoevevärlde.eer-
steversiev~nd~teidra<lcf Sc~nari9analyse. is d~r()rtlals.~renswaarde voor bloot-
steflingaan toxiscl1estoffèn:geko;z;en. voord~'~qu~~bpo~ure GuideUne Levels'
(AEGLs),ontwikkeld door de US-EPA. Een AEGLgeeft de concentratie die bij bloot-
st'''lnA ••~e(Jort~g~ ••1Q...l1lir~tTo..n?Bi.jUist·geen ··ge~ondhei~sschadeveroorzaakt.
~()rrlT?t~",()r(J~rde9~erfernI<9m$tige Nederlandse AGW'sge~ualise~rd~an de
tt~(J.V~ ••!iJ~.~ql!~ .••·•.•\lOçm •.~ ••~~(il...'s.·zijn.·tevens ..empirische ..schaêlffact;orep·..vpof
e~~()I~~1:."~r.cfuaere •••bl09~lIj9g~uren .bes<;hik~r.

I\eql.~~(ppm)
BJ06tStell1ngsduuf

(ppm)
30

17

420

10

l<l!)e ad1te(grondvan deze keuze is dal: óverge\loeligtleid niet gerelateerd ÎSaan een dosis eh dat er dus geen
grens valt te trekken.
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Toxi6dlestof AEGl-2 (ppm)
Blootstellingsduur

AEGL-2 (ppm)
10 minuten 30 minuten

Stikstofdioxide (N02) 20 15
Formaldehyde 14 14
AcroleTne 0,44 0,18
Ammonia.k (NHa) 270 160
VVate~offWonde(H~ 95 34
VVa1:erstofbromide (HBr) 100 43
Zwaveldioxide (S02) 1 1
Be!14)een (~H,;) 2000 1100

8.13.6 Hitte

Voor hitteletsel is de grenswaarde (interventiewaarde) gedefiniëerd als de waarde
waarboven. ee:rstegraadsbrandwonden van .de buidbil. (kleine) kinderen optreden
bijeftn blootsteJlingsduur Van.10 minuten. Deze bedraagt 0.15 kW/m2 •.Dit komt
overeen meteen zonnebad aan het strand en is derhalve ...net atsde waarden voor
toxische stoffen ...aan de conservatieve kant.
Vocmhet ontstaanvall eerstegraads brandwonden bij volw(lSsenen.wordt onder-
sch~id gemaakt tussen de $ch~e ten gevolge van stralingswarmte, en het letsel dat
ontstaat door blootStelling aan .hete lucht UitTabelB ~5en TabelS 26 kan worden
afg<!lezenwelk percentage van de beyolking eerstegraads brandwonden zaloplo-
penbij een aantal combinaties van blootstellingsduur en warmtebelasting of lucht-
temperatuur in de tunnel.

Tabel B 25 Responsper~entage eerstegraads brandwonden bij volwassenen ten
geVOlgevan warmtestraling(hitteflux, in kWlrn2) bil variërende
blootstellingsduur

Hittèflux Populatl~[%)
Blootstellingsduuf

105{kVV1~ 305 605 1005

1 <1 <1
2 <1 5 30
3 1 40 90
4 10 80 100
5 <1 40 97
7 80 100
10 30 100
15 SO

leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels
Deel 1: Wegtunnels SiJiagenrapport

Pagina. 83 van 89
Mei 2004



Tabel 8 26 Responspercentage eerstegraads brandwonden bij volwassenen ten
gevolge van omvecüewermt» (hete lucht) variërende blootstellings-
duur

Hftteflux Poplliatierespons [%]
BlootsteWngsduur

[kW/m2J 105 305 605 1205 12005

70 <1 2 4 8
80 <1 2,5 5 10
100 1.5 4 9 17
150 5 17 33 67
190 15 50 100 100

75
100
100
100

100

'8.13.7 Zichtbeperking

Zichtvermindering leidt in directe zin alleen tot hinder\ die zich manifesteert door-
datmen het zichtveriiest op de oriëntatiepunten op de vluchtroute. Oriëntatiepun-
ten worden gevormd door het vluchttraject, de vluchtdeur. de bewegwijzering, de
tunnelwand, en in algemene zin het vluchtpad en de ondergrond.
Zichtvemlindering is van invloed op deloopsnelheid wanneer de zîchtfengte kleiner
is dan 10 meter. Wanneer de persOnendîchtheid in de tunnel groter is dan 1 per-
soon per vierkante meter, wordt de loopsnelheid door de interactie tussen de aan-
wezigen bélemmerd1:i. Dit tompliceert de bepaling van de invloed van zichtvermin-
dering. ' .

Slechtzienden zijn de belangrijkste gevoelige groep. Bijeen hoge personendichtheid
in de tunnel is de extra hinder voor slechtzienden beperkt, omdat zij zich op de an-
der~,••tunnelgebruiker$, ••kunnen,..,'oriënteren,.••en.,.dezen•.••desgeyraagd ••·.ook.assistentie
kUflflenyelicmen -.:Omdatvoordes~nario~aly~evo9ralinddenten .met,grotere
aanta[lenpersoneninde tunneljnteressantzijn,isdeJn~rventieYt'aarde voor zicht-
verrl'lindering ••gedefjni~fd ••~T••~e ••~ ••~e.wiJarboven ••mensen ,met.normaal.~~zidJts-
verrpogen in .toe.nemende"mme ..voor.het.eerst.het.zid]t.9P ..een ..W'Îêntatiepuntver-
Jl~~n.\/oor nieNriiferende rook neemt de .Ioopsnelheid bij toename van .dero()k-
dichtheidg-eleide!ljt< af van> 1 mIs tot ca. 0,3 mis. Deze laatste waarde is de'mifli~
malel~p$nelheidd()()rgeteiding'angs de wand'3,

VoorprtkkelendeC"irriterende") rook is de invloed van zichtvermindering onderge-
schiktaan 'de prild<eling~en (het 'tranen') die al zijn verdisconteerd in de waar-
den voor toxisch letsel.

" 001< al kan dlt indirect wel tot <letaal} letsel leiden.
u Z'~bijYoQrbet!1d IretBrandbeveiRgingsconceptvoor gebouwen van BZKvoor een tabel met loopsnelneden

afhankelijk van de dichtheid.
'3 Dat er een minimale loopsnelheld mag worden aangenomen, betekent echter nog niet dat men in de goede

ricnting loopt en gebruik weet te maken van de vluchtdeur.
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Vlucht$nelheid bij niet-irriterende .rook [Jin]

1,2

1

0,2

o
o 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Extinctiecoefficlent (1/m)

1,2 1,4

Figuur B 13 Vluchtsnelheid als functie van de rookdichtheid (de extinctiecoëffi-
ciënt is een maat voor de zichtvermindering)

8.13.8 Hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening is een keten die uit een aantal stappen bestaat.
Voor capaciteitsberekeningen worden veelal vier globale onderdelen onderscheiden:
(1) de reddingscapaciteit (RC) van de brandweer, (2) de eerste hulp capaciteit (EHC)
van (para) medische teams ter plaatse, (3) de vervoerscapaciteit (VC) van ambulan-
ces en (4) de medische behandelcapaciteit (MBC)in de ziekenhuizen. Welk onder-
deelcapaciteitsbepalend (kritisch) is verschilt per ongevaftype en daarmee ook per
letseltype. De kritische onderdelen zijn aangegeven in Tabel 26. De benodigde
hulpverleningstijden kunnen worden berekend met behulp van de leidraad Opera-
tionele Prestaties (BZI<2001). Het laatste onderdeel - de MIK - valt buiten het be-
stek.van deze leidraad en blijft hier buiten beschouwing.

Tabel B 27 De voor de verschillende ongevaltypen kritische hulpverleningson-
derdelen

Ongeval Kritischehulpverleningsonderdelen

Botsing Reddingscapaciteit.Zo mogelijk integrale hulpverlening met een Medisch Mobiel
Team.

Brand Reddingscapaciteiten mogelijk EersteHulpcapaciteit

iToxischestoffen Reddingscapadteitin onveilig gebied (gaspal<kenteams),zonooig aangevuld met
ontsmetting.
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Bijeen botsIng neemt hef bevrijden (Uittagen)vanJetsellllachtoffers uit hun voertuig
rel•.tIef veel tijd inbesJag. Zo mogelijk vIndt de stabilisatie door een ambulanceteam
ofmedisch mobiele teams reeds. plaats voordat het slachtoffer wordt bevrijd.
Bilee~brand. staatdebrandweer voor de afweging waarmee de meeste levens
worderrgered: doorteblussen of .door. te redden.Ookka,n het onverantwoord zIjn
om<:ieincidentbuis te betreden.· Naarmate tj)ebrandweer meer succes heeft, is er
ook Jl1eer•Eerste Hulpcapacitelt nodig.
Bljienontsnapping vaneengiffigestofiserveelal sprake van een onveUig effect-
gebied, waarinalieengaspakkenteamskunnenoptreden.Bijpoederwofkene~
vlu9~tige. v1oeistoffenkunnendeslaehtoffers besmet raken en eerst ontsmetmoe-
tenworden, alvorens zifkunnen worden overgedra,genaande geneeskundig(flhulp-
verlening.
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9 Toets en beoordeling (stap 4)

Er bijlagebijdit hoofdstuk.
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