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SAMENVATTING

Onlangs zijn het ministerie van V&W en het ministerie van BZK gestart met het project
MAVIT (maatschappelijk aanvaardbaar veiligheidsniveau in tunnels). Onderdeel van dit project
is het in beeld brengen van de ontwikkeling van ongevallen, waarbij het ontwerp, het beheer en
de organisatie betrokken worden.

Er zijn twee principieel verschillende benaderingen mogelijk voor de analyse van de risico's: de
kwantitatieve risicoanalyse (QRA) en de scenariobeschrijving. Bij de QRA worden de effecten
van de verschillende ongevalsverlopen ieder gewaardeerd; veel gebruikt als maat voor de ernst
van het ongeval is het aantal doden. Aan ieder mogelijk effect wordt tevens een frequentie
toegekend, waarmee dit effect vó6rkomt. Combinatie van de frequenties en de effecten levert
een beeld op hoe waarschijnlijk een ongeval met een bepaalde ernst is. Scenario's geven
daarentegen in meer verhalende vorm een beeld van het verloop van een ongeval. De
gebeurtenis wordt dus niet gekarakteriseerd door twee getallen (de frequentie en het effect),
maar het verloop van de gebeurtenis in de tijd wordt in meer of minder detail beschreven. De
kans dat een daadwerkelijk ongeval precies verloopt zoals in een scenario beschreven wordt, is
minimaal. Het is daaromniet goed mogelijk een frequentie aan een scenario toe te kennen. Wel
kan worden aangegeven hoe plausibel de verschillende scenario's ten opzichte van elkaar zijn.

Beide benaderingen hebben voor- en nadelen en beide benaderingen geven verschillende
informatie. QRA's geven de mogelijkheid om objectieve en strikte regels op te stellen voor het
accepteren of verwerpen van bepaalde risicovolle activiteiten. Dit vereist echter de
aanwezigheid van een geaccepteerde norm. Gebruik van QRA's zonder een vastgestelde norm
maakt alleen een relatieve vergelijking van de veiligheid van verschillende situaties mogelijk.
Een scenario maakt niet alleen zichtbaar hoe groot de schade is, maar vooral ook hoe die schade
ontstaat. Ook moeilijk kwantitatief te beschrijven grootheden zoals de beheersbaarheid van een
incident of de wijze waarop slachtoffers vallen, kan in een scenario zichtbaar worden gemaakt.
Een scenario geeft echter geen antwoord op de vraag hoe veilig een tunnel is, en is daarom
slecht bruikbaar voor normering van de veiligheid. Wel bieden zij aanknopingspunten voor
verdere verbetering van het tunnelontwerp en de organisatie.

Het doel van MAVIT is het leggen van een basis voor de besluitvorming over de veiligheid bij
tunnels, overkappingen, e.d. Belangrijke elementen zijn de gevolgen van incidenten in termen
van doden, gewonden, mensen die gered moeten worden, mensen die vluchten en materiële
schade. Ook beheersbaarheid is een belangrijke factor, in de betekenis van de mate waarin
interventies van de interne tunnelorganisatie en de externe overheidshulpverleningsdiensten en
de reacties van het publiek leiden tot stabilisatie van het incident en beperking van de effecten.
De methode voor het uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse is voldoende ontwikkeld.
Een volledige beschrijving van de mogelijke scenario's voor incidenten in tunnels ontbreekt
echter. Hierdoor is het moeilijk om met name een begrip als beheersbaarheid te
operationaliseren.

Het ministerie van BZK heeft daarom aan DRY de opdracht gegeven tot het opstellen van een
omvattende set van scenario's voor tunnelincidenten en het verloop van elk scenario in de tijd
waarbij effecten zoals het optreden van de tunnelorganisatie, het vluchten van niet-gewonden,
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de redding van gewonden en beknelden en dergelijke expliciet worden gemaakt. De scenario's
moeten op hoofdlijnen zowel inzicht te geven in het ontstaan als de gevolgen van een incident.

Een autoweg is op te vatten als een systeem, bestaande uit weg, voertuigen en bestuurders.
Inherent aan verkeerssysteem zijn een aantalongevalsoorzaken. Wegtunnels zorgen voor een
verstoring van het normale verkeersbeeld en maken het verkeer daardoor turbulenter. Hierbij
moet worden gedacht aan de aanwezigheid van een muur langs de weg, verandering van de
lichthoeveelheid, helling van de weg bij in- en uitrit, vermindering van de zichtafstand, en
wegvallen van de wegomgeving. Verschillende weggebruikers passen zich met een
verschillende snelheid aan aan de gewijzigde omstandigheden. De verhoogde turbulentie die
hiervan het gevolg is, kan aanleiding zijn tot filevorming of ongelukken. Door de verschillende
initiële gebeurtenissen ontstaan zodoende een aantal verschillende beginsituaties voor de
scenario's (filevorming, stilstaande auto, botsing, brand, lekkage van gevaarlijke stoffen).

Spoorverkeer is een veel meer centraal geleid systeem dan wegverkeer. Het systeem bestaat
hier uit de planning, de verkeersleiding, het seinwezen. de ATB, treinen en de infrastructuur
(rails, wissels, overwegen). Ook hier zijn een aantal ongevalsoorzaken inherent aan het
systeem. Tunnels voegen bij spoorverkeer geen extra engevalsoorzaken toe, in tegenstelling tot
het wegverkeer. In tegendeel, wissels en overwegen, die vaak de oorzaak zijn van ontsporingen
en botsingen, komen minder voorin en bij tunnels. Ook hier leiden de verschillende initiële
gebeurtenissen tot verschillende beginsituaties.

Afhankelijk van een aantal tunnelkarakteristieken (één of twee buizen, ventilatie) kunnen de
scenario's zich op verschillende manieren ontwikkelen. In dit rapport zijn 30 scenario's
beschreven die zoveel mogelijk een beeld geven van de verschijnselen die op kunnen treden.
Voor elk van de scenario's is het verloop geschetst van (1) de aanwezigheid en de toestand van
mensen, (2) de fysieke omstandigheden in de tunnel en (3) de aanwezigheid van hulpverlening.

De verschillende scenario's kunnen door escalatie in elkaar overgaan. Een voorbeeld is een file
na een botsing tussen twee auto's waar een ander voertuig op inrijdt, waardoor brand ontstaat
achterin de file. Niet al deze combinatiescenario's zijn afzonderlijk beschreven, omdat daarbij
geen nieuwe problemen of inzichten ontstaan. Wel is aangegeven tussen welke scenario's
overgangen mogelijk zijn en onder welke omstandigheden. De beschrijving van een scenario
eindigt bij de overgang naar een ander - ernstiger - scenario of bij een zodanige stabilisatie dat
de optredende schade in termen van doden, gewonden en materiële schade niet verder
toeneemt.
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1 INLEIDING

1.1 Doelstellingvan het project

Onlangs hebben het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties het project MAVIT (maatschappelijk veiligheidsniveau voor
infrastructuur en transport) opgestart. Het doel van MAVIT is het leggen van een basis voor de
besluitvorming over de veiligheid bij tunnels, overkappingen, e.d. Onderdeel van dit project is
het in beeld brengen van de ontwikkeling van ongevallen, waarbij het ontwerp (bijvoorbeeld de
inrichting van een tunnel), het beheer (bijvoorbeeld het verkeersmanagement) en de organisatie
(bijvoorbeeld de werkwijze van de tunneloperator in relatie tot verkeer en hulpdiensten)
betrokken worden. Het gaat hierbij om procesverstoringen, waaronder ongevallen, in tunnels,
overkappingen en aanverwante constructies op of rond de weg- en infrastructuur.

Belangrijke elementen hierbij zijn de gevolgen van incidenten in termen van doden, gewonden,
mensen die gered moeten worden of die moeten vluchten, en materiële schade. Ook de
beheersbaarheid is een belangrijke factor, in de betekenis van de mate waarin interventies van
de interne tunnelorganisatie en de externe overheidshulpverleningsdiensten en de reacties van
het publiek (bijvoorbeeld vluchten) leiden tot stabilisatie van het incident en beperking van de
effecten. De ontwikkeling in de tijd van het incident (snel tot langzaam) is hierbij van
beslissende betekenis.

In deze weergave is de term 'incident' erg breed gedefinieerd. Het kan een explosie betekenen
met veel doden en gewonden en weinig mogelijkheden tot stabilisatie maar ook een file,
waarbij verkeersmaatregelen uitgevoerd door de tunnelorganisatie nodig zijn.

De beschreven scenario's moeten uiteindelijk als basis dienen voor de discussie over het
maatschappelijk aanvaardbaar veiligheideniveau in tunnels. Voor deze discussie is het primair
van belang, dat de scenario's het gehele spectrum van ongevallen omvatten.

1.2 Opdracht

Het ministerie van BZK.heeft aan DHV opdracht gegeven tot het opstellen van scenario's voor
tunnelincidenten. De onderzoeksopdracht betreft een samenhangend en volledig aantal
algemene scenariobeschrijvingen van gebeurtenissen die leiden tot procesverstoringen
(bijvoorbeeld ongevallen) en het verloop van elk:scenario in de tijd waarbij effecten zoals het
optreden van tunnelorganisatie, vluchten van niet-gewonden, redding van gewonden en
beknelden en dergelijke expliciet worden gemaakt. Dit vereist dat er op een of andere manier
geabstraheerd moet worden naar een model waarin de gebeurtenissen voor een incident, het
incident en de gebeurtenissen na het incident een plaats moeten krijgen zonder te vervallen in
gedetailleerde beschrijvingen van maatregelen. De algemene scenario's die het resultaat dienen
te zijn van deze onderzoeksopdracht zijn bedoeld om voor een specifieke tunnel mogelijk te
maken die scenario's te kiezen die relevant zijn. Deze scenario's zullen vervolgens dienen als
input voor het ontwerpproces.
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Tijdens het onderzoek zijn als externe deskundige geïnterviewd:
dr.ir. J. Stoop, Kindunos, Gorinchem;
ing. J. Hoeksma, Bouwdienst, Utrecht;
mr. ing. H. Meulendijks, Regionale brandweer, Utrecht.

Van de zijde van de opdrachtgever is het onderzoek begeleid door mw.drs. W.G.J. Brouwer en
dr.ir. SD. Meijer. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode augustus 2000 tot en met januari
2001.

1.3 Opbouwvan dit rapport

De eigenlijke beschrijvingen van de gebeurtenissen die plaatsvinden bij een ongeval zijn
opgenomen in hoofdstuk 5 van dit rapport. Aan dit hoofdstuk gaan drie hoofdstukken vooraf:

hoofdstuk 2 geeft een algemene beschouwing van de gebruikte methode van
scenariobeschrijvingen en de voor- en nadelen die hieraan verbonden zijn;
hoofdstuk 3 behandelt de ongevalsoorzaken, die voorafgaan aan de gebeurtenissen van
hoofdstuk 5;
hoofdstuk 4 beschrijft de verschillen die tussen tunnels worden aangetroffen en de
invloed die deze factoren kunnen hebben op de scenario's,

Als bijlagen zijn bij dit rapport overzichten opgenomen van de branden in wegtunnels en van de
uitvoering van de belangrijkste wegtunnels in Nederland.
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2 PROBLEEMSTELUNG

2.1 Tunuelveiligheid

Door hun aard zijn tunnels in sommige aspecten minder veilig dan vergelijkbare bovengrondse
situaties. Voertuigbranden die in de open lucht nauwelijks gevaarlijk zijn, kunnen in een tunnel
voor een levensbedreigende situatie leiden, omdat de rook niet weg kan. Bovendien zijn tunnels
slecht toegankelijk voor hulpverleners tijdens een incident. Bij bijna alle grote
tunnelongevallen in de laatste jaren bleek, dat de meeste overlevenden zichzelf in veiligheid
hadden gebracht. Dit betekent echter niet dat hulpverlening niet belangrijk is; juist in
grensgevallen kan de snelle aanwezigheid van hulpverleners het verschil maken tussen leven en
dood. Bij kleinere tunnelongevallen ligt dit anders. Hier is de beschikbare tijd voor het optreden
van de hulpverleners groter. Bovendien zijn de mogelijkheden van optreden aanzienlijk beter.

De mogelijkheid om bij een ongeluk in een tunnel veilig uit de tunnel te komen, is in hoge mate
afhankelijk van zelfredzaamheid. Hierbij moet gekeken worden naar de tijd dat na het incident
nog in de tunnel verbleven kan worden in vergelijking met de tijd die nodig is om de tunnel te
verlaten. In Nederland zijn bijna alle wegtunnels uitgevoerd als twee buizen die op regelmatige
afstanden met elkaar in verbinding staan. De beide buizen fungeren zodoende als elkaars
vluchthuizen.

De mogelijkheden van hulpverlening bij tunnelongevallen zijn over het algemeen beperkt. De
hulpverleners kunnen weliswaar binnen 15 minuten ter plaatse zijn, maar over het algemeen
zullen zij niet eerder dan 30 minuten na het ongeval op volle sterkte zijn. De omstandigheden in
de tunnel zijn dan in het geval van brand bijvoorbeeld al van zodanige aard, dat het niet meer
verantwoord is de tunnel in te gaan.

2.2 Beschrijvingdoor scenario's

Scenario-informatie is informatie over het proces waarin de betreffende activiteit kan resulteren
in een ongeval. Bij de scenario-methode wordt uitgegaan van het verkeerssysteem als geheel.
Scenariobeschrijvingen geven in verhalende vorm een beeld van het verloop van een ongeval.
De gebeurtenis wordt dus niet gekarakteriseerd door één getal (het effect), maar het verloop van
de gebeurtenis in de tijd wordt in meer of minder detail beschreven. Het is niet goed mogelijk
een frequentie aan een scenario toe te kennen. Wel kan worden aangegeven hoe plausibel de
verschillende scenario's ten opzichte van elkaar zijn.

Voor een volledig overzicht is het nodig zowel de gebeurtenissen te beschrijven die leiden tot
een incident, als de gebeurtenissen die tijdens het incident plaatsvinden. Voor het verloop van
de gebeurtenissen tijdens het incident is het vaak echter van ondergeschikt belang op welke
wijze het incident begonnen is. Voor het inzicht in de mogelijke gevolgen van een botsing
tussen twee auto's in een tunnel is het bijvoorbeeld nauwelijks van belang door welke oorzaken
deze botsing ontstaan is.
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De gebeurtenissen die leiden tot het incident hebben vooral de functie om een beeld te krijgen
van de waarschijnlijkheid van een scenario en van de mogelijkheden die bestaan om incidenten
te voorkómen. Zo is voor de verdere discussie van belang dat een vrachtwagenbrand veel vaker
voorkomt dan een ongeval met gevaarlijke stoffen. Omgekeerd is een ongeval met gevaarlijke
stoffen beter te voorkómen dan een vrachtwagenbrand. In deze studie wordt daarom allereerst
een lijst gegeven van ongevalsoorzaken, en een beperkte set van scenario's die leiden tot een
incident. De lijst van ongevalsoeraken geeft dan een beeld van de mogelijkheden die bestaan
om een incident te voorkómen, de scenario's die leiden tot een incident geven een beeld van de
waarschijnlijkheid van een incident. Deze gebeurtenissen zijn beschreven in hoofdstuk 3.

Voor de gebeurtenissen na het incident is het van belang om de ontwikkeling van de situatie in
de tunnel zichtbaar te maken ten opzichte van de ontwikkeling van de slagkracht van de
hulpverlening. De wijze waarop deze beide ontwikkelingen plaatsvinden in de tijd bepaalt de
beheersbaarheid van het incident. Gebeurtenissen tijdens en na het ongeval zijn beschreven
door het verloop van een aantal kenmerkende variabelen in de tijd te beschrijven. Deze
variabelen zijn de aanwezigheid en toestand van mensen, de fysieke omstandigheden in de
tunnel, de aanwezigheid van hulpverlening en de toestand van de elektromechanische
installaties in de tunnel. De gebeurtenissen na het incident worden beschreven in hoofdstuk 5.

De beschrijving van de gebeurtenissen na het incident eindigt bij de overgang naar een ander -
ernstiger - scenario of bij een zodanige stabilisatie van het incident dat de optredende schade, in
termen van doden, gewonden en materiële schade niet verder toeneemt.

Het is nodig de toestand in de tunnel op ieder moment te beschrijven. Deze beschrijving valt
uiteen in een aantal factoren die gedurende de duur van het incident onveranderlijk zijn en een
aantal factoren die gedurende het incident veranderen. De ontwikkeling van het incident zal
(mede) afhankelijk zijn van de factoren die gedurende het incident onveranderlijk zijn. De
onveranderlijke factoren zijn:
• Type tunnel, weg/spoor, aantal rijstroken, lengte, lengte van de vluchtroute;
• Betrokkenheid van gevaarlijke stoffen;
• Aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen;
• Locatie van het ongeval;
• Aard en werking van het ventilatiesysteem.
Een beschouwing over deze factoren is te vinden in hoofdstuk 4.

De situatie in de tunnel kan worden beschreven met een beperkt aantal variabelen. De waarde
van deze variabelen verandert tijdens het incident. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de
ontwikkeling van het incident in de tijd en de eventuele escalatie van het incident. Ter wille van
de hanteerbaarheid is het aantal variabelen beperkt gehouden evenals de mogelijke waarden van
de variabelen. De gehanteerde variabelen zijn:
• Aantal aanwezige mensen, onder te verdelen in zelfredzame mensen, hulpbehoevende

mensen, gewonden die medische zorg behoeven en doden.
• Fysische omstandigheden in de tunnel, namelijk temperatuur en aanwezige rook en/of

toxische stoffen. Onderscheiden worden de waarden niet hinderlijk, hinderlijk,
incapaciterend, letaal.

• Aanwezigheid van brandweer en I of geneeskundige hulpverlening.
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• Bekendheid van de operator met het incident. Niet bekend, bekend dat er een incident is,
aard van het incident bekend, aard en omvang van het incident bekend.

De scenario's worden op twee manieren beschreven. In de eerste plaats wordt in verhaalvorm
beschreven wat een representatief verloop van een dergelijk scenario is. In sommige gevallen
worden, afhankelijk van de gebeurtenissen, meerdere mogelijke verlopen geschetst. Daarnaast
wordt in een aantal situatietekeningen de positie en toestand van de personen en hulpverleners
alsmede de fysische toestand in de tunnel aangegeven voor een aantal tijdstippen. De
scenariobeschrijvingen worden aangevuld met een discussie over de kenmerkende
eigenschappen van deze scenario's en de mogelijke verschillende afloop afhankelijk van de
onveranderlijke factoren.

2.3 Keuzevan scenario's

Incidentscenario's zijn te onderscheiden in wegtunnels en spoortunnels. Het verschil zit hierin,
dat een spoortunnel een veel meer gestuurd systeem is dan een wegtunnel. Hierdoor wordt de
kans op een ongeluk sterk verkleind. Bovendien is op een trein opgeleid personeel aanwezig dat
leiding kan geven aan een evacuatie. Daar staat tegenover dat in een trein veel meer mensen op
elkaar zitten dan in de auto's in een wegtunnel.

De wegtunnels zijn weer te onderscheiden in wegtunnels met één en met twee buizen. Deze
situaties onderscheiden zich doordat in een wegtunnel met één buis de auto's beide richtingen
uitrijden. Hierdoor bevinden zich bij een incident aan weerszijden van het incident mensen. Bij
tunnels met twee buizen bevinden in de meeste gevallen de mensen in de tunnel zich achter het
incident. Aangezien de ventilatie in een tunnel in het algemeen met de rijrichting mee is,
bevinden de mensen in de tunnel zich dan bovenwinds van het incident, dus aan de veilige kant.
Bij tunnels met één buis bevinden zich ook mensen aan de onveilige kant van het incident.
Ongevallen in spoortunnels zijn primair te onderscheiden in ongevallen met personentreinen en
met goederentreinen. Ongevallen met goederentreinen zijn over het algemeen ernstiger
(zwaardere branden; gevaarlijke stoffen; zwaardere treinen), personentreinen hebben meer
personen aan boord. Branden in personentreinen zijn vooral te onderscheiden naar de positie
van de brand in de trein.

Er zijn 30 scenario's onderscheiden. De belangrijkste onderscheidende kenmerken zijn de
relatieve positie van de aanwezige mensen ten opzichte van het incident, het al dan niet
aanwezig zijn van brand, het al dan niet aanwezig zijn van brandbare of toxische stof.
Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen wegtunnels met één buis, wegtunnels met twee
buizen en spoortunnels met personen respectievelijk goederenvervoer. Metrotunnels worden
behandeld onder spoortunnels. Aan ondergrondse stations is geen bijzondere aandacht besteed.
De verschillende scenario's kunnen door escalatie van het incident in elkaar overgaan. Een
voorbeeld is een file na een botsing tussen twee auto's waar een ander voertuig op in rijdt,
waardoor brand ontstaat achterin de file. Niet al deze combinatiescenario's zijn afzonderlijk
beschreven, omdat daarbij geen nieuwe problemen of inzichten ontstaan. Wel is aangegeven
tussen welke scenario's overgangen mogelijk zijn en onder welke omstandigheden. Als soorten
incident wordt onderscheid gemaakt tussen botsing, ontsporing (bij spoortunnels), brand en het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen.
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De keuze van scenario's is altijd min of meer willekeurig. Getracht is een zodanige keuze te
maken uit de vele mogelijke engevalsverlopen dat een zo groot mogelijk inzicht verkregen
wordt in de factoren die een rol spelen bij het beter of minder goed aflopen van een
tunnelincident. Ook zijn voor de scenario's de mogelijke maatregelen niet consequent
uitgewerkt.

2.4 Scenario'sin relatie tot QRA

Veiligheidsmanagement begint met de analyse en evaluatie van risico's in tunnels. Er zijn twee
principieel verschillende benaderingen mogelijk voor de analyse van de risico's: de
kwantitatieve risicoanalyse en de scenariobeschrijving. Beide benaderingen hebben voor- en
nadelen en beide benaderingen geven verschillende informatie.

Bij de kwantitatieve risicoanalyse (QRA) wordt aan de verschillende scenario's een waarde
voor het effect en een frequentie toegekend. De effecten van een ongeval kunnen heel
verscheiden zijn. Te noemen zijn: aantal doden, aantal gewonden, aantal bij het ongeval
betrokken personen, directe materiële schade, tijd dat de tunnel buiten gebruik is, indirecte
materiële schade enzovoort. Veel gebruikt bij kwantitatieve risicoanalyses is het aantal doden
als maat voor de ernst van de gebeurtenis. Aan ieder van de gebeurtenissen wordt tevens een
frequentie toegekend waarmee, naar het oordeel van de risicoanalist, de gebeurtenis voorkomt.
Combinatie van de frequenties en de effectwaarde van de verschillende gebeurtenissen levert
een beeld op hoe waarschijnlijk een ongeval met een bepaalde ernst is.

De kracht van deze kwantitatieve benadering is, dat deze het niet alleen mogelijk maakt om het
risico van bepaalde situaties of activiteiten te berekenen, ook biedt het de mogelijkheid om
objectieve en strik.te regels op te stellen voor het accepteren of verwerpen van bepaalde
risicovolle activiteiten, mits een algemeen geaccepteerde norm voorhanden is. Ook is de QRA
zeer goed te gebruiken om de veiligheid van twee ontwerpvarianten met elkaar te vergelijken.

De QRA is echter minder geschikt als communicatiemiddel met beslissers. In de eerste plaats
staat de beschrijving van de QRA ver af van de belevingswereld van beslissers. In de tweede
plaats suggereert een QRA voor niet ingewijden een hogere nauwkeurigheid dan in de praktijk
gehaald wordt, doordat de kwantitatieve informatie waarop veiligheidsanalyses worden
gebaseerd slechts beperkt is. Tenslotte geeft een QRA geen informatie over andere schade dan
de maat .die voor die schade is gebruikt (veelal het aantal doden) en over de beheersbaarheid
van het incident.

Bij scenariobeschrijvingen wordt een beperkt aantalongevalsverlopen in meer detail
beschreven. Doordat het ongevalsverloop in meer detail wordt beschreven dan bij een QRA het
geval is, kan zichtbaar gemaakt worden, niet alleen hoeveel schade ontstaat, maar ook op welke
wijze deze schade ontstaat. Ook moeilijk kwantitatief te beschrijven grootheden zoals de
beheersbaarheid van een incident of de wijze waarop slachtoffers vallen, kan in een scenario
zichtbaar worden gemaakt. Scenario's geven daarentegen geen antwoord op de vraag hoe veilig
een tunnel is, en zijn daarom slecht bruikbaar voor een normering van de veiligheid. Wel
bieden zij aanknopingspunten voor verdere verbetering van de constructie.
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De beschrijving van ongevalsscenario's kan daardoor een welkome aanvulling zijn op de
kwantitatieve risicoanalyse bij de analyse van veiligheidsrisico's in tunnels.
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3 ONGEVALSOORZAKEN

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk bechrijft de factoren die aanleiding kunnen geven tot een tunnelongeval. hl dit
hoofdstuk wordt een onderscheid gemaakt tussen wegtunnels en spoortunnels. Paragraaf 3.2 en
3.3 richten zich op wegtunnels en paragraaf3.4 en 3.5 richten zich op spoortunnels.
Deze indeling vloeit voort uit de verschillen die bestaan tussen het weg- en het
spoorverkeersysteem. Spoorverbindingen gedragen zich veel meer als een centraal geleid
systeem dan wegverbindingen. Zo kenmerkt spoorverkeer zich door de aanwezigheid van een
verkeersleider die ingrijpt op de besturing van de afzonderlijke treinen. Bovendien is bij treinen
een beveiligingssysteem aanwezig, dat botsingen tussen treinen tot in hoge mate uitsluit. De
kans op ongevallen is hierdoor in vergelijking met wegtunnels zeer klein. Daar staat tegenover
dat in een trein een veel groter aantal mensen aanwezig is dan in een auto. hl een wegtunnel van
één km lengte zijn in het geval van een file ongeveer 100 auto's aanwezig. Hierin zitten dan
ongeveer 150 mensen verspreid over de lengte van de tunnel. Een volle dubbeldeks
intercitytrein kan 800 mensen vervoeren. Deze mensen bevinden zich dan geconcentreerd over
een lengte van enkele honderden meters. Met deze verschillen hangt samen dat treinongevallen
weliswaar veel zeldzamer zijn dan wegongevallen, maar dat zij aanleiding kunnen geven tot
veel grotere aantallen slachtoffers. Vergelijk bijvoorbeeld ernstige ongevallen in wegtunnels
zoals de Mont-Blanctunnel (39 doden) en de Tauemtunnel (12 doden) met ongevallen in spoor-
en metrotunnels zoals Kaprun (160 doden) en Baku (300 doden).

De reguliere weg- en spoorongevallen, zoals we die in de engevalsstatistieken tegenkomen,
kunnen ook in een tunnel voorkomen. hl dit hoofdstuk wordt dan ook eerst kort ingegaan op de
ongevalsfactoren die een rol spelen in reguliere ongevallen op de weg (zie paragraaf 3.2.1) en
op het spoor (zie paragraaf 3.4).

Daarnaast kunnen tunnels en overkappingen risicoverhogend werken. Dit geldt met name voor
het wegverkeer. Het ontwerp van een wegtunnel verschilt vaak van het ontwerp van de open
weg. Wegstandaarden worden vaak wat 'losser' toegepast Dit kan leiden tot suboptimale
oplossingen in termen van veiligheid en comfort (Martens & Kaptein, 1997). Karakteristieken
van de tunnel kunnen ook tot specifieke gedragsreacties leiden bij de weggebruiker. Samen met
een hoge verkeersintensiteit kan dit leiden tot het verminderen van de homogeniteit van de
verkeersstroom en een verhoogde kans op ongevallen. In paragraaf 3.2.2 wordt ingegaan op de
risicofactoren die specifiek voor wegtunnels gelden. Voor spoortunnels is dit niet van
toepassing.

Tot slot zijn in paragraaf 3.3 enkele typische ongevalsituaties dan wel verstoringen in
wegtunnels beschreven en zijn in paragraaf 3.5 enkele typerende ongevalssituaties voor
spoorongevallen kort aangeduid.
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3.2 Risicofactoren ongevaUenin wegtaanels

3.2.1 Veiligheidwegverkeeralgemeen

In het wegverkeer zijn er drie 'families' van risicofactoren, te weten: Weg - Voertuig - Mens.
Veiligheidsoverwegingen richten zich op deze afzonderlijke families van factoren, maar vooral
ook op de interactie tussen de drie.

Onder de weg wordt verstaan de fysieke weg zelf, de inrichting en uitrusting ervan en de
wegomgeving. Karakteristieken van de weg en wegomgeving bepalen in grote mate de rij- en
verkeerstaak. Door de overheid wordt veel aandacht besteed aan het op veilige wijze ontwerpen
van weg en wegomgeving. Hiertoe worden richtlijnen ontwikkeld. De tunnel vormt daarin een
onderdeel.

Voertuig omvat factoren als type en aantal weggebruikers en kenmerken en toestand van de
voertuigen. Dit laatste omvat tevens de lading, inclusief het vervoer van brandbare materialen.
Het gebruik van de weg wordt op allerlei wijzen en naar de heersende inzichten gereguleerd.
Grote snelheidsverschillen en verschillen in massa worden waar mogelijk vermeden. In zijn
algemeenheid zijn verstoringen in het verkeer een belangrijke risicofactor. Plotselinge
snelheidsverminderingen, mes of met pech stilstaande voertuigen zijn veelvuldig de bron van
kop-staart botsingen. Het vermijden van deze verstoringen en indien dit niet mogelijk is het
tijdig waarschuwen van de weggebruiker is dan ook een belangrijk speerpunt bij het op veilige
wijze reguleren van het verkeer.

De mens vervult een spilfunctie in in het verkeerssysteem. Deelname aan het verkeer is een
complexe taak. Dit vloeit voort uit het gegeven dat soms beslissingen genomen en handelingen
uitgevoerd moeten in ingewikkelde situaties onder tijdsdruk. De taakvereisten kunnen van
moment tot moment variëren. Wat op het ene moment een routinetaak is, kan binnen één
seconde veranderen in een noodsituatie waarbij hoge eisen worden gesteld aan allerlei
vaardigheden.

De laatste jaren is er veel aandacht om het wegverkeerssysteem op een duurzaam veilige manier
in te richten. Echter, de combinatie Weg - Voertuig - Mens kan nooit volkomen veilig zijn.
Deze onveiligheid is inherent aan het wegverkeerssysteem zelf. Per jaar vanen er Nederland
circa 1200 doden in het verkeer. Bij meer dan de helft van de verkeersdoden betreft het
bestuurders of inzittenden van auto's. Daarnaast zijn er vele incidenten waarbij gewonden
vallen of waarbij er sprake is van materiële schade.

Het aantal kilometers dat wordt jaarlijks gereden wordt met het Nederlandse voertuigpark
bedroeg in 1998 voor personenauto's 149 miljard kilometer. Het aandeel zwaar verkeer in de
verveersprestatie is nu circa 6%, maar zal in de komende jaren sterk toenemen. De bijdrage van
goederenvervoer aan de verkeersonveiligheid is echter relatief groot. Bij bijna 30% van de
ongevallen waar dodelijke slachtoffers bij vallen, is zwaar verkeer betrokken. Op het
hoofdwegennet waren er in 1997 ruim 4200 ongevallen waarbij vrachtauto's betrokken waren,
waarbij doden of ziekenhuisgewonden vielen (In: Beleidsplan verkeersveiligheid
goederenvervoer over de weg 2000-2005, concept, 2000). Verlies van lading of problemen met
lading komt eveneens regelmatig voor en leidt, bij hoge verkeersintensiteit, al gauw tot
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filevorming. Een laatste factor bij voertuigen is dat tussen de 5 en 10% van het
goederenvervoer over de weg bestaat uit gevaarlijke stoffen. 60% van dit gevaarlijke
stoffenvervoer betreft brandbare vloeistoffen - voornamelijk benzine. In hoofdstuk 5 wordt in
meer detail ingegaan op mogelijke gevolgen van een engevalsverloop van ongevallen waarbij
brand ontstaat of waarbij gevaarlijke stoffen een rol spelen.

Na deze korte bespreking van de drie families algemene risicofactoren in het wegverkeer wordt
in paragraaf 3.2.2 nader ingegaan op de risicofactoren die specifiek een rol spelen bij tunnels.

3.2.2 Veiligheidwegtunnels

Deelnemen aan het verkeer is voor de mens een voortdurend proces waarin informatie uit de
omgeving wordt verzameld en verwerkt. Die informatieverwerking verloopt grotendeels
automatisch. Hoe goed die informatieverwerking verloopt is vooral afhankelijk van de
hoeveelheid capaciteit die de mens daarvoor beschikbaar heeft. Die capaciteit kan variëren per
persoon en per situatie. Als de rijtaak eenvoudig is er veel capaciteit over en kan de bestuurder
zich 'ontspannen'. Als de taak moeilijker wordt, ontstaat er een hogere taakbelasting. Normaal
gesproken proberen mensen dan hun taakbelastingsniveau weer te normaliseren door bepaalde
aanpassingen te maken.Die aanpassingen kunnen bestaan uit:
1. het vergroten van de eigen capaciteit, bijvoorbeeld door een actievere en alertere houding

aan te nemen;
2. het vereenvoudigen van de taak. De meest gebruikte manier om een verkeerstaak te

vereenvoudigen is het verminderen van de snelheid, of het vermijden van bepaalde
manoeuvres die veel capaciteit vragen.

De bestuurder probeert als het ware voortdurend op een voor hem of haar comfortabele en
veilige manier auto te rijden. Als de taakbelasting hoog wordt, vindt er compensatie plaats en
als de taakbelasting te klein wordt, vindt er eveneens, indien mogelijk, compensatie plaats. De
beslissingen hierover worden vooral beïnvloed door kenmerken van de weg en wegomgeving.
en van de voertuigen daarop.

Een complicatie is dat in dit proces mensen aanzienlijk van elkaar verschillen. Wat voor de ene
persoon een moeilijke taak die om wat aanpassing vraagt, is voor een ander geen enkel
probleem. Niet iedereen reageert dus op dezelfde wijze op een tunnel. Ter illustratie: terwijl een
bestuurder van 70 jaar behoorlijk vaart mindert als hij de tunnel nadert, zal bij de professionele
vrachtwagen-bestuurder geen sprake zijn van een snelbeidsverlaging. Het gevolg van die
individuele verschillen is dat er in en voor tunnels een grotere turbulentie in de verkeersstroom
ontstaat.

Tunnels zijn dus een onderdeel van de weg, maar zij brengen specifieke veiligheidsproblemen
met zich mee. Hieronder worden de verschillende risicofactoren voor tunnels wat nader
uitgewerkt. Dit zijn dus factoren die invloed hebben op de taakbelasting "en rijgedrag van
bestuurders.

Nabijheid van de tunnelwanden.
De aanwezige ruimte beïnvloedt de beleving en taakbelasting van sommige weggebruikers. Hoe
beperkter de ruimte in de tunnel, hoe meer kans er is dat dit de taak van de bestuurder
moeilijker maakt. Uit onderzoek is gebleken dat een kleinere laterale ruimte op de open weg
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(dit is de ruimte van de zijkanten van het voertuig tot de rand van de weg of een eventueel
obstakel) het rijgedrag negatief beïnvloed. Ook is gebleken dat dit effect sterker aanwezig is in
tunnels (Martens en Kaptein, 1997). De aanwezigheid van de tunnelwand wordt door
bestuurders als bedreiging gezien. Gedragseffeeten zijn bijvoorbeeld dat bestuurders hun
snelheid verminderen en minder gaan inhalen.
Soms worden hiervoor reeds door de wegbeheerder compenserende maatregelen getroffen,
bijvoorbeeld door de maximum snelheid ter plaatse te verlagen.

Licht
Een gereduceerde lichtconditie vergt adaptatie van de ogen. Hoe sterker de lichtconditie in de
tunnel afwijkt van de lichtconditie buiten de tunnel hoe groter de taakbelasting voor de
bestuurder. Het kan bij het binnenrijden van een tunnel ongeveer 15 seconden duren voor het
menselijk oog geadapteerd is aan een lager lichtniveau (uitgaande van 10 cdlm2 in de tunnel en
8000 cd/m2 buiten (donkere dag» (Kaptein & Theeuwes, 1996). Ten gevolgen van een
langzaam aanpassingsproces van de ogen en de aanwezigheid van strooilicht buiten de tunnel,
lijkt het lichtniveau in de tunnel heel laag, en lijkt de tunnel als gevolg daarvan een donker gat
(Martens & Kaptein, 1997).
Onderzoek wijst uit dat veel automobilisten vooral bij het inrijden van de tunnel hun vaart
verminderen en wat naar het midden van de weg sturen, iets verder verwijderd van de
tunnelwand. Het blijkt dat bij groot aantal tunnels de snelheid bij de tunnel ingang 10-20 k:mIh
lager ligt dan in de tunnel zelf(Amundsen, 1994). Eenmaal in de tunnel neemt de snelheid weer
toe en positioneert men zich weer dichter tegen de rechter tunnelwand. Een verklaring voor dit
gedrag waarin een deel van de bestuurders hun snelheid verminderen is dat men daarmee de
door de tunnel toegenomen werkbelasting weer wat poogt te verminderen. Ze maken hun taak
als het ware weer wat gemakkelijker. Plotselinge snelheidsverminderingen hebben echter een
negatief effect op de verkeersveiligheid. Bij korte volgafstanden tussen voertuigen kan het
leiden tot kop-staart botsingen, of het kan in zijn algemeenheid de homogeniteit in de
verkeersstroom verstoren.
Uit de literatuur wordt bevestigd dat de meeste ongevallen in tunnels plaatsvinden net voor of
net na de tunnelingang (Amundsen, 1992, 1994, 1995). Ter illustratie: in Noorwegen hebben
binnenkomst-zones in tunnels een engevalsratio van 0,5 tot 0,8 letselgevallen per miljoen
voertuig kilometers. Zones in de tunnel hebben een engevalsratio van 0,1 tot 0,2 letselgevallen
per miljoen voertuig kilometers. Toegangsdosering alsmede het instellen van snelheidslimieten
zijn mogelijke oplossingsrichtingen voor bovengenoemde problemen. Uit experimenten in de
Lincolm-tunnel blijkt dat toegangsdosering the stroom turbulentie in de tunnel met 40%
reduceerde. De homogenere verkeersstroom ondersteunde niet alleen de veiligheid, maar ook
een hogere capaciteit en een gereduceerde reistijd (Yagoda et al, 1994).

Wegverloop en zichtafstand
Er zijn meer ongevallen naarmate de geometrie van de tunnel ingewikkelder wordt (COB,
1998). Bochten zijn soms moeilijk in te schatten door het gebrek aan visuele
aanknopingspunten en tunnelwanden kunnen verhinderen dat eventuele files tijdig
waargenomen worden. Het wordt dan ook aanbevolen door veiligheidsexperts om bochten,
alsmede complexe invoegstroken zo dicht mogelijk te plaatsen bij de ingang of uitgang van een
tunnel en niet middenin. Met deze aanbevelingen wordt over het algemeen terdege rekening
gehouden bij de bouw van tunnels in Nederland.
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Hellingen en snelheidsverschillen
Hellingen beïnvloeden het snelheidsgedrag van weggebruikers. De snelheid neemt soms toe bij
het naar beneden rijden en neemt af bij het stijgen. De grootte van de helling heeft invloed op
de grootte van de snelheidsvariatie. In tunnels met een stijging van 5-7% is het verschil tussen
naar beneden rijden en omhoog rijden bij de lichtere voertuigen ongeveer 5-10 k:m/h. Dit
gedrag lijkt vooral samen te hangen met het gebrek aan visuele informatie in de tunnel.
Bestuurders in tunnels hebben niet altijd referentiepunten om hun snelheid of de hellingshoek
te bepalen. Deze situatie leidt tot een verhoogde kans op ongevallen.
Daarbij komt dat zware voertuigen, in verband met hun massa, bij het stijgen 5-15% langzamer
rijden dan de rest van het verkeer.
Uit de literatuur blijkt dat hoe meer voertuigen afwijken van de gemiddelde wegsnelheid hoe
groter de kansen op een ongeval zijn (Verwey, 2000).
Een andere factor hierbij is dat bij langdurig naar beneden rijden de te hoge snelheid en
remfouten kunnen leiden tot verlies van controle van het voertuig. Dit speelt vooral een rol in
langere tunnels. Deze komen in Nederland niet voor.

Lengte
Bij lange tunnels kan de monotone visuele omgeving leiden tot oriëntatiefouten en fouten ten
gevolge van 'onderactivatie', De bijna 12 kilometer lange Mont-Blancturmel is hiervan een
voorbeeld. Deze tunnels bezitten specifieke problemen, zoals:

Een monotone visuele verkeersomgeving kan leiden tot verminderde bewustzijnstoestand
bij de weggebruiker. In het wegverkeer wordt deze toestand wel 'highway hypnose'
genoemd. De bestuurder rijdt als het ware 'op de automatische piloot' en ziet daardoor
afwijkingen in het verkeersbeeld niet of veel te laat. Bekend zijn bijvoorbeeld de
ongevallen waarbij mensen op de snelweg soms extreem opvallende waarschuwingen over
wegwerkzaamheden over het hoofd zien. Dit gevaar is aanwezig in lange tunnels met
monotone tunnelwanden. Met name truckrijders zijn een risicogroep. Ontwikkelingen zijn
gaande om in die gevallen visuele stimuli aan te brengen op de tunnelwanden. De
wandtekening kan tevens een positieve invloed hebben op de perceptie van snelheid en
ruimtelijke oriëntatie van de weggebruikers.

- Een hieraan gerelateerd probleem in tunnels is het ontstaan van een oriëntatieprobleem,
waardoor mensen bijvoorbeeld gaan slingeren. Dit kan versterkt worden door het effect
van de tunnelwand. Mensen neigen ertoe om zo ver mogelijk van de tunnelwanden te
rijden. De asymmetrische positie van de twee wanden kan leiden tot compenserend gedrag.
Uit de literatuur blijkt: hoe smaller de tunnel, hoe meer ongevallen er gebeuren (0,11 per
miljoen kilometers in tunnels ruimer dan 6 meter, en 0,26 per miljoen kilometers in tunnels
kleiner dan 6 meter.

De helling in lange tunnels kan een apart probleem opleveren. In de Ment-Blanctunnel moeten
bestuurders van vrachtauto's voortdurend hun snelheid reguleren vanwege wisselende hellingen
en bochten. Dit kan leiden tot oververhitte remsystemen. Vooral onervaren vrachtauto-
chauffeurs lijken hiermee fouten te maken (Tetard, 1994).

Conclusie
Zelden heeft een ongeval slechts één oorzaak. Meestal betreft het een combinatie van factoren.
Naast de reguliere risicofactoren in het wegverkeer, zijn hierboven een aantal specifieke
factoren genoemd die de veiligheid in wegtunnels negatief beïnvloeden.
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Die factoren hebben te maken met kenmerken van de weg en wegomgeving. inclusief de
kenmerken van de specifieke tunnel, en met kenmerken van voertuigen en bestuurders.
Het probleem bij weggebruikers ontstaat ten gevolge van de volgende zaken:
- de mens is een informatieverwerkend systeem;
- net voor en in een tunnel verandert de informatiestroom naar de bestuurder;
- daardoor neemt de taakbelasting toe, maar niet bij iedereen en in gelijke mate;
- redenen voor de grotere taakbelasting zijn: nabijheid van de tunnelwanden; lichtcondities

niet optimaal en abrupte lichtverandering (bij inrijden van de tunnel); zichtafstand wordt
kleiner; helling van de weg. Bij langere tunnels kan er sprake zijn van juist het afnemen van
de taakbelasting door het ontbreken van visuele stimuli).

- de grotere taakbelasting kan ertoe leiden dat: mensen meer fouten maken (slingeren, onjuiste
manoeuvres), én/of dat ze aanpassingen gaan uitvoeren, bijvoorbeeld door hun snelheid te
verlagen.

- vanwege individuele verschillen en het gegeven dat de aanpassingen enige tijd vergen is de
verkeersstroom in tunnels over het algemeen minder homogeen en minder voorspelbaar.

- deze turbulentere verkeersstroom heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid.
Gezien de kenmerken van de menselijke informatieverwerking is een gebruikersvriendelijk
wegontwerp vanuit veiligheideoogpunt essentieel. Daarnaast is ook expliciete en tijdige
informatie over normsnelheid en eventuele incidenten van groot belang voor de veiligheid in de
tunnel. Bij grote verveersintensiteiten kan het reguleren van < de toegang tot de tunnel een
belangrijk middel zijn om risicovolle situaties te voorkomen.

3.3 ODgevalssituaties ea verstoriDgeD in wegt1lDDels

In deze paragraaf worden enkele typerende verstoringen van het verkeer in de tunnel, dan wel
engevalssituaties wat nader aangeduid.
Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende engevalssituaties en achtergronden daarvan.
Een beschrijving van die situaties volgt hieronder.
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Tabel 1
Ongevalssituaties wegtunnels

Ongeval.sltuatles Iverstorlngen Oorzaken Invloed verwijzing
In wegtunnels scenario's (HS)
1 File - (te) hoge verkeersintensiteit en korte - is een risicoverhogende factor; verhoogt kans op kop-
- voor tunnelingang volgafstanden en turbulentie in verkeer staart botsing (zie situatie 2 en 3)
- in de tunnel - incidenten (zie situaties 4,5,6, 7) - be)'nvloedt de ernst van de gevolgen van

- verkeersongevallen (zie situaties 2, 3) tunnelongevallen

2 Botsing In tunnel - reguliere verkeersongevallen - kan leiden tot verkeersslachtoffers zie scenario 4, 7, 8,
(éénrichtingverkeer in tunnel) - verhoogde ongevalskans in tunnels door - kan leiden tot meer botsingen 9.10,11,
- kop-staart botsing karak-teristieken tunnels (zie voor een - kan leiden tot file (zie situatie 1)
- eenzijdige botsing analyse van oorzaken par. 3.2) - kan leiden tot brand of verlies toxische stoffen (zie
- flankbotsing situatie 5 en 6)

3 Botsing In tunnel Idem als situatie 2 • kan leiden tot verkeersslachtoffers zie scenario 14, 15,
(tweerichtingverkeer in tunnel) - kan leiden tot file (zie situatie 1) 16, 17
- frontale botsing - kan leiden tot meer botsingen
- kop-staart botsing - kan lelden tot brand of verlies toxische stoffen (zie

- eenzijdige botsing situatie 5 en 6)

- flankbotsing

4 lokale blokkade van rijbaan; - technisch probleem voertuig - kan leiden tot file (zie situatie 1) zie scenario i, 2,12

voertuig staat (deels) op de rijbaan; - klapband c.q. lekke band • kan leiden tot botsing (zie situatie 2)

lading valt van voertuig - zonder brandstof

- remschijven warm etc.

S Brand van voertuig of lading - defect aan voertuig - kan lelden tot stilstand (situatie 4), file (situatie 1) of zie scenario 3, 9, 12,

Het voertuig staat stil in de tunnel; - defect aan lading botsing (situatie 2) 13,16, 17

- kan leiden tot grote tunnelbrand
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6 Vrijkomen van gevaarlijke -lekkage - kan leiden tot stilstand (situatie 4). file (situatie 1) of zie scenario 5. 6. 10.
stoffen - botsing (zie situatie 2 en 3) botsing (situatie 2) 11.16.17

- brand (situatie

7 Overige situaties - Brand in tunnel kan ontstaan door - kan leiden tot botsing (zie situatie 2) -
- brand in tunnel zwerfvuil e.d, - kan leiden tot file (zie situatie 1)
- werkzaamheden in tunnel - Werkzaamheden in de tunnel kunnen
- vandalisme leiden tot onverwachte verkeerssituaties; is

afhankelijk van informatievoorziening en
verkeersregelIng
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1. File
Het ontstaan van files gaat gepaard met een verhoogde kans op ongevallen. De meest
voorkomende engevalssituatie die samenhangt met filevorming is de kop-staart botsing: een
voertuig botst op een langzamer rijdende of stilstaande voorganger. Het ontstaan van files
hangt samen met de volgende factoren:
• een zeer hoge verkeersintensiteit en daarmee samenhangende korte volgafstanden tussen

voertuigen;
Bij een overbelasting van de weg, worden volgafstanden korter en gaat over het algemeen de
snelheid omlaag. In deze situatie kunnen gemakkelijk files ontstaan door zelfs kleine
verstoringen in de verkeersstroom. Een verstoring kan reeds ontstaan wanneer bij het
binnenrijden van de tunnel de verkeersstroom onstabieler wordt, bijvoorbeeld doordat
enkele voertuigen remmen bij het binnenrijden van een tunnel.

• incidenten op of naast de weg;
Hieronder valt bijvoorbeeld een stilstaand voertuig (vanwege pech, geen brandstof meer,
lekke band etc), maar ook: verlies van lading. Het incident kan een personenauto of
vrachtauto betreffen en het voertuig kan niet, deels of helemaal een rijbaan blokkeren
(afhankelijk van karakteristieken van tunnel en voertuig).

• verkeersongevallen.

2. Botsing in tunnel met éénrichtingverkeer
Zoals al in de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven kan worden aangenomen dat de
reguliere verkeersongevallen die zich op de open weg voordoen, zich ook in tunnels zullen
voordoen. Literatuur toont daarnaast aan dat het waarschijnlijk is dat de kans op ongevallen in
tunnels iets groter is dan op de open weg. Met name verstoring van de verkeersstroom in de
tunnel geven een verhoogd risico. Verkeersongevallen komen regelmatig voor. Uit gegevens
van Rijkswaterstaat blijkt dat in 1995 en 1996 alleen al in de Noordtunnel en de Drechttunnel
respectievelijk 31 en 55 ongevallen in de tunnels of de op- en afritten plaatsvonden.
Bij éénrichtingverkeer kan er sprake zijn van de volgende typen ongevallen:
• eenzijdige ongevallen: ontstaan door verlies van controle over het voertuig en met als

kenmerk dat hierbij geen andere weggebruikers betrokken zijn. Uit het onderzoek naar
ongevallen in de Noordtunnel en de Drechttunnel kwam naar voren dat veel ongevallen
gebeurden door het scharen van te zwaar beladen aanhangwagens achter personenauto's of
bestelbusjes (COB, 1997).

• kop-staart botsingen: een achteropkomend voertuig op een langzamer rijdend of stilstaand
voorgaand voertuig. Deze situatie ontstaat relatief vaak bij hoge verkeersintensiteit en files.
De kans op kop-staart botsing tussen verkeersdeelnerners neemt toe bij het toenemen van de
turbulentie in de verkeersstroom. Deze turbulentie kan ontstaan door plotselinge
snelheidsverschillen, zichtproblemen (lichtconditie of mist), plotselinge manoeuvres of
stuurbewegingen e.d.. Een bijzondere risicofactor voor kop-staart ongevallen is het ontstaan
van een file of onverwacht stilstaand voorgaand voertuig. In die zin kan een file als zodanig
als een risicovolle verstoring aangemeld worden.

• flankongevallen: ontstaan door zijdelingse bewegingen van voertuigen. Een voorbeeld
hiervan is een bestuurder die ten gevolge van een onhandige stuurbeweging of foutieve
inhaalmanenoeuvre zijdelings tegen een ander voertuig botst. Het ontstaan van een
technisch mankement van het voertuig is een ander voorbeeld van de oorzaak van een
dergelijk ongeval.
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Bijkomende risicofactoren bij de genoemde ongevallen zijn: te hoge snelheid, te korte
volgafstanden, onoplettendheid van bestuurders en onjuist kijkgedrag.
De engevalssituaties zijn gerelateerd aan de volgende scenario's in hoofdstuk 5:
scenario 4: filevorming achter botsing
scenario 7: voertuig botst op file (I-ricatiagverkeer)
scenario 8: personenauto in brand na botsing op file
scenario 9: vrachtauto in brand na botsing op file
scenario 10: vrijkomen van brandbare stof na botsing op file
scenario 11: vrijkomen van toxische stof na botsing op file

3. Botsing in tunnel met tweerichtingverkeer
In tunnels met verkeer in twee richtingen in een buis komen meer ongevallen voor dan in
tunnels met verkeer in een richting per buis (COB, 1997). In een tunnel met
tweerichtingverkeer kan er sprake zijn van de volgende typen ongevallen:
eenzijdige ongevallen, kop-staart botsingen, flankongevallen en frontale botsingen. Het
laatstgenoemde type ongeval is specifiek voor tweerichtingverkeer. Over het algemeen zijn
deze ongevallen van vrij ernstige aard en zullen ze in de tunnel kunnen leiden tot grote overlast,
file en of blokkade.
De hier genoemde ongevalssituaties in tunnels met tweerichtingverkeer zijn gerelateerd aan de
volgende scenario's in hoofdstuk 5:
scenario 14: filevorming na botsing
scenario 15: auto botst op file
scenario 16: vrijkomen brandbare stof na botsing
scenario 17: vrijkomen toxische stof na botsing

4. Pech met voertuig in tunnel
Een voertuig komt vanwege een technisch mankement tot stilstand in de tunnel. Deze situatie
komt in het verkeer veelvuldig voor. Uit gegevens in Frankrijk blijkt dat er veel meer
pechgevallen helling op zijn dan helling af. Een pechgeval in een tunnel is een ernstiger
verstoring dan een pechgeval op de open weg. Dit hangt van de karakteristieken van de tunnel
af. Indien het voertuig noodgedwongen (deels) op de rijbaan tot stilstand komt, zullen de
gevolgen voor het overig verkeer in de tunnel groter zijn dan wanneer het voertuig op een
vluchtstrook of vluchthaven kan staan.
Indien er een hoge verkeersintensiteit is op het betreffende wegvak zal de verstoring al snel
leiden tot file-vorming. Vanuit het oogpunt van veiligheid is deze situatie ongunstig. Uit een
analyse van 430 pechgevallen in de Oslotunnel in Noorwegen bleek dat in 61% van de gevallen
de weg binnen vijf minuten weer vrij was. Gegevens van een Frans onderzoek bij twee tunnels
leverde ongunstiger resulaten op.
Een additioneel probleem is dat het technisch mankement kan bestaan uit of leiden tot brand in
of van het voertuig. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door technisch falen van de
elektrische installatie van de auto of oververhitting van de remmen. Grote branden worden over
het algemeen veroorzaakt door vrachtauto's en hun lading (zie engevalssituatie 5).
De engevalssituaties zijn gerelateerd aan de volgende scenario's in hoofdstuk 5:
scenario 1: filevorming achter stilstaand voertuig in tunnel
scenario 2: filevorming achter brandende personenauto
scenario 12: filevorming na brand in personenauto
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5. Brand van vrachtauto en/of lading
Brand vormt een ernstig veiligheidsrisico. De kans op brand in een wegtunnel verschilt niet met
die op brand op een weg aan de oppervlakte. De kans op brand ligt tussen 0,5 en 1,5 voor 10
miljoen afgelegde voertuigkilometers (COB, 1997, blz 27).

In een deel van de gevallen is er sprake van aanrij dingen tussen voertuigen (kop-staart
botsingen), of met een voertuig dat pech heeft;
Brand in de tunnel wordt echter vooral veroorzaakt door pech met het voertuig, de
elektrische installatie van de auto, oververhitting remmen e.d, (zie ook bij ongevalsoorzaak:
lengte van de tunnel). De meeste branden in een auto kunnen worden gemakkelijk worden
bedwongen. Grote branden worden over het algemeen veroorzaakt door vrachtauto's en hun
lading (vooral als het gaat om brandbare vloeistoffen, of grote hoeveelheden vaste en
gemakkelijk brandbare goederen) (Crez, 1990 in COB, 1998). In. de Mont-Blanctunnel in
1999 vatte een vrachtwagen met een lading van meel en margarine vlam. De Gotthardtunnel
(16,3 km) werd in 19941angere tijd afgesloten vanwege een brand met een vrachtauto.

De ongevalssituaties zijn gerelateerd aan de volgende scenario's in hoofdstuk 5:
scenario 3: filevorming achter brandende vrachtauto
scenario 9: vrachtauto in brand na botsing op file
scenario 12: filevorming na brand in personenauto
scenario 13: filevorming na brand in vrachtauto
scenario 16: vrijkomen brandbare stof na botsing
scenario 17: vrijkomen toxische stof na botsing

6. Vrijkomen van gevaarlijke stoffen
Er kan sprake zijn van het vervoer van brandbare stoffen en toxische stoffen. Het vrijkomen
daarvan leidt tot een veiligheidsprobleem in de tunnel. Vrijkomen van de stoffen kan worden
veroorzaakt door lekkage van de stoffen, of door een verkeersongeval (botsingen, zie situaties 2
en 3). Stilstand van het voertuig en met name filevorming zijn belangrijke bijkomende factoren
die de veiligheid in tunnels in gevaar brengen.
scenario 5: filevorming na lekkage van brandbare stof
scenario 6: filevorming na lekkage toxische stof
scenario 10: vrijkomen van brandbare stof na botsing op file
scenario 11: vrijkomen van toxische stof na botsing op file
scenario 16: vrijkomen brandbare stofna botsing
scenario 17: vrijkomen toxische stof na botsing

7. Verlies van lading vrachtauto (geen gevaarlijke stoffen)
Deze engevalssituatie is een verbijzondering van engevalssituatie 4. Ladingverlies kan leiden
tot een ongeval of kan een file veroorzaken. Zoals al eerder aangegeven is een file onwenselijk
vanuit het oogpunt van veiligheid. Ladingverlies komt regelmatig in het dagelijks verkeer voor.
Het betreft hier reguliere goederen. De brandbare of toxische stoffen worden in situatie 6
aangeduid.

8. Overige situaties
Enkele andere situaties die het verkeer in tunnels kunnen verstoren zijn:
" Brand in de tunnel: brand kan ontstaan door zwerfvuil of sigaretten e.d.
• Werkzaamheden in de tunnel, waardoor verstoring verkeer ontstaat
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Hier geldt dat de informatie over wegwerkzaamheden zo ver mogelijk naar voren (in tijd en
plaats) geschoven moet worden. Vanwege de reeds toegenomen werkbelasting in de tunnel
is het onverstandig de rijtaak verder te verzwaren door het verkeer te regelen in de tunnel.

• Vandalisme

3.4 Risicofactoren ongevaDenin spoortunnels

Spoorwegveiligheid wordt traditioneel op een aantal niveaus gewaarborgd. Deze niveaus zijn:
Vaststellen van de dienstregeling;
Besturingssysteem;
Seinwezen;
Treinbeveiliging.

Dienstregeling
Voor treinen wordt ongeveer vijf jaar vooruit een dienstregeling samengesteld. Hierin wordt
nauwkeurig vastgelegd hoe laat welke trein op welk traject rijdt en welk personeel daarop rijdt.
Op dit niveau wordt geregeld of personen of goederentreinen van de lijn gebruik maken. Op dit
niveau worden ook de bloktreinen met speciale veiligheidsvoorzieningen zoals chloortreinen
gepland.

Besturing
Het komt slechts zelden voor, dat de dienstregeling ongestoord verloopt. Treinen hebben
vertraging of vallen uit, incidentele treinen worden tussengevoegd. De verkeersleiding stelt
daarom op ieder moment de dienstregeling bij. Op basis van deze bijgestelde dienstregeling
kent de verkeersleider de trein een rijbaanautorisatie toe. Op dit niveau kan de verkeersleider
voorschrijven over welk spoor een trein gaat rijden en of een trein van een spoor gebruik mag
maken. De verkeersleider beslist ook hoe onregelmatigheden afgehandeld worden.

Op een gegeven moment moeten mensen beslissingen nemen. Bijvoorbeeld onderhandelingen
over werken aan de baan. Communicatie tussen verkeersleiding en uitvoerders etc.

Seinwezen
De machinist van de trein krijgt door seinbeelden te zien hoe hij mag rijden. De mogelijke
seinbeelden zijn: groen (doorrijden met inachtneming van ter plaatse geldende maximum-
snelheid); geel licht (snelheid minderen, volgende sein is rood); rood licht (stoppen). Aan deze
seinbeelden kan worden toegevoegd een maximum snelheid. De machinist kan de trein alleen
versnellen en vertragen. Op hogesnelheidstreinen is het niet mogelijk informatie door te geven
door middel van seinbeelden. Hier wordt het seinbeeld zichtbaar gemaakt op het dashboard.

Treinbeveiliging
Indien de machinist in strijd handelt met het seinbeeld, grijpt de automatische treinbeveiliging
(ATB) in. Deze brengt de trein tot stilstand. De ATB is ingevoerd naar aanleiding van de
treinramp bij Harmelen in 1962. Niet het gehele spoorwegennet is beveiligd met ATB.
Emplacementen en een aantal weinig bereden trajecten zijn niet beveiligd. Het is mogelijk met
een snelheid van minder dan 40 km/h door een rood sein te rijden zonder dat de ATB ingrijpt.
De spoorwegongevallenraad heeft reeds enkele malen aanbevolen deze uitzondering ongedaan
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te maken. Een trein wordt gesignaleerd door de ATB doordat de trein een kortsluiting aanbrengt
tussen de beide rails.

Rails
De trein blijft in de rails door de zogenaamde vetergang. De loopvlakken van de wielen zijn
enigszins schuin waardoor de trein, zodra hij een afwijking krijgt ten opzichte van de rechte
baan, een zijwaartse kracht ondervindt. Deze zijwaartse kracht dwingt de trein weer terug in het
rechte spoor. Als extra veiligheid bezit het treinwiel nog flenzen, uitstekende randen aan het
treinwiel die tegen de rails stoten zodra de afwijking te groot wordt.
De belangrijkste oorzaken van ontsporing zijn as- en wielbreuk. breuk van de rails, verkeerde
wisselstand en overwegen.
De hogesnelheidslijn wordt voorzien van ontsporingsgeleiding. Deze moet de trein opvangen
zodra deze ontspoort. Ontsporingsgeleiding wordt ook toegepast op viaducten en bruggen. Het
is belangrijk dat de trein zo snel mogelijk na de ontsporing wordt geleid, om te zorgen dat de
zijwaartse kracht op de trein zo klein mogelijk blijft.

Wissels
Wissels worden bediend door de verkeersleiding. Zodra de verkeersleiding een rijbaan instelt,
worden automatisch de bijbehorende wissels in de goede stand gelegd. Wissels zijn relatief
vaak een bron van ontsporing. Het is daarom aan te raden geen wissels in de buurt van
overwegen, viaducten of tunnels aan te leggen.

Overwegen
Overwegen worden meestal uitgevoerd door tussen de rails Steltonplaten te leggen waarover
het wegverkeer kan rijden. Tussen de rails en de Steltonplaten blijft dan een kleine opening
over voor de flenzen van de treinwielen. De aanwezigheid van vreemde voorwerpen in deze
opening is in het verleden een oorzaak van ontsporingen geweest. Het is daarom aan te raden
geen overwegen in de buurt van viaducten of tunnels te maken.

3.5 Ongevalssituaties en verstoringen in spoortunnels

Ook in het spoorverkeer vinden regelmatig ongevallen en incidenten plaats. De aard van de
incidenten verschilt van die in het wegverkeer onder meer vanwege het gegeven dat het spoor
een geleid systeem betreft.
Ontsporing; ontsporing ontstaat door:
• defect rollend materieel
• defect infrastructuur (spoorstaafbreuk, wissel in verkeerde stand, voorwerp op de rails)
Botsing trein/trein, door:
• menselijke fout (door rood sein rijden, in combinatie met falen van ATB)
• technisch falen (fout in beveiliging infrastructuur)
Botsing trein/overig, door:
• ontsporing andere trein
• voorwerp op het spoor
• overwegen
Brand, door:
• verlies van lading; spontane ontbranding (defect verpakkingseenheid)
• defect rollend materieel
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• brandstichting

Tunnels voegen bij spoorverkeer, in tegenstelling tot wegverkeer, geen nieuwe
ongevalsoorzaken toe. In tegendeel, een aantal ongevalsoorzaken is in tunnels minder
waarschijnlijk door de afwezigheid van wissels, kruisingen en overwegen. Alle ongevallen in
spoortunnels kunnen ook op de vrije baan gebeuren.

Ontsporing
Ontsporing van een trein kan plaatsvinden door een defect aan het rollend materieel en door een
defect aan de infrastructuur. Een defect aan het rollend materieel kan bijvoorbeeld het breken
van een as of wiel zijn. Bij defecten aan de infrastructuur moet gedacht worden aan de
aanwezigheid van voorwerpen op het spoor, met name in combinatie met wissels en overwegen,
spoorstaafbreuk of in verkeerde stand gelegde wissels. Een wissel kan alleen in combinatie met
falen van het beveiligingssysteem tot een ontsporing aanleiding geven.

Botsing tussen treinen
Botsing tussen treinen wordt in principe verhinderd door de ATB. De aanwezigheid van een
trein doet automatisch de seinen voor en achter de trein op rood springen. Als een
achteropkomende of tegemoetkomende trein een dergelijk rood sein negeert door een
menselijke fout, dan brengt de ATB die trein automatisch tot stilstand. De ATB kent één
bekende uitzondering: Een trein kan met een snelheid van minder dan 40 kmIh door een rood
sein rijden zonder dat de ATB ingrijpt. Als een trein achterop een stilstaande trein rijdt (bij een
goed functionerende ATB) dan kan dat dus nooit met een snelheid van meer dan 40 kmIh
gebeuren. Het is echter wel mogelijk, dat een trein met een snelheid van 40 kmIh in de baan
komt van een snel rijdende trein, waardoor wel degelijk een ernstig ongeluk kan ontstaan.
Hiervoor is echter de aanwezigheid van een kruising nodig of een combinatie van foute
wisselstanden. Een dergelijk ongeluk moet bij een tunnel daarom als zeer onwaarschijnlijk
worden aangemerkt. Botsing tussen twee treinen op verschillende sporen is ook mogelijk
doordat een ontsporende trein in het profiel van vrije ruimte komt van een trein op het andere
spoor.

Aanrijding met andere voorwerpen
De belangrijkste vorm van een dergelijk ongeval zijn aanrijdingen met voertuigen op
overwegen. Daarnaast komt het voor dat door vandalisme voorwerpen op de rails staan.

Brand
Brand kan ontstaan door technische oorzaken zoals kortsluiting en door brandstichting. De
laatste oorzaak is verreweg de meest voorkomende. Om een brand in een tunnel te krijgen is
behalve de brand ook nodig dat de trein in de tunnel tot stilstand komt en niet meer weg kan
rijden. De trein kan tot stilstand komen doordat een passagier aan de noodrem trekt, of doordat
door de brand de tractie van de trein wordt beschadigd of de machinist een signaal krijgt
waaruit hij concludeert, dat verder rijden niet verantwoord is. De trein kan niet meer verder
rijden als de tractie beschadigd is of de bovenleiding door de brand doorsmelt.
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4 FACTOREN VANINVLOED OP HET VERLOOPVANHET INCIDENT

4.1 Inleiding

Het verloop van de gebeurtenissen tijdens en na een incident wordt beïnvloed door de
vormgeving van de tunnel, de in de tunnel aanwezige installaties en de tunnelorganisatie. In
deze inleidende paragraaf worden daarom tot beter begrip van de in hoofdstuk 5 beschreven
scenario's enige opmerkingen gemaakt over deze aspecten. Bij de scenario's met brand is de
ontwikkeling van de brand en de daaraan gerelateerde rookontwikkeling van groot belang voor
het verloop van de gebeurtenissen.

4.1.1 Vormgevingvan de tunnel

Bij de vormgeving van de tunnel zijn van belang het aantal tunnelbuizen en de lengte van de
vluchtroute.

Een belangrijk onderscheid is dat tussen tunnels met één tunnelbuis per rijrichting en tunnels
met één tunnelbuis voor twee rijrichtingen. De meeste Nederlandse wegtunnels hebben één
tunnelbuis per rijrichting. Hierdoor heeft de tunnel twee buizen die onderling met elkaar in
verbinding staan. De ene buis kan dan dienen als vluchtruimte in geval van een calamiteit in de
andere buis. In geval van onderhoud komt het geregeld voor dat één van de buizen afgesloten
wordt voor het verkeer. De resterende buis moet dan het verkeer in twee richtingen verwerken.
Spoortunnels hebben meestal één buis voor twee richtingen. In het buitenland komen geregeld
wegtunnels voor met zogenaamde safe havens, ruimten waarin men gedurende een bepaalde tijd
beschermd is tegen rook en hitte en waar men moet wachten tot men door de hulpverlening
bevrijd wordt. Dit concept wordt in Nederland nergens toegepast. De vluchtbuis waarvan in
Nederlandse tunnels sprake is, verschilt van het safe haven concept, doordat vluchtende
personen vanuit de vluchtbuis op eigen kracht de buitenlucht kunnen bereiken.

De lengte van de vluchtroute wordt bepaald door de lengte van de tunnel en het aantal
verbindingen tussen de beide buizen. De vluchtroute wordt zowel gebruikt om de mensen in de
tunnel te evacueren naar een veilige ruimte als als toegangsweg voor hulpverleners. De lengte
van de vluchtroute bepaalt de tijd die nodig is om vanuit de tunnel te vluchten naar een veilige
plaats. Behalve de lengte van de vluchtroute is, vooral bij treintunnels. waarbij een groot aantal
mensen tegelijk moet vluchten, de capaciteit van het vluchtpad een belangrijke factor bij het
verloop van het incident.

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de vormgeving van de belangrijkste Nederlandse
wegtunnels (uit: COB, NII0-02).

4.1.2 Tunnelinstallaties

Ventilatie
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De uitlaatgassen van benzinemotoren bevatten koolmonoxide. Aangezien dit gas giftig is, dient
de tunnelventilatie ervoor te zorgen, dat het koolmonoxidegehalte in het bloed - zelfs bij
filevorming in de tunnel, waarbij het CO-gehalte het hoogst is - duidelijk lager te blijven dan de
toelaatbare waarden. De laatste 20 jaar is de koolmonoxide-uitstoot van benzinemotoren
aanzienlijk afgenomen. De belangrijkste functie van ventilatie onder normale omstandigheden
is geworden om de roetdeeltjes in de uitlaatgassen van dieselmotoren weg te blazen (pIARC,
1995). Onder gebruiksomstandigheden vinden we ventilatie dan ook alleen in wegtunnels. De
ventilatie wordt alleen in gebruik genomen als de natuurlijke ventilatie onvoldoende is.

Een duidelijk ander karakter heeft de ventilatie voor calamiteitensituaties. Deze ventilatie heeft
tot doel het klimaat in de tunnel zo lang mogelijk leefbaar te houden in geval van brand. Voor
deze ventilatie worden in essentie twee systemen gebruikt: langsventilatie en dwarsventilatie.
Tunnels korter dan 250 meter hebben geen ventilatiesysteem nodig. Bij deze tunnels is de
natuurlijke ventilatie voldoende.

Warme lucht is lichter dan koude lucht. Hierdoor zal bij een brand de rook de neiging hebben
zich bij het plafond op te hopen. Dit proces heet stratificatie. De stratificatie blijft in stand
totdat de opbouw van de luchtlaag instabiel wordt. Belangrijke grootheden zijn: températuurs-
verschil; dikte van de luchtlagen; snelheid van de luchtlagen; turbulentiegraad. Bij tunnels
korter dan 250 meter blijft de stratificatie in stand tot het einde van de tunnel en is dus geen
aanvullende ventilatie nodig. In alle andere gevallen is ventilatie nodig. Deze ventilatie roept
turbulentie in het leven waardoor de stratificatie verstoord wordt. Stratificatie wordt tevens
verstoord door sprinklerinstallaties.
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Afbeelding I
Stratificatie
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Ook in tunnels waarin geen mechanische ventilatie is aangebracht, kan een luchtstroom
ontstaan. Rijdend verkeer sleept door wrijving lucht mee. Van nature is er daardoor in een
tunnel met éénrichtingsverkeer een luchtstroom met de verkeersrichting mee. Deze luchtstroom
blijft nadat het verkeer door een ongeval tot stilstand is gekomen nog enige tijd in stand. Wind
buiten de tunnel veroorzaakt een drukverschil tussen de uiteinden van de tunnel. Hierdoor zal in
de tunnel de lucht in beweging komen. Indien de tunnel een steile helling heeft, dan zal de
lichte rook zich naar boven willen verplaatsen. De hierdoor op gang komende luchtstroom zal
enerzijds zorgen dat de tunnel onder de brand redelijk rookvrij blijft. De brand kan zich naar de
bovenzijde van de tunnel echter snel uitbreiden. Als de tunnelwanden brandbaar zijn door
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vervuiling of aanwezigheid van brandbare materialen, kan het vuur zich ook zeer snel naar
boven verplaatsen. Voorbeelden zijn de branden in King's Cross Station en Kaprun.

Bij langsventilatiesystemen worden in de tunnelbuis ventilatoren opgehangen die de lucht in de
buis van de ene uitgang naar de andere uitgang blazen. Iedere ventilator creëert een lokaal druk-
verschil in lengte richting van de tunnel. Langsventilatiesystemen worden zodanig ontworpen,
dat de rook van een brand in zijn geheel naar één richting wordt afgevoerd, met inachtneming
van de natuurlijke ventilatie. Bij een langsventilatiesysteem is er dus altijd bij brand een veilige
en een onveilige kant. Langsventilatiesystemen zullen in geval van een calamiteit ingeschakeld
moeten worden. Dit kan gebeuren door een operator die dan op de hoogte moet zijn van de.
brand of door een automatische inschakeling door een detectiesysteem, bijvoorbeeld een rook-
ofwarmtemelder. Langsventilatiesystemen zijn soms zodanig uitgevoerd, dat ventilatie in twee
richtingen mogelijk is. In dat geval is deze omschakelmogelijkheid vaak aanwezig bij de
operator. Foutieve keuze van de ventilatierichting kan de ramp aanzienlijk verergeren (Baku).

Bij dwarsventilatiesystemen worden evenwijdig aan de tunnelbuis twee ventilatiebuizen
aangelegd, één voor de schone en één voor de vuile lucht. Een dwarsventilatiesysteem kent
geen veilige en onveilige kant. Belangrijk is de maximale capaciteit van het systeem. Zodra de
brand een dermate grote omvang krijgt, dat de afvoercapaciteit van het ventilatiesysteem wordt
overschreden, wordt het overschot aan rook niet meer afgevoerd. Het ventilatiesysteem
veroorzaakt zoveel turbulentie, dat ook geen stratificatie meer optreedt. De gehele tunnel zal
zich vanaf het moment dat het ventilatiesysteem verzadigd raakt met rook vullen met rook. Dit
verschijnsel heeft zich voorgedaan bij de brand in de Tauemtunnel. Ventilatiesystemen moeten
in geval van een calamiteit op hoog vermogen worden ingeschakeld. Hiervoor is een of andere
koppeling tussen een detectiesysteem en de besturing van de ventilatie nodig. Als
detectiesystemen komen in aanmerking rookmelders of warmtemelders. Rook- of
warmtemelders in een spoortunnel hebben een aantal bezwaren. In de eerste plaats wordt de
rook pas gesignaleerd zodra de rook in de tunnel aanwezig is. Beter is dan ook de detectie in de
voertuigen uit te voeren. In de tweede plaats zorgt de vervuiling in de spoortunnel voor een
groot aantal valse alarmen.

Effectieve brandbestrijding is mogelijk als de rook geheel beperkt blijft tot één zijde van de
brand. Dit is alleen mogelijk bij gebruik van langsventilatie. Bij dwarsventilatie is dit alleen
mogelijk als de tunnel in verscheidene ventilatiesecties is verdeeld of als grote
ventilatieopeningen aanwezig zijn ter plaatse van de brand (pIARC, 1995).

Langsventilatie heeft het bezwaar, dat rook in de verkeersruimte aanwezig blijft. Ventilatoren
kunnen baek-layering uitleggen van de rook voorkómen en, in geval van tunnels met
éénrichtingverkeer, het verkeer achter de brand vrijhouden van rook, terwijl het verkeer vóór de
brand in staat moet zijn de tunnel uit te rijden. In een tunnel met tweerichtingverkeer bevinden
zich altijd mensen in de rook (pIARC, 1995).

Verlichting
Wegtunnels zijn in Nederland altijd verlicht. De verlichting moet daar met name de overgang
tussen het daglicht en de donkere tunnelbuis verminderen. Bij nieuwere tunnels wordt hiervoor
ook wel tegenstraalverlichting toegepast. Hierbij reflecteert het licht op het wegdek waardoor
voertuigen als silhouetten zichtbaar zijn. Spoortunnels zijn meestal slechts spaarzaam verlicht.
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Voor vluchtpaden tijdens een calamiteit wordt een verlichtingsniveau van 10 lux aanbevolen.
De verlichting is tijdens calamiteiten het effectiefst als hij op ongeveer 1 meter boven het
loopoppervlak is aangebracht.

4.1.3 Tunnelorganisatie

De organisatie van de tunnel beïnvloedt op drie manieren het verloop van de gebeurtenissen in
de tunnel. (1) Inschakelen van de tunnelinstallatie, waardoor het klimaat in de tunnel wordt
beïnvloed. (2) Alarmering van de hulpdiensten. (3) Organisatie van de evacuatie uit de tunnel
door het geven van aanwijzingen aan de in de tunnel aanwezige mensen. Sommige van de
hiermee samenhangende taken kunnen geautomatiseerd worden uitgevoerd. Zo kan het
indrukken van een calamiteitenknop direct leiden tot de volgende acties:

afkruisen van de rijstroken in de tunnel, te beginnen bij de meest linkse baan;
op oranje springen van de verkeerslichten voor de tunnel, gevolgd door rood licht;
sluiten van de slagbomen bij de ingang van de tunnel;
ontgrendelen van de vluchtdeuren.
alarmeren van de hulpdiensten;
aangaan van de ventilatie in de rijrichting.

De organisatie rond tunnels verschilt onderling sterk. Welke van de bovengenoemde acties aan
de calamiteitenknop zijn gekoppeld is onder andere afhankelijk van de lokale situatie en
overleg met de lokale brandweer.

Ventilatiesystemen die bedoeld zijn voor calamiteiten, staan niet standaard aan. Zij zullen in
geval van een calamiteit ingeschakeld moeten worden. Dit kan gebeuren door een operator, die
dan op de hoogte moet zijn van de brand, of door een automatische inschakeling door een
detectiesysteem, bijvoorbeeld een rook- of warmtemelder, of aan het gebruik van een hulppost
in de tunnel. Bij sommige - niet alle - tunnels is inschakeling van de ventilatie gekoppeld aan
het indrukken van de calamiteitenknop.

Veel ventilatiesystemen worden bovendien omkeerbaar uitgevoerd. Omkering van de
ventilatierichting kan grote consequenties hebben voor het verloop van een incident. De
standaard ventilatierichting is met de rijrichting van het verkeer mee. Omkering van de
ventilatierichting mag alleen gebeuren op last van de commandant van de brandweer. In dit
onderzoek is niet nagegaan of deze procedure inderdaad bij alle tunnels op deze wijze
geïmplementeerd is.

Alarmering van de hulpdiensten vindt meestal plaats door de tunneloperator. soms door het
indrukken van de calarniteitenknop. Rook- en warmtedetectoren alarmeren meestal direct de
hulpdiensten. Bij andere ongevallen zal de tunneloperator meestal als eerste een beeld hebben
van wat er gebeurd is. Door de toenemende dekking van het mobiele telefoonnet ook in tunnels
wordt tegenwoordig ook veelal rechtstreeks door de mensen in de tunnel 112 gebeld. Punt van
aandacht hierbij is, te zorgen dat deze twee informatiestromen bij elkaar komen.

De tunneloperator zorgt ook voor het geven van informatie aan mensen die in de tunnel
aanwezig zijn. Bij een spoortunnel zal deze informatie meestal door het treinpersoneel gegeven
worden. Bij een wegtunnel wordt de informatie door een omroepinstallaties aan de mensen in
de tunnel gegeven. Het is de vraag, in hoeverre de operator in geval van een groot incident nog
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zinvolle informatie kan verstrekken. Vooral bij kleinere incidenten zal informatieverstrekking
aan de mensen in de tunnel van grote betekenis zijn. Zo is een omroepinstallatie bijvoorbeeld
nuttig om de automobilist die met pech in de tunnel tot stilstand komt, aanwijzingen te geven.

Voor al deze taken is het nodig dat de operator over voldoende informatie beschikt over de
toestand in de tunnel. De tunnel moet daarom gemonitord worden. Vaak gebeurt dat door het
aanbrengen van camera's in de tunnel. Ook informatie van warmte- en rookmelders kan
bijdragen aan het beeld dat de operator heeft van de situatie in de tunnel.

4.1.4 Ontwikkelingvan brand

De ontwikkeling van brand en rook is sterk afhankelijk van de specifieke eigenschappen van
het brandende voertuig. In de praktijk worden een aantal brandcurven gebruikt om de tunnel op
te dimensioneren. Veel gebruikte temperatuurkrommen zijn bijvoorbeeld de zogenaamde
Rijkswaterstaatskromme, de Duitse RABT -kromme, de koelwaterstofkromme uit de Eurocode
I, en de standaardbrandkromme zoals gedefinieerd in 180-834. Deze krommen geven echter
geen beschrijving van het werkelijke verloop van de temperatuur tijdens een brand, maar zij
dienen als hulpmiddel bij het ontwerp van de tunnel.

Afbeelding 2
Temperatuurkrommen
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Aangenomen wordt dat een constructie die de brandcurve kan weerstaan, ook alle werkelijk
optredende branden kan weerstaan. De brandcurven mogen echter niet zonder meer worden
gebruikt voor de opbouw van een scenario. Hierbij moet worden uitgegaan van een meer
realistisch verloop van de temperatuur.

Door TNO is een lijst samengesteld met karakteristieken van brand voor verschillende
voertuigen (zie Tabel 2).

Tabel 2
Brandkarakteristieken voor verschillende voertuigen (naar Both, Molag, 1999)

Verkeerstype Brandduur (min) Representatieve brandkromme
voetganger - geen
fiets 2 geen
hooiwagen 90-120 koolwaterstof (EC1)
personenauto (5-10 MW) 30-60 180-834 ! koolwaterstof (EC1)
Container! shuttle 120+ koolwaterstof (EC1)
Lorry (100 MW) 120+ koolwaterstof (EC1)
Tankwagen (300 MW) 120 RW8
Bus 90-120 koolwaterstof (EC1)
Metro !light rail! H8L (40 MW) 90-120 koolwaterstof (EC1)
Trein (300 MW) 240 180-834 ! koolwaterstof (EC1)

Ook PIARC heeft een gegevens gepubliceerd over branden met verschillende voertuigen (Tabel
3).

Tabel 3
Ongevallen en branden in wegtunnels per 108 vtg.km (PIARC, 1995)

ongevallen met ongevallen met gewonden doden branden
alleen materiële letsel
schade

stadstunnels 40-150 10-50 10-50 0-3 0-10

tunnels in 30-80 0-15 0-15 0-1 0-10
autosnelwegen

tunnels met 20-100 0-20 0-20 0-2 0-15
tweerichtingverkeer
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95% van de branden in verkeerstunnels worden veroorzaakt door defecten aan voertuigen. De
kans op brand in een vrachtwagen is ongeveer tweemaal zo hoog als de kans op brand in een
personenwagen.

Tabel 4
Verdeling van bnmdscenario's

voertuig brandvermogen aandeel in aandeel in verdeling
verkeer branden brandscen

ario's

personenauto 5MW 85% 70% 70010

enkele 15-15 MW 3% 5%
personenauto's

bus 30MW 1% 2%

vrachtauto 50-150 MW 13% 23% 25%

tankauto 200-300MW 1% 2%

(naar Huijben, 1999)

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van recente grote tunnelbranden.

MinJsterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatîe$/ Scenario'$ lUnDeüncidenlen

NG-SE2OO10557

02 febmari 200 i, versie 1

- 36-



DRV Milieu eu Infnstnlduur UV

5 SCENARIO'S VOOR VERLOOP VAN BET INCIDENT

5.1 Filevorming na een incident in wegtunnel met éénrlchtingsverkeer

De meeste grote wegtunnels in Nederland hebben voor iedere rijrichting één of meerdere
tunnelbuizen. In een dergelijke tunnel wordt meestallangsventilatie toegepast, waarbij de
normale ventilatierichting met de rijrichting mee is. In veel gevallen zijn de beide buizen door
dwarsverbindingen met elkaar verbonden. Hierdoor is het mogelijk, in geval van een calamiteit
van de ene tunnelbuis naar de andere te vluchten. Ook kunnen de hulpverleners een incident
benaderen vanuit de tunnelbuis waar niets aan de hand is.

Als in een tunnelbuis met éénrichtingverkeer een incident plaatsvindt, zal achter het incident (in
rijrichting gerekend) een file ontstaan. De ventilatierichting zal in het algemeen vanaf de file
naar het incident gericht zijn. De meeste mensen in de tunnel bevinden zich dus bovenwinds
van het incident.
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Scenario 1: Filevorming achter stilstaand voertuig (éénrichtingsverkeer)

1. In een tunnel rijden dagelijks duizenden auto's. De tunnel heeft twee tunnelbuizen; voor elke
rijrichting één. Elke tunnelbuis bevat twee rijstroken maar, in tegenstelling tot de rijbaan voor
en na de tunnel, is er in de tunnel geen vluchtstrook aanwezig.

2. Op een zomerse dag rijdt een student richting zijn woonplaats. De student heeft zijn oude
Volkswagen opgehaald in het noorden van het land waar de auto in de winterstalling heeft
gestaan. Al tijdens de rit ziet de student aan de benzinemeter dat er bijna geen brandstof meer is
om verder te rijden. Hij besluit de gok te wagen om zonder tanken naar huis te rijden. Echter,
vlak nadat hij de tunnel inrijdt slaat zijn motor af. Hij tracht de motor daarna nog te starten
maar het lukt niet de auto weer aan de praat te krijgen. De auto rolt naar het diepste punt van de
tunnel en komt tot stilstand.

3. De student wil uitstappen om een jerrycan met benzine uit zijn achterbak te pakken maar
krijgt van de tunnelbeheerder een waarschuwing dat hij in zijn auto moet blijven zitten. Achter
de auto ontstaat er een file doordat de auto's achter de Volkswagen naar de linkerbaan willen
om de auto te kunnen passeren. De tunnelbeheerder heeft het incident vanaf het begin kunnen
waarnemen door middel van camera's die op diverse plekken in de tunnel zijn geïnstalleerd.
Nadat de auto tot stilstand is gekomen en hij ziet dat de student wil uitstappen doet hij een
mededeling via de microfoons dat de student in zijn auto moet blijven zitten totdat er hulp
komt.

4,5. Onmiddellijk ema waarschuwt de tunnelbeheerder een sleepwagendienst in de nabijheid
van de tunnel om een sleepwagen te sturen. Verder kruist hij tot 500 meter voor de ingang van
de tunnel, de rechter rijstrook af. Hierdoor is het mogelijk voor de sleepdienst om tot aan de
tunnel over de vluchtstrook te rijden en daarna over de vrijgemaakte rechter rijstrook tot aan de
Volkswagen te rijden.

6. Binnen een kwartier is de sleepwagen ter plaatse en na 20 minuten is de Volkswagen uit de
tunnel gesleept. Door het incident is een file met een lengte van drie kilometer ontstaan die
overgaat in de 'normale' file van de avondspits. Om 8 uur 's avonds is de tunnel weer helemaal
vrij voor het wegverkeer.
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Scenario 2: Filevorming acbter brandende personenauto (éénrichtingsverkeer)

1. Een oude personenauto rijdt een verkeerstunnel in. De tunnel loopt onder een brede
watergang, heeft een lengte van vijfkilometer en bestaat uit twee buizen, voor iedere rijrichting
één. Vlak voor het inrijden van de tunnel heeft de bestuurder een sterke benzinegeur
waargenomen. Het blijkt dat de benzineslang lek is.

2. Direct na het binnenrijden van de tunnel vliegt de auto in brand en de bestuurder besluit de
auto stil te zetten op de vluchtstrook.

3. De bestuurders van de auto's die hierachter rijden, schrikken als zij de brandende auto zien
en remmen waardoor een aantal aanrijdingen plaatsvindt. Als gevolg van deze aanrijdingen
ontstaat een file op beide rijstroken van de weg. Aanvankelijk blijven de bestuurders in de file
in hun auto zitten om te wachten op de brandweer. De rookontwikkeling neemt echter steeds
meer toe en daardoor stappen bestuurders mondjesmaat uit om de tunnel te verlaten. Eerst sluit
men echter het voertuig goed af.

4. De tunnelbeheerder heeft het incident door middel van camera's waargenomen. Het eerste dat
hij doet is de toegang tot de tunnel voor alle verkeer ontzeggen door middel van het verlichten
van de rode kruisen op de matrixborden voor de tunnel. Vervolgens waarschuwt hij de
hulpdiensten door middel van een enkele druk op de knop. Ook schakelt hij de ventilatie over
naar de maximale stand. De blaasrichting is gelijk aan de rijrichting van de auto's. Als hij ziet
dat de passagiers maar mondjesmaat de auto's verlaten roept hij door middel van de
luidsprekers in de tunnel iedereen op de auto te verlaten met de sleutels in het contact. Tevens
spoort hij de passagiers aan de brand te blussen met behulp van de in de nissen van de tunnel
aanwezige brandblussers. Na herhaald aansporen pakt een tweetal passagiers een
brandblusapparaat en tracht de brand te blussen. Sommige passagiers blijven hiernaar kijken;
de meeste anderen vluchten via de dichtstbijzijnde vluchtdeur.

5. Het lukt de passagiers niet de brand te blussen: de auto staat inmiddels in lichterlaaie en door
de hitte die vrijkomt slaat het vuur over naar twee andere auto's. Voor de inmiddels via de
vluchtstrook gearriveerde brandweer echter is het een eenvoudige klus om het vuur te blussen.

6. Doordat de meeste auto's op slot zitten duurt het circa vijf uur voordat ze uit de tunnel
verwijderd zijn en de tunnel voor het verkeer kan worden vrijgegeven.
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DHV Milieu en Infrastrnetuur DV

Scenario 3: Filevorming achter brandende vrachtauto

1. In een verkeerstunnel met twee buizen, rijden elke dag duizenden personenauto's en
vrachtauto's. De tunnel heeft een lengte van één kilometer. Per buis rijdt het verkeer in één
richting door de tunnel. De capaciteit van de tunnel is ternauwernood voldoende om het verkeer
in de ochtend- en avondspits te verwerken. In de tunnel zijn geen camera's aanwezig.

2. Op een hete zomerdag rijdt een oude vrachtauto geladen met meel de tunnel binnen tijdens
de avondspits. Vlak voor het binnenrijden van de tunnel ziet de chauffeur in zijn spiegel dat er
diesel uit de brandstoftank lekt. Binnenin de tunnel ziet de chauffeur dat de diesel op de hete
metalen buitenkant van de auto begint vlam te vatten. In een eerste reactie zet de chauffeur de
vrachtauto stil -naar later blijkt- midden in de tunnel.

3. Al snel na het stilzetten neemt het vuur grote vormen aan: de dieseltank heeft vlam gevat.
Achter de vrachtauto is een file van auto's ontstaan die door het stilstaan van de vrachtauto in
de tunnel niet vooruit en vanwege de filevorming ook niet achteruit kunnen.

4. De chauffeur van de vrachtauto ziet de snelheid waarmee het vuur zich ontwikkelt, en besluit
te vluchten in de rijrichting van de tunnel. De bestuurders van de personenauto's zien het vuur
voor zich snel groter worden en met name de enorme rookontwikkeling. Intuïtief verlaat men de
auto's en rent tegengesteld aan de rijrichting naar de dichtstbijzijnde vluchtdeur. De bestuurder
van de voorste personenauto echter is verpleegkundige en voelt zich geroepen om de bestuurder
van de vrachtauto -die hij vanwege de rook niet kan zien- te hulp te schieten. Hij rent door de
rook heen -met de hand voor het gezicht en gevaar voor eigen leven- langs het vuur naar de
voorkant van de vrachtauto.

5. Daar aangekomen ziet hij de wegrennende chauffeur. Omdat de verpleegkundige constateert
dat er weinig te helpen valt, besluit hij ook in de rijrichting van de tunnel achter de chauffeur
aan te rennen. Inmiddels is het vuur door het detectiesysteem van de tunnel waargenomen. Het
eerste dat de tunnelbeheerder doet is de tunnel in beide richtingen afsluiten voor het verkeer. Er
is echter dan al één slachtoffer gevallen, doordat een automobilist die door de vluchtdeuren
gelopen was, op de andere weghelft kwam en werd overreden. De tunnelbeheerder heeft geen
idee waar de brand zich in de (oude) tunnel bevindt en waar de brand is ontstaan (brand
vooraan of achteraan file). Hij volgt de instructies en zet de ventilatoren op volle kracht aan in
de rijrichting. Hierdoor wordt de rook met grote snelheid verspreid naar de uitgang van de
tunnel. De bestuurders van de auto's achter de vrachtauto worden door de ventilatie uit de rook
gehouden en kunnen zich via de dichtstbijzijnde vluchtdeur achter hen in veiligheid brengen.
Inmiddels zijn politie, ambulances en brandweer gearriveerd. De brandweer gaat met
rookmaskers de tunnel aan de ingangszijde binnen.

6. De hitte in de tunnel is inmiddels dermate groot dat men gedwongen is zich terug te trekken
uit de tunnel. De tunnel brandt over een lengte van 75 meter helemaal uit en het duurt drie
maanden voordat de tunnelbuis weer door het verkeer gebruikt kan worden.
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DRY Milieu en Infrastructuur BV

Scenario 4: Filevorming achter botsing (éénrichtingsverkeer)

1. In een stadstunnel, die het noordelijk deel van de stad verbindt met het resterende deel, rijden
dagelijks circa 10.000auto's heen en weer. De tunnel heeft een lengte van één km en bestaat uit
twee gescheiden tunnelbuizen. Per tunnelbuis zijn er twee rijstroken beschikbaar. In
tegenstelling tot de aansluitende weg is er geen vluchtstrook in de tunnel aanwezig.

2. Tijdens de ochtendspits wil een automobilist in de tunnel zijn voorganger inhalen. Terwijl hij
over zijn linkerschouder kijkt remt zijn voorganger plotseling: de inhalende automobilist merkt
het te laat en botst op zijn voorganger.

3. Hierdoor vindt een aantal (flank)botsingen plaats waarbij drie auto's betrokken zijn. Beide
rijstroken raken door de botsing geblokkeerd. Hierdoor ontstaat er achter het ongeval een file.

4. De beheerder van de tunnel heeft door middel van camera's het ongeval waargenomen en
onmiddellijk de hulpdiensten gewaarschuwd. Hoewel hij geen rook op de TV-schermen heeft
waargenomen en ook het detectiesysteem voor brand geen signaal heeft gegeven, besluit hij
toch uit voorzorg de ventilatie op vol vermogen te zetten in de rijrichting van de auto's.

5. De hulpdiensten bereiken na 10 minuten via de vluchtstrook de ingang van de tunnel. Daar
aangekomen blijkt dat men de tunnel niet in kan komen omdat beide rijstroken door het ongeval
zijn geblokkeerd. Men besluit (in plaats van zelf om te rijden) de verschillende centrales
opnieuw op te roepen om een andere ploeg naar de tunnel te sturen. Die ploegen dienen via de
uitgangszijde de tunnel binnen te komen. Pas een half uur na de botsing kan men bij de
voertuigen komen.

6. Er blijkt alleen blikschade te zijn en een bestuurder moet met een snijwond worden
afgevoerd naar het ziekenhuis. De tunnelbeheerder zet, na een melding van de brandweer dat er
geen brandgevaar is, de ventilatie op de normale bedrijfsvoeringsstand. Twee uur na de botsing
wordt de tunnel vrijgegeven voor het verkeer.
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DHV MiIiea en Infrastructuur BV

Scenario 5: Filevorming na lekkage van brandbare stof

1. In een verkeerstunnel, bestaande uit twee tunnelbuizen, rijden dagelijks duizenden
personenauto's en vrachtwagens. De tunnel, die het centrum van de stad met de haven verbindt,
heeft een lengte van 500 meter en is voorzien van een goede verlichting, langsventilatie, een
branddetectiesysteem en camera's. Vanwege de korte lengte van de tunnel zijn er geen
vluchtstroken en vluchtdeuren aanwezig.

2. Een vrachtauto geladen met stookolie moet in de ochtendspits zijn lading brengen bij een
aantal woonboten die in het centrum van de stad liggen. De chauffeur heeft zijn lading
opgehaald in de haven en dient via een speciale route voor auto's met gevaarlijke stoffen te
rijden om in het centrum te komen. Via de tunnel echter is de route een stuk korter. Hoewel
verboden besluit de chauffeur toch de route door de tunnel te nemen. De chauffeur weet niet dat
de afsluiter van de tank half open staat waardoor er olie uit de tank gutst.

3. Nadat de tankauto door de tunnel is gereden blijft er een spoor van plassen stookolie achter.
De olie heeft het wegdek glibberig gemaakt en één personenauto slipt hierdoor. Achter de
geslipte auto ontstaat een file. Sommige bestuurders proberen met een mobiele telefoon het
alarmnummer te bellen maar omdat het een oude verkeerstunnel is, is er in de tunnel geen
telefoonverkeer mogelijk.

4. De tunnelbeheerder heeft het voorval door middel van camera's waargenomen en belt direct
de hulpdiensten. Tevens zet hij uit voorzorg de ventilatie op volle kracht in de rijrichting van de
auto's en roept de bestuurders op hun auto te verlaten met de sleutel in het contact. De meeste
bestuurders verlaten inderdaad de tunnel waarbij sommige bestuurders toch eerst de auto
afsluiten.

5. De brandweer is na vijf minuten ter plaatse en betreedt de tunnel met een explosiemeter om
vast te stenen of er explosiegevaar is. Nadat is vastgesteld dat dit niet het geval is, wordt de
tunnel direct ontruimd. De vloeistof wordt daarna afgedekt met een schuim om verdere
verdamping tegen te gaan en vervolgens wordt de vloeistof met schuim weggespoeld. Na een
uur is de tunnel schoongespoten. Het duurt echter lang voordat alle voertuigen uit de tunnel
verwijderd zijn omdat enkele bestuurders die hun auto hadden afgesloten, spoorloos zijn.

6. Vier uur na het binnenrijden van de vrachtauto in de tunnel, is de laatste personenauto uit de
tunnel gereden waarna de tunnel vrijgegeven kan worden voor het verkeer.
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DHV Milieu en Infrastruduur BV

Scenario 6: Filevorming na lekkage toxische stof

1. In dit scenario is sprake van een tunnel voor het wegverkeer, bestaande uit twee buizen
waarbij elke buis gebruikt wordt voor het verkeer in één richting. De tunnel ontsluit de haven
van een stad, heeft een lengte van 700 meter en is onderdeel van een route voor gevaarlijke
stoffen. Daarom is de tunnel uitgerust met camera's, een detectiesysteem voor brand en een
ventilatiesysteem waarvan de capaciteit automatisch wordt vergroot als er rook wordt
gedetecteerd. De tunnel is niet uitgerust met een detectiesysteem voor toxische gassen.

2. Een vrachtauto heeft net een lading ammoniak opgehaald in de haven van de stad. De
chauffeur heeft in zijn haast de tank met ammoniak niet goed afgesloten. Hierdoor ontsnapt er
vanaf het begin een behoorlijke hoeveelheid gas uit de tank. Dit merkt de chauffeur niet want
die is meteen na het laden in de auto gesprongen en gaan rijden. Vrijwel direct na het laden
rijdt hij door de tunnel. In de tijd dat de vrachtauto door de tunnel rijdt, ontsnapt er een
aanzienlijke hoeveelheid gas.

3. Direct na de vrachtauto rijdt een auto de tunnel in. De bestuurder heeft een zwakke
gezondheid en direct na het binnenrijden van de tunnel krijgt hij het benauwd. Hij besluit te
stoppen om zo snel mogelijk via een vluchtdeur de tunnel te verlaten. Achter hem wordt er
enorm getoeterd maar de man negeert dit en gaat in looppas naar de dichtstbijzijnde vluchtdeur.
De andere automobilisten ruiken de ammoniakgeur en krijgen ook ademhalingsmoeilijkheden.
Zij beseffen dat er iets niet in orde is en besluiten het voorbeeld van eerste bestuurder te volgen
door de tunnel via de vluchtdeuren te verlaten. Daarbij informeren zij de bestuurders die net in
de file zijn aangesloten.

4. De tunnelbeheerder heeft op één van zijn TV-schermen gezien dat er een auto is gestopt en
dat er hierdoor een file in de tunnel aan het ontstaan is. Eerst kruist hij de rijstroken in beide
richtingen af en vervolgens waarschuwt hij de hulpdiensten. Verder roept hij de achtergebleven
automobilisten in de tunnel op de tunnel te verlaten al weet hij niet wat er exact aan de hand is.
Hij vermoedt dat er gas is ontsnapt omdat hij een vluchtende man met een doek voor zijn mond
heeft zien wegrennen.

5. De hulpdiensten zijn na tien minuten bij de tunnel. Als eerste verricht men metingen om na te
gaan om welk gas het gaat en in welke concentratie het aanwezig is. Als duidelijk is dat met
gaspakken er geen gevaar voor de hulpverlening is, wordt gewacht totdat een
gaspakkenvoertuig ter plaatse is. Dit duurt een half uur. Het gaspakkenvoertuig rijdt de tunnel
in tot aan de achterste auto in de file. De tunnelbeheerder wordt gevraagd de ventilatie op vol
vermogen in de rijrichting aan te zetten. Als de brandweerauto stilstaat loopt men langs de
auto's naar voren om na te gaan of er zich nog automobilisten in hun auto's bevinden. Eén
bestuurster zit nog in haar auto en heeft duidelijk last van ademhalingsmoeilijkheden. De vrouw
wordt direct per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

6. Na 30 minuten wordt de ventilatie weer op de normale stand gezet en is de geur grotendeels
verdwenen. Besloten wordt nog een keer op vol vermogen 30 minuten te ventileren om het gas
uit de tunnel te verwijderen. Hierna worden de auto's uit de tunnel gesleept. Vier uur na het
binnenrijden van de tunnel door de vrachtauto wordt de tunnel weer vrijgegeven voor het
verkeer.
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DHV Milieu en Infrastructuur UV

Discussie

Bij deze scenario's worden de aanwezige mensen in de file niet direct bedreigd door hitte en
rook. Voorwaarde hiervoor is wel dat de ventilatierichting met de rijrichting mee is. De
slachtoffers zullen zich op de plaats van het ongeval zelf bevinden, bijvoorbeeld beknellingen.
Uit medische overwegingen is een snelle behandeling van deze slachtoffers uiteraard van het
grootste belang. Bovendien veroorzaken dergelijke ongevallen vaak langdurige stremmingen.
De duur van de stremming zal mede bepaald worden door de schade die in de tunnel wordt
aangericht.

Botsingsscenario's worden uiteraard in grote mate bepaald door het aantal en soort van de erbij
betrokken voertuigen. In de beschreven scenario's is uitgegaan van één of enkele
personenauto's. Deze scenario's kunnen aanzienlijk ernstiger zijn indien een kettingbotsing
plaatsvindt of een bus betrokken is bij de botsing.

De uiteindelijke schade die het gevolg is van de in deze paragraaf beschreven scenario's wordt
bepaald door de snelheid waarmee hulpverleners de engevalsplaats kunnen bereiken. Bepalende
factoren hiervoor zijn:

Aanwezige informatie bij de tunnelbeheerder;
Communicatie met de hulpverleningsdiensten;
Aanwezigheid van een vluchtstrook.

De situatie met olie op het wegdek (scenario 5) is afhankelijk van lokale afspraken tussen de
tunnelbeheerder en de brandweer. Schoonmaken van het wegdek is, indien er geen acuut gevaar
dreigt, geen primaire taak van de brandweer.
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5.2 Aanrijdingen ten gevolgevan f'devorming in wegtunnel met éénrichtingsverkeer

De tunnel waarvan in deze paragraaf sprake is, is dezelfde als die in de vorige paragraaf. Een
geheel ander type scenario ontstaat echter, indien het ongeval plaatsvindt, nadat zich reeds een
file in de tunnel gevormd heeft. Deze scenario's kunnen ontstaat als gevolg van escalatie van de
scenario's in de vorige paragraaf, maar het is ook mogelijk dat de file ontstaat is als gevolg van
drukte. Tunnels zijn, zoals iedere verstoring in de normale weg extra gevoelig voor het ontstaan
van files.

Het enig denkbare ongeval dat zich aan de staart van een file kan voordoen is een voertuig dat
op de stilstaande file inrijdt. Alle scenario's in deze paragraaf beginnen dan ook met een
aanrijding achterin de file. De scenario's verschillen al naar gelang de gevolgen van deze
aanrijding. Scenario 7 is het geval van de 'simpele' aanrijding, scenario 8 en 9 behandelen het
geval waarin ten gevolge van de aanrijding brand ontstaat. In scenario 10 en 11 treedt als extra
complicatie het vrijkomen van gevaarlijke stoffen op.

Het grote onderscheid met de scenario's 1 tot en met 6 zit in de positie van de aanwezige
mensen. In de scenario's 1 tot en met 6 bevonden de meeste personen zich achter het ongeval.
Doordat de ventilatierichting meestal met de rijrichting mee is, werden zij dus niet direct
bedreigd door hitte en vuur. In de scenario's 7 tot en met 11 zal de ventilatie de rook over de file
heenblazen, waardoor de aanwezige mensen direct bedreigd worden. Omkering van de
ventilatierichting zal hierbij niet helpen, omdat achter het ongeval zich uiteraard ook weer een
file vormt.
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Scenario 7: Voertuig botst op file (éénric:btingsverkeer)

1. In een verkeerstunnel welke uit twee tunnelbuizen met éénrichtingsverkeer bestaat staat een
file, die de tunnel voor de helft vult met auto's. De tunnelbuis bestaat uit twee rijstroken. Er is,
in tegenstelling tot de rijbaan voor en na de tunnel, geen vluchtstrook in de tunnel aanwezig.
Het is vrijdagmiddag en redelijk druk in het verkeer.

2. Een bellende automobilist nadert de tunnel. Met een te hoge snelheid rijdt hij de tunnel in en
door het drukke telefoneren merkt hij te laat dat de auto's voor hem stilstaan. Met grote kracht
botst hij op zijn voorganger die op zijn beurt zijn voorganger weer raakt.

3. Door deze kettingreactie raken in totaal vijf auto's (zwaar) beschadigd. De auto voor de--
telefonerende automobilist is dermate in elkaar gedrukt, dat de bestuurder bekneld is geraakt en
de auto niet kan verlaten. De beheerder van de tunnel merkt dat er iets in de tunnel heeft
plaatsgevonden op het moment dat hij bestuurders uit de tunnel ziet lopen en de file zich heeft
uitgebreid tot voor de ingang van de tunnel. Het vuurdetectiesysteem dat in de tunnel aanwezig
is geeft echter geen signaal. De tunnelbeheerder waarschuwt vervolgens politie, brandweer en
ambulance. Daarnaast kruist hij beide rijstroken tot 500 meter voor de ingang van de tunnel af.

4. De brandweer arriveert na 10 minuten en rijdt via de vluchtstrook tot aan de ingang van de
tunnel. Daar aangekomen moet de rechterrijstrook vrijgemaakt worden om bij de kettingbotsing
te kunnen komen. Dit is lastig en kost veel tijd.

5. Daarom springt de bemanning van de auto af om eerste hulp te bieden. De beknelde
passagier wordt als eerste bevrijd. Daarnaast wordt het verkeer dat voor de kettingbotsing staat
en uit nieuwsgierigheid is blijven staan, gemaand de tunnel uit te rijden. De inmiddels
gearriveerde sleepwagens kunnen nu de beschadigde auto's uit de tunnel slepen.

6. Het kost de brandweer ongeveer één uur om de tunnel leeg en rijklaar te maken. Inmiddels is
er een file van tien kilometer achter de tunnel ontstaan die pas drie uur na de botsing is
opgelost. .
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DHV Milieu en Infrastructuur DV

Scenario 8: Personenauto in brand na botsing op file

1. In een tunnel staat in de ochtend- en avondspits een file. Tijdens de ochtendspits staat de file
in de richting van het Centrum van een stad en tijdens de avondspits een file in de andere
richting. De files ontstaan doordat de tunnel een krapper profiel van vrije ruimte heeft dan de
rest van de weg. De tunnel heeft een lengte van 300 meter. De tunnel heeft twee buizen, is goed
verlicht en voorzien van branddetectoren, ventilatiesysteem en camera's.

2. Op een zonnige morgen met een laagstaande zon, rijdt een personenauto met grote snelheid
richting Centrum. De bestuurster moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. In de tunnel staat
echter een file die bijna reikt tot aan de ingang van de tunnel. De vrouw wordt verblind door de
laagstaande zon en ziet de eerste ogenblikken bij het binnengaan van de tunnel niets. Daarna
ziet ze de stilstaande auto's voor zich en tracht te remmen. Het is echter te laat en zij botst op de
achterste stilstaande auto.

3. Door de klap wordt de brandstoftank:van haar voorganger opengereten en vliegt in brand. Er
breekt paniek uit in de tunnel. De bestuurder van de in brand staande auto is door de klap
bewusteloos geraakt. Een andere bestuurder probeert de bewusteloze man uit de auto te halen
en trotseert daarbij de vlammen. Het lukt echter niet om de bestuurder eruit te krijgen en
uiteindelijk besluit de hulpverlenende bestuurder te vluchten.

4. De tunnelbeheerder ziet op de TV-schermen wat er zich in de tunnel afspeelt. Onmiddellijk
waarschuwt hij de hulpdiensten. Hij volgt verder de instructies en zet de ventilatie op volle
kracht aan in de rijrichting van de auto's. Vervolgens roept hij de bestuurders in de tunnel op
om de brand te blussen met behulp van brandblussers die in de tunnel aanwezig zijn. Door het
geluid dat de ventilatoren maken, horen de bestuurders zijn oproep echter niet.

5. De brand slaat over naar twee andere personenauto's en het wordt behoorlijk warm in de
tunnel. De laatste bestuurders rennen weg naar de dichtstbijzijnde vluchtdeur. De inmiddels bij
de ingang van de tunnel gearriveerde brandweer gaat de tunnel in en binnen 30 minuten is het
vuur geblust.

6. De tunnel brandt over een lengte van 50 meter uit en één bestuurder komt om het leven.
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J)HV Milieu en Infrastrnetuur DV

Scenario 9: Vracbtauto in braad na botsing op fde

1. In een tunnel met twee buizen (elke buis wordt gebruikt voor het verkeer in één richting) en
een lengte van 700 meter, staat in één richting een file van personenauto's en vrachtauto's. In de
andere rijrichting is er geen file. Een vrachtauto rijdt met een snelheid die veel hoger is dan is
toegestaan, de tunnel in in de rijrichting waar de file staat.

2. De vrachtauto ziet de file van auto's voor zich en tracht te remmen maar is te laat: de
vrachtauto botst op de achterste auto's die als gevolg van de zware klap in brand vliegen.

3. Het vuur wordt waargenomen door het detectiesysteem van de tunnel. De tunnelbeheerder
kruist meteen de beide rijstroken af en zet vervolgens het (dwars)ventilatiesysteem op de
maximale afzuigcapaciteit. Hierdoor wordt in eerste instantie alle rook opgezogen. Ook
alarmeert hij politie, brandweer en ambulance.

4. De bestuurders van de auto's voor het ongeval rennen of rijden, na van de eerste schrik
bekomen te zijn, in de rijrichting de tunnel uit. De bestuurders van de auto's achter het ongeval
rennen of rijden in tegengestelde richting de tunnel uit. Een aantal personen blijft achter in de
tunnel omdat zij door de botsing bekneld in de auto zitten of omdat zij juist de beknelde
personen willen redden. Anderen vinden het veiliger om in de auto te blijven zitten en te
wachten op hulp.

5. Het vuur neemt grote vormen aan doordat ook de vrachtauto inmiddels in brand staat en de
afzuigcapaciteit van het ventilatiesysteem begint tekort te schieten: er begint zich over de
volledige hoogte van de tunnelbuis rook te ontwikkelen die zich naar twee kanten uitbreidt. De
hulpverlening is inmiddels gearriveerd en tracht de tunnel binnen te gaan. Door de rook ziet
men echter geen hand voor ogen en daarnaast is er een enorme hitte voelbaar. Hierdoor wordt
de brandweer gedwongen zich terug te trekken.

6. Er vallen uiteindelijk vier doden en twee gewonden. Daarnaast is er aanzienlijke schade aan
de tunnel. Het duurt vijf maanden voordat de tunnelbuis beschikbaar is voor het verkeer.
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DHV Milieu en Infrastructuur BV

Scenario 10: Vrijkomen van brandbare Hof na botsing op file

1. Aan beide kanten van een stadstunnel staat op 75 meter een verkeerslicht. Met name tijdens
de spits ontstaat als gevolg van de verkeerslichten een file die reikt tot ver in de tunnel en soms
zelfs staat voor de ingang van de tunnel. De tunnel heeft een lengte van twee kilometer. Het
betreft een tunnel met gescheiden verkeersstromen, die is voorzien van camera's, branddetectie-
systemen en een ventilatiesysteem.

2. Een tankauto rijdt met benzine richting tunnel. Vlak voor het binnengaan van de tunnel wordt
de chauffeur gebeld. Terwijl hij de tunnel binnenrijdt zoekt hij waar zijn mobiele telefoon is.
Door het zoeken bemerkt hij te laat dat het verkeer voor hem in de tunnel stilstaat. De chauffeur'
probeert met een uitwijkmanoeuvre het verkeer voor hem te ontwijken: dit mislukt echter en
door de manoeuvre slaat de tank met benzine tegen de betonnen wand van de tunnel.

3. Hierdoor wordt de tank opengereten en komt direct een grote hoeveelheid benzine vrij. Door
de botsing is de hele tunnelbuis versperd en ontstaat er achter de tankauto een lange file. De
chauffeur begrijpt onmiddellijk dat er een gevaarlijke situatie is ontstaan en rent naar de
dichtstbijzijnde vluchtdeur. Terwijl hij wegrent maant hij de automobilisten in zijn nabijheid
om zo snel mogelijk de auto te verlaten en te vluchten. Sommigen geven hieraan gehoor;
anderen blijven zitten in de auto om te wachten op hulp.

4. De tunnelbeheerder ziet via de camera's dat er een aanrijding heeft plaatsgevonden en sluit
als eerste de tunnel in beide richtingen af. Hierna waarschuwt hij de hulpdiensten. De
tunnelbeheerder heeft niet gezien dat de vrachtwagenchauffeur is gevlucht. Omdat het
branddetectiesysteem geen signaal heeft gegeven weet hij dat er geen brand in de tunnel is. Uit
veiligheidsoverwegingen besluit hij de ventilatie op maximaal vermogen te zetten. Hierdoor
wordt de benzinedamp door de hele tunnel verspreid. Er is een groot gevaar voor explosies.

5. De inmiddels gearriveerde brandweer neemt de toestand in de tunnel op en signaleert dat er
een groot gevaar voor explosies is. Men roept per mobilofoon de achtergebleven bestuurders op
de tunnel zo snel mogelijk te verlaten en gaat vervolgens de tunnel in om de achtergebleven
bestuurders uit de auto's te halen. Tevens wordt de vloeistof afgedekt met een schuim om
verdere verdamping tegen te gaan. Tenslotte wordt de vloeistof met schuim weggespoeld naar
de explosieveilige kelders onder de tunnel.

6. Het duurt zes uur voordat de tunnel volledig is schoongespoten en de vernielde voertuigen
zijn verwijderd. Doordat de schade aan de tunnel meevalt kan na circa tien uur de tunnel voor
het verkeer worden vrijgegeven.
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DRY Milieu eBInfrastruc:tuur DV

Seeuario 11: Vrijkomen VIUl toxische stof na botsing op me

1. Een tunnel met twee buizen maakt aan het einde een flauwe bocht, waardoor er geen zicht is
op wat er achter in de tunnel gebeurt. De tunnel is onderdeel van een route voor gevaarlijke
stoffen. In de tunnel is een ventilatiesysteem aanwezig, waarvan de ventilatiecapaciteit
automatisch wordt vergroot bij rookdetectie. Het systeem is niet uitgerust met een
detectiesysteem voor toxische gassen.

2. In de tunnel is een file ontstaan door een aanrijding net voorbij het einde van de tunnel. De
aanrijding is veroorzaakt door het mistige november weer. Een tankauto die de
snelheidsbeperkingen en de filewaarschuwing niet heeft gezien, schaart en kantelt. Door het
kantelen breekt een van de pijpen van zijn lading - een opslagtank met daarin 40 m3 ammoniak
onder druk. Achter de gekantelde tankauto ontstaat een tweede file.

3. Vrijwel direct na het ongeval ontsnapt er ammoniak. Omdat het gas lichter is dan lucht, zou
het op moeten stijgen. De ammoniak hecht zich nu echter aan de mistdruppeltjes, waardoor een
gas ontstaat dat zwaarder is dan lucht. Het gas begint zich daarom over de grond te verspreiden.

4. De operator van de tunnel heeft het ongeval waargenomen en hij kruist direct de rijbaan in
beide richtingen af. Hij ziet niet dat er gevaarlijke stoffen bij het ongeval betrokken zijn en
vergroot volgens de instructies de ventilatiecapaciteit. Doordat extra geventileerd wordt, wordt
het zware gas, dat zich eerst over de grond verspreidde, alsnog omhoog gezogen en verspreid
over de hele tunnel.

Direct na de botsing heeft de chauffeur zijn auto verlaten en heeft hij het lek in zijn opslagtank
geconstateerd. Hij ruikt het gas en beseft welke gevaarlijke situatie in de tunnel ontstaat ten
gevolge van het vrijkomen van het gas en het inschakelen van de extra ventilatie. Hij besluit
naar de dichtstbijzijnde uitgang van de tunnel te rennen. Terwijl hij dat doet gebaart en roept hij
naar de chauffeurs van de (personen)auto's die inmiddels achter hem in de file staan. De
automobilisten die zich dichtbij de tankauto bevinden, hebben hun auto al verlaten en reageren
op de tankautochauffeur door in de richting van de uitgang van de tunnel te lopen. Enkele
automobilisten blijven zitten. De concentratie van het toxische gas in de tunnel is ondertussen
toegenomen. De automobilisten die langer in hun auto blijven zitten, worden daarom aan een
relatief hoge concentratie van het toxische gas blootgesteld, wanneer zij alsnog proberen de
tunnel te verlaten. Zij komen met ademhalingsproblemen vrij. De automobilisten die zich
voorin in de tunnel in de file bevinden, merken niets van de botsing en van de vluchtende
automobilisten. Zij blijven in hun auto en wachten totdat zij verder kunnen rijden. Enkele
automobilisten raken bedwelmd en zijn niet meer in staat hun auto te verlaten. De overige
automobilisten kunnen zichzelf redden. Een van hen is bovendien nog in staat een bedwelmd
meisje uit de auto achter hem mee te dragen.

5,6. De chauffeur van de tankauto heeft inmiddels de hulpdiensten gewaarschuwd. Een kwartier
na het ongeval is de brandweer ter plaatse De verkenning wordt uitgevoerd met
chemicaliënpakken. Na ongeveer een half uur is een gaspakkenvoertuig ter plaatse en wordt de
verkenningsploeg afgelost door een ploeg met gaspakken. De brandweer is in staat alle
bedwelmde automobilisten uit hun auto's te bevrijden. Twee van hen overlijden op weg naar het
ziekenhuis alsnog aan de gevolgen van het toxische gas.
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DRY Milieu en Infrastructuur BV

Discussie

Bij alle scenario's in deze paragraaf is sprake van een voertuig dat achterop een file rijdt. De
situatie in de tunnel zal daarom in de eerste plaats bepaald worden door de aard van de
voertuigen en de snelheid waarmee de botsing plaatsvindt. Als een vrachtauto achterop een file
rijdt, is in het algemeen vooral veel schade aan de aangereden (personenjauto's.

De gevolgen van de aanrijding worden aanzienlijk verergerd, als de in één van de betrokken
voertuigen brand uitbreekt. De meeste branden in vrachtauto's ontstaan na een ongeval. Het is
daarom niet denkbeeldig, dat de combinatie ontstaat van een vrachtauto die achterop de file
rijdt en in brand vliegt (scenario 9).

Het verloop van alle scenario's waarbij rook of gevaarlijke gassen vrijkomen, wordt sterk
bepaald door de wijze van ventilatie in de tunnel. Dwarsventilatie lijkt bij deze scenario's in het
voordeel ten opzichte van langsventilatie. De dwarsventilatie moet dan wel voldoende
capaciteit hebben om ook in geval van een vrachtautobrand de rook weg te kunnen zuigen.
Indien de capaciteit van de dwarsventilatie overschreden wordt, dan is op dat moment geen
veilige ruimte meer voorhanden in de buis waarin het ongeval plaatsvindt. Deze situatie heeft
zich bijvoorbeeld voorgedaan in de Tauemtunnel.

Bij langsventilatie is de mogelijkheid om bij deze scenario's het verloop te beïnvloeden door de
keuze van de ventilatierichting beperkt. De richting van de ventilatie is hierbij van minder
belang dan bij de scenario's in de vorige paragraaf. Aan beide zijden van het ongeval bevinden
zich nu immers mensen. Bovendien zijn de scenario's in deze paragraaf over het algemeen
gecompliceerd. Het is dan ook zeer de vraag of de tunneloperator op zijn monitors in voldoende
mate kan zien wat er precies aan de hand is. De gangbare procedure is daarom dat slechts de
commandant van de brandweer opdracht mag geven de ventilatierichting om te keren.
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DHV Milieu en Infrastructuur DV

5.3 Filevorming in wegtnnnelsmet tweerichtingverkeer

Wegtunnels met tweerichtingverkeer in één tunnelbuis komen in principe in Nederland niet
voor. Tijdens onderhoud wordt echter in toenemende mate vanwege de veiligheid van de
wegwerkers één tunnelbuis geheel afgesloten, waarbij het verkeer in beide richtingen door de
resterende buis wordt geleid. In het algemeen komen dergelijke situatie in de nacht voor.

De algemene kenmerken van deze situatie zijn, dat in geval van een incident aan beide zijden
zich een file zal vormen. In die zin lijken de scenario's in deze paragraaf op de scenario's in de
vorige paragraaf. De gevaarlijke situatie met voertuigen aan beide kanten van een brand kan
hier echter al ontstaan bij het eenvoudige geval van een auto die in brand vliegt.

De volgende scenario's zijn hierna beschreven:
brand in personenauto (scenario 12)
brand in vrachtauto (scenario 13)
botsing (scenario 14)
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DHV Milieu en Infrastructuur BV

Sceuario 12: Filevorming na brand in personenauto

1. Een verkeerstunnel verwerkt dagelijks circa 50.000 personenauto's en vrachtwagens.
Eénmaal per jaar vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats waardoor het verkeer gedurende
drie dagen door één tunnelbuis wordt geleid. Na afloop van deze drie dagen wordt de andere
tunnelbuis gedurende drie dagen onderhouden.

2. Een personenauto rijdt richting de tunnel die op dat moment in onderhoud is. Op het moment
dat de auto de tunnel binnenrijdt ziet de bestuurder een grote steekvlam onder de motorkap
vandaan komen. De man schrikt hiervan en besluit zijn auto in de tunnel stil te zetten.

3. Omdat de vlammen steeds groter worden, besluit hij te vluchten. Zijn auto laat hij daar bij
achter. Inmiddels is er achter hem een file ontstaan van auto's, die, omdat het brandende
voertuig stilstaat, ook gedwongen zijn te stoppen. In eerste instantie tracht men, als dat
mogelijk is, het voertuig in te halen.

4. Al snel echter staat de auto in lichterlaaie en is het inhalen ervan te riskant. Hierdoor is er
inmiddels ook in de andere rijrichting een file ontstaan. De automobilisten proberen zolang
mogelijk in hun voertuig te blijven zitten en de meesten besluiten te keren om in ieder geval uit
de tunnel te zijn.

5. De tunnelbeheerder heeft het ongeval kunnen waarnemen door middel van de camera's in de
tunnel. Hij sluit als eerste de tunnel in beide richtingen af en waarschuwt vervolgens de
hulpdiensten. Het ventilatiesysteem kan alleen ventileren in de rijrichting die de auto's in de
normale toestand hebben. Omdat hierdoor de rook in de richting van de bestuurders in
tegengestelde richting geblazen zou worden besluit hij de ventilatie uit te zetten. De meeste
auto's kunnen zonder veel schade uit de tunnel rijden. Dit ook omdat het tijdens het ongeval in
de tunnel niet druk: was en bovendien geen vrachtverkeer in de tunnel aanwezig was. De
inmiddels aanwezige brandweer blust de brandende auto snel maar die is dan al bijna
uitgebrand.

6. Er vallen in dit scenario geen doden en gewonden. De schade aan de tunnel is gering: alleen
het wegdek is over een oppervlakte van 10m2 zwaar beschadigd.
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Scenario 13: Filevorming na brand in vrachtauto

1. In een verkeerstennel rijden zowel personen- als vrachtauto's. De tunnel bestaat uit twee
gescheiden tunnelbuizen en is o.a. voorzien van camera's en een goede verlichting. Echter,
wegens onderhoudswerkzaamheden is één tunnelbuis afgesloten voor het verkeer. Daardoor
wordt de andere tunnelbuis gebruikt door het verkeer uit beide richtingen. Vanwege ARBO-
voorschriften zijn de vluchtdeuren in de tunnel afgesloten om te voorkomen dat de arbeiders
tijdens werkzaamheden spontaan de andere tunnelbuis in lopen.

2. Een vrachtwagen geladen met hooi rijdt de tunnel in. In de tunnel vat het hooi op de
vrachtwagen vlam. De chauffeur bemerkt de beginnende brand en besluit direct te stoppen,
ongeveer halverwege de opgaande helling.

3. Het vuur grijpt razendsnel om zich heen en al snel staat de vrachtwagen volledig in de brand.
Achter de vrachtauto is een file van personen- en vrachtauto's ontstaan en ook in de
tegenovergestelde rijrichting ontstaat een file doordat de voorste bestuurder niet meer langs de
brandende vrachtauto durft te rijden en het onmogelijk is te keren. Een paar auto's willen bij het
zien van de brandende vrachtauto keren om de tunnel aan dezelfde zijde waar men de tunnel
was binnengekomen, weer uit te rijden. Doordat er echter ook een vrachtwagen in deze rij staat,
lukt het de personenauto's vanwege de krappe ruimte niet te keren.

4. Achter de vrachtwagen met hooi proberen de personenauto's eveneens te keren. Omdat in
deze file geen vrachtauto's staan is de ruimte om te keren wat groter, lukt het de meeste auto's
om te keren en weg te rijden. Daarbij ontstaat wel wat aanrijdschade.

5. De tunnelbeheerder heeft door middel van de camera's en het detectiesysteem de brandende
vrachtwagen waargenomen. Eerst waarschuwt hij brandweer, politie en ambulance. Als hij dit
gedaan heeft schakelt hij het ventilatiesysteem over van de normale naar de maximale stand. De
richting van de ventilatie (en dus ook de enorme rookontwikkeling) is de oorspronkelijke
rijrichting van de in brand staande vrachtauto. Door de enorme hitte en de dikke rook die erna
ontstaat, komen de bestuurders van de personenauto's tussen de in brand staande vrachtauto en
de vrachtauto die in tegengestelde richting reed, om. De overige bestuurders in deze rij kunnen
zich rennend of rijdend in veiligheid brengen.

6. De hulpverlening arriveert pas na 15 minuten: door vertragingen onderweg is men pas ter
plaatse als de bestuurders of inmiddels zich in veiligheid hebben gebracht of inmiddels
overleden zijn. Er vallen 23 doden en 8 zwaar gewonden. De schade aan de tunnel is enorm.
Door de enorme hitte is de tunnel over een lengte van 150 meter zwaar beschadigd.
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Scenario 14: Filevorming na botsing (tweerichtingsverkeer)

1. In een stad in het zuiden van Nederland ligt een tunnel met een lengte van 300 meter. De
tunnel bestaat uit één buis waarin het verkeer in twee richtingen (van en naar het Centrum)
rijdt. In de oude tunnel zijn geen camera's aanwezig maar wel telefoonposten.

2. Op een dag rijdt een gehaaste vrachtwagenchauffeur richting Centrum. Vlak voor de tunnel
rijdt de chauffeur achter een auto die zich stipt aan de maximum snelheid van 50 km/uur houdt.
Hoewel de chauffeur de linkerbaan niet geheel kan overzien besluit hij toch een
inhaalmanoeuvre in te zetten: een bijna frontale botsing met een vrachtwagen met aanhanger uit
tegenovergestelde richting volgt.

3. De chauffeurs van beide vrachtauto's en de bestuurder van de auto zijn op slag dood. Door de
botsing zijn beide weghelften geblokkeerd. Achter de botsing ontstaat in beide richtingen een
file. De tunnelbeheerder krijgt na vier minuten een telefoontje van een automobilist die in de
file staat. De rijstroken zijn niet afsluitbaar met behulp van matrixborden. Als eerste
waarschuwt hij de hulpdiensten en vraagt de politie de tunnel af te zetten. De tunnel is ook niet
voorzien van een branddetectiesysteem en de beheerder is vergeten de bellende automobilist te
vragen of er brand was. Omdat de automobilist er niet zelf over vertelde, besluit hij het
ventilatiesysteem op normaal vermogen te laten staan.

4,5. Gelukkig zijn de hulpdiensten snel ter plaatse (binnen vijf minuten): het kost de brandweer
echter veel tijd om de stoffelijke overschotten te bergen.

6. Omdat de vrachtwagens onwrikbaar in de tunnel vastzitten, lukt het in eerste instantie niet de
vrachtwagens los te trekken. Na 18 uur lukt het de brandweer de vrachtwagens uit de tunnel te
verwijderen en wordt de tunnel voor het verkeer vrijgegeven.
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DRY Milieu en Infrastructuur BV

Discussie

Bij tunnels met tegenverkeer is de ventilatie een moeilijke zaak. In dit geval is er geen veilige
ventilatierichting. De normale ventilatierichting (met de rijrichting mee) heeft tot gevolg dat de
tegemoet komende voertuigen in een onveilig gebied terecht komen. Wellicht is het daarom het
beste in zulke gevallen helemaal niet te ventileren, zodat tenminste nog gebruik kan worden
gemaakt van de stratificatie.

De vraag is hoe dit organisatorisch te regelen is. In scenario 12 is aangenomen, dat de operator
de ventilatie uitzet. In veel tunnels is de ventilatie echter gekoppeld aan de detectie van
langzaam rijdende of stilstaande voertuigen of aan de calamiteitenknop. Als deze koppeling niet
ongedaan wordt gemaakt als de tunnel voor tegenverkeer wordt gebruikt, kan dit scenario
geheel anders verlopen. De file achter het brandende voertuig is dan buiten gevaar, maar de
tegemoet komende file krijgt de volle laag rook over zich heen. Op zich is die rijbaan niet
geblokkeerd, maar te verwachten is, dat door het sterk verminderde zicht snel ook daar een file
zal ontstaan. Dit drama zien wij zich ontwikkelen in scenario 13.

Een tweede punt van discussie is de snelheid waarmee de tunnel vrijgemaakt kan worden van
voertuigen. Hierbij spelen twee zaken een rol: de snelheid waarmee de tunnel gesloten kan
worden voor inrijdend verkeer en de snelheid waarmee voertuigen uit de tunnel kunnen komen.

Belangrijke invloed is de snelheid waarmee de tunnel kan worden afgesloten voor inrijdend
verkeer, Het is de vraag of het tegenverkeer altijd kan worden tegengehouden. Veel tunnels zijn
in de rijrichting voorzien van signalering, verkeerslichten en afsluitbomen. Het tegenverkeer
bevindt zich echter in de 'verkeerde' buis, waar dus standaard geen signalering in die richting
aanwezig is. In scenario 12 is gesteld dat de tunnelbeheerder de tunnel in beide richtingen
afsluit, maar dit zal zonder speciale maatregelen niet mogelijk zijn.

In de scenario's is ervan uitgegaan dat voertuigen op eigen kracht de tunnel trachten te verlaten.
Dit is op zich een zeer snelle wijze van ontruiming van de tunnel. Of het mogelijk is voor
voertuigen om de tunnel uit te rijden is afhankelijk van de drukte en het profiel van de tunnel.
De situatie met tegenverkeer is in dit opzicht ongunstig.

Ministerie van Binnenlan<lse Zaken en Koninkrijksrelaties I Scenario's tunne1incidentea

NG·SE20010557

02 februari 2001. versie 1

·70-



DHV Milieu en Illfrastnictu'llr BV

5.4 OD.gevallen ten gevolge van :filevorming in wegtnnnel met tweerichtingverkeer

De drie scenario's is deze paragraaf spelen zich eveneens af in een wegtunnel, waar
tegenverkeer voorkomt. De nu volgende scenario's verschillen van die in de vorige paragraaf
doordat hier al een file ontstaan is voor het incident en aan de staart van de file een botsing
plaatsvindt.

De scenario's zijn als volgt:
scenario 15: Een botsing van een personenauto op de staart van de file;
scenario 16: Een botsing van een tankauto op de staart van de file gevolgd door lekkage van
brandbare stof;
scenario 17: Een botsing van een tankauto op de staart van de file gevolgd door lekkage van
toxische stof.
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Scenario 15: Auto botst op file

1. In een oude verkeerstunnel, bestaande uit één buis, staat in één richting een file. De file is
een gevolg van het feit dat direct achter de tunnel een verkeerslicht staat.

2. Een auto rijdt de tunnel in en ziet de file te laat. Het gevolg is dat de auto achterop de file
botst.

3. De bestuurder stapt uit en bekijkt de schade samen met zijn voorganger. Hierdoor ontstaat
een opstopping en een file in beide richtingen (de file aan de andere kant ontstaat door kijkers).

De tunnelbeheerder heeft niet de beschikking over camera's en merkt in eerste instantie niet dat
er een incident heeft plaatsgevonden. Pas na 15 minuten krijgt hij een melding dat er in de
tunnel een aanrijding heeft plaatsgevonden. De vertraagde melding is een gevolg van het feit
dat een kijker nadat hij uit de tunnel was het alarmnummer heeft gebeld. Omdat de automobilist
niet bekend was met de omgeving duurde het lang voordat de alarmcentrale wist om welke
tunnel het ging en welk telefoonnummer gedraaid moest worden.

4. Als eerste waarschuwt de tunnelbeheerder de hulpdiensten en vraagt daarbij de politie om
beide rijstroken af te zetten. De politie is na circa tien minuten ter plaatse en begint direct de
tunnel af te zetten.

5. De gebotste auto's kunnen nog rijden en na het opnemen van de schade rijden de bestuurders
uit de tunnel.

6. Nadat de rijbaan is schoongemaakt door de wegbeheerder kan de tunnel weer worden
vrijgegeven voor het verkeer. De opgeroepen ambulance gaat onverrichter zake weer weg.

Ministerie van Bimrenlandse Za!ren en Koninbijksrelaties I Scenario's Ilmnelillcidenlen

NG-SE200I0557

02 lèlmlllri 200 I, versie 1

-72 -



-, -------------------------.@ L -=~------QW···Q :_c,........,..~-J ==
: ~)~ ==
-, ------------------------..,
: - (-ClQIJ-.... J . -(,...-.,.. oou t [....-...000-.··· D rr-7'l'aoo-,[ r-7'l'(JQQ-I [-000-' :

GD r--------------------~~---------------------~
fl2[] I (1Q[) ) [000 J ~ ) rmo ] '!lID ) ~
I r

-, -------------------------.,
I I
I ....-. I

~ ~--------------------~Q~----------------------~
: f4 'CCD HfI] ) (Q® J-:

~~~I·· .. ,

Legenda

-*- Botsing

A Brandhaard

~ Hulpdienst

~ Ventilatierichting

Mensen Rook

o Zelfredzaam Hinderlijk

() Niet-zelfredzaam Incapaciterend

_ Letaal• Dood
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Scenario 16: Vrijkomen brandbare stof na botsing in wegtunnel met tweericbtingsverkeer

1. In een snelwegtunnel rijden dagelijks vele personenauto's en vrachtwagens. De tunnel heeft
een lengte van circa 500 meter en bestaat-uit twee buizen. Door onderhoudswerkzaamheden is
één buis niet beschikbaar voor het verkeer. Het verkeer wordt via de andere buis door de tunnel
geleid waarbij tussen de beide rijstroken borden zijn geplaatst.

2. Een tankauto geladen met benzine rijdt met hoge snelheid de tunnel in. Door de laagstaande
zon wordt de chauffeur van de tankauto verblind bij het naar binnenrijden van de tunnel met als
gevolg dat hij op een file botst die in de tunnel stond.

3. De tankauto botst door de klap tegen de betonnen tunnelwand aan de linkerzijde van de
tunnel en vliegt in brand. De tankauto blokkeert de auto's die in tegenovergestelde richting in de
tunnel rijden waarbij de eerste twee auto's tegen de tankauto aanbotsen. De chauffeur van de
tankauto en de bestuurders die tegen de tankauto zijn aangebotst zijn op slag dood. De
brandende benzine veroorzaakt een enorme hitte. Ook staat het wegdek in brand over een lengte
van 75 meter.

4. Het vuur in de tunnel wordt waargenomen door een vuurdetectiesysteem dat op zijn beurt
automatisch het ventilatiesysteem in de tunnel op de maximale stand zet. De tunnel is voorzien
van een dwarsventilatiesysteem. Hierdoor wordt in eerste instantie alle rook die in de tunnel
ontstaat opgezogen. Intussen zijn de bestuurders van de zowel aanwezige personenauto's als
vrachtauto's bekomen van de eerste schrik en tracht men te vluchten naar buitenzijde van de
tunnel. Vanwege de relatief geringe lengte van de tunnel is er geen vluchtdeur in de tunnel
aanwezig.

5. Het vuurdetectiesysteem heeft ook automatisch een melding gegeven aan politie, brandweer
en ambulance. Omdat de brandweerkazerne op korte afstand van de tunnel ligt is de brandweer
na drie minuten aanwezig. Men verkent de tunnel vanuit de andere tunnelbuis, waarbij door de
verbindingsdeur de incidentbuis wordt betreden, zo dicht mogelijk bovenwinds van de brand.
Vanaf dat punt kan de brandweer zich met adembescherming en perslucht ongeveer 100 meter
in de brandende tunnelbuis begeven (tien minuten heen en tien minuten terug), De hitte van de
brand is echter dermate hevig dat het onmogelijk is om dichtbij de brand te komen. Ook het
zicht is slecht geworden omdat het ventilatiesysteem de enorme rookontwikkeling niet meer
aankan. Twee personen met ernstige verstikkingsverschijnselen kunnen worden gered en
worden per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

6. Uiteindelijk komen dertig personen om het leven en raken twaalf mensen zwaar gewond. De
ravage na de brand is enorm.
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Scenario 17: Vrijkomen toxische stof na botsing

1. Midden in het drukke centrum van een grote stad bevindt zich een tunnel onder gebouwen
door. Het is een tunnel met één buis voor twee rijrichtingen. De tunnel heeft een lengte van
ongeveer 120 meter. Op een punt vindt mechanische afzuiging plaats. Als gevolg van een
ongeval enkele dagen geleden is in de tunnel slechts één rijstrook beschikbaar. Met een
verkeerslicht wordt het verkeer geregeld zodat de tunnel om-en-om in beide richtingen kan
worden gebruikt. De route voor vervoer van gevaarlijke stoffen loopt niet door het centrum van
de stad en daarom ook niet door de tunnel. Het is een warme zonnige dag in de zomervakantie
en veel mensen gaan een dagje naar het strand. Op de ringweg rondom de stad staat als gevolg
daarvan file.

2. Een chauffeur van een vrachtwagen met daarin de giftige vloeistof acrylnitril houdt zich.
altijd keurig aan de voorgeschreven routes voor het transport van gevaarlijke stoffen. Vandaag
is het zijn laatste dag voor zijn zomervakantie. Als hij op de radio hoort dat er tien kilometer
file staat op de ring, besluit hij via het centrum van de stad naar de andere kant van de stad te
rijden. Dat is een klein stukje over een route waar geen gevaarlijke stoffen overheen mogen. De
tankautochauffeur maakt halverwege de tunnel een stuurfout en komt daardoor gedeeltelijk op
de tegemoet komende rijbaan, waar net een personenauto nadert. De vrachtwagen en een
personenauto uit de andere richting komen tot botsing. De vrachtwagen raakt de binnenkant van
de tunnel, schaart en kantelt. De vrachtauto komt terecht op een.uitstekend voorwerp, benodigd
voor de reparatiewerken in de tunnel. Het voorwerp veroorzaakt een gat in de opslagtank.

3. Vrijwel onmiddellijk na het ongeval begint vloeistof uit de opslagtank te lopen. Er vormt
zich een plas op de grond rondom de vrachtwagen. Er begint meteen acrylnitril te verdampen,
omdat het zulk warm weer is.

4. De vrachtwagenchauffeur en de bestuurder van de personenauto verlaten hun voertuigen.
Beide hebben last van tranende ogen. De vrachtwagenchauffeur beseft dat een gevaarlijke
situatie is ontstaan en wil de andere personen die inmiddels in de tunnel stil zijn komen te staan
instrueren om de tunnel te verlaten. De concentratie van de giftige stof is echter al zo hoog dat
de chauffeur het bewustzijn verliest, evenals de bestuurder van de personenauto.

5. Een automobilist probeert de beide personen te hulp te schieten. Ook hij verliest het
bewustzijn. Andere automobilisten verlaten hun auto, vluchten uit de tunnel en zijn in staat om
de tunnel te verlaten.

6. Inmiddels is de brandweer gealarmeerd. De verkenning wordt uitgevoerd met
chemicaliënpakken. Na ongeveer een half uur is een gaspakkenvoertuig ter plaatse en wordt de
verkenningsploeg afgelost door een ploeg met gaspakken. Drie slachtoffers uit de tunnel
kunnen worden geëvacueerd. Twee van hen blijken te zijn overleden. Eén van hen wordt naar
het ziekenhuis vervoerd en overleeft het ongeval.
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DHV Milieu en Infrastructuur DV

Discussie

Scenario 15 is op zich niet opzienbarend. Het vestigt nog eens de nadruk op het belang van een
goede communicatie tussen tunnelbeheerder en voertuigbestuurders. Alle Nederlandse tunnels
zijn voorzien van een gesloten camerasysteem (CCTV). Dit scenario kan dus alleen voorkomen
als het CCTV systeem defect is.

Een veel ernstiger variant van scenario 15 kan zich voordoen als veel personen bij de botsing
betrokken zijn, bijvoorbeeld bij een kettingbotsing of een bus. Bovendien is de omvang van dit
scenario veel groter indien niet een personenauto maar een vrachtauto achterop de file rijdt.

De scenario's 16 en 17 hebben te maken met gevaarlijke stoffen. Scenario 16 is het scenario van
een koolwaterstofbrand en scenario 17 het vrijkomen van een toxische vloeistof. Dergelijk
vervoer is aan regels gebonden en mag alleen plaatsvinden door tunnels die aan bepaalde
uitrustingsvereisten voldoen (WUT). Deze tunnels worden aangeduid als categorie I tunnels.
Onder andere is een explosievrije kelder aanwezig voor de opvang van gevaarlijke stoffen en is
de tunnel voorzien van hittewerende bekleding. In principe zijn de toegelaten giftige stoffen
door een categorie Il tunnel (die dus niet voldoet aan de WUT eisen) zodanig, dat geen
gevaarlijke concentraties kunnen ontstaan.

In scenario 17 wordt gewezen op de mogelijkheid dat mensen zich niet altijd aan regels houden.
Hierdoor kunnen ongevallen met gevaarlijke stoffen ook wel eens plaatsvinden in tunnels die
niet aan de WVT eisen voldoen.

De kans dat tankauto's lek raken is klein. Meestal zal dit gebeuren als een tankauto schaart, of
omslaat en daarbij een scherp object raakt.

Belangrijke factoren voor het verloop van deze scenario's is de snelheid waarmee de tunnel kan
worden afgesloten en de snelheid waarmee een inzet van hulpverleners mogelijk is.
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5.5 Scenal"io'svoor personentreinen in éénrichtingtunnels

In deze paragraaf worden scenario's beschreven van ongevallen met personentreinen in
éénrichtingtunnels. De hoofdscenario's voor treinongevallen zijn: brand, botsing en ontsporing.

Scenario 18 beschrijft het verloop van een brand in een personentrein.
Scenario 19 beschrijft een kop-staart botsing tussen twee treinen.
Scenario 20 beschrijft een ontsporing van een personentrein.
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Scenario 18: Brand in personentrein

1. In een tunnel met een lengte van twee kilometer, rijden per dag circa 30 treinen. De
tunnelbuizen zijn gescheiden waarbij één buis gebruikt wordt voor vervoer van personen naar
het zuiden en de andere buis voor vervoer van personen naar het noorden.

2. Al vanaf het vertrek ruiken de reizigers in het achterste treinstel een brandlucht. Vlak voor
het inrijden van de tunnel ziet men vlammen slaan uit één van de airco-installaties in de trein.
Vrijwel onmiddellijk na het zien van deze vlammen trekt een reiziger aan de noodrem. Omdat
de trein net vertrokken was, was de snelheid nog niet hoog en de trein komt dan ook op
ongeveer een kwart van de ingang van de tunnel tot stilstand. . ,.

3. Het vuur in het achterste treinstel neemt snel toe: de vlammen hebben de kleding van een
aantal opgehangen jassen in brand gezet. Paniek breekt uit Iedereen wil zo snel mogelijk het
treinstel verlaten. Inmiddels wordt ook in de treinstellen voor het achterste treinstel rook
waargenomen. De machinist besluit daarop de deuren van de treinstellen te openen. De
reizigers in het achterste treinstel springen uit de trein en rennen, omdat de tunnelingang
dichterbij is en daardoor lichter naar de ingang van de tunnel. De reizigers in de treinstellen
ervoor worden gedwongen (het achterste treinstel staat inmiddels in brand) de andere kant op te
rennen.

4. Inmiddels is de brand waargenomen door de tunnelbeheerder door het branddetectiesysteem.
Omdat de tunnel uitgerust is met camera's door de hele tunnel, kan de beheerder de situatie in
de tunnel goed overzien. De meeste reizigers vluchten richting de uitgang van de tunnel en dit
is ook de langste route. Toch besluit de tunnelbeheerder de instructies te volgen en zet de
ventilatie op vol vermogen in de rijrichting van de trein. De lengte tussen de vluchtdeuren in de
tunnel bedraagt 500 meter. Omdat het brandende treinstel voor een vluchtdeur tot stilstand is
gekomen, kan deze niet gebruikt worden om te vluchten. Dit betekent dat de reizigers in beide
richtingen maximaal 500 meter moeten rennen om in veiligheid te komen. Dit duurt voor de
gemiddelde reiziger circa acht minuten. Er vallen zeer dan ook veel slachtoffers.

5. De reizigers in de voorste treinstellen worden, op een enkeling na, allemaal door de rook
ingehaald en komen om.

6. De inmiddels gearriveerde brandweer, politie en ambulances zien kans tien personen die in
het voorste treinstel zaten te redden. Na een uur heeft de brandweer de brand onder controle. Er
is echter aanzienlijke schade aan de tunnel. De tunnelbuis is een maand na het incident weer
beschikbaar voor het treinverkeer.
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DRY Milieu en Infrastructuur BV

Scenario 19: Botsing tussen personentreinen (éénriclltingtunnel)

1. In een treintunnel rijden per dag circa 50 treinen. De tunnel, die een lengte heeft van 1,5 km,
bestaat uit twee tunnelbuizen die elk het treinverkeer in één richting geleiden. Wegens
werkzaamheden aan het spoor geldt er in de tunnel een snelheidsbeperking: de treinen mogen
maximaal 40 km per uur rijden.

2. In de tunnel staat een overvolle trein als gevolg van een rood sein stil op 250 meter afstand
van de ingang van de tunnel. De machinist van een tweede trein die twee minuten achter de
stilstaande trein aankomt, mist het laatste sein voordat hij de tunnel inrijdt. Ook deze trein is
erg vol. Vlak na het binnengaan van de tunnel rijdt de trein tegen de stilstaande trein voor zich.
Als gevolg van de lage snelheid heeft de ATB niet gewerkt. De achterste coupé van de voorste
trein en de eerste coupé van de achterste trein worden vervormd door de botsing.

3,4,5. De tunnelbeheerder heeft de botsing door middel van camera's kunnen waarnemen.
Onmiddellijk waarschuwt hij brandweer, politie en ambulances nadat hij eerst de seinen op
rood heeft gezet. De hulpverlening is na 15 minuten ter plaatse. In de tunnel hebben inmiddels
de passagiers de deuren handmatig geopend. Zij verlaten via de vluchtdeuren de tunnel.

6. Drie reizigers zijn door de botsing zwaar gewond geraakt en dertig reizigers licht gewond
(waaronder de machinist van de achterste trein). De zwaar gewonden worden per ambulance
afgevoerd naar het ziekenhuis. De volgende dag is de trein weer beschikbaar voor het
treinverkeer.
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DHV Milieu eu Infrastructuur DV

Scenario 20: Ontsporing van personentrein

1. In een spoortunnel die een .lengte heeft van 1 km, rijden per buis de treinen in één richting.
Door onderhoudswerkzaamheden echter, is één buis niet beschikbaar voor het treinverkeer. De
treinen in deze richting worden daarom over het andere spoor geleid via twee wissels die zich
vlak voor en vlak na de tunnel bevinden.

2. Een volgeladen personentrein rijdt in de richting van de tunnel over het spoor dat niet
omgeleid wordt. Vlak voor de tunnel gaat de trein terug naar een snelheid van 80 km per uur
die geldt in de tunnel in verband met de tijdelijke omlegging. Echter, door een wisselstoring
staat de wissel in de verkeerde stand. Hierdoor ontspoort de trein vlak voor de tunnel en
ontspoord rijdt de trein de tunnel binnen en komt op ongeveer een kwart van de ingang van de
tunnel tot stilstand. Doordat de betonwand van de tunnel geleidelijk verloopt richting de tunnel,
schampt de trein de tunnelwand een paar keer. Hierdoor wordt de trein op een aantal plaatsen
ingedrukt.

3. De tunnelbeheerder heeft de ontsporing op de camera's die in de tunnel zijn opgehangen,
waargenomen. Middels één druk op de knop waarschuwt hij de hulpdiensten. Omdat hij geen
signaal heeft gekregen van het detectiesysteem voor brand gaat hij er vanuit dat er geen brand
in de tunnel is.

4. De passagiers in de trein die als eerste bekomen zijn van de schrik, openen handmatig door
middel van een handel, de treindeuren. Er heerst geen paniek in de coupés.

5,6. Vrij snel na de ontsporing arriveert de brandweer die helpt om de passagiers die zich nog in
de trein bevinden uit de trein te komen. Tevens controleert men de trein op mogelijke
beginnende brandhaarden. Er blijkt echter geen gevaar voor brand te zijn. De zwaargewonden
worden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het duurt een week voordat de tunnelbuis
weer wordt vrijgegeven voor het treinverkeer.
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DRY Milieu en IBfrastructuur UV

Disc:ussie

Een brand in een treintunnel is een zeer gevaarlijk scenario. De combinatie van een mogelijk
felle brand met de aanwezigheid van veel mensen dicht op elkaar geeft de mogelijkheid van een
groot aantal slachtoffers. Veel kan echter worden gedaan om te voorkomen dat deze scenario's
optreden.

In de eerste plaats kunnen maatregelen worden genomen om te voorkómen dat een brandende
trein in een tunnel tot stilstand komt. Bij relatief korte tunnels zijn hiervoor vele.
mogelijkheden. Goede branddetectie en zo mogelijk doorrijden door de tunnel voorkómen niet
dat een trein uitbrandt, maar wel dat dit gebeurt in de tunnel, Anders ligt dit bij lange tunnels
zoals metrobuizen. Belangrijk is, wat er gebeurt als een passagier aan de noodrem trekt. In
sommige ontwerpen (HSL-Zuid) is ervoor gekozen om bij de passage van tunnels de noodrem
te overbruggen. Ook dan is echter niet uit te sluiten dat de brandende trein in de tunnel tot
stilstand komt. Dit kan gebeuren doordat de tractie uitvalt tijdens de passage van de tunnel,
door menselijk ingrijpen of doordat de trein achter een andere trein moet wachten.

Ventilatierichting is ook bij treinbranden een belangrijke factor. Voor de ideale
ventilatierichting is de positie van de brand ten opzichte van de trein van belang. Het is echter
schier onmogelijk om snel op het niveau van de tunnelbeheerder inzicht te krijgen in de plaats
van de brand in de trein. Lang met alle treintunnels zijn echter voorzien van ventilatie.

Tenslotte is de snelheid waarmee de reizigers van de trein een veilige ruimte kunnen bereiken
een belangrijke factor. De tijd die nodig is voor het evacueren vn de tunnel moet dan
vergeleken worden met de tijd die het kost om een gevaarlijke hoeveelheid rook in de tunnel te
krijgen.

Een ontsporing van een trein kan heel verschillende consequenties hebben. Van groot belang is
of wagons kantelen of scharen en of de ontspoorde treinstellen vaste objecten langs het spoor
tegenkomen. In scenario 20 is ervan uitgegaan dat de trein na het ontsporen de tunnel inrijdt.
Dit is een relatief gunstige situatie. In de tunnel is kantelen of scharen moeilijk door de
geleiding van de tunnelwanden. Bovendien bevinden zich in een tunnel weinig objecten
waarmee een ontspoorde trein in aanraking kan komen.

Veel ernstiger is de situatie waarbij een trein vlak voor de tunnel ontspoort en bij het inrijden
tegen de tunnelmond aanrijdt. Een andere denkbare ernstige variant is die waarbij zich in de
tunnel een station bevindt. Hier is geen geleiding voor de treinstellen door de tunnelwanden,
zodat hier een grote ravage kan ontstaan.
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DHV Milieu en Infrastructuur BV

5.6 Scenario's voor personentreinen in tweerichtingtunnels

Bij tweerichting spoortunnels komen in principe dezelfde typen ongevallen voor als in
éénrichting tunnels. Ook bier is daarom een brand (scenario 21), een botsing (scenario 22) en
een ontsporing (scenario 23) uitgewerkt. De scenario's in deze paragraaf zijn uitgeschreven
voor metrotunnels. Deze ongevallen kunnen echter evenzo voorkomen bij treintunnels.

Het onderscheid tussen éénrichting- en tweerichtingtunnels is bij treintunnels minder manifest
dan bij wegtunnels. Het grootste verschil met éénrichtingtunnels is gelegen in de aanwezigheid
van grotere aantallen mensen.
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Scenario 21: Brand in personentrein

1. In een metrotunnel in een stad rijden dagelijks honderden metro's. De tunnel bestaat uit één
buis waarin de metro's beide kanten oprijden. In het traject bevinden zich 15 halten die
gemiddeld één kilometer van elkaar af liggen. De tunnel is niet voorzien van een
detectiesysteem voor brand en ook niet van een ventilatiesysteem.

2. Vanwege een evenement in de stad zijn de metro's stampvol met bezoekers. Ook de perrons
zijn overvol. Als de overvolle metro is weggereden wordt door een verward persoon brand
gesticht in de metro. Er breekt paniek in de metro uit en mensen deinzen achteruit om het snel
om zich heen grijpende vuur te ontwijken. Eén persoon trekt aan de noodrem waardoor de
metro binnen enkele seconden stilstaat, halverwege de eerste en tweede halte.

3. De deuren van de in brand staande coupé worden handmatig door de passagiers geopend en
ieder voor zich tracht zo snel mogelijk de metro uit te komen. Een aantal passagiers raakt
bekneld door het enorme gedrang en wordt onder de voet gelopen. De passagiers rennen alle
kanten op om de brand te ontvluchten.

4. Van de andere kant is inmiddels een metro aan komen rijden. De bestuurder van de metro
ziet de vluchtende mensen die ook op 'zijn' rails lopen en wil doorrijden. Dit wordt echter door
de vluchtende mensen belet: hierdoor kan de metro slechts zeer langzaam verder rijden
(achteruit rijden is geen optie omdat er achter deze metro een andere metro rijdt). Al met al
wordt de ruimte om te vluchten zeer krap ook omdat de vluchtende passagiers de
voedingsleidingen op de grond niet willen aanraken.

5. Intussen worden ook de andere coupés geopend en beginnen de mensen de tunnel in te
rennen om te ontkomen. Het vluchten uit de metro wordt bemoeilijkt doordat aan één zijde de
ruimte tussen het treinstel en de betonnen tunnelwand erg smal is. Er ontwikkelt zich een
enorme rookwolk waardoor de vluchtende passagiers geen hand voor ogen kunnen zien. De
rook verspreidt zich steeds verder tot in de eerste en tweede halte. Daar is inmiddels door de
vluchtende passagiers alarm geslagen en probeert men op de overvolle stations te vluchten naar
bovengronds. Ook op de perrons ontstaat daardoor een enorm gedrang.

De brandweer is door alle consternatie en het ontbreken van een detectiesysteem pas een
kwartier na aanvang van de brand gealarmeerd en arriveert vijf minuten later. Op dat moment
komen er al dikke rookwolken uit de beide stations. Door de dikke rookontwikkeling is het
ondoenlijk voor de hulpverlening om ter plaatse van de tweede halte naar binnen te gaan. Dit
lukt nog wel op het beginstation vanwege de ruimere afmetingen van dit station. Daar kan de
brandweer 30 passagiers met ernstige verstikkingsverschijnselen redden.

6. Door de enorme hitteontwikkeling is het voor de brandweer niet mogelijk om te blussen en
de metro brandt volledig uit. De tunnelbuizen en de beide stations raken zwaar beschadigd. Er
vallen 84 doden en 75 gewonden. De metro wordt een half jaar na de brand weer in gebruik
genomen.
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DHV Milieu en Jnfrastruetuur BV

Scenario 22: Botsing tussen personentreinen (tweerichtingsverkeer)

1. Een metrotunnel in een stad (bestaande uit één buis) heeft twaalf halten. Kenmerkend voor
de tunnel is dat een deel van de tunnel enkelsporig is. Door middel van een sein wordt
aangegeven of het enkelsporige baanvak vrij is. De tunnel is voorzien van camera's maar niet
van een branddetectie- of ventilatiesysteem.

2. Op het enkelsporige baanvak rijdt een metro. Het sein aan de andere kant van het baanvak
staat op rood. Een bestuurder van een metro die in tegenovergestelde richting rijdt, mist echter
het rode sein en rijdt eveneens het enkelsporige baanvak op.

3. De metro's botsen tegen elkaar op ongeveer halverwege het enkelsporige baanvak. Hierdoor
worden de voorste coupés van beide metro's in elkaar gedrukt. De bestuurders en één reiziger
zijn op slag dood. Een vijftal personen is bekneld geraakt en 15 anderen zijn gewond door de
botsing.

4. De botsing is via camera's waargenomen door de tunnelbeheerder. Na het waamemen van de
botsing alarmeert de beheerder de hulpdiensten die na een kwartier de dichtst bijgelegen halte
binnengaan. Tevens zet hij alle seinen in de tunnel op rood en informeert hij de overige
bestuurders over het ongeval.

5. De brandweer is inmiddels bij de gebotste metro's aangekomen en kan de vijf beknelde
passagiers bevrijden. Deze passagiers worden samen met de 15 gewonden overgebracht naar
het ziekenhuis. Eén passagier overlijdt op weg naar het ziekenhuis. Tevens worden de
stoffelijke overschotten geborgen.

6. Het duurt een week voordat de kapotte metro's uit de tunnel zijn gesleept en men de normale
dienstregeling kan hervatten.
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DRY Milieu en Infrastructuur BV

Scenario 23: Ontsporing van personentreinen (tweericbtingtunnel)

1. In een treintunnel rijden dagelijks vele tientallen treinen. De tunnel heeft één buis waardoor
de treinen in twee richtingen rijden.

2. Als gevolg van een asbreuk van de locomotief ontspoort een trein die een snelheid had van
120 km per uur, in de tunnel. Hierdoor kantelt een aantal wagons waarbij de machinist en vier
passagiers om het leven komen. Tevens raken twaalf personen gewond.

3,4,5. De tunnelbeheerder neemt door middel van camera's die op vele plaatsen in de tunnel
aanwezig zijn de botsing waar en zet als eerste de seinen in beide richtingen op rood.
Vervolgens alarmeert hij de hulpdiensten. Inmiddels verlaten de eerste passagiers die van de
schrik bekomen zijn, de trein. Omdat de machinist ook door de botsing om het leven is
gekomen, zijn de deuren van de coupés gesloten. De deuren worden handmatig door de
passagiers geopend en daar waar dit niet lukt, slaat men ruiten in om de coupés te kunnen
verlaten. Er heerst een gelaten stemming: niemand schijnt te beseffen wat er heeft
plaatsgevonden.

6. De gearriveerde brandweer bevrijdt de passagiers die bekneld zijn geraakt met behulp van
snijbranders. In totaal vallen er vijf doden en twaalf gewonden. Het duurt een week voordat de
trein uit de tunnel is verwijderd en de tunnel in gebruik genomen wordt.
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DHV Milieu en lnfrastrurtuur BV

Discussie

Scenario 21 geeft een reëel beeld van een metrobrand. De aanwezigheid van goed brandend
materieel, stations en tweerichtingverkeer is hierbij gebruikelijk. Bovendien zijn metrotunnels
meestal minder ruim van opzet dan treintunnels. De kans dat een trein zich in een tunnel
bevindt als hij in brand staat, is zeer klein. Metro's bevinden zich (bijna) altijd onder de grond,
zodat de mogelijkheden om de trein uit de tunnel te houden indien brand geconstateerd wordt,
hier niet aanwezig zijn.

Wel is de snelheid van brandontwikkeling een te beïnvloeden factor. Door minder brandbare
voertuigen te gebruiken en een goede werkende ventilatie, wordt aan vluchtende mensen meer
tijd gegeven om een veilige ruimte te bereiken. De combinatie van eisen aan het rollend
materieel, ventilatie en vluchtwegen bepaalt in belangrijke mate het verloop van een dergelijk
scenario.

Een groot risico bij de ontruiming van het brandende metrovoertuig is, dat vluchtende mensen
in aanraking kunnen komen met de voedingleidingen. In een metrotunnel bevinden deze zich
laag bij de grond, in tegenstelling tot bij treintunnels, waar de voeding door een bovenleiding
plaatsvindt Niet uit te sluiten valt dat ook slachtoffers door elektrocutie vallen.

Uit dit scenario blijkt de noodzaak om ondergrondse stations te voorzien van veel en goede
ontvluchtingsmogelijkheden.

In scenario 22 vindt een frontale botsing plaats tussen twee metrotreinen. Dit kan eigenlijk
alleen gebeuren indien de tunnel niet is voorzien van een automatische beveiliging. Dit scenario
komt bij treinen dus niet voor. Bij metro of tramtunnels is een frontale botsing niet uit te
sluiten.

In scenario 23 kunnen de gevolgen van de ontsporing zo erg zijn omdat een
tweerichtingentunnel breder is dan een enkelsporige tunnel Hierdoor kunnen treinstellen
kantelen en scharen. Belangrijk is, wat er gebeurt als de metrobestuurder bij het ongeval het
bewustzijn verliest. Hij kan dan geen acties meer ondernemen om de deuren te openen.
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5.7 Scenario'svoor goederentreinen

Scenario's waarbij alleen goederentreinen betrokken zijn, kenmerken zich door het geringe
aantal personen, dat bij het ongeval betrokken is. Daar staat tegen over dat goederentreinen
gevaarlijke stoffen kunnen vervoeren.

Scenario 24 beschrijft een brand in een goederentrein;
Scenario 25 beschrijft een botsing tussen twee goederentreinen;
Scenario 26 beschrijft een ontsporing van een goederentrein.

Scenario's waarbij zowel personen als goederentreinen betrokken zijn, worden beschreven in
§5.8.
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Scenario 24: Brand in goederentrein

1. Op een spoorlijn rijden iedere dag vele goederentreinen richting Duitsland. Het traject is
deels bovengronds en deels ondergronds. Op een warme zomerse dag rijdt een goederentrein
een 4 km lange tunnel in. De goederentrein bestaat uit 100 treinwagons met huisvuil en 20
wagons waarvan de lading divers is. De tunnel is voorzien van een detectiesysteem voor brand
en een ventilatiesysteem. De verlichting in de tunnel is matig (omdat er alleen goederentreinen
gebruik van de tunnel maken is de verlichting bij het ontwerp tot een minimum beperkt) en
camera's zijn ook niet aanwezig. Er is in de tunnel om de kilometer een vluchtdeur aanwezig die
toegang geeft tot een vluchtgang.

2. Al voor het binnenrijden van de tunnel is in één van de huisvuilcontainers brand ontstaan.
Binnenin in de tunnel breidt het vuur zich snel uit en staat al gauw ontstaat een uitslaande
brand. Hierdoor wordt de brand ook door de machinist van de trein ontdekt.

3. Hij besluit in een opwelling de trein middels een noodprocedure stil te zetten om poolshoogte
te kunnen nemen.

4. Als hij via een wandelpad naast de trein naar achteren loopt ziet hij al snel dat de situatie
kritiek is. Een ware vlammenzee is ter plaatse van de container waar het vuur begon, aanwezig.
Het vuur is door het detectiesysteem gesignaleerd dat op zijn beurt het ventilatiesysteem heeft
geactiveerd. Het ventilatiesysteem blaast de rook op vol vermogen in de rijrichting van de trein.
De rookontwikkeling is echter zodanig groot dat al snel de hele tunnelbuis gevuld is met rook.
Door de slechte verlichting heeft de machinist de rookontwikkeling echter te laat ontdekt.

5. Hij rent voor zijn leven in de rijrichting van de trein naar de dichtstbijzijnde vluchtdeur. Hij
haalt echter de vluchtdeur niet en komt door verstikking omhet leven komt.

6. De hulpverlening is inmiddels gearriveerd maar kan weinig uitrichten tegen de hevig
brandende trein. Alle 120 wagons van de trein en ook de locomotief branden volledig uit. De
tunnel is, als de trein is uitgebrand, over een lengte van ca. 1000 m zwaar beschadigd.
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DBV Milieu en Infrastmctuur BV

Scenario 25: Botsing tussen goederentreinen

1. In een treintunnel rijden dagelijks ca. 100 treinen richting buitenland. De tunnel bestaat uit
twee gescheiden tunnelbuizen. Door onderhoudswerkzaamheden echter is één van beide buizen
afgesloten. Hierdoor rijden tijdelijk de treinen een klein stuk over een enkelsporig baanvak
(waaronder de tunnel). De tunnel is niet voorzien van een branddetectiesysteem en camera's.
Wel is een ventilatiesysteem aanwezig.

2. Een trein nadert de bewuste tunnel. De machinist ziet het laatste sein voor de tunnel op groen
staan en wordt via een wissel op het andere baanvak geleid. De snelheid van de trein is 80 km .
per uur.

3. Juist op dat moment komt er in tegengestelde richting een goederentrein in tegenovergestelde
richting aan. De trein is volgeladen met ijzererts en rijdt langzamer dan 40 km per uur. De
machinist van deze trein is net terug van vakantie en heeft daardoor niet de gewijzigde
dienstregeling kunnen lezen. Hij is dan ook niet op de hoogte van de onderhouds-
werkzaamheden. De machinist mist het rode sein voor de tunnel en door zijn lage snelheid
werkt de ATB niet. In de tunnel zien de machinisten de trein op zich afkomen en tracht men
met een noodstop tot stilstand te komen. Het is echter te laat: de treinen botsen midden in de
tunnel frontaal op elkaar.

4. De tunnelbeheerder neemt de botsing niet direct waar maar in het besturingscentrum in
Utrecht is de situatie wel meteen duidelijk. Het duurt even voordat het telefoonnummer van de
tunnelbeheerder is gevonden. Na vijf minuten is de tunnelbeheerder geïnformeerd. Als eerste
waarschuwt deze de hulpdiensten.

5,6. Als de brandweer na bij de tunnel gearriveerd te zijn, bij de treinen aankomt, blijken de
machinisten door de frontale botsing om het leven gekomen te zijn. Het kost de brandweer veel
moeite de treinen uit de tunnel te verwijderen omdat het onmogelijk is om met zwaar materieel
in de tunnel te komen. Na twee dagen zijn de treinen uit de tunnel gesleept en na zeven dagen is
de tunnel weer beschikbaar voor het treinverkeer.
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DBV Milieu en Infrastructuur BV

Scenario 26: Ontsporing van goederentrein

1. Een goederentrein geladen met zwavelzuur rijdt dagelijks van een havenstad naar een plaats
in het achterland. Op dit traject ligt een lange tunnel met een lengte van vijf kilometer. De
tunnel bestaat uit twee buizen. Halverwege de tunnel is een wissel aanwezig waar wagons
gerangeerd kunnen worden. Door een storing staat deze wissel echter niet in de juiste stand.

2. De goederentrein - die met een snelheid van 90 km per uur in de tunnel rijdt - ontspoort door
het verkeerd staan van de wissel. De voorste 15 wagons van de trein ontsporen en botsen tegen
de betonnen wand van de tunnel.

3. Hierdoor scheurt een aantal tanks met zwavelzuur open en komt het zwavelzuur vrij. De
machinist is door de schok van de botsing licht gewond geraakt en kan zichzelf uit de.
locomotief bevrijden.

4. De tunnelbeheerder heeft de ontsporing door middel van camera's kunnen waarnemen en
waarschuwt de hulpdiensten. Hij kent echter de lading van de goederentrein niet.

5. De hulpdiensten arriveren na tien minuten bij de ingang van de tunnel en ruiken het
zwavelzuur. Als eerste wordt een meting verricht om na te gaan om wat voor stof het gaat. Als
duidelijk dat het om zwavelzuur gaat men (nadat men· beschermende kleding heeft
aangetrokken) de tunnel binnen. Het blijkt een lastig karwei het zwavelzuur dat uit de tanks is
gelopen te bergen. Er is haast bij het verwijderen ervan omdat het zwavelzuur het beton van de
tunnel aantast.

6. Het duurt zeven dagen voordat de ontspoorde trein uit de tunnel is verwijderd en het
zwavelzuur is opgeruimd. De tunnel is dan over een lengte van 700 meter zwaar aangetast door
het zuur met als gevolg een grote financiële schade.
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DHV Milieu eu Infrastructuur DV

Discussie

Goederentreinen kunnen een grote variëteit aan lading vervoeren. De aard van de lading is
vooral van belang in geval van brand en bij het verlies van gevaarlijke stoffen.

De gevolgen van deze scenario's liggen in de gevolgen voor de bestuurder en de schade aan de
tunnel. Bij de brand (scenario 24) komt de bestuurder om het leven door de combinatie van
rookontwikkeling, slechte verlichting en lengte van de vluchtweg. Hierbij is dan nog rekening
gehouden met een ventilatiesysteem. Bij tunnels waardoor alleen goederentreinen rijden, zal
een ventilatiesysteem veelal afwezig zijn.

De schade aan de tunnel kan ontstaan door hitte, botsing tussen trein en tunnelwand en
inwerking van chemische stoffen. De inwerking door hitte is tegen te gaan door de tunnel te
voorzien van hittewerende bekleding. De inwerking door chemische stoffen is tegen te gaan
door de tunnel te voorzien van een afvoersysteem voor lekkende vloeistoffen.

Bij goederentreinen is het aantal aanwezige personen zeer beperkt. Voor de overlevingskansen
van het treinpersoneel spelen dezelfde factoren een rol als voor personentreinen. De overige
gevolgen worden vooral beïnvloed door de toegankelijkheid voor de hulpverleners en de
opvang van gevaarlijke stoffen. "
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DHV Milieu en Infrastnlduur BV

5.8 Scenario's waar personen- en goederentreinen bij betrokken zijn

De laatste scenario's behandelen de situaties waarbij zowel personen- als goederentreinen
betrokken zijn. Deze scenario's kenmerken zich hierdoor, dat zich in goederentreinen veel
brandbare en mogelijk gevaarlijke lading bevindt en dat zich in de personentrein veel personen
bevinden.

Scenario 27 beschrijft de botsing tussen een personen- en een goederentrein.
Scenario 28 beschrijft een brand in een goederentrein, terwijl zich een personentrein in de
nabijheid bevindt.
Scenario 29 beschrijft het vrijkomen van een brandbare stof uit de goederentrein terwijl een
personentrein zich in de nabijheid bevindt en scenario 30 is een vergelijkbaar scenario met een
giftige stof.

Deze scenario's kunnen ontstaan in een dubbelsporige tunnel waarbij de goederen- en de
personentrein zich op verschillende sporen bevinden of in een enkelsporige tunnel waarbij
goederen- en personentrein zich achter elkaar bevinden. De laatste situatie is waarschijnlijker
omdat bij een dubbelspotige tunnel de personentrein meestal snel de plaats van het incident zal
kunnen verlaten.
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DHV Milieu en Infrastructuur BV

Scenario 27: Botsing tussen perseaea- en goederentrein

1. In een treintunnel rijden dagelijks 150 personen- en goederentreinen. De tunnel bestaat uit
twee gescheiden tunnelbuizen; door onderhoudswerkzaamheden echter is één van beide buizen
afgesloten. Hierdoor rijden tijdelijk de treinen een klein stuk over een enkelsporig baanvak
(waaronder de tunnel). De tunnel is o.a. voorzien van een branddetectiesysteem, camera's en
een ventilatiesysteem.

2. Een personentrein nadert de bewuste tunnel. De machinist ziet het laatste sein voor de tunnel
op groen staan en wordt via een wissel op het andere baanvak geleid. De snelheid van de trein
is 60 km per uur. Juist op dat moment komt er in tegengestelde richting een goederentrein m
tegenovergestelde richting aan. De trein is volgeladen met ijzererts en rijdt langzamer dan 40
km per uur. De machinist van deze trein is net terug van vakantie en heeft daardoor niet de
gewijzigde dienstregeling kunnen lezen. Hij is dan ook niet op de hoogte van de
onderhoudswerkzaamheden, De machinist mist het rode sein voor de tunnel en door zijn lage
snelheid werkt de ATB niet. In de tunnel zien de machinisten de trein op zich af komen en
trachten met een noodstop tot stilstand te komen. Het is echter te laat: de treinen botsen midden
in de tunnel frontaal op elkaar.

3. De tunnelbeheerder neemt de botsing direct waar. Als eerste zet hij de seinen voor en na de
tunnel op rood en waarschuwt hij de hulpdiensten. Daarna zet hij (de lading van de
goederentrein niet kennend) het ventilatiesysteem op vol vermogen. De ventilatierichting is
daarbij in de richting die de treinen normaal gesproken hebben.

4. De passagiers in de trein, die als eerste bekomen zijn van de schrik, openen handmatig door
middel van een handel, de treindeuren. Er heerst geen paniek in de coupés. Wel maken de
ventilatoren een oorverdovend geluid.

5. Vrij snel erna arriveert de brandweer die helpt om de passagiers die zich nog in de trein
bevinden uit de trein te helpen. De machinisten blijken door de frontale botsing om het leven
gekomen te zijn. Tevens controleert de brandweer de trein op mogelijke beginnende
brandhaarden. Er blijkt echter geen gevaar voor brand te zijn. Na contact met de
tunnelbeheerder wordt het ventilatiesysteem weer op de normale bedrijfsvoeringsteestand
gezet.

6. Na twee dagen zijn de treinen uit de tunnel gesleept en na vier dagen weer beschikbaar voor
het treinverkeer.
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DBV Milieu en IDfrastruetllur BV

Scenario 28: Braad in goederentrein bij aanwezigheid van personentrein

1. In een treintunnel. bestaande uit één buis, rijden dagelijks zowel goederentreinen als
personentreinen. Halverwege de tunnel bevindt zich een perron van een station. In de tunnel
zijn om de 250 meter vluchtdeuren aanwezig.

2. Een goederentrein geladen met huisvuil rijdt de tunnel van twee kilometer lengte in. De
lading is vanaf het begin van de reis al aan het smeulen en als de trein de tunnel binnenrijdt,
slaan de eerste vlammen uit de wagon. De machinist van de trein ziet de vlammen en besluit de
trein 100 meter voor het perron stil te zetten om poolshoogte te nemen.

3. Hij rent naar de bewuste wagon en ziet dat het vuur snel om zich heen grijpt. Hij besluit te
vluchten naar de dichtstbijzijnde vluchtdeur. Vlak achter de goederentrein rijdt een volgeladen
personentrein. Doordat de goederentrein tot stilstand is gekomen staat het eerste sein achter de
goederentrein, dat zich in de tunnel bevindt op rood. De personentrein komt voor dit rode sein
in de tunnel tot stilstand.

4. De tunnelbeheerder heeft de stilstaande goederentrein opgemerkt en omdat de tunnel
beschikt over een branddetectiesysteem weet hij dat er zich een (beginnende) brandhaard in de
tunnel bevindt. Als eerste waarschuwt hij de hulpdiensten. Volgens de instructies moet hij
ventileren in de rijrichting van de goederentrein maar hij bedenkt dat dan het perron onder de
rook komt te staan; ventileert hij in tegengestelde richting dan wordt de rook in de richting van
de personentrein geblazen. Daarom besluit hij van de instructies af te wijken en het
ventilatiesysteem uit te zetten. Vervolgens roept hij de machinist en passagiers via luidsprekers
op de trein zo snel mogelijk te verlaten. Deze mededeling wordt via de intercom in de trein
door de conducteur herhaald waarna de machinist de deuren van de trein opent. Er ontstaat in
de trein een enorm gedrang omdat alle passagiers zo snel mogelijk de trein willen verlaten. De
reizigers rennen naar de dichtstbijzijnde vluchtdeur.

5. Inmiddels is de hulpverlening gearriveerd. De brandweer kan niet dichtbij de brandhaard
komen omdat er niet geventileerd wordt. Met rookmaskers gaat de brandweer de trein in waar
men twee personen aantreft die door de rook bedwelmd zijn geraakt. Deze personen worden per
ambulance naar het ziekenhuis vervoerd waarbij één van hen onderweg overlijdt.

6. De trein staat inmiddels volledig in brand en de brandweer besluit zich terug te trekken. De
goederentrein brandt helemaal uit en de schade aan de tunnel is enorm. Pas na drie maanden is
de tunnel weer beschikbaar voor het treinverkeer.
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DHV Milieu en Infrastructuur BV

Scenario 29: Vrijkomen brandbare/explosieve stof bij aanwezigbeid personentrein

1. In een tunnel met een lengte van 2800 meter rijdt een goederentrein. De goederentrein
bestaat uit 20 wagons met ijzererts en 30 wagons met tanks geladen met autogas. Direct achter
de trein rijdt een personentrein. De afstand tussen de treinen bedraagt 200 meter.

2. Ongeveer halverwege de tunnel ontspoort de goederentrein als gevolg van een wisselstoring.
Daarbij raken drie tankwagons beschadigd en stroomt het gas de tunnel in. De personentrein
stopt in de tunnel voor het eerste (rode) sein achter de goederentrein. De machinist van de
goederentrein komt als gevolg van de ontsporing om het leven.

3. De tunnelbeheerder heeft op de TV-sehermen gezien dat de goederentrein is ontspoord. Hij
kent echter de lading niet. De machinist van de personentrein neemt na vijf minuten voor het
rode sein te hebben gewacht contact op met de tunnelbeheerder . Hij meldt dat hij een sterke
gaslucht ruikt en vraagt aan de beheerder wat hij moet doen. De tunnelbeheerder vermoedt dat
het gas uit de tanks van de ontspoorde goederentrein komt. Hij overweegt even de ventilatie in
de tunnel op vol vermogen te zetten om zo het gas uit de tunnel te blazen maar bedenkt dat bij
het aanzetten van de ventilatie vonkvorming kan optreden waardoor een explosie zou kunnen
optreden. De machinist krijgt van de tunnelbeheerder te horen wat er zich voor hem heeft
afgespeeld en dat er mogelijk explosieve gassen zijn vrijgekomen. De tunnelbeheerder geeft de
machinist van de personentrein de opdracht de elektromotoren van de locomotief en alle andere
elektrische installaties af te zetten. Dit, omdat bij het terugrijden van de trein uit de tunnel aan
de ingangzijde of bij het in werking zijn van een elektrische installatie er een kans bestaat dat
de vonken het explosieve mengsel tot ontsteking brengen.

4. De machinist van de personentrein geeft gehoor aan de vraag van de tunnelbeheerder en zet
de locomotief op non-actief. Vervolgens deelt hij de hoofdconducteur mee wat er aan de hand
is en vraagt hem onmiddellijk de passagiers te verzoeken rustig de trein te verlaten. Daarbij is
het ten strengste verboden om te roken, aanstekers te gebruiken of op enigerlei wijze vonken te
veroorzaken. Daarop gaat de conducteur de trein in om de passagiers te informeren. Er is haast
want inmiddels hangt er een sterke gaslucht in de tunnel. De deuren van de trein worden
handmatig geopend en redelijk ordelijk lopen de passagiers naar de dichtstbijzijnde vluchtdeur.
De passagiers in de achterste treinstellen bereiken zonder moeite de vluchtdeuren; vijf
passagiers uit de voorste coupé raken echter bedwelmd door het gas en vallen flauw.

5. De brandweer arriveert vijf minuten later in de tunnel en verricht als eerste metingen om de
aard van het gas na te gaan en de concentratie. Als blijkt dat het om LPG gaat in een behoorlijk
hoge maar -indien beschermende maskers worden gedragen- niet letale concentratie, besluit
men de tunnel binnen te gaan. De eerste ploeg draagt chemicaliënpakken bij zich die niet geheel
gasdicht zijn. Na ongeveer een half uur is een gaspakkenvoertuig ter plaatse en wordt de
verkenningsploeg afgelost door een ploeg met gaspakken.

6. Men weet de vijf buiten bewustzijn geraakte personen in de trein op te sporen en buiten de
tunnel te brengen. Vier van de vijf passagiers overleven het ongeval; de vijfde overlijdt. Het
duurt drie dagen voordat de tunnel op een natuurlijke wijze is geventileerd en er geen kans
meer is op een explosie. Het kost de hulpverlening daarna nog twee dagen om de tunnel weer
geschikt te maken voor treinverkeer.
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DIIV Milieu en Infrastructuur BV

Scenario 30: Vrijkomen toxische stof bij aanwezigheid personentrein

1. In dit scenario is sprake van een lange, lage spoortunnel met dubbel spoor en voor transport
in twee richtingen in één buis. Er is geen mechanische ventilatie aanwezig. Vlak voor beide
uiteinden van de tunnel bevindt zich een sein. Het eerst volgende sein bevindt zich op meer dan
500 meter van de tunnel. In de spoortunnel komt een goederentrein tot stilstand, omdat een
ketelwagon met daarin het toxische gas ammoniak, is ontspoort en gekanteld. Tijdens het
kantelen hebben alle beveiligingsmechanisrnen gefaald en is een scheur ontstaan in een van de
leidingen van de tankwagon. Uit de scheur ontsnapt het toxische gas met grote snelheid.

2. Vrijwel direct nadat de ketelwagon is gekanteld, nadert uit tegenovergestelde richting een
personentrein. Vlak achter de eerste personentrein rijdt een tweede trein. Beide treinen zouden
normaal gesproken aan elkaar gekoppeld moeten zijn op het laatste station, maar door een
defect aan de koppeling, is dat niet gelukt en is uiteindelijke besloten om beide treinen apart,
vlak na elkaar te laten vertrekken.

3. Het sein, vlak voor de tunnel, staat op rood als de eerste personentrein de tunnel nadert. De
machinist kan de trein niet meer op tijd handmatig stoppen. De ATB treedt in werking,
waardoor de trein in de tunnel tot stilstand komt - vlak voor de ongevalslocatie. De tweede
personentrein passeert het oranje sein op iets meer dan 500 meter van de tunnel en start een
procedure om te remmen. Bij de ingang van de tunnel komt de tweede trein tot stilstand.

4. In de tunnel heeft het toxische gas zich inmiddels verder verspreid. Het is onbekend welke
concentraties er in de tunnel zijn bereikt. Wel wordt door de machinisten van de goederentrein
en de personentrein een 'vieze, ammoniak-achtige lucht' waargenomen. De machinist van de
eerste personentrein overweegt wat hij moet doen:

de trein achterwaarts in beweging zetten kan niet omdat de uitgang van de tunnel is
geblokkeerd door de tweede personentrein.
de passagiers uit de trein laten stappen is geen optie omdat buiten de trein wellicht
gevaarlijke concentraties van de ammoniakdamp zijn ontstaan.

Daarom besluit hij dat in de trein blijven de beste optie is. Via het intercomsysteem verzoekt de
machinist alle reizigers om in de trein te blijven en de ramen dicht te doen. In de trein wordt
inmiddels ook een ammoniak-achtige lucht geroken, waardoor er in de trein paniek ontstaat.

5. Omdat onduidelijk is of in de tunnel gevaarlijke concentraties van ammoniak voorkomen,
stellen verkenners met behulp van zogenaamde Dragerbuisjes eerst de concentratie van het
ammoniak vast. Binnen enkele minuten is vastgesteld dat de ammoniakconcentraties in de
tunnel veel lager zijn dan de concentratie waarbij gezondheidsschade kan optreden. Evacuatie
van de inzittenden van de personentrein kan daarom direct gestart worden. De inzittenden
komen met de schrik vrij.

6. Als de tweede personentrein vertrokken is, kan de eerste personentrein de tunnel tenslotte
achteruit verlaten en kunnen de bergingswerkzaamhden van de goederentrein starten.
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DBV Milieu en Infrastructuur BV

Discussie

Belangrijk voor het verloop van deze scenario's is de aard van de lading van de goederentrein.
Dit is vooral van belang bij de scenario's van brand (28), en het vrijkomen van gevaarlijke
stoffen (29, 30). Ook de aanwezigheid van een ventilatiesysteem en de beslissing welke kant uit
geventileerd gaat worden zijn van groot belang bij deze incidenten. In scenario 28 doet zich
daarbij de complicatie voor dat de brandende goederentrein zich bevindt tussen twee locaties .
waar zich veel mensen bevinden: de personentrein en het station. De wijze waarop de
verantwoordelijkheden zijn toegedeeld voor het aanzetten van de ventilatie en de
ventilatierichting is ook hier van groot belang voor het verloop van het incident.

In scenario 29 maakt de tunnelbeheerder een goede afweging tussen snelheid van ontruimen en
de mogelijkheid van een gasexplosie. Het is maar de vraag of deze afweging in de praktijk
gemaakt wordt en zo ja of er dan goed gekozen wordt. Als gekozen was voor het achteruit
rijden van de personentrein had het gevolg een fatale explosie in de tunnel kunnen zijn.

De afstand tussen de treinen in dit scenario was erg kort. Ook bij een grotere afstand tussen de
treinen kan dit scenario nog optreden. Essentieel is, dat tegelijkertijd een goederentrein met
gevaarlijke stoffen en een personentrein in de tunnel zitten. Een mogelijke maatregel zou
kunnen zijn om niet tegelijkertijd goederentreinen en personentreinen in tunnels toe te laten.

In scenario 28 komt ook de complicatie voor van een ongeval met gevaarlijke stoffen en een
ondergronds station. Deze combinatie is in principe net zo gevaarlijk als de combinatie van een
trein met gevaarlijke stoffen met een personentrein. Het is echter veel lastiger om uit te sluiten
dat goederentreinen door ondergrondse stations rijden. Dit vereist principiële keuzen bij de
aanleg van ondergrondse stations.

Bij een aantal van deze scenario's doet zich de vraag voor of de personentrein ontruimd moet
worden of dat de trein naar buiten moet worden gereden. In het algemeen heeft dit laatste de
voorkeur, omdat hierdoor de mensenmassa beter beheersbaar blijft. Een aantal factoren komen
in de scenario's aan het licht waardoor van dit principe moet worden afgeweken: het is te
gevaarlijk de trein te verplaatsen (29); te veel treinen in de tunnel (30).

Ministerie VlIII Bimlenlandse Zaken eII Koninkrijksrelaties I Scenario's tunnelincidenten

NG-SE200I0557

02 febnwi 200 I. ver.sie 1

- 112 -



DHV Milieu en InfrastnKtuu.r BV

5.9 Scenario's met van buiten komende oorzaken

Bij de voorgaande scenario's was de oorzaak van het incident steeds gelegen in de tunnel zelf.
Het is echter ook mogelijk, dat een van buiten komende oorzaak een scenario doet ontstaan.
Vele van buiten komende oorzaken (explosies, aardbevingen) leiden tot een lokale blokkade in
de tunnel en verlopen verder op dezelfde manier als in de hiervoor beschreven scenario's. Rook
die de tunnel indrijft is vergelijkbaar met een brand in de tunnel. In deze paragraaf wordt één
bijzonder geval van een van buiten komende oorzaak uitgewerkt, namelijk het onder water
lopen van een (weg) tunnel.
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Scenario 31: Filevorming door wateroverlast (1~richtingsverkeer)

1. Onderdeel van de ringweg van een stad is een tunnel onder een spoorweg. Door de tunnel
rijden dagelijks duizenden auto's. De tunnel is eind jaren 80 aangelegd en is uitgerust met
videocamera's. De tunnel bestaat uit één buis en bevat 2 rijstroken. Het onderhoud aan de
tunnel door de gemeente laat wel eens wat te wensen over.

2. Het is een regenachtige dag. Het is druk:op de weg omdat veel mensen met de auto naar hun
werk gaan. De regen die bij de in- en uitgang van de tunnel valt, loopt naar het midden van de
tunnel om daar afgevoerd te worden. Tijdens een hele heftige bui stroomt er zoveel water de
tunnel in, dat door vuil in de afvoer de regen niet meer volledig afgevoerd kan worden. De
ondergrondse opvang stroomt vol en er begint in het onderste gedeelte van de tunnel een laagje
water op het wegdek te ontstaan. De eerste auto's rijden nog door deze plas water heen.

3. Echter, het water stijgt snel en de auto's daarachter stoppen. Er ontstaat een file. Bestuurders
van de voorste auto's stappen uit om een kijkje te nemen. De tunnelbeheerder ziet op de
videocamera's dat er een file is ontstaan in de tunnel, maar kan niet zien waarom. Hij
waarschuwt de hulpdiensten. Door het gebrek aan informatie over het hoe en waarom van het
incident, besluit hij verder niets te doen.

4,5. Na ongeveer 20 minuten arriveert de brandweer vanuit de uitgangzijde van de tunnel. Daar
aangekomen constateert de brandweer dat het om wateroverlast gaat. Onmiddellijk wordt
gestart met het wegpompen van het water. Dit duurt lang omdat er nog steeds water de tunnel in
stroomt.

6. Na een uur is de tunnel leeggepompt en kan het verkeer verder rijden.
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BIJLAGE 1HISTORISCH OVERZICHT VAN TUNNELBRANDEN

Tabel 5
Branden in wegtwJnels

datum tunnel lengte doden gewonden gevaarlijke
stoffen

13-05-49 Holland, Manhattan, USA 2600m 0 66 zwavel-
koolstofga
s

11-07-79 Nihonzaka, Japan 2045 7 2 ether
11-08-78 Velsertunnel, Nederland 768 5 5
1980 Kajiwara, Japan 740 1 verf
17-04-82 Caldecott, Califomia, USA 1030 7 2 benzine
1982 1"'1.,. ••••.•Pass, Afghanistan 2800 1000 benzine
1983 i Pecorille, Savone, Italië 600 8
09-09-86 L'Arme, Frankrijk 1105 3 5
18-02-87 Gumefens, Zwitserland 340 2 5
02-07 .•87 Tanzenberg, Oostenrijk 1 0
12-05-89 Brenner, Oostenrijk 412 2 5
14-07-92 Herzoaberg, Oostenrijk 1 0
1993 Serra a Ripoli, Italiê 442 4
1994 Huauenot, Zuid-Afrika 3914 1
1995 Pfander, Oostenrijk 6719 3
1996 lsota delle Femmine, Italiê 148 5 LPG
24-03-99 Mont Blanc, Frankrijk! 11600 39

Italië
29-05-99 Tauem, Oostenrijk 6400 12 verf
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Tabel 6
Grote branden in treintunIlels

datum plaats lengte doden gewonden gevaarlijke
stoffen

1971 Central Yugoslavia, 34 120
Joegoslavië

20-03-71 le Corzet, Frankrijk 226m 2 0 benzine
1972 Hokoriku, Japan 14000 m 30 llQ.0
06-06-74 Oshimizu, Japan 16 1
20-12-84 Summit, Yorkshire, 2637 m benzine

Engeland
21-09-87 Ikoma, Japan 1 48
15-07-88 Sakai, Japan 6 i 5
20-12-95 Si~lon,Zwiseriand 20000 m 0 0 dieselolie
18-11-96 Kanaaltunnel, Frankrijk! 0 0

Engeland
2000 Kaprun, Oostenrijk ? ?

Tabel 7
Branden in metnrtnnnels

datum plaats doden gewonden
08-04-70 Osaka, Japan 79 420
09-12-71 Henri Bourassa, Montreal, Canda 1 0
04-10-72 Alexander Platz, Berlijn, Duitsland 0 0
23-01-74 Roosemont, Montreal, Canada 0 0
02-07-75 Boston, USA 0 34
25-05-76 lissabon, Portugal 0 0
15-10-76 Toronto, Canada 0 0
24-10-78 Hansaring, Keulen, Duitsland 0 0
17-01-79 Oakland, San Fransisco, USA 1 56
06-09-79 Philadelphia, USA 0 148
08-09-79 Grand CentraJ, New Vork, USA 0 4
10-06-81 Oktyabrskaya, Moskou, Rusland 0 0
11-09-81 Ramersdorf, Bonn, Duitsland 0 0
16-03-82 Christopher Street Station, New Vork, 0 86

USA
11-08-82 Piccadiltv line, Londen, Engeland 0 15
30-09-84 Ladungsbrücken, Hamburg, Duitsland 0 1
27-08-85 Grand Central, New Vork, USA 0 15
28-10-85 Mexico City, Mexico 0 1700
16-04-91 Hirschgraben, Zürich, Zwitserland 0 58
28-10-95 Baku subway, Baku, Azerbeidzjan 289 265
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BIJLAGE 2 UITVOERING VAN WEGTIJNNELS IN NEDERLAND
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Geometrie
Lengte gesloten deel 768 687 796 536 614 327 569 77 628 580 535 685

Aantal tunnelbuizen 2 2 2 21+2) 2 2 4 2 2 2 2 2

Breedte rijbaan (..... ) 7.85 8.55 8.55 14.20 12.95 12.0 9.35 11.25 12.25 11.50 12.25 12.25

Aantal rijstroken per buis 2 2 2 4 3' 2 2 2 3 3 3 2

Vluchtstrook . . . · 2.eOm' x . x . . x

Vrije doorrijhoogte 4,20 4.26 4.25 4,35 >4,60 4.50 4,60 >4.50 4,50 >4.50 >4.50 >4,50

langshelling 3.6% 3.6% 4,6% 2.5% 4.6% var. 4,6% var. 4.5% 4.5% 4.6% 4,5%

Dwarahelllng 1% 1% 3% 1% 1,7% 2% >2% 2% 2% 2% 2% 2%

• tot 1999 1l1ee" OostbuI.

pl '" platen Pfomatect
.p •• spuitwerk
g.a .•• goot achter NJ
g.o .•• goot onder GM/NJ
v.g .•• verholem goot
x •• ja
••• nee

Ciyiel
Vluchtgang x x · · x . x x x x

Vluchtdeuren h.o.h. bij gebouwen <100 <100 · · . <100 . <100 <100 <100 <100

Geleideprofielen NJ GM GM NJ NJ GM GM gel.rail+GM GM NJ NJ NJ

Hlttew.bekledlng pi sp sp sp pi pi sp sp sp sp pi pi

Riolering g.8. g.o. bul. g.o. buis vg vg buis v.e. vo vo buis

Waterslot mpk x klep x · klep x x x X

Waterslot hpk x x IC nvt IC x x x )( x

Soort wegdek beton dab dab zoab beton dab dab dab dab dab dab dab

Wandbekleding verf tegela tegels tegels glasal geimail. glasal verf verf tegels tegels tegels

I • staalplaat
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Technische installaties
Noodstroom x x x x x x x x x x x x

No-break x x x x x x x x x x x x

PLC-besturing x x x x x. x x x x x x x

Ventilatieltvpe dwars Iglsd Iglsd Ig Ig - Ig · Ig Ig Ig Ig

Omkeerbere ventilatie nvt - x x - x - x x x x

Lichtrooster x x x x x - - - x x -
Tegenstraalverlichting proef - - - . - - . . . x

Brandblusinstallatie x x x x x x x · x x x x
h.o.h, hulpposten/poederblusposten 60 60 60 60 60 60 60 pb 60 60 60 60
CO len,of zichtmetingl x x x X X - X · X X X x

Ex pompenkelders x x x X . X X - X X x

Intercom x x x x x x x x x x x x

Luidsprekers x x x x x x x - x x x x

HF-installatie x x x x x x x - x x x x

CCTV x x x x x x x · x x x x

Overdruk vluchtroute x x x nvt nvt nvt x nvt x x x x

Overdruk pompkelders x x x x x x x - x x x

Verkeers~l!leen!ng
Hoogtedetectie x x x - - - x - x x x x

Signalering x x x x x x x - x x x x

Verkeerslichten x x x - x x x x x x x

Afsluitbomen x x x - x - x - x x x x

Middenbermdoorsteken x x x - - - - - . x . .x

Verkeersdetectie x x x x x x x - x x x x

g - langs; sd "" semidwarll
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