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Schatting van schade-omvang bij ongevallen met gevaarlijke stoffen op overkapte wegen

Samenvatting

Op verzoek van de Bouwdienst Rijkswaterstaat heeft de Mdeling Indus-
triële Veiligheid van het Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO een stu-
die uitgevoerd naar de gevolgen voor weggebruikers en omgeving van het vervoer van
gevaarlijke stoffen via overkapte wegen.
De studie is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de toepassing van overkapte wegen in
relatie tot het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Het ligt in de bedoeling om in de toekomst wellicht overkapte wegen te gaan toepas-
sen met name in woongebieden met als doel de hinder voor de omgeving van het weg-
vervoer te verminderen. Eis is dan wel dat ook gevaarlijke stoffen van zo'n overkapte
weg gebruik kunnen maken.

In deze studie is nagegaan welke de gevolgen kunnen zijn voor weggebruikers en om-
geving bij vrijkomen van gevaarlijke stoffen in overkapte wegen. Twee typen overkap-
ping zijn in beschouwing genomen, een constructieve overkapping en een niet-
constructieve overkapping.
Bij een constructieve overkapping is de uitvoering zodanig dat de bovenzijde van de
weg gebruikt kan worden voor andere doeleinden (park, parkeerplaats en dergelijke).
Deze constructie kan worden vergeleken met de huidige tunnels onder waterwegen.
Bij een niet-constructieve overkapping bestaat de overkapping uit relatief lichte pla-
fondplaten welke bij een explosie kunnen worden weggeslingerd. In dit geval kan de
bovenzijde van de weg niet voor andere doeleinden worden gebruikt. In beide geval-
len is de weg verdiept aangelegd.

Voor de berekening van de gevolgen van vrijkomen van gevaarlijke stoffen in overkap-
te wegen zijn de verschillende vervoerde stoffen ingedeeld in stofcategorieën. Voor
elke stofcategorie is een representatieve voorbeeldstof gekozen. Voor elke stof zijn ver-
volgens ongevalsscenario's vastgesteld. Voor deze ongevalsscenario's is nagegaan wel-
ke effecten kunnen optreden, is het aantal weggebruikers bepaald dat aan de
beschouwde effecten kunnen worden blootgesteld en is het aantal (dodelijke) slacht-
offers berekend. Alhoewel het aantal slachtoffers is gegeven als een exact aantal, zal
dit in de praktijk rondom het gegeven aantal kunnen variëren.

Naast de schade onder de weggebruikers is ook aangegeven in hoeverre schade in de
omgeving kan optreden en in hoeverre materiële schade kan worden veroorzaakt.

De resultaten van de studie kunnen als volgt worden samengevat.

Brandbare vloeistof (benzine)

Afhankelijk van de ongevalsplaats, en de verkeerssituatie, varieert het aantal
slachtoffers van 17 tot 151 personen. De materiële schade in de tunnel varieert van
11.106,- tot I 28,3.106,--.

Schade aan de tunnelinstallatie (verlichting, ventilatoren) zal voornamelijk optreden
ter plaatse van het ongeval. In het overige gedeelte van de overkapping zal hoofdza-
kelijk sprake zijn van roetaanslag.
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Verschillen in schade-omvang tussen een constructieve overkapping en een niet-con-
structieve overkapping worden hier niet verwacht; de schade wordt geschat op
f 5.106

,--.

Brandbaar gas (LPG)

Bij vrijkomen van brandbaar gas is de schade-omvang afhankelijk van de
ongevalsplaats, de verkeerssituatie maar ook van het ontstekingstijdstip. Zo is bepaald
dat voor een continue bron en directe ontsteking de schade-omvang 6 personen be-
draagt. De materiële schade bedraagt zowel in de overkapping als aan de overkapping
f 0,3.106,-.
Bij vertraagde ontsteking is de schade-omvang voor een constructieve overkapping
geschat op 260 personen, en voor een niet-constructieve overkapping op 130 perso-
nen. De materiële schade in de tunnel bedraagt f 14,9.106,-- voor een constructieve
overkapping en f 7,4.106,-- voor niet constructieve overkapping.

Naast schade in de overkapping wordt, voor een niet-constructieve overkapping, ook
nog schade in de omgeving verwacht voornamelijk veroorzaakt door weggeslingerde
plafondplaten. Deze schade zal naar verwachting zeer lokaal zijn en de schade-om-
vang relatief gering en wordt geschat op 0,019 slachtoffers voor een inwonerdichtheid
van 5 inwoners per hectare. Dit geldt zowel voor een continue bron als een instantane
bron.

Bij instantaan vrijkomen van brandbaar gas is voor een niet-constructieve overkap-
ping de schade-omvang geschat op maximaal 260 personen. Voor een constructieve
overkapping bedraagt de geschatte schade-omvang 519 personen. De materiële scha-
de in de tunnel geschat op f 14,8.106,-- respectievelijk f 29,6.106,-.

De schade-omvang aan de overkapping wordt geschat op f 7,9.106,- en
f 225.106,-- voor een niet-constructieve respectievelijk constructieve tunnel.

Toxische vloeistof (acrylonitril)

Bij vrijkomen van een toxische vloeistof wordt verwacht dat de schade be-
perkt blijft tot de locatie van het ongeval. De schade-omvang is geschat op 1 persoon.
Materiële schade wordt bij vrijkomen van een toxische vloeistof niet verwacht.

Toxisch gas (ammoniak)

Bij continu uitstromen van toxisch gas wordt de overkapte weg in relatief
korte tijd gevuld met toxisch gas. Omdat de schade-omvang sterk afhangt van de on-
gevalslocatie en de verkeersdichtheid is de maximale schade-omvang voor een filesi-
tuatie bepaald per 100 meter filelengte en bedraagt 46 personen. Bij rijdend verkeer
is de schade-omvang 12 personen.
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Bij instantaan vrijkomen van toxisch gas is de schade voor een niet-constructieve
overkaping geschat op maximaal 136 doden.
Voor een constructieve overkapping is de geschatte schade-omvang 286 doden.
Het verschil tussen de typen overkapping wordt bepaald doordat het toxisch gas, bij
een niet-constructieve overkapping, via beschadigde plafondplaten naar de omgeving
kan ontwijken.
Materiële schade in de omgeving wordt alleen verwacht bij een niet-constructieve
overkapping en wel zeer lokaal door weggeslingerde plafondplaten.

Voor een constructieve overkapping geldt dat wellicht bij in én/of einde van de over-
kapping persoonlijke schade in de directe omgeving kan ontstaan door inhalatie van
toxisch gas.

AfWeging alternatieven

In deze studie zijn schattingen gegeven van de schade-omvang bij vrijkomen
van gevaarlijke stoffen in overkapte wegen.
Zoals hiervoor beschreven is de schade-omvang in de meeste gevallen sterk afhanke-
lijk van de engevalslocatie en van de verkeerssituatie ten tijde van het ongeval.
Met het oog op de resultaten is het aan te bevelen na te gaan in hoeverre filevorming
in de overkapping kan worden voorkomen.

93-059/112327-2461lO 4
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1 Inleiding

Op verzoek van de Bouwdienst Rijkswaterstaat heeft de Afdeling Indus-
triële Veiligheid van het Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO een stu-
die uitgevoerd naar de mogelijke schade-omvang op de weg en in de omgeving en aan
de constructie als gevolg van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdens vervoer via
overkapte wegen.

De studie heeft betrekking op twee typen van wegoverkapping.
In de eerste plaats wordt aangenomen dat sprake is van een niet-constructieve over-
kapping. Dit betekent dat de bovenzijde van de overkapping niet op andere wijze kan
worden benut. Het plafond van de overkapping bestaat in dit geval uit relatief loslig-
gende plafondplaten.

Een andere wijze van overkapping is de zogenaamde constructieve overkapping. In dit
geval is de constructie zodanig sterk uitgevoerd dat de bovenliggende ruimte kan wor-
den benut (park, parkeerplaats en dergelijke) en kan de overkapte weg worden be-
schouwd als een bepaald type tunnel.
In beide gevallen gaat het om verdiept aangelegde wegen.
In deze studie wordt nagegaan wat de schade-omvang kan zijn onder de weggebrui-
kers, in de omgeving en aan de constructie door ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen
vrijkomen tijdens het vervoer over de weg. De daarbij gevolgde aanpak is beschreven
bij de berekening van de schade-omvang voor de verschillende stofcategorieën afzon-
derlijk

Achtereenvolgens zal in deze studie aan de orde komen:
beschrijving van de weginrichting en typen van overkapping (hoofdstuk 2);
beschrijving van de beschouwde stofcategorieën (hoofdstuk 3);
beschrijving van de ongevalsscenario's (hoofdstuk 4);
beschrijving van de schade-omvang (hoofdstuk 5);
beschouwing (hoofdstuk 6).

93-0591112327-24600 6
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2 Overkappingen weginrichting

2.1 Niet-constructieveoverkapping

Een niet-constructief overkapte weg wordt in het kader van deze studie ge-
definieerd als een zodanig overkapte weg dat een detonatie niet kan optreden. Het
plafond van de overkapping zal daarom bestaan uit en aantal min of meer losliggende
betonnen platen op een raamwerk. In veel gevallen zal de weg beneden maaiveld lig-
gen zodat de zijwanden wel gefixeerd zijn.
De betonnen plafondplaten dienen beperkte afmetingen enlof een beperkt gewicht te
hebben opdat bij een relatief geringe overdruk één of meerdere plafondplaten zullen
bezwijken of worden weggeslingerd waardoor een ontluchtingaopening ontstaat en de
druk in de overkapping niet (veel) verder zal oplopen.

2.2 Constructieveoverkapping

Een constructieve overkapping is zodanig zwaar uitgevoerd dat de boven-
liggende ruimte nog doelmatig kan worden gebruikt.
Te denken valt bijvoorbeeld aan een park, parkeerplaats en dergelijke.
Een dergelijke constructie kan dan ook worden vergeleken met die zoals bij tunnels
gebruikelijk is en zal dan ook bestand zijn tegen een zekere mate van overdruk (ver-
gelijk tunnels 0: 1 bar).

2.3 Inrichtingvan de weg

De inrichting van de weg in geval van een niet-constructieve overkapping
en een constructieve overkapping is gelijk en is vergelijkbaar met die van tunnels.
In tegenstelling tot een verkeerstunnel onder de waterweg heeft de overkapte weg
geen lange langshellingen.
De weg kent de volgende inrichtingskarakteristiekea,
De in deze studie beschouwde overkapte weg heeft een lengte van circa 4500 meter.
Er zijn 2 x 2 rijstroken. Dat wil zeggen twee rijstroken per rijrichting, een tussenwand
scheidt beide rijrichtingen.
De breedte van elke rijbaan is 9 meter en de hoogte is 5 meter.
In het overkapte gedeelte kan geforceerde ventilatie worden toegepast met een snel-
heid van 3 m.s",
Elke 250 meter is een vluchtdeur in de wand aangebracht.
De weg ligt onder een dwarshelling van 2,5% en is voorzien van een rioleringsstelsel
zoals dat voor tunnels gebruikelijk is. In figuur 1 is er een tekening gegeven van de
overkapte weg.

93-0591112327·24680 7
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3 Beschouwde stofcategorieën

Voor schatten van de schade-omvang bij vrijkomen van gevaarlijke stoffen
wordt uitgegaan van dezelfde stofcategorieën als in [1,2]. Namelijk:

brandbare vloeistoffen (voorbeeldstof benzine);
brandbare gassen (voorbeeldstofLPG);
toxische vloeistoffen (voorbeeldstof acrylonitril);
toxische gassen (voorbeeldstof ammoniak).

Voor elk van de stofcategorieën wordt tenminste één ongevalsscenario bepaald. Voor
dat scenario worden dan de gevolgen bepaald voor de weggebruikers, de omwonen-
den en de constructie.

93-059/112327-24600 8
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4 Ongevalsscenario's

4.1 AJgenneen

De ongevalscenario's voor de verschillende stofcategorieën worden ont-
leend aan [1, 2J. Het gaat hierbij om ongevalsscenario's zoals vrijkomen van (een ge-
deelte van) een tankinhoud, continu uitstromen van tot vloeistof verdicht gas etc.

4.2 Brandbare vloeistoffen

Voor de berekeningen van de schade-omvang door vrijkomen van brandba-
re vloeistoffen wordt dezelfde aanpak gevolgd als in [IJ. De overkapte weg wordt dus
beschouwd als een (lange) tunnel.
Voor de effect- en schadeberekeningen wordt uitgegaan van benzine als representa-
tieve stof.

4.3 Brandbare gassen

Voor de brandbare gassen worden twee ongevalsscenario's beschouwd. Een
scenario gaat uit van instantaan vrijkomen van de tankinhoud, een tweede scenario is
het continu vrijkomen als gevolg van bijvoorbeeld pijpbreuk of een gat in de tank-
wand.
Bij instantaan vrijkomen van de tankinhoud wordt verondersteld dat altijd ontsteking
van het vrijgekomen gas zal optreden.
Bij continu uitstromen worden twee situaties onderscheiden: directe ontsteking en
vertraagde ontsteking.
Voor de schade berekening wordt uitgegaan van LPG als representatieve stof.

4.4 Toxischevloeistoffen

Voor de berekening van de schade-omvang door vrijkomen van toxische
vloeistoffen wordt eenzelfde ongevalsscenario gehanteerd als voor brandbare vloei-
stoffen. Dit omdat beide stofcategorieën op vergelijkbare wijze worden vervoerd.

4.5 Toxischegassen

Analoog aan brandbare gassen worden voor toxische gassen ook twee onge-
valsscenario's beschouwd namelijk instantaan vrijkomen van de gehele tankinhoud en
continu uitstromen.
Voor de schadeberekeningen wordt uitgegaan van de stof ammoniak. Deze stof wordt
beschouwd als een representant van de toxische gassen die met regelmaat over de weg
vervoerd worden.

93-059I112327-24BllO 9
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5 Schade-omvangbij vrijkomenvan gevaarlijkestoffen

S.l Algemeen

Voor vaststellen van de schade-omvang bij vrijkomen van gevaarlijke stoffen
worden twee stappen onderscheiden. Een eerste stap is berekening van de effecten.
Vervolgens wordt aan de hand van drempelwaarden voor letaliteit nagegaan tot op
welke afstand schade kan ontstaan. In dit verband wordt onder schade verstaan letaal
letsel onder personen blootgesteld aan het beschouwde effect. Dit kunnen dus zijn ef-
fecten door brand zoals warmtestraling en direct vlamcontact (brandbare vloeistoffen
en gassen) en toxische effecten (toxische vloeistoffen en toxische gassen).
Naast persoonlijke schade wordt ook de materiële schade aan voertuigen en aan de
constructie beschouwd.
In de volgende paragrafen zal eerst in het kon worden ingegaan op de schadecriteria
die worden gehanteerd om de grootte van de schade te kunnen berekenen. Daarna
wordt aan de hand van de verschillende ongevalsscenario's de schade-omvang ge-
schat.
Voor vaststellen van de schade-omvang is het noodzakelijk een bepaalde wegbezetring
te kiezen welke echter in de praktijk kan afwijken. Om de gebruiker de mogelijkheid
te geven zelf een bepaalde wegbezetting te kiezen zal, waar dat mogelijk is, naast een
maximale schade-omvang ook de schade-omvang per 100 meter voerruigbezetting
worden gegeven.

S.2 SChadecriteria

Schade aan personen

De schadecriteria die in deze studie worden gehanteerd zijn ontleend aan
de criteria die zijn vastgelegd in het Groene Boek [3].
Als drempelwaarde wordt het 1% schadecriterium gehanteerd.

Voor gebieden waar direct vlamcontact mogelijk is, wordt aangenomen dat 100% van
de aanwezigen zal overlijden.
Dit is bijvoorbeeld het geval ter plaatse van een brandende plas of in een brandende
gaswolk.

Op basis van het kwetsbaarheidsmodel voor warmtestraling uit [3] bedraagt het 1%
leraliteitscrirerium 21 kW.m-2 (uitgaande Vaneen blootstellingstijd van 30 seconden).
Deze blootstellingstijd is gekozen omdat aangenomen wordt dat personen binnen cir-
ca 30 seconden voldoende bescherming tegen de warmtestraling kunnen hebben ge-
zocht.

Voor de toxische stoffen acrylonitrilen ammoniak zijn de schadecriteria bepaald aan
de hand van de kwetsbaarheidsmodellen uit [3].

93-ll59{112327-24680 10
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De concentratie voor 1% letaal letsel is afhankelijk van de blootstellingduur. In de ta-
bel hieronder is een overzicht gegeven van een aantal combinaties van concentraties
en blootstellingsriiden.

2
5
10
15
30

7250
4585
3240
2645
1870

3415
1690
990
725
425

Schade aan voertuigen

Bij de schadebepaling aan voertuigen wordt uitgegaan van een vervanging-
swaarde van f 30.000,-- voor personenwagen en van f 400.000,-- van vrachtwagens.
Bij een verseerssamenstelling van 85% personenwagens en 15% vrachtwagens geeft
een gemiddelde vervangingswaarde van: f 85.500,--/voenuig.

Schade aan de constructie

Op basis van gegevens van Rijkswaterstaat zijn voor de schade aan de con-
structie de volgende schadebedragen vastgesteld:
brand: f 0,5.106,-- per 100 m;

- explosie: f 0,7.106,-- per 100 m voor een niet-constructieve overkapping,
f 10.106,-- per 100 m voor een constructieve overkapping.

Daarnaast zal bij brand de weg gedurende enkele dagen niet kunnen worden gebruikt.
Herstelwerkzaamheden kunnen gefaseerd worden uitgevoerd.
Ingeval van een explosie in een niet-constructieve overkapping kan de weg 1 - 2 weken
niet worden gebruikt; herstelwerkzaamheden kunnen gefaseerd worden uitgevoerd.
Indien het een constructieve overkapping betreft is de duur van herstelwerkzaamhe-
den geschat op 3/4 jaar (gebaseerd op herstelwerkzaamheden over een lengte van 500
m). Ook is gedurende deze periode geen verkeer mogelijk.

5.3 Effect- en schadeberekeningen

In deze paragraaf zal in detail worden ingegaan op de effect- en schadebe-
rekeningen als gevolg van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Bij de effect- en scha-
deberekeningen wordt steeds onderscheid gemaakt naar de effecten op de weg en
naar effecten in de omgeving.

93-0591112327-24680 11
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Steeds zullen per stofcategorie, voor de beschouwde voorbeeldstof de effecten en
schade worden nagegaan.

Voor berekenen van de schade op de weg gelden (voorzover niet anders is aangege-
ven) de volgende uitgangspunten:

maximale wegbezetting van 30,8 voertuigen per 100 meter voor 2 rijstroken ana-
loog aan [2];
gemiddelde autobezetting van 1,5 personen;

5.3.1 Brandbare vloeistoffen

Analoog aan [7, bijlage 2] wordt bij vrijkomen van brandbare vloeistoffen
een plaslengte van 75 m symmetrisch rond het engevalspunt aangehouden.
In principe kunnen twee ongevalsentwikkelingen worden onderscheiden namelijk
vrijkomen en directe ontsteking van de vloeistof en ontsteking na enige tijd (vertraag-
de ontsteking).

Directe ontsteking

Indien sprake is van directe ontsteking ontstaat ter plaatse van de uitstro-
ming een plasbrand. Door de ventilatie worden de verbrandingsgassen getranspor-
teerd in de lengterichting in het overkapte gedeelte.

Materiële schade in de overkapping treedt op ter plaatse van de brand. Ook in het
overige gedeelte van de overkapping zal materiële schade optreden bijvoorbeeld door
vervuiling van de wanden, dak en inventaris.

Behalve schade aan direct betrokkenen is ook schade mogelijk als gevolg van verstik-
kingsverschiinselen door inhalatie van (toxische) verbrandingsprodukten en door
blootstelling aan hete verbrandingsgassen. Schade kan plaatsvinden tot op grote af-
stand vanaf het centrum van de brand.
Onderzoek op het gebied van rookverspreiding in tunnels heeft aangetoond dat bij
een grote vloeistofbraad en toepassing van ventilatie de tunnelbuis (in de rijrichting)
de gehele tunnelbuis in de rijrichting snel geheel met hete rookgassen zal worden ge-
vuld [4]. Het ging hier om tunnellengte van circa 600 meter.
Ook voor een overkapte weg wordt aangenomen dat deze, gerekend vanaf het onge-
valspunt, in korte tijd voor een groot gedeelte geheel met hete verbrandingsgassen ge-
vuld zal zijn. Onder een groot gedeelte wordt in dit verband verstaan een lengte van
circa 1000 meter vanaf het ongevalspunt, Met het oog op de ventilatiesnelheid
(3 m.s") betekent dit dat na circa 6 minuten de overkapping gevuld kan zijn met ver-
brandingsgassen.

De schade-omvang wordt nu als volgt berekend:
In de brandende plas wordt aangenomen dat 100% van de aanwezigen overlijdt
en alle voertuigen worden onherstelbaar beschadigd.
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In het gedeelte buiten de plas, in de rijrichting, geldt dat bij rijdend verkeer geen
persoonlijk letsel optreedt.
Bij file verkeer zal het schadepercentage afnemen naarmate de afstand tot het on-
gevalspant toeneemt. Aangenomen wordt een gemiddelde schadepercentage van
25% over een lengte van 1000 meter.

Omdat de schade-omvang samenhangt met de plaats van het ongeval en de verkeers-
situatie is voor een aantal situaties de schade-omvang bepaald. Het betreft een ongun-
stige situatie (filevorming) en een 'normale' situatie (rijdend verkeer).

Voor drie verschillende locaties is nu de schade-omvang bepaald als volgt:

Schade in de overkapping

Locatie 1 (begin van de overkapping), stilstaande file.
Totaal aantal betrokken voertuigen 'in de brandende plas: 0,75 x 30,8 = 23,1
en 34,7 personen. Bij een letselpercentage van 100% komt dit neer op 35 do-
den.
Aantal onherstelbaar beschadigde voertuigen: 23.
Totaal aantal voertuigen in de overkapping: 10 x 30,8 = 308 en 462 personen.
Bij een gemiddeld letselpercentage van 25% zijn dit 116 doden. De materiële
schade is dan 331 x f 85.500,-- = f 28,3.106,--.

Locatie 2 (halverwege overkapping), stilstaande file.
Deze situatie is gelijk aan die voor locatie 1.

Locatie 3 (einde overkapping), stilstaande file.
Alleen schade verwacht door plasbrand zelf.
Totaal aantal betrokken voertuigen 0,75 x 30,8 = 23,1 voertuigen en 34,7 per-
sonen. Bij een letselpercentage van 100% komt dit neer op 35 doden.
De materiële schade is: 23 x f 85.500,-- = f 2,0.106,--.

Bij de situatie rijdend verkeer wordt aangenomen dat het verkeer voor het on-
gevalspant de overkapping kan verlaten.
In dit geval blijft het aantal voertuigen beperkt tot rond het engevalspunt en is
het aantal betrokken voertuigen: 0,375 x 30,8 = 11,6 en is het aantal doden 17.
Het aantal onherstelbaar beschadigde voertuigen is: 12.
Deze materiële schade is: 12 x f 85.500,- = f 1.106,--.

Schade aan de constructie

Voor de schade aan de constructie wordt aangenomen dat over een afstand van
maximaal 1000 m herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
Dit geeft een totale schade van 10 x f 0,5.106,-- = f 5.106,--.
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Vertraagde ontsteking

Bij vertraagde ontsteking wordt verwacht dat de situatie vergelijkbaar is met
die ingeval van directe ontsteking. Dit hangt samen met het feit dat de opbouw van
een explosiefgas/lucht mengsel slechts vrij gering zal zijn. Een substantiële explosieve
hoeveelheid wordt niet gevormd. Dit wordt veroorzaakt door de relatief geringe ver-
damping vanuit de plas enerzijds en de opmenging met de ventilatielucht aan de an-
dere kant.
Vertraagd ontsteken van de gaswolk, wat slechts mogelijk is op relatief korte afstand
vanaf de plas, zal dan tot dezelfde effect- en schade-afstanden leiden als directe ont-
steking.
Voor de schadeberekeningen wordt daarom verwezen naar directe ontsteking.

5.3.2 Brandbare gassen

Continu vrijkomen

Bij continu vrijkomen van brandbaar gas worden, analoog aan de situatie
voor brandbare vloeistoffen, twee situaties onderscheiden namelijk directe ontsteking
en vertraagde ontsteking. Ingeval van directe ontsteking ontstaat er een fakkel met een
kans op alleen zeer lokale schade, namelijk ter plaatse van de fakkel zelf. Bij vertraagd
ontsteken is schade over de gehele overkapping mogelijk en zelfs, onder speciale om-
standigheden, is ook schade in de omgeving niet uitgesloten.

Directe ontsteking

Schade in de overkapping

Bij continue vrijkomen van een brandbaar gas is sprake van een bronsterkte
van 27 kg.s" [5].
De ontstane fakkel heeft een lengte van 55 meter. De maximale breedte van de fakkel
is circa 7 meter.
Ter plaatse van de fakkel kan sprake zijn van 100% letaliteit als gevolg van direct
vlamcontact. In de directe omgeving van de fakkel kan substantiële schade worden
verwaarloosd. Aangenomen wordt dat in 25% van de gevallen de fakkel gericht is in
de richting van de voertuigen.

De schade-omvang is als volgt.

Gemiddeld kunnen zijn betrokken 0,55 x 30,8 x 0,25 = 4 voertuigen, of 6 per-
sonen.
Bij een letaliteit van 100% geeft dit een schade-omvang van 6 personen.
Aantal min meer ernstig beschadigde voertuigen: 4.
Dit is 4 x 85.500 = f 342.000,--.
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Schade aan de constructie

De schade aan de tunnel wordt geschat op 0,55 x f 0,5.1 06,~~=
f 0,3.106,~~.

Vertraagde ontsteking

Zoals hiervoor beschreven is de bronsterkte 27 kg.s".
Indien geen directe ontsteking plaatsvindt, zal de stof voor een groot deel verdampen,
onder andere door de geforceerde ventilatie, en zich in de overkapte weg verspreiden.
Vastgesteld is dat voldoende lucht wordt aangevoerd om de uitgestroomde LPG ge-
heel te laten verdampen. Indien aangenomen wordt dat alle LPG verdampt, onder
andere door warmtewisseling met de omgevingslucht, dan ontstaat een LPGllucht
mengsel met een gasconcentratie van circa 16%.
Als enige tijd na uitstroming de ontstane gaswolk wordt ontstoken dan wordt aange-
nomen dat een groot deel van het overkapte gedeelte bij de explosie zal kunnen wor-
den betrokken.
Aangezien het enige tijd duun voor het beschouwde effect optreedt, kan het zo zijn
dat de beide rijstroken in de ongevalsrichtingreeds verlaten zijn. (De verblijfsduur in
het overkapte gedeelte (4500 meter) bedraagt bij een snelheid van 100 km.hr" slechts
circa 160 seeonden.) Omtrent de grootte van de tijdvertraging tussen vrijkomen en
ontsteken kunnen geen exacte uitspraken worden gedaan. Met het oog op de omge-
ving waarin het brandbaar gas vrijkomt is ontsteking het meest waarschijnlijk door
ontstekingsbronnen zoals verlichting, ventilatoren en de voertuigen met de (rokende)
inzittenden zelf. Rekening moet in ieder geval worden gehouden met een vertraging
die gemakkelijk enige minuten kan bedragen.

Schade in de overkapping

Omdat tijdens het ongeval verschillende verkeerssituaties mogelijk zijn, zal
voor twee situaties de schade-omvang worden bepaald. Het betreft een gemiddelde
situatie (rijdend verkeer) en een file situatie (maximale schade). Ook wordt onder-
scheid gemaakt naar schade in de overkapping en buiten de overkapping.

Voor schatting van de schade-omvang (bij rijdend verkeer) is het volgende aangene-
men:
1. Rijstroken vóór het engevalspunt zijn verlaten;
2. Wegbezetting van 50%, dat wil zeggen dat wordt uitgegaan van filevorming waar-

van de lengte 50% bedraagt van het maximaal mogelijke;
3. De overkapping wordt over een lengte van 1500 meter gevuld met de brandende

gaswolk.
Hierbij is rekening gehouden met expansie van de brandende gaswolk;

4. Aangenomen wordt dat 25% van de lengte van de gaswolk achter het ongevals-
punt ligt (dus ter plaatse van de ontstane file);

5. Bij rijdend verkeer (in de andere buis) een wegbezetting van 25%.

Voor een gemiddelde situatie wordt de schade-omvang dan:
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De schade-omvang op de weg in de overkapping (ongevalsdeel) is dan:
0,25 x 15 x 30,8 x 50% x 1,5 = 87 personen.
Het aantal ernstige beschadigde voertuigen in de tunnel bedraagt:
58. Dit is 58 x 85.500 = f 5,0.106,--.

Door de explosie is de kans aanwezig dat de wand tussen de beide rijstroken wordt
weggeblazen. Bij een constructieve overkapping wordt aangenomen dat de schade-
lengte in de naasdiggende buis maximaal vergelijkbaar is met die in de engevalsbuis.
De schade is dan: 15 x 30,8 x 25% x I, 5 = 173 personen en 116 voertuigen. Dit is
f 9,9.106

,--.

Voor een niet-constructieve overkapping wordt verwacht dat een geringer gedeelte
van de tussen wand wordt weggeblazen dit omdat drukontlasting ook via het plafond
kan optreden.
Aangenomen wordt dat hierdoor de schade in de naastliggende buis tot 25% wordt
gereduceerd.
De totale schade is nu: 130 personen. De materiële schade bedraagt: 87 voertuigen.
Dit is 87 x 85.500 = f 7,4.106,--.

De maximale schade is als volgt berekend:

Als tijdens een ongeval sprake is van filevorming dan is de overkapping voor een zeker
gedeelte gevuld met voertuigen. Per 100 meter is dan de schade-omvang:
1 x 30,8 x 1,5 = 46,2 personen.
Aantal ernstig beschadigde voertuigen: 30,8 per 100 meter Cf 2,63.106,-- per 100 m).
De schade in de naastliggende buis bedraagt voor een constructieve overkapping dan
12 personen en 8 voertuigen per 100 meter Cf 0,7.106,-- per 100 m).
Voor een niet constructieve overkapping is de maximale schade in de naastliggende
buis 3 personen en 2 voertuigen per 100 meter Cf 0,17.106,-- per 100 m).

De werkelijk optredende schade moet worden gerelateerd aan de engevalslocatie en
de lengte van de overkapping (hier 4500 meter); geschat wordt dat over maximaal
1500 meter schade kan optreden.

Schade aan de eensreuede

Voor een niet-constructieve overkapping is de schade geschat op
15 x f 0,7.106,-- = f 10,5.106,-- en voor een constructieve overkapping is de
geschatte schade-omvang 15 x f 10.106,-- = f 150.106,--.

Schade in de omgeving

Bij een niez-constructieoe overkapping zal bij een vertraagde ontsteking een
zodanige overdruk worden gevormd dat de relatief losliggende plafondplaten worden
weggeslingerd; op deze manier ontstaat een onduchtingsopening. Het is niet uitgeslo-
ten dat een aantal plafondplaten de omgeving in worden geslingerd waarbij afstanden
kunnen worden bereikt van enkele honderden meters. Er moet dus rekening worden
gehouden met het feit dat tot op een afstand van maximaal circa 400 - 500 meter
schade kan ontstaan door (delen van) weggeslingerde plafondplaten.
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De schade zal naar verwachting lokaal van aard zijn en wel alleen daar waar brokstuk-
ken neerkomen.
Ben plafondplaat van bijvoorbeeld 2 m2 zal door overdrukeffeeten beschadigen. Aan-
nemende dat de plaat in 4 brokstukken uiteenvalt betekent dit dat per plaat op 4
plaatsen schade ontstaat. Zoals opgemerkt wordt verwacht dat brokstukken in een
straal van maximaal circa 500 meter zullen neerkomen.
Met het oog op aantal fragmenten, oppervlak en personendichtbeid van een omge-
ving wordt verwacht dat persoonlijk letsel in de omgeving als gevolg van de fragmen-
tatie van plafondplaten gering zal zijn. Zeker in vergelijking met de schade in de
overkapping.
Voorde schatting van de schade is de omgeving door brokstukken wordt aangenomen
dat over een lengte van 150 m (10% van de brandende gaswolk) plafondplaten wor-
den weggeslingerd. Dit zijn circa 750 platen. Voorts wordt geschat dat 10% daarvan
subsrantièle schade in de omgeving kunnen aanrichten.
Dit betekent dan 4 x 75 :;::300 brokstukken van elk 0,5 m2 in de omgeving neerkomen
waarvan:
80% binnen 150 m;
15% 150 - 250 m;
5% 250 - 500 m.

Voor een inwonerdichtbeid van 5 inw./hectare is dit 300 x 0,5 x 5/10.000 :;::0,075
getroffenen/ongeval. Aangenomen wordt dat 25% van de getroffenen zal overlijden.
Dit resulteert in 1,88.10-2 getroffen/ongeval.

Materiële schade aan omliggende bebouwing en dergelijke kan eveneens ontstaan
door de fragmenten. Naar verwachting blijft hier de schade voornamelijk beperkt tot
glasschade aan gebouwen, schade aan voertuigen en dergelijke.

Bij een constructieve overkapping is er de mogelijkheid dat zodanig hoge drukken wor-
den gegenereerd dat sprake zal zijn overgang naar een detonatie. Dit hangt onder
meer af van de mate van opsluiting van de gaswolk (dus onder ander plaats van het
ongeval), homogeen zijn van de brandbare gaswolk, aanwezigheid van hoge obstakels
zoals grote vrachtwagens.
Optreden van detonatie is niet uit te sluiten. De schade-omvang is naar verwachting
te vergelijken met de schade-omvang bij het optreden van flash-fire,
Voor de schade in de omgeving van de weg moet rekening worden gehouden dat dit
alleen optreedt aan het begin en einde van de overkapping.
Door de voortstuwende (brandende) gaswolk en fragmenten van voertuigen kan na-
melijk ter plaatse van begin en eind van de overkapping door expansie van de gaswolk
en fragmenten de aanwezige bebouwing worden beschadigd. Alhoewel met een der-
gelijk fenomeen geen ervaring bestaat, lijkt het aannemelijk dat met een effectlengte
van een paar honderd meter in principe rekening moet worden gehouden.
De schade zal naar verwachting voornamelijk worden veroorzaakt in het verlengde
van de weg. Dat betekent dat uitspraken omtrent mogelijke schade in de omgeving
sterk afhangt van de specifieke lokale situatie.
Indien de weg, na de overkapping, nog enige tijd verdiept ligt dan beperkt de schade
zich over dat gedeelte tot de weg.
Naarmate de weg meer op maaiveld niveau ligt zal ook de schade langs de weg toe-
nemen.
Ais vuistregel voor schade in de omgeving kan het volgende dienen.
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Als indicatie voor mogelijke schade kan worden aangenomen dat persoonlijke en ma-
teriële schade in de omgeving ter plaatse aan het eind van de overkapping optreedt
over een afstand van 50% van de schadelengte in de overkapping. Dit door expansie
van de uittredende drukgolf
Omdat hier sprake is van overdrukeffecten zal het letaliteitspereentage relatief gering
zijn. Geschat wordt dat 1% van de blootgestelde personen zal overlijden. Voor schade
aan gebouwen en dergelîjke wordt verondersteld dat 10% van de bebouwing langs de
weg ernstig zal worden beschadigd.

Instantaan vrijkomen

Niet-construaieoe overkapping

Schade in de overkapping

Bij instantaan vrijkomen van een brandbaar gas wordt aangenomen dat de
krachten die de uitstroming veroorzaakt hebben zo krachtig zijn dat een ontstekings-
bron aanwezig is en dat directe ontsteking plaatsvindt.

Bij een niet-constructieve overkapping geldt dat een groot gedeelte van de plafond-
platen als gevolg van het expanderende en brandende LPG weggeslingerd zullen wor-
den. Qua effecten en schade in de omgeving is het vergelijkbaar met de effecten en
schade zoals beschreven voor een continue bron en vertraagd ontsteken. Ook hier zul-
len plafondplaten tot op enkele honderden meters weggeslingerd kunnen worden.

Voor de schade op de weg geldt het volgende.

Door het instantaan vrijkomen en direct ontsteken van het LPG ontstaat ter plaatse
van het ongeval een BLEVE-achtig verschijnsel (vuurbal) en moet rekening worden
gehouden dat maximaal circa 25% van het overkapte gedeelte door de vuurbal kan
worden gevuld. Via de overkapping zal een gedeelte van de vuurbal in de omgeving
zichtbaar ziin.
Voor vaststellen van de schade-omvang op de weg worden twee situaties beschouwd
namelijk rijdend verkeer en een situatie waarin sprake is van een file. Bij rijdend ver-
keer wordt een bezettingsgraad aangehouden van 25%. Aangenomen wordt dat de
scheidingswand bezwijkt en ook het verkeer in de andere buis bij het ongeval betrok-
ken raakt. Het totaal aantal betrokken is dan:

11,25 x 61,5 x 25% x 1,5 = 260 personen.

Het aantal emstig beschadigde voertuigen bedraagt: 173. Dit is f 14,8.106,--.

Een tweede situatie gaat uit van stilstaand verkeer in de engevalsbuis en is represen-
tatief voor een pessimistische situatie.

Afhankelijk van de ongevalslocatie bedraagt de schade per 100 meter weglengte maxi-
maal: 30,8 x 1,5 = 46,2 personen, Voor de engevalsbuis en in de andere buis
1 x 30,8 x 25% x 1,5 = 11,6 personen. Totaal 57,8 personen.
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Aantal ernstig beschadigde voertuigen is: 38,5 per 100 meter voertuiglengte.
Dit is f 3,29.106,--.

Schade aan de constructie

Over een lengte van maximaal 1125 m dienen alle herstelwerkzaamheden
te worden uitgevoerd. Dit geeft een totale schade van 11,25 x f 0,7.106,-- =
f 7,9.106,--.

Schade in de omgeving

Berekeningen aan het effect BLEVE geven aan dat letaal letsel tot op een
afstand van 170m vanafhet ongevalspunt kan optreden.
Dit betekent dat aan beide zijden van de weg tot op een afstand van 85 m sprake kan
zijn van 1% letaal letsel,

De schade als gevolg van weggeslingerde plafondplaten wordt gelijk gesteld aan die
bij vertraagde ontsteking (blz. 17).

Constructieve overkapping

Bij een constructieve overkapping geldt dat ter plaatse van de BLEVE rela-
tief hoge drukken zullen worden gegenereerd en die vervolgens via expansie in de
overkapping worden verlaagd. Grote schade zal worden veroorzaakt aan de construc-
tie ter plaatse van het effect en onder de voertuigen in, naar schatting, 50% van de
overkapping. Ook direct na de overkapping kan schade ontstaan op de weg en in de
omgeving. Dit voornamelijk als gevolg van de expansie van het instantaan vrijkomen-
de gas en fragmenten van voertuigen die kunnen worden weggeblazen.
Analoog aan het continue vrijkomen lijkt het aannemelijk dat met een effect juist bui-
ten de overkapping over een afstand van een paar honderd meter in principe rekening
moet worden gehouden. Dit hangt echter ook af van de afstand van het ongeval tot
begin of eind van de overkapping.

De schade op de weg is afhankelijk van de verkeerssituatie ter plaatse. Twee situaties
worden beschouwd namelijk een situatie waarbij sprake is van rijdend verkeer en een
situatie waarbij sprake is van een file. Bij rijdend verkeer wordt een bezettingsgraad
aangehouden van 25%. Het totaal aantal betrokken is dan:

22,5 x 61,5 x 25% x 1,5 = 519 personen.
Ook hier geldt dat aangenomen is dat de tussenwand bezwijkt.

Het aantal ernstig beschadigde voertuigen bedraagt: 346. Dit is f 29,6.106,--.

Een tweede situatie gaat uit van stilstaand verkeer in de ongevalsbuis en is represen-
tatief voor een pessimistische situatie.
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Afhankelijk van de engevalslocatie en de bezettingsgraad bedraagt de schade per
100 meter weglengte maximaal: 30,8 x 1,5 = 46,2 personen in de engevalsbuis en in
de andere buis 30,8 x 25% x 1,5 = 11,6 personen. Totaal 57,8 personen.
Aantal ernstig beschadigde voertuigen is: 38,5 per 100 meter weglengte. Dit is
f 3,29.106

,--.

Schade aan de constructie

Over een lengte van 22.500 m dienen alle herstelwerkzaamheden te worden
uitgevoerd zoals beschreven in § 5.2.
Dit geeft een totale schade van 22,5 x f 10,0.106,-- = f 225.106,--.

5.3.3 Toxische vloeistoffen

Zoals reeds opgemerkt bij brandbare vloeistoffen wordt bij vrijkomen van
een toxische vloeistof een plas gevormd met een plaslengte van 75 meter.
Op basis van [6} is berekend dat de dampbronsterkte 0,5 kg.s" bedraagt. Dit geeft
een concentratie in de tunnelbuis van maximaal ongeveer 3300 mg.m? en resulteert
alleen in letaal letsel bij een verblijf van tenminste 2 minuten in de toxische wolk (zie
paragraaf 5.2).

Schade van enige omvang zal naar verwachting pas optreden bij een file over een
groot gedeelte van de overkapping ter plaatse van het engevalspunt. De ventilatie-
lucht gaat dan in de richting van de stilstaande voertuigen. Alleen in zo'n geval zal de
verblijfsduur lang genoeg kunnen zijn om een toxische dosis te inhaleren gelijk aan of
groter dan de 1% letaliteitsgrens.

Aangenomen wordt dat alleen ter plaatse van de vloeistofplas letaal letsel kan optre-
den. De maximale schade-omvang is:

0,75 x 30,8 x 1,5 x 1% = 0,3 personen.

5.3.4 Toxische gassen

Zoals in paragraaf 4.5 beschreven worden voor de toxische gassen 2 onge-
valsscenario's beschouwd namelijk continue uitstroming en instantane uitstroming.

Continue uitstroming

Bij continu vrijkomen van het toxisch gas ammoniak is sprake van een bron-
sterkte van 75 kg.s". Een groot gedeelte van deze hoeveelheid verdampt direct (circa
30%) en een resterend gedeelte zal verdampen, hetzij door warmte-opname uit de on-
dergrond maar ook door bijvoorbeeld warmtewisseling met de omgevingslucht,
Als wordt aangenomen dat circa 80% verdampt dan betekent dit dat circa 60 kg.s"
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ammoniak verdampt. Dit geeft ter plaatse van het ongeval een ammoniakconcentratie
van circa 0,44 kg.m? en zal als een propstroom via de overkapping verder worden ge-
ventileerd.
Met het oog op de hoogte van de concentratie, en in vergelijking met de drempelwaar-
de voor letaliteit, wordt aangenomen dat alle aanwezigen in de tunnel gerekend vanaf
de engevalsplaats (voornamelijk in de rijrichting) zullen worden getroffen door het ef- ..
fect,

Indien het ongeval plaatsvindt tijdens rijdend verkeer is de schade-omvang in de tun-
nel minimaal en is voornamelijk afhankelijk van de richting waarin het gas uitstroomt,
Geschat is dat in 25% van de gevallen de uitstroomrichting in de richting is van het
verkeer achter het engevalspunt.
Geschat wordt dat de effecdengte lOOm bedraagt.
Dit geeft een schade-omvang van gemiddeld:
1 x 30,8 x 0,25 x 1,5 = 11,6 personen.

Afhankelijk van de ongevalspleats en de bezettingsgraad is de schade-omvang per
100 meter weglengte bij filevorming en gerekend in de rijrichting:

1 x 30,8 x 1,5 x 100% = 46,2 personen.
De maximale effectlengte wordt geschat op 2250 meter.

Instant8an vrijkomen

Schade in de overkapping.

Bij instantaan vrijkomen is sprake van het vrijkomen van de gehele lading
in vrij korte tijd. In dit geval zal de bronsterkte groter ziin dan bij continu vrijkomen.
De vorige situatie gaf echter al aan dat de gehele tunnel, in de rijrichting, na zekere
tijd gevuld zal zijn met een hoge concentratie ammoniak. In dit geval is de overkap-
ping, gezien het instantane karakter van de uitstroming, over een groot gedeelte vrij-
wel direet gevuld met een zo hoge ammoniakconcentratie dat sprake zal zijn van
100% letaliteit. Hier geschat dat bij een niet .•.constnletieve overkapping 25% van
het overkapte gedeelte met een zodanig hoge ammoniakconcentratie zal zijn gevuld
dat sprake is van 100% letaliteit in de overkapping. De bezettingsgraad wordt geschat
op 25% (rijdend verkeer) en aangenomen wordt dat de tussenwand bezwijkt over een
lengte van 5% van deeffeetlengte (56 meter).
De maximaal geschatte schade-omvang is:

11,25 x 30,8 x 1,5 x 25% ::::130 personen

en in de andere buis:

0,56 x 30,8 x 1,5 x 25% = 6 personen.

De door brokstukken veroorzaakte materiële schade bedraagt: 9 voertuigen. Dit is
9 x 85.500 = f 0,8.106,-.
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Per 100 meter weglengte en een bezettingsgraad van 100% (filevorming) is de scha-
de-omvang in de ongevalsbuis maximaal: 1 x 30,8 x 1,5 x 100% = 46,2 personen en
in de andere buis 6 personen. De totale materiële schade is 17 + 4 =21 voertUigen.
Dit is 21 x 85.500 = J 1,8.106,-.

Door het iastantane karakter van de uitstroming zal ter plaatse, door expansie, drUk-
verhoging optreden waardoor plafondplatenkunnen worden weggeslingerd. Een ge-
deelte van de ammoniak zal dan via de ontstane openingen naar de buitenlucht
worden afgevoerd.
Aftumkelijk van de specifieke situatie ter plaatse kan wellicht schade in de omgeving
ontstaan, door vrijkomen van ammoniak. Ook kan zeer lokaal schade in de omgeving
ontstaan door de weggesIingerdeplafondplaten (Zie ook: brandbare gassen) .
De schade-omvang in de omgeving zal echter gering zijn en wordt hier verder niet he-
schouwd,

Bij instantaan vrijkomen in een constructieve overkapping wordt aangenomen dat
gerekend vanafde ongevalsplaats maximaal 50% van de overkapping met een zo hoge
ammoniakconcenttatie zal zijn gevuld dat sprake zal zijn van 100% letaliteit.
Nu wordt ook aangenomen dat een deel van de tussenwand bezwijkt ter plaatse van
het ongeval.

Deze afstand is groter dan bij een niet-constructieve overkapping omdat geenuitstro-
ming naar de buitenlucht kan plaatsvinden. De bezettingsgraad wordt geschat op
25% (rijdend verkeer).

De geschatte schade-omvang in de ongevalsbuis is: 22,5 x 30,8 x 1,5 x 25%=260
personen (rijdend verkeer).

Door bezwijken van (een gedeelte van) de tunnelwand wordt ook de naastgelegen
buis gedeeltelijk met ammoniak gevuld. Het betrokken tunnelgedeelte zalk1einer zijn
dan in de ongevalsbuis en wordt geschat op 10% daarvan. De geschatteschade-om-
vang is nu: 2,25 x 30,8 x 1,5 x 25% = 26 personen.

De totale schade-omvang is 286 personen.

Het aantal emstig beschadigde voertuigen bedraagt 35.
Dit is 35 x 85.500 = J 3,0.106,-.

Bij filevorming is de schade-omvang in de engevalsbuis per 100 m weglengte:
1 x 30,8 x 1,5 x 100% = 46,2 personen. In de andere buis is de totale sch:ade-omvang
26 personen.

Het maximaal totaal te verwachten emstig beschadigde voertuigen is 69 + 17=86.
Dit is 86 x 85.500 = J 7,4.106,-.

Schade aan de constructie

Voor een niet-constructieve overkapping is de schade geschat op:
0,56 x J 0,7.106,- = J 0,4.106,- en voor een constructieve overkapping is de ge-
schatte schade-omvang 2,25 x J 10.106,- = J 22,5.106,-.
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6 Beschouwing

In deze studie is een overzicht gegeven van de schade die kan optreden bij
vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdens vervoer over de weg via overkapte wegen.
Behalve schade onder de weggebruikers is ook nagegaan in hoeverre schade in de om-
geving kan ontstaan. Ook is aangegeven in hoeverre materiële schade kan worden ver-
oorzaakt op de weg aan de overkapping en de weginrichting.
Hier zal per stofcategorieën en type effect de schade-omvang op de weg, ter plaatse
van de overkapping en, indien relevant, in de omgeving worden samengevat:

Brandbare vloeistof

De schade-omvang bij vrijkomen en ontsteken van brandbare vloeistof
wordt in hoofdzaak bepaald door direct vlamcontact ter plaatse van de brand. Een be-
langrijk neveneffect wordt echter gevormd door de ontstane (hete) verbrandingsgas-
sen. Dit laatste is met name het geval bij ongevallen tijdens stilstaand verkeer.
Omdat de schade-omvang niet alleen afhankelijk is van de engevalslocatie maar ook
van de verkeerssituatie wordt onderscheid gemaakt naar engevalslocatie en verkeers-
situatie.

In de tabel 5.1 is een en ander samengevat.

begin stilstaand 151 331 28.3.106.-- 5.1 as.--
overkapping I
halverwege I stilstaand 151 331 28.3.106.-- 5.106.--

overkapping I
eind van de stilstaand 35 23 2.0.106.-- gering
overkapping

niet bepaald I rijdend 17 12 1.106.-- afhankelijk van
verkeer locatie (max. 5.106.--)
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Brandbaar gas

De schade-omvang bij vrijkomen van brandbaar gas wordt in hoofdzaak he-
paald door het vertraagd ontsteken van een continu uitstromend gas en instantaan
vrijkomen van de inhoud van een tankwagen.
Alleen bij directe ontsteking van een continu vrijkomen gas is de schade relatief be-
perkt.
Naast schade op de weg is, bij vertraagd ontsteken ook schade in de omgeving moge-
lijk. Wel wordt verwacht dat de schade, die voornamelijk wordt veroorzaakt door
weggeslingerde plafondplaten, zeer lokaal zal zijn. Overigens is van weggeslingerde
plafondplaten alleen sprake bij een niet-constructieve overkapping. Bij een construc-
tieve overkapping blijft de schade in hoofdzaak beperkt tot de overkapte weg.
In de tabel hieronder is een overzicht gegeven van de mogelijke schade-omvang.

continue uitstroming
directe ontsteking 6 4 0.3.106 0.3.1oa

vertraagd ontsteken
constructieve overkapping

rijdend verkeer 260 174 14.9.106 150.1 OS
niet constructieve
overkapping

rijdend verkeer 130 87 7.4.106 10.5.1OS 1.B8.10·2

per 100 m weglengte*)

constructieve overkapping SB 39 3.3.106

niet-constructieve 49 33 2.8.1 OS
overkapping

lnstantaan volkomen
(directe ontsteking)
niet-constructieve
overkapping 260 173 14.8.106 7.9.1 OS 1;68;10-2
(maximaal 1125 meter)

constructieve
overkapping 519 346 29.6.106 225.1 OS
(maximaal 2250 meter)

per 100 m weglengte 58 39 S.3.1oa

*) maximaal 1500 meter
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Toxische vloeistoffen

Bij toxische vloeistoffen blijft de schade grotendeels beperkt tot de locatie
van het ongeval. Door de relatief geringe verdamping van de toxische vloeistof acry-
lonitril en de verdunning met de ventilatielucht blijft de schade in zijn algemeenheid
beperkt tot de locatie van de plas.
De geschatte schade-omvang bedraagt voor deze stofcategorie circa 1persoon.

Toxische gassen

Bij vrijkomen van toxisch gas wordt de overkapping in korte tijd met gas ge-
vuld.
Naast schade op de weg (personen en voertuigen) is ook scllade aan de constructie te
verwachten. Dit laatste zal overigens alleen het geval zijn bij instantaan vrijkomen_
Schade aan voertuigen zal voornamelijk optreden als gevolg van neerstortende brok-
stukken.
In de tabel hieronder is een overzicht gegeven van de mogelijke schade-omvang.

continue u1ts1romlng
rijtjendverkeer 12

per 100 m weglengte
(maximaai 2250 mater) 46

instantaan vrijkomen

constructieve
overkaPping
rijdend verkeer 286 35 3.0.1OS 22.5.1 OS

nlet constructieve
overkapping

rijdend verkeer 136 9 0.6.106 I 0,4.1OS

Zoals uit het voorgaande blijkt, is de schade-omvang voor nagenoeg elkbesdmuwd
aspect sterk afhankelijk van de ongeva1slocatie en de verkeersdichtheid ten tijde van
het ongeval. Daarom wordt aanbevolen om na te gaan welke maatregelen kunnen
worden genomen om filevorming in de overkapping zoveel mogelijk te voorkomen.
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Vergelijking van schade-omvang overkapte wegen en open wegen

In de onderstaande tabellen is per stofcategorie een overzicht gegeven van
de schade-ernvang voor vervoer van gevaarlijke stoffen via overkapte wegen en de
schade-omvang zoals toegepast in de beslismodellen voor de open weg.

De gebruikte waarden in het beslismodel zijn voor deze studie aangepast. Zo is de
waarde van voertuigen verhoogd van f 10.000,~-naar f 85.500,- en is de schade-
omvang in de omgeving aangepast aan 5 inwoners per hectare.

BrantibaTe f)kJef.stoffen

Schade-CllTlll8l19 overkapte wegen

Gatgrootte 2

{niet)·constnletieve overkapping
rijdend verkeer
stilstaand verkeer

begin overkapping
halverwege overkapping
eind overkapping

17 1.0 5

151
151
35

28.3
28.3
2.0

5
5

Beslismoclel [i]

Open weg situatie

2 x 2 strooksweg
(met gescheiden rijbanen)

begrensde plas
onbegrensde plas

7
4

s*l
2"

2.0
1.0

0,195")
0.098")

"l alleen indien bebouwing binnen 10 meter van de weg
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Brandbare gassen

Sdladè-om\l8l'l9 overkapte wegen
rijdend wrkller

continu vrijkomen
directe·~

wrtreagde OIllSteking
COl'IStruCliew overkapping
niet·construcliew owrkapping

instentaan vrijkomen

directe ontsteking
niet-construclieW owrkapping
construcliew owrkapping

6

260
130 0,019

14.9
7.4

150
10,5

260
519

0.019 14,8
29 •.6

Beslismodei[2]
Open weg llituatie

2 x 2 strook$weg
(met gescheiden rijbanen)

continue vrijkomen
directe OIllSteking
wrtreagde ontsteking

instentaan vrijkomen
directe ontsteking

6
40 3.5

0.60
2,4

1).,0025

0;16

75 9.0

Alle llituaties

BesilsmOdel[2]

Open weg llituatle
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Toxische gassen

SChade-omvang overkapte wegen
rijdend verkeer

continue uilstroming 12

instantaan vrijkomen
niet·construelieve tunnel
constructieve tumel

136
286

0,8

3.0
0.4

22,5

Beslismodel [2]
Open weg situatie

COntinue uilstroming
instantaan vrijkomen

4
12

0,065
2,0
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