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$ann~nvatting

Eind 1997 is de eerste versie van de risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen
gepubliceerd. De risicoatlas wegtransport geeft een algemeen beeld voor Nederland van
hetvervoervaJ'l gevaarlijke stoffen overdE!fweg en denierdoor veroorzaakte risico's,
gebaseerd op .onderzoek uitgevoerd in opdracht van de afzonderlijke provincies. Sinds
het .verschijnen van de risiooatlas· 1997 zijn door vrijwel •atle provincies hernieuwde
waarnemingen van hettransportvangevaarlîjke stoffen uitgevoerd. Tevens is gebaseerd
op deze waarnemingen en recente gegevens voor de bebouwing langs de wegen de
berekening van het risiconiveau geactualiseerd. In dit rapport worden de resultaten van
de actualisatie samengevat

Derisicoatlas wegleverfinformatievoor de. evaluatie van het extern veiligheidsbeleid en
bevat een inventarisatie van de omvang van de risico's veroorzaakt door het vervoer over
de weg van gevaarlijkestofi'en. De gegevens in de risicoatlas zullen worden gebruikt om
informatie te verschaffen voorgeschreven inde· regeling registratieplicht risicosituaties
gevaarlijke stofi'en.Deri$ic.olEltlaskandoorgemeentenenprovincies worden gebruikt om
na te~n waar er aandachtspunten voor deèxterne· veiligheid er zijn, die bij lokale
planontwikkeling gedetailleerd·· dienen ·te •worden • beoordeeld, Hierbij dienen de
beperkingen van de gehanteerde telmethode in acht. te worden .genomen. Er zijn voor
een aantal wegvakken. grote verschillen in vervoersintensiteit gevonden ten opzichte van
derisicoatlas 1997. Hierdoor kunnen wegvakken en .iocaties die in deze risicoatlas net
niet als aandachtspuntofbijna--aandachtspuntzijnaangernerkt, .in·werkelijkheid wel een
aandachtspunt of bijna--aandachtspunt zijn.

Devervoersintansiteitvan gevaarlijke stofl'enover de weg wordt afgeleid uit gegevens die
door ...visuele •waarnemingen·· worden verzameld. Tijdens. de waarnemingen wordt
gedurende een bepaalde tijdsperiode de aard van de vervoerde stof bij het transport van
bulkgoed·geregistreerd door de SEVI"code(gevaarsindicatie) en het VN~nummer, die op
de vracl1twagenzijn aangebracht Daar het transport een veelheid aan stoffen betreft, en
het ondoenlîjkisvooriederestofafzonderlijk een berekening te maken, worden op basis
van·· vergelijkbare ·stof-', •gevaarseigenschappen ·en vervoerswijze een beperkt aantal
stofcategorieênonderscheiden De hOOfdcategorieên zijn:
• SF : Brandbare gassen
• ST : Toxische gassen
• LF : Brandbare vloeistoffen
• LT : Toxische vloeistoffen
• NR : Niet relevant
Elke hoofdcategorie wordt met een cijfer onderverdeeld in subcategorieën. Hoe hoger het
cijfer hoe gevaarlijker de stof in deze subcategorie. Daarnaast zijn een aantal gevaarlijke
stoffen niet relevant voor de risicoberekening. Het betreft bijvoorbeeld corrosieve of
irriterende vloeistoffen die niet brandbaar en toxisch zijn. Deze stoffen worden ingedeeld
in de categorie NR Het aantal transporten van stukgoed wordt geregistreerd, maar
informatie over de aard van de getransporteerde goederen is door visuele waarneming
niet te verkrijgen.
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1.lllleiding
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Eind 1997 is de eerste versie van de risicoatlas . wegtranspOrt gevaarlijke stoffen
gepubliceerd. De risicoatlas wegtransport geeft een algemeen beeld voor Nederland van
het vèI"Voèr val'lgèVaariijke stoffen over de·weg·.·ende hièrooorveroorzaa.kte risico's,
gèbas~d· op onderzoek .uitgevoer'dinopdtacl1fvandea'ftooderlijke provincies. Sinds
het. verschijnen. 'lande ..risicOatl~1997zijn<door •••vrijWE!l alle provincies hernieuwde
waarnemingen van het transport van gevaarlijke stoffen lIitgevoerd. Tevens is gebaseerd
op. déZewaarnèMinsènente<:entegégevensvoor debebolWliinglangs de wegen de
berekening vanhetrisiconiveaugeattualiseerd, In dit rapport worden de resultaten van
de aefualisatie samengevat.

In hoofdstuk 2wordtSamenge\iathoedesegevens voorhétw~gtransport van gevaarlijke
stOffen··zjjn.verzameld·· en ••de·.wijZe·waarop·.de·.externe·.veiligheid srisico's zijn berekend. en
beoordeeld. Tevens wordt gewezen op het inventariserende karakter van de resultaten.
In hoofdstuk 3 wordt de herkomst van de gehanteerde basisgegevens toegelicht.
Hoofdstuk .·4 bevat ..degeaggregeerderesult~en<ende ••••aanduiding van de
aandachtspunten. voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De belangrijkste
resultatenzijntevensop<kaarten gevisualiseerd .•·Hoofdstuk 5 tenslotte bevat een
vergelijking. vandehuidigeresültaterr rnetdieopgenorneniri derisicoatlas 1997. Aan het
rapport is toegevoegd een diSkette rnétdebasiSgegevens en hieruit afgeleide tabellen.
Deinnoudvandezediskétté·wOrd! bé$chrevenin bijlage 1.
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2.Achtergrond

2.1. Inventarisatie transport

Om .in~icht te krijgen in de omvang van de risico's van het transport van gevaarlijke
stQffenoverde weg moet de omvang van de vervoersstromenop de daarvoor van belang
~ijnde wegen in kaart gebracht worden. De tot nu toe hiervoor gehanteerde methode
méilaktgebruik •Véilnsteekproefsgewijze vl$l,.lele waamemingenvan het transport van
ge\laarlijkestoffen.Dewaarnemingen worden uitgevoerd op d8éilrvoor in aanmerking
komendeJocaties engedllrendeeenbe~de periode. De geselecteerde tellocaties zijn
gesitueerd op de doorgaande rijkswegen en op deibeléilll9rijkste provinciale wegen en op
punten die in het kader van eerder onderzoek reeds risico-aandachtspunten bleken te
~ijn,Niet alle relevante wegvakken in Nederland zijno\lèrlgens geselecteerd. De
wa~ingen ~ijn uitgevoerd inqvereenstemming met de. wegtransport telplanfilosofie
[1].

I

De aard vandevervoerde·stQf·bijhet transport van bulkgoed. wordt tijdens de tellingen
geregistreerddoorde.·GEVI-QOde.{ge\lEl8rslndicatie) .en het ··VN*'Ilummer, die op de
vrachtwagen zijn éilangebracht. ~arhettransporteen veelheid aan stoffen betreft, en het
ondoenlijkls voor iedere stof af'zonderlijkeen berekening te maken, worden op basis van
vergelijki:>are . stof.., ·.gevaarseigenschappenenvervoerswijze. een beperkt aantal
stofcategorieên . onderscheiden .f2J.Een ·.overziçht van .:het . indelingsvoorschrift is
opgenomen in bijlage 2. Met het VN*'Ilummer wordt de stof ingedeeld in een
stofcategorie.De hoofdcategorieên zijn:
• GF : Brandbare gassen
• GT : Toxische gassen
• LF : Brandbare vloeistoffen
• LT : Toxische vloeistoffen
• NR : Niet relevant
Elke hoofdcategorie wordt met een cijfer onderverdeeld in subcategorieên. Hoe hoger het
cijfer hoegevaartijker de stof in deze subcategorie. Daarnaast zijn een aantal gevaarlijke
stoffen niet relevant voor de risicoberekening. Het betreft bijvoorbeeld corrosieve of
irriterende vloeistoffen die niet brandbaar en toxisch zijn. Deze stoffen worden ingedeeld
in de categorie NR.

De registratie van VN-nummers tijdens de tellingen is helaas niet perfect. In twee
categorieën worden de geregistreerde gegevens verzameld, die niet toe te kennen zijn
aan een VN-nummer:
• BB : Geregistreerd als butkvervoer, maar het voertuig voerde een blanco oranje bord

(zoeoer GEVi- of VN*'Ilurnmer).
• NG : Geregistreerd als bulkvervoer, maar het VN-nummer kon niet of slechts

gedeeltelijk waargenomen worden.
Voor het vaststellen van een transportstroom voor de risicoberekening wordt het aantal
transporten uit deze twee categorieën gewoonlijk percentueel verdeeld over de wel
waargenomen stofcategorieën inclusief de stofcategorie NR.
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De risicoberekening beperkt zich tot het bulkvervoer van stoffen.· Het vervoer van stukgoed
(drums, vaten, gasflessen etc.), hoewel het aantal transporten geregistreerd wordt tijdens
de tellingen, wordt niet beschoUWd. Bijeen ongeval met stukgoed zijn de afstanden tot
waarop dOdelijke effecten kunnen optreden kléin. Het vervoer van stukgoed draagt daarom
niet bij aan het risicO op· grotere •afstand. ·11'1 de risicoberekening wordt het transport van
stukgoed niet meegenomen.

Het aantal waargenomen transporten wordt voor derisicoberekening omgerekend tot een
jaarintel'iSiteit· belaclen.transpoJten··met·de·volgende·veronder8tellingen:
• In de periOde van 6.30 tot 18.30 uur is de vervoersintensiteit constant.
• In de2e periode vindt 80% van heHotaletransport plaats.
• Het transport van gevaarlijke stoffen isverwaatl()()$bearin het weekend.
• Er iSgeen sprakeVéI'i signiflcal'itéSéi2óénSil1Vlóederl.
• Gemiddeld is de helft van de waargenomen transpor1engevaatlijke stoffen leeg.
Deze veronderstellîngenwordên toegefichtirldêWégtransporttelplanfilosofie [1].

Eéngel"egistreerdvóértuigper uur (inde periode van 6.30 tot 18.30 uur) levert met de
bovenstaande veronderstellingen een jaarintensiteit beladen transporten van:

1 x 12 [1] x 0.5 [2] x 1.25 [3] x 260 [4] = 1950 transporten.
In dezeveI"gelijkingis:

[1] : 12-IJlJrsperiode overdag van6.30tot 18.30 uur;
[2] : Hetftgeladen;
[3]. :Omrekeningsfactor van ·12uurnaar24 uur (80% overdag, 20% 's nachts);
[4]: Aantalvervóérsdagenper jaar.

Voor een aantal· waargenomen voertuigen N per8-uurstelling· uitgevoerd overdag is de
omrekening naar een jaarintensiteit beladen transporten· als volgt:

(NI8)x 12 x 0.5x 1.25 .><260=Nx 243.75

2.2.· RisicoberekenjngsmethodieklPORBI\Il

Voor evaluatie van de externe veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen is de
rekenmethOdiek •··IPORBMontwikkeld·· [6]. Hiermee kan het plaatsgebonden risico en
groepsrisico veroorzaakt door het transport berekend worden.

In IPORBM bestaat de systéembeschrijving uit de typering van het traject, de lengte van
het traject, en de .aantallen transporten Pel".jaar .pel".stofcategorie. De fractie van het
transportdieoverdagplaatsVîndtkan .•worden· opgegeven .: Oe bevolkingsdichtheden
worden aangegeven in rechthoeken langs de ..'rolJte .met een· uniforme dichtheid per
rechthoek ..Zowel· de groottevanderechthoeken,deafstandten op~ichte van de weg,
alsmede de dichtheidzijninvoerparamêters. De > ongevalsscenario's en de
effectberekeningenzijn •niet .•door. degêbruikerte. be invloeden. Na het invoeren van de
basisgegevens en het starten van de berekeningen worden de resultaten gepresenteerd
in de vorm van risicocontouren langs de route en fN-curves per kilometer.

Een toelichting op de methodieken voor stofindeling en de risicoberekening is in bijlage 2
respectievelijk 3 gegeven.
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2.3. Normstelling .externeveiligheid

2.3.1. Plaliiltsgebonden risico en groepsrisico

Het tran~ortvan gevaartijkestoffen<brengt risico's met zich mee door de mogelijkheid
dat bij een ongeval gevaarlijke lading kan vrijkomen. Het risico voor omwonenden wordt
gevat onder het begrip externe veiligheid. Voor het transport van gevaarlijke stoffen over
dewegjhetspoorenhet.binnenwater is.een risiconormering vastgesteld [4]. Tevens is
een handrelkingexternevejligheid vervoer gevaarlijke stoffen gepubliceerd [5J.

Een C()Il'Il)lnElÜevan verschillende .aspecten is .bepalend voor. het risiconiveau voor
specifieketrajeetenvan transportroutes:
• de omvaf\Q vandevervc>ersstroOlTl, die bePliillendis voor de kans op ongevallen met

effectenopdeofn9eving;
• desOOl1van geva.arlijke stoffen, diebePliil'endisvoofdeeffecten op de omgeving;
• de veiligheid, die bepalend is voor de kans op ongevaUen;
• het aantal rnensen ~ngs de route, dat. bepalend is•voor het mogelijk aantal dodelijke

slachtoffers.

De risicobenadering externe veiligheid kent .twee begrippen om het risiconiveau voor
activiteiten met gevaarlijke stoffenin~tie tot de omgeving aan te geven. Deze
begrippen zijn het plaatsgebonden risico(PR)enhetgroepsrisico (GR). Het PR is de
~nsperjaar.dateenpersoon, die zicbcontinlJenonbeschermd op een bepaalde plaats
in de omgevif\Q van eenlranspodroutebevinát, overlijdt door een ongeval met het
tran~p()rtvangeV!iilariijkestoffen()P<:lie route. Plaatsen met een gelijk risico kunnen door
z()Qenaamde.·risiÇO(X)ntouren()peen ••~rtwor<:len weergegeven. Het PR leent zich
daarmee goed voor· het vaststeUenvan eenveiltgheidszone tussen een route en
kwetsbare bestemmingen, zoals woonwijken. Het GR geeft aan wat de kans is op een
ongeval met tlenof meer dodelijke slachtoffers in de omgeving van de beschoUWde
activiteit. Het aantal personen dafinde omgeMngvan de route verblijft, bePliilaltdaardoor
mede de hoogte van het GR. Het GR wordt weergegeven in een zogenaamde fN-curve,
op de verticale as staat de cumulatieve kans. per jaar fop een ongeval met N of meer
slliilChtoffers.en .op.de· horizontale as het aantal· slachtoffers. Het GR wordt bijvoorbeeld
gebruikt om vast te stellen of de woningdichtheid in een bepaald gebied nog kan worden
vergroot.

Beide begrippen .vl.lllen eikaar .aan: ze. maken ·het·.mogelijk om vanuit verschillende
ïnvatshoekensituaties.op .risico te beoordelen. Met.netPR wordt de aan te houden
afstandgeêvalueerdblssen de activiteit en kwetsbare functies; .zoals woonbebouwing, in
de omgeving: MethetGRwordtgeëvatl.leercl of gegevendeze·afstand tussen de activiteit
en kwetsbare functies er als gevolg vaneen .ongeval een. groot aantal slachtoffers kan
vallen, doordat er een grote groep personen blootgesteld wordt.

7
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2,3,2, .••Risiconormen

In het kader van de risicobenadering moet de vraeg worden beantwoord of er sprake is
van een relatief hoog risico. Afhankelijk van de omvang 'lande. vervoersstromen en de
specifieke gevaren •voor deomgeving,ken· ~n zekere. scheiding tussen transportroutes
enwerk:·enwoongebte~ngewenstzijn.Bijdeze vtaegstellingworden de risiconormen
gehanteerd, die door de rijksoverheid zijn vastgesteld. [4]. Bij het vaststellen van de
normen is.een afweging noodzakelijk van de belangen die hierbij aan .de orde zijn. Voor
nieuwe situaties is de grenswaarde voorhetPRvoorhetvervoer van gevaarlijke stoffen
gesteld·.·op•.een •..niveau·.van •.1()'6·••ljr, ••·Voor •.bestaan~.·situaties •••is.dit·een streefwaarde. De
oriênteren<iewaarde voorhergroepsrisicoisperkm .•routeof .•tracê bepaald op .10-21 N2,
dat wil zeggen een frequentie van 10"4 4jrvoor 10 slachtoffers, 1Q-6 Ijl" voor 100
slachtoffers. etc. enge!dt vanaf het puntmet ·10 slachtoffers, In figuur 1 is ter i1fustl"atie
van het bovenstaande een voorbeeld van een fN...curve en de oriênterende waarde
gegeven.Deori~nterendewaardehoudtindathetbevoegd gèZeg daarvan gemotiveerd
kan afwijken, Bel"ekenderisico'sworden getoetSt aan deze normen. Deze toetsing maakt
duidelijkofsprakeJsvensituatieswearbij risiCOreducerendernaatregelen aan de orde
moeten·. komen, .bijvOOfbeeldhet vergroten.· van de afstand tussen de route en de
woonbebouwing of het beperken van de woningdichtheid in een bepaald bebouwings-
gebied.

Groe~risico.per kmtninsportroute

1.0E-04

1.0E-·OS

'C'....•0:::::.

1'OE-07

1.0E-06

1.0E-09

10 100 1000

Aantal slachtoffers

Figuur 1. Voorbeeld groepsrisico transportroute
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Voor nieuwe situaties (een nieuwe route, een significante verandering in de transport-
stroom, nieuwe kwetsbare bestemmingen) geldt de PR-normals grenswaarde. Voor
bijzondere situaties wordt de mogelijkheid open gehouden om op basis van een integrale
belangenafweging van deze grenswaarde af te wijkertDe beslissing van het bevoegd
gezag om af te wijkendienttergoed\<euring te worden voorgelegd aan de betrokken
ministeries. Voor bestaande situaties met .eenPR··hoger· dan 10"6 ~r wordt er naar
gestreefd om aan .de grens van.·kwetsbare bestemmingen .het PR te verlagen tot het
gestelde. normniyeau: Voor. dergeUjke.sÎtuaties. geldt het stand"sti!i beginsel voor nieuwe
ontwîkkefingen.Veelaf.isspraJ(evaneengegroeidèsituatie .enis het niet altijd mogelijk
om aan de norm VOörnieuwe situaties te vofdoen. Mogelijkheden om hogere risico's te
reducerenkunnenzicllbiJvoorbaeld voordoen bij inf\'a$tructurele aanpassingen, die om
andere redenen worden voorzien. Er wordt nier een opzichZelfstaand saneringsbeleid
gevoerd. Voor bestaande situaties· •is . eerst van dnngende sanering sprake indien
kwetsbarebestemmingenbinneneengebiedliggen·meleenPR hoger dan 10-5~r.

Op dit •.momentbestaat ·er· in· .het riJksbeletd.geen· uitputtende lijst van kwetsbare
bestemmingen. bestemmingen. die·· .qua ••gevoefigheid .gelijk .. te stellen zijn met
woonbebouwmg.<Een aantal bestaandeAMvB's vetsehaft een redelijk beeld wat als
kwetsbare bestemming gezien moet worden: Daartoe •behoren naast woningen in ieder
geval ook .i:ÎekanhuiZen, .scho1en,····bejaardencentra, .gtwangenissen, grote hotels en
restaurants (meer dan 50 personen), grote kantoren (meer ·dafl 50 personen), grote
campings en andere recreatieterreinen voor verblijfsrecreatie (meer dan 50 personen),
alsrne(i~bijzon~evoorz~l'ljn~ena.IS telefooncentrales, gebouwen met vluchtleiding-
apparatuur e.d. Bedrijven bèhorende tot de industrie en nijverheid worden niet tot de
kwetsbare bestemmingen gerekend.

Bij het. beoordelen van het GR wordt het (lokale) bevoegd gezag de mogelijkheid
geboden om gemotiveerd van de oriênterende waarde voor hetGR af te wijken. Er moet
sprakezi}n van een openbare. en goed inzichtelijke belangenafvveging, waarin moet ziJn
aangegeven waarom in het specifieke geval daarvan is afgeweken. De beslissing om van
de oriënterende waarde af te wijken is vatbaar voor beroep. Het GR wordt voor het
gehete relevante gebjecJberekend. Door middel van bronmaa.tregeten wordt zonodig en
zo mogelijk dat risicogereduceerd.Oaar waar het gaat om het stellen van
randvoorwaarden in de ruimtelijke ordening wordt, om het werkbaar te houden, het
afWegingsgebied echter gemaximaliseerd tot 200 meter van de route cq. het tracé. Het
GR geeft voor cütgebiedaan welke bebouwingsdichtheid nog acceptabel is, gelet op de
voorgestelde oriênterende waarde. In het aangegeven gebied.· is bebouwing dus wel
toegestaan maar is de dichtheid van bebouwing soms gelimiteerd.

2.4. Beperkingen bij het gebruik van de resultaten

Oe resultaten zijn verkregen door uit te gaan van de gangbare inventarisatie- en
risicobere~eningsmethodieken. De resultaten hebben betrekking op de huidige situatie,
zowel wat bètreft het vervoer als de beschouwde ruimtelijke situatie. Toekomstige
ontwikkelingen zijn niet beschouwd.
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De inventarisatie van de vervoerstromen en de risicoberekening worden gekenmerkt door
een aantal onzekerheden, waardoor de geschatte vervoersintensiteiten en de berekende
w:aarden van het individueetrisicoen hetgroepslÎ$ÎCO:eenzekere marge hebben. Bij het
gebruik van de resultaten .dient men zicb van de:z:ebeperkingen.· bewust te zijn. In het
navolgende wordteentoeliehtin9oPde aard van dszeonzekerheden en beperkingen
gegeven.

De belangrijkste oorzaken van de onzekerheden zijn gelegen in:
• de schatting van vervoersintensiteit;
• deexl:rapolatie vantelUl'l9en op specifieke locatiesnaarwegvlikken;
•. de·.Ü'ldeling••van .•.stoffe/'l·••in.categori~nen··het.·rekenen·.met.voorbeeldstoffen;
• de gehlinteerdeongevalsfreqlJenties;
• debeSCholJWde ongevalsscenario's;
• delocatiedefinitie enbevolkingsgegevens.
Deze oorzaken worden hiematoegelichl

Vf1fVoersintensîteft
t-fetvervoervangevaadijke stoffen over .•de weg heeft een .tijd en ruimte gespreid
karlik(et.Uitglingspuntbij de·.· schlittingen·· van .hfrt .•transport over de weg zijn
steekproefsgewijS uitgevoerde..· tellingen. oe validiteit (representativiteit) en
betrOlJ\Nbalirhèid vandeOPbasi~vansteekproefsgewijZetellingen van 8 uur geschatte
vervoel'$$troom··.is••beperkt.·oe··on:z:ekemeden.··kunnen·.•worden ••gekarakteriseerd door een
reiatielle nauwJ(e.utighefd en een .lJetrouwbaarhefds{Jeroentage:,dieafhankelijk zijn van
het aantal waargenomen voertuigen en de teltijd. Ervanuitgaancle dat het passeren van
transporten kan worden beschreven meteen Poissonverdeling, geldt dat bij hoge
transportintensiteiten ...01 . lange .:·teltijgen ·..een· ..grote ••••nauwkeurigheid en hoog
betroUWbElameidspercentl:lge •.is te bereiken ..[1].· .•.Het •feit .:·of bepaalde transporten
gedurende tellingen gesignaleerd worden; heeft echter een groot .toevalskarakter (denk
hierbij bijvoorbeeld liandewekeiijksebevOorrading van een tankstation). Om budgettaire
redenen zullen periodiek .hem aaide en langduriger tellingen met oog op een grotere
betrouwbaarheid/nauwkeurigheid niet ha;,:llbaarblijkente zijn.

ExtrapO/at~telfjnge:nnaar wegdeel
Detran~en ..diebij .•de tellingen zijn op specifieke punten zijn waargenomen zijn
tO&gekend·aan·.wegvakken.·.ZOlang.zich••op.een·.wegvakgeen .andere transportstromen bij
voegen of afscheiden is dit geldig. Gezien hetreJatief geringe aantal tefpunten zal niet
altijd voldaan zijn aan de voorwaarde v;,:Inhomogeniteit

Indeling van stoffen in categorieën en het rekenen met voorbeeldstoffen
De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met representatieve voorbeeldstoffen voor de
onderscheiden stofcategorîeën. Van de meest waargenomen stofcategorieën over de
weg, brandbare gassen en vloeistoffen, blijken de voorbeeldstoffen goed overeen te
komen met de werkelijk waargenomen stoffen.
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Ongev8lsfrequenties
In de berekeningen is uitgegaan van generieke taalfrequenties, die zijn bepaald uit
landelijke ongevals- en vervoersgegevens. Er zijn geen locatiespecifieke
ongevalsfrequenties toegepast. Uit verkeersveiligheidsstudies blijkt dat in specifieke
situaties zoals bij op- en afritten bij rijkswegen en kruisingen de ongevalsfrequentie hoger
kunnen zijn dan op de wegdeien zonder op- en afritten.

Scenario's
De beschouwde ongevalsscenario's en gehanteerde vervoJgkansen zijn gebaseerd op de
ongevalscasuIstiekenin overeenstemming met de hierover landelijk in IPO verband en
overleg met ·betrokkenen gemaakte ••afspraken. De onzekerheden, in de volgens de
berekeningen, risicobepalendeongevalsscenario's (vrijkomen brandbare tot vloeistof
verdichte gassen) zijn vanwege de beperkte ongevalscasuIstiek (zeer gering aantal
ongevallen) het grootst.

Locatiedefinitie en bevolkingsgegevens
De bevolkingsgegevens voor de groepsrisicoberekening zijn geschat aan de hand van
topografische kaarten (schaal 1:25.000) en gegevens betreffende de aanwezigheid van
bewoners (gebaseerd op postcode of adreSCOördinaten). Het kan voorkomen dat recente
ruimt~jjke ontwikkelingen niet op dezekaarlen zijn weergegeven, waardoor deze locaties
niet in de berekeningen zijn meegenomen. Bij .de schatting van de bevolkingsdichtheden
zijn structureel· hogebevolkingsconcentraties .door bijzondere of zogeheten gevoelige
Objeetenveelal niet beschouwd. Dit kan in voorkomende gevallen leiden tot een
onderschatting van hetgroepsrisico.

De in dit onderzoek gepresenteerde .resultaten geven dus vooral een signalering van de
mogeJijke aandachtspunten·6O een eerste inzicht in de risiconiveaus op een specifieke
locatie langs de beschouwde wegert De resultaten zijn niet zondermeer te gebruiken
voor situaties die om eenst>ecifieke risicoanalyse vragen. Dit kunnen situaties zijn die in
belangrijke mate afwijken van de in de toegepaste rekenmethodiek IPORBM
veronderstelde standaardSitUaties. ·Ineen aantal gevallen is het mogelijk om in IPORBM
met deze afiNijkingen rekening te houden, soms zoals in het geval van transport van
gevaarlijke stoffen door tunnels, zal het nodig zijn de risicoberekeningen op andere wijze
uit te voeren. Ook kunnen bij specifieke afwegingsprOblemen specifieke kenmerken van
de omgevingen/of de transportroute vanbefangzijn. De wijze waarop men in
voorkomende· gevallen met een $pecifiek afweging$prObteemomzou moeten gaan wordt
uitgebreid beschreven in de "Handreiking externe veiligheid vervoer van gevaarlijke
stoffen" (5).
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Sinds het verschijnen· van de risico atlas weg 1997 is er .door elf provincies een
aetuaIisatleuitgevoerd. Tabel 1toont enkele kenmerken van .de onderliggende rapporten
van ·de werkzaamheden voor deze prOvincies. De ·pro\fiooie Zeeland heeft geen
actualisatievandegegevenslatenuit\foeren.

Provincie

02435

Téljaar i I Titel rapport -----'j'
"2002 •••t m~nd I RiSiêo'swestransport gevaarlijkestoffen --iI lprovinCÎesGroning~n,Fries'and en I
2002T 6 Rislco'swegtran$pOrtgevaariijkeS"t-Offen-·--·-i

l
l.' i.p,*Vil1~(iI~q~mooen,Friesland en î
__J Drerltheeei~aar2002 J
6· •....IRisiÇo'S~transportgevaariijke stoffen i

'I/pre). Vil1ÇÏ$Sqrpningen,Frieslanden [
Drenthe ·eil aar 2002 .

2002 •i 5 IRisiCO'SWé9transportgevaarlijkestoffen
._.~_~I .,__• il..imJ)uTaar 2001 . _...I
2001 i 4 ens: \\I~ll$portgevaarlijkestoffen I

! .. f

Overijssel

02435Drenthe

01412

Utrecht 01364 2001 i een 9 Risi(:o'S~tr~nsportgevaarlijke stoffen I.~---4-·_·.~.......±~ncieUt~~~iljaa!.2oo1. ~j
-0'0312-~ 2001 i 4· . kRi$ico's\\fé9tral1sportgevaariijkestoffen i

1 tproviqçie~t)()I:djl-ioliandpeillaar 2001 I
Zl1id~H()lIand 02437 2002 t 5 !Risico's~tI"!ln~g(ilvaarlijl<estoffen t., _-±. ••.......! IprOVincîèZuid"Holland~iljaar2002 I
Zeeland 9409

ur 1995 [ 5 , Risic;:o..il1ventarisatiewegtransport :

-NOOrd:Br8bê~t -01372 -1b02-t~'4'err5'" stotten-'1
1 002 I

limburg 00298 2001. 4 en 5 Risico'swegtransportgevaarlijkestoffen !
Flëvolaïîd~'---- _.- 99254~'- r-·2OO(>+----g·---- i A:~:t~~:v~tS ~:~e---'-l

1 I veiligheidFlevoland 1
Tabel 1. Overzicht onderliggende rapporten uitgebracht in opdracht van een provincie

Over de samenhang van de geactualiseerde resultaten met de gegevens opgenomen in
de risicoatlas weg 1997 wordt het volgende opgemerkt:
• Niet op alle telpunten opgenomen in de risicoatlas 1997 is opnieuw het transport

waargenomen. Voor een aantal wegvakken zijn er daarom geen nieuwe resultaten.
• Voor elke provincie is op een aantal nieuwe telpunten het transport waargenomen.

Hierdoor is het risiconiveau berekend voor een aantal wegvakken die niet in de
risicoatlas 1997 zijn opgenomen.

• De indeling in stofcetegorieën is gewijzigd. Hierdoor is er met name een verschuiving
van stoffen voorheen vallend in categorie lF1 naar categorie lF2. Een vergelijking
van de transportintensiteit is daarom voor de subcategorieên brandbare vloeistof niet
mogelijk.

• De resultaten voor elke provincie zijn tevens gepresenteerd in een kaart vervaardigd
in ArcView. Deze applicatie bevat de digitale coördinaten van de wegvakken en van
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4. Résultaten

4,1. Overzicht tabellen

Dein het onderzoek toegepaste basisgegevens en verkregen resultaten zijn samengevat
in tabellen,.· die op diskette .ineenMicrosoft .·Excel ••spreadsheet aan dit rapport zijn
toegevoegd. De spreadsheet bevat de volgende tabellen:
• Telpunten
• Wegen
• Vervoersintensiteiten
• Resultaten PR
• Resultaten GR
• Bevolkingslocaties
In bijlage 1 is een· beschrijving van de inhoud van.deze tabellen gegeven.

Tevens . zijn enkele tabellen opgenomen met. afgeleide gegevens betreffende de
vervoersprestatie, hetruimlebeslagVêinde •PR-contouren~nde (bijna-)aandachtspunten
van het GR en PR.·..Ool< is de.hulptabel· met ·de. relatie .•tussen VN"nummer en
stofcategorie opgenomen.

De beschouwde wegen zijn gekoppeld aan het Nationaal •wegen Bestand (NWB) versie
200212. Het resultaat is een ·koppelingstabeldie· aan de opdrachtgever is overgedragen.
Deze tabel is niet op de bijgevoegde diskette opgenomen.

4.2. Overzicht kaarten

De ...resu1tatel'l zijn. samengevat .. in ~n.aantal kaarten .•. In ..deze risico-atlas zijn de
nêivolgenc:lel<~artenopgenomen -.Gelet op het .geringe aantal waargenomen transporten
iiS·afgezien van .~arten ffiEtt de transp()rtintensiteit. van. toxische gassen en toxische
vloeistoffen.
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4.3. Telpunten

Tabel 2 toont een overzicht van het aantal telpunten onderscheiden naar provincie.
telduur en teljaar. Het aantal punten in deze tabel is voor autosnelwegen per rijbaan
afzonderlijk opgenomen. De locatie van de telpunten wordt getoond in kaart 1. De tabel
"Telpunten" op de diskette bevat de kenmerken van de teipunten.

4.4. Wegvakken

Op kaart 2 zijn de wegen weergegeven waarvoor met tellingen de transportstroom
gevaarl~"ke stoffen is bepaald. In de tabel "wegen" op de diskette zijn de gegevens van
deze wegvakken opgenomen. Tabel 3 toont de totale lengte van deze wegvakken. De
wegvakken zijn onderscheiden naar wegbeheerder: Rijk, provincie af gemeente. Slechts
voor een klein deel van de wegen niet in beheer bij het rijk of de provincie zijn tellingen
verricht. In tabel 3 is een vergelijking gemaakt met de werkelijke landelijke lengte in 2002
en de lengte van de getelde wegvakken. Het blijkt dat voor. de rijkswegen ongeveer 88%
van de wegen een inventarisatie van het transPort is uitgevoerd, voor de provinciale
wegen 24%.
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4.5. Vervoersintensiteit en -prestatie

De op basis van de tellingen geschatte vervoersintensiteiten (aantal beladen
bulktransporten per stofcategorie per jaar) zijn per onderscheiden wegvak opgenomen in
de tabel 'Vervoersintensiteit" op de diskette. De kaarten 3 toten met 5 geven een
indicatie van de omvang van het vervoer op de. onderscheiden wegen voor de totale
vervoersintensiteiten voor de categorîeên brandbare vloeistoffen (LF) en brandbare
gassen (GF).

Met de vervoersintensiteiten de gegevens betreffende de weglengte zijn het jaarlijks
aantal vót. beladen voertuigkilometersen .het aantal· tonkilometers berekend. Voor de
stofcategorieën LF en LT is een belading van 23 .ton, voor GPeen belading van 21 ton
(GF2 25 ton) en voorGTeenbelading van 6 ton (GT1 1 ton) verondersteld. De tabel
"Vervoersprestatie" op dedlskétte bevat de basisgegevens. Het landelijk. overzicht wordt
getoondinlabêl4 enS.

Uit de tabellen volgt dat het transport van brandbare vloeistoffen en brandbare gassen
het merendeel van het transport van gevaarlijke stoffen omvat. Brandbare vloeistoffen
vormen ongeveer SOOk van de vervoersprestatie en brandbare gassen ongeveer 14%.
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Provincie.................................... ,..•.................

Tabel Ttoont de vijf mogelijke knelpunten voor het plaatsgebonden risico gedefinieerd als
locaties met aaneengesloten woonbebouwing binnen de 1(J'6contour.

Tabel 7.
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Tab$l 8 toont hEJtoppervl8kbinnen de 1~i 1&7 $n 1D"8 PR-contOUf'$n zonder te
comgei'Ein vOOrde:~,.vai1(j~. weg,. Er is· on~heid Q$maakt naar provincie en
wegbeheerder. Deze gEllJfWent$;qn opgenomen in de tabel "Oppervlak PR" op de
.di$kette~ . ... . .

.... .

19

.! ... .

G
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Overijssel
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wegvakken. Het resultaat van de berekening is opgenomen in de tabel "Resultaat GR" op
de . diskette. Op ~aart 7 zijn de (bijná ..)aandachtspunten van het groepsrisico
weergegeVénineen aantal categorieên.

Tabel 9· toont dekilometervakken. met eengroepsrisico groter dan de oriënterende
waarde onderscheiden naar provincie en wegbeheerder. Deze gegevens zijn opgenomen
in de tabel "Aandachtspunten GR"op de diskette. De mate van overschrijding van het
groepsrisico wordt uitgedrukt als de maximale factor tussen de berekende fN-curve en de
oriënterende waarde fN2: 10-2 voor meer dan 10 slachtoffers. Hiervoor wordt de rang
gebruikt. Dit is een logaritmische maat. Een rang van 0.0 betekent dat het GR ergens
gelijk is aan de oriênterendewaarde, maar deze niet overschrijdt. Een rang van 1.0
betekent dat het GR ergens tien keer zo groot is dan de oriênterendewaarde. Voor een
tabel met bijna~aandachtspunten wordt verwezen naar de tabel ·Bijna~aandachtspunten
GR" op de diskette.

Provincie !Weg
! 1 beheerr'Overi'ssel-~-"rR-~--'
Gelderland i P
Utrecht ! G

~
! R R028
IR R028
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omschrijving ! Begin r Rang ii . i ... t
t i

112120 0.17 !
23390 0.361----j
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5.Vergelijking met risicoatlas1997

5.1~Transportinten!liteit

Ta~r .10 tQont een vemelijkillg. tussen 1997 en 2002·van de verkeersprestatie van
g~vaarlijk~stoffen voor de wegvaKkenwaarvoor in~id~rt:lpporten een intensiteit is
vastgesteld. Er.is gE)bruikgemaakt .vande.nU~li~rdelengte van elk w~vak
volgens·.·dekoppelingi"l'l$t het. NWB.. Een vergelijking .·rnet deverkeersprestatie
gepresenteerdin de risiCQatlé$1997isniet m09E)lljk,·aal1geziénniet alle wegvakken uit
deiéatlasbij.h$tOpstellen van tabeL 10zijngébrUikt.Hetoverzicht toont alleen de
hoofdstofcatE)90rieên.

Degegevens]onèneellamame\@rt<>r'geveer14% van het transport van brandbaargas
in destofCêiltE)gorie••GF. V()()rbrancfbarevloeistoffen .·.isdeindeling van stoffen in
stofCêiltè9Orieênin19$9gewijz:igd,Poordezewijziging vallen numeer van de vervoerde
stoffen .in·st()f~~orieLF2inpl~svan .in.t.F1.DetotaJe verkeersprestatié voor
brand:ba~v1oeiStQffêntFis~tongéveer6% toegenórrlen.Het transport van toxische
gassen GT· is· .afgenomen~t oogéveer27% • en••vantoxisehe vloeistoffen LT is
afgenomen mat ongeveer. 42%, •••waarbij ·.··echterOpgemerkt·wordt dat het aantal
waarnemingenVElO deze stofcat~orièên geringis.

5.2. Plaatsgebonden risico

Tabel 11 tOPntde aandachtspuntenvoor het plaatsgebondenrisico zoals gerapporteerd
inde risicoBtlas1997.·ln de2etabel zijn de wegvakken cursiefweergegeven als er nu
~nPR...contourvan1~010..s~risgerapporteerd. OOk iSinde tabel aangegevenof er nu
geactualiseerde·gegevens.·beschikbaarzijn,
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5.~.Çroepsri$ico

Tabel 13 toont deaandachtspumen voor het groepsrisicogerapporteerd in de risicoatlas
1997. Voorde cursiefgemafkeerclekilometervakKenwordtmJgeen overschrijding van de
oriënterende waarde berekend.

r ProVinçie-~·-·-·-rRO.,ie·-
Gelderland 1 N303
UfrJ!çJJL._ ,_J N198 N212·~~lUl~~8fflef!!et.. __ ~ ~.__ ._.. _:Lo.Qgq_Q..09 i
Utrecht .: I N204 N204MonifOodnaarA12 2000; 0.02
Ûtreotit-~··---i·N224 ·-Reh$wc!;iJd(9n~atDekJ;iit-·----._~- ••....1000'10:"65-1
Utrecht ,.N225 I. LeersumnaarAmeroogeä(Leersumkm263- 100011.00 i
....·..··" · ·..·· I ········ ·1..·:?Z?1.."..............................•.........._.., C" •••••••••••••••••...•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...••••• i /
Utrecht ! N225 I L~et'$lJI11naarAmerongen (Amerongenkm 3300 [1.00 !

! 286-296 i
Utrecht !N225 N225Doom naatLeersum
Utrecht 1.N201 el"lf'laarVil1k$v§n-iJiiiöht~--..·~tN221 .._·
Utrecht !N221
Utrecht I GEM..UtreCht ..·..··_..···-..- ...r~R028 - ..

j utrecht lR028! UtreCht 1••R028
, Utrecht !R028
~~'--"~~~""'''''''-'
I Utrecht I R028
I""'utrecht . JN4(}2
LgtraCh! . ..FROO2 A?MaarsSef'lfilaarknRSf!ude!1!!i!! ..._~ Ä.

I·Utrecht rN230 N230.UtrechtNOOrdl"laarUtrechtBJauwka
[Utrecht ---"'TN122 N122UtraChtZuidi'laarUtrer:ht00st -_.
U1iecht ! N226 N226Woudfilibe ••·.nàarLeï.isdenZuid

~...lJJf!!f!.J:!L J..Ngg§..........•...!!g?ft, ../'!'lc!gJI<2!1§!lt;Q.!Jl!~LI!!.f!,f!!!§f!.!flf!!L .
!Utrecht !GEM RetIswoudenaarBarrtevek:lZlJid
Ut1r:Jcht ! N223 N223V~alZlJidnaar A12 --
Utrecht i·RQ12 A-120tJdemf -LlJnfflten 1()()() ! 0.92 1

LUtrecht lR02Z_...tA21k.[l~tte!l9a~L!g:t.pJ3ln$~rd --.~~~ .... 1000
! NooltI~Holland i N201 i029Di~dfJal$elaaf'l"o>Aansl. A27km94 1000 0.11
ZlJid-Hoiland i R015 11:Kfl.·,GorinChem.....> Pa· snelrecht 815000.26
Noord-Brabant j ROO4 34458

1.1714 !O·~1~...j
3200 I 0.01 i

65600 '0.21 i
66600 !0,61 !

•...... _.... _~. î R77~--.l.Y..~/o--Zi~kenh!JÎ~:f..lt!f!...:-:?..:!g,tIJ1[Shuj!L .......•_..~ .._ ..~7609.J...Q:.~§._J

Tabel 13. Kilometervakken met een groepsrisico groter dan de oriênterende waarde
volgens de ris/coatlas 1997

De meeste aandachtspunten voor het groepsnslco gerapporteerd in 1997 zijn nu
verdwenen. Voor de kilometervakken in de provincies Getderland en Noord-Holland was
toen sprake van een geringe overschrijding van de oriênterende waarde, die veroorzaakt
werd dooreen relatief gering aantal waargenomen transporten van GF3 op een
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Referenties
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2. AVIV
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1996 Notaris1eonormering vervoer gevaarlijke stoffen
(RN\iGS)
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1998 Handrelkingexteme veiligheid vervoer gevaarlijke
stoffen
VNG-uitgeverij Den Haag

1997 Handieidinglpo-Risicoberekeningsmethodiek
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Afkortingen

ACN
BlEVE
SF
SR
ST
IPORBM
IR
LF
LT
NWB
OW
PR

Adres CoOrdinaten Nederland
BoiJingljquidExpanding Vapour Explosion
Brandbaat·.gas
GroeP$risiço
Toxisch gas
InterproVinciaal ••Overieg Risicoberekeningsmethodiek
Individueel •.lisico
Brandbare· 'IIIoeistof
Toxische vlOeistof
NaoonaaLwegen Bestand
Oliênterende·waarde
Plaatsgebonden risico
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Begrippen

BLEVE: Boiling UquidExpanding VapourExplösion. EenBLEVEis de fysische explosie
vaneen •onder drukaal'lwezigevloeistof of tot Vloeistof verdicht gas door het bezwijken
van een omhulling, waardoor (een gedeelte van) de expanderende vloeistof vrijwel
instantaanovergaat ·indf;lmpVOrrh .: Bij brandbare· vIOêi$toffengaat dit meestal gepaard
met .een· vuurbal.. Het· bezWijken •••van <de ··omhullingkan ·veröörzaakt zijn door een
mechanischebeschadigingöfdoor verhittingval1 hervat, waarbijin het laatste geval een
stijging van de dampdruk en vaák een· verzwakking van. het materiaal van de omhuHing
optreedt.

Extërne véiligheid: Extërl1eveiligheidbetreftde risico's voer de omgeving veroorzaakt
door het transport van gevaarlijke stoffen over de weg.

Fakkelltoot'tsbrand: Een brand die optreedt bij directe ontsteking van continu
uitstromeoo···(tot·vloeistof·verdicht)··gas.

GEVl~nummer: Nummer voor gevaarsindicatie van de vervoerde stof. Dit nummer wordt
öp·het··öranjè oord vèrl1'lèkf dattranspörten· van gevaarlijke.·stoffen verplicht zijn te
voeren.

Grenswaarde: Een grenswaarde. geeft het milieukwaliteitsniveau aan dat ten minste
l1'IoetWördenbereiktöfgenandnaafd.DegrensW8ardemoet· door het bevoegde orgaan
bij de uitoefening van zijn bevoegdheden in acht worden genomen.

Groepsrisico:·· Het·· groepsrisico (GR) ·isdekansper jaar .dat· tenminste een groep
mensen van een bepaalde·groottehet·slachtoffer is van een ongeval. Het GR wordt
meestal weergegeven ineen .grafiek waarin op de horiZontale as het aantal doden N
staat en op de verticaleasdecumulatievekansfper jaar op een ongeval waarbij N of
meer· doden vallen. Voor exterl1eveiligheidis •het GRde kans per jaar per kilometer
transportroute ..dat .aengroep· van tien of meerpet$onen . in··de omgeving van de
transportroutein één keer het dodelijk slachtoffer wordt vaneen ongeval op die
transportroiJte. Vöörinteme· veiligheid is het GRgedefinieerdvoor een groep van één of
meer .personen.

Hoofdwegennet: Wegen die onderdeel uitmaken van de nationale hoofdinfrastructuur
zoals gedefinieerd In het Structüurschema Verkeer en VervoerSW-Il.

IPO:lnterProvinciaaIOverieg.

IPORBM:IPORisico Berekenings Methodiek ..De risicoberekeningsmethodiek ontwikkeld
binnen het IPO A74 project voor het evalueren van de externe veiligheidsrisico's.

IndiVidueel riSico: Het· individueel risico (IR) heet nu plaatsgebonden risico (PR).



Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen 29

Interne veiligheld:lnteme veiligheid betreft de veiligheid op een\Ntl~.aISgeVOlg van het
zwaar .verkeer .en·.het vervoer.van.gevaarlijke .stoffen op die weg. DeveHigheid is
gerelateerd aan moge'ijke slachtoffers onder weggebruikers en .wordt weergegeven met
een. verwaçhtingswa~!f(:ieef)~ngroepsrisico.ln .ditond~J'Zoekis de analyse van de
interne. vailigheidsrisiÇ9's·bepet1<t.tot.he1.vervoer vfiln·.gevaartijke ·stoffen.

Kema"en (kencijfers): De verkeersveiligheid van wegen wordt uitgedrukt door middel
van kentallen (of kencijfers), zoals het aantalletselongevallen per voertuigkilometer, het
gemiddeld aantal dodelijke slachtoffers per letselongeval, etc.

Kwetsbare functie: Functies die gevoelig zijn voor exteme risico's en waarvoor
gezoneerd moet worden. Afhankelijk van de aard van de functie moet in meer of mindere
mate afstand worden .aangehouden tot de risioo-opleverende activiteit.

Letselongevallen: Verkeersongevallen waarbij één of meer betrokkenen letsel oplopen.

Letselonpvalsfrequentle: He1aanuaIJe1seJoogevalien op een wegvak gedeeld door het
aantal afgelegdevoertuigkik>metersopdat wegvak.

MeR: ••opellbaar.d()Curnent.in ••milieu~rapP~ •••waarin.de.milieugevolgen van een
voorsenomenactMteiten een aantalaltematieven daarvoor systematisch en objectief
worden·beschreven.

Oriinterende waarde: Gebruikt in de normstelling externe veiligheid voor het
groepsrtsico. De oriënterende waarde voor het groepsrisico is per km-route of -tracé
bepaald op 10-21 N2, dat wil zeggen een frequentie van 1Q-4ljr voor 10 slachtoffers, 1Q-6
Ijr voor 100 slachtoffers, etc. De oriënterende waarde geeft het milieukwaliteitsniveau aan
dat zoveel mogeUjk moet worden bereikt of gehandhaafd. Het bevoegde orgaan moet bij
de uitoefening van zijn bevoegdheden met de oriênterende waarde rekening houden.
Van de waarde mag slechts gemotiveerd worden afgeweken.

P"qUil-l~llWitSklaS$e:Aanduidingyanhetverdunnelldverrnogen van de atmosfeer
bij uitvoering van dispersie berekeningen. Zesstabiliteitklassenworden onderscheiden,
te weten A (instabiele atmosfeer) tot enmetF (zeer stabiele atrnosfeer).

Plaatsgebondenrisico:Hetplaats~()ndenri$ico (PR)isdeplaat$gebonden kans op
overlijden per jaar, ten gevolge van een ongeval meteen bepaalde activiteit (bijvoorbeeld
het transport van geVaarlijke stoffenQVerdeweg),dieeen(fictief)persoon loopt die zich
continu en onbeschermd op een. plaetsbevindt. Het PR wordt weergegeven in risico-
contouren ..Dltzijnlijnendiepuntenmetgelijkerîsico's met elkaar verbinden. Voorheen
indivîdueelriSico(IR).

Risico: De Qngewenste gevolgen •van een ·aetiviteit, verbonden met de kans dat deze
ziCh kunnen voordoen.
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Scenario: Veronderstelde loop van gebeurtenissen.

Stofcategorie.-indeling: SpeciflElkeindeling van stoffen· in een beperkt aantal
categorieên voor de risicoberekening c: Uitgangspunt .voor ·jndeling zijn de voor externe
risico's relevante stofeigenschappen, zoalsvlucht:lghelcj, brandbaarheid en toxiciteit

Trajectnota: Nota ter vOQ!'bereicjing\iOOr besluitvorming (Tracébesluit over omvangrijke
infrastructurele projectEm).

Uitslromingsfrequentie: .De k.ansper voertuigi<iI()01eter(of per jaar) dat door een
ongeval een •uitstroming van meerdan tOOkg optreedt.

VeJ'Wachting~, ••rde:DeNerwaçhtingsW$8rc1eishet gerniddeldaantal doden per jaar,
het gemiddeld aantal geW9fldenperj$8rofdeg~mjddeldemateriêle schade in guldens
per jaar vooreenlocat~(bijvoorbeeldeenkilometervak.,eenwegvak of een route).

VN~nummer:lntemationaalstofidentifieatienummer. Hiermee wordt een speci~ke stof of
stofgroep aangeduid.· Oitnummer wordt op het oranje bord vermeld dat transporten van
gevaarlijke stoffen verplicht zijn te voeren.

Weertype of weerklasse: Representatieve combinatie van stabUiteitklasse en
windsnelheid.

Wolkbrand: Snelle verbranding van een brandbare gaswolk na vertraagde ontsteking,
zonder drukopbouw.
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1. Situeringvande telpunten
2. BeschotIWdêWégen
3. Transportintensiteittotaal
4. Transportintênsiteit.·brandbate.gassen
5. Transportintensiteitbrandbarevloeistoffen
6. Plaatsgebondenrisico

(Bijhá·)aàldachtspu"têngroep$r1siCO

OP.de.Kaarten311m 6 .zij~ail~n debescnouwdewegeo. (in beheer van rijk, provincieof
gemeente)endenietbeSchOuwde~jkswegenafgédruKtNietbeschouwde provincialeof
gemeentefijkewegen,die\y&lopdêkaarten l,2en7zijnafgedrukt, zijn nu vanwege de
duidelijkheidvanhetkaartbêêldnietopgenomen.
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Bijlage 1. Beschrijving tabellen

De gegevens zijnopgel1Omeo in eeoMicrosoft. Excel·spreadsheet. Deze spreadsheet
bevat zes basistabellen met onderstaande inhoud.

Vérvoel"$intensiteit

0ll1.!c~ri.ooP"_.•, ~._~. .__,;._••_...,~ ~.._ _~.__ ~
[)(a~lplJfl~J'l\llaar hettransportysngevaarlijke stofl9n is i
waa enomen. !
oe'<NEl9V~kké~\A!aaI'VOOrmetdéwàEirnemingeneen .

Detran$portintensjtei{~~~~t~nt~~~&~~~~~~~··-······I
voor elk vak. !
DeafStàndtotdeER~J1touren vogt~!!5~\@l<~_~ ••••.__~~i
~1l()pgtevanhetGRvoor elkkil0mEltervakwaarvoorhet GR is t
oorakeoo. !

ebiedénvoor elk vak.

Wegen

Daarnaast zijn er tabellenopgenotnen met afgeleide infOrmatie. Tevens is de hulptabel
VN-stofcategorie opgenomen· ••·mei ••c:ié< koppeling ,tU$$en ,.•het VN;..nummer en de
stofcategorie .

..!!~.!... , ~.!:!!'Îj!I!!l , , ==1
Ve!'VOe'fSPrestàtie .[)(a\!elY~~pr~~levoof<:Je on~~chelden stotcategorieên i

\IOorell<we•Vakmkilometétlir éntOl'lkilbrnetérrr. 1
AandaChtsplJntenGR Dékil~m~tétvakkenmètéér19toépsri$ioogrotèr dan de I

otiêIiterandewaardé: I

_&and~Ch~unt~P~'::~',"~ ..Qp....'!!é9vakkEID.méteenPR~rtc!'':Ifu!ä'l1o:e ~riroter dano..:.q;~"J
Bijna-aarn;lachtspuntenGR Deldl()metervakkènmeteengrQePsrisieo:groter dan 10% van i

, maarkléioerdandeoriênterendewaarde. !
Bijna-aandaChtspuntenPRDe~kkénmetèenPR-öOntourVan 10-7 fJrgroterdan 0.0 i
.~",;.~ ~ •.........._ ~~ _ .._•._.~..!!L~mP.!:;9.2!?lgy!..Y~!t1fr6 •.1!Jl~~...ä~)].0·12_· __ _._ _ __ .1

kPR .'Hefo... ...l'\tIak"aflli~PR~ntolJrenVClOr el~ak. i
K lintuSSènVN~nummerénstotca orie. i



Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen 33

1. Telpunten

DetélbeiTelpunten bevat de volgende informatie.

Veldnaam Toellchtin

~ -~-~--~~-~~---~~~~~~~--J
Verwïstnaar het onderI' ort. i

~ ~:rSPUI'lt I
o ==RijbaanQPWpende hm (asw) i
A :;:Rijt»aEln~opendehm (asw) !
.~ S,§J?-!!!!Î!!s!~~n~!.~!~r9J~~L_ ·1

I

~tab~rbevatatleteIPlJntèngédéfinîeerd als de punten waar door een waarnemer het
tran~porti$g~tèld.Op$()lllrnîgeloeatîesis doortweewaamemers geteld, bijvoorbeeld
voorde afzonderlijke rijbanen vanautosnelwegen of voor de afzonderlijke wegen van een
gtootkruispunt. Decoördlnatertvan deze telpuntenzijndan(nagenoeg) identiek.

In.depnwinciêGelderlandis .•op vier télpuntE,IDhetlran~portin principe vanaf 6:00 tot
22:00 iJur\Naargenomen (in.depraktijk enigszins korter wegens· invallende duisternis).
Hetbetraftdeaf'zonderiijkerijpanenvan de A28tussenEIspêèten Epe en de A15 tussen
DodêWaard en •.Ochten. Deze telpunten zijn afzonderlijk in de tabel opgenomen per
voorgenomen waamemingsperiode van 8 uur (de periode is korter wegens invallende
duisternis). In de provincie Zuid-Holland is op twee telpunten het transport gedurende 24
uur waargenomen. Het betreft de afzonderlijke rijbanen van de A15 tussen Charlois en
Kp. Vaanplein.
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De tabel Wegen bevatde volgende informatie,

lroeliebti
!Te«$li~09k0Pgenomen inde tabel 1
ITra~rténRe$U!J_p_R. __ '_'_~"_~"",1
i i

IVeJ\lllij$tnaar«wspronkelijkewegvakdat !
n~,,!g~fin,eerd~~.clQebruiktisvoordedefinitie.. J

·proèCti5"--·- IntemAVIV 'ectnummer : V~tnaarhetondèfliwend rapport. I
WegvaldD Identificatienummerwegval< ! In onderliggendrapporttoegekend !

!identlficatienummer. !
'I KOmtwegvak voor in de IJ = JliI... !
risicoatfas1997? IN. ="'ee !

I Z '" Zelfde (voorZeeland) !._-~~-----L . . _~ ._! X = Nee!y'oorNO.2rd.-Holla:nd) .J
MatchProv ' Provincienaamrisicoatlas ! VetWijstnaar de provinde in de vorige !

1997 I èditievan de risicoatlas. î

r1dêntifieatienl.lmmerwegval< rVetwijstl1aafhetWegval<ID opgenomen
'rislcoatlas1997 !indêvorigeèditievande risico-atlas.

!Z:ol1dero~reel1$lemmingbevat dit veld
l·cléwaaroeGeen.

Pf6ViriClè----
Herkomst

l Omschrfvin
Uniekesleuteltëkstvoor elk
recOrd
,...,."'""',-_ .•.._...,...,.~......." ..•..•....•.-.--~._..""" •....•

Veldnaam
Slël.ItellD

MatchlD

PR6 Afl>tandwnafasvan de weg
·totdêPR..confuur van 1.01cr

_._.---.---.---~.-. -.-.--------l----------.------------.-.J
GR . g~~risifOberëkend? .! J . =Ja •... !

! N=Nee I
GF3 Aar"ltaly;aargenomen I !
~__ . . "". tra. ·ortenGF=t.WL __ ....._._.L_~~.c...2....._· ._.• -.----.----.---J
_WIl ~_hot I!~tl:==:.. li

IP = Provincie ,
j PG = I'rpVifl~en gedeeltegemeente "! ! G = Gemeente .

.....-.--------- ..--.--.-.--.-LY:!..-:.Wa..;.Î!~.ch~E.• .__...__. .l
Omschri'Vi vak I i
Wegnummer !.Nummervande.rijksweg of provinciale !

1 ·WfJ··.. --J
SoortiPORBIVI omschrijVinggehal1tëerde 1 () = Al.ItosnelWeg !

J
waardemet IPORBMvoor de ! 1 = Buitenbebouwdekom !

._.. ._..~..._.~. uitstroming~~=~ __J; _:~~h:~beOOUWd:~~:_. m __ ._.~

·-·t-·-·--·-·-·--·-·-·--~·~"···-"-·--·--·-·--··-·-·-~·!

Oe sleuteltëkst in het veId SleutellDis voor de meeste wegvakken opgebouwd uit het
VëldProjectlDen het veld· WegvaklO.Eenaantatwegvakkenzijn voor de risico-atlas
opnieuwgedefinièèrd. Deze wegvakken hebben .een SleutellO .dat begint met de tekst
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Atlas. Het betreft bijvoorbeeld wegvakken die in meerdere provincies zijn gesitueerd en
nu per pl"ovinciegesplitst zjjn. Voor deze wegvakken is in eert ·bèpaaldproject de
intensiteit bepaald en wordt dezelfde intensiteit gebruikt voor berekening van het risico in
een ander projecLDe indeling per>provinciebliJftgehandhaafd. In het veld Herkomst is
het corresponderende. SleutellD van dergelijke wegvakken opgenomen.

[)e.wegvakken.Zijn ••opg~nornen ••in.~n ••GIS~pplicatie voor.de ••0pcJrachtgevende provincie.
HierbiJ~nitltaltijdgebruikgemaakt vanhetNWB. Tijdens het opstellen van deze risico-
atlas zijnde vvegvakkengekOPpeld aan het Nationa~l.wegen Bestand (NWB) versie
2°0212. Tijdens .dez~kop()~lingbleek .•cUat.bij enkele wegvakken er meerdere
wegbe~rçI~zijn tOf:lQek~nc:tln hetveldWegbeheerNWBisd~aangegeven.

In derisicoberekeningwordt voor een wegvak slechts. één .IP()RBMcategorie gebruikt
voor deuitstromingsfrequentle'De~eeategorie is aangegeven in het veld SoortIPORSM.
Dît~lanvoorsommige wegvakken bestaande uit een gedeelten in beheer van een
provil1êÎe·en·.gemeenle

Devel(jenMVen. MTbevatten. de InhetonderliggenderlaPport toegekende metrering.
Dezernetr~~wordtgebruikt om de lOcatie vast te leggen van de bevolkingsgebieden
en dekilo!fleteryakken waarvoor hetgroepsrisico is berekend. Voor rijkswegen is hierbij
veelaFgebruik.gerna.akt ~n.de m~treringvan ••rijkswaterstaat, •voor zover in voldoende
detail beschikbaar. Voordel"liet rijksWegen is veelal een eigen metrering gebruikt.

Het •veldl..engte bevat clelengte van het wegvak zoals het iS opgenomen in de GIS
applicatieg$ffiaakt· voor deopdrachtgevendeprovinCie. Voorwegvakken die eigenlijk
over •de~rensvan depro~ncie~penisalleenhet .gedeelte •.binnen de aangeduide
provinçieOPgenomen. De lengte kan enigszins .verschillen van de lengte opgenomen in
d-efÏsicoatlas1997, omdat toen dit gegeven minder nauwkeurig is bepaald. Ook is soms
het begin .. of eindpunt van het wegvak net wat anders gekozen. De lengte van het
wegviiikiii1geleiduitde koppeling met het NWB is opgenomen in het veld LengteNWB.

In •hel. project. uitgevoerdvoorde>provincie. Flevoland ·isgeen berekening van het
groepsrisico uitgevoerd. De informatie in de velden MVen MT is niet verzameld. In de
and-el"eprojecten is voorsommigewegvakken •geengroepsri$icoberekend, hetzij omdat
er~n~eb0UWing dichlg~nOegopdeweg was of omdat er onvoldoende transport van
ge~r1ijk~stoffenis waaJ"genomen: Voor deze wegvakken zijn veelal de velden MV en
MTnietgevuld. Voor elRwegvsk. iswelhetveld .LengleNWB gevuld.

Bijeegaantalwegvakkel"l~an~utoS~lwegen wordt het risico berekend voor de
~n~ijke rijbanenend2laf'l1l!J~~ornm~rd. Deze wegvskkenzijn aangegeven met de
letiecAof o.aan heteindvsn. het VVégvakID. De A slaat hierbij voor de rijbaan in de
richting van aflopende metrering, de 0 voor oplopende metrering.

Irt de tabel bevat het. veld Match1997 een ailnduiding. of. het wegvak ook in de vorige
editie van de risicoatlaswas opgenomen. Als dit het geval is,dlan vormt de combinatie
van ·de velden MatchProv en MatchlD .de sleutel tol het vinden van het wegvak in de
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vorige editie. Zonder een corresponderend wegvak bevat het veld MatchlD de waarde
Geen.
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De tabel Vervoersintensiteit bevat de volgende informatie.

Veldnaam
SleuteliD

Toelichtin
Tekstis ook opgenomen in de tabel

Resul~at.~L .."_~_~.

W$9VskiD

WegNr

Met de gegevens. in de tabel Vervoersintensiteitkan door een combinatie met gegevens
uit de tabel Wegen met hetsleutelveld SleutellD de vervoersprestatie worden berekend.
Voor het onderscheid naar wegbeheerder is echter de extra informatie nodig opgenomen
in de tabel Vervoersprestatie.
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4.R.$$ultatenPR

De tabel Resultaat PRbevat de volgende' informatie.

Vtldnaam ! O:m$chrlvin
SleutéllD i UOiElkéSléuteitékstvoor elk record

'~""'':'':'''-.",,-~,<~·-~-b~,<·-~~,~..~~'.~.~.~:'_~"'-~"'-'''''''''--''''''''''---''
Provincie .··,Naam •.rovincie
ProjectJD rlnteI1lAVI'l ..proj~mer VelWij$t naar het onderliggend j

i f

w$QVakiD ..-. -'-'1.ldéOtifiCati'-••.-·-e"""n-um"""m-e"""r-weg"""i-.'vak--- .lnon<:lElrl~IlGHapporr-doo-.· .-r-A-v-'V---',i.·
! ti elldiaentifieatienummer.

VVégNr ! \lVegnufmner ...'•. '1.Num.me.rvandé rijkSweg of !
··PR6····..··H •••••• H ••••••• H •••• ·_··!..·AfStand··v~il'de··1(BrPR:oontour ..tOt..··..i.J?rQY!D~!.~!SL H •• H •• H •• H •• H •• H •• H ••••••••••••••••• ··1

! hefhal"tvandé ....•.m' •....•.•.•. i !
! A~tan9Ylllllde1()-7eR--contourtot !
! hethartvand~we ..••m ..... .. !
IAfStand van de 1{)-8PR"COotourtot !
! hethal"tvaode \lil m !
! Categorie IR voor weergave op 1 : PR6geiijkofgroter dan 25 m !
! kaart 2 : PR61<1einerdan 25 m I
! I,'. 3:P.R7 .••.ge.l.il.·•.k..O.... fgroterdan 50 m !.i! .4 : PR7k1einerdan 50 m !

I... . . . . 1..~;~=~::i~e~~o~~~n200m I
..bmächri·vi-·--·....+'5ITïsëiï{\ïiïî-~VÉv~k-·_~-----È·..~·B!..._ ....··~--_ ..·_·_·_·...._..1

Toefichti
Tekst is ook opgenomen in de tabel .
~ ell Vervoe~nten~~!Ï!:.._ ..__ J

!

Uit ~e tabel kunnen de (t>ijna--)aandachtspunten voor hetPR·. worden geselecteerd.
Tevens kan door eencombinatiemet9egevens uit de tabel Wegen met het sleutelveld
SleutellD hetruimtebes1aQ binnen een contour worden berekend.
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5. Risuitaten GR

De tabel ResultaatGR bevat de volgende informatie.

KmvB
KmvE
Rang _.---

f·Ornschri·vin I Toelichtin
l.UniéknlJmmerVOO/"elkrE!COrd.... l •__._L_.m ~.mm ..__
! Uniekesleuteltekst voor elkeweg 1.Tekstis oO!<opgenomeninde tabel
! ... '.:....> .... ·enVervoerslntensiteit
!.N$an1[>,roVÎllcÎEt

u

! IntemAV1V..projectnummer
!
!Identificatienummerwegvak

jWegnummer

i Dmschrï i vak

In het ptojêCt voor de provincie Flevoland is geen berekening van hetgroepsrisico
uitgevoerd.

De tabel ResultaatGR bevat aHekilometervakken waarvoor een groepsrisico groter dan
nihUisberekend.DeliggingVan herkilometa~klsinde tabel aangegeven in de velden
KmBegin.en KmEind,vOlgenS ••••de.metrerin~ .•~pgenomen •••in de definitie van het
betreffendewegvakindeveidenMV en MT; De omvang van het GR wordt weergegeven
in het veld Rang. Door het afbreken van een wegvak tijdens deberèkening metlPORBM
kan er in deze tabel een extra kilometervak aan het eind van een wegvak zijn
opgenomen.

Met de gegevens uit deze tabel kunnen de (bijna~)aandachtspunten van het GR worden
afgeleid. De coördinaten van dekilometervakken die als (bijna~)aandachtspunt zijn
geldentificeerd :zijn in de GIS--applieatie voor elke provincie opgenomen. In de kaart
behorende bij deze atlas :zijn dekilometervakken als punt weergegeven. De COördinaten
zijn·!n de tabellen hiema opgenomen.

De mate van overschrijding van hetgroepsrisico wordt uitgedrukt als de maximale factor
tussen de berekende fN--curve en de oriënterende waarde fN2 = 10-2voor meer dan 10
slachtoffers.

Onderstaande figuur toont een fN-eurve en de normlijn. Dit Is een dubbel logaritmische
figuur. Het aantal slachtoffers is met verticale gridlijnen aangegeven van 1 via 2, 3 ... 10,
20, 30, 100, 200 naar 1000. De cumulatieve frequentie is met horizontale gridlijnen
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aangegeven van 1.0 10-9, 2.0 10-9, 3.0 10-9,... , 10-8 tot 10-3 Ijr. De maximale
overschrijding is bij 120 slachtoffers en een frequentie van3;0010-6ljr. 'Deoriênterende
waarde bij 120 slachtoffers is 10-2 I (120 x 120)= 6.94 10-7 /jr. De factor voor
overschrijding is dan 3.00 10-6 16.94' 10-7 •.•= ..4.3. De gehanteerde rang is een
logaritmische maat. De rang hier is 1olog(4.3) = 0.64.

Groepsrisico per km transportroute
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6•••Bevolking$loeaties

De tabel Bevolkingslocaties bevat de volgende informatie.

Ve
Volkcounter
$l$UtellO --~

ns!~r1~nd t§l~.rLj
Inondetliggend rapport door AVIV !

end identificatienummer !
I Nummer van de rijksweg of provinciale !
e. ~~_.-.~.~...,..-.--,,---"""._ •.••.•._-------~-~

~
I

~ Uniek nummer ~r Wègvak_ID_', , !

! R '=Rechts 1
L =Links !

j W :::Woningen I
k1= Industrie !

'K = Kantoren I
~

!

De. bebouwingsgebiedenzjjn opgenomen· als rechthoek in de GIS-applicatie voor elke
provincie. De ligging van het bebouwingsgebied voor de berekening met IPORBM is in de
tabel aangegeven in de velden BeginM en EindM, volgens de metrering opgenomen in
de definitie van het betreffende wegvak in de velden MVen MT.
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7.Vervoersprestatie

De tabel Vervoersprestatie bevafdevofgende .informatie die grotendeels afgeleid is uit
eerdere tabellen. Aangezien deinforrnatie in deze tabel gebruikt wordt voor een overzicht
van ..de p~tatie. onderscheiden naar. wegbeheerder ••it; .een .lNegvak met meerdere
wegt:>ijhèerders hier. gesplitst PaarOrnbevatdezetab~lrn~r •records dan de tabel
Verv6el'SlntenSiteit. De~ngteyahèll«$ob)Wegvakis.ei(luit de koppeling aan het
NWR

! Omschri'ving
! Unieke sleuteltekst voor elke weg
§
! Naam rovincie
tintem AVlV-projectnummer
!'vvegvaklD~~~~1Tdentifiéiitienum~merwegvak'-~-~~~
!

ProVincie
Pr~ctiO

WegNr

KmL.F1tlm
KmGT5

TonL.F1 tlrn
TonGT5

Voor de inhoud van de tankauto's worden onderstaande hoeveelheden gehanteerd.

( Stofc~orlé _m
L.F1
L.F2
LT1

InhOu~.:~~[~
23
23
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8. (Bijna-)aandachtspunten GR

De tabel Aandachtspunten GR·bevatde volgende informatie.

oor elk record
Unlèkesleutéltekstvoor elke weg

V~rwiistnaar het ond~I:!J§.~!1drapport~
i In opcieriiggendrapport door AV1V i
l t " 'al"ld identificatienummer. i

wegnummer 1 Nummervan de rijkswegof provinciale
~'._m __ '~".~.m ••__ • ._l !!.9_.•. . .

SoÖrtiPORBM t ~:~tgt~~:ir:erde waarde I ~ :~~f:n~~~wde kom
. uitstromingsfreQuentie i 2 ,.= Binnenbebouwdekom .

I 3 = Generiek i
B inkilometerväk-••-m-,----- ..-FVOPns ol'lderl" eïldïi-"rt.--·-j
EindkilametéNak m 1 Va' '.ens()l'ldérligQ!~p_ort_. ~
RDMx-coórdinaatmidden I. Voor weergaveop kaart.

~:~=~~inaatmidden--~--""I-v-oo-. ,-rwee-~rg-a-ve--o·-p-k-a-art-.------l,.
. kiJ()metèrvak 1
DematevanalV..lijkingvsnde j Getafvolgens logaritmischeschaal:
oriêntètendewaarde I -Rang -1 komt overeenmet0.1 maal

i deoriênterel'lde waarde.
I -Rang+1kOmtovereenmet 10maal .

__ _ _m__ L._.....•mm_ .•_.._....••_._..•__.•" -~.9.~-ori~!l!~!.lde waarq~._.m__ ._••_ .._.~
lF1 tfm GT5 .! Aantal volle transportenvoor I I

1cat orieLFl tfmGT5 fir i i
Oms~~!!M.fl9._gmschriivin9!!9~!__ , ....l....__ . ... .__ ....J

Provincie
~!~ID
wegvaldp

Naam vtnCle
_ lAte,!!AVIV-ero~.!!!!'!ll}'ler _ ..~m.

Identificatienummerwegvak

wegNr

-.;rf- - -
KmvE
MilCX

Rang

De tabel Bijna-aandachtspunten GR bevat dezelfde velden behalve de velden voor de
transportintensiteitLF1 i/mGT5.
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9. (i3ijna-)aandschtspunten PR

De tabel AandachtspuntenPR bevat de volgende intormatiEt

Veldnaam~~< Dmscl1r1vin !ToeJICh
SleuteilO UniekeSlEttJteltekstvoorelkeweg en in de tabel

,,_,__LLZ_:'~·~<_~•.~.. __m <_<_.We~3~nVéiVoe~!1~[lSi!eit ~__~._~._.jNaall'lOYlncle . . .. .. . .. l
IntemAVN ••.r<f etnummer Ve ..•••.< ··naarhetonderfend ra
Identificatienummerwegvak ; .ln on~r1iggengraPPortdOorAVlV <Ito~elldideritificatienurprneL--.-J

rNun1~\@1de ri:iks'Negofprovinciale j
1~:~· I
!R.:::f(ijk
IF<P.i;;Rij@:mgedeelteprovincie
IRG=F<ij~en9edeelte gemeente
f· P:::PI'OVÎlleie
i PG:;;PtoVlliêiéen gedeeltegemeente
!.G =Gerneénte

t
lw =~l'SOO!E

$OOrtlPORBM. Omschrijving~ehanteerdewaarde 10 =l\lJ~relweg
f metlPORr3lVfvoorde . : 1 .= Buitei'lbebouwdekom
i uitstromingsfrequentie !2 = Binnenbebouwdekom .
! . .. •• • • ..: . ! 3 =<Gel"leriek· l

.~!::~Q$l!~.~~.~:..l.b![lJ!~,~.~t~!t~~l$lml...."«" ..,_.~,"~,"_<.L9.gn!9ID:!..~J.!Q9 ...~~!1.~~..~:_ ...._..w •••~•.J
PR6'AtstandvaMflaSvandt:3wegtöfde I .•.... .• I

PR~cöntöurvan1.01(Hllrll'l I !
LF1 tlm GT5 IAantalvolletransportenvoor .. I I

ca~iel:LU[Ql§J:5Wl ..-"",,,,.- __L_,,_~_,,".,,,__. .--J
0m$ëhri'vi vak! j

PmVifl6i6-'-"
Pro'ectlD
ViegVaklD

wegnummer

wegbeheerder volgem;hétNV\IB

De tabel Bijna..aandachtspunten· PRbevatdezelfde velden behalve de velden voor de
transportintensiteitLF1 tlmGT5.
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10. Oppervfak PR

De tabel Oppervlak •PR· bevat de volgende informatie die grotendeels afgeleid is uit
eerdere tabellen. Aangezien de informatie in deze tabel gebruikt wordt voor een overzicht
van de prestatie onderscheiden naar wegbeheerder is een wegvak met meerdere
wegbeheerders ••hier. gesplitst. Daarom bevátdf;Jze tabel.meerrecords dan de tabel
R~ultaafPROe lengte van elk (sl.lb}wegvakisafgeleid .uit de koppeling aan het NWB.
Hetruimtebeslagis nietgeconigeerd voorde breedte van de weg .

.Veldllaam i Omschri'vin ToeUchtin
Slél.lteUD i UniekeS~euteftekstVOOfélké:e9 1.=~$eW~:=~~~~~~~ tabel

ProVil'lCié i Naam·· rovincie
prOjéCUD [Intern AVIV~projectnummer l~~~naar het onderliggend I
~.•~'~k1D .--. - i Identiooatienummer'Wegvak~'~"---~'l In onderiiggendrapportdoor AVIV '~l
. I . ..ekendklentfficatienummer. .

~r i Wegnummer Nummervan de rijkswegof i
~~heerSub+Béheerder\lande(sUb}weg~--R~vi~~ale~. -~--'-'-'-'-~~-1

i I P = Provincie i
~Ien"~··esubKiii""""·h=en9teNafi"de·i$UbiiiHkmf·m l..9.··~··~~~·t~~?!~ç.~.~p.J.."'''''''''''''''''''''-j
PRe· 1P.~flClyat1<:1~1fr6PR.,çontourtot I I

! hethartvande m !
Opp6 !Oppervlakvande1(T6PR-contour , !:~-~-~~.!~;r;:=t--"""---·--1

! .• 2 i I
PRe •.!Af$tandvan de1(tsPR-contourtot I
.. ...._. ..1 héthart van de ~~_ ....+~ ~m __ ••__ m__ •••_. __ ••••m~._ •...J
Opp81 Oppervlakvan de 10'8PR-contour I !

I [klri2] I, f
OmsChrijving ibmsd,rijViii~ak --'-~---l-~'--~-'--'-'--'--'~
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11..VN-stofcategorie

De tabel VN-stofcategorie bevat de volgende informatie.

i Toelichtin
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Bijlage 2. Stofcategorieën

GF Brandbare gassen: IMOG"flammabIegas"

AORlRIDklasse2.2, 2A;letterF, TF, FTC

GT Toxische gassen: LCao < 5.1Q4

·----·--l---.~·~·--·-v,,-"--·-Lê~~-----"·~-·----
I < 102 102-103 103-1Q4 1 1Q4-5.

.•• î GTO GTO GTO T GTO
GT5 G14 G13 GT2
GT5 GT5 GT4 GT3
GT5 GT5 GT5 GT4

Tkook

< 182
>273

253-273
182- 253

LF Brandbare vloeistoffen: Tflash< 334 (61°C)

LT Toxische vloeistoffen: lC50 < 5.103

P2Q < 101 101-102 102-103
<10 LT2 LT1
10 - 50 lT3 LT2 LT1 353 - 373 -I
50 - 20qL~ ..•_.L14 .~J:T3,,__ •.-L- LT2~._.j,-~...J.:!1...___..1~~-.~.§~_.!
_._.....::1QQL._.J:: T5~~+~~_J:!1...._..J.__...LT3 I. LT2 ~Q_:t:}23 J

.... > 72.Q.L~L :r6_~L_,,__LT5 ...__.l_.hI.1~~_L_~T3 <_~.v. __ J

Overige eategorieên

Gas,vloeistof,vast niet relevant
Vast, brandbaarmits niet explosief
Vast, vloeibaar, toxisch na contact met water
Vast, vloeibaar,brandbaarna contactmet water

GNR, LNR,SNR
SF
SlW,llW
SFW, LFW
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Categorie definitie en gehanteerde grootheden

Gas
Vloeîstof
Vaste stof
LCw
Tklit

Ti<odk

P20
Tflallh

Tkook < 293 K
Tkook > 293 Ken Tsmelt < 293 K
Tsmel!> 293 K
lC50-ihl- rat-1 uur [ppm]
kritiSChétel1iperatuurbijatmo$w!isChe druk [K]
kookiempéfatuur biJatmO$wliSChe druk [I'<]
darnp$penning •.bij ••20.QC •.[r'nbar]
V1amplltlt{1'<]
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Bijlage 3. IPORBM

1. Overzicht

Voor evaluatie van de externe veiljgtieid van het transport van gevaarlijke stoffen is de
rekenmethodiek IPORBMontwikkeid ·111 Hiermee kan het plaatsgebonden risico en
groepsrisico verOOttaaKtdöörnettranspol't berekend worden. De rekenmethodiekis
opgenomen in het vevoWegrapport Handreiking risicobepalingsmethodiek exteme
veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen over de weg [2].
InlPORI3Mbestaat desysteembeschrijvinguitdetyperingvan het traject, de lengte van
het traject,en· deaantalten transporten per jaar per stofcategorie. De fractie van het
transport die overdag plaatsvindtkanwordenöPgegeven.
De bevOlkingsdichthedenworden aangegeven in rechthoeken langs de route met een
uniforme dichtheid per rechthoek. Zowel de grootte van de rechthoeken, de afstand ten
öP'lichte 'lande weg,alsmedededichtheidzijninvoerparameters. Er kan voor de dag en
nacht een aanwezigheidsfractieworden opgegeven. De zes weertypes waarvoor de
berekening kan WOrdenuitgevoerd liggen vast, er is geen onderscheid naar windrichting.
De kans op· een bepaald weertype kan voor de dag- en de nachtsituatieworden
opgegeven. Voor. brandbare. stoffen kan een directe. en een vertraagde ontstekingskans
worden opgegeven voor grote· en kleine uitstromingen van gassen en vloeistoffen. Voor
de vertraagde ontstekingskans 'lijn twee berekeningswijzen mogelijk, de gebruiker kan
kiezen tussen een kans die wel of niet afhankelijk is van de passagetijd. De
ongevalsscenario's en de e1Jectberekeningenzijn.niet door de gebruiker tebelnvloeden.
Na hel invoeren van de basisgegevens en het stê'.lrtenvan de berekeningen worden de
resultaten gepresenteerd in de vorm van risico-contooren langs de route enfN-eurves per
kilometer. Oe fN-eurves kunnen tevens voor elke stofcategorie afzonderlijk worden
weergegeven.

2. Gebeurtenisbomen

Figuur 3.1 toont de gebeurtenisboom voor een ongeval met een druktankwagen geladen
met brandbaar tot vloeistof verdichtQê'.ls. Voor de berekening van het plaatsgebonden
risico wordt verondersteld dat het Qê'.lsaltijd ontsteekt. Voor de berekening van het
groepsrisico wordt vertr~deontstekinggemodelleerd afhankelijk van de omgeving. De
kans op vertraagde ontsteking is een functie van het aantal personen binnen de
brandbare wolk. Voor een toxisch tot vloeistof verdicht gas wordt dezelfde
gebel.lrtenisboom gebruikt tot en met de tak type uitstroming. Het effect is een toxische
gaswolk.

Figuur 3.2 toont de gebeurlenisboorn voor een ongeval met een atmosferische
tankwagen geladen met brandbare vloeistof. De kans op directe ontsteking geldt voor de
stofeategorie LF2. Voor de stofeategorie LF1 wordt een 30 maal kleinere waarde
gebruikt. Er wordt geen rekening gehouden met vertraagde ontsteking. Het
dampgenererend vermogen van de vloeistoffen is gering, zodat er geen brandbare
gaswolk van enige omvang zal ontstaan. Voor een toxische vloeistof wordt dezelfde
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gebeurtenisboom gebruikt toten met de.tak type uitstroming. Het effect. is een toxische
gaswolk. Voor een vloeistof· die· zowet ··brandbaar. als •toxisch ·i$ worden de effecten
gecombineerd.

BLEVE
Wolkbrand

0.2
0.0 Geen

0.8 Fakkel

0.052 1.0 Wolkbrand

0.0 Geen
8.30 10-8

Al.itoSl1elweg 0.7 Geen

0~948 Geen

Figuur 3.1.IPORBM g(i)beurtenisboom uitstroming brandbaar gas druktankwagen

Plasbrand
0.15
Inhoud

0.87
Wolkbrand

Geen

0.13 Plasbrand
0.101 0.60

5.0m3 WOlkbrand

8.3010-&
Autosnelweg

Geen

0.25
0.5rn3

Geen

Geen

Figtiur3.2. IPQRBM gebeurtenisooom uitstromlngbrandbarevlbeistof atmosferische
tankwagen
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3.Q"gevêll$f~u~nti~ en kans op uitstromlng

IPORBM bevat standaard waarden voor de uitstromingsfrequentie van druk- en
atmosferische tankWagens voor drie wegtypen.Dezebasisgegevens zijn afgeleid in een
studie uitgevoerd in 1994. [3]···en< ••·sameogevat· .1n een handleiding [4]. De
uitstromingsfrequentie ..wordt . getoond ·10· tabel··· ·3.1.· .Door ·IPORBM wordt de
uitstromingsfrequentie voor atmosferisChe tankwagens gevraagd. De
uitstrommgsfrequentie voordruktankwagens wordt in IPORBM afgeleid uit de onderlinge
verhouding.

WègtYpe--~---'- _._--UÎtstl"Oming$~uentie ------
km

DrUk AtmosferiSçh
AUtosnelweg 4.3210"98.3816"9
Btiitêl'lbebol.lWdekom 1.2210"8 2.711&,8
.~~~.~!:!~..~~~.~!.~~~ " ~:.~..1Q:~ J.:.?~..1~__.._.
Tabel 3.1. UitstromingsfrequentielPORBM VOOrverschillendewegtypen

InlPORBM wordt de uitstromingsfrequentie .·gebruikt, omdat de totale (inclusief de
ongevallen zonder uitstroming) oogevalSfrêquentie van druktankwagens en
atmosferische tankwagens niet afte leiden is ••uit .de bestaande ongevallenregistratie.
Aangezien. de ongevalsfrequentiê van tankauto's niet bekend is, is ook de kans OP
uitstl'()n'1inggroter d~n 100 kg ondElrde v()()lVi~rde Vcin.~ .•Oflgeval met een tankauto,
nietbékend. ·lndegètOOndegebeurtenisbomerrÎ$de uitstl"omingsfrequentiegedefinieerd
aIS het ...pl"Oductvan eerl(rnOtOtvoertuig)ietselongevalsfJ"equentie en een kans op
uitstroming groter dan 100 kg. Deze kans op uitstroming is afgeleid uit het quotient van
de uitstromingsfrequentieen degerniddelde (motorvoertuig)letselongevalsfrequentie. De
uitstromingsfrequentie is bepaald •uit de casuïstiek, de kans op uitstroming hangt af van
welke ongevalsfrequentie wordt gebruikt. Door deze opzet van degebeurtenisbomen is
neflTK)gelijk eenlocatiespecifiekeanalyse uit te voeren, op de IJVijzezoals hiema wordt
toegelicht.

Bij ...het uitVoeren van een locati~pecifieke analyse wordt de motorvoertuigletsel-
ongevalsfrequentie afgeleid uit de bestaande ongevallenregistratie voor de te analyseren
wegvakken. De motorvoertuigletseiongevalsfrequentieishiergedefinieerd als de kans
per afgelegde kilometer~rrnee een motorvoertuig betrokken raakt bij een
letselongeval, waarbij ongevallen met lanSZat:lrn.verkeer niet worden meegeteld. De
gevondetl waarden voor de wegvakken worden vergeleken met de landelijk gemiddelde
Vll8jttden· in .~bel· 3.2-. De. uit$tfPmingsfrequentîeV9OJ' de wegvakken wordt vervolgens
bepaald door de landelijk gemiddelde uitstromingsfrequentie te vermenigvuldigen met de
verhouding tussen de locale en landelijk gemiddelde motorvoertuig-
letselongevalsfrequentie. Bij een locatiespecifieke analyse wordt dus verondersteld dat
de uitstromingsfrequentie een lineaire functie is van de letselongevalsfrequentie.
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we9iYPë-_·~-"m~_~~F-""OngeVal$ '-T~KansOPUjtströmll'l9 >~fookg
l~l.l~rttié'
1~,<1M9kn!1._ __,. Druk······ At!!~feri~~

8.3Ct10-8 0.052 0.101
3.601&,7 0.034 0.077
5.90 10-7 0.006 0,021

TabeI3.2.M()torvoertuig~t$(!longe"Ealsfrequentie(zonderongevallen met langzaam
verkeer)·••en.··\((ans••op ••lJit~rorning· voor.ve~chillende.~typen

4. Voorbeeldstoffen

.10 .IPQRBMzijn~tanda,rd$çenl:ll'Î()'sopgl9nomen voor de"~!'$chillende stofcategorieên.
Voor elkesfofcafegoriezijndeeffectberekeningen uitgevoerd voor een voorbeeldstof. De
"oorbeeldstofferlwol'denget900<tin ta~1 ~.3.

...!19,~~!!!9~,,!, ~j
Bral1dbareg-assen

VN-l'lummer .! StOfnaam f--..--. ---··-- ----·-·----- ·•..•·..··..··..·· ·..·-..·· id-- ..· ·---- ..- -..· ··· ·1
"-!

~

Toxische vloeistoffen

5. Meteorologische omstandigheden

De beschouwde weerklassen zijn over Nederland gemiddelde waarden. Er is gebruik
gemaakt van een uniform windrooster. Het wegvervoer vindt voor 80% gedurende de dag
en voor 20% gedurende de nacht plaats.
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--··--·Weerkla •• & -·---.·-I---.Ka.~•••oS -~1~-..-Ka.-n8---1
ulll-4dasse: windsnelheidida . nacht '

8-3.0 0.220 0.000
_____ 0_-1._.5_•..."-__._ _. _J"__ OJ@2_ .....9..149

0-5,0 . . !. 0.299 0.262
0-9.0 I 0.359 0.261

__ ~_ ...._E_-5_.0_.. .._~__.__ J .0.0_OO_._. 0.112---i
..__. _ ...._.._.__.F:1.:.~.. . .......,... ....0.000 __..1._ ..0.212... .1

Tabel 3.4. IPORBM meteorologische omstandigheden

Referenties

1. AVIV 1997 Handleiding.·1po-Risieoberekeningsmethodiek

2. VeVoWeg 1996 Handreikingrisieobepalingsmethocliek externe
veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen over de weg &
voorbeeldstudie
oeelnota 3 opgestelddoorONV Technica

3. AVlV 1994 Fundamenteel onderzoek naarkanscijfers voor
risicoberekeningen bij wegtransport gevaarlijke
stoffen
Rapport voor ministeries VROM en V&W

4. AVlV 1994 Handleiding risieoberekening wegtransport
gevaarlijke stoffen. Bepaling faalkansen
Rapport voor ministeries VROM en V&W


	JHO-112.V.04.D_02.pdf
	JHO-112.V.04.D_03.pdf
	JHO-112.V.04.D_04.pdf
	JHO-112.V.04.D_05.pdf
	JHO-112.V.04.D_06.pdf
	JHO-112.V.04.D_07.pdf
	JHO-112.V.04.D_08.pdf
	JHO-112.V.04.D_09.pdf
	JHO-112.V.04.D_10.pdf
	JHO-112.V.04.D_11.pdf
	JHO-112.V.04.D_12.pdf
	JHO-112.V.04.D_13.pdf
	JHO-112.V.04.D_14.pdf
	JHO-112.V.04.D_15.pdf
	JHO-112.V.04.D_16.pdf
	JHO-112.V.04.D_17.pdf
	JHO-112.V.04.D_18.pdf
	JHO-112.V.04.D_19.pdf
	JHO-112.V.04.D_20.pdf
	JHO-112.V.04.D_21.pdf
	JHO-112.V.04.D_22.pdf
	JHO-112.V.04.D_23.pdf
	JHO-112.V.04.D_24.pdf
	JHO-112.V.04.D_25.pdf
	JHO-112.V.04.D_26.pdf
	JHO-112.V.04.D_27.pdf
	JHO-112.V.04.D_28.pdf
	JHO-112.V.04.D_29.pdf
	JHO-112.V.04.D_30.pdf
	JHO-112.V.04.D_31.pdf
	JHO-112.V.04.D_32.pdf
	JHO-112.V.04.D_33.pdf
	JHO-112.V.04.D_34.pdf
	JHO-112.V.04.D_35.pdf
	JHO-112.V.04.D_36.pdf
	JHO-112.V.04.D_37.pdf
	JHO-112.V.04.D_38.pdf
	JHO-112.V.04.D_39.pdf
	JHO-112.V.04.D_40.pdf
	JHO-112.V.04.D_41.pdf
	JHO-112.V.04.D_42.pdf
	JHO-112.V.04.D_43.pdf
	JHO-112.V.04.D_44.pdf
	JHO-112.V.04.D_45.pdf
	JHO-112.V.04.D_46.pdf
	JHO-112.V.04.D_47.pdf
	JHO-112.V.04.D_48.pdf
	JHO-112.V.04.D_49.pdf
	JHO-112.V.04.D_50.pdf
	JHO-112.V.04.D_51.pdf
	JHO-112.V.04.D_52.pdf
	JHO-112.V.04.D_53.pdf
	JHO-112.V.04.D_54.pdf
	JHO-112.V.04.D_55.pdf

