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1. INLEIDING
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt door Peutz BV het
Brandonderzoek Metro uitgevoerd, DGTL-nummer 2.66.2.5017. Met het onderzoek wordt
beoogd uit brandscenario’s en kosteneffectiviteit af te leiden welke functionele en
prestatie-eisen voor bestaande ondergrondse metrostations gesteld kunnen worden.
Daartoe zal in detail worden onderzocht op welke wijze een eventueel op een bestaand
ondergronds station optredend brandscenario zich zal (kunnen) ontwikkelen.
Zowel in Rotterdam als Amsterdam is de brandveiligheid van de bestaande metrostations
eerder onderzocht. Het betreft studies uitgevoerd door respectievelijk AACMott MacDonald en Peutz/FMH. In deze studies is onder meer de effectiviteit van rooken warmteafvoer en rookschermen voor het verbeteren van de vluchtmogelijkheden
onderzocht met behulp van CFD-technieken. Onderzocht zijn daarbij onder meer alle
Amsterdamse metrostations, een representatief Rotterdams station (Eendrachtsplein) en
tunnelsegmenten. Uit deze onderzoeken is gebleken dat met de genoemde maatregelen
een significante verbetering van de vluchtmogelijkheden realiseerbaar is.
Met onderhavige studie wordt beoogd op basis van centraal vastgestelde uitgangspunten
een meer algemene uitspraak te doen over de (kosten)effectiviteit van dit soort
voorzieningen in bestaande ondergrondse metrostations. Het onderzoek heeft mede
daarom betrekking op onderling redelijk goed vergelijkbare ondergrondse metrostations.
Specifieke metrostations als Beurs (Rotterdam) en de Centrale Stations van Amsterdam
en Rotterdam zijn onder meer wat betreft bezetting en geometrische opbouw zeer
afwijkend en vallen derhalve buiten de scope van dit onderzoek.
Het onderzoek is opgesplitst in twee delen (fase 1 en fase 2). In het eerste deel van het
onderzoek (fase 1, hoofdstuk 1-5) is op basis van literatuuronderzoek en een bezoek aan
de metrostations vastgesteld van welke uitgangspunten in het vervolgonderzoek kan
worden uitgegaan. In het tweede deel (fase 2, hoofdstuk 6-10) van het onderzoek is
nagegaan op welke wijze een brandscenario zich ontwikkelt uitgaande van de
vastgestelde uitgangspunten. Daarbij is tevens beoordeeld op welke wijze de
ontwikkeling van een brandscenario positief beïnvloed kan worden met behulp van op de
stations te treffen bouwkundige en installatietechnische maatregelen.
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2. KARAKTERISTIEKEN METROSTATIONS
Bestaande metrostations wijken in bouwkundige uitvoering af van de manier waarop
doorsnee gebouwen als kantoren, scholen etc. worden uitgevoerd. Daarnaast zijn de
stations ondergronds gelegen. De karakteristieke opbouw van de stations is van grote
invloed op de brandveiligheid, repressieve- en ontvluchtingsaspecten, van de stations. In
het navolgende een beschrijving van deze karakteristieken.
Algemeen
De perrons bevinden zich onder maaiveld. Vanaf de perrons kan via één of meerdere
trapopgangen naar maaiveld of een verdeelhal gevlucht worden. Indien een verdeelhal
aanwezig is, ligt deze meestal onder maaiveld. Vanuit de verdeelhal dient dan middels
trappen naar maaiveld gevlucht te worden. In een aantal gevallen is het perronniveau
tevens middels een vide verbonden met de verdeelhal. In het navolgende wordt
aangegeven op welke wijze de uitvoering van de stations de ontvluchting beïnvloed.
Aantal vluchtmogelijkheden
De stations variëren in het aantal onafhankelijke vluchtmogelijkheden. Een aantal
stations heeft aan beide uiteindes van het perron een separate verdeelhal naar maaiveld.
Bij andere stations is sprake van een slechts één verdeelhal waarin één of meerdere
trappen vanaf perronniveau in uitkomen. Vanzelfsprekend is een groter aantal
vluchtmogelijkheden preferabel.
Doodlopende einden
Een aantal stations heeft grote doodlopende einden. Dit is ongunstig voor de
ontvluchting. Indien het brandende metrovoertuig zich naast de (enige) trapopgang
bevindt moeten alle evacués langs dit voertuig vluchten. Het alternatief is de tunnel in te
vluchten. Of de condities in de tunnel dusdanig zijn dat gebruik van de tunnel mogelijk is,
is met name afhankelijk van het toegepaste ventilatiesysteem. Zonder de toepassing van
ventilatie zullen de condities in de tunnel korte tijd na het ontstaan van de brand snel
slechter worden.
Trapbreedte
De stations variëren in de aanwezige trapbreedte. Hoe groter de beschikbare trapbreedte
vanaf perronniveau hoe sneller dit niveau leeg kan zijn bij een calamiteit. Dit geldt
vervolgens ook voor de trapbreedte beschikbaar vanuit de verdeelhal om op maaiveld te
kunnen arriveren.
Eiland-/kantperrons
In beginsel is er wat betreft de ontvluchting geen verschil tussen eiland- of kantperrons.
Wel kan de trapbreedte vanaf kantperrons groter zijn omdat de beide rijrichtingen elk
eigen trapopgangen hebben.
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Indien zich op een station in beide rijrichtingen een voertuig bevindt, ligt er in geval van
een eilandperron een perron tussen beide voertuigen in. In geval van kantperrons staan
de voertuigen op korte afstand naast elkaar. Als gevolg van deze korte afstand tussen de
sporen is er in geval van kantstations een groter risico op brandoverslag tussen
eventueel naast elkaar staande metrovoertuigen (beide sporen bezet).
Ligging verdeelhal
De stations kunnen een verdeelhal onder of op maaiveld hebben. Een station op
maaiveld betekent in het algemeen dat de ontvluchting vanaf het perron maatgevend zal
zijn voor de ontvluchtingstijd. Eenmaal op maaiveldniveau aangekomen zullen in het
station aanwezige personen het station relatief snel kunnen verlaten.
Een station onder maaiveld betekent dat eenmaal op verdeelhalniveau aangekomen de
mogelijkheid bestaat dat ontvluchtende personen bij de trapopgangen naar maaiveld
opnieuw moeten wachten. Aangezien er vrijwel altijd ook rookverspreiding naar de
verdeelhal op zal treden betekent dit een zwaardere belasting van de evacués door rook
en warmte.
Aanwezigheid vide
De perronniveaus zijn met de verdeelhallen verbonden via open trappen. Daarnaast zijn
in een aantal gevallen nog extra vides aanwezig. De afmetingen van deze verbindingen
tussen het perronniveau en verdeelhalniveau zijn mede bepalend voor het verloop van de
ontvluchting. Bij brand zullen de hete rookgassen naar boven stromen via de vides en de
trapopgangen. Daardoor zullen de rookconcentraties op verdeelhalniveau al snel te hoog
kunnen worden.
Resumé
De beschreven eigenschappen van bestaande metrostations hebben een significante
invloed op de beschikbare ontvluchtings- en repressieve mogelijkheden. Voorliggende
rapportage richt zich op de mogelijkheden de situatie op bestaande metrostations te
verbeteren door de toepassing van RWA en rookschermen. Voor deze, bestaande,
stations geldt dat het realiseren van dit soort voorzieningen slechts beperkt mogelijk is, of
slechts tegen zeer hoge kosten, als gevolg van de bestaande bouwkundige opbouw.
Voor nieuwe stations geldt dat met een verstandig bouwkundig- en installatietechnisch
ontwerp eenvoudiger een veilige, kosteneffectieve, uitgangssituatie kan worden
gecreëerd. Dit kan bijvoorbeeld door:
- in brede trappen te voorzien;
- te voorzien in beperkte doodlopende einden op perrons;
- te voorzien in beperkte loopafstanden op de stations;
- te voorzien in rookcompartimentering;
- toepassing van RWA;
- toepassing van rookschermen;
- het creëren van meerdere onafhankelijke vluchtmogelijkheden;
- het realiseren van een ruime vrije hoogte boven de perrons (rookbuffering).
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De dimensies van te treffen voorzieningen (trapbreedtes, maximale loopafstanden,
ventilatiedebieten etc.) welke benodigd zijn om een veilig ontwerp te realiseren, kunnen
in een vroeg stadium worden vastgesteld door het uitvoeren van risico- en
scenarioanalyses.

C 769-3-RA

8

3. CRITERIA VEILIG VLUCHTEN
In de opdrachtomschrijving wordt gesteld: ‘Gebruik de criteria voor het wel of niet kunnen
vluchten (begaanbare condities) uit het Bouwbesluit’. In het navolgende wordt ingegaan
op de criteria welke in het Bouwbesluit en direct gerelateerde Nederlandse richtlijnen
genoemd worden. Ter referentie is een beperkt aantal andere bronnen toegevoegd.
3.1. Bouwbesluit

3.1.1. Hoofdtekst en uitgangspunten
In het kader van het Bouwbesluit 2003 (hierna het Bouwbesluit) moet een ondergronds
metrostation gezien worden als een “overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer”.
Voor de betreffende functie worden prestatie-eisen gegeven ten aanzien van bijvoorbeeld
loopafstanden, vluchtmogelijkheden en deurbreedtes. Voor betreffende prestatie-eisen
wordt verwezen naar het Bouwbesluit.
De bouwkundige uitvoering van de stations voldoet vrijwel zonder uitzondering niet aan
deze prestatie-eisen1. De prestatie-eisen uit het Bouwbesluit zijn van toepassing op
gebouwen waarvan de vloeren zich op minder dan 8 m onder maaiveld bevinden. Ook
aan deze randvoorwaarde voldoet een aantal stations niet: de stations liggen dieper. Een
belangrijk deel van de stations valt dus buiten het gebruikelijke toepassingsgebied van de
prestatie-eisen uit het Bouwbesluit.
Het Bouwbesluit stelt geen “fysische” eisen ten aanzien van de condities die mogen
optreden in geval van brand. De eisen zijn gesteld op geometrische wijze (maximale
loopafstanden, minimale deurbreedtes etc.). Het is bekend dat daarbij is beoogd een
rookcompartiment met daarin brand binnen 0,5 à 1 minuut te kunnen ontruimen en een
gebouw binnen 30 minuten na ontstaan van de brand (zie onder meer toelichting bij
Bouwbesluit artikel 2.146 en de brandbeveiligingsconcepten). Daarbij wordt onderscheid
gemaakt in een ontdek-/waarschuwingstijd (maximaal 15 minuten) en de feitelijke
ontruimingstijd (maximaal 15 minuten).

1

Ter illustratie:
1.

2.

De loopafstand vanaf perronniveau tot rookvrij gebied (achter een rookscheiding of buiten)
kan groter zijn dan 150 m. Dit is aanmerkelijk meer dan de gestelde prestatie-eis van 30 m
(nieuwbouwniveau) en 60 m (niveau bestaande bouw).
Teneinde rookvrij gebied te bereiken dient in een aantal gevallen vanaf perronniveau een
hoogte van meer dan 8 m overbrugd te worden. Dit is meer dan de gestelde prestatie-eis
van 4 m (nieuwbouwniveau). Aan bestaande gebouwen wordt op dit aspect geen eis
gesteld.
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Hoewel de stations niet in alle opzichten voldoen aan de gestelde prestatie-eisen en niet
passen binnen de gebruikelijke randvoorwaarden is het wel mogelijk na te gaan of de
stations een gelijkwaardig niveau van veiligheid hebben of met welke maatregelen een
gelijkwaardig niveau gerealiseerd kan worden. Dit is mogelijk omdat de uitgangspunten
van het Bouwbesluit ten aanzien van ontvluchting bekend zijn (zie ook de navolgende
tekst).
3.1.2. Toelichting Bouwbesluit
In de toelichting op het Bouwbesluit wordt op twee manieren invulling gegeven aan
mogelijk aan het Bouwbesluit gelijkwaardige oplossingen waarbij ook wordt ingegaan op
de criteria met betrekking tot veilig vluchten. Het betreft de eisen gesteld aan nietbesloten ruimtes en de methodes genoemd voor het ontwerp van grote
brandcompartimenten.
3.1.2.1. Niet-besloten ruimtes
Indien een ruimte als niet-besloten wordt beschouwd, worden geen eisen gesteld ten
aanzien van de ontvluchting vanuit deze ruimte (loopafstanden, deurbreedtes). Deze
wordt als “buiten” en dus veilig gezien. Aan de navolgende criteria dient dan te worden
voldaan (ook in geval van brand):

•
•
•

de stralingsflux niet groter dan 1 kW.m-3(1);
de temperatuur niet hoger dan 45 °C, en
de zichtlengte niet kleiner dan 100 m.

Voor de onderbouwing van deze waarden wordt verwezen naar de onderliggende
rapportage [16]. De waarden kunnen als zeer veilig worden beschouwd en wijken af van
(zijn strenger dan) internationaal gebruikelijke waarden. Verder zijn de waarden van
toepassing op ruimtes welke bij brand langere tijd gebruikt worden voor ontvluchting. Aan
deze ruimtes worden immers geen eisen gesteld wat betreft loopafstanden en
deurbreedtes. In voorliggende onderzoek zal de vluchttijd vanuit de metrostations echter
beperkt zijn en zal de beschikbare vluchttijd getoetst worden aan de benodigde vluchttijd.
Betreffende criteria zijn onzes inziens derhalve erg streng voor de beoordeling van de
condities tijdens de ontvluchting vanuit ondergrondse metrostations in geval van brand.
3.1.2.2. Grote brandcompartimenten
Loopafstanden groter dan de in het Bouwbesluit gestelde prestatie-eisen kunnen in
voorkomende gevallen in het kader van gelijkwaardigheid worden toegestaan. Voor het
ontwerp van grote brandcompartimenten waarin bijvoorbeeld loopafstanden niet voldoen
aan de in het Bouwbesluit gestelde prestatie-eisen wordt in de toelichting van het

(1)

Bedoeld is een stralingsflux per m-2 i.p.v. m-3. Dit is een omissie in de tekst van de toelichting.
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Bouwbesluit verwezen naar onder meer [12]. Daarin staan de te hanteren
criteria/grenswaarden voor een veilige ontvluchting nader uitgewerkt. Conform de
betreffende richtlijn moet een ruimte kunnen zijn ontruimd binnen 30 s nadat één van de
navolgende criteria wordt bereikt:

•
•
•

rookvrije hoogte lager dan 2,5 m;
temperatuur rooklaag hoger dan 200°C;
zichtlengte naar lichtgevende voorwerpen minder dan 30 m.

De warmtestralingsflux wordt in belangrijke mate bepaald door de temperatuur van de
rooklaag. De eis aan de rooklaagtemperatuur (tot 200°C) kan resulteren in een maximale
warmtestralingsflux van ca. 2,8 kW.m-2 op hoofdhoogte.
3.2. Internationale richtlijnen
Ter referentie zijn in het navolgende verschillende in internationaal kader gehanteerde
beoordelingscriteria opgenomen.
3.2.1. NFPA 130
De NFPA 130 (‘Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems’) [10]
wordt uitgegeven door de National Fire Protection Association (US). Deze non-profit
organisatie heeft als doel het verhogen van veiligheid en doet dit onder meer door het
uitgeven van normen ten behoeve van internationaal gebruik. Deze worden veelvuldig
toegepast.
De NFPA acht in geval van brand de navolgende condities nog acceptabel:

•
•
•

zichtlengte 10 m naar lichtreflecterende voorwerpen;
warmtestralingsflux 2,5 kW.m-2 gedurende 30 minuten of langer;
concentratie CO 2000 ppm voor een paar secondes, 1500 ppm gemiddeld
over de eerste 6 minuten en 800 ppm gemiddeld over de eerste 15 minuten.

De toelaatbare blootstelling aan warme lucht wordt berekend op basis van een dosiseffect relatie. Ter indicatie: uitgaande van een blootstelling van 10 minuten wordt,
uitgaande van de in de NFPA 130 gestelde dosis-effect relatie, een luchttemperatuur van
ca. 65°C toelaatbaar geacht.
3.2.2. UPTUN
UPTUN [4] is een acroniem voor ‘Cost-effective, Sustainable and Innovative Upgrading
Methods for Fire Safety in Existing Tunnels’. Het betreft een onderzoeks- en
ontwikkelingsproject betreffende (brand)veiligheid in tunnels gefinancierd door de EU.
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In het kader van het UPTUN project is onder meer onderzoek verricht naar nog te
accepteren condities. Op grond van dat onderzoek worden de navolgende condities nog
acceptabel geacht:

•
•
•
•

zichtlengte groter dan 10 m;
temperatuur lager dan 60°C;
warmtestralingsflux lager dan 2 kW.m-2;
toxische gassen: model van Purser.

Met het zichtlengtecriterium wordt gedoeld op een zichtlengte naar lichtreflecterende
voorwerpen. Het model van Purser is onder meer beschreven in [7].
3.3. Analyse criteria veilig vluchten
In het navolgende wordt een voorstel gedaan ten aanzien van de bij het
vervolgonderzoek te hanteren criteria waarbij een veilige ontvluchting nog mogelijk wordt
geacht. Er wordt vanuit gegaan dat evacués onder de voorgestelde condities slechts
beperkt gehinderd worden bij de ontvluchting en er bij deze condities slechts een
beperkte afname van het vermogen tot zelfredzaamheid op treedt.
De voorgestelde condities zijn vergelijkbaar met of beperkt strenger dan de toelaatbare
condities zoals die via het Bouwbesluit gesteld worden aan de ontvluchting vanuit
besloten ruimtes (zie ‘Vluchten bij brand uit grote compartimenten. Bepalingsmethode
voor veilig vluchten’, [12]). Voorgestelde condities worden geacht tenminste voor de duur
van de zelfredzaamheidsfase toelaatbaar te zijn. Voor bestaande stations bedraagt deze
naar verwachting doorgaans orde 10 minuten (werkhypothese).
De betreffende criteria worden in voorliggend onderzoek getoetst op 1,8 m hoogte
aangezien de ademzone daar voor de meeste mensen onder ligt. Voor nieuwe stations
waarbij de ontwerpvrijheid nog aanwezig is zou uitgegaan kunnen worden van een
beoordelingshoogte van tenminste 2,0 m.
De in dit hoofdstuk genoemde waarden zijn in lijn met de waarden genoemd in de NFPA
130 en ISO, PIARC en UPTUN publicaties (zie [1], [2], [4] en [10]). Ten behoeve van de
leesbaarheid zijn niet alle onderzoeken/rapportages geciteerd.
Warmtestraling
Zoals blijkt uit voorgaande is er enige variatie in de wijze waarop het criterium met
betrekking tot warmtestraling geformuleerd wordt. In het algemeen wordt er van
uitgegaan dat beneden een bepaalde drempelwaarde warmtestraling de ontvluchting in
beperkte mate hindert en ook beperkt schadelijk is (zie [1], [4], [7] en [8]). In het
algemeen wordt daarbij een drempelwaarde tussen 2,0 en 2,5 kW.m-2 gehanteerd.
Het is niet uitgesloten dat een drempelwaarde van 2,0 kW.m-2 à 2,5 kW.m-2 onvoldoende
bescherming biedt aan kwetsbare groepen in de populatie zoals kinderen. Aangesloten
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wordt bij thans in het veld gebruikelijke waarden. Het verifiëren van deze drempelwaarde
valt echter buiten de scope van het onderzoek.
Voorgesteld wordt derhalve uit te gaan van een drempelwaarde van 2,0 kW.m-2.
Temperatuur
De toelaatbare blootstelling aan warme lucht is afhankelijk van de vochtigheid van de
hete rookgassen. De warmteoverdracht vanuit vochtige lucht is groter dan vanuit droge
lucht. Zoals blijkt uit hoofdstuk 3.2 is er enige variatie in de grenswaarde welke gesteld
wordt. Voorgesteld wordt uit te gaan van een grenswaarde van 50°C waarboven een
ongehinderde ontvluchting geacht wordt niet mogelijk te zijn.
Zichtlengte
Voorgesteld wordt uit te gaan van een zichtlengte van 10 m waarboven een
ongehinderde ontvluchting wordt geacht plaats te kunnen vinden. De zichtlengte-eis
betreft de zichtlengte naar lichtreflecterende ofwel niet-lichtgevende voorwerpen (niet de
verlichting). Deze zichtlengte komt overeen met een zichtlengte van 30 m naar
lichtgevende voorwerpen.
Betreffende waarde past bij de afmetingen van een gemiddelde tunnel of, in geval van de
metro, de breedte van een perron (de breedte van een eilandperron bedraagt ca. 8 m).
Voorts is in acht genomen dat de op het station aanwezige personen onbekend met het
gebouw kunnen zijn. Het moet voor evacués dus mogelijk zijn zich te kunnen oriënteren.
Noot:
Voor kleinere ruimtes (betere oriëntatiemogelijkheden) en voor situaties waarbij evacués
bekend zijn met het gebouw worden doorgaans lagere zichtlengtes acceptabel geacht.
Voor ruimtes met weinig markante orientatiepunten kan het noodzakelijk zijn
orientatiepunten, bijvoorbeeld in de vorm van reflectoren, aan te brengen teneinde
orientatie mogelijk te maken.
Toxische gassen
De mate waarin toxische en irriterende gassen geproduceerd worden is met slechts een
zeer beperkte nauwkeurigheid bekend en bovendien materiaal- en scenarioafhankelijk.
Dit geldt ook voor het effect ervan op mensen. Het introduceren van het effect van deze
stoffen in het onderzoek verhoogt de nauwkeurigheid van het onderzoek niet. Een
praktisch uitvoerbare werkwijze is het stellen van een zichtlengtecriterium (rookdichtheid)
dat dusdanig conservatief is dat de bijdrage van toxische en irriterende gassen van
ondergeschikt belang kan worden geacht. In [2], [8] en [17] wordt gesteld dat een
zichtlengtecriterium van ca. 10 m in dit kader voldoende conservatief is. Het verifiëren
van deze aanname valt buiten het kader van het onderzoek.
Naast bovenstaande blijkt uit metingen aan de loopsnelheid [15] dat bij een zichtlengte
van 10 m (overeenkomstig een extinctiecoëfficiënt van 0,2-0,3) de loopsnelheid van
evacués slechts in beperkte mate afneemt indien de rook wel irriterend van aard is.

C 769-3-RA

13

Opgemerkt wordt tenslotte dat in het Bouwbesluit (Toelichting niet besloten ruimtes) en in
direct aan het Bouwbesluit gerelateerde richtlijnen [12] ook geen criteria betreffende het
aspect toxiciteit worden omschreven.
Noot:
Met het stellen van slechts een zichtlengtecriterium wordt niet gesuggereerd dat het
stellen van stringente materiaaleisen aan metrovoertuigen overbodig is. Een juiste keuze
van materialen met aandacht voor de producten die vrij komen bij verbranding van de
materialen is uiteraard zinvol.
3.4. Conclusie beoordelingscriteria veilig vluchten
Samenvattend wordt op grond van bovenstaande voorgesteld de navolgende condities
als criteria voor veilig vluchten te hanteren (beoordeeld op hoofdhoogte, 1,8 m):

•
•
•

warmtestralingsniveau niet hoger dan 2,0 kW.m-2;
temperatuur niet hoger dan 50°C;
zichtlengte naar lichtreflecterende voorwerpen niet lager dan 10 m.

Deze condities worden geacht tenminste voor de duur van de zelfredzaamheidsfase
toelaatbaar te zijn. Vooralsnog wordt er, als werkhypothese, van uitgegaan dat in de
zelfredzaamheidsfase de perronnniveau’s binnen 10 minuten ontruimd kunnen zijn.
Een overschrijding van betreffende criteria leidt in eerste instantie tot een verminderd
oriëntatievermogen als gevolg van slechter zicht. Bij toenemende rookdichtheid worden
evacués gehinderd door een combinatie van roet in de ogen, slijmvliesirritatie en
hoofdpijn. Bij verder verslechterende condities zal er sprake zijn van sufheid,
desoriëntatie en eventueel pijn aan de huid als gevolg van de warmtestralingsbelasting
en ademnood als gevolg van de optredende luchttemperaturen (convectieve
warmteoverdracht). Een overschrijding van het warmtestralingscriterium is daarbij
kritischer dan een overschrijding van de criteria voor zicht en temperatuur.
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4. CRITERIA REPRESSIE EN REDDING

4.1. Bouwbesluit
In het kader van het Bouwbesluit moet een ondergronds metrostation gezien worden als
een “overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer”. Voor betreffende functie worden
prestatie-eisen gegeven. Doelstellingen van deze eisen uit het Bouwbesluit zijn het
beheersbaar kunnen houden van een brand, het veilig kunnen bestrijden van de brand en
het eventueel kunnen redden van personen door de brandweer.
Over de achtergrond en de uitgangspunten van deze prestatie-eisen is weinig bekend.
Beoogd is waarschijnlijk onder meer:

•

dat een voor de brandweer veilige bestrijding van brand mogelijk moet zijn
met het materieel zoals beschikbaar bij inzet van de brandweer aangevuld
met preventieve voorzieningen als brandweerliften, noodverlichting,
blusleidingen etc. en;

•

dat bij het redden van personen niet te grote afstanden behoeven te worden
afgelegd door met rook gevulde ruimtes.

Met de uitvoering van de stations wordt echter niet voldaan aan de gestelde prestatieeisen. Er is bijvoorbeeld geen sprake van enige vorm van brandcompartimentering.
4.2. Overige Nederlandse regelgeving
Het is gebruikelijk dat bij gebouwen met een grote inzetdiepte (meer dan 60 m) voorzien
wordt in droge blusleidingen. Deze “eis” kent geen wettelijke basis. Wel is, op hoofdlijnen,
op grond van de gemeentelijke Bouwverordening een toereikende bluswatervoorziening
en een goede bereikbaarheid vereist alsmede voorzieningen om communicatie tussen
hulpdiensten mogelijk te maken.
4.3. UPTUN
In het kader van het UPTUN project worden de navolgende condities voor de inzet van
de brandweer nog acceptabel geacht [4]:

•
•
•
•
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temperatuur lager dan 100°C;
warmtestraling lager dan 5 kW.m-2;
geen limiet aan concentratie toxische gassen i.v.m. adembescherming;
zichtlengte groter dan 7 à 15 m of gebruik van warmtebeeldcamera’s.
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4.4. Analyse criteria repressie en redding
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een goede inzet van de brandweer
mogelijk te maken is op grond van de ons beschikbare relevante informatie, het
Bouwbesluit en daaraan gerelateerde regelgeving, niet eenduidig vast te stellen.
De volgende overwegingen zijn te maken:

•

Het normatief brandverloop (zie ‘Brandbeveiligingsconcepten’) gaat er van uit dat een
gebouw binnen 30 minuten na het ontstaan van de brand ontruimd moet kunnen zijn.
Het normatief brandverloop gaat er van uit dat bij de inzet van de brandweer
(=30 minuten na ontstaan brand) nog redactiviteiten plaats vinden.

•

Het normatief brandverloop gaat uit van een brandverloop waarbij bij aanvang van de
inzet van de brandweer (=30 minuten na ontstaan van de brand) de gemiddelde
temperatuur in het brandcompartiment ca. 850°C bedraagt (standaardbrandkromme).
Op dat moment zullen zich naar verwachting, in het bedreigde brandcompartiment
weinig overlevenden bevinden. Onder deze condities zal inzet van de brandweer in
het compartiment met de brand ook niet mogelijk zijn.

•

Bij het arriveren van de brandweer bij het bedreigde brandcompartiment (in een
doorsnee gebouw voorzien van rookcompartimentering) kan de binnen het
brandcompartiment aanwezige rookcompartimentering bezweken zijn (Bouwbesluiteis: 20 minuten brandwerend, criterium afdichting).

•

De toelichting van het Bouwbesluit bij artikel 2.185 (‘Loopafstand’, onderdeel van
afdeling 2.20 Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand) stelt onder meer:
“Dit artikel heeft als doel te voorkomen dat de brandweer te grote afstanden moet
overbruggen om met geredde mensen een veilige plek te kunnen bereiken of met het
gangbare materieel een beginnende brand te blussen. Wat het laatste betreft kan
men bijvoorbeeld denken aan praktische beperkingen die zijn gesteld aan het aantal
aan elkaar te koppelen brandslangen.”
Dit geeft aan dat een deel van de vereiste preventieve voorzieningen als doel heeft
de bestrijding van brand mogelijk te maken.

•

Een brand in een metrostation (perronniveau) zal naar verwachting beperkt blijven tot
het station. De kans op branduitbreiding naar andere stations of naar bovengelegen
gebouwen is, gezien de op de stations toegepaste materialen, zeer klein.

•

Het is heel goed mogelijk dat na overschrijding van de in paragraaf 2.4 genoemde
criteria zich nog overlevenden in het station bevinden. Betreffende criteria worden
gesteld om ongehinderde ontvluchting mogelijk te maken, het zijn geen
letaliteitsgrenzen.

Tenslotte wordt opgemerkt dat op de perrons grote personenaantallen aanwezig kunnen
zijn. Het redden van achter gebleven personen in het bouwwerk, indien nog aanwezig, bij
aankomst van de hulpdiensten is nauwelijks uitvoerbaar. Doorgaans zal derhalve de inzet
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van de hulpdiensten na aankomst in eerste instanties gericht zijn op de bestrijding van de
brand welke een bedreiging vormt voor eventueel nog op de stations aanwezige
personen.
4.5. Conclusie criteria repressie en redding
Het voorgaande overwegende lijken de volgende conclusies gerechtvaardigd:

•
•

de inzet van brandweer moet mogelijk zijn bij een beginnende brand;

•

de voorschriften uit het Bouwbesluit hebben niet als doel redding van
personen uit een door brand bedreigd compartiment altijd (of liever voor ieder
brandscenario) mogelijk te maken;

•

het is teneinde te voldoen aan het in de Bouwregelgeving gestelde
veiligheidsniveau uit oogpunt van repressie niet noodzakelijk voorzieningen
te treffen anders dan in hoofdzaak:
- een goede bluswatervoorziening;
- een goede bereikbaarheid;
- goede communicatiemogelijkheden;
- afdoende noodverlichting.

redding van personen door de brandweer betreft: redding van personen die
zich bij een kleinere brand in het bedreigde compartiment bevinden en bij
een grotere brand redding van personen die zich buiten de directe
gevarenzone bevinden;

Voornoemde voorzieningen worden expliciet genoemd in de bouwregelgeving. Naast
deze voorzieningen kunnen gezien het specifieke karakter van de stations aanvullende
voorzieningen noodzakelijk zijn om een repressieve inzet mogelijk te maken, zoals de
aarding van de (spanningsvoerende) derde rail.
Gezien het bovenstaande worden ten aanzien van repressieve aspecten en redding in
het vervolgonderzoek geen criteria gesteld. Wel zal een beschrijving gegeven worden
van de condities welke aanwezig zijn op het station tijdens de brandweerinzet (vanaf
15 minuten na ontstaan van de brand).
Brandweerinzet wordt nog mogelijk geacht onder de navolgende condities:

•
•
•
•

temperatuur lager dan 100°C;
warmtestraling lager dan 5 kW.m-2;
geen limiet aan concentratie toxische gassen i.v.m. adembescherming;
zichtlengte groter dan 7 m of gebruik van warmtebeeldcamera’s.

Daarbij wordt opgemerkt dat het gebruik van adembescherming met zich mee brengt dat
een individuele hulpverlener slechts een beperkte tijd aaneengesloten in het bouwwerk
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aanwezig kan zijn, e.e.a. afhankelijk van het gebruikte materieel. Door de brandweer van
Amsterdam is voorts opgemerkt dat zij warmtebeeldcamera’s slechts gebruikt voor het
zoeken naar warme plekken en niet ter compensatie van verslechterd zicht.
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5. ONTWIKKELING BRANDVERMOGEN
In het navolgende hoofdstuk een overzicht van de, in overleg met de
begeleidingscommissie, in het onderzoek toegepaste brandcurves. Ter referentie
worden voorts een aantal experimenten en elders toegepaste ‘designcurves’ gegeven.
5.1. Experimenten
Er zijn vrijwel geen full scale brandproeven aan ouder metromaterieel uitgevoerd waarbij
is getracht een indicatie te verkrijgen van het brandvermogen dat daarbij vrij komt. Eén
proef (in een tunnel) is uitgevoerd in het Europese Eureka onderzoek ([11]). In
betreffende proef is de ontwikkeling van het brandvermogen van een ouder rijtuig met
een modern interieur bepaald. Ondanks de grote noodzaak en relevantie voor het veld
zijn uit recent Europees onderzoek (UPTUN, ETNFIT) geen nieuwe experimentele
gegevens betreffende het brandgedrag van metrovoertuigen verkregen.
Naast de Eureka proef is door het GVB Amsterdam informatie verstrekt ten aanzien van
voor de stad München uitgevoerde brandproeven aan relatief oud metromaterieel.
Daarbij is tenminste één full scale brandproef uitgevoerd (niet in een tunnel). Beide
metingen zijn opgenomen in de navolgende figuur.
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Figuur 1: Brandontwikkeling metrorijtuigen; metingen
Bij de proef uitgevoerd voor München heeft ontsteking plaats gevonden door het
ontsteken van een kinderwagen gevuld met winkelwaren. Bij de Eurekaproef is het rijtuig

C 769-3-RA

19

twee keer ontstoken. In een eerste proef kwam de
het gebruik van 0,7 kg isopropanol. In een tweede
6,2 kg gebruikt. Het brandvermogen bleek daarbij
groeien. Deze werkwijze kan een verklaring zijn
uitgevoerde proeven.

brand niet tot ontwikkeling ondanks
proef (binnen ca. 15 minuten) werd
vrij snel na de ontsteking sterk te
voor het verschil tussen de twee

Bij de Eureka proef wordt opgemerkt dat door verschillende auteurs verschillende
maximale brandvermogens worden gegeven. Afhankelijk van de interpretatie van de
meetgegevens en de gevolgde berekeningsmethodes wordt een maximaal vermogen van
ca. 25 tot ca. 35 MW gehanteerd.
Recente uitgevoerde proeven aan relatief sober uitgevoerde treinstellen [5], [6] laten
voorts zien dat het optreden van ‘flash over’ mogelijk is. Ook de proef in München laat na
10 minuten een abrupte en sterke stijging van het brandvermogen zien. Blijkens de
proeven is in deze fase van de brand een toename van het vermogen te zien van ca. 3,5
tot 4,5 MW per minuut.
De vorm van de curves van beide experimenten (proef München, proef Eureka) blijkt, na
verschuiving in de tijd, in grote mate overeen te komen. De proef uitgevoerd door de stad
München lijkt gezien de wijze van ontsteken een realistischer weergave te zijn van een
daadwerkelijk te verwachten situatie.
5.2. Designcurves
25

•

•
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In het ETNFIT onderzoek worden
indicatieve designcurves gegeven. Twee
curves worden gegeven: één voor relatief
nieuwe rijtuigen en één voor oudere
rijtuigen:
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15 MW na 60 minuten;
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oud: lineair brandverloop tot 25 MW na 12-15 minuten. Betreffende curve
wordt gegeven tot 15 minuten.

Gezien de overeenkomsten met het verloop van de Eurekaproef lijkt de curve voor
oudere rijtuigen hoofdzakelijk gebaseerd op deze proef. De curves kunnen, hoewel dus
gebaseerd op een kleine hoeveelheid experimentele data, gezien worden als de in
Europees verband “meest recente inzichten” [9].
Door het ontbreken van experimentele gegevens is er slechts met een beperkte
zekerheid een “designcurve” op te stellen voor een metrovoertuig. In de navolgende
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figuur is daarbij ter referentie een aantal andere relevante designcurves voor
metromaterieel opgenomen. Een korte toelichting bij deze curves:

•
•

Rotterdam: bij eerdere studies in Rotterdam gehanteerde curve;

•

ETNFIT Modern en Oud: in voornoemde Europees onderzoek (ETNFIT)
voorgestelde curves voor nieuw en oud metromaterieel;

•

TNO RR A en B: door TNO voorgestelde curves (2 stuks) voor bestaand,
gereviseerd, materieel te gebruiken in Randstadrail. Betreffende curves
representeren de ontwikkeling van het brandvermogen uitgaande van een
gangbare respectievelijk een grote ontstekingsbron. Met deze curves wordt
dus een bandbreedte aangegeven;

•

BOM opdracht: de door de begeleidingscommissie bij aanvang onderzoek
vastgestelde curve.

Amsterdam: één van de bij eerdere studies in Amsterdam gehanteerde
curves;

Betreffende designcurves houden geen rekening met het optreden van brandoverslag
tussen rijtuigen onderling.
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Figuur 2: Designcurves
Wat betreft de zelfredzaamheidsfase is in feite het maatgevende scenario in deel I van
figuur 2 van belang. In principe zouden de bestaande stations (perronniveau) grofweg
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binnen 10 minuten na het arriveren van de trein leeg moeten kunnen zijn, het station
binnen 15 minuten. Inzet van de brandweer is te verwachten vanaf 10-15 minuten.
Onder andere als gevolg van de mogelijkheid tot brandoverslag tussen rijtuigen onderling
is het optreden van een relatief groot brandvermogen (>25 MW ) niet uitgesloten. Wat
betreft de repressieve fase zijn er derhalve grofweg drie gebieden aan te wijzen.
II.
Brandvermogen kleiner dan 10 MW
Bij een dergelijk relatief laag brandvermogen zal het betreden van het station
door de brandweer doorgaans mogelijk zijn.
III. Brandvermogen 10 MW-25 MW
Bij een dergelijk brandvermogen zal het optreden van de brandweer in sommige
gevallen wel en in andere gevallen niet mogelijk zijn. Dit zal hangt af van de
uitvoering van het station, de getroffen proactieve en preventieve voorzieningen,
de positie van het brandende voertuig, het moment van inzet etc. De ontwikkeling
van een dergelijk scenario is van belang. In eerste instantie kan inzet op
perronniveau mogelijk zijn terwijl later, als gevolg van omhoog stromende
rookgassen, de terugtocht geblokkeerd blijkt.
IV.
Brandvermogen groter dan 25 MW
Bij het optreden van een dergelijk brandvermogen zal het betreden van het
station door de brandweer doorgaans niet mogelijk zijn. Een dergelijk scenario is
daarom met name relevant voor het beoordelen van de effectiviteit van
schadebeperkende maatregelen als bijvoorbeeld brandwerende bekleding
(economische afwegingen). Het optreden van een dergelijk brandvermogen is
mogelijk bijvoorbeeld na brandover- of doorslag tussen rijtuigen.
Vanwege de beperkte hoeveelheid experimentele gegevens en het grote aantal
beschikbare designcurves zijn door de begeleidingscommissie twee onderscheidende
curves gekozen, een zich snel en een zich langzaam ontwikkelend scenario: curve ‘BOM
opdracht’ en curve ‘TNO RR B’.
De groei van het brandvermogen in de snelle brandcurve bedraagt na ca. 10 minuten
ca. 3,5 MW per minuut en na ca. 15 minuten 4,5 MW per minuut. Het optreden van ‘flash
over’ binnen het rijtuig ofwel een snelle groeifase wordt derhalve geacht verdisconteerd
te zijn in de groei van deze curve na ca. 5 minuten. In het langzame scenario is ‘flash
over’ expliciet meegenomen na 8 minuten.
Voor de repressieve fase is een vermogen van 20 MW als maatgevend vastgesteld.
5.3. Materiaalgebruik rijtuigen
Getracht is op basis van de opbouw van de diverse in gebruik zijnde rijtuigen na te gaan
op welke wijze de uitvoering van metrorijtuigen zich in de tijd ontwikkeld. M.a.w., mag
verwacht worden dat de brandontwikkeling van een modern rijtuig minder snel verloopt
dan van een ouder rijtuig. Het gaat daarbij om de vuurbelasting van de rijtuigen en de
brandbaarheid van de toegepaste materialen. Knelpunt in het onderzoek blijkt de
beschikbaarheid van gegevens over de opbouw en samenstelling van de rijtuigen. Op
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basis van internationaal onderzoek kan wel een aantal algemene opmerkingen gemaakt
worden.
In eerder onderzoek [17] wordt een overzicht gegeven van de vuurbelasting (totaal aan
brandbaar materiaal in een voertuig) van een aantal metro/light-rail voertuigen. Bij dit
overzicht wordt opgemerkt dat moderne rijtuigen niet per definitie een lagere
vuurbelasting hebben. Dit mede omdat in moderne voertuigen veel gebruik gemaakt
wordt van lijm welke in de berekeningen van de vuurbelasting in het algemeen niet wordt
opgenomen terwijl de bijdrage in de vuurbelasting significant is. Ook in [9] wordt de
conclusie getrokken dat voor nieuwere voertuigen niet per definitie kan worden uitgegaan
van een lagere vuurbelasting.
Wat betreft de te verwachten brandontwikkeling in de tijd is de vuurbelasting alleen niet
bepalend. Ook de noodzakelijke ontstekingsenergie van materialen, de
brandvoortplantingssnelheid, de verbrandingsenergie en de hoeveelheid rook welke vrij
komen bij verbranding zijn van belang voor de wijze waarop de brandontwikkeling plaats
vindt. Wat deze materiaaleigenschappen betreft worden moderne voertuigen (welke
voldoen aan DIN 5510) gunstiger ingeschat [17]. Ook in [9] wordt de verwachting
uitgesproken dat moderne voertuigen (welke voldoen aan DIN 5510 of EN 45545) een
gunstiger brandontwikkeling hebben dan oudere voertuigen. De in betreffend rapport
voorgestelde curves zijn opgenomen in figuur 2 (ETNFIT oud en modern). Bij deze
verwachting wordt door de auteurs van het betreffende rapport de kanttekening geplaatst
dat deze gebaseerd is op een beperkte ervaring met echte branden en experimenten.
5.4. Samenvatting

•

zelfredzaamheidsfase: snelle brand,
kwadratisch groeiend vermogen met
16 MW na ca. 10 minuten
(α=44,4 W.s-2);
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experimenten en diverse elders toegepaste
designcurves voor metromaterieel zijn door
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designcurves vastgesteld:
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•

zelfredzaamheidsfase: langzaam
groeiende brand, kwadratisch groeiend vermogen met 3 MW na ca. 8 minuten
(α=11,1 W.s-2) en het optreden van ‘flash over’ na 8 minuten;

•

wat betreft de repressieve fase (na 10-15 minuten) wordt rekening gehouden met
een vermogen van 20 MW. Een groter vermogen in de repressieve fase wordt wel
mogelijk geacht, een dergelijk scenario is echter met name relevant voor het
beoordelen van de effectiviteit van schadebeperkende maatregelen als bijvoorbeeld
brandwerende bekleding.
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6. UITGANGSPUNTEN FASE 2

6.1. Scenarioanalyse
Met behulp van CFD-berekeningen wordt de rookverspreiding in twee stations voor de
situatie met brand berekend. Nagegaan wordt op welke wijze een brandscenario zich
ontwikkelt uitgaande van de vastgestelde uitgangspunten. Daarbij zal tevens worden
beoordeeld op welke wijze de ontwikkeling van een brandscenario positief beïnvloed kan
worden met behulp van op de stations te treffen bouwkundige en installatietechnische
maatregelen als RWA en rookschermen.
In de verstrekte opdracht is gesteld dat rekening gehouden dient te worden met
functiebeperkingen in de loopsnelheid. Dit is afwijkend van de aanpak die het
Bouwbesluit en aanverwante regelgeving kent. Een in Nederland regelmatig gebruikt
model (maar geen directe regelgeving) voor het berekenen van de ontruimingstijd van
een gebouw is beschreven in ‘Brandbeveiligingsconcepten: gebouwen met een
publieksfunctie’. Dit model houdt rekening met een gemiddelde loopsnelheid van
ca. 1,6 m/s (ongehinderd, horizontale vluchtweg) en voor de capaciteit van een trap met
ca. 0,85 m/s (ongehinderd). Indien de bezetting toeneemt, nemen loopsnelheden in het
model af. De genoemde waarden zijn relatief hoog. Het model is onvoldoende
conservatief indien ook rekening gehouden dient te worden met personen met een
functiebeperking. Het gestelde uitgangspunt brengt ook met zich mee dat sprake zal zijn
van een gemengde populatie (snel en langzaam voortbewegende personen). Ook
daarmee kan binnen de doorgaans gebruikte vuistregels geen rekening gehouden
worden.
De ontruimingstijd van de stations wordt derhalve berekend met behulp van
ontruimingssimulaties (toepassing van het softwarepakket BuildingExodus). In dit soort
simulaties kan in detail rekening gehouden worden met de opbouw van de populatie. Bij
de berekening zal daarnaast rekening gehouden worden met de responstijd van
passagiers (zie § 6.1.2).
In eerdere onderzoek is door RET en GVB uitgegaan van 1.800 respectievelijk 1.700
personen verdeeld over het station en de voertuigen. Beide aantallen representeren de
bezetting in een drukke situatie.
Door de ontruimingstijd af te zetten tegen de als functie van de tijd berekende condities is
het mogelijk te beoordelen of verwacht mag worden dat in het betreffende scenario alle
aanwezigen het station kunnen verlaten. Voorts wordt inzicht gegeven in de condities
welke in het gebouw aanwezig zijn op het moment dat de brandweer arriveert en
gedurende de inzet.
Bij de scenario-analyse zal voorts van de navolgende gegevens worden uitgegaan.
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6.1.1. Modelstations
Op grond van het gestelde in hoofdstuk 2 en het met de begeleidingscommissie
gevoerde overleg zijn twee stations geselecteerd: een relatief ongunstig en een
gemiddeld. Op grond van de verleende opdracht wordt uitgegaan van een station met
eilandperrons en een station met kantperrons.
Oostplein, Rotterdam
De opbouw van het station
Oostplein te Rotterdam is
als volgt. Het station
bestaat uit een verdiepte
verdeelhal (ca. 4,5 m onder
Perron
maaiveld)
en
een
perronniveau
(ca. 8 m
Hal
onder
maaiveld).
Het
Perron
station heeft voor iedere
richting een kantperron met
een lengte van ca. 125 m.
Noord
Op beide perrons bevindt
zich aan één van de einden
van
het
perron
een
trapopgang naar boven met
zowel een roltrap als een
vaste trap. De trapopgangen van beide perrons komen uit in een gemeenschappelijk
verdeelhal. Deze verdeelhal heeft 5 trapopgangen naar maaiveldniveau.
Het station Oostplein, Rotterdam lijkt wat betreft de ontvluchtingsmogelijkheden relatief
ongunstig:

•
•
•
•
•

het station heeft een lang doodlopend eind;

•
•

de verdeelhal is relatief klein: deze zal snel met rook gevuld raken;

•
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het station heeft vanaf perronniveau relatief weinig trapbreedte;
het station heeft een grote vide tussen perronniveau en de verdeelhal;
de verdeelhal van het station is onder maaiveld gelegen;
de verdeelhal is lang: er moet een grote afstand door worden afgelegd om
maaiveldniveau te kunnen bereiken;

er is per perron slechts één vluchtmogelijkheid beschikbaar om het
perronniveau te kunnen verlaten;
het station heeft een lage vrije hoogte boven de perrons waardoor nauwelijks
sprake zal zijn van rookbuffering.
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Wibautstraat, Amsterdam
De opbouw van het station
Wibautstraat, Amsterdam is
als volgt. Het station heeft
Hal
Hal
twee verdiepte verdeelhalPerron
len (ca. 4 m onder maaiveld) en een perronniveau
Noord
(ca. 8 m onder maaiveld).
Het station heeft een
eilandperron
met
een
lengte van ca. 155 m. Op het perron bevindt zich aan beide einden een trapopgang, elk
naar één van beide verdeelhallen. De verdeelhallen hebben elk 2 trapopgangen naar
maaiveldniveau. Het station Wibautstraat, Amsterdam kan gezien worden als een
gemiddeld station:

•
•
•
•
•
•

het station heeft geen doodlopend eind;

•

er zijn twee vluchtmogelijkheden beschikbaar om het perronniveau te kunnen
verlaten (gesitueerd aan de beide uiteindes van de perrons);

•

het station heeft een lage vrije hoogte boven de perrons waardoor nauwelijks
sprake zal zijn van rookbuffering.

het station heeft vanaf perronniveau een gemiddelde trapbreedte;
het station heeft vides tussen perronniveau en de verdeelhallen;
beide verdeelhallen van het station zijn onder maaiveld gelegen;
de loopafstanden in de verdeelhallen zijn niet groot;
beide verdeelhallen zijn klein en zullen derhalve vrij snel met rook gevuld
raken;

6.1.2. Responstijd evacués

6.1.2.1. Achtergrond
Voor het beoordelen van de benodigde evacuatietijd is de zogenaamde responstijd, premovement time of wake-up time van belang. In voorliggende rapport wordt dit
samengevat in de tijd die zit tussen het moment dat de brand ontstaat en het moment dat
passagiers beginnen met vluchten. Deze tijd zal significant van invloed zijn op de
uitkomsten van het brandonderzoek metro.
De term responstijd of pre-movementtime suggereert dat passagiers na het ontstaan van
een brand niet in actie komen. Dit is echter niet het geval: het kan zijn dat passagiers na
het ontstaan van brand wel in beweging komen maar nog niet meteen beginnen met
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vluchten. Van belang is in ieder geval een marge te nemen in de berekende noodzakelijk
vluchttijd, dusdanig dat het eventueel aarzelende gedrag van passagiers meegenomen
wordt. Dit kan door bijvoorbeeld rekening te houden met een minimale responstijd.
Onderzoek naar het gedrag van mensen bij brand is complex en mede daarom beperkt
voorhanden. Van de responstijd is derhalve niet meer dan een inschatting te maken.
Ondanks de grote noodzaak en relevantie voor het veld zijn uit recent Europees
onderzoek (UPTUN, ETNFIT) vooralsnog nauwelijks nieuwe experimentele gegevens
betreffende de responstijd en het gedrag van mensen in ondergrondse railkunstwerken
beschikbaar gekomen. Onderzoek naar het menselijk gedrag bij brand betreft in het
algemeen de respons van evacués op een ontruimingssignaal waarbij geen rook- of
vuurverschijnselen zichtbaar zijn. Ook is regelmatig onderzoek gedaan naar de
ontruiming van woongebouwen bij brand. Het brandonderzoek metro betreft een scenario
waarbij, naar verwachting, de ontruiming na het ontstaan van brand zelfstandig op gang
zal komen, voornoemde onderzoeken zijn daarop beperkt van toepassing. Het onderzoek
in de 2e Beneluxtunnel (ontvluchting vanuit wegverkeerstunnel) laat zien dat betrokken
automobilisten niet begonnen met ontruimen voordat een gesproken woord
ontruimingsbericht werd afgespeeld (na ca. 5 minuten). In deze proeven was wel sprake
van de productie van rook vanuit een gesimuleerde vrachtwagenbrand. In ander
onderzoek werd een gemiddelde responstijd van 2,5 minuten gevonden op basis van
interviews na een brand met een grote rookontwikkeling in een hoog kantoorgebouw [14].
Verschillen tussen deze uitkomsten zullen onder meer veroorzaakt worden door:

•

de inschatting die evacués maken van de situatie in relatie tot de rook- en
vuurverschijnselen die worden waargenomen (de ernst van de situatie);

•

de binding met het te verlaten object: kantoorgebouw versus auto.

6.1.2.2. Te hanteren responstijd
In het navolgende wordt een voorstel geformuleerd voor de te hanteren responstijd
alsmede een motivatie daarvan.
Op grond van informatie van GVB, RET en de brandweer betreffende de aanwezige
meldsystemen en de wijze van doormelding wordt geconcludeerd dat veel van de in de
voertuigen en op de stations aanwezige passagiers eerder uit zichzelf zullen starten met
ontruimen dan na detectie en het bijbehorende ontruimingsbericht2. Te meer daar na het
afspelen van een ontruimingsbericht passagiers ook een bepaalde “verwerkingstijd”
hebben. De feitelijke responstijd is ook afhankelijk van de ontwikkeling van de brand. Een
zich snel ontwikkelende brand met een sterke rookverspreiding, zoals in onderhavig
2

Daarmee wordt niet gesuggereerd dat het verkorten van detectie en alarmeringstijd geen zin

heeft. Een brandscenario kan op verschillende manieren verlopen. Wanneer een brand snel
gedetecteerd wordt en er snel wordt omgeroepen kan dit er zeker toe bijdragen dat de evacuatie
bespoedigd wordt.
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onderzoek, zal de evacuatie sneller doen starten dan een zich traag ontwikkelende
brand.
Passagiers zullen een rijtuig dat brand snel willen verlaten. De passagiers worden
immers direct en van nabij geconfronteerd met rook (bevinden zich in dezelfde ruimte als
de brand). De in de aangrenzende rijtuigen aanwezige passagiers zullen korte tijd erna
volgen. Metroreizigers verblijven relatief kort in de voertuigen. Als gevolg daarvan zullen
ze weinig tijd nodig hebben daadwerkelijk met de ontruiming te beginnen, er is geen tijd
nodig een jas te pakken en aan te trekken of bezittingen te verzamelen of in te pakken.
Men heeft ook geen binding met, en is niet verantwoordelijk voor, het te verlaten voertuig.
Tabel 21 uit de BS DD240 geeft waarden voor de te verwachten responstijd in diverse
situaties (type gebouw, mensen slapen of zijn wakker, type alarmsysteem etc.). Deze
tabel is overgenomen in [14]. Op grond van deze tabel kan uitgegaan worden van een
responstijd van maximaal 3 minuten. Dit is de waarde die voorgesteld wordt voor:

•

aanwezigheid in een grote ruimte waar de rook en brand zichtbaar zijn voor
de evacués;

•

evacués zijn wakker maar niet bekend met het gebouw, alarmsysteem en
evacuatieprocedures.

Naar verwachting zal de responstijd in het rijtuig met de brand korter zijn (minder dan 1
minuut). In de overige rijtuigen zal, afhankelijk van de plaats van het rijtuig ten opzichte
van de brand, de responstijd 1-3 minuten bedragen.
N.B.:
Er wordt uitgegaan van een brandscenario met een brand die al voor aankomst op het
station begonnen is. Na aankomst op het station zal daardoor al binnen 1 minuut een
aanzienlijke rookverspreiding over het perron aanwezig zijn. Op grond daarvan mag
verwacht worden dat alle evacués binnen de gekozen tijdsduur van 3 minuten beginnen
met vluchten.
6.1.3. Scenario
In Nederland wordt bij het dimensioneren van brandveiligheidsvoorzieningen gebruik
gemaakt van het zogenaamde ‘normatief brandverloop’. Dit is een gestandaardiseerd
scenario en is onder andere relevant omdat het vastlegt op welk moment inzet van
brandweer verwacht mag worden. Ter referentie is dit scenario opgenomen in paragraaf
6.1.3.1. In voorliggend onderzoek is, i.v.m. het specifieke karakter van de stations,
uitgegaan van een alternatief scenario. Dat staat beschreven, en wordt toegelicht, in
paragraaf 6.1.3.2.
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6.1.3.1. Scenario volgens normatief brandverloop
Voor gebouwen met een brandmeldinstallatie wordt in het normatief brandverloop
uitgegaan van het scenario zoals opgenomen in tabel 1.
Tabel 1
Tijd [min]

Brandscenario volgens normatief brandverloop
Ontvluchting

Tijd [min]

Repressie

0-5

Ontdekkingstijd

0-5

Ontdekkings- en meldtijd

5-7

Alarmeringstijd

5-13

Opkomsttijd

7-30

Ontruimingstijd

13-30

Inzettijd

Bij het normatief scenario wordt opgemerkt dat personen in het rookcompartiment met de
brand direct na het ontstaan van de brand (tijd=0 minuten) beginnen met vluchten. De
5-7 minuten uit de tabel geldt voor personen in andere rookcompartimenten in hetzelfde
gebouw.
6.1.3.2. Scenario brandonderzoek metro
Het scenario zoals gehanteerd in voorliggend onderzoek is samengevat in tabel 2.
Tevens
wordt
aangegeven
op
welke
onderdelen
van
het
scenario
optimalisatie/verbetering mogelijk is.
Tabel 2
Tijd [min]
0-2

**

2-5
5 en later

Brandscenario brandonderzoek metro
Ontvluchting

Tijd [min]

Ontstaan brand en arriveren rijtuig op
station

0-2

Reactietijd evacués (perrons, voertuig)

2-7

Ontruiming

Repressie
Ontstaan brand en arriveren rijtuig op
station

*

7-15

Ontdekkings- en meldtijd
*

Opkomsttijd
*

15 en later

Inzettijd

*Betreffende waardes moeten als indicatie worden gezien, zie ook bijgaande tekst
**De 2 minuten is grove schatting, met een mankement kan een voertuig er ook langer over doen.

Toelichting responstijd
Zoals in voorgaande besproken zullen na het ontstaan van de brand op het station
aanwezigen niet direct beginnen met vluchten. Er wordt uitgegaan van een responstijd
van 1-3 minuten, afhankelijk van de positie van de evacués in de voertuigen
respectievelijk op het perron. Op dit punt wijkt het onderzochte scenario af van het
normatief brandverloop. Daarin start de ontvluchting direct na het ontstaan van de brand.
Toelichting ontdekkings- en meldtijd
In het normatief brandverloop wordt er vanuit gegaan dat ontdekking en melding van een
brand 5 minuten kost. Aangezien de brand 2 minuten voor het arriveren van het voertuig
op het station ontstaat dient er in eerste aanleg een totaal van 7 minuten te worden
gereserveerd. Vanwege deze 2 minuten zal er echter bij aankomst op het station vrij snel
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een aanzienlijke rookverspreiding aanwezig zijn. Derhalve is het mogelijk dat de
detectietijd in betreffend scenario korter is dan in het normatief brandverloop.
Bij een automatische brandmelding worden voorts de volgende stappen doorlopen:
- detectie;
- verwerking brandmeldcentrale;
- verwerking verkeersleiding;
- verwerking brandweer.
Door optimalisatie binnen deze keten kan de tijd tussen ontstaan van brand en het
arriveren van de brandweer verkort worden.
Naast doormelding via de vervoersmaatschappijen kan ook via mobiele telefoons
melding door het publiek plaats vinden. Ook in dat geval kan de totale ontdek- en meldtijd
mogelijk lager uit vallen.
Toelichting opkomsttijd
Doorgaans wordt van een opkomsttijd van de brandweer van 8 minuten uitgegaan (zie
brandweerzorgnorm, brandbeveiligingsconcepten). Locaal kunnen echter afspraken
gemaakt worden, of voorzieningen worden getroffen, waardoor de opkomsttijd gunstiger
uit valt. Daarin speelt ook de ligging van brandweerkazernes een rol.
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7. BRANDPREVENTIEVE VOORZIENINGEN
Met behulp van rookschermen en de toepassing van rook- en warmteafvoer zijn de
condities op de metrostations in geval van brand te verbeteren. Met behulp van CFD
berekeningen is de effectiviteit van de maatregelen onderzocht. In het navolgende is een
beschrijving opgenomen van de onderzochte voorzieningen alsmede de daarmee
gemoeid zijnde kosten (zie bijlage III), e.e.a. gecalculeerd door een
bouwkostendeskundige.
In Amsterdam bevinden zich tussen de stations vanuit de tunnelbuizen
vluchtmogelijkheden. Deze vluchtmogelijkheden kunnen benut worden als
ventilatiekanaal of nooduitgang. In voorliggend onderzoek is niet expliciet rekening
gehouden met deze voorziening.
7.1. Rookschermen
In de varianten met rookschermen is er van uitgegaan dat vides en trapopgangen tussen
perronniveau en verdeelhal volledig gescheiden zijn middels rookschermen met
uitzondering van de voorzijde van de trappen tot een hoogte van ca. 2,3 m. Gekozen is
voor een volledige scheiding tussen verdeelhal en perrons aangezien het een
haalbaarheidstudie betreft. Uit nader onderzoek van individuele stations kan in een
optimalisatie blijken dat met minder uitgebreide rookschermen de rookverspreiding ook
voldoende wordt tegengegaan. Wat betreft de kwaliteit van de rookschermen is
uitgegaan van schermen met een rookwerende kwaliteit (20 minuten brandwerend
getoetst op het criterium afdichting).
De kosten gemoeid met betreffende voorziening worden geraamd op gemiddeld
ordegrootte € 345.000,- per station. In het aantal m2 rookscherm dat toegepast wordt is
rekening gehouden met de aanwezigheid van vides op een aantal stations.
7.2. Ventilatie
In de scenarioanalyse zijn twee ventilatieprincipes onderzocht. Bij de gehanteerde
debieten is uitgegaan van hetgeen realiseerbaar (haalbaar) lijkt. Wat betreft de
afvoerposities is aangesloten bij de door Rotterdam en Amsterdam uitgevoerde studies.
Bij de beschreven ventilatieprincipes wordt lucht aangevoerd via de verdeelhallen van de
stations. Op deze wijze is het mogelijk deze verdeelhallen rookvrij te houden. Doorgaans
zal daarbij een luchtsnelheid van 1 à 2 m/s over de trapopgangen voldoende blijken.
Ventilatieprincipe 1 Oostplein: afzuiging via stuwluchtopeningen (figuur 3)
De ventilatie bestaat uit een afzuiging van 100 m3/s (ca. 360.000 m3/uur) voor iedere
stuwluchtopening. De stations staan via de tunnelbuizen met de naastgelegen stations in
verbinding. Vanaf deze stations wordt lucht aangevoerd (zie onderstaande figuur). Voor
het klimaat in de verdeelhal en op de perrons is het voordelig ook schone lucht via de
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verdeelhallen aan te voeren. Door de ventilatie op de naastgelegen stations ook in te
schakelen kan de aanvoer van lucht via de tunnelbuizen gestuurd worden. In de simulatie
is er vanuit gegaan dat 25% van de totaal afgevoerde lucht via de tunnelbuizen wordt
aangevoerd, hetgeen betekent dat 150 m3.s-1 via de trapopgangen wordt aangevoerd.
Betreffende verhoudingen kunnen in specifieke gevallen geoptimaliseerd worden. Een
aanvoer van meer dan 150 m3.s-1 is in verband met de luchtsnelheden over de trappen en
op verdeelhalniveau niet in alle gevallen haalbaar.
Stuwluchtopening

100 m3/s

100 m3/s

100 m3/s

100 m3/s

via trap
Perronniveau

25 m3/s
Station

Tunnel

25 m3/s
Station

Tunnel

Station

Figuur 3: afzuiging via stuwluchtopeningen
De kosten gemoeid met het treffen van deze voorziening worden geraamd op gemiddeld
ordegrootte € 300.000,- per station.
Ventilatieprincipe 2 Oostplein: afzuiging via kanalen nabij trapopgang (figuur 4)
De ventilatie bestaat uit een afzuiging van 100 m3/s (ca. 360.000 m3/uur) nabij de
trapopgang en 150 m3/s via de stuwluchtopening aan de oostzijde van het station.
Betreffende lucht moet vanaf de trapopgang bijvoorbeeld door nog te realiseren kanalen
worden afgevoerd. De stations staan via de tunnelbuizen met de naastgelegen stations in
verbinding. Vanaf deze stations wordt lucht aangevoerd (zie onderstaande figuur). Voor
het klimaat in de verdeelhal en op de perrons is het voordelig ook schone lucht via de
verdeelhal aan te voeren. Door de ventilatie op de naastgelegen stations ook in te
schakelen kan de aanvoer van lucht via de tunnelbuizen gestuurd worden. In de simulatie
is er vanuit gegaan dat 60% van de totaal afgevoerde lucht via de tunnelbuizen wordt
aangevoerd, hetgeen betekent dat 80 m3.s-1 via de trapopgang wordt aangevoerd.
Betreffende verhouding kan in specifieke gevallen geoptimaliseerd worden.

100 m3/s

Afzuiging bij trapopgang

100 m3/s
via trap

60 m3/s

150 m3/s

100 m3/s

110 m3/s

Figuur 4: afzuiging via trapopgang Oostplein
De kosten gemoeid met het treffen van deze voorziening worden geraamd op gemiddeld
ordegrootte € 375.000,- per station.

C 769-3-RA

32

N.B.: Hierbij is nog rekening gehouden met een afzuiging van 100 m3/s. Later is gebleken
dat 150 m3/s (of meer) mogelijk ook realiseerbaar is. Daarop is de kostenraming niet
geactualiseerd.
Ventilatieprincipe 2 Wibautstraat: afzuiging via kanalen nabij trapopgang (figuur 5)
De ventilatie bestaat uit een afzuiging van 100 m3/s (ca. 360.000 m3/uur) nabij iedere
trapopgang. De stations staan via de tunnelbuizen met de naastgelegen stations in
verbinding. Vanaf deze stations wordt lucht aangevoerd (zie navolgende figuur). Voor het
klimaat in de verdeelhal en op de perrons is het voordelig schone lucht ook via de
verdeelhallen aan te voeren. Door de ventilatie op de naastgelegen stations ook in te
schakelen kan de aanvoer van lucht via de tunnelbuizen gestuurd worden. In de simulatie
is er vanuit gegaan dat 60% van de totaal afgevoerde lucht via de tunnelbuizen wordt
aangevoerd, hetgeen betekent dat 80 m3.s-1 via de trapopgangen wordt aangevoerd.
Betreffende verhouding kan in specifieke gevallen geoptimaliseerd worden.
100 m3/s

100 m3/s
via trap

60 m3/s

100 m3/s

100 m3/s

via trap

60 m3/s

Figuur 5: afzuiging via trapopgangen Wibautstraat
De kosten gemoeid met het treffen van deze voorziening worden geraamd op gemiddeld
ordegrootte € 450.000,- per station.
7.3. Totaal brandpreventieve voorzieningen
In een eerste raming worden de kosten gemoeid met het realiseren van rookschermen en
rook- en warmteafvoer, zoals in voorgaande beschreven, geraamd op gemiddeld
ordegrootte € 720.000,- tot € 795.000,- per station. De raming is parallel aan het
onderzoek opgesteld. De consequenties van de uitkomsten van de uitgevoerde
scenarioanalyse op de raming komen nog aan de orde in hoofdstuk 10.
Rotterdam kent 2 metrolijnen, de Calandlijn en de Erasmuslijn. In de Calandlijn zijn 11
stations ondergronds gelegen, in de Erasmuslijn 5. Op station Beurs kruisen beide lijnen
ondergronds (gezamenlijk station). De lijnen kennen een aantal complexe stations
(Beurs, Centraal Station) en een groot aantal stations welke wat betreft ontvluchting
relatief ongunstig zijn. Bij meer dan de helft van de stations is bijvoorbeeld sprake van
perrons met een aanzienlijk doodlopend eind.
Voor betreffende stations kan een belangrijke aanvulling op de voorzieningen zoals
beschreven in voorliggende rapportage benodigd blijken ten einde in voldoende mate te
kunnen voldoen aan de gestelde doelcriteria ten aanzien van veilig vluchten.
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Van de Oostlijn van Amsterdam zijn 5 stations ondergronds gelegen. Centraal Station is
in deze lijn een complex station. De lijn kent 1 station met een doodlopend eind.

Naast genoemde metrostations kan voorliggend onderzoek, en dan met name de
gekozen beoordelingscriteria ten aanzien van veilig vluchten, implicaties hebben voor de
wijze waarop nieuwe overkapte of ondergrondse trein- of tramstations worden uitgevoerd
en de voorzieningen welke daar worden getroffen.
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8. EVACUATIEBEREKENINGEN
Op basis van evacuatiesimulaties is bepaald hoeveel tijd nodig is voor de ontruiming van
de stations. Achtereenvolgens komen de gehanteerde uitgangspunten en
berekeningsresultaten aan de orde.
Voor een beschrijving van de stations wordt verwezen naar hoofdstuk 6.1.1.
8.1. Uitgangspunten
Algemeen
De evacuatieberekeningen zijn verricht met BuildingExodus (versie 4.0). BuildingExodus
bestaat uit een aantal submodellen welke samen op macroscopisch niveau het
vluchtgedrag van groepen personen voorspellen. De berekeningen zijn tijdsafhankelijk.
De toegepaste submodellen zijn weergegeven in de navolgende figuur.
Bewegingsattributen

Evacué

Beweging
Gedragsattributen

Locaties van de
evacués

Gedrag
Geometrie

en rookontwikkeling

Brand

Rookontwikkeling

Geometrie

De vloeren van het te onderzoeken gebouw worden verdeeld in een twee-dimensionaal
grid (“geometrie” submodel). In het grid kunnen uitgangen, interne compartimenten en
obstakels opgenomen worden. In gebouwen met meerdere verdiepingen kunnen trappen
worden opgenomen om deze met elkaar te verbinden.
In het model wordt het gedrag van een groep individuen gesimuleerd. In het submodel
“evacué” liggen de attributen van ieder individu opgeslagen. Het betreft attributen zoals
fysiologische eigenschappen (b.v. leeftijd, gewicht, sekse), psychische eigenschappen
(b.v. geduld, “drive”), en de positie van personen in de geometrie. Deze attributen dienen
als invoer van de simulatie. De eigenschappen van de individuen uit de populatie kunnen
afhankelijk van de te onderzoeken situatie opgebouwd worden.
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In het submodel “gedrag” wordt de reactie van personen op hun omgeving gesimuleerd.
In dit model worden onder andere conflicten tussen personen opgelost en wordt
bijvoorbeeld de reactie van personen op het vormen van rijen gesimuleerd. Ook wordt in
dit model de vluchtstrategie van personen bepaald.
Het submodel “beweging” bestuurt de gang van personen in de geometrie, afhankelijk
van de resultaten van de submodellen geometrie, evacué en gedrag. In de berekeningen
wordt geen rekening gehouden met vallende personen en de extra ruimte die ingenomen
wordt door bagage, fietsen etc.
Een beschrijving van de gebruikte modellen en de toepassing ervan is opgenomen in
[22].
Populatie
Voor de populatie is uitgegaan van de gemiddeld te verwachten populatie (CBS 2003).
Deze is gebaseerd op de gemiddelde populatie van Nederland gecorrigeerd voor het
gemiddelde gebruik van metro/bus/tram gebruikers (figuur 6). Onderscheid is gemaakt
tussen personen zonder functiebeperking en met een functiebeperking in zien en/of
beweeglijkheid (zie figuur 7). Er is niet gecorrigeerd voor het voorkomen van een dubbele
beperking bij één individu.
In een eerdere studie [21] wordt gesteld dat van alle personen met een functiebeperking
30% gebruik maakt van de bus en 5% van de trein. Dat gegeven is logisch: minder
mobiele personen zullen ook minder snel geneigd zijn het openbaar vervoer te gebruiken.
Betreffend onderzoek is niet in Nederland uitgevoerd. Binnen het kader van voorliggend
onderzoek is niet na te gaan in hoeverre deze percentages representatief zijn voor de
Nederlandse situatie. Het percentage functiebeperkte personen dat gebruik maakt van
openbaar vervoer/metro zal bijvoorbeeld sterk bepaald worden door de toegankelijkheid
van het openbaar vervoer in de respectievelijke landen. In een conservatieve aanname is
er derhalve in voorliggende studie van uitgegaan dat 75% van de personen met een
functiebeperking ook daadwerkelijk gebruik maakt van de metro.
Er kan door het CBS verder geen onderscheid gemaakt worden tussen bus, tram en
metro. Gezien de matige bereikbaarheid van de perronniveau’s is niet uitgesloten dat de
metro minder gebruikt wordt door mensen die slecht ter been zijn. Kinderen t/m 5 jaar zijn
in de simulatie verwerkt door voor ieder kind een volwassen persoon in de categorie 3035 jaar als functiebeperkt te beschouwen. Verondersteld wordt dat volwassenen de
kinderen dragen en daardoor langzamer lopen. De opbouw van de populatie zoals
gebruikt in de berekeningen is opgenomen in figuur 8. In betreffende populatie zijn
ca. 9% personen met een functiebeperking opgenomen.
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Personen met OESO-beperkingen in zien en/of beweeglijkheid
(CBS 2005)

Verplaatsingen per persoon per dag bus/tram/metro
(CBS 2003)
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Figuur 6

Figuur 7
Populatie evacuatieberekenignen
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Figuur 8
Capaciteiten
Bij gebruik van BuildingExodus wordt het toepassen van een loopsnelheid zoals gegeven
in figuur 9 geadviseerd. Betreffende loopsnelheid wordt in de berekeningen gehaald
indien personen zonder een functiebeperking in het model ongehinderd voort kunnen
bewegen. In de berekeningen neemt deze loopsnelheid onder de navolgende
omstandigheden af:

•
•
•
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er is sprake van rookontwikkeling;
de evacués lopen zo dicht op elkaar dat men elkaar hindert;
een evacue heeft een functiebeperking.
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Figuur 9: Loopsnelheid voor verschillende leeftijden

0.8

Loopsnelheid [m/s]

0.7
0.6
0.5
Omhoog M
Omhoog V

0.4
0.3
0.2
0.1
0
17-29

30-50

51-80

Leeftijd [j]

Figuur 10: Loopsnelheid voor verschillende leeftijden
op trappen
Wat betreft de loopsnelheid op trappen wordt in BuildingExodus uitgegaan van de
waardes zoals gegeven in figuur 10.
Betreffende waardes leiden in een simulatie met een gezonde, gemiddelde populatie
volwassenen, tot een capaciteit van trappen van ca. 67 personen per minuut per meter
voor een trap van 2 m breedte (omhoog). Daarbij wordt uitgegaan van een ‘gang’- of
padbreedte van 0,5 m per persoon. In [18] wordt een overzicht gegeven van gemeten en
in diverse richtlijnen voorgeschreven capaciteiten van trappen. Met uitzondering van een
uitschieter naar boven liggen alle gegeven waardes voor het bestijgen van een trap
tussen de ca. 61 en 74 personen per minuut per meter effectieve trapbreedte. Het
Bouwbesluit gaat uit van een gemiddelde en maximale capaciteit van respectievelijk
ca. 56 en ca. 84 p.min-1.m-1 (berekend voor een trap met een breedte van 1,1 m). Het
‘Brandbeveiligingsconcept: gebouwen met een publieksfunctie’ gaat uit van een
capaciteit van 77 p.min-1.m-1.
N.B.: De genoemde capaciteiten zijn steeds betrokken op de trapbreedte tussen
leuningen.
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Op grond van voorgaande lijkt de door BuildingExodus berekende capaciteit reëel.
Roltrappen in de bestaande stations voldoen niet aan de eisen welke het Bouwbesluit
stelt aan trappen. Onder meer kan een deel van de roltrappen tegen de vluchtrichting in
bewegen op het moment dat de evacuatie plaats vindt. Derhalve zijn roltrappen niet in
het onderzoek als vluchtmogelijkheid mee genomen (conservatieve aanname). In de
praktijk zal ontvluchting via de roltrappen die in de vluchtrichting bewegen
vanzelfsprekend wel plaats vinden3.
Voor personen met een functiebeperking zijn bovenstaande capaciteiten/loopsnelheden
niet toepasbaar. In [21] worden de navolgende waardes gegeven voor de loopsnelheid
van personen met een functiebeperking in het bewegen welke zich zonder assistentie
kunnen verplaatsen:
- 0,48-1,18 m/s over een vlakke vloer;
- 0,23-0,51 m/s bij het bestijgen van een gewone trap.
In voorliggend onderzoek zijn de betreffende waardes, incl. de spreiding, overgenomen
voor alle personen met een functiebeperking (gelijkmatige verdeling). Rolstoelgebruikers
zijn niet als separate groep in de modellering verwerkt. Verondersteld is dat zij zich met
dezelfde snelheid bewegen als de andere personen met een functiebeperking. Ook met
de extra ruimte die een rolstoel inneemt is geen rekening gehouden.
In de berekeningen kan rekening gehouden worden met de invloed van rook
(zichtbeperking) op de mobiliteit. Loopsnelheden in het model worden dan gereduceerd
rekening houdend met de rookdichtheid ter plaatse. Door de software wordt daarbij het
verband zoals gegeven in [15] voor irriterende rook gehanteerd met een minimum
loopsnelheid van ca. 0,25 m/s. Dit is een aanname. Bij hoge rookdichtheden zullen
evacués echter de ogen sluiten, zigzaggend bewegen of een wand gebruiken ter
geleiding [15]. Dit kan uiteindelijke leiden tot het tot stilstand komen van de evacués. Een
andere mogelijkheid is dat evacués zullen besluiten een gevormde rooklaag niet te
passeren en te wachten of in een andere richting te vluchten.
Geometrische verdeling personen en responstijd
In de berekeningen is uitgegaan van de in tabel 3 gegeven verdeling van personen en
responstijden. De ontvluchting vanaf de perrons is het meest kritisch. Verondersteld is
dat alle evacués zich op de perrons of in de rijtuigen bevinden. In de praktijk kunnen na
het op gang komen van de evacuatie nog personen het station of de perrons proberen te

3

Het gebruik van roltrappen als vluchtroute is een optimalisatiemogelijkheid. Onderzoek van TNO

in het kader van de Noordzuidlijn Amsterdam heeft aangetoond dat de capaciteit van de daar
onderzochte, stilstaande, roltrappen vergelijkbaar kan zijn met gewone trappen van dezelfde
breedte.
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bereiken (in tegenovergestelde richting). Met signalering, bijvoorbeeld middels borden, is
dit tegen te gaan.
Door de aanwezige rijwind verspreidt de rook zich niet evenredig over de perrons. Het
deel van het rijtuig dat zich stroomafwaarts in de rook bevindt, ontruimt snel (start
ontruiming na 1 minuut). Dit geldt ook voor dat deel van de perrons. Het deel van het
rijtuig dat zich stroomopwaarts, rookvrij, bevindt, ontruimt na 3 minuten: evacués in dat
deel van het rijtuig worden niet gealarmeerd door voorbij stromende rook.
Tabel 3

Responstijd en personenaantallen evacuatiesimulaties

Station

Locatie

Responstijd [s –min]

Aantal personen [-]

Oostplein

Voertuig

0-3 minuten

900

(kantperrons)

Perron met het voertuig

30s – 1 minuut

450

Perron zonder het voertuig

1 minuut

450

Wibautstraat

Voertuig

0-3 minuten

600

(eilandperron)

Perron

30s – 1minuut

1100

8.2. Berekeningsresultaten
Voor de stations Oostplein (R’dam) en Wibautstraat (A’dam) zijn evacuatieberekeningen
uitgevoerd. Voor beide stations is ook een berekening uitgevoerd waarbij geen rekening
is gehouden met responstijden. In betreffende berekeningen is er van uitgegaan dat nog
onder schone condities zonder hinder door rookontwikkeling gevlucht wordt. Het betreft
dus de minimale ontruimingstijden. De roltrappen zijn in de berekeningen niet als
vluchtmogelijkheid opgenomen.
Een schematische weergave van het verloop van de ontruimingen is opgenomen in
bijlage I figuur 1, 2 en 3. In de rode gebieden bedraagt de bezetting 4 personen per m2, in
de blauwe 0,9 personen per m2 of minder. In de praktijk is een bezetting tot 5,5 personen
per m2 mogelijk [23].
In tabel 4 zijn de berekende ontruimingstijden samengevat.
Voor een beperkt aantal scenario’s is tevens een detailanalyse gemaakt. In die gevallen
is de ontruimingstijd van het station berekend rekening houdend met de rookontwikkeling
(e.e.a. verwerkt in hoofdstuk 9.3).
Tabel 4

Berekende ontruimingstijden

Station

Locatie

Oostplein

Perron zonder voertuig

4:45’

3:45’

Perron met voertuig

12:05’

11:25’

Hal

15:30’

14:30’

Perron

9:30’

8:35’

Hal

11:30’

10:20’

Wibautstraat

Ontruimingstijd incl.
responstijd [min]

Ontruimingstijd excl.
responstijd [min]

Uit de berekeningen blijkt de vluchttijd (onder schone condities) vanuit de stations, vanaf
perronniveau, tussen de 9½ en 12 minuten te bedragen. Op dat moment zijn de
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perronniveau’s leeg en bevindt een deel van de aanwezigen zich nog op halniveau of op
de trappen tussen het halniveau en maaiveld.
De totale ontruimingstijd van de stations bedraagt tussen de 11½ en 15½ minuten.
De ontvluchting vanuit station Oostplein duurt relatief lang. Dit is een gevolg van de
relatief beperkte trapbreedte vanaf de perrons in combinatie met de vrij grote bezetting
die kan optreden. Daarnaast is de belasting van beide vanaf de perrons aanwezige
trappen onevenredig (één zijde 1.350 p. op ca. 2 m trapbreedte, andere zijde 450 p. op
ca. 2 m trapbreedte). De trapbreedte vanaf perronniveau voor beide stations in
belangrijke mate bepalend voor de ontruimingstijd. Vanaf verdeelhalniveau is op beide
stations dusdanig veel trapbreedte aanwezig dat in de verdeelhallen geen opstoppingen
optreden.
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9. BEREKENINGEN VERSPREIDING ROOK- EN WARMTE
Met behulp van CFD-berekeningen is de verspreiding van rook- en warmte door de
stations berekend. In navolgende hoofdstuk komen achtereenvolgens de gehanteerde
uitgangspunten en de berekeningsresultaten aan de orde.
Voor een beschrijving van de stations wordt verwezen naar hoofdstuk 6.1.1.
9.1. Beschrijving rekenmodel
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Computational Fluid Dynamics (CFD)pakket PHOENICS (versie 3.5). Dit pakket is gebaseerd op de zogenaamde eindigevolumen-methode. Bij deze methode wordt de geometrie waarin de te simuleren stroming
plaatsvindt, verdeeld in een eindig aantal volumecellen. Binnen een cel worden de condities
homogeen verondersteld. De berekende stromingsgrootheden zijn de druk, drie
snelheidscomponenten, de luchttemperatuur, de rookdichtheid, de grootheden welke
behoren tot het turbulentiemodel en de stralingstemperatuur. De relaties tussen de
stromingsgrootheden in de volumecellen en die in de aangrenzende volumecellen zijn voor
elke volumecel vastgelegd door elementaire thermische- en mechanische vergelijkingen.
Na toevoeging van de randvoorwaarden en warmte- of impulsbronnen wordt het
stromingsprobleem op iteratieve wijze opgelost.
Bij de modellering van de turbulentie is gebruik gemaakt van het zogenaamde k-ε model
gecorrigeerd voor het buoyancy effect op de turbulentie. Het buoyancy effect brengt de
invloed van de opstijgende kracht van hete gassen op de turbulentie in rekening via het
turbulentiemodel. Dit speelt met name een rol in de situatie waarbij een hete rookstroom
boven een koude onderlaag optreedt; het standaard turbulentiemodel houdt geen rekening
met het gegeven dat de opdrijvende kracht van de hete gassen de mate van uitwisseling op
het scheidingsvlak tussen hete en koude gassen kan beïnvloeden.
Voor het modelleren van de stralingsoverdracht in de tunnel (straling vanuit de brand en
stralingsuitwisseling tussen de hete rooklaag en de omgeving) is gebruik gemaakt van het
composiet stralingsmodel van Spalding dat onder andere beschreven is in [19]. In het
stralingsmodel wordt geen rekening gehouden met de golflengte-afhankelijkheid van de
optische eigenschappen van de lucht, de rook en de verbrandingsgassen, m.a.w. deze zijn
behandeld als ‘grijs’.
Bij de berekeningen is voor elke volumecel de absorptiecoëfficiënt van het
rookluchtmengsel berekend (ten behoeve van het stralingsmodel en ten behoeve van het
bepalen van de zichtlengtes). Wat betreft de rookproduktie is uitgegaan van een
zogenaamde ‘mass optical density’ van ca. 400 m2 per kg verbrand materiaal (waarde
gegeven in [9] voor stalen metrovoertuigen). Op basis van de rookproductie en de
stroming (verdunning) van de rookgassen door de tunnel wordt in elke cel de concentratie
aan rook berekend. De grijs-gas-absorptiecoëfficiënt gebruikt in het stralingsmodel is
evenredig met deze concentratie.
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Voor de impulsoverdracht naar wanden wordt hierbij gebruik gemaakt van de standaard
wandfuncties, ook wel aangeduid als universele logaritmische wandfuncties. De
warmteoverdrachtscoëfficient is niet constant en wordt met behulp van deze
wandfuncties dynamisch berekend op basis van onder andere de in de tunnel optredende
luchtsnelheden. De temperatuur van wanden in het model wordt constant verondersteld
(20°C).
Bij het onderhavige project is gebruik gemaakt van instationaire (dynamische)
berekeningen. Deze instationaire benadering houdt rekening met het veranderen van het
stromingsbeeld als functie van de tijd, ten gevolge van veranderende randvoorwaarden en
condities in de tunnel. Het betreft in deze berekeningen het verloop van het
brandvermogen, de rookproductie als functie van de tijd en het effect van rijwind en
ventilatie.
In de berekeningen is de brand in het middelste rijtuig verondersteld. Het
verbrandingsproces is niet in detail gesimuleerd. De brand is in het model opgenomen als
een volumetrische bron van warmte en rook waarbij is uitgegaan van een
verbrandingswaarde van 25 MJ.kg-1.
Er is gebruik gemaakt van een onregelmatig gestructureerd cartesiaans grid. In de zone
met de brand is het grid verdicht. In totaal zijn ongeveer 250.000 cellen toegepast voor
het gasvormige deel van de modellen.
In berekeningen zonder ventilatie wordt de stroming, naast de rijwind, bepaald door de
drijvende kracht van de brand. De toegangen van het station zijn in de berekeningen als
openingen zonder over- of onderdruk gemodelleerd. Dit geldt ook voor de aansluiting
met de tunnelbuizen. De stromingsweerstand van aangrenzende tunnels en stations is
verdisconteerd in de gehanteerde weerstandscoëfficienten. In de berekeningen wordt
rekening gehouden met een luchtsnelheid ten gevolge van rijwind van 2 m/s aan het
einde van de tunnelbuis/begin van het station. De rijwind neemt af tot ca. 0,8 m/s na 2
minuten en ca. 0,5 m/s na 4 minuten en wordt als randvoorwaarde opgelegd aan het
model.
In de berekeningen met mechanische ventilatie komt de ventilatie in werking 90 s na het
arriveren van de trein op het station. Uitgaande van de onderzochte brandscenario’s
(brand al 2 minuten bezig) mag een snelle detectie verwacht worden. Ook een snelle
activering van een dergelijke installatie is technisch mogelijk.
De 90 s is een schatting rekening houdend met detectie en het op gang komen van de
ventilatie. Met de uitvoering van de installatie is optimalisatie van deze tijd mogelijk.
9.2. Toelichting figuren
De berekeningsresultaten betreffende de verspreiding van rook- en warmte zijn
opgenomen in bijlage II. In de figuren is steeds de zichtlengte of de temperatuur
weergegeven in een horizontale doorsnede op 1,8 m boven vloerniveau. In figuur A.1,
A.2, F.1 en F.2 is de positie van de trapopgangen schematisch weergegeven (groene
pijlen trapopgangen naar verdeelhal, rode pijlen trapopgangen naar maaiveld). Alvorens
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in te gaan op de berekeningsresultaten wordt in het onderstaande de wijze van
presentatie toegelicht.
Zichtlengte
De relatie tussen de zichtlengte (Z) naar niet-lichtgevende voorwerpen en de optische
rookdichtheid (D) is afhankelijk van de kleur en de herkomst van de rook. In [15] wordt
het volgende verband voorgesteld:

Z [ m] =

0,87 à 1,7
D[m −1 ]

Aangezien de exacte eigenschappen van de rook onbekend zijn wordt bij het presenteren
van de figuren uitgegaan van Z=0,87/D. De zichtlengte wordt in de bij de rapportage
gepresenteerde figuren weergegeven in een schaal van 0-10 m. In de blauwe gebieden
is de zichtlengte dus 10 m of meer.
De zichtlengte hangt af van de rookdichtheid en kan daarmee als indicator gebruikt
worden voor het leefklimaat, e.e.a. is geschematiseerd in figuur 11 waarbij is uitgegaan
van de navolgende gegevens.
Over de produktie van toxische en irriterende stoffen is relatief weinig bekend. Voor
stoffen met een bewustzijnsverminderende werking zijn in diverse projecten met
treinmaterieel de in tabel 5 gegeven waarden gehanteerd [9]. Betreffende waardes zijn
afgeleide waardes en niet gebaseerd op proeven aan treinmaterieel. Daarnaast zullen de
in metromateriaal toegepaste materialen niet geheel overeenkomen met hetgeen
toegepast in treinmaterieel. Een uitzondering betreft de produktie van CO. Genoemde
waarde is specifiek geformuleerd voor metromaterieel en deels gebaseerd op proeven.
Bij de letselschademodellering kan in een eerste benadering rekening gehouden worden
met ééngetals grenswaardes. Eerder [20] is voorgesteld deze te baseren op de AEGL
grenswaardes4. Dit zijn ééngetals interventiegrenswaardes welke gegeven worden voor
4

De U.S Environmental Protection Agency definieert de AEGL (Acute Exposure Guideline Levels)

grenswaardes als volgt:
AEGL-1 is the airborne concentration (expressed as ppm or mg/m3) of a substance above which it
is predicted that the general population, including susceptible individuals, could experience notable
discomfort, irritation, or certain asymptomatic nonsensory effects. However, the effects are not
disabling and are transient and reversible upon cessation of exposure.
AEGL-2 is the airborne concentration of a substance above which it is predicted that the general
population, including susceptible individuals, could experience irreversible or other serious, longlasting adverse health effects or an impaired ability to escape.
AEGL-3 is the airborne concentration of a substance above which it is predicted that the general
population, including susceptible individuals, could experience life-threatening health effects or
death.
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verschillende blootstellingsduren. In voorliggend onderzoek worden de waardes voor een
blootstellingsduur van 10 minuten gehanteerd.
In de uitgevoerde CFD berekeningen komt een zichtlengte van 10 m overeen met een
verdunningsfactor van 5,4.10-3 van de brontermen en een zichtlengte van 1 m overeen
met een 10x lagere verdunningsfactor (per MW). Rekening houdend met deze
verdunning en de voornoemde brontermen kan berekend worden dat de AEGL-2
grenswaardes voor een blootstellingsduur van 10 minuten worden overschreden bij een
zichtlengte van minder dan 1 m en de AEGL-3 grenswaardes voor een blootstellingsduur
van 10 minuten bij zichtlengtes welke nog lager liggen. Rekening houdend met de
betreffende verdunningsfactor wordt de temperatuur van de rook grofweg vanaf een
zichtlengte van 2 m of minder problematisch (50°C of meer). E.e.a. is samengevat in
tabel 5.
Tabel 5
Materiaal

Produktietermen bewustzijnsverminderende en irriterende stoffen
Produktie

Concentratie bij
1 m zicht

AEGL-1

AEGL-2

AEGL-3

(10 minuten)

(10 minuten)

(10 minuten)

[ppm]

[ppm]

[ppm]

[ppm]

CO

0,08 g per g verband produkt

150

420

1700

NOx

122 mg per MW

5

Niet beschikbaar
0,5 (NO2)

20 (NO2)

34 (NO2)

HCN

3330 mg per MW

10

2,5

17

27

HCl

1950 mg per MW

70

1,8

100

620

Aangezien de in de berekening gehanteerde produktietermen, m.u.v. de waarde voor de
CO produktie, niet gebaseerd zijn op proeven aan metro- of treinmaterieel én niet
toegespitst zijn op het gebruikte metromaterieel kunnen betreffende waardes slechts als
grove indicatie gebruikt worden.
Figuur 11 kan op basis daarvan als volgt geïnterpreteerd worden5. In gebieden met een
zichtlengte van 10 m of meer is sprake van geen, of zeer beperkte, hinder bij het
vluchten. Bij afnemende zichtlengtes neemt de mogelijkheid tot oriënteren af en neemt
irritatie van ogen en luchtwegen toe. AEGL-2 (10 minuten) grenswaardes worden
grofweg bij zichtlengtes van minder dan 1 m overschreden.

5

Deze figuur geldt voor de in voorliggend rapport genoemde brontermen, niet in algemene zin.

C 769-3-RA

45

Zicht [m]

Irritatie ogen
en luchtwegen

Mogelijkheid
tot zelfredding

Overschreiding
AEGL-2
grenswaardes

Luchttemperatuur

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
<1

Figuur 11: Condities rooklaag
Temperatuur
In de figuren in bijlage II is steeds de temperatuur weergegeven op een schaal van 2080°C. In de rode gebieden is de temperatuur dus 80°C of hoger.
Warmtestraling
Een warmtestraling van meer dan 2,0 kW.m-2 kan aanwezig zijn indien de temperatuur
van de rooklaag 160°C of meer bedraagt. Daar waar relevant zal dit in de tekst worden
aangegeven.
9.3. Berekeningsresultaten
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van berekende varianten.
Tabel 6

Overzicht varianten

Station

Variant

Brand

Extra voorzieningen

Oostplein

Variant A

Zwaar scenario

Geen

Variant B

Zwaar scenario

Rookschermen

Variant C

Zwaar scenario

RWA type 1

Variant D

Zwaar scenario

Rookschermen+RWA type 1

Variant E

Zwaar scenario

Rookschermen+RWA type 2

Variant F

Licht scenario

Geen

Variant G

Licht scenario

Rookschermen+RWA type 2

Wibautstraat
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De scenario’s Oostplein in combinatie met een licht brandscenario en Wibautstraat in
combinatie met een zwaar brandscenario zijn niet meer onderzocht. Gebleken is dat
deze scenario’s niet verder discriminerend zijn in de berekeningsresultaten en
bijbehorende conclusies.
Bij de berekeningen is slechts een deel van de aan de stations gelegen tunnels in het
model meegenomen. Uitgaande van een tunnelsegment van 800 m en een snelheid van
de rooklaag in de tunnels en stations van 1 à 2 m/s duurt het tussen de 5 en 15 minuten
voordat de rook naastgelegen stations bereikt. Deze tijd is afhankelijk van een aantal
factoren (helling van de tunneldelen, inductie door de brand, ventilatiesystemen) en moet
daarom als indicatief gezien worden.
9.3.1. Variant A: Oostplein, zwaar brandscenario zonder voorzieningen
In betreffende variant wordt de bestaande situatie, waarin geen rookschermen of RWA
aanwezig zijn, onderzocht uitgaande van een zwaar brandscenario. De
berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage II figuur A.1 t/m A.5. Uit de berekening
blijkt het volgende.
2,5 minuten
Binnen 2,5 minuten is op het grootste deel van het perrons en in delen van de hal het
zicht minder dan 10 m. Op delen van het perron bedraagt de temperatuur meer dan
50°C. Nabij de trapopgangen is de temperatuur lager.
5 minuten
Na 5 minuten is het zicht in het gehele station, perrons en hal, minder dan 10 m. Op het
grootste deel van de perrons bedraagt het zicht 1 m of minder. Op het gehele perron is
de temperatuur hoger dan 80°C, m.u.v. van de trapopgangen. Daar is de temperatuur
ca. 50°C. Op halniveau beginnen de temperaturen op te lopen tot boven de 50°C.
7,5 minuten en later
Na 7,5 minuten is het zicht op het gehele station, perrons en hal, minder dan 1 m.
Op het gehele perron is de temperatuur hoger dan 80°C. Nabij de trapopgangen
bedraagt de temperatuur 50°C-80°C. In vrijwel de gehele hal bedraagt de temperatuur
80°C of meer.
Warmtestralingniveau’s vanuit de hete rooklaag bedragen na 5 minuten, op
perronniveau, meer dan 2,0 kW.m2 ter hoogte van het brandende rijtuig. Na 7,5 minuten
treden tot ca. 30 m voor het voertuig dergelijke niveau’s op. Bij de trapopgangen treden
dergelijke niveau’s (ook na 10 minuten) niet op.
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Detailbeoordeling
In bijlage II.A.5 is een aantal gegevens betreffende het scenario in detail samengevat.
Het betreft:

•

condities te verwachten voor de trapopgangen (rookdichtheid, zicht,
temperatuur);

•
•

condities te verwachten op halniveau (idem);
berekende ontruimingstijden rekening houdend met rookontwikkeling op
de perrons en het halniveau.

Op grond van de gepresenteerde resultaten kan worden geconcludeerd dat:

•

inzet van de brandweer via de verdeelhal wordt bemoeilijkt binnen 3
minuten als gevolg van een beperkt zicht;

•

inzet van de brandweer via de verdeelhal wordt bemoeilijkt binnen 10
minuten als gevolg van te hoge temperaturen;

•

dat vrijwel alle evacués tenminste hinder (tranende ogen, geïrriteerde
luchtwegen) zullen ondervinden bij het ontvluchten vanuit het station
doordat binnen 1 minuut de zichtlengte op het perron en even later ook
op halniveau minder bedraagt dan 10 m;

•

dat in het onderzochte, zware, brandscenario niet meer dan ordegrootte
150 personen (van de 1.800) het gebouw zullen kunnen verlaten. Een
belangrijk deel van deze personen zal direct spoedeisende medische
hulpverlening nodig hebben en mogelijk blijvende gezondheidsschade
oplopen.

Opgemerkt wordt dat betreffende conclusie mede is gebaseerd op de (optimistische)
aanname dat personen welke zich bewegen door een rooklaag waarin een zichtlengte
van minder dan 1 m aanwezig is, zullen blijven bewegen in de richting van de uitgangen
met een snelheid van tenminste 0,25 m.s-1. Voorts wordt opgemerkt dat het aantal te
verwachten slachtoffers is bepaald mede op basis van brontermen (HCN, HCl, CO, NOx)
waarvan slechts een grove inschatting te maken valt.
9.3.2. Variant B: Oostplein, zwaar brandscenario, rookschermen
In betreffende variant wordt de bestaande situatie onderzocht, uitgebreid met de
toepassing van rookschermen, uitgaande van een zwaar brandscenario. De
berekeningsresultaten (zichtlengtes) zijn opgenomen in bijlage II figuur B.1 t/m B.2. Uit de
berekening blijkt dat rookverspreiding naar halniveau enigszins vertraagd wordt. Doordat
pas later rook wordt afgevoerd via de verdeelhal (zoals wel in scenario A) nemen de
zichtlengtes op perronniveau sneller af. Binnen 5 minuten bedragen de zichtlengtes op
halniveau minder dan 2,5 m.
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9.3.3. Variant C: Oostplein, zwaar brandscenario, RWA type 1
In betreffende variant wordt de bestaande situatie onderzocht, uitgebreid met een rooken warmteafvoer type 1, uitgaande van een zwaar brandscenario. De
berekeningsresultaten (zichtlengtes) zijn opgenomen in bijlage II figuur C.1 t/m C.2.
1,5 minuten
Als gevolg van de rijwind stroomt de ontwikkelde rook met de rijrichting mee. De
zichtlengte bedraagt op ongeveer de helft van het perron 3 m of minder. De temperatuur
bedraagt ongeveer 50°C.
2,5 minuten
Na het inschakelen van de ventilatie (na 90 s) wordt de rook van de trapopgangen
afgevoerd in tegenovergestelde richting. Schone lucht wordt aangevoerd via de
verdeelhal en via de westelijke tunnelbuis. Na 2,5 minuten is op ongeveer de helft van
het perron het zicht minder dan ca. 1,5 m. Op die plaatsen overschrijdt de temperatuur
het gestelde criterium van 50°C. Het gedeelte van het perron voor de trapopgangen is
vrijwel schoon, daar bevindt zich een zone met schone lucht.
2,5 minuten en later
In het vervolg van het scenario beweegt de rook langzaam richting de trapopgangen. Tot
10 minuten blijft het zicht daar 10 m of meer.
Er is, met uitzondering van een geringe rookverspreiding in de eerste 1,5 minuten, geen
rookverspreiding naar halniveau.
9.3.4. Variant D: Oostplein, zwaar brandscenario, rookschermen, RWA type 1
In betreffende variant wordt de bestaande situatie onderzocht, uitgebreid met een rooken warmteafvoer type 1 en rookschermen, uitgaande van een zwaar brandscenario. De
berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage II figuur D.1 t/m D.2.
2,5 minuten
Na het inschakelen van de ventilatie (na 90 s) wordt de rook van de trapopgangen
afgevoerd in tegenovergestelde richting. Schone lucht wordt aangevoerd via de
trapopgangen en via de westelijke tunnelbuis. Na 2,5 minuten is op ongeveer de helft van
het perron het zicht tussen de 1,5 en 5 m. Op het overige deel van het perron bedraagt
het zicht 10 m of meer. Het gedeelte van het perron voor de trapopgangen is vrijwel
schoon, daar bevindt zich een zone met schone lucht (zie figuur D.1).
Na 2,5 minuten
In het vervolg van het scenario ‘kruipt’ de rook richting de trapopgangen. Tot 7,5 minuten
blijft het zicht in de zone voor de trapopgangen tenminste 10 m. Na 7,5 minuten begint de
zichtlengte ook daar af te nemen.
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Er is, met uitzondering van een geringe rookverspreiding in de eerste 1,5 minuten, geen
rookverspreiding naar halniveau.
Warmtestralingniveau’s vanuit de hete rooklaag bedragen na 5 minuten, op
perronniveau, meer dan 2,0 kW.m-2 ter hoogte van het brandende rijtuig. Na 7,5 minuten
treden tot ca. 15 m voor het rijtuig dergelijke niveau’s op, na 10 minuten tot ca. 25 m voor
het rijtuig.
Detailbeoordeling
In bijlage II.D.3 is een aantal gegevens betreffende het scenario in detail samengevat.
Het betreft:

•

condities te verwachten in de zone van het perron voor de trapopgangen
(rookdichtheid, zicht, temperatuur);

•
•

condities te verwachten op de rest van de perrons (idem);
berekende ontruimingstijden rekening houdend met rooktonwikkeling op
de perrons en het halniveau.

Uit de berekeningen blijkt dat het halniveau schoon blijft. De condities in de hal zijn
derhalve niet gepresenteerd.
Op grond van de berekeningsresultaten kan geconcludeerd worden dat:

•

bij aankomst van de brandweer (na ca. 15 minuten) de hal nog rookvrij is
en daar dus rookvrij gewerkt kan worden;

•

inzet van de brandweer op perronniveau (na ca. 15 minuten) wordt
bemoeilijkt door een zeer slecht zicht (minder dan 1 m) en hoge
temperaturen (ruimschoots meer dan 100°C) op grote delen van het
perron. Wel is voor de trapopgangen een deel van de perrons rookvrij.

•

vrijwel alle evacués tenminste hinder (tranende ogen, geïrriteerde
luchtwegen etc.) zullen ondervinden bij het ontvluchten vanuit het station
doordat binnen 1 minuut de zichtlengte op het perron minder bedraagt
dan 10 m.

De hoeveelheid personen dat het station veilig zal verlaten is moeilijk in te schatten. Een
aantal aspecten is daarbij te noemen.
Een groep van 1.350 personen beslaat een oppervlak van 250-350 m2. Zoals ook blijkt uit
bijlage I, figuur 1 en 2 beslaat een dergelijke populatie de zone voor de trapopgangen en
een behoorlijk deel van het perron. In het onderzochte scenario is de zone welke wordt
vrijgehouden van rook voor de trapopgang niet groot genoeg. Een deel van de voor de
trap wachtende personen zal dus worden blootgesteld aan concentraties welke tenminste
het AEGL-2 (10 minuten) criterium overschrijden. In een gunstig scenario waarbij alle op
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perronniveau aanwezige personen zich naar de trapopgangen begeven zullen, rekening
houdend met de beschikbare opvangcapaciteit op en voor de trappen, ca. 1.250 (van de
1.800 personen) het station kunnen verlaten zonder blootgesteld te zijn aan condities
welke de AEGL-2 of AEGL-3 criteria overschrijden. De beschikbare opvangcapaciteit
voor de trappen is daarvoor bepalend.
Voor de condities nabij de trapopgang is de positie van de brand (middelste rijtuig) niet
de maatgevende positie. Indien de brand zich dichter bij de trapopgang bevindt zullen
daar hogere rookconcentraties optreden. Doordat de brand zich dichter bij trap bevindt
zullen in een dergelijk scenario na 5 minuten ook warmtestralingsniveau’s een belangrijke
rol gaan spelen.
9.3.5. Variant E: Oostplein zwaar brandscenario, rookschermen, RWA type 2
In betreffende variant wordt de bestaande situatie onderzocht, uitgebreid met een rooken warmteafvoer type 2 en rookschermen, uitgaande van een zwaar brandscenario. De
berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage II figuur E.1 t/m E.2.
2,5 minuten
Na het inschakelen van de ventilatie (na 90 s) wordt de rook van de trapopgangen
afgevoerd in tegenover gestelde richting. Schone lucht wordt aangevoerd via de
trapopgangen en via de tunnelbuizen. Na 2,5 minuten is op ongeveer 2/3 van het perron
het zicht tussen de 1,5 en 5 m. Op het overige deel van het perron bedraagt het zicht
10 m of meer. Het gedeelte van het perron voor de trapopgangen is vrijwel schoon, daar
bevindt zich een zone met schone lucht.
Na 2,5 minuten
In het vervolg van het scenario beweegt de rook richting de trapopgangen. Binnen 5
minuten begint de zichtlengte in de zone voor de trapopgangen af te nemen tot ca. 2 m
na 10 minuten.
Er is, met uitzondering van een geringe rookverspreiding in de eerste 1,5 minuten, geen
rookverspreiding naar halniveau.
9.3.6. Variant F: Wibautstraat, licht brandscenario zonder voorzieningen
In betreffende variant wordt de bestaande situatie onderzocht, uitgaande van een licht
brandscenario. De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage II figuur F.1 t/m F.2.
2,5 minuten
Binnen 2,5 minuten is op een deel van het perron het zicht minder dan 10 m (tot ca. 2 à
3 m). De beide verdeelhallen zijn nog vrij van rook.
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5 minuten
Na 5 minuten is ook het zicht bij de noordelijk gelegen trapopgang afgenomen. De
zuidelijk gelegen trapopgang is nog vrij van rook (op hoofdhoogte). In de noordelijk
gelegen verdeelhal bedraagt het zicht na 5 minuten ca. 3,5 m of meer. De zuidelijk
gelegen verdeelhal is nog vrijwel schoon.
7,5 minuten
Na 7,5 minuten is het zicht op het gehele perron minder dan 10 m. In delen van het
perron, nabij de brand, is het zicht minder dan 1 m. In beide verdeelhallen bedraagt het
zicht ca. 1 m.
10 minuten
Na 10 minuten is het zicht op zowel perronniveau als halniveau minder dan 1 m.
Warmtestralingniveau’s vanuit de hete rooklaag bedragen na 7,5 minuten, op
perronniveau, meer dan 2,0 kW.m2 ter hoogte van het brandende rijtuig. Na 10 minuten
treden tot ca. 30 m voor het voertuig dergelijke niveaus op.
9.3.7. Variant G: Wibautstraat, licht brandscenario, rookschermen, RWA type 2
In betreffende variant wordt de bestaande situatie onderzocht, uitgebreid met
rookschermen en een RWA type 2, uitgaande van een licht brandscenario. De
berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage II figuur G.1 t/m G.2.
2,5 minuten
Binnen 2,5 minuten is op een deel van het perron het zicht minder dan 10 m maar niet
minder dan 4 m.
5 minuten
Na 5 minuten is ook het zicht bij de zuidelijk gelegen trapopgang afgenomen. De
noordelijk gelegen trapopgang is nog vrij van rook (op hoofdhoogte).
7,5 minuten
Na 7,5 minuten is het zicht op vrijwel het gehele perron minder dan 10 m. In een gedeelte
van het perron voor de westelijke trapopgang bedraagt de zichtlengte nog 10 m. Op
delen van het perron, nabij de brand, is het zicht minder dan 1 m.
10 minuten
Na 10 minuten is het zicht op vrijwel het gehele perron minder dan 1 m.
Er treedt geen rookverspreiding op naar de beide verdeelhallen.
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Detailbeoordeling
In bijlage II.G.3 is een aantal gegevens betreffende het scenario in detail samengevat.
Het betreft:

•

condities te verwachten voor de trapopgangen (rookdichtheid, zicht,
temperatuur);

•
•

condities te verwachten op de perrons (idem);
berekende ontruimingstijden rekening houdend met rooktonwikkeling op
de perrons en het halniveau.

Uit de berekeningen blijkt dat het halniveau schoon blijft. De condities in de hal zijn
derhalve niet gepresenteerd.
Op grond van de berekeningsresultaten kan worden geconcludeerd dat:

•

ordegrootte 700 evacués de perrons kunnen verlaten voordat bij de
trapopgangen de in hoofdstuk 3 gestelde criteria zullen worden
overschreden. Voor deze personen is een vrijwel ongehinderde
ontvluchting mogelijk;

•

dat niet alle evacués de perrons zullen kunnen verlaten zonder
blootgesteld te zijn geweest aan condities welke tenminste de AEGL-2
(10 minuten) grenswaardes en mogelijk ook de AEGL-3 (10 minuten)
grenswaardes overschrijden.

Het scenario is niet doorgerekend tot 15 minuten of verder. Echter gezien de
trapopgangen optredende luchtsnelheden mag worden verwacht dat bij aankomst van de
brandweer (na ca. 15 minuten) de beide hallen nog rookvrij zijn en van daaruit
geopereerd kan worden.
Inzet van de brandweer op perronniveau (na ca. 15 minuten) zal worden bemoeilijkt door
een zeer slechts zicht (minder dan 1 m) en hoge temperaturen (ruimschoots meer dan
100°C).
Betreffende conclusies zijn mede gebaseerd op aannames ten aanzien van brontermen
(HCN, HCl, CO, NOx) waarvan slechts een grove inschatting te maken valt.
9.4. Analyse berekeningen
Algemeen
In geen van de scenario’s (zwaar of licht brandscenario, gemiddeld of relatief ongunstig
station) voldoen de condities op de stations aan de in hoofdstuk 3 gestelde criteria
gedurende de volledige ontvluchtingsperiode. Dit betekent dat in alle scenario’s sprake is
van evacués welke blootgesteld zijn aan rook met een rookdichtheid van ca. 0,08 m-1 of
hoger. Met de onderzochte voorzieningen, rookschermen en rook- en warmteafvoer, zijn
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deze condities op perronniveau niet dusdanig te verbeteren dat voldaan wordt aan de
gestelde criteria. De verdeelhallen van de onderzochte stations zijn wel rookvrij te
houden.
Er zal dus altijd, ook in geval van een licht brandscenario op een gemiddeld station,
sprake zijn van evacués welke hinder ondervinden tijdens het vluchtproces. Een deel van
deze evacués zal last hebben van slijmvliesirritatie, roet in de ogen en hoofdpijn. Voor
een aantal evacués dat langer blootgesteld is aan de rookgassen zal eveneens sprake
zijn van sufheid en desoriëntatie.
Condities na arriveren voertuig
Zoals blijkt uit de berekeningen zal binnen 1,5 minuten na het arriveren van het voertuig
op het perron sprake kunnen zijn van zichtlengtes tot 2-2,5 m. Dit is een gevolg van de
rookproduktie van de voertuigen op het moment dat het rijtuig arriveert (aanname: brand
is al 2 minuten bezig). Door de nog aanwezige rijwind, evt. tocht en thermische effecten
verspreidt de rook zich over het perron. Betreffende rookverspreiding is nauwelijks tegen
te gaan.
Effectiviteit rookschermen
Zoals blijkt uit scenario A en B heeft de toepassing van rookschermen slechts een
beperkte invloed op de condities welke ontstaan op de perrons en in de verdeelhal(len).
De rookverspreiding naar de verdeelhallen wordt slechts beperkt vertraagd.
Het toepassen van slechts rookschermen, zonder de toepassing van RWA, wordt
derhalve weinig zinvol geacht.
Effectiviteit rook- en warmteafvoer
Door de toepassing van RWA kunnen de condities op de trappen en op verdeelhalniveau
aanmerkelijk worden verbetert. Met de toepassing van RWA zijn de verdeelhallen lange
tijd rookvrij te houden als gevolg van de onderdruk op perronniveau. Dit heeft een tweetal
voordelen:

•

voor evacués blijft de blootstelling beperkt tot het verblijf op
perronniveau;

•

repressieve inzet wordt eenvoudiger indien de verdeelhallen rookvrij
betreedbaar zijn voor de brandweer;

•

de doorstroomcapaciteit van de trappen neemt toe doordat deze benut
worden onder rookvrije condities.
Het blijkt in de onderzochte varianten niet mogelijk op perronniveau te voldoen aan de in
hoofdstuk 3 gestelde criteria. Dit ondanks de toepassing van RWA en rookschermen.
Stratificatie (gelaagdheid van de rook) op perronniveau is wel aanwezig maar
onvoldoende om te kunnen voldoen aan de gestelde doelcriteria. De geringe vrije hoogte
boven de perrons is daar debet aan. Optimaliseren van de situatie is nog wel mogelijk op
de volgende onderdelen:

•
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•

afmetingen doorlaat vanaf halniveau (aantal m2 dat de verbinding vormt
tussen de hal en de perrons). Deze bepaald mede de luchtsnelheden
welke optreden op perronniveau en daarmee ook de mate van
stratificatie;

•

verhouding tussen de luchtaanvoer via de trap en de luchtaanvoer via de
tunnels. Deze bepaald mede de luchtsnelheden welke optreden op
perronniveau en daarmee ook de mate van stratificatie;

•

optimalisatie afvoerdebieten (in detail nagaan wat maximaal haalbaar is).

N.B.:
Hoge luchtsnelheden op de perrons en trappen kunnen de ontvluchting bemoeilijken.
Richtlijnen voor het ontwerp van een RWA installatie zijn gegeven in de NEN6093.
Daarin wordt uitgegaan van een maximum luchtsnelheid in de toevoer van lucht van
5 m/s. Dit kan als een (conservatief) uitgangspunt gehanteerd worden.
Noodzaak rookschermen
Teneinde rookverspreiding naar halniveau te voorkomen zullen rookschermen vrijwel
altijd noodzakelijk zijn, ook indien RWA wordt toegepast.
Op grond van scenario C en D zou echter, onzes inziens ten onrechte, geconcludeerd
kunnen worden dat rookschermen, indien RWA toegepast wordt, niets toevoegen of zelfs
averechts werken. Bij de toepassing van rookschermen in scenario D zijn de condities op
de perrons immers slechter terwijl in beide gevallen geen rookverspreiding naar
verdeelhalniveau optreedt.
Daarbij moet een aantal kanttekeningen geplaatst worden.
Station Oostplein is een station met een relatief geringe doorsnede. Als gevolg van de
gehanteerde debieten is in het station in de berekeningen een netto ventilatiestroom van
west naar oost aanwezig. Hierdoor blijft de rookverspreiding in scenario C in de eerste 10
minuten beperkt tot het oostelijke deel van het station en treedt er derhalve geen
rookverspreiding op naar halniveau.
Voor stations met twee verdeelhallen geldt echter dat lucht toegevoerd wordt vanuit beide
verdeelhallen, er zal niet of nauwelijks een netto ventilatiestroming ontstaan. Zoals blijkt
uit scenario G is binnen 5 minuten rond één van beide trapopgangen al sprake van
beperkte zichtlengtes. Zonder rookschermen mag in betreffend scenario verwacht
worden dat wel rookverspreiding naar de verdeelhal optreedt.
Een andere aspect is dat in een met scenario C vergelijkbaar scenario de brandhaard
direct onder de vide met de verdeelhal, in plaats van midden langs het perron, zou
kunnen zijn gepositioneerd. Ook in dat geval zal aanzienlijk meer rookverspreiding naar
halniveau optreden.
Faciliteren zelfredzaamheid
Zoals blijkt uit de berekeningen kan in alle brandscenario’s een behoorlijke
rookverspreiding op perronniveau aanwezig zijn. In de periode direct na het arriveren van
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het rijtuig is deze rookverspreiding nauwelijks te voorkomen. Omdat niet direct letale
condities aanwezig zijn is het van groot belang de zelfredzaamheid in deze fase
maximaal te faciliteren en het vinden en bereiken van de uitgang door de aanwezigen
mogelijk te maken. Maatregelen als lichtgevende belijning op de vloer, lichtgevende
relingen, geluidsbakens, goede verlichting, een goede ontruimingsprocedure etc. kunnen
daarbij een hulpmiddel zijn.
Voorts is het met name op perrons met een doodlopend eind van groot belang dat in de
rijtuigen aan het doodlopende eind in een vroeg stadium wordt gestart met ontruimen.
Bescherming trapopgangen
Zoals blijkt uit de berekeningen treden in een zwaar brandscenario nabij de brand
warmtestralingsniveau’s van 2,0 kW.m-2 op, 5 minuten na het arriveren van het voertuig.
Indien de brand, op een station met één toegang, nabij de toegang gepositioneerd is,
zullen deze warmtestralingsniveau’s dus na korte tijd een zware belasting voor de
evacués gaan vormen.
Voor stations met één toegang is het wenselijk te onderzoeken op welke wijze deze
situatie verbeterd kan worden. Dit zou op basis van een berekening met een brand nabij
de trapopgang nader uitgewerkt kunnen worden.
Hulpverlening
Bij het arriveren van de hulpverlening na 15 minuten zullen op stations met relatief
weinig uitgangsbreedte nog evacués op weg zijn naar buiten. Op de trappen tussen
perronniveau en de verdeelhal kan nog sprake zijn van een grote bezetting van
personen.
In de scenario’s zonder rookschermen en RWA is op verdeelhalniveau al snel sprake van
condities waaronder geen inzet meer kan plaats vinden (ref. hoofdstuk 3). De toepassing
van warmtebeeldcamera’s zal weinig effectief zijn aangezien de warmtebron zich op
perronniveau bevindt.
In de scenario’s met rookschermen en RWA zal langere tijd in de verdeelhal rookvrij
gewerkt kunnen worden. Op perronniveau zal sprake zijn van beperkt zicht (< 1 m) en
hoge temperaturen (100°C). Of bestrijding van de brand mogelijk is zal in belangrijke
mate afhangen van de positie van de brand (afstand tot de trappen).
De tijd welke de verdeelhal rookvrij blijft is afhankelijk van de kwaliteit van de toegepaste
rookschermen en in mindere mate van de capaciteit van de RWA mits de luchtsnelheid
over de trapopgangen hoog genoeg is (1 à 2 m/s). Bij de toepassing van RWA zullen de
perrons op onderdruk staan waardoor, mocht een deel van de rookschermen bezwijken,
de rookverspreiding naar verdeelhalniveau mogelijk beperkt blijft.

C 769-3-RA

56

Indien een eventueel toe te passen RWA installatie voor de brandweer stuurbaar wordt
uitgevoerd (aan/uit, richting etc.) is het nog mogelijk in de repressieve fase met behulp
van de ventilatie een rookvrije benadering van de brand mogelijk te maken.
Zorgvuldigheid is daarbij geboden: het schakelen van de ventilatie mag niet leiden tot het
vergroten van de belasting van evacués.
De inzet van de brandweer op perronniveau zal niet in alle scenario’s mogelijk zijn. Om
deze redenen is het wenselijk nader te onderzoeken welke voorzieningen en condities de
brandweer redelijkerwijs mag verwachten bij inzet op een metrostation.
Relatie eerder uitgevoerde studies Amsterdam en Rotterdam
In eerder door AAC-Mott MacDonald uitgevoerde studies betreffende station
Eendrachtsplein is het ook niet mogelijk gebleken met de toepassing van RWA en
rookschermen voldoende zicht te realiseren op het gehele station (verdeelhal en perrons)
gedurende de vluchttijd. Op basis van een risico-analyse is daarbij geconstateerd dat met
het treffen van aanvullende voorzieningen het wel mogelijk is het risico op brand en de
bijbehorende gevolgen voldoende terug te brengen.
In door Peutz/FMH uitgevoerde studies betreffende een aantal stations in Amsterdam is
geconstateerd dat met het treffen van voorzieningen als RWA en rookschermen het
aantal slachtoffers in geval van brand gereduceerd kan worden. Daarbij is uitgegaan van
een minder zwaar brandscenario, zijn hoofdzakelijk letale effecten beoordeeld en is geen
rekening gehouden met personen met een functiebeperking in de populatie.
Relatie Bouwregelgeving
Uit de berekeningen blijkt dat in alle onderzochte scenario’s sprake zal zijn van
slachtoffers. Dit is mede een gevolg van de lange loopafstanden en de beperkte
uitgangsbreedte van de onderzochte stations op perronniveau. Ter referentie het
volgende.
Bij het realiseren van een gebouw of ruimte waarin 1.700 personen kunnen verblijven,
bijvoorbeeld een discotheek, is op grond van de nieuwbouweisen uit het
Bouwbesluit 2003 in beginsel grofweg 20 m deurbreedte noodzakelijk. Indien deze
uitgangsbreedte bestaat uit trappen is grofweg 30 m trapbreedte noodzakelijk.
De uitgangsbreedte vanuit de onderzochte stations vanaf perronniveau bedraagt echter
ca. 4-5 m trapbreedte terwijl wel sprake kan zijn van grote personenaantallen (1.7001.800 personen). De beschikbare uitgangsbreedte is op het perronniveau van de stations
dus verhoudingsgewijs zeer laag.
9.5. Alternatieven en optimalisatiemogelijkheden
In voorliggende studie zijn conventionele maatregelen voor het verbeteren van de
mogelijkheden tot zelfredzaamheid onderzocht (RWA en rookschermen). Uit de
berekeningen blijkt dat betreffende maatregelen wel effectief zijn maar niet voldoende.
Met name op perronniveau voldoen de berekende condities in geval van brand niet aan
de in hoofdstuk 3 gestelde doelcriteria. Met name het realiseren van voldoende zicht blijkt
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moeilijk realiseerbaar. Als gevolg daarvan zullen evacués last krijgen van irritatie aan
ogen en luchtwegen en kan oriëntatie op het station sterk bemoeilijkt zijn.
Een aantal mogelijkheden tot het verbeteren van de situatie kan worden genoemd.
Faciliteren zelfredzaamheid
Het is van groot belang de zelfredzaamheid van evacués maximaal te faciliteren en het
vinden en bereiken van de uitgang door de aanwezigen in geval van brand mogelijk te
maken. Maatregelen als lichtgevende belijning op de vloer, lichtgevende relingen,
geluidsbakens, goede verlichting, een goede ontruimingsprocedure etc kunnen daarbij
een hulpmiddel zijn.
Uitbreiden vluchtmogelijkheden
De breedte van de trapopgangen naar verdeelhalniveau is in belangrijke mate bepalend
voor de ontruimingstijd. Door het toevoegen van trappen tussen de perrons en de
verdeelhal kan derhalve de ontruimingstijd sterk worden bekort.
Daarnaast kunnen de roltrappen failsafe uitgevoerd worden. Deze dienen dan in geval
van brand altijd naar boven te bewegen.
Verhogen capaciteit rook- en warmteafvoer
Met het vergroten van de capaciteit van de rook- en warmteafvoer zullen de condities op
de stations verder verbeteren. Doordat het bestaande stations betreft zal de maximaal
realiseerbare capaciteit echter beperkt zijn.
Plaatsafhankelijke rook- en warmteafvoer
In het voorliggende onderzoek is uitgegaan van de toepassing van RWA op ‘logische’ en
eerder onderzochte plekken op de stations (stuwluchtopeningen, nabij trapopgangen). De
effectiviteit van RWA is echter altijd het meest effectief indien afgezogen wordt dichtbij de
brand. Onderzocht zou kunnen worden of de mogelijkheid bestaat op bestaande stations
extra afzuigpunten grofweg halverwege de perrons te realiseren.
100 m3/s

50-100 m3/s

100 m3/s

Of verdeeld over de perrons, bijvoorbeeld middels kanalen.
100 m3/s
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Door het toepassen van plaatsafhankelijke branddetectie en aansturing van de ventilatie
is het ventilatiescenario daarbij op de positie van de brand te optimaliseren.
Rookschermen in de langsrichting van de perrons
In voorliggende studie is de effectiviteit van rookschermen rond trappen en vides
onderzocht. Een andere mogelijkheid, niet onderzocht, is de plaatsing van rookschermen
in de langsrichting op de perrons danwel rookschermen in de dwarsrichting op de
perrons. Met deze schermen kan de rookverspreiding over de perrons vertraagd worden
en in een effectieve combinatie met RWA mogelijk ook verminderd.
Scheiding in langsrichting tussen sporen
In geval van kantperrons kan voorzien worden in een scheiding in de langsrichting tussen
de sporen. In geval van brand zal slechts één van de twee perrons geconfronteerd
worden met rookontwikkeling. Met betreffende maatregel halveert echter wel het volume
waarin rookbuffering kan plaats vinden.
Toepassing platformscreendoors
Platformscreendoors zijn schermen welke over de gehele hoogte tussen het perron en de
rijtuigen geplaatst worden. In de schermen bevinden zich toegangen welke (moeten)
samenvallen met de toegangen van een rijtuig indien dit arriveert. Bij de toepassing van
platformscreendoors zijn de perrons slechts via deze toegangen met de metro
verbonden. In geval van brand zal slechts een beperkte rookverspreiding naar de perrons
plaats vinden.
Naast de realisatie van de schermen moet het ook technisch mogelijk gemaakt worden
dat rijtuigen op exact de juiste plaats langs het perron stoppen. In geval van brand, met
mogelijk ook een technisch defect aan het voertuig, bestaat er daarbij altijd een kans dat
niet op de juiste positie naast het scherm gestopt wordt.
Opgemerkt wordt dat bij de toepassing van platformscreendoors de repressie van een
eventuele brand bemoeilijkt kan worden. Hoewel het perronniveau mogelijk nog
begaanbaar is voor de brandweer kan bestrijding van de brand zelf bemoeilijkt zijn door
de aanwezigheid van de schermen tussen het perron en het voertuig (de brand).
9.6. Conclusies berekeningen
Uit de berekeningen blijkt dat de in hoofdstuk 3 gestelde doelcriteria in geen van de
onderzochte scenario’s gehaald worden op zowel perron- als halniveau. Dit geldt ook
voor een lichte brand op een gemiddeld station waarbij voorzieningen als RWA en
rookschermen getroffen worden.
Uit een detailanalyse van station Oostplein (zware brand, zonder voorzieningen) blijkt
(indicatief) dat mogelijk slechts ca. 150 van de 1.800 aanwezigen het gebouw kunnen
verlaten. Met het toepassen van de beschreven RWA systemen en rookschermen
kunnen de condities op de perrons, voor de trapopgangen, en in de verdeelhal echter

C 769-3-RA

59

aanzienlijk verbeteren. De condities verbeteren echter niet dusdanig dat de doelcriteria
zoals gesteld in hoofdstuk 3 gehaald worden.
In een relatief gunstig scenario (Wibautstraat, licht brandscenario, toepassing van RWA
en rookschermen) kunnen (indicatief) ca. 700 personen van de 1.700 aanwezigen het
station verlaten voordat de in hoofdstuk 3 gestelde grenswaardes worden overschreden.
Voor niet alle evacués geldt voorts dat deze het station kunnen verlaten zonder aan
condities te zijn blootgesteld welke blijvende gezondheidsschade veroorzaken en
mogelijk letaal zijn.
Uit de berekeningen blijkt voorts dat de toepassing van RWA en rookschermen het
mogelijk maakt de verdeelhal van de stations gedurende langere tijd schoon te houden
(tenminste 30 minuten). Als gevolg daarvan zal in geval van brand de evacuatie sneller
verlopen, de blootstellingsduur van aanwezigen verlaagd worden en is toetreding van het
station door hulpdiensten eenvoudiger. Als gevolg van de ventilatie ontstaan voor de
trappen ook zones waar verdunning van de rook op treedt. Ook als gevolg hiervan neemt
de belasting van evacués af.
Bij het arriveren van de hulpdiensten zullen de condities op perronniveau dusdanig zijn
dat inzet mogelijk (sterk) bemoeilijkt wordt (zicht < 1 m, temperatuur > 100°C).
Een verdere optimalisatie van de beschreven en onderzochte voorzieningen is mogelijk
op de volgende punten:

•
•
•

optimalisatie positie afzuiging op het station;
afmetingen doorlaat vanaf halniveau (aantal m2 dat de verbinding vormt
tussen de hal en de perrons);
verhouding tussen de luchtaanvoer via trap en de luchtaanvoer via
tunnels. Deze bepaald mede de luchtsnelheden welke optreden op
perronniveau en daarmee ook de mate van stratificatie.

Daarnaast kan mogelijk nagegaan worden in hoeverre andere, minder conventionele
maatregelen, getroffen kunnen worden:

•
•

uitbreiden vluchtmogelijkheden vanaf perronniveau;

•

toepassing platformscreendoors.

Overigens is
haalbaar zal
perronniveau
optimalisatie
perrons.
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rook- en warmteafvoer met afzuigpunten verdeeld over het perron
eventueel plaatsafhankelijk aangestuurd;

de verwachting dat ook met de beschreven alternatieven het nauwelijks
zijn op alle stations gedurende de gehele vluchttijd de condities op
te laten voldoen aan de in hoofdstuk 3 beschreven criteria. Alleen
is mogelijk. Dit is een gevolg van de beperkte vrije hoogte boven de
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10. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

10.1. Aanleiding
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is door Peutz BV het
Brandonderzoek Metro uitgevoerd, DGTL-nummer 2.66.2.5017. Met het onderzoek wordt
beoogd uit brandscenario’s en kosteneffectiviteit af te leiden welke functionele en
prestatie-eisen voor bestaande ondergrondse metrostations gesteld kunnen worden.
Daartoe is in detail onderzocht op welke wijze een eventueel op een bestaand
ondergronds station optredend brandscenario zich zal (kunnen) ontwikkelen. In
voorliggende rapportage zijn de resultaten van het onderzoek alsmede de gehanteerde
uitgangspunten vastgelegd. Uit eerdere studies uitgevoerd in Rotterdam en Amsterdam is
gebleken dat met rook- en warmteafvoerinstallaties en met behulp van rookschermen de
condities waaronder gevlucht wordt in geval van brand aanzienlijk kunnen worden
verbeterd. De invloed van deze voorzieningen op de bij brand op de stations te
verwachten condities is onderzocht.
10.2. Hoofdconclusies
Op basis van de uitgevoerde scenarioanalyses wordt geconcludeerd dat het, met het
huidige voorzieningenniveau van de onderzochte metrostations, voor geen van de
onderzochte scenario’s mogelijk is gedurende de gehele vluchttijd te voldoen aan de
gestelde criteria met betrekking tot veilig vluchten. Dit geldt voor zowel een licht als een
zwaar brandscenario. Uit de scenarioanalyses blijkt ook (indicatief) dat in een zwaar
brandscenario op een ongunstig station mogelijk slechts een beperkt aantal aanwezigen
het gebouw zal kunnen verlaten.
Uit de scenarioanalyses blijkt voorts dat met maatregelen als RWA en rookschermen op
de stations deze situatie substantieel is te verbeteren. Het effect van deze maatregelen,
e.e.a. zoals beschreven in de rapportage, is echter nog niet overal op de perrons
voldoende. Het is derhalve noodzakelijk deze voorzieningen te optimaliseren en aan te
vullen met maatwerk per station.
Hierbij is de verwachting dat het nauwelijks haalbaar zal zijn op alle bestaande stations
gedurende de gehele vluchttijd de condities op perronniveau te laten voldoen aan de
gestelde criteria, alleen optimalisatie is mogelijk. Dit is vooral een gevolg van de beperkte
vrije hoogte die aanwezig is boven de perrons. Het is daarom van groot belang de
zelfredzaamheid met aanvullende maatregelen maximaal te faciliteren. Maatregelen als
lichtreflectoren, lichtgevende belijning op de vloer, lichtgevende relingen, geluidsbakens,
goede verlichting, een goede ontruimingsprocedure zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen.
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10.3. Uitgangspunten onderzoek
Veilig vluchten
Bij het beoordelen van de condities op de stations zijn in beginsel de navolgende criteria
voor veilig vluchten gehanteerd (op hoofdhoogte):

•
•
•

warmtestralingsniveau niet hoger dan 2,0 kW.m-2;
temperatuur niet hoger dan 50°C;
zichtlengte naar lichtreflecterende voorwerpen niet lager dan 10 m.

Brandweerinzet
Hoewel minder eenduidig vast te stellen lijkt met het realiseren van in hoofdzaak:

•
•
•

voldoende bluswatervoorzieningen;

•
•
•
•

temperatuur lager dan 100°C;

een goede bereikbaarheid en

goede communicatiemogelijkheden
wat betreft repressieve aspecten een veiligheidsniveau te worden gerealiseerd dat in lijn
is met de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. In feite wordt in een zwaar
brandscenario uitgegaan van volledige zelfredzaamheid van op het station aanwezige
personen. Wel is op basis van de berekeningen aangegeven welke condities op de
stations bij het arriveren van de hulpdiensten verwacht kunnen worden. Bij het
beoordelen van deze condities op de stations zijn in beginsel de navolgende criteria voor
het beoordelen van de mogelijkheid tot een repressieve inzet gehanteerd (op
hoofdhoogte):

warmtestraling lager dan 5 kW.m-2;
geen limiet aan concentratie toxische gassen i.v.m. adembescherming;
zichtlengte groter dan 7 m of gebruik van warmtebeeldcamera’s.

Brandcurves
Wat betreft de ontwikkeling van het brandvermogen zijn, in overleg met de
begeleidingscommissie, twee brandcurves gehanteerd (gevoeligheidsanalyse):

•

snelle brand, kwadratisch groeiend vermogen met 16 MW na ca. 10 minuten
(α=44,4 W.s-2);

•

langzaam groeiende brand, kwadratisch groeiend vermogen met 3 MW na
ca. 8 minuten (α=11,1 W.s-2) en het optreden van ‘flash over’ na ca. 8
minuten;

•

wat betreft de repressieve fase (vanaf 10-15 minuten) wordt rekening
gehouden met een vermogen van 20 MW.
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Bij nieuw materiaal wordt meer aandacht besteed aan gebruik van moeilijk onbrandbaar,
brandvertragend en rookbeperkend materiaal. De vuurbelasting van nieuwe rijtuigen
hoeft niet bij voorbaat lager uit te vallen. In het algemeen mag verwacht worden dat met
nieuwe rijtuigen in de eerste 10 tot 15 minuten de brandcurve verder afvlakt en de
rookontwikkeling mogelijk ook iets later belemmerend wordt voor de zelfredding.
Onderzochte stations
Op basis van het vooronderzoek en in overleg met de begeleidingscommissie is voor de
stations Oostplein (relatief ongunstig station) te Rotterdam en Wibautstraat (gemiddeld
station) te Amsterdam de ontwikkeling van de condities op de stations in geval van brand
nagegaan.
10.4. Berekeningsresultaten
1. Uit de berekeningen blijkt dat het voor geen van de onderzochte scenario’s mogelijk
is gedurende de gehele vluchttijd te voldoen aan de vooraf gestelde criteria voor
veilig vluchten. Met name het realiseren van voldoende zicht op de perrons is
problematisch. Dit geldt ook voor een licht brandscenario op een gemiddeld station.
Uit een detailanalyse van station Oostplein (zwaar brandscenario, zonder
voorzieningen) blijkt (indicatief) dat mogelijk slechts een zeer beperkt aantal
aanwezigen het gebouw zal kunnen verlaten. Met het toepassen van de in de
rapportage beschreven rook- en warmteafvoersystemen en rookschermen blijken de
condities op de perrons, voor de trapopgangen, en in de verdeelhal echter aanzienlijk
te kunnen verbeteren. Daarbij wordt echter nog steeds niet voldaan aan de gestelde
doelcriteria en valt nog steeds een aanzienlijk aantal slachtoffers.
Ook voor een relatief gunstig scenario (Wibautstraat, licht brandscenario, toepassing
van RWA en rookschermen) geldt (indicatief) dat mogelijk niet alle evacués het
station kunnen verlaten zonder aan condities te zijn blootgesteld welke blijvende
gezondheidsschade kunnen veroorzaken en mogelijk letaal zijn.
2. Uit de berekeningen blijkt voorts dat door de toepassing van rook- en warmteafvoer
in combinatie met rookschermen het wel mogelijk is de verdeelhal van de stations
gedurende langere tijd schoon te houden (tenminste 30 minuten). Als gevolg daarvan
zal in geval van brand de evacuatie sneller verlopen en de blootstellingsduur van
aanwezigen verlaagd worden. Ook is de toetreding van het station door hulpdiensten
eenvoudiger. Als gevolg van de ventilatie ontstaan voor de trappen ook zones waar
verdunning van de rook optreedt. Ook als gevolg hiervan neemt de belasting van
evacués af.
3. Uit de berekeningen blijkt dat bij het arriveren van de hulpdiensten de condities op
perronniveau dusdanig zullen zijn dat inzet sterk bemoeilijkt wordt, zo niet onmogelijk
is (zicht < 1 m, temperatuur > 100°C). Dit geldt ook bij toepassing van de
onderzochte rook- en warmteafvoersystemen en rookschermen. Om deze redenen is
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het wenselijk nader te onderzoeken welke voorzieningen en condities de brandweer
redelijkerwijs mag verwachten bij inzet op een metrostation en in welke scenario’s
brandweerinzet verwacht mag worden.
4. De kosten gemoeid met het realiseren van de onderzochte voorzieningen en
configuraties zoals beschreven in de rapportage worden in een eerste raming
berekend op gemiddeld ordegrootte € 720.000,- tot € 795.000,- per station. Om onder
andere de navolgende redenen kunnen de kosten noodzakelijk om een voldoende
veiligheidsniveau te bereiken hoger uitvallen (gemiddeld 2 miljoen Euro per station):

•

Aanvullende maatregelen noodzakelijk om de zelfredzaamheid op stations verder
te faciliteren zijn niet in de raming opgenomen.

•

Voor relatief ongunstige stations zijn de in het rapport beschreven voorzieningen
onvoldoende en is een behoorlijke aanvulling noodzakelijk.

•
•

Door de grote bouwkundige variatie tussen de stations zal maatwerk nodig zijn.
Er dient op last van het locale gezag uitgegaan te worden van zwaardere
voorzieningen als in de rapportage omschreven.

10.5. Mogelijkheden tot optimalisatie
In het rapport wordt een aantal punten genoemd waarop verdere optimalisatie van de
beschreven voorzieningen mogelijk is. Daarnaast kan mogelijk nagegaan worden in
hoeverre andere, minder conventionele maatregelen, getroffen kunnen worden
(platformscreendoors, uitbreiden vluchtmogelijkheden vanaf perronniveau, rook- en
warmteafvoer met afzuigpunten verdeeld over het perron).
Hierbij is de verwachting dat voor vrijwel alle beschreven alternatieven geldt dat het
nauwelijks haalbaar zal zijn op alle bestaande stations gedurende de gehele vluchttijd de
condities op perronniveau te laten voldoen aan de in hoofdstuk 3 beschreven criteria.
Alleen optimalisatie is mogelijk. Dit is een gevolg van de beperkte vrije hoogte die
aanwezig is boven de perrons.
Uit de berekeningen blijkt dat met name het realiseren van voldoende zicht (10 m of
meer) bij brand op perronniveau niet mogelijk zal zijn, ook indien voorzieningen als RWA
en rookschermen worden getroffen. Het is daarom van groot belang de zelfredzaamheid
met aanvullende maatregelen maximaal te faciliteren en het vinden en bereiken van de
uitgang door de aanwezigen mogelijk te maken. Maatregelen als lichtgevende belijning
op de vloer, lichtgevende relingen, geluidsbakens, goede verlichting, een goede
ontruimingsprocedure zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen.
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