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Hoofdstuk 1 - Inleiding

1 Inleiding1
1.1 Aanleiding
In de eerste helft van 2014 heeft het COB-platform Veiligheid (V100) twee bijeenkomsten
gewijd aan veiligheid in railtunnels. Er werd aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, achtereenvolgens aandacht besteed aan heavy rail en lightrail. In de afsluitende
discussies kwamen vier zaken naar voren:
1. De regelgeving rondom railinfra in tunnels is complex, onbekend en onvolledig in
vergelijking met de regelgeving rondom wegtunnels.
2. Er zijn veel stakeholders betrokken bij het vergunningverleningsproces.
3. Kan het proces van vergunningverlening efficiënter worden georganiseerd?
4. Kunnen we toe met minder regels?
Een andere besproken ontwikkeling is de komst van de Wet lokaal spoor (WLS) [1]. Deze
wet is in werking getreden per 10 juli 2013, maar de meeste artikelen gaan pas per 1
december 2015 van kracht. Met het in werking treden van deze wet komen er ook een
aantal wetten/wetsartikelen te vervallen of worden gewijzigd.
Dit rapport moet ervoor zorgen dat kennis over regelgeving rondom railinfra gedeeld
wordt. Hiertoe heeft het COB de samenwerking gezocht met het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT). Het COB heeft samen met dit platform het rapport samengesteld.

1.2 Doel
Het doel van deze verkenning is drieledig, te weten:
1. Een kennispublicatie over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, met nadruk
op de gevolgen van de implementatie tunnelveilgheidseisen binnen de WLS. Om een
doorkijk naar de regelgeving rondom heavy rail te kunnen maken, is in bijlage 3 enige
informatie over de Spoorwegwet [2] opgenomen.
2. Identificeren van witte vlekken en knelpunten in de regelgeving (‘Hoe moeten we
hiermee omgaan?’).
3. Het benoemen van een aantal oplossingsrichtingen om het proces rondom railtunnelveiligheid te verbeteren.

1.3 Toepassingsgebied/scope
Voor deze kennispublicatie zijn drie sporen gevolgd:
• Overzicht wet- en regelgeving.
• Overzicht van risicoanalysetools en andere instrumenten die beschikbaar zijn om
invulling te geven aan de tunnelveiligheidseisen van de WLS.
• Opstellen van een Bestuurlijke Netwerkkaart van de wet- en regelgeving.

5

Veiligheidsmaatregelen tram, metro, lightrail / Verkenning

De doelgroep omvat bevoegde gezagen, beheerders, vervoerders, veiligheidsregio’s en
hulpdiensten, en in mindere mate bouwers en adviseurs. De publicatie richt zich op de
aspecten die een rol spelen bij tunnelveiligheid van tram, metro en lightrail, en niet op de
(ook belangrijke) aspecten van railveiligheid.

1.4 Leeswijzer
• Hoofdstuk 2 gaat in op de wet- en regelgeving rondom light- en heavy rail.
• Hoofdstuk 3 geeft een nadere beschouwing over de risicoanalyse en de manier waarop
er invulling gegeven kan worden aan de opbouw van een informatiedossier en een
veiligheidsbeheersysteem.
• Hoofdstuk 4 beschrijft het te doorlopen proces.
• Hoofdstuk 5 sluit dit document af met aanbevelingen en aandachtspunten.
In de bijlagen zijn opgenomen:
• een overzicht van de artikelen van het Bouwbesluit met betrekking tot tunnels (bijlage 1);
• de netwerkkaart metro, tram en lokaal spoor (bijlage 2);
• informatie over de Spoorwegwet (bijlage 3) om een vergelijking te kunnen maken tussen heavy rail en lokaal spoor.
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2 Wet- en regelgeving lightrail2
Dit hoofdstuk heeft niet tot doel een totaaloverzicht van relevante wet- en regelgeving te
geven, maar haalt slechts de meest relevante artikelen aan.
De belangrijkste wetgeving voor railtunnels is de Woningwet [3] met daaraan gekoppeld
het Bouwbesluit 2012 [4]. In dit besluit wordt een tunnel beschouwd als ‘een bouwwerk
geen gebouw zijnde’. In deze hoedanigheid worden er geen voorschriften gesteld aan
veiligheidsvoorzieningen. De haltes en de stations worden in het Bouwbesluit aangemerkt als verblijfsruimtes voor personen. Hieraan worden veiligheidseisen gesteld, en
ook het toezicht hierop is geregeld.
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de artikelen uit het Bouwbesluit die van
toepassing zijn op weg- en spoortunnels. De artikelen die van toepassing zijn op verblijfsruimtes, inclusief de daarin gelegen ondergrondse stations, zijn niet opgenomen in
dit overzicht.
Naast deze bouwregelgeving is er ook nog andere, ruimtelijke en gemeentelijke
regelgeving van toepassing. Bijlage 2 geeft een concept Bestuurlijke Netwerkkaart
WLS met daarin de onderlinge relaties zoals die zijn verwoord in de WLS. Het opstellen
van Bestuurlijke Netwerkkaarten is ondergebracht bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). De conceptkaart kan dienen als basis voor een nog op te stellen definitieve
Netwerkkaart.
Op lokale spoorwegen zijn de Wet lokaal spoor [1], het Besluit lokaal spoor [5], de Regeling lokaal spoor [6] en het Aanwijzingsbesluit lokaal spoor [7] van toepassing.

2.1 Wet lokaal spoor (WLS)
De WLS vervangt eerdere wetgeving die van toepassing was op metro’s en trams: voor
metro waren nog de oude Spoorwegwet 1875 [2] en het Metroreglement 1981 [8] van
kracht, en voor tram bestonden in de praktijk alleen de Wegenverkeerswet van 1994 [9],
de Lokaalspoor- en Tramwegwet van 1900 [10], het Tramwegreglement uit 1920 [11]
en de Wet aanleg lokaalspoor- en tramwegen uit 1917 [12]. Naast deze wetten worden
er nog een aantal in de WLS genoemde wetten toegepast.
	De WLS is van toepassing op de lokale spoorwegen die genoemd staan in het Aanwijzingsbesluit lokaal spoor. Het betreft hier stads- en regionale spoorverbindingen die niet
behoren tot het zogenoemde hoofdspoorwegsysteem.
In de WLS wordt de structuur vastgelegd op basis waarvan het lokale openbaar vervoer
op rails wordt georganiseerd. De verantwoordelijkheid voor het lokale railvervoer ligt bij
de provincie (Gedeputeerde Staten) of de vervoerregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den
Haag (dagelijks bestuur). Vervolgens worden de beheerder van de infrastructuur en de
vervoerder in hun basisverantwoordelijkheden onderscheiden. In een Memorie van toelichting worden de doelstellingen en de geest van de WLS verduidelijkt en de interpretatie ondersteund.
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Hieronder volgen enkele artikelen uit de WLS die van toepassing zijn op tunnelveiligheid
bij railinfra. Het overzicht is niet uitputtend en niet in alle gevallen is de letterlijke tekst
overgenomen!
Artikel 5
De lokale spoorweginfrastructuur wordt zodanig aangelegd dat de lokale spoorweginfrastructuur:
a) in goede staat verkeert, betrouwbaar en beschikbaar is;
b) geschikt is voor het gebruik waarvoor zij is bestemd;
c) bij normaal gebruik geen gevaar of schade oplevert voor personen of zaken; en
d) veilig en doelmatig met de toegestane maximumsnelheid kan worden bereden
Artikel 6
1. …wordt nieuwe ondergrondse lokale spoorweginfrastructuur zodanig aangelegd
dat:
a) reizigers te allen tijde een spoorvoertuig kunnen verlaten en het dichtstbijzijnde station, een nooduitgang of een plaats die bereikbaar is vanaf de voor
het openbaar verkeer openstaande weg, kunnen bereiken; en
b) hulpverleningsdiensten in staat zijn om tijdens calamiteiten hun werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
2. Gedeputeerde Staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur laten in het geval dat
overwogen wordt een tunnel aan te leggen die onderdeel uitmaakt van een lokale
spoorweg en langer is dan 250 meter, een risicoanalyse uitvoeren ten aanzien van
het ontwerp van de tunnel.
3. De aanleg van een tunnel als bedoeld in het tweede lid vindt uitsluitend plaats indien uit de risicoanalyse blijkt dat het risico lager is dan de bij ministeriële regeling
vastgelegde risiconorm.
4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de methode voor het uitvoeren van een risicoanalyse en de aspecten die in ieder geval bij
de risicoanalyse worden betrokken.
Artikel 9
1. Het is verboden om lokale spoorweginfrastructuur in dienst te stellen zonder dat
daarvoor een vergunning voor indienststelling is verleend door Gedeputeerde
Staten, onderscheidenlijk het dagelijks bestuur.
2. De vergunning wordt verleend indien voldaan wordt aan de eisen gesteld in de
artikelen 5 en 6, eerste lid.
3. Bij de aanvraag van de vergunning wordt een schriftelijke verklaring overlegd van
de toezichthouder (IL&T) waarin beschreven staat in hoeverre de lokale spoorinfrastructuur voldoet aan de artikelen 5 en 6, eerste lid.
4. De vergunning kan onder beperkingen worden verleend. Er kunnen aan de vergunning voorschriften worden verbonden in het belang van de veiligheid op en in de
directe nabijheid van de lokale spoorweg.
5. De beheerder levert aan Gedeputeerde Staten, onderscheidenlijk het dagelijks
bestuur en aan de toezichthouder een informatiedossier, waarin de technische
specificaties van de lokale spoorweginfrastructuur worden beschreven en gedocumenteerd en waaruit blijkt dat de spoorweg voldoet aan het gestelde in de
artikelen 5 en 6, eerste lid.
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Artikel 10
1. Het is verboden om na een wezenlijke wijziging de lokale spoorweg in dienst te
stellen:
a) voordat de beheerder een (aangepast) informatie dossier aan Gedeputeerde
Staten of het dagelijks bestuur, de toezichthouder en vervoerder heeft
overlegd waarin de veranderingen zijn beschreven en gedocumenteerd en
waaruit blijkt dat de spoorweg voldoet aan het gestelde in de artikelen 5 en
6 eerste lid;
b) zonder een verklaring van de toezichthouder en een voor de wijziging
benodigde (aangepaste) vergunning voor indienststelling als Gedeputeerde
Staten of het dagelijks bestuur die noodzakelijk vinden.
Artikel 17
1. Gedeputeerde Staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur stellen ten minste
eenmaal in de vier jaar een visie vast, ten aanzien van een kwalitatief goed en
doelmatig beheer. De visie is ten minste uitgewerkt in prestatienormen die
betrekking hebben op de kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de
lokale spoorweginfrastructuur. [In de toelichting op de WLS staat dat het bestuursorgaan daarin ook aangeeft welke veiligheidsdoelstellingen het voor ogen
heeft als invulling van de artikelen 5 en 6 eerste lid.]
Artikel 18
2. …de beheerder beschikt over een veiligheidsbeheersysteem…
Artikel 19
1. Het veiligheidsbeheersysteem van de beheerder
a) voldoet aan artikel 9, tweede lid, van richtlijn 2004/49/EG… [13];
b) bevat procedures…;
c) bevat beperkingen en voorschriften die zijn verbonden aan de vergunning.
2. Het veiligheidsbeheersysteem is op zodanige wijze geoperationaliseerd en wordt
op zodanige wijze toegepast dat de beheerder:
a) bij normale bedrijfsvoering en bij voorzienbare afwijkingen geen schade
veroorzaakt…;
b) rekening houdt met andere gebruikers van de lokale spoorweg;
c) de aan de bedrijfsvoering verbonden risico’s onderkent en passende maatregelen neemt om deze afdoende te beheersen en daar bij rekening houdt
met de stand der techniek en de binnen de bedrijfstak aanwezige kennis en
richtsnoeren…;
d) corrigerende maatregelen neemt bij afwijkingen;
e) het veiligheidsniveau voortdurend verbetert op basis van wijzigende omstandigheden en opgedane ervaringen;
f) ervoor zorgt dat werknemers met een veiligheidsfunctie…de noodzakelijke
oefeningen en opleidingen hebben gevolgd.
3. Bij ministeriele regeling worden nadere regels gesteld over het veiligheidsbeheersysteem.
Artikel 20
2. Van ernstige incidenten doet de beheerder onmiddellijk melding aan de toezichthouder.
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Artikel 21
1. De beheerder stelt…jaarlijks ter uitvoering van de visie…een beheerplan op.
2. Het beheerplan behoeft de instemming van Gedeputeerde Staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur.
3. De beheerder legt jaarlijks vóór 1 april aan Gedeputeerden Staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur in een jaarverslag verantwoording af over de uitoefening
van zijn taken…
Artikel 23
1. Indien de veiligheid van het gebruik of van het beheer van de lokale spoorweginfrastructuur in gevaar komt of dreigt te komen, neemt de beheerder passende
maatregelen, waaronder zo nodig het geheel of gedeeltelijk buiten dienst stellen
van de lokale spoorweg.
2. De beheerder stelt de vervoerder en de toezichthouder onmiddellijk in kennis van
de maatregelen bedoeld in het eerste lid.
3. De beheerder kan de vervoerder aanwijzingen geven:
a) in het belang van een veilig gebruik van de lokale spoorweginfrastructuur;
b) ter voorkoming van overmatige slijtage aan de lokale spoorweginfrastructuur; of
c) in verband met maatregelen als bedoeld in het eerste lid.
4. De vervoerder volgt de aanwijzingen bedoeld in het derde lid, op.
Artikel 24
1. Gedeputeerde Staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur belast de beheerder
dan wel een vervoerder met de verkeersleiding over de lokale spoorweg.
2. De verkeersleiding kan bestuurders van een spoorvoertuig aanwijzingen geven
met betrekking tot het verrichten van veilig en doelmatig vervoer.
3. Bestuurders van een spoorvoertuig volgen de aanwijzingen van de verkeersleiding op.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld over de taken van de verkeersleiding. [Besluit lokaal spoor, artikel 4:
goede afwikkeling, maatregelen treffen bij storingen en calamiteiten].
Artikel 26
1. De vervoerder dient te beschikken over
a) een veiligheidscertificaat;
b) een met de beheerder gesloten toegangsovereenkomst.
Artikel 27
De vervoerder dient te beschikken over
1. een veiligheidsbeheersysteem;
2. de toezichthouder verklaard middels een schriftelijke verklaring dat het veiligheidsbeheersysteem voldoet aan de eisen uit artikel 28.
In de artikelen 28 t/m 30 worden aan de vervoerder dezelfde kwaliteitseisen gesteld die
al in voorgaande artikelen aan de beheerder zijn gesteld.
In de artikelen 31 t/m 41 worden eisen gesteld aan het rollend materieel en aan de personen die dit materieel besturen.
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Op het gebied van tunnelveiligheid zijn de belangrijkste conclusies dat zowel de beheerder van, als de vervoerder over de infrastructuur moet beschikken over een actuele risicoanalyse en een veiligheidsbeheersysteem. In de Regeling lokaal spoor [6] is voor nieuwe
en aanmerkelijk gewijzigde infrastructuur aangegeven dat er zowel door de beheerder als
door de vervoerder informatiedossiers opgesteld dienen te worden en welke elementen
hierin verplicht zijn.

2.2 Besluit lokaal spoor
Het Besluit lokaal spoor [5] beschrijft wat lokale railinfrastructuur is, alsook de toegankelijkheid ervan en de veiligheid van het verkeer erop. Ook worden er enige veiligheidsfuncties benoemd.

2.3 Regeling lokaal spoor
In de Regeling lokaal spoor [6] zijn nadere eisen gesteld aan tunnelveiligheid, de risicoanalyse, het informatiedossier en het veiligheidsbeheersysteem.
Artikel 2
1. Een risicoanalyse als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de wet, bestaat uit een
kwantitatieve risicoanalyse en een scenarioanalyse. Door Gedeputeerde Staten
onderscheidenlijk het dagelijks bestuur wordt aan de toezichthouder meegedeeld welke methodieken voor de kwantitatieve analyse en de scenarioanalyse
toegepast worden.
2. De aspecten die in ieder geval bij de risicoanalyse betrokken worden, zijn:
a) het ontwerp van de tunnel, inclusief de daarin gelegen stations en nooduitgangen;
b) de aan te leggen lokale spoorweginfrastructuur in de tunnel;
c) de aan te leggen energievoorziening in de tunnel;
d) de wijze waarop het gebruik van de lokale spoorweg in de tunnel zal worden
beheerst en beveiligd;
e) of er sprake zal zijn van uitsluitend personenvervoer of personenvervoer,
samen met goederenvervoer;
f) het ontwerp van de spoorvoertuigen, die gebruik zullen maken van de lokale
spoorweginfrastructuur in de tunnel;
g) het maximaal aantal spoorvoertuigen dat zich gelijktijdig in de tunnel kan
bevinden;
h) indien er sprake is van goederenvervoer, de aard van de te vervoeren goederen;
i) het aantal reizigers dat zich maximaal in een spoorvoertuig zal bevinden;
j) het aantal reizigerskilometers en, indien er sprake is van goederenvervoer,
het aantal tonkilometers dat jaarlijks in de tunnel zal worden afgelegd;
k) de gebruiksvoorschriften, inclusief calamiteitenplannen van de aan te
leggen tunnel;
l) de onderhoudsvoorschriften van de tunnel, van de lokale spoorweginfrastructuur in de tunnel en van de spoorvoertuigen die gebruik zullen maken
van de lokale spoorweginfrastructuur in de tunnel; en
m) de opleidingen en vaardigheden van het personeel dat dienst zal doen in de
tunnel.
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3.

De risiconorm, bedoeld in artikel 6, derde lid, van de wet, is voor het groepsrisico
gelijk aan de kans van optreden van 0,03/N2 per kilometer traject gelegen in
tunnels per jaar, waarbij N de groepsgrootte in personen is.

In artikel 3 staat wat het informatiedossier minimaal moet bevatten. Er wordt met name
gesproken over technische specificaties. Er zijn echter geen verwijzingen opgenomen
naar tunnelveiligheid.

2.4 Aanwijzingsbesluit WLS
Het Besluit aanwijzing lokale spoorwegen [7] beschrijft welke specifieke vervoersystemen
(metro, tram, lightrail) juist wel en niet onder de WLS vallen. Uitgesloten zijn historische
en toeristische vervoersystemen en privé spoorwegen bedoeld voor privé goederenvervoer.
De aangewezen vervoerssystemen liggen allemaal in de regio’s Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht.
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3 Instrumenten3
Dit hoofdstuk gaat in op de risicoanalyse en de manier waarop er invulling gegeven kan
worden aan een informatiedossier en een veiligheidsbeheersysteem.

3.1 Risicoanalyse
De ministeriële regeling bij de WLS stelt dat de risicoanalyse uit de WLS (art. 6, tweede
lid) moet bestaan uit een kwantitatieve analyse (quantitative risk assessment, QRA) en
een scenarioanalyse. In de regeling wordt niet aangegeven op welke wijze de scenarioanalyse uitgevoerd moet worden, of met welke QRA-methodiek aangetoond moet worden dat aan de risiconorm wordt voldaan. Wel wordt er in de regeling aangegeven welke
aspecten bij de risicoanalyse aan bod moeten komen (zie hoofdstuk 2).
Door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is in 2006 de Handreiking risicoanalyse
tunnelveiligheid [14] beschikbaar gesteld waarin een overzicht wordt gegeven van diverse
methodieken, modellen en veiligheidscriteria van risicoanalyses. Ook de Handreiking
veiligheid ondergrondse bouwwerken [15] geeft een overzicht van aspecten die een rol
spelen bij het opstellen van risicoanalyses en het realiseren van ondergrondse infrastructuur.
	Door het COB is in 2004 de Leidraad scenarioanalyse ongevallen in tunnels, deel 1: wegtunnels [16] opgesteld en in juni 2006 de Leidraad scenarioanalyse ongevallen in tunnels,
deel 2: spoor-, tram-, metrotunnels en overkappingen [17]. Indien deze laatste leidraad
geactualiseerd wordt naar de huidige wet- en regelgeving, is deze geschikt om toe te passen
voor het uitvoeren van de scenarioanalyse zoals die genoemd wordt in de WLS.
Voor het uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse is momenteel geen wettelijk
voorgeschreven model beschikbaar. Wel is in de Regeling lokaal spoor een norm bepaald.
In de toelichting op de regeling is te lezen dat de norm gebaseerd is op de nota Nuchter
omgaan met risico’s [18] en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) [19]. Er is
gekozen voor een norm voor het groepsrisico van 0,03/N2 per tunnel kilometer per jaar
waarbij N het aantal dodelijke slachtoffers is. Hierdoor is de lengte van de tunnel mede
van invloed op de te nemen maatregelen. Dit is in overeenstemming met de Europese
norm die geldt voor spoorwegtunnels. Voor de waarde 0,03 is gekozen omdat deze ligt
tussen de norm die geldt voor onvrijwillige blootstelling aan een activiteit (0,01/N2) en
die voor vrijwillige blootstelling (0,1/N2). Bij gebruik van openbaar vervoer is enerzijds
sprake van vrijwilligheid en anderzijds van het niet kunnen beïnvloeden van het risico. De
norm geeft hiermee invulling aan wat reeds langere tijd in dit soort situaties in Nederland
gebruikelijk is, aldus de toelichting.
De situatie is nu zo dat er in de WLS wel een risiconorm wordt opgelegd, maar dat er geen
QRA-model is vastgelegd waarmee het voldoen aan deze risiconorm aangetoond kan
worden. Dit betekent dat de discussie over het wel of niet voldoen aan de risiconorm niet
is weggenomen. Immers, het QRA-model en de te hanteren uitgangspunten liggen niet
vast en blijven dus voor discussie zorgen.
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Er worden in de praktijk drie manieren gebruikt om aan te tonen dat men voldoet aan
het gestelde in de wet:
A. Letterlijk voldoen aan het gestelde in de wet. Dit is hier niet volledig van toepassing
omdat de wet ruimte overlaat voor maatwerk. Wel worden er minimale vereisten
genoemd;
B. Verwijzen naar gebruikte methodes, technieken en procedures binnen Nederland en
ook daarbuiten (‘proven technology’, ‘best practice’, etc.).
C. Zelf een model ontwikkelen.
Ad B
Naast de eerder genoemde nieuwe wetsartikelen zijn er al geruime tijd een aantal praktijkrichtlijnen/handreikingen/leidraden in omloop die de basis hebben gevormd voor
het realiseren van ondergrondse railinfra in Amsterdam en Rotterdam:
• Voor de Amsterdamse ondergrondse tram- en metrosystemen is de Amsterdamse
Leidraad Integrale Veiligheid (ALIVe) [20] opgesteld. Hierin wordt aangegeven dat
het voldoen aan het afgesproken veiligheidsniveau aangetoond moet worden met
een QRA en een scenarioanalyse. Er wordt verder niet inhoudelijk ingegaan op het
QRA-model. Voor de scenarioanalyse worden een aantal criteria benoemd.
• Voor het Rotterdamse ondergrondse tram- en metrosysteem bestaat het Integraal
Plan Brandveiligheid 2013 [21]. Ook hierin worden voorwaarden en criteria gesteld
aan de uit te voeren risicoanalyse.
• Het rapport Brandonderzoek Metro (BOM) [22]. In opdracht van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat heeft Peutz onderzoek gedaan naar de brandveiligheid in metrostations. In het rapport wordt geconcludeerd dat de vluchtkansen bij het huidige
voorzieningen niveau 'klein tot buitengewoon klein' zijn, afhankelijk van het brandscenario en de voorzieningen van het station. Op basis van het onderzoek heeft de
werkgroep het rapport Aanbevelingen voor de veiligheid van ondergrondse stations
[23] gepubliceerd.
• Het rapport Veiligheidseisen Metrotunnels (VEMT) [24]. In 2005 verscheen de
Beleidsnota Tunnelveiligheid, deel B: veiligheidseisen [25]. Naar de veiligheidseisen
voor tram-, metro- en lightrail is apart aanvullend onderzoek gedaan.
Ad C
Een mogelijke oplossing is het ontwikkelen van een speciaal QRA-model dat aansluit op
de WLS. Als input voor dit model kunnen dienen:
• Afstudeerwerk van C.J. Soons uit 2005 [26]. Zij heeft een raamwerk voor een kwantitatieve risicoanalyse opgezet voor metrosystemen.
• Voor de Noord/Zuidlijn in Amsterdam en voor de Rotterdamse metrolijnen zijn
QRA’s uitgevoerd voor zowel voor de publieks- als railveiligheid.
• Het QRA-model van Rijkswaterstaat. Dit model is echter specifiek voor Nederlandse
wegtunnels binnen het rijkswegennet ontwikkeld. Met name de wijze van rookuitbreiding, vluchtmogelijkheden en deurafstanden zijn specifiek en bepalend voor het
risicoprofiel. Er kan wel naar een analogie worden gezocht, maar voor het bepalen
van veel parameters zal aanvullend onderzoek moeten worden gedaan.
• Per project kiest/maakt men zelf op basis van de specifieke omstandigheden een
kwantitatieve benadering. Hierbij kan verwezen worden naar andere projecten/referenties. Voor de Vlaamse overheid is er een overzicht gemaakt van QRA-methodes
die wereldwijd worden gebruikt.
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Hieruit blijkt dat er hoofdzakelijk twee methoden zijn:
–– Een echte QRA met als uitkomst een risicografiek.
–– De keuze om enkele scenario’s uit te werken met een presentatie in tabellen met
op de X-as de gevolgen en op de Y-as de kans (of andersom). Deze methode is
waarschijnlijk sneller te ontwikkelen en sluit ook goed aan bij een eventuele scenarioanalyse.
Met betrekking tot de verplicht uit te voeren risicoanalyse moet worden opgemerkt dat
in de voorgaande Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (WARVW) uit 2006 een
vergelijkbare eis was opgenomen tot het uitvoeren van zowel een kwantitatieve risicoanalyse als een scenarioanalyse. Ook hierin was niet opgenomen hoe de beide analyses
moesten worden uitgevoerd, hoe de resultaten moesten worden beoordeeld en hoe de
beide resultaten aan elkaar moesten worden gecorreleerd. In de praktijk heeft deze interpretatievrijheid voor veel discussie gezorgd. Met name het tegenover elkaar zetten van
de probabilistische (QRA) en deterministische (SA) beschouwingen van tunnelveiligheid
heeft ertoe geleid dat in meerdere projecten discussies ontstonden over het benodigde/
vereiste voorzieningenniveau (tunneltechnische installaties) dat in de tunnels zou moeten worden aangebracht.
In de WARVW versie van 2012 (van kracht geworden in 2013) zijn daarom de eisen
rondom uitvoeren en interpreteren van de beide risicoanalyses veel scherper gesteld en is
er veel minder interpretatievrijheid. De aanpassing was gebaseerd op uitgebreide besprekingen met alle betrokken stakeholders. Het heeft uiteindelijk geleid tot een overeenkomst
over het gewenste veiligheidsniveau in wegtunnels, en de voorzieningen waarmee dat
niveau kan worden bereikt.
Het verdient aanbeveling om van bovengenoemde ontwikkeling te leren en te onderzoeken
of het zinvol is om voor de WLS (hier: de Regeling) tot een soortgelijke overeenstemming
met de betreffende stakeholders te komen. Het COB kan hierin een trekkende rol vervullen.

3.2 Informatiedossier
Conform de WLS moeten er door de beheerder en de vervoerder informatie- en veiligheidsdossiers worden overlegd. Het informatiedossier beschrijft het systeem (de infrastructuur) en het bijbehorende veiligheidsdossier verklaart dat het betreffende systeem
veilig gebruikt kan worden.
	De Dienst Metro en Tram van de gemeente Amsterdam hanteert voor het opstellen van
deze documenten de uitgangspunten zoals beschreven in de Common Safety Methods
[27]. Ook worden er CENELEC-standaarden gevolgd: EN 50126 [28], EN 50128 [29] en
EN 50129 [30]. Dit houdt onder andere in dat, in het kader van veiligheid, projecten bij
aanvang een safety management plan opstellen en aan het einde een safety case overdragen. Deze documenten worden ook wel het veiligheidsmanagementplan en het veiligheidsdossier genoemd.
Artikel 9 lid 5 van de WLS schrijft voor dat de beheerder aan het bevoegd gezag en de
toezichthouder (ILT) een informatiedossier moet aanleveren waaruit blijkt dat de infrastructuur voldoet aan de artikelen 5 en 6 lid 1. Dat kan gebeuren in een veiligheidsdossier of safety case. Voor de vereiste technische specificaties die worden beschreven in de
Regeling lokaal spoor, artikel 3 kan (conform de systematiek die Amsterdam gebruikt) de
volgende indeling worden gehanteerd:
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1.
2.

3.

4.

5.

Inleiding
Aanleiding, doel en structuur van het document.
Systeemoverzicht
Beknopt overzicht van de infrastructuur, het materieel dat de infrastructuur gebruikt en de organisatie die de infrastructuur beheert dan wel gebruikt. Eventuele
wijziging van een van deze componenten kunnen hier ook worden beschreven.
Geografisch overzicht
Een beknopte tekstuele beschrijving met verwijzingen naar uitgebreidere overzichten in bijlagen etc.
Specifiek beveiligde elementen en seinen
4.1. Toegelaten snelheden
4.2. Beweegbare bruggen, overwegen en overpaden
4.3. Eindpunten, rangeerterreinen en opstelsporen
4.4. Seinen
Technische eigenschappen van het spoorsysteem
5.1. Geleidingssysteem
5.2. Beheersing en beveiliging
5.3. Tractie- en energievoorziening
5.4. Perrons
5.5. Tunnels
5.6. Ondergrondse stations

In de bijlagen worden de documenten opgenomen waarnaar in de hoofdstukken wordt
verwezen. Naar veel documenten zal ook in het veiligheidsdossier worden gerefereerd.
Het veiligheidsdossier is een veiligheidsonderbouwing van het informatiedossier, en
het is niet nodig documenten dubbel op te nemen. Documenten die het systeem beschrijven, maken primair deel uit van het informatiesysteem en hoeven niet te worden
opgenomen te worden in het veiligheidsdossier. Andersom hoeven veiligheidsanalyses
niet opgenomen te worden in het informatiedossier. Voorbeeld: tekeningen wel in het
informatiedossier en niet in het veiligheidsdossier, QRA wel in het veiligheidsdossier en
niet in het informatiedossier.

3.3 Veiligheidsdossier
Voor de opbouw van het veiligheidsdossier wordt in Amsterdam, door Randstad Rail en
door Metro Rotterdam een op CENELEC 50129 gebaseerd model gehanteerd, zie Figuur 1.

16

Hoofdstuk 3 - Instrumenten

• Inleiding
• Systeembeschrijving
• Kwaliteitsmanagement
• Veiligheidsmanagement

Beschrijving systeem
metro, tram

Organisatie van
kwaliteit en veiligheid
(in KMS en VMS)

• Veiligheidsrapporten
Redeneringen,
argumentatie
'waarom veilig'

• Bewijsvoeringen

Onderbouwingen
(abstracts)

• Conclusie
'Daarom...'

• Bijlagen
Dossier
(documenten)

Figuur 1 / Opbouw van het veiligheidsdossier
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4 Proces4
Voor wegtunnels is er de Leidraad veiligheidsdocumentatie voor wegtunnels [31] die
wettelijk verplicht is. In deze leidraad is aangegeven op welk moment welke veiligheidsonderbouwing geleverd dient te worden. Voor tram- en metrotunnels is deze leidraad echter
niet wettelijk verplicht. In onderstaande afbeelding is het besluitvormingsproces voor
tram- en metrotunnels schematisch weergegeven. In Figuur 2 zijn de processtappen,
verantwoordelijke partijen en de relevante documenten benoemd.

Besluitvormingsproces tram- en metrotunnels
Voorstel

Tunnelveiligheidsplan
(WARVW)

Bouwplan

Veiligheidsbeheerplan
(WARVW)

Risicoanalyse
(WLS)

Advies/
verklaring

Besluit
door...

Veiligheidsbeheersysteem (WLS)
- vervoerder (WLS art. 28)
- beheerder (WLS art. 19)

Veiligheidsbeambte/
Tunnelbeheerder

Veiligheidsbeambte/
Tunnelbeheerder

Veiligheidsbeambte/
Tunnelbeheerder

Minister IenM

College van B en W

College van B en W (WARVW)
DB GS/Stadsregio (WLS)

Planfase

Besluit/
vergunning

Ontwerpfase

Planologisch besluit

Bouwfase

Omgevingsvergunning

Gebruiksfase

Openstellingsvergunning
(WARVW)
Vergunning van indienststelling
(WLS)

WARVW = Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, WLS = Wet lokaal spoor, DB = dagelijks bestuur, GS = Gedeputeerde Staten

Figuur 2 / Besluitvormingsproces voor tram- en metrotunnels

Aangezien de benodigde vergunningen voor tram- en metrotunnels voor de plan- en
ontwerpfase nagenoeg gelijk zijn aan die van de wegtunnels (tracébesluit en omgevingsvergunning) zou voor de veiligheidsonderbouwing bij deze vergunningen aansluiting
gezocht moeten worden bij de Leidraad veiligheidsdocumentatie voor wegtunnels. De
geel gemarkeerde procesblokken betreffen echter alleen wegtunnels.
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5 Conclusies5
Op basis van de uitgevoerde verkenning constateert de werkgroep dat er behoefte is aan
meer details in de huidige wet- en regelgeving voor lightrailtunnels, maar niet zo veel als
nu voor wegtunnels zijn voorgeschreven. Hieronder volgen aanbevelingen en aandachtspunten voor de detaillering. De aanbevelingen zijn voornamelijk bedoeld voor de bevoegde
gezagen, beheerders, vervoerders, veiligheidsregio’s en hulpdiensten, en in mindere mate
voor bouwers en adviseurs.
Aanbevelingen:
• In regelgeving een methode voor een QRA (risicoanalyse) vastleggen die aantoont dat aan
de risiconorm, bedoeld in artikel 6 derde lid van de WLS, is voldaan. Hierbij in ogenschouw nemen dat de 'reguliere' spoorse risico’s, zoals botsing en ontsporing, over het
algemeen al voor het gehele traject/netwerk (boven- en ondergronds) zijn geanalyseerd.
Zie ter informatie Results comparative application QRA road tunnels Germany [32]].
• Actualiseren Leidraad scenarioanalyse [17]
• Het ministeriële document Aanbevelingen veiligheid metrostations uit 2006 [29] is het
vigerende document dat voorstellen doet voor landelijke veiligheidseisen met betrekking tot ondergrondse metrostations voor brandveiligheid. Er worden zowel functionele
als prestatie-eisen gesteld, maar deze kennen geen bestuurlijke status. Een procesaanbeveling is dat het ministerie een besluit neemt of deze eisen slechts als aanbeveling
uit 2006 gelden of dat deze aanbevelingen een bestuurlijke status krijgen. Ook moet
duidelijk worden hoe dit document zich verhoudt tot de WLS.
• De verplichte Leidraad veiligheidsdocumentatie voor wegtunnels [31] ook voor tram- en
metrotunnels wettelijk van toepassing verklaren.
Aandachtspunten:
• Ieder project heeft zijn eigen bijzonderheden waardoor het mogelijk moet zijn om
binnen de wet maatwerk te kunnen leveren.
• Er zijn meerdere stakeholders betrokken bij het vergunningverleningsproces. Dit vraagt
om maatwerk en een zorgvuldig afstemmingsproces waarvoor voldoende tijd moet
worden uitgetrokken.
• Leg zo vroeg mogelijk in het project, dus vóór het tracébesluit, vast via welke proces een
aanvaardbaar veiligheidsniveau wordt bereikt. Bespreek dit met alle stakeholders en
laat dit proces waar mogelijk bevestigen door deze stakeholders.
• In iedere fase van het project is een nadere detaillering van de dossiers noodzakelijk.
Zorg voor een traceerbaar documentenbeheer.
• Leg vooraf vast welke informatie wordt opgenomen in het bouwdossier, het informatiedossier en het veiligheidsdossier. Bespreek dit met de verschillende bevoegde gezagen.
Dit voorkomt dubbel werk.
• Stel een Integraal Plan Fysieke veiligheid op en leg met de stakeholders en het bevoegd
gezag vast wat de projectscope is en wat daarbuiten valt (bijvoorbeeld terrorisme).
Vervolgstappen:
• Het formeren van (een) werkgroep(en) voor het uitwerken van de aanbevelingen en het
opstellen van handleidingen die opgenomen kunnen worden in de regelgeving.
• Het aanpassen van de wetgeving ziet de verkenningsgroep als niet haalbaar.
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6 Referenties6
[1] Wet lokaal spoor (WLS)
Wet van 20 juli 2013, houdende regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de
veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor).
Staatsblad 2013 528
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034363/geldigheidsdatum_30-07-2015

[2] Spoorwegwet 1875
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001848/geldigheidsdatum_12-02-2011

[3] Woningwet 1991
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_30-07-2015

[4] Bouwbesluit 2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_13-08-2015

[5] Besluit lokaal spoor (BLS)
Besluit van 23 mei 2014 tot het vaststellen van regels over de aanleg, het beheer, het
gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Besluit lokaal spoor).
Staatsblad 2014 204
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035198/geldigheidsdatum_01-07-2015

[6] Regeling lokaal spoor (RLS)
Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 18 mei 2015, houdende
vaststelling van regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale
spoorwegen (Regeling lokaal spoor).
Staatscourant 13303, 19 mei 2015
http://www.transportzone.nl/binaries/content/assets/sub-spoorvervoer/publiek/actuele-wet-en-regelgeving/2015/mei-21/stcrt-2015-13303.pdf

[7] Aanwijzingsbesluit lokale spoorwegen
Besluit van 25 november 2013 tot aanwijzing van lokale spoorwegen.
Staatsblad 2013 529
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034361/geldigheidsdatum_08-07-2015

[8] Metroreglement 1981
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003454/geldigheidsdatum_30-07-2015

[9] Wegenverkeerswet 1991
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/volledig/geldigheidsdatum_15-07-2015

[10] Lokaalspoor- en Tramwegwet 1900
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001866/geldigheidsdatum_30-07-2015

[11] Tramwegreglement uit 1920
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001898
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[12] Wet aanleg lokaalspoor- en tramwegen uit 1917
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001892

[13] EU-richtlijn 2004/49/EG
Veiligheid op de communautaire spoorwegen, verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit, heffing van rechten
voor het gebruik van spoorweginfrastructuur, en veiligheidscertificering (Spoorwegveiligheidsrichtlijn).
Europese Unie, 29 april 2004
http://www.saferail.nl/VH/VHDOCS/RL_04-49_NL_veiligheidsrichtlijn.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0021858/geldigheidsdatum_12-02-2011

[14] Handreiking risicoanalyse tunnelveiligheid
Projectteam Tunnelveiligheid, september 2006
http://www.nifv.nl/upload/187728_668_1260529040096-412284STUtunnelfacts.pdf

[15] Handreiking veiligheid ondergrondse bouwwerken
Instituut Fysieke Veiligheid, april 2013
http://www.infopuntveiligheid.nl/infopuntdocumenten/Boek%20HVOB%20web.pdf

[16] Leidraad scenarioanalyse ongevallen in tunnels, deel 1
Wegtunnels.
COB, mei 2004
http://www.cob.nl/nc/kennisbank/webshop/artikel/leidraad-scenarioanalyse-ongevallen-intunnels-deel-1.html

[17] Leidraad scenarioanalyse ongevallen in tunnels, deel 2
Spoor-, tram-, metrotunnels en overkappingen.
COB, juni 2006
http://www.cob.nl/nc/kennisbank/webshop/artikel/leidraad-scenarioanalyse-ongevallen-intunnels-deel-2.html
http://www.cob.nl/nc/kennisbank/webshop/artikel/leidraad-scenarioanalyse-ongevallen-intunnels-deel-2-bijlagen.html
http://www.cob.nl/nc/kennisbank/webshop/artikel/leidraad-scenarioanalyse-ongevallen-intunnels-deel-2-bijlagenappendix.html

[18] Nuchter omgaan met risico’s
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2010/11/22/
nuchter-omgaan-met-risico-amp-apos-s-hoofddocument/11br2004g015.pdf.

[19] Besluit externe veiligheidsinrichtingen (BEVI)
http://wetten.overheid.nl/BWBR0016767/geldigheidsdatum_30-07-2015

[20] Amsterdamse Leidraad Integrale Veiligheid (ALIVe)
Gemeente Amsterdam - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer; werkgroep Vetema, juni 2005
http://www.cob.nl/nc/kennisbank/webshop/artikel/alive-amsterdamse-leidraad-integraleveiligheid.html
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[21] Integraal Plan Brandveiligheid Rotterdam 2013
[22] Brandonderzoek Metro (BOM)
http://www.brandweerkennisnet.nl/bovenbalk/zoeken/@6489/brandonderzoek_metro/

[23] Aanbevelingen voor de veiligheid van ondergrondse stations
Werkgroep Brandonderzoek Metrostations, september 2006

[24] Veiligheidseisen Metrotunnels (VEMT)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2006
http://publicaties.minienm.nl/documenten/veiligheidseisen-voor-tram-en-metrotunnels-aanbevelingen-voor-ka

[25] Beleidsnota Tunnelveiligheid, deel B: veiligheidseisen
http://www.brandweer.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@428/beleidsnota_0/

[26] C.J. Soons: De veiligheid in metrosystemen, deel I en II
Gemeente Amsterdam - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer; TU Delft, februari 2005
http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:c5b11f15-5616-49fb.../2005Soons.pdf

[27] Uitvoeringsverordening (EU) nr. 402/2013
Gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -beoordeling (Common
safety methods on risk evaluation and assessment, CSM REA).
Europese Unie, 30 april 2013
http://www.saferail.nl/VH/VHDOCS/VO_13-402_NL_2nd-set-CSM-RA.pdf

[28] NEN-EN 50126:1999
Railway applications - The specification and demonstration of reliability, availability,
maintainability and safety (RAMS), part 1: Basic requirements.
CENELEC, november 1999
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-5012611999-en.htm

[29] NEN-EN 50128:2001
Railway applications - Communication, signalling and processing system - Software for
railway control and protection systems.
CENELEC, maart 2001
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-501282011-en.htm

[30] NEN-EN 50129:2003
Railway applications - Communication, signalling and processing system - Safety related
electronic systems for signalling.
CENELEC, april 2003
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-501292003-en.htm

[31] Leidraad veiligheidsdocumentatie voor wegtunnels
http://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Leidraad%20veiligheidsdocumentatie%20
voor%20wegtunnels%20(Rarvw%20bijlage%202)_tcm21-30650.pdf
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[32] Results comparative application QRA road tunnels Germany
http://www.ilf.com/fileadmin/user_upload/publikationen/59_Results_comparative_application_QRA_road_tunnels_Germany.pdf

[33] Verordening (EU) nr. 1303/2014
Europese Commissie, 18 november 2014
http://www.saferail.nl/IO/IODOCS/TSI-CR/TSI_14-1303_NL_SRT.pdf

[34] Veiligheidseisen Spoortunnels (VEST)
https://www.ilent.nl/Images/Veiligheid%20in%20spoortunnels%20definitief%20_22%20feb%20
2DEF_tcm334-319766.pdf

[35] NFPA 130
Standard for fixed guideway transit and passenger rail systems.
http://www.nfpa.org/codes-and-standards/document-information-pages?mode=code&code=130

26

BIJLAGE 1 - Overzicht artikelen bouwbesluit

BIJLAGE 1 /

Overzicht artikelen Bouwbesluit
Tabel 1 / Relevante voorschriften Bouwbesluit 2012 [4] met betrekking tot tunnels: (x) Gehele artikel van toepassing, (-) Niet van toepassing.

Artikel

Wegtunnel <250 Wegtunnel >250 Spoortunnel
meter
meter

Tram/
metrotunnel

Gebruiksfunctie Bouwbesluit 2012

Bouwwerk geen
gebouw zijnde

Bouwwerk geen
gebouw zijnde

Bouwwerk geen
gebouw zijnde

Bouwwerk geen
gebouw zijnde

Sub gebruiksfuncties

• Ander bouwwerk
geen gebouw
zijnde

• Wegtunnels
>250m

Ander bouwwerk
Ander bouwwerk
geen gebouw zijnde geen gebouw zijnde

• Tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer

• Tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer

§ 1.1 - Algemeen
Artikel 1.1: Lid 1
Artikel 1.3: Gelijkwaardigheidsbepaling

x

x

x

x

Artikel 1.4

x

x

x

x

x

x

x

x

Artikel 1.6

x

x

x

x

Artikel 1.8

x

x

x

x

Artikel 1.9

x

x

x

x

Artikel 1.10

x

x

x

x

Artikel 1.11

x

x

x

x

Artikel 1.11

x

x

x

x

x

x

x

x

Artikel 2.10: Tijdsduur bezwijken

lid 9

lid 8

lid 9

lid 9

Artikel 2.11: Bepalingsmethode

lid 1, lid 2

lid 1, lid 2

lid 1, lid 2

lid 1, lid 2

Artikel 2.14: Tijdsduur bezwijken

lid 6

lid 6

lid 6

lid 6

Artikel 2.27: Voorziening bij
hoogteverschil (nieuwbouw)

lid 2

lid 2

lid 2

lid 2

Artikel 2.31: Voorziening bij
hoogteverschil

lid 2

lid 2

lid 2

lid 2

§ 1.2 - Toepassing normen
en certificatie- en inspectieschema's
Artikel 1.5

§ 1.3 - CE-markeringen en
kwaliteitsverklaringen

§ 1.4 - Bijzondere bepalingen
Artikel 1.17, beschikbaarheid
gegevens en bescheiden

Afdeling 2.2 - Sterkte bij brand

Afdeling 2.4 - Overbrugging van
hoogteverschillen
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Artikel

Wegtunnel <250 Wegtunnel >250 Spoortunnel
meter
meter

Tram/
metrotunnel

x

x

x

x

Artikel 2.67: Binnen oppervlak

lid 1

lid 1

-

-

Artikel 2.68: Buitenoppervlak

lid 1, lid 2, lid 4,
lid 5

lid 1, lid 2, lid 4,
lid 5

lid 1, lid 2, lid 4,
lid 5

lid 1, lid 2, lid 4,
lid 5

Artikel 2.69: Beloopbaar vlak

lid 1, lid 2

lid 1, lid 2

lid 1, lid 2

lid 1, lid 2

Artikel 2.70: Vrijgesteld

lid 2

lid 2

lid 2

lid 2

Artikel 2.71: Dakoppervlak

lid 1, lid 2

lid 1, lid 2

lid 1, lid 2

lid 1, lid 2

Artikel 2.72: Constructieonderdeel

x

x

x

x

Artikel 2.82: Ligging

-

lid 1, lid 2, lid 3,
lid 4

-

-

Artikel 2.83: Omvang

-

lid 4

-

-

Artikel 2.84: WBDBO

-

lid 1, lid 7

-

-

Artikel 2.88: Ligging

lid 2

lid 2

-

-

Artikel 2.89: Omvang

lid 4

lid 4

-

-

Artikel 2.92: Ligging

-

lid 1, lid 2, lid 3

-

-

Artikel 2.93: Omvang

-

lid 4

-

-

Artikel 2.94: WBDBO en rookdoorgang

-

lid 1, lid 3

-

-

Artikel 2.102: Vluchtroute

lid 1, lid 11

lid 1, lid 3, lid 8

lid 1, lid 11

lid 1, lid 11

Artikel 2.103: Beschermde vluchtroute

-

lid 1

-

-

Artikel 2.107: Inrichting vluchtroute

lid 12

lid 1, lid 3, lid 5, lid
8, lid 9, lid 12

lid 12

lid 12

Artikel 2.108: Doorstroomcapaciteit

lid 3

lid 3

lid 3

lid 3

Artikel 2.112: Vluchtroute

lid 5

lid 5

-

-

Artikel 2.122: Hulppost

-

x

-

-

Artikel 2.125: Aansturingsartikel

lid 1

lid 1

-

-

Artikel 2.126: Hulppost

x

x

-

-

Afdeling 2.8 - Beperking van het
ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
Artikel 2.58: Schacht, koker of
kanaal

Afdeling 2.9 - Beperking van het
ontwikkelen van brand en rook

Afdeling 2.10 - Beperking van
uitbreiding van brand

Afdeling 2.11 - Verdere beperking van uitbreiding van brand
en beperking van verspreiding
van rook

Afdeling 2.12 - Vluchtroutes

Afdeling 2.13 - Hulpverlening
bij brand
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Artikel

Wegtunnel <250 Wegtunnel >250 Spoortunnel
meter
meter

Tram/
metrotunnel

Artikel 2.127: Stuurartikel

x

x

x

x

Artikel 2.128: Inrichting (indien
vloer gebruiksgebied lager dan 8
meter onder meetniveau)

lid 2

lid 2

lid 2

lid 2

Artikel 2.134: Aansturing

-

x

-

-

Artikel 2.135: Verkeersveiligheid

-

lid 1, lid 2, lid 3

-

-

Artikel 2.136: Aansturing

lid 1, lid 2

lid 1, lid 2

-

-

Artikel 3.32: Luchtverversing overige lid 6, lid 7
ruimten

lid 6, lid 7

-

-

Artikel 3.34: Luchtkwaliteit

Afdeling 2.14 - Hoge en ondergrondse gebouwen

Afdeling 2.16 - Plasbrandaandachtsgebied en
veiligheidszone
Treedt op een nader te bepalen
tijdstip in werking

Afdeling 2.17 - Aanvullende
regels tunnelveiligheid

-

Afdeling 3.6 - Luchtverversing

lid 6

-

-

Artikel 3.39: Luchtverversing overige lid 5, lid 6
ruimten

lid 6

lid 5, lid 6

-

-

Artikel 3.40: Luchtkwaliteit

lid 3

lid 3

-

-

Artikel 6.2: Verlichting

lid 5, lid 6

lid 5, lid 6

-

-

Artikel 6.3: Noodverlichting

lid 4, lid 5

lid 4, lid 5

-

-

lid 2, lid 3, lid 4, lid
6, lid 7

lid 2, lid 3, lid 4, lid
6, lid 7

-

-

Zie wijziging 2015

Zie wijziging 2015

-

-

Artikel 6.29: Droge blusleiding

lid 3

lid 3

-

-

Artikel 6.30: Bluswatervoorziening

lid 2, lid 4

lid 2, lid 4

-

-

Artikel 6.41: Aansturingsartikel

lid 1, lid 2

lid 1, lid 2

-

-

Artikel 6.42: Uitrusting hulppost

x

x

-

-

Afdeling 6.1 - Verlichting,
nieuwbouw en bestaande bouw

Afdeling 6.6 - Vluchten bij
brand, nieuwbouw en bestaande bouw
Artikel 6.24: Vluchtroute
aanduiding

Afdeling 6.7 - Bestrijden van
brand, nieuwbouw en bestaande bouw

Afdeling 6.8 - Bereikbaarheid
voor hulpverleningsdiensten,
nieuwbouw en bestaande bouw
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Artikel

Wegtunnel <250 Wegtunnel >250 Spoortunnel
meter
meter

Tram/
metrotunnel

Artikel 6.43: Bedieningscentrale

x

x

-

-

Artikel 6.44: Afvoer van brandbare
en giftige vloeistoffen

lid 1, lid 2

lid 1, lid 2

-

-

Artikel 6.45: Verkeerstechnische
aspecten tunnelbuis

lid 1, lid 2, lid 3,
lid 4

lid 1, lid 2, lid 3,
lid 4

-

-

Artikel 6.46: Communicatievoorzieningen

lid 1

lid 1

-

-

Artikel 6.47: Aansluiten op noodstroomvoorziening

x

x

-

-

lid 1, lid 5

lid 1, lid 5

-

-

lid 1

lid 1

-

-

Artikel 9.2: Specifiek overgangsrecht lid 3

lid 3

-

-

Artikel 9.3: Intrekking regelgeving

lid 1

-

-

Afdeling 7.2 - Veilig vluchten bij
brand, nieuwbouw en bestaande bouw
Artikel 7.12: Deuren in vluchtroute

Hoofdstuk 9 - Overgangs- en
slotbepalingen
Artikel 9.1: Algemeen overgangsrecht

30

lid 1

BIJLAGE 2 - Bestuurlijke netwerkkaart railinfrastructuur in tunnels

BIJLAGE 2 /

Bestuurlijke Netwerkkaart
railinfrastructuur in tunnels

Gemeente/Omgevingsdienst
Advies

Toezichthouder
tunnel/stations

Bevoegd gezag
bouwen

Brandweer

s
vie
Ad

Advies

Toezichthouder rail

Toezicht (Bouwbesluit)

To
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t(
W
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)

Gemeente

nt
na
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he
Be

Concessie

GS/DB Stadsregio

ILT

Om
ge
vin
gs
ve
rgu
nn
ing
/g
eb
ru
iks
m
eld
ing

Contract

Toezicht (WLS)

Bevoegd gezag WLS

Vervoerder

Toegangsover-

Beheerder(s) infrastructuur

Bevoegd gezag WVR

GVB/RET/HTM

eenkomst

Civiel/rail ***

Bestuur veiligheidsregio

Strategisch beheer
rail/civiel

Operationeel beheer
rail/civiel

Derden, gecontracteerde partijen

GS = Gedeputeerde Staten, DB = dagelijks bestuur
*** Voor de organisatie van de beheersorganisatie zijn in de praktijk meerdere
oplossingen mogelijk en ook toegepast.
Amsterdam
Metro: tunnelbeheerder Dienst Metro en Tram (rail/civiel).
Piet Heintunnel: tunnelbeheerder Dienst Vervoer en Ondersteuning, de railinfra wordt wel beheerd door DMenT.
Het operationele beheer is uitbesteed aan GVB-infra, een onderdeel van de organisatie van de vervoerder.
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
Het civiele beheer van het tunnelcasco ligt bij de gemeente.
Het strategisch en operationele beheer van de railinfra ligt bij de vervoerder RET/HTM.
Vliettunnel in de gemeente Leidschendam-Voorburg: het tunnelcasco wordt beheerd door Rijkswaterstaat, de
railinfra door HTM.
Utrecht
Wet lokaal spoor, maar geen tunnels.

Figuur 3 / Bestuurlijke Netwerkkaart railinfrastructuur in tunnels
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BIJLAGE 3 /

Heavy rail
Op hoofdspoorwegen is de Spoorwegwet [2] van toepassing. Artikel 8 lid 2 van deze wet
stelt dat een vergunning voor indienststelling van infrastructuur alleen kan worden afgegeven indien alle subsystemen voldoen aan de daarvoor geldende technische specificaties (TSI’s) inzake interoperabiliteit.
Verordening (EU) nr. 1303/2014 van de (Europese) Commissie van 18 november
2014 [33] stelt toepassing van de TSI Tunnels verplicht. De TSI Tunnels heeft tot doel
een samenhangend geheel van maatregelen te definiëren voor spoorwegtunnels. De
maatregelen hebben betrekking op de subsystemen infrastructuur, energie, rollend
materieel, besturing en seingeving en exploitatie, en hebben als doel op de meest economische wijze een optimaal veiligheidsniveau in spoorwegtunnels te bereiken. In de TSI
worden uitsluitend specifieke maatregelen voor het verminderen van risico's in tunnels
voorgeschreven. Risico's die inherent zijn aan de normale exploitatie van spoorwegen,
zoals ontsporingen en botsingen met andere treinen, vallen onder algemene spoorweg
veiligheidsmaatregelen.
	De TSI behandelt zowel speciale risico's van reizigers en treinpersoneel in tunnels (met
betrekking tot de genoemde subsystemen), als de risico's voor mensen die in de buurt
van een tunnel wonen en waarvoor de instorting van het kunstwerk catastrofale gevolgen
zou kunnen hebben.
Stations in tunnels dienen te voldoen aan de nationale brandveiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in het Bouwbesluit (zie bijlage 1). De TSI Tunnels bevat specificaties voor
stations die worden gebruikt als veilige gebieden of als brandbestrijdingspunten.
Voor de subsystemen infrastructuur en energie bevat de TSI Tunnels bevat voornamelijk
(functionele) specificaties. Deze specificaties hebben betrekking op de volgende aspecten:
• Infrastructuur
–– Het voorkomen van toegang door onbevoegden tot nooduitgangen en technische
ruimten.
–– Brandwerendheid van tunnelkunstwerken.
–– Brandgedrag van bouwmaterialen.
–– Evacuatiefaciliteiten (veilig gebied, toegang tot het veilige gebied, communicatiemiddelen in veilige gebieden, noodverlichting van vluchtroutes, vluchtwegsignalisatie, vluchtpaden, brandbestrijdingspunten, noodcommunicatiesystemen).
• Energie
–– Segmentering van bovenleidingen en derde rails.
–– Aarding van bovenleiding en derde rails.
–– Stroomvoorziening.
–– Eisen ten aanzien van elektrische kabels in tunnels.
–– Bedrijfszekerheid van elektrische installaties.
Voor het rollend materieel wordt verwezen naar de eisen die in de TSI Locomotives and
passenger rolling stock (Loc&Pas) zijn geformuleerd.
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Verder worden er in de TSI Tunnels eisen gesteld aan bedrijfsvoorschriften (noodvoorschriften, noodplannen voor tunnels, oefeningen, procedures voor isolatie en aarding,
mededeling van veiligheids- en noodinformatie aan treinreizigers, bedrijfsvoorschriften
voor treinen die in tunnels rijden).
Naast deze Europese regelgeving is er ook het document Veiligheidseisen Spoortunnels
(VEST) [34]. Dit document is echter nooit officieel vastgesteld. Daarnaast is NFPA 130 [35]
bruikbaar. Deze publicatie geeft een brede integrale ontwerpdekking en geeft handvatten
voor de prestatie-eisen
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Colofon
Dit rapport is samengesteld door COB-commissie V150, in samenwerking met het
Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT).
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Verkenning

Gevolgen inwerkingtreding
Wet lokaal spoor
De wet- en regelgeving rondom railtunnels is complex en onbekend in vergelijking met de
regelgeving rondom wegtunnels. Om meer helderheid te scheppen, heeft een werkgroep
van het COB, in samenwerking met het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT), een verkenning uitgevoerd. De rapportage gaat in op relevante wet- en regelgeving, de verplichte
instrumenten en het proces.
deze kennispublicatie geeft een overzicht van de meest relevante artikelen uit de wet- en
regelgeving die van toepassing is op tram-, metro-, en lightrailtunnels. de belangrijkste
wetgeving is de Woningwet met daaraan gekoppeld het Bouwbesluit 2012. op lokale
spoorwegen gelden daarnaast de Wet lokaal spoor, het Besluit lokaal spoor, de Regeling
lokaal spoor en het Aanwijzingsbesluit lokaal spoor.
uit de wet- en regelgeving blijkt dat zowel de beheerder van de ondergrondse railinfra als
de vervoerder die ervan gebruikmaakt, moet beschikken over een actuele risicoanalyse en
een veiligheidsbeheersysteem. daarnaast is vastgelegd dat er bij nieuwe en aanmerkelijk
gewijzigde infrastructuur door beide partijen informatiedossiers opgesteld dienen te
worden, met daarin een aantal verplichte elementen. de werkgroep geeft in het rapport
meer informatie over de invulling en het gebruik van deze instrumenten. Er wordt ook een
toelichting gegeven op het proces: wanneer is welke veiligheidsdocumentatie nodig?
op basis van de verkenning heeft de werkgroep aanbevelingen en aandachtspunten geformuleerd. Zo adviseert de werkgroep om in regelgeving een methode voor de kwantitatieve
risicoanalyse (QRA) vast te leggen. ook worden er vervolgstappen voorgesteld, zoals het
formeren van (een) werkgroep(en) voor het opstellen van handleidingen die opgenomen
kunnen worden in de regelgeving.
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