
 

 

Kennis over risico’s nieuwe energiedragers groeit 
 

Op 20 en 21 oktober 2021 was er voor de tweede keer een internationale 
bijeenkomst over nieuwe energiedragers voor wegvervoer, zoals elektriciteit, 

aardgas en waterstof, en de negatieve gevolgen die deze nieuwe 
energiedragers kunnen hebben voor ondergrondse infrastructuur. Vanwege 
covid-19 pandemie was het congres volledig digitaal. Het werd net als het 

eerste congres in februari 2019 georganiseerd door PIARC, ITA-COSUFen het 
KPT. Uit de verschillende presentaties blijkt dat de kennis over de risico’s van 

de nieuwe energiedragers de afgelopen twee jaar fors is toegenomen en er 
diverse oplossingen in beeld zijn om deze risico’s te beheersen. 
 

 
 
Het webinar was verdeeld over twee middagen. De eerste dag startte met inleidingen van  

Eric Premat, Max Wietek en Ben van den Horn, vertegenwoordigers van respectievelijk 
Cetu/Piarc, ITA-COSUF en KPT, waarin zij de organiserende partijen introduceerden. 

Verder blikten zij kort terug op het eerste congres in 2019 en gingen ze in op het belang 
van onderzoek in Europees verband naar nieuwe energiedragers in relatie tot 
ondergrondse infrastructuur. Uitgangspunt daarbij is dat de komst van nieuwe 

energiedragers (new energy carriers, NEC) onvermijdelijk is gezien de negatieve 
gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen door het wegverkeer en de 

klimaatdoelstellingen. Een belangrijke vraag is of de risico’s waarmee de toepassing van 



 

 

nieuwe energiedragers gepaard gaat, aanpassing van veiligheidsrichtlijnen voor 

ondergrondse infrastructuur vereist en bijvoorbeeld andere werkwijzen voor 
tunneloperators en hulpdiensten. 

 
Felix Haberl van Volvo Powertrain was de 

volgende spreker. Hij vertelde hoe Volvo wil 
bereiken dat alle geproduceerde voertuigen 
in 2040 volledig ‘fossielvrij’ zijn. Voor 

personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s, die 
bijvoorbeeld gebruikt worden voor stedelijk 

en regionaal transport, zoekt Volvo de 
oplossing in accutechnologie. Voor zware 
voertuigen en voertuigen die grote afstanden 

moeten overbruggen ligt de nadruk op 
brandstofcellen die met groene waterstof 

elektriciteit produceren.  Volvo gaat er 
verder vanuit dat een klein deel van de 

voertuigen nog een verbrandingsmotor zal hebben met bijvoorbeeld groen gas als 

brandstof of andere hernieuwbare energiedragers. 
 

Veilige waterstofvoertuigen 
Daarna was het de beurt aan Dimitri 
Makarov van de universiteit van Ulster. Hij 

presenteerde de voorlopige resultaten van 
het onderzoeksproject Hytunnel-CS. 

Binnen dit project wordt onderzocht hoe 
kan worden gezorgd dat 
waterstofaangedreven voertuigen en 

waterstoftankwagens veilig gebruik kunnen 
maken van ondergrondse infrastructuur. 

Daarvoor is het nodig dat de risico’s van 
waterstofvoertuigen afdoende kunnen 
worden beheerst. Het gaat daarbij om de 

volgende risico’s: een brandende gaswolk, een exploderende gaswolk, jet flames als 
waterstof ontsnapt via het expansieventiel (de thermal pressure release device, TPRD) en 

ontbrandt, en een openbarstende gastank (tank rupture) terwijl er brand is waardoor er 
een enorme explosie kan ontstaan.  

 
Om dit soort risico’s te beheersen kijken de onderzoekers onder meer naar 
ontwerpparameters voor leidingen en TPRD’s, die het ontstaan van jet flames en 

gaswolken voorkomen. Ook kijken ze naar ontwerpparameters voor de diameter van 
TPRD’s en de richting waarin de overdruk wordt afgelaten om het ontstaan van een 

gaswolk onder plafonds te voorkomen, en om temperaturen te vermijden hoger dan 300° 
Celsius in leidingen van mechanische ventilatiesystemen in parkeergarages. Verder kijken 
ze naar tankontwerpen die explosievrij zijn. 

 
Optimalisatie TPRD’s 

Eén van de resultaten van het onderzoek is dat tunnelventilatie die in dezelfde richting 
gaat als het ontsnappende waterstofgas de grootte van de gaswolk fors kan beperken. 
Verder blijkt de hellingshoek van een tunnel nauwelijks effect te hebben op de grootte 



 

 

van de gaswolk. In parkeergarages heeft mechanische ventilatie weinig effect op de 

maximale grootte van de gaswolk bij geoptimaliseerde TPRD’s. Een andere uitkomst is 
dat de brandbare laag waterstofgas het kleinst blijft als het gas de TPRD onder een hoek 

van 45° verlaat. Verder ontstaan er bij TPRD’s met een diameter van 0,5 en 0,75 
millimeter geen gaswolken onder het plafond van parkeergarages. Een uitzondering is als 

het afgelaten gas tegen een obstakel aankomt, zoals de wand van een garage. Dan kan 
zich een grotere brandbare gaswolk vormen. Weer een andere uitkomst is dat TPRD’s 
met een kleine diameter bij een jet fire nauwelijks tot een hoger brandvermogen (heat 

release rate (HRR)) leiden. 
 

Modelberekeningen en praktijktesten laten zien dat een openbarstende waterstoftank tot 
een enorme drukgolf kan leiden. Door het wegvallen van de druk ontstaat er dan een 
zogeheten BLEVE, een boiling liquid expanding vapor explosion. Zulke krachtige explosies 

zijn zeer ongewenst. Een speciaal ontwerp van druktanks kan dit soort explosies 
voorkomen. Zo hebben de onderzoekers testen gedaan met TPRD-loze kunststof tanks 

met een coating die smelt bij hogere temperaturen. Daardoor wordt de tankwand poreus 
en kan het gas geleidelijk ontsnappen. Brandtesten met deze tanks laten zien dat er 
geen drukgolven, steekvlammen of vuurballen ontstaan. Gegevens van het Hytunnel-

onderzoeksproject zijn beschikbaar via https://zenodo.org/communities/hytunnelcs. 
 

Ondergrondse parkeergarages 
Max Lakkonen van het Duitse Institut für 
angewandte Brandschutzforschung (IFAB) 
benadrukte dat de toepassing van nieuwe 
energiedragers niet alleen gevolgen heeft 

voor tunnels, maar ook voor andere 
ondergrondse infrastructuur, zoals 
parkeergarages, busremises en 

ondergrondse stations en 
transportsystemen. In zijn presentatie ging 

in op ondergrondse parkeergarages. Deze 
hebben meestal meerdere parkeerlagen en 
kunnen grote aantallen auto’s bevatten, 

wat zorgt voor een grote energiedichtheid. Volgens Lakkonen sluiten de bestaande regels 
en voorschriften niet aan bij de nieuwe risico’s van NEC-voertuigen. Zo is het brand- en 

rookgedrag van elektrische accuvoertuigen anders dan van traditionele auto’s en vragen 
branden met dit soort auto’s ook een andere brandbestrijding. Daarom pleit hij voor een 

andere ontwerpbenadering, performance-based design, waarbij prestatie-eisen centraal 
staan. Deze benadering is altijd projectspecifiek, gaat uit van risicoanalyses en neemt 
tijdens de ontwerpfase alle belangrijke aspecten mee, zoals brandcurves van NEC-

voertuigen, ventilatieontwerp, evacuatiestrategie, asset-protectie, 
brandbestrijdingstechnieken en de veiligheid van hulpdiensten.   

 
Full scale brandtesten 

In de presentatie van Patrik Fößleitner van het Oostenrijkse Forschungsgesellschaft für 

Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik (FVT) stonden brandtesten met accu’s 
centraal. In het kader van het onderzoeksproject Brandauswirkungen von Fahrzeugen mit 

alternativen Antriebssstemen (BRAFA) zijn full scale brandproeven gedaan met 
accucellen, accumodules, een volledige accu en elektrische en traditionele auto’s. Tijdens 
elke test zijn gas- en temperatuurmetingen gedaan en is gekeken naar de verspreiding 



 

 

van zware metalen. Verder zijn twee 

alternatieve brandbestrijdings-
technieken beproefd, een grote 

blusdeken die over een brandende 
auto kan worden getrokken en een 

bluslans. De testen laten zien dat de 
heat release rate (HRR) van 
accuvoertuigen grotendeels 

overeenkomt met die van auto’s met 
een verbrandingsmotor, alleen de piek 

in de HRR is met 10 MW hoger. Verder 
ontstaat bij een accubrand een 
aanzienlijk hogere uitstoot van het 

giftige HF. De blusdeken blijkt matig te werken: het is lastig om hem over een brandend 
voertuig te trekken en hij werkt alleen in de eerste fase van een brand. Dan zorgt de 

deken voor een beperking van de rookontwikkeling. De resultaten van de bluslans zijn 
beter, al is deze lans lastig te bedienen. Zo moet de puntige lans door de wand van een 
accu worden geslagen zodat er water in de accu kan worden gespoten. Dat gaat niet 

eenvoudig. Als de lans met zijn sproeikop in de accu zit, kan het vuur snel worden 
gedoofd. 

 
Gastanks 

Als laatste spreker van dag 1 ging 

Haukur Ingason van het Research 
institute of Sweden (RISE) in op 

brandtesten die in 2019 en 2021 
zijn gedaan met brandstoftanks 
voor waterstof en aardgas. In 

2019 zijn acht gastanks voor 
aardgas met een druk van 50 tot 

170 bar boven een vuur verhit. 
Vier van de tanks waren van staal 
en vier van een 

composietmateriaal. Bij de testen 
is gekeken naar de werking van 

de TPRD, de drukopbouw, de grootte van de jet flames en de vrijkomende warmte. In 
2021 zijn aanvullende proeven gedaan met twee waterstoftanks met een druk van circa 

400 bar en vijf aardgastanks met een druk van 150 tot 180 bar, waarbij onder ander is 
gekeken naar het effect van het koelen van de tanks met water. Uit deze laatste proeven 
blijkt onder andere dat TPRD’s effectief met water zijn te koelen zonder dat de veiligheid 

van tanks daarbij in gevaar komt. Door het koelen blijft de TPRD langer dicht, waardoor 
meer tijd beschikbaar is voor het evacueren van mensen. Dit betekent in de praktijk dat 

snelle actie van de brandweer de risico’s kan verkleinen. Verder blijkt dat de warmte van 
waterstof- en aardgas jet flames relatief koud zijn, waardoor de warmteuitstraling een 
paar meter vanaf de vlammen beperkt is. Een ander resultaat is dat met waterstoftanks 

die poreus worden bij verhitting, openbarsten kan worden voorkomen zodat een 
levensgevaarlijk BLEVE uitblijft. Naast de brandtesten is ook gekeken of de druk van een 

waterstoftank versneld kan worden afgelaten door bijvoorbeeld een brandweerman een 
gat in de tank te laten schieten  met een geweer. Bij het schietexperiment ontstond geen 
brand. 



 

 

 

Transitie wegtransport 
De eerste spreken van dag 2 was Remy Berger 

van het European Cluster For Mobility 
Solutions CARA. Hij vertelde over de 

noodzakelijke transitie van het wegtransport 
tegen de achtergrond van onder andere de 
doelstelling van de EU om in 2030 de CO2-

uitstoot van personenauto’s met 55% te 
reduceren ten opzichte van 1991. In 2021 is 

de norm voor de CO2-uitstoot volgens de 
zogeheten WLTC-test 118 gram CO2 per 

kilometer en in 2030 moet dit nog eens 37,5% lager zijn. Om deze verlaging te 

realiseren zijn er voor lichte auto’s verschillende opties, zoals elektrische accuvoertuigen, 
auto’s met brandstofcellen en hybride auto’s. Voor zwaardere voertuigen kan elektrische 

aandrijving met accu’s eveneens een oplossing zijn, zeker voor lokaal en regionaal 
vervoer. Voor grote afstanden en bijvoorbeeld zwaar vrachtverkeer zijn er twee 
oplossingen: elektrische aandrijving in combinatie met systemen die de accu’s rijdend 

kunnen opladen  (denk aan bovenleidingen of laadstrips in het wegdek) en elektrische 
voertuigen met een waterstoftank en een brandstofcel. In de verdere toekomst zijn 

vloeibaar waterstof en systemen met metaalhydrides wellicht een optie. Verder zijn 
traditionele verbrandingsmotoren in combinatie met biofuels, aardgas, LPG en waterstof 
een mogelijkheid. Hoe het verkeerspark in 2030 en de jaren daarna eruitziet hangt sterk 

af van de economische groei en de milieuwetgeving. Berger toonde vier scenario’s voor 
2040 en vergeleek deze met de situatie in 2019. Daarbij viel vooral de afname van 

dieselvoertuigen op en de toename van elektrische accuvoertuigen. 
 
Accubranden 

De volgende spreker was Ola Willstrand van 
RISE. Willstrand presenteerde onderzoek naar 

branden met accuvoertuigen. Deze branden 
kunnen ontstaan door probleem in het 12/24-
voltsysteem, door een probleem in het 

aandrijfsysteem of door wrijvingswarmte 
ergens in het voertuig. Dat een brandt begint 

in de accu is uiterst zeldzaam. Verder zijn de 
risico’s van een accuvoertuig niet groter dan 

van voertuigen met een verbrandingsmotor, alleen anders. De warmteproductie en HRR 
zijn vergelijkbaar met die van traditionele auto’s. Bij brand van een accuvoertuig komen 
wel meer toxische stoffen vrij. Vooral de hoeveelheid vrijkomende HF is aanmerkelijk 

groter, maar dit leidt niet tot veel ernstiger risico’s. Zo is de HF-concentratie voor 
brandweerlieden met gasmaskers geen probleem. Verder bevat roet van accubranden 

relatief veel fluordeeltjes en (zware) metalen. Bij de brandtesten zijn ook proeven 
gedaan met het injecteren van water in een brandende accu. Dit blijkt goed te werken: 
de brand gaat vrij snel uit en de temperatuur loopt minder hoog op. 

 
Extra risico’s 

Christophe Willman van het Franse Centre d’Études des Tunnels (CETU) besprak de extra 
risico’s die nieuwe energiedragers in tunnels kunnen veroorzaken. Naast de risico’s van 
traditionele voertuigen, brand en ongelukken in tunnels, gaat het om jet fire, 



 

 

gaswolkexplosies en het openbarsten van gastanks bij voertuigen met gas- en 

waterstoftanks en thermal runaways bij elektrische voertuigen met Li-ion accu’s. Deze 
risico’s kunnen ontstaan door een falen in het NEC-voertuig zelf of geïnitieerd worden 

door een ander voertuig. Voor het inschatten van de grootte van de verschillende risico’s 
hebben de onderzoekers de uitkomsten van CETU-onderzoeken en onderzoeken van 

andere kennispartijen bestudeerd. Brand met een aardgasbus zorgt niet voor een extra 
risico, tenzij de bus een TPRD heeft die horizontaal de overdruk aflaat en deze gastroom 
tegen de tunnelwand aanblaast. Ook de kans op een gaswolkexplosie door een aanrijding 

met een aardgasbus is  uiterst klein, evenals de kans op het openbarsten van een 
aardgastank. Daar komt bij dat bij brand met een aardgasbus ongeveer 8 tot 20 minuten 

verlopen voordat een tank openbarst. Dat is in de meeste gevallen ruim voldoende om 
alle buspassagiers en inzittenden van omringende auto’s te evacueren. 

 

Bij waterstofvoertuigen is jet fire alleen 
een extra risico als het voertuig tegen de 

tunnelwand staat en de TPRD het 
vrijkomende gas tegen die wand blaast. 
De kans op een gaswolkexplosie is bij 

een waterstofbus kleiner dan bij een 
aardgasbus en de kans op  het 

openbarsten van de tank is ongeveer 
even groot als bij een aardgasbus. Bij 
bussen op LPG is een tank rupture wel 

een fors extra risico omdat bij LPG veel 
meer energie vrijkomt dan bij waterstof 

en aardgas. De risico’s van een brand door thermal runaway bij accuvoertuigen zijn min 
of meer hetzelfde als bij brand van een traditioneel voertuig.   
 

Praktijktesten Li-ion accu’s 
Frank Leismann van het Duitse 

Studiengesellschaft für Unterirdische 
Verkehrsanlagene (STUVA) vertelde over 
het onderzoeksproject Safety of Urban 

Underground Structures due to the Use of 
New Energy Carriers (SUVEREN), dat van 

juli 2017 tot eind 2020 liep. Een belangrijk 
onderdeel van dit grote project waren 

praktijktesten en CFD-simulaties 
(computational fluid dynamics). Bij de 

praktijktesten zijn brandproeven gedaan met Li-ion accu’s en aardgastanks, zijn diverse 

brandbestrijdingstechnieken getest en is gekeken naar accubranden in ondergrondse 
parkeergarages. De grootschalige brandtesten met accu’s laten zien dat zonder ingrijpen 

de brand van cel naar cel gaat en uiteindelijk, na meer dan een uur, de hele accu bereikt. 
De manier waarop de accu in de auto is gemonteerd, is bepalend voor de verspreiding 
van het vuur. Verder blijkt dat de brandlast afhangt van het type accu en het type cellen. 

Andere uitkomsten zijn dat vroege detectie van een accubrand lastig is, dat de 
vrijkomende gassen weliswaar brandbaar zijn, maar ontbranding niet snel plaatsvindt en 

dat thermal runaway door het exotherme proces blijft doorgaan, ook als er geen vuur 
zichtbaar is. 
 



 

 

Brandbestrijdingstechnieken 

Bij de tweede serie testen zijn detectiesensoren en brandbestrijdingstechnieken getest. 
Bij de bestrijdingstechnieken ging het om blustechnieken met water, zoals sprinklers, 

lage- en hogedrukmist, schuim en het blusmiddel F500 en technieken met gassen zoals 
aerosolen, stikstof, CO2 en het blusmiddel Novec . Alle technieken blijken te werken en 

kunnen uitbreiding van een accubrand naar andere cellen voorkomen. Verder tonen de 
testen aan dat gas-based technieken tot hogere temperaturen leiden dan water-based en 
dat water in accu’s geen elektrische problemen veroorzaken. 
 
Om goed te kunnen anticiperen op brand met elektrische voertuigen in ondergrondse 

parkeergarages is performance-based design vereist. Daarvoor is onder andere een 
betrouwbare brandlast van het huidige wagenpark, inclusief elektrische auto’s, vereist. 
Volgens de onderzoekers is het goed om voor de brandcurve uit te gaan van een snelle 

ontwikkeling van branden, een heat release rate van ongeveer 7 MW gedurende vijf 
minuten en een totale brandduur van ongeveer 45 minuten. Om de effecten van een 

brand in parkeergarages goed in beeld te krijgen zijn al testen gedaan. De resultaten 
hiervan worden bekend gemaakt op het volgende STUVA-congres. 
 

Samenvattend stelt Leismann dat accubranden ernstig en moeilijk te blussen zijn, maar 
niet significant gevaarlijker zijn dat branden met traditionele voertuigen. Dit betekent dat 

in tunnels die volgens de actuele richtlijnen zijn uitgerust, geen extra voorzieningen 
nodig zijn. Voor andere ondergrondse infrastructuur zoals ondergrondse parkeergarages 
kunnen accubranden wel problematisch zijn.  
 
Toxische stoffen 

Oliver Heger van het Oostenrijkse ILF 
Consulting Engineers ging in op de 
kwantitatieve gevolgen van 

accubranden in tunnels. Op basis van 
analyses van het BRAFA-project (zie 

presentatie Patrik Fößleitner, dag 1) is 
de conclusie dat accubranden weliswaar 
leiden tot hogere temperaturen en 

hogere emissies van CO, HF en NOx, 
maar allemaal onder de risicogrenzen 

blijven en daarmee acceptabel zijn. De 
vraag is of dat in elke tunnel geldt. Om dat te bepalen is een algemeen geldend model 

ontwikkeld, met gegeneraliseerde brandcurves, heat releases rates en emissies van 
toxische stoffen. Op basis van dit model conluderen de onderzoekers dat accubranden in 
tunnels door de hogere temperaturen en emissies van toxische stoffen zeker een risico 

vormen, maar dat het totale risico van dit soort branden niet anders is dan van 
traditionele voertuigen die in brand staan. Bij deze uitkomst plaatste Heger wel de 

kanttekening dat hij is gebaseerd op een relatief klein aantal brandtesten. Hij riep 
partijen daarom op om gegevens van hun brandtesten aan te leveren zodat de 
onderzoeksuitkomst beter kunnen worden gevalideerd.. 
 
Toekomstscenario’s wagenpark 

De laatste spreker was Holger Heinfellner van het Oostenrijkse Umwelt Bundesambt. Hij 
presenteerde het onderzoeksproject ‘Carbon-neutral Road Transport 2050’, dat is 
uitgevoerd door leden van de European Road Transport Research Advisory Council 



 

 

(ERTRAC). Deze onderzoekers hebben enkele scenario’s geanalyseerd voor CO2-neutraal 

wegvervoer in 2050. Hierbij is gekeken naar verschillende aandrijvingstechnieken en 
samenstellingen van het wagenpark en welke effecten elk mix heeft op de 

energieconsumptie. Bij de analyse zijn twee belangrijke concepten toegepast, tank to 
wheel en well to wheel. Bij het eerste gaat het om de hoeveelheid energie die nodig is 

om de auto te laten rijden en bij het tweede om de hoeveelheid energie die nodig is om 
één MW ‘voortbrengingsenergie’, denk aan elektriciteit, biofuel of waterstof, te 
produceren.  

 
De drie onderzochte scenario's zijn 

highly electrified (accuvoertuigen en 
plug-in-hybride voertuigen en zwaar 
vervoer met systemen voor ‘rijdend 

laden’), highly electrified inclusief 
waterstof (accuvoertuigen en voertuigen 

met brandstofcellen) en hybrid 
(accuvoertuigen, plug-in-hybride 
voertuigen en voertuigen met een 

verbrandings- en elektromotor). 
Daarnaast is gekeken naar vier 

brandstofscenario’s: biofuels, mixed 
fuels (bio en e-fuels), e-fuels (elektriciteit) en limited fossil, waarbij het uitgangspunt is 
dat elk scenario CO2-neutraal is, bijvoorbeeld omdat fossiele brandstof wordt 

gecombineerd met ondergrondse CO2-opslag. Voor de berekeningen is ook gewerkt met 
twee scenario’s voor de verbetering van de energie-efficiency (optimistisch en 

pessimistisch) en twee scenario’s voor de elektriciteitsproductie in 2050 (volledig 
duurzaam en 1,5 Tech) Uitgaande van een forse energiebesparing in 2050 vraagt het 
wagenpark in 2050 tussen de 730 tot 1.900 TWh aan energie (tank to wheel). 

Omgerekend naar well to wheel leidt dit afhankelijk van de verschillende scenario’s tot 
een energieconsumptie van 900 tot 6.000 TWh. 

 
Op basis van deze uitkomsten concluderen de onderzoekers dat CO2-neutraal wegvervoer 
in 2050 mogelijk is met verschillende technieken, maar wel om ingrijpende 

veranderingen vraagt. Daarbij geldt dat de energie-efficiency toeneemt bij een groter 
aandeel elektrische voertuigen. Verder is duurzame energieproductie cruciaal om te 

komen tot CO2-neutraal vervoer. Een andere uitkomst is dat waterstof nodig zal zijn voor 
zwaar transport en langeafstandsvervoer. 

  
 
 


