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VOORWOORD

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en bet Centrum voor Ondergronds Bouwen zijn in maart 1996 gezamenlijk bet
project Beveiligingsconcept Ondergrondse Bouwwerken gestart.
In bet verleden is bij ondergrondse bouwprojecten op verscbillende (lokale) manieren invulling gegeven aan bet
onderwerp veiligbeid. De bedoeling is de opgedane kennis op dit vlak te verzamelen, te evalueren en te vertalen naar
een integrale aanpak voor bet treffen van veiligheidsmaatregelen.
Dit literatuurrapport ondersteunt de werkzaamheden van bet project Beveiligingsconcept Ondergrondse Bouwwerken
door bet verzamelen, groeperen en rapporteren van voor bet project relevante literatuur.

De opdracbtgever voor bet literatuuronderzoek is bet Centrum voor Ondergronds Bouwen, mede namens bet ministerie
van Binnenlandse Zaken. Namens de opdracbtgever is de projectleider van bet project Beveiligingsconcept
Ondergrondse Bouwwerken, drs ing. E.J. Verweij, opgetreden. Ir. P.J. Barends, voorzitter Taakgroep
Literatuuronderzoek en deelnemer aan bovengenoemd project, beeft bet onderzoek namens de projectleider begeleid.

De romp van bet rapport, de boofdstukken 1-5, is door de samensteller gescbreven.
Himan Kanhai beeft de boofdstukken 6 Casui'stiek en 7 Wetgeving voor zijn rekening genomen.
Piet Barends is verantwoordelijk voor de boofdstukken 8 Statistiek en 9 Overzicbt van maatregelen in matrixvorm.
Piet Barends, Peter Dekker, Jos Verweij en Adri Voermans waren als medewerker van bet project Beveiligingsconcept
Ondergrondse Bouwwerken nauw betrokken bij de selectie van de literatuur.
Het informatieteam DGOOV van de Directie DCDB, in bet bijzonder Dick Gramsma, was onmisbaar bij bet zoeken en
verwerken van de gevonden literatuur.
Erik Scberjon en Debby Sierman bebben voor de duur van dit project mijn reguliere werkzaamheden op zicb genomen
en waren bovendien bebulpzaam bij bet samenstellen van de literatuurlijst en bij bet verzorgen van de lay-out.
Jeanne Misdorp-Hulsman wil ik bedanken voor de administratieve bibliotheek-tecbniscbe ondersteuning.

De tekst verwijst naar meningen, conc1usies en/of aanbevelingen uit de verwerkte literatuur. Het zal duidelijk zijn dat dit
kan leiden tot onderling tegenstrijdige informatie of tot informatie die afwijkt van wat in Nederland gebruikelijk is. Men
dient er rekening mee bouden dat de aanbevelingen vaak in een specifieke contekst gedaan worden. Grote
zorgvuldigheid is geboden bij bet toepassen biervan in andere situaties.

Theo van Ees



Auteursrechten
AIle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieen, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de CUR/COB.
Het is toegestaan overeenkomstig artikel15a Auteurswet 1912 gegevens uit deze uitgave te citeren in artikelen, scripties
en boeken, mits de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de maker, indien deze in de bron
voorkomt. "@Rapport N 120 "Beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken. Taakgroep literatuuronderzoek".
CUR/COB, Gouda."

Aansprakelijkheid
De CUR/COB en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid
betracht bij het samenstellen van deze uitgave. Nochtans moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat er toch
fouten en onvolledigheden in deze uitgave voorkomen. Ieder gebruik van deze uitgave en gegevens daaruit is geheel
voor eigen risico van de gebruiker en de CUR/COB sluit, mede ten behoeve van al degenen die aan deze uitgave hebben
meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze uitgave en de
daarin opgenomen gegevens, tenzij de schade mocht voortvloeien uit opzet of grove schuld zijdens de CUR/COB en/of
degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt.
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SAMENVATTING

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centrum voor Ondergronds Bouwen zijn in maart 1996 gezamenlijk het
project Beveiligingsconcept Ondergrondse Bouwwerken gestart. In het verleden is bij ondergrondse bouwprojecten op
verschillende (lokale) manieren invulling gegeven aan het onderwerp veiligheid. De bedoeling is de opgedane kennis op
dit vlak te verzame1en, te evalueren en te vertalen naar een integrale aanpak voor het treffen van veiligheidsmaatregelen.
Het doel van dit literatuuronderzoek is het verzamelen, groeperen, rapporteren en evalueren van gegevens uit de
literatuur die relevant zijn voor het uitwerken van het beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken.
In dit rapport is uitgegaan van een indeling in soorten ondergrondse gebouwen, waarbij onderscheiden zijn:
bouwwerken met een transportfunctie, gebouwen met een publieksfunctie en bouwwerken met een opslag- enlof
arbeidsfunctie. Daarna is onderzocht welke bedreigingen voor de veiligheid in deze gebouwen in de literatuur worden
onderkend. De volgende bedreigingen of incidentscenario's zijn daarbij onderscheiden: brand, ongeval, sociale
onveiligheid en terrorisme.
Per gebouwensoort is steeds gezocht naar informatie over oorzaken van incidenten, de (mogelijke) gevolgen, de
inschatting van de risico's en de aanbevolen maatregelen en voorzieningen.
De maatregelen voor brand en ongevallen zijn ingedeeld naar de aandachtsgebieden zoals die worden gebruikt in de
brandbeveiligingsconcepten en verder gec1usterd in een aantal deelgebieden.
De maatregelen voor sociale onveiligheid en terrorisme zijn samengevoegd volgens een aantal categorieen die bij
situationele misdaadpreventie worden gebruikt.

In hoofdstuk 1 worden de onderzoeksopdracht, het plan van aanpak en de verantwoording besproken.
Hoofdstuk 2 bevat algemene informatie over ondergrondse gebouwen en veiligheid, hierbij komen onder andere
kenmerken en gebruik, het imago, de bedreigingen, risico-analyse en menselijk gedrag aan de orde. De bedreigingen
brand en sociale veiligheid worden verder uitgewerkt.
In hoofdstuk 3 worden alleen tunnels behandeld. Brand en ongelukken in weg-, trein- en metrotunnels en sociale
onveiligheid in fiets- en voetgangerstunnels worden in dit hoofdstuk uitgebreid behandeld.
Gebouwen met een publieksfunctie zijn het onderwerp van hoofdstuk 4. Hier vindt men voomamelijk informatie over
brand, sociale onveiligheid en terrorisme in metrostations en parkeergarages.
In hoofdstuk 5 wordt de weinige informatie over opslaggebouwen gepresenteerd.
Hoofdstuk 6 beschrijft een aantal in de literatuur gevonden incidenten en geeft deze ook weer in tabelvorm.
Ben overzicht van de wetgeving over ondergrondse veiligheid in verschillende landen vindt men in hoofdstuk 7. De
gevonden statistische gegevens worden in hoofdstuk 8 te beschreven.
In hoofdstuk 9 zijn de in de literatuur gevonden aanbevelingen, maatregelen en voorzieningen in een matrixvorm
verwerkt, waarbij onderscheid is gemaakt naar soort bouwwerk, bedreiging, soort maatregel en aandachtsgebieden.
Tot slot zijn in hoofdstuk 10 de bevindingen kort weergegeven.

De realisatie van steeds grotere ondergrondse gebouwencomplexen en de aanleg van steeds langere tunnels is de meest
opvallende ontwikkeling.
De meeste publicaties betreffen tunnels en metrostations. Aan opslaggebouwen wordt niet of nauwelijks aandacht
geschonken. Ook werd er weinig gevonden over andere publieksgebouwen dan metrostations en parkeergarages.
In de literatuur over veiligheid in ondergrondse gebouwen wordt in de eerste plaats brand als belangrijkste bedreiging
genoemd. Bij brand ontstaat het grootste risico voor de gebruikers van het gebouw. Voor het bepalen van het
veiligheidsniveau wordt bij aIle soorten gebouwen uitgegaan van of rekening gehouden met de gevolgen van brand. Aan
ongevallen zonder brand wordt naar verhouding weinig aandacht geschonken.
Sociale onveiligheid wordt vooral genoemd bij publieksgebouwen zoals metrostations en parkeergarages en bij fiets- of
voetgangerstunnels. Hierbij spelen objectieve onveiligheid zoals criminaliteit en overlast, en subjectieve gevoelens van
onveiligheid een belangrijke rol.
Terrorisme vormt vooral een bedreiging in gemakkelijk toegankelijke gebouwen, zoals metrostations en parkeergarages.

De gebruikte uitgangspunten en doelstellingen bij de beveiliging van het ondergrondse bouwwerk zijn voor zover ze
worden genoemd, zeer algemeen.
Bij de bouw van nieuwe ondergrondse complexen wordt steeds vaker risico-analyse toegepast om te bepalen hoe en met
welke middelen het gewenste niveau van veiligheid moet worden bereikt. Hierbij worden verschillende scenario's
onderzocht.
Veiligheidsmaatregelen moeten in de ontwerpfase met aIle betrokkenen worden besproken, zodat de vereiste mate van
veiligheid reeds in de beginfase van de bouw kan worden gegarandeerd. Ais in een later stadium maatregelen moeten
worden genomen, zal dit vaak grote investeringen vergen. Dit geldt tevens voor die maatregelen die in het
architectonisch ontwerp toegepast worden om het imago van het ondergrondse bouwwerk te verbeteren.
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1 INLEIDING

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centrum voor Ondergronds Bouwen zijn in maart 1996 gezamenlijk het
project Beveiligingsconcept Ondergrondse Bouwwerken gestart.
Onder het beveiligingsconcept wordt verstaan:

een integrale benadering op hoofdlijnen van de beveiliging tegen brand, ongeval, ramp, criminaliteit en andere
onveiligheidsbeleving en de gevolgen daarvan bij de planvorming, realisatie en gebruik van een ondergronds
bouwwerk.

In het verleden is bij ondergrondse bouwprojecten op verschillende (lokale) manieren invulling gegeven aan het
onderwerp veiligheid. De bedoeling is de opgedane kennis op dit vlak te verzamelen, te evalueren en te vertalen naar
een integrale aanpak voor het treffen van veiligheidsmaatregelen.

Het onderzoek sluit aan bij het project Integrale Veiligheid van BiZa. Hierin wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde
veiligheidsketen, die bestaat uit de ~olgende schakels:
pro-actie - preventie - preparatie - repressie - nazorg.

1.1 DOELSTELLING

Het doel van het literatuuronderzoek is het verzamelen, groeperen, rapporteren en evalueren van gegevens uit de
literatuur die relevant zijn voor het uitwerken van het beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken.

1.2 OPDRACHT

Tijdens het onderzoek zijn een drietal fasen te onderscheiden:

Fase 1
Het verzamelen, bestuderen en evalueren van veiligheid-gerelateerde onderwerpen in de literatuur over ondergrondse
bouwwerken. De literatuur die zal worden geraadpleegd kan zowel betrekking hebben op projecten in de
voorbereidingsfase, de bouwfase als de exploitatiefase.
Er dient te worden gezocht naar feitelijke informatie die van belang is voor een optimaal beveiligen van ondergrondse
bouwwerken en die dan ook als zodanig in het rapport dient te worden vermeld.
Het literatuuronderzoek wordt gebaseerd op informatie die bij BiZa beschikbaar is. Verder wordt gebruik gemaakt van
literatuur beschikbaar bij de bibliotheken van Justitie, V&W, COB en TU Delft. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van
eerder verricht literatuuronderzoek op dit gebied (AEA, BiZa) voor zover het feitelijke informatie bevat die kan worden
gebruikt.

Fase 2
Het samenvatten en groeperen van de belangrijkste bevindingen uit de literatuur. Hierbij worden verschillen in aanpak
vergeleken en beschreven. Bij deze taak staan de volgende vragen centraal:
. Welke uitgangspuntenldoelstellingen zijn gebruikt bij de beveiliging van het ondergrondse bouwwerk?
. Welke bedreigingen voor de veiligheid zijn onderkend?
. Welke 'mate van veiligheid' moet worden bereikt?
. Welke maatregelen en voorzieningen zijn getroffen?
. Waar zijn de beschreven incidenten aan toe te schrijven?
De maatregelen en voorzieningen zijn in te delen volgens de schakels van de veiligheidsketen:
Pro-actie: is het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid.
Preventie: omvat de zorg voor het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk

beperken van gevolgen van inbreuken op de veiligheid indien die zouden optreden.
omvat de daadwerkelijke voorbereiding op de te nemen acties bij eventuele inbreuken.
is de daadwerkelijke bestrijding van inbreuken en de verlening van hulp in acute noodsituaties.
omvat al hetgeen nodig is om zo snel mogelijk weer terug te keren in 'normale' verhoudingen.

Preparatie:
Repressie:
Nazorg:

Fase 3
Het onderzoeken of er tendensen zichtbaar zijn in de aanpak van veiligheidsaspecten van ondergrondse bouwwerken.
Ook ontwikkelingen die in de toekomst een rol kunnen spelen zullen worden beschouwd.

3



1.3 CATEGORIEEN ONDERGRONDSE BOUWWERKEN

De diverse ondergrondse bouwwerken zijn onderverdeeld in 3 functies.

Functie 1: Bouwwerken met een transportfunctie
De volgende ondergrondse bouwwerken zijn in de transportfunctie te onderscheiden:
Bouwwerken met een verkeersinfrastructuur: tunnels (voetganger, fiets, auto, metro, tram, trein).
Bouwwerken met een infrastructuur ten behoeve van goederen/materie: buisleidingen voor goederentransport en
riool(stelsels).

Functie 2: Gebouwen met een publieksfunctie
De volgende ondergrondse bouwwerken met een publieksfunctie zijn te onderscheiden:
Gebouwen bestemd voor recreatie en ontspanning: bioscopen, theaters; discotheken; gokhallen; feestzalen.
Gebouwen bestemd voor consumptie: winke1centra; warenhuizen; horecagebouwen (cafes, restaurants).
Gebouwen bestemd voor verplaatsingen: treinstations; metrostations; busstations; parkeergarages.

Functie 3: Bouwwerken met een opslag- en/of arbeidsfunctie
De volgende ondergrondse bouwwerken met een opslag-/arbeidsfunctie zijn te onderscheiden:
Gebouwen bestemd voor de opslag van goederen: opslag gevaarlijke stoffen; bunkers voor opslag; parkeergarages
(mechanische opslag).
Gebouwen bestemd voor arbeid: computercentra; telecommunicatiecentrales; commando-/crisiscentra.
Gebouwen bestemd voor opslag en arbeid: opslag van archief/boeken (bibliotheken).

De onder de 3 functies genoemde opsommingen zijn niet limitatief, doch geven een indruk van de mogelijkheden. Deze
indeling diende als basis voor het zoeken naar literatuur.

1.4 VERANTWOORDING

1.4.1 ZOEKVERANTWOORDING

In dit literatuurrapport is conform de opdracht gezocht in een aantal bestanden naar literatuur op het gebied van
veiligheid in ondergrondse ruimten.
Gezocht is in openbare bronnen bij de bibliotheek van ministerie van Binnenlandse Zaken en de daar raadpleegbare
be standen, in bestanden van de TU-Delft en op Internet.

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken is gezocht in IBIS, het bibliothecair informatiesysteem van BiZa en in
Informatierijk, de CD-ROM met de bestanden van verschillende ministeries. Geraadpleegd zijn de bestanden van de
ministeries van Sociale Zaken, Verkeer en Waterstaat en VROM.
Bij het Ministerie van Justitie is gezocht in de documentatie van de Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Rec1assering
en bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC).
Bij de TU-Delft zijn de volgende bestanden op CD-Rom geraadpleegd:
ICONDA, RSWB, Compendex, Social Science Citation Index 1996, NTIS 1990-1994, NTIS 1995. Het betreft hier
databases met vooral technische informatie over architectuur, bouwkunde, bouwrecht, civiele techniek, ruimtelijke
ordening en stedebouw.

Gezocht is op combinaties van zoekwoorden voor de verschillende ondergrondse gebouwen en voor de mogelijke
bedreigingen. Afuankelijk van de in het bestand gebruikte taal zijn deze vragen gesteld in het Nederlands of Engels.

Op Internet is met verschillende zoekmachines zoals Alta Vista, Hotbot en Yahoo gezocht op verschillende combinaties
van woorden. Zoeken op Internet is anders dan het zoeken in een modaalliteratuurbestand. Het aantal treffers loopt al
snel in de duizenden en selectie daaruit is tijdrovend en weinig efficient. Toch is een aantal geschikte documenten
gevonden, vooral bij sites van overheidsinstellingen en onderzoeksinstituten.

De literatuurrecherche is afgesloten in mei 1997. Incidenteel zijn nog enkele publicaties die na deze datum bij de
afdeling Documentatie en Bibliotheek van BiZa arriveerden in de literatuurlijst opgenomen.
In totaal zijn op meer dan 1000 verschillende documenten gevonden.

Een gedetailleerd verslag van de zoekprocedure is te vinden in Bijlage A.

4



1.4.2 SELECTIE

In eerste instantie is zeer ruim gezocht om geen relevante publicaties te missen. Dit betekent dat er veel documenten
gevonden werden, maar dat de relevantie niet altijd hoog was. Daarom was een scherpe selectie van de gevonden
literatuur noodzakelijk.
Uit de gevonden literatuur is door een aantal projectmedewerkers, op basis van titel, trefwoorden en samenvatting, een
selectie gemaakt van de meest veelbelovende publicaties.
Deze selectie is aangevuld met literatuur die vermeld wordt in:
het beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken : literatuuroverzicht en
het beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken : literatuurstudie ABA.

Buiten de selectie zijn gelaten publicaties over de volgende onderwerpen:
- arbeidsveiligheid in de bouwfase;
- veiligheid in mijnen en in de mijnbouw;
- ondergrondse opslag van nucleair afval, gas ed. in aardlagen;
- pijpleidingen, riolen (voor zover niet toegankelijk).

Niet aIle geselecteerde literatuur kon worden verwerkt. Ben deel kon of niet worden gevonden of was niet op tijd
beschikbaar, een ander deel was wel aanwezig, maar kon gezien de geplande einddatum niet meer worden gelezen. Deze
literatuur is in een aparte lijst opgenomen.

1.4.3 WERKWIJZE

De gevonden literatuur werd vastgelegd op een standaard formulier. Hierop werd vermeld welk soort gebouw het betrof
en welk soort bedreiging van toepassing was. De volgende bedreigingen of incidentscenario's zijn daarbij
onderscheiden: brand, ongeval, sociale onveiligheid en terrorisme.
Een eerste opzet waarbij de getroffen maatregelen ingedeeld werden aan de hand van de schakels in de veiligheidsketen
per gebouwensoort en naar scenario, bleek niet goed te voldoen. Benduidige toekenning van de verschillende schakels
bleek moeilijk. In overleg met de directie Brandweer is besloten de maatregelen voor brand en ongevallen in te delen
naar de aandachtsgebieden zoals die worden gebruikt in de brandbeveiligingsconcepten.
De volgende aandachtsgebieden worden onderscheiden:
. planologie (de omgeving van het bouwwerk).bouwkunde (de uitvoering van het bouwwerk)
. instaIlatietechniek (bet gebruik van installaties en technische voorzieningen)
. inventaris (de gebruikte inventaris, voor tunnels de voertuigen)
. interne organisatie en gebruik (bet beheer van het bouwwerk)
. hulpverlenende diensten (brandweer, politie en geneeskundige hulpverleninglambulancevervoer)

De maatregelen zijn per aandachtsgebied in een aantal deelgebieden onderverdeeld en geclusterd. Niet aIle genoemde
maatregelen zijn op elk soort ondergronds bouwwerk van toepassing. Daar waar geen maatregelen bij een
aandachtsgebied worden genoemd, is er in de onderzochte literatuur niets over gevonden.
De volgende clusters worden onderscheiden:

Planologie
. bouwkundig.verkeerskundig

Bouwkunde
. lay-out
. vluchtwegen
. opvangruimten
. (bekledings)materiaIen
. compartimentering.opvang van (gevaarlijke) stoffen
. constructie.afscherming

lnstallatietechniek
. detectie
. automatische blusinstallaties.blusmiddelen + voorzieningen
. ventilatie
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. gebruik noodrem

. signalering

. energievoorziening

. verlichting

. noodverlichting/bewegwijzering

. communicatie(middelen)

. hulpverlening

. overig

Inventaris
. (bekledings )materialen
. compartimentering

Interne organisatie en gebruik
. bedrijfshulpverlening
. toezicht
. gebruik van het object
. onderhoud van het object
. gebruik van de voertuigen
. ontruiminglredding
. communicatie/voorlichting
. overig

Hulpverlenende diensten.organisatie
. optreden
. uitrusting
. nazorg

Bij trein- en metrotunnels zijn 2 extra categorieen gebruikt: Insta1latietechniek - voertuigen en Inventaris - voertuigen.

De maatregelen voor sociale onveiligheid en terrorisme zijn in de hoofdstukken 2-5 samengevoegd volgens de door
Clarke gebruikte categorieen van situationele preventie. De volgende technieken zijn hierbij onderscheiden:
. target hardening;.toegangscontrole;
. afleiden van overtreders;
. vergroten van de controlemogelijkheden;
. in- en uitgangscontrole;
. formeel toezicht;
. toezicht door medewerkers;
. toezicht vanuit de omgeving;
. verwijderen van het doelwit;
. identificeren van eigendom;
. wegnemen van de drijfveer;
. stellen van regels.

1.5 SAMENSTELLING EINDRAPPORT

Bij de opzet van dit literatuurrapport is uitgegaan van de indeling van ondergrondse gebouwen, die wordt aangehouden
door directie Brandweer van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De meeste gevonden literatuur heeft betrekking op tunnels en metrostations. Informatie over veiligheidsaspecten van
andere transportgebouwen, zoals tunnels voor buizentransport, is niet aangetroffen. Over publieksgebouwen anders dan
stations en garages, zijn weinig verwijzingen in de literatuur gevonden. Categorieen zoals ondergrondse bioscopen,
theaters en sportzalen ontbreken geheel. Ook de categorie opslaggebouwen is slecht vertegenwoordigd in de verwerkte
literatuur.

Bij de beschrijving van de hoofdstukken waarover veel informatie is gevonden, zoals over brand in de diverse
gebouwensoorten, is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van overzichtspublicaties, onderzoek en literatuuronderzoek.
Hierbij is in het algemeen afgezien van verwerking van informatie over afzonderlijke incidenten en projecten. Deze
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informatie is echter wel verwerkt in hoofdstuk 6 'Casui'stiek' en in hoofdstuk 9 'Overzicht van maatregelen in
matrixvorm' .
Voor de hoofdstukken waarover minder informatie verkregen is, zijn echter wel aIle gevonden artikelen gebruikt.

Onvermijdelijk is dat er verdubbeling optreedt bij het presenteren van de informatie. Aan de ene kant zijn de
bedreigingen in de verschil1ende gebouwensoorten niet wezenlijk verschil1end en aan de andere kant wijken de
mogelijke gevolgen ook niet belangrijk van elkaar af. Oplossingen en maatregelen om de geconstateerde problemen te
verhelpen zullen voor de verschil1ende gebouwensoorten in veel gevallen overeenkomst met elkaar vertonen.
Een complicatie is verder dat sommige publicaties geen onderscheid maken tussen de verschil1ende soorten gebouwen.
Zo zal algemene informatie over tunnels ook gelden voor trein- en metrotunnels. Wil men alle maatregelen voor
bijvoorbeeld wegtunnels lezen, dan is het nuttig om ook de maatregelen bij tunnels algemeen te bekijken. Voor de
categorie publieksgebouwen zijn zeker ook de maatregelen die in het algemene hoofdstuk 2 worden genoemd van
belang.
Er is gezien de omvang van het rapport voor gekozen deze algemene informatie niet in elke onderverdeling te herhalen.
In het samenvattende overzicht van de maatregelen in matrixvorm, hoofdstuk 9, is dit wel gebeurd. Op die manier krijgt
de lezer toch het totaal aan maatregelen per gebouwensoort gepresenteerd.

Elke literatuurverwijzing wordt gevolgd door een getal tussen vierkante haken, bijvoorbeeld [17]. Dit getal verwijst naar
de genummerde publicaties uit de literatuurlijst. Ook bij langere stukken tekst geeft de eerstvolgende vermelding steeds
aan wie de verantwoordelijke auteur is.
Behalve korte inleidende stukken zijn de teksten van de genoemde auteurs. De tekst verwijst naar meningen, conc1usies
en/of aanbevelingen van die auteurs. Het zal duidelijk zijn dat dit kan leiden tot onderling tegenstrijdige informatie of tot
informatie die afwijkt van wat in Nederland gebruikelijk is.

In hoofdstuk I worden de onderzoeksopdracht, het plan van aanpak en de verantwoording besproken.
Hoofdstuk 2 bevat algemene informatie over ondergrondse gebouwen en veiligheid, hierbij komen onder andere
kenmerken en gebruik, het imago, de bedreigingen, risico-analyse en menselijk gedrag aan de orde. De bedreigingen
brand en sociaIe veiligheid worden verder uitgewerkt.
In hoofdstuk 3 worden aIleen tunnels behandeld. Brand en ongelukken in weg-, trein- en metrotunnels en sociaIe
onveiligheid in fiets- en voetgangerstunnels worden in dit hoofdstuk uitgebreid behandeld.
Gebouwen met een publieksfunctie zijn het onderwerp van hoofdstuk 4. Hier vindt men voomamelijk informatie over
brand, sociale onveiligheid en terrorisme in metrostations en parkeergarages.
In hoofdstuk 5 wordt de weinige informatie over opslaggebouwen gepresenteerd.
Hoofdstuk 6 beschrijft een aantal in de literatuur gevonden incidenten en geeft deze ook weer in tabelvorm.
Een overzicht van de wetgeving over ondergrondse veiligheid in verschil1ende landen vindt men in hoofdstuk 7. De
gevonden statistische gegevens worden in hoofdstuk 8 te beschreven.
In hoofdstuk 9 zijn de in de literatuur gevonden aanbevelingen, maatregelen en voorzieningen in een matrixvorm
verwerkt, waarbij onderscheid is gemaakt naar soort bouwwerk, bedreiging, soort maatregel en aandachtsgebieden.
Tot slot zijn in hoofdstuk tien de bevindingen kort weergegeven.
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2 ONDERGRONDSE GEBOUWEN EN VEILIGHEID

2.1 ALGEMEEN

Ondergronds bouwen staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. De ontwikkeling van de techniek maakt dat
altematieven die tot voor kort onmogelijk of te duur waren, nu opeens toch in overweging kunnen worden genomen. Zo
zijn allerlei manieren om tunnels aan te boren in zachte grond in Japan verder verfijnd en uitgeprobeerd. Deze
technieken worden nu ook in Nederland toegepast bijvoorbeeld bij de aanleg van de tweede Heinenoordtunnel. Deze
tunnel wordt gebruikt als testcase voor het toopassen van deze techniek voor grote infrastructurele projecten als de Hoge
Snelheids Lijn (HSL) en de Noord-Zuidlijn in Amsterdam.
Ook elders in de wereld worden steeds meer tunnels en andere ondergrondse ruimten aangelegd. De tunnels onder de
Grote Belt en vooral de Kanaaltunnellaten zien dat bouwen onder de zee niet langer een onoverkomelijk probleem is.
De projecten worden steeds stoutmoediger, groter en langer. De geplande Gotthardtunnel zal 57 km lang worden en
onlangs zijn plannen gepresenteerd voor een tunnel van Holyhead in Wales naar Dublin in lerland. Deze tunnel met een
lengte van ongeveer 90 kilometer, zou daarmee de langste onderwatertunnel ter wereld worden (de Kanaaltunnel heeft
een lengte van 49 kilometer).
In Zwitserland is men plannen aan het ontwikkelen voor de aanleg van een ondergronds netwerk van 675 kilometer, dat
de tien belangrijkste steden met elkaar moot verbinden. Ben ondergrondse magneettrein moot hierdoor met hoge
snelheden rijden. In deze bijna vacuiimtunnel heeft de atmosfeer een onderdruk van 8000 pascal, 90% van de gangbare
luchtdruk, om de weerstand van de metro te verminderen. De toogang tot de metro is nog een lastig probleem vanwege
de onderdruk in de buizen.
In Noorwegen overweegt men de aanleg van een onderwaterzwevende tunnel (submerged floating tunnel). Hierbij wordt
een tunnelbuis, met opdrijvend vermogen, zodanig met kabels aan de zeebodem verankerd dat deze buis op enkele
tientallen meters onder het wateroppervlak blijft zweven.

Met de grooi van ondergrondse bouwwerken neemt de vraag naar de veiligheid toe. In het algemeen moot het
veiligheidsniveau ondergronds even groot zijn als het veiligheidsniveau bovengronds. Hierbij zijn kanttekeningen te
plaatsen. Door analyse van de risico's probeert men een schatting te maken van de kans op aantastingen van de
veiligheid met direct daaraan gekoppeld de kans op doden en gewonden. Nu kan die kans ondergronds kleiner zijn dan
bovengronds, maar dat wit nog niet zeggen dat de maatschappelijke aanvaarding van dat risico gelijk is voor boven en
onder. Een groot aantal doden en gewonden blijkt alleen maatschappelijk aanvaardbaar als het geen gevolg is van een
door mensen teweeggebrachte gebeurtenis. De kans dat een normaal incident tot een ramp leidt, moot verwaarloosbaar
klein zijn.
Daarom moeten aIle mogelijke veiligheidsmaatregelen onderzocht en beoordeeld worden op hun bijdrage aan het
gewenste veiligheidsniveau.

In dit hoofdstuk worden eerst enkele algemene bevindingen over ondergrondse ruimten en veiligheid besproken. Aan de
orde komen het imago, het gebruik en de mogelijke bedreigingen voor de veiligheid in deze gebouwen. Ook wordt kort
ingegaan op het veiligheidsmanagement en de risicoanalyse. Daarna worden bedreigingen als brand en sociale
onveiligheid verder uitgewerkt. Tot slot volgen maatregelen om het imago te verbeteren en maatregelen om de
brandveiligheid te vergroten. Over bedreigingen als terrorisme en ongevallen is op dit algemene niveau geen literatuur
gevonden. In de hoofdstukken over de specifieke gebouwensoorten zal hier echter wel aandacht aan worden
geschonken.

2.1.1 HET IMAGO VAN ONDERGRONDSE RUIMTEN

Ondergrondse ruimten hebben een negatief imago. Men heeft er associaties bij als donker, nat (vochtig),
instortingsgevaar, overstromen, benauwde atmosfeer, rampen in mijnen, metrobranden. Over bijvoorbeeld
wolkenkrabbers wordt veel positiever gedacht, hoewel objectief gezien de veiligheidsaspecten voor beiden vergelijkbaar
zijn (behalve redding met helikopters via het dak). Om de sociaal negatieve gevoelens over gebruik van ondergrondse
ruimtenuit te bannen is een aanzienlijke inspanning noodzakelijk vanuit de technologie, psychologie en de sociologie.
[110].
Verblijf in ondergrondse omgevingen kan resulteren in een aantal psychische en fysiologische problemen.
Potentiele psychische problemen
Omdat het gebouw voor het grootste deel onzichtbaar is ontbreekt een duidelijk imago.
Het vinden van de ingang is vaak moeilijk en verwarrend. Het naar beneden gaan roept negatieve associaties en angsten
op. Omdat het aantal referentiepunten met de buitenwereld klein is, kan men gedesorienteerd raken. Zonder ramen is er
een verlies van stimulerende impulsen uit de buitenwereld en kan claustrofobie optreden.
Ondergrondse ruimte wordt geassocieerd met donker, koude en vochtigheid, vrees voor instorting en opgesloten zitten
bij een brand, overstroming of aardbeving.
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Potentiele fysiologische problemen
Kunstmatige licht mist de kenmerken van zonlicht, wat fysiologische vragen oproept. Ondergrondse ruimten hebben
soms slechte ventilatie en luchtkwaliteit. Er is vaak sprake van een hoog vochtigheidsniveau wat negatieve
gezondheidseffecten kan hebben.
De kenmerken van ondergrondse ruimten worden in het algemeen voomamelijk negatief gevonden. Er zijn echter ook
wel positieve associaties: een gevoel van veiligheid, een rustige omgeving zonder afleiding en soms van een door zijn
nieuwheid stimulerende, geheimzinnige en avontuurlijke omgeving.
Het merendeel van de genoemde potentiele problemen is niet zo zeer technisch van aard, maar eerder een probleem van
psychologie en architecturaal ontwerp. [27].

2.1.2 KENMERKEN EN GEBRUlK VAN ONDERGRONDSE RUlMTEN

Tijdens de planning en het ontwerp van ondergrondse gebouwen moet rekening worden gehouden met het gebruik van
de ruimte en met het effect van de ruimte op de psyche en fysiologie van de mens.
Problemen met de ondergrondse veiligheid hangen samen met de manier waarop de ruimte wordt gebruikt. Ogata
onderscheidt de volgende categorien:
- ruimten met onbewaakt gebruik, zoals ruimten voor opslag en bewaring. Er is geen personeel nodig om de goederen te

bewerken, alleen incidenteel voor onderhoud en controle;
- ruimten met gebruik door een beperkt aantal mensen, zoals ruimten voor opslag en bewerking. De meeste handelingen

geschieden zonder personeel, maar voor sommige onderdelen van het proces en onderhoud zijn beperkt mensen nodig;
- ruimten met gebruik door grote hoeveelheden mensen, zoals ondergrondse winke1centra, concertgebouwen,

jaarbeurzen, garages. [110].

Ondergrondse gebouwen hebben de volgende kenmerken: er is geen ontsnappingsmogelijkheid via uitwendige ruimten,
zoals ramen en veranda's, het is een besloten ruimte en ontruiming vindt omhoog plaats.
De trend is naar het ontwikkelen van multifunctionele ondergrondse ruimten waar kelders, ondergrondse wegen en
garages met elkaar zijn verbonden. Dit creeert uitgestrekte gebieden, zowel in horizontale als verticale richting, die
potentiele brandrisicofactoren vormen. [147].

Bij toenemend aantal gebruikers nemen de veiligheidsmaatregelen toe, worden de tegenmaatregelen complexer en zijn
hogere veiligheidsniveaus nodig. Bij gebruik van de ruimte door veel mensen is het bijvoorbeeld van belang te weten
hoe individuen psychisch reageren en zich bewegen in de ruimte en hoe menigten zich bewegen en zich gedragen bij een
ramp. Maatregelen om rampen te voorkomen kunnen zeer complex zijn en vereisen een geavanceerde technologie.
In ruimten met onbewaakt gebruik moet onderzoek worden gedaan naar de ventilatie van grote ruimten, naar kenmerken
van brand in een gesloten omgeving en branddetectie en bescherming tegen brand.
In beperkt gebruikte ruimtes moet onderzoek worden gedaan naar luchtzuivering, waarschuwingssystemen, accuraat
voorspellen van de branduitbreiding, automatische beveiligingssystemen voor ruimten met meerdere
gebruiksmogelijkheden.
Voor ondergrondse ruimtes met eenzelfde gebruik als ruimtes boven de grond is onderzoek noodzakelijk naar een
locatiesysteem voor grote hoeveelheden mensen, schuilplaatsen bij rampen, voorspellen en beheersen van
gedragspatronen van grote groepen mensen in panieksituaties en middelen om de veiligheid van grote groepen te
waarborgen.
Ogata geeft een overzicht van de verschillende gebruiksmogelijkheden van ondergrondse ruimtes met voorbeelden, de
belangrijkste veiligheidsmaatregelen en gewenst onderzoek. Zie hiervoor Bijlage B. [110].

2.1.3 BEDREIGINGEN

In Japan zijn gegevens verzameld over de verschillende soorten incidenten in verschillende ondergrondse gebouwen op
basis van de gegevens van 626 incidenten na 1970. (Zie ook hoofdstuk 8, Statistiek).
Naast veel voorkomende ongevallen veroorzaakt door brand en explosies, komen relatief vaak incidenten voor
veroorzaakt door overstroming, zuurstoftekort en gaslekkage. De oorzaak van ongevallen in ondergrondse
opslagplaatsen is meestallekkage van opgeslagen stoffen, terwijl zuurstoftekort en -vergiftiging de belangrijkste
oorzaken zijn van rampen in kelderverdiepingen van een gebouw. [51].

Uit de Japanse 'Accident and disaster information database' is een aantal ondergrondse ongevallen geselecteerd. Deze
incidenten zijn geanalyseerd om de problemen en bedreigingen voor de veiligheid van de ondergrondse ruimte te
verkennen. Bovendien zijn de problemen onderzocht die ontstaan door schaalvergroting, toenemende complexiteit,
grotere diepte van ondergrondse ruimten en de extra maatregelen die hiervoor nodig zijn. [51, 109].
Het is in Japan een trend om ondergronds steeds grootschaliger bouwconstructies aan te leggen. Door het met elkaar
verbinden van ondergrondse gebouwen en parkeergarages worden grote gebieden gevormd die zich verticaal en
horizontaal uitbreiden. Waarschijnlijk zijn de huidige brandveiligheidsmaatregelen voor de afzonderlijke gedeelten in de
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toekomst onvoldoende. Zo zullen er aanvullende brandpreventieve maatregelen voor de verbindingsgedeelten zoals
gangen noodzakelijk zijn. Hoewel deze gangen nuttig zijn om te kunnen vluchten, vergroten zij de kans op
branduitbreiding en rookverspreiding.
Over een groot gebied moeten brandpreventievoorzieningen en blussystemen geinstalleerd worden.
Onderzocht moet worden op welke eenheid zo'n brandveiligheidssysteem gebaseerd moet zijn vanuit het oogpunt van
de grootschaligheid van een dergelijk complex. Hierbij moet men ook rekening houden met
brandbeveiligingsmaatregelen zoals communicatie en samenwerking tussen de eenheden voor de eerste brandbestrijding.
De kwaliteit van de brandveiligheidssystemen moet worden verbeterd (brandmeldinstallaties, aanwijzing vluchtwegen,
brandbestrijding). Het verzame1en van informatie is van groot belang voor het ontwerpen van effectieve
brandveiligheidssystemen. [147].
Het is waarschijnlijk dat er bij grootschaliger en diepliggender ruimten onverwachte veranderingen optreden, die de
risico's doen toenemen omdat de ruimte groter en geisoleerder is en een ingewikkelder structuur heeft.
Dit maakt extra inspanningen op het gebied van verlichting en air-conditioning noodzakelijk.
Het uitvallen van de energievoorziening kan een grote potentiele rampoorzaak zijn. Daarom moet vooral het risico van
stroomuitval worden onderzocht en moeten er preventieve maatregelen worden genomen.
Voor grote complexe ondergrondse ruimten vormen volgens Watanabe branden, zuurstoftekort/vergiftiging,
overstromingen en elektriciteitsuitval de grootste bedreiging. [51].

2.1.4 VEILIGHEIDSMANAGEMENT ONDERGRONDS

Er is weinig informatie beschikbaar over veiligheidsmanagement ondergronds. Ishioka bespreekt op basis van de
beperkte hoeveelheid gegevens de risicoanalyse en de waarschijnlijke vormen van veiligheidsmanagement.
Veiligheidsmanagement is ondergronds vaak hetzelfde als bovengronds, maar sommige ondergrondse ruimten zijn door
de interactie van verschillende individuele risico's een potentieel gevaarlijk gebied.
Bij veiligheidsmanagement wordt gebruikgemaakt van misdaadpreventie en brandbeveiliging om leven, goederen of
handelsactiviteiten te beschermen. Het uiteindelijk doel is psycho-sociale angsten en bedreigingen, fysieke schade en
aanzienlijke eigendomsverliezen uit te sluiten. [81].
Behalve brandweer en politie, zijn ook mensen en bedrijven zelf verantwoordelijk voor maatregelen tegen brand en
diefstal. De verschillen in veiligheidsmanagement komen niet voort uit fysieke beperkingen, zoals de structuur van een
gebouw of de indeling van een gebied, maar uit fmanciele beperkingen. De kosten moeten zo laag mogelijk zijn en men
neigt naar de meest economische methoden om een zekere mate van veiligheid te handhaven. [81].

Ishioka onderscheidt de volgende beveiligingsmethoden:

- proactie - vermindering van de waarschijnlijkheid van het risico en de kwetsbaarheid voor het risico (bijvoorbeeld het
verbieden van vuur);

- preventie - het voorkomen van het optreden van schade en het voorbereiden van noodzakelijke tegenmaatregelen
(bijvoorbeeld het installeren van brandblussers);

- detectie en optreden - het kritisch volgen van de situatie en het noodzakelijke optreden in een noodgeval (bet
controleren van brandalarm en het op onderzoek sturen van beveiligingspersoneel);

- repressie en nazorg (recovery) - voorkomen van uitbreiding van de schade en het herstel van de functie (bijvoorbeeld
door het bevel te voeren over de brandbestrijding of door het zorgen voor backups voor vitale functies). [81].

Lokaal veiligheidssysteem.
Steeds meer worden menselijke taken vervangen door elektronica. Echter niet alle menselijke handelingen kunnen
worden vervangen, deels omdat installatie te duur is, deels vanwege de complexiteit van de taken en de twijfelachtige
betrouwbaarheid van sommige sensoren en instrumenten. Een combinatie van mensen en goede electronica is ideaal.
Veiligheidsmanagement voor grote gebouwen is arbeidsintensief. Brandalarm, rookmelders, CCTV (closed circuit tv)
en toegangscontrole worden beheerd door professioneel veiligheidspersoneel via een controlekamer in het gebouw. In
noodgeval treden zij op. Ze houden mensen aan bij roof, pogen branden in de beginfase te blussen en mensen te redden.
Ze kunnen assistentie in roepen van brandweer en politie. Vaak zijn ze ook verantwoordelijk voor openen en sluiten van
toegangsdeuren en luiken, de liften en het geven van informatie. [81].

2.1.5 RISICOANAL YSE

Veiligheidsmanagement begint met de analyse en evaluatie van waarschijnlijke risico's.
De verwachte verliezen worden geschat als een product van de waarschijnlijkheid en de waarschijnlijke schade
veroorzaakt door het risico. Het verwachte verlies wordt kleiner als de uitgaven voor veiligheidsmanagement toenemen;
de optimale kosten worden bereikt op het punt dat de gezamenlijke uitgaven en het verwachte verlies een minimum
bereikt.
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In een veiligheidsmanagementsysteem moet de risicoanalyse gebaseerd zijn op het gebruik en het operationele plan van
de ondergrondse ruimte. Volgens Ishioka is voor geen enkel project dit soort informatie beschikbaar maar experimentele
risicoanalyse, gebaseerd op verondersteld gebruik van de ruimte, is mogelijk. [81].
De huidige projecten in Japan kennen geen risicoanalyse. De voor veiligheidsmanagement noodzakelijke informatie is
niet aanwezig, omdat men zich meer richt op gebruik en constructie dan op operationele technologieen. Men denkt vaak
dat veiligheid wordt bereikt door het installeren van brandmelders en inbraakalarm. Maar ongelukken onder de grond
kunnen vitale functies van de stad verlammen en ook dit soort risico's moet worden beoordeeld. Meestal wordt elk
risico individueel beoordeeld, maar elk risico heeft invloed op andere risico's en die interactie is te complex om te
beoordelen met de huidige technologie en organisatiestudie. [81].

2.1.6 MENSELIJK GEDRAG ONDER EXTREME OMSTANDIGHEDEN

In het gedeelte over het imago van ondergrondse gebouwen hebben we al gezien dat mensen bij normaal verblijf
ondergronds psychische en fysiologische problemen kunnen krijgen. Indien zich een incident voordoet, zoals uitvallen
van de electriciteit of in het ergste geval brand, is de kans groot dat er paniek zal ontstaan.
Voorbeelden hiervan kan men lezen in de incidentsbeschrijvingen in hoofdstuk 6, waar vooral paniek onder passagiers
in volle metrovoertuigen in met rook gevulde tunnels wordt genoemd.
Ontruiming kan ook goed verlopen als er doortastend verantwoordelijken aanwezig zijn en het aantal vluchtende mensen
niet te groot is. Bij een brand in 1979 in de metro in Oakland slaagden twee agenten erin ondanks een lange
wachtperiode de kalmte en discipline van 40 passagiers te bewaren. Bij een autobusbrand in de Sint Bemardtunnel kon
de reisleider zonder de hulpverlenende diensten de toeristen uit de tunnellaten vluchten. [38].

2.1.6.1 King's Cross
Uit een analyse van het menselijk gedrag van tijdens de ramp in het metrostation van King's Cross in 1987, waarbij 32
doden en meer dan 100 gewonden vielen, blijkt dat wat mensen zien als passende handelingen bepaald wordt door een
combinatie van wat ze in een situatie verwachten en wat autoriteiten zeggen. De mensen luisterden niet naar personeel
van de ondergrondse, wel naar de politie.
Mensen hebben informatie uit een aantal verschillende bronnen nodig om een diagnose van de situatie te kunnen maken
en deze diagnose die ze op basis van dieinformatie stellen, is vaak verkeerd. Men kan er bijvoorbeeld niet van uitgaan
dat mensen zullen vluchten als ze rook zien, ze gaan eerst kijken wat er in brand staat. De herkenning van een enkele
aanwijzing zoals rook, za1waarschijnlijk gevolgd worden door een zoeken naar andere aanwijzingen v66rdat een
diagnose van de situatie gemaakt wordt.
Die aanwijzingen kunnen komen uit een veelvoud van bronnen:
- het gedrag van andere mensen;
- wat andere mensen zeggen;
- de aanwezigheid van gespecialiseerd personeel;
- veranderingen in de omgeving die niet direct door de brand worden veroorzaakt;
- fysische producten van de brand (bijvoorbeeld hitte, vlammen, geluid van brekend glas);
- instructies door personeel of een autoriteit.
Het hieropvolgend gedrag zal gebaseerd zijn op een evaluatie van deze factoren. Wat duidelijk is geworden van het
incident bij King's Cross is dat een aantal aanwijzingen verzameld en opgemerkt moet worden, voordat actie wordt
ondemomen. [42,43].
Het lijkt erop dat er sprake was van blikvemauwing bij de betrokkenen bij het stijgen van de angst. De psychologische
achtergronden hiervoor zijn nog niet duidelijk. Waarschijnlijk leidt de grote hoeveelheid informatie die door mensen in
noodsituaties moet worden verwerkt, gecombineerd met een verhoogde staat van opwinding, tot het filteren van de
beschikbare informatie en bijgevolg tot blikvemauwing.
Er is weinig bewijs gevonden voor de stelling dat mensen een aangeboren neiging zouden hebben om naar de
oppervlakte te gaan als ze ondergronds zijn. Men wil veilig vluchten en of men daarvoor naar beneden of naar boven
moet gaan is niet van belang.
Het begrip 'mental maps' of psychologische afbeeldingen van de omgeving, kan helpen het gedrag tijdens de brand te
verduidelijken. King's Cross is een ingewikkeld en complex station. De politie had waarschijnlijk een incompleet beeld
van het station, dat misschien onder druk van de omstandigheden nog yager werd. Het is daarom heel goed mogelijk dat
ze dacht dat ze de mensen van de brand wegleidde en zich niet realiseerde dat ze de mensen juist terugvoerde naar de
gevarenzone. Dit is zeer goed mogelijk aangezien de agenten niet vertrouwd waren met het station.
Het is bekend dat mensen gewoon doorgaan met hun normale gedrag tijdens brand. In dit geval hervatten de mensen hun
normale gedrag, toen ze dachten buiten gevaar te zijn. Er moet hierbij bedacht worden dat het brandgedrag iedereen
verraste, niemand verwachtte deze felle, intense en snelle ontwikkeling van de brand. [42,43].
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2.1.6.2 Ontruiming, waarscbuwing en communicatie
Bij rampen waarbij veel mensen zijn betrokken blijkt steeds, dat het publiek te laat wordt gewaarschuwd voor een
bedreiging (bomalarm, ed.). Er is vrijwel altijd sprake van slechte communicatie voor, tijdens en na het incident. Een
effectieve manier van waarschuwen geeft de mensen meer tijd om te ontsnappen. [139].

De brandvoorschriften gaan er van uit dat de tijd om te ontsnappen een functie is van ontwerpparameters, zoals
loopafstand en uitgangsbreedte. Veel voorspellingen over maximale ontruimingstijden zijn gebaseerd op aantallen
mensen, uitgangscapaciteit en mate van brandbeveiliging en niet zozeer op de manier waarop mensen worden
gewaarschuwd. Met het oog op het steeds terugkerend patroon van slechte communicatie bij incidenten met grate
aantal1en mensen 1igt het voor de hand dat dit een fatale omissie zal blijven. [139].
Heyman houdt in zijn onderzoek twee minuten aan als tijd om in beweging te komen en Boye houdt er in haar
onderzoek geen rekening mee. [23, 72].
Bij het voorspellen van de ontruimingstijd moet men volgens Sime ook rekening houden met de samenstelling van de
populatie, het waarschuwingssysteem, de ruimtelijke complexiteit en de configuratie van de uitgangen.
De tijd die een grote groep mensen nodig heeft om uit een potentieel gevaarlijke situatie te ontsnappen is een functie van
T (tijd om te ontsnappen) - t1 (tijd om in beweging te komen) + t2 (tijd om te bewegen en door de uitgangen te
vertrekken). Dit blijkt onder meer uit onderzoek naar ontruiming van ondergrondse stations.

Onderzoek
In het 'Monument underground station' van Newcastle is onderzoek gedaan naar de tijd die het duurt voordat mensen in
beweging komen om te vluchten. De situatie was gemodelleerd naar de omstandigheden van de brand in King's Cross in
1987.
Het onderzoek liet zien dat heel verschillende ontruimingstijden kunnen worden bereikt en heel ander gedrag in dezelfde
fysieke omgeving door de informatie die de betrokkenen kregen over het potentiele gevaar, te veranderen. Hierbij
werden variabelen gebruikt als: alarmbel, begeleiding door personeel, berichten over de luidsprekers (directief of non-
directief) en combinaties hiervan. De ontruimingstijd kon worden gehalveerd of zelfs tot een derde worden
teruggebracht door de tijd voor het in beweging komen te verminderen.
Men moet ook rekening houden met psychologische belemmeringen om niet direct te vluchten. Bepaalde
gedragspatronen remmen namelijk de ontruimingstijd, want mensen willen vaak datgene afmaken waarmee ze bezig
zijn. Ook factoren als het behoren tot een bepaalde groep, de invloed van sociale rollen en het gebruikmaken van de
bekende uitgang, kunnen vertragend werken. [139].

In de Kanaaltunnel heeft men hiermee rekening gehouden. De passagiers in de Tourist Shuttle reizen met hun auto en
hebben dus weinig contact met het personeel. Snel optreden bij brand is belangrijk om de gevolgen zo minimaal
mogelijk te houden. Het is dus noodzakelijk om passagiers er toe te brengen op de juiste manier te handelen. Passagiers
moeten daartoe over de maximale hoeveelheid informatie beschikken.
De vertraging die optreedt bij ontruimingen houdt verband met het feit dat mensen bevestigende informatie zoeken voor
ze tot 'abnormaal' gedrag over gaan. Bij de Kanaaltunnel is er alles aan gedaan om de passagiers van voldoende
informatie te voorzien en er voor te zorgen dat ze ondubbelzinnige aanwijzingen krijgen. [14].

Bij een ander onderzoek naar menselijk handelen bij brand in een ondergrandse ruimte is gebruik gemaakt van een
simulatiesysteem. In het model was er vooral aandacht voor de individuele verplaatsingssnelheid en de keuze van de
vluchtroute van het menselijk individu. Volgens het model zal het keuzeproces van de vluchtsroute verlopen volgens de
volgende regels:
- op het moment dat er een noodsituatie wordt geregistreerd heeft men de neiging rechtsomkeert te maken;

- men heeft de neiging zich in de richting van het licht te verplaatsen;
- men heeft de neiging zich in een rechte weg te verplaatsen;
-men zal trachten de ontstane rook te ontwijken door dicht in de buurt van de luchtventilatiekanalen te blijven tijdens

het vluchten.[40].

2.1.7 AANBEVELINGEN OM HET IMAGO TE VERBETEREN

Carmody geeft een groot aantal aanwijzingen en maatregelen om het imago van de ondergrondse ruimte te verhogen.
Met de meeste maatregelen moet al in de ontwerpfase rekening worden gehouden, omdat ze op het gebied van bet
architectonisch ontwerp liggen.

2.1.7.1 Planologie
Bouwkundig
Maak een duidelijk imago, passend bij de functie. Benadruk de grenzen en architecturale elementen van het gebouw.
Verkom dat ventilatieschachten, laadruimtes en branddeuren het beeld van het gebouw bepalen. Het aanrijgedeelte moet
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gevarieerd zijn. Maak de ingangen duidelijk zichtbaar. Laat de ingang bijvoorbeeld via een verzonken binnenhof lopen
als er geen bovengrondse gebouwen aanwezig zijn.
Het ingangsgebied moet ruimtelijk en goed verlicht zijn. Gebruik de ingang om buiten- en binnengebied visueel met
elkaar te verbinden. Maak boven toegangstrappen en liften een openluchtconstructie voor duidelijk zicht en een soepele
overgang naar beneden. Maak een elegante overgang naar de diepere niveaus.
Zorg voor obstakelvrije ingangen voor gehandicapten. [27].

2.1.7.2 Bouwkunde
Lay-out
Maak een gemakkelijk te begrijpen layout, hierdoor verbetert het orientatievermogen en wordt ontruiming eenvoudiger.
Maak een visuele verbinding tussen de binnen- en buitenomgeving, bijvoorbeeld door een verzonken, voor publiek
toegankelijk binnenhof. Op die manier kan daglicht het ondergrondse gebouw binnenkomen en wordt het uitzicht en de
orientatie verbeterd.
Creeer ruimte en maak een stimulerende en gevarieerde binnenomgeving om daarmee het gebrek aan uitzicht naar
buiten te compenseren. Bouw bijvoorbeeld een atrium over meerdere verdiepingen om zo het uitzicht te verbeteren en
het orientatievermogen te stimuleren. Plaats trappen, hellingen, roltrappen in deze open ruimte en leg glazen liftkokers
aan om een opgesloten gevoel te voorkomen. Vermijd lange, raamloze gangen en vervang ze door korte, levendige
corridors. Zorg voor ruimtes waar de privacy zoveel mogelijk wordt beschermd.
Zorg voor ruimtelijkheid door het gebruik van patronen, lijnen en weefselstructuur (verticale lijnen "verhogen" het
plafond, diagonale lijnen op de vloer doen de ruimte groter lijken).
Creeer een warm gevoel om associaties met koude, vochtige ondergrondse ruimtes te vermijden. Maak hierbij gebruik
van kleuren en natuurlijke elementen van hoge kwaliteit, zoals planten, vijvers en fonteinen, hout en steen. Deze zorgen
voor warmte, een gevoel van kwaliteit en wekken associaties op met de natuur.
Zorg voor frisse lucht en thermisch comfort om het imago van stoffigheid, kou en vochtigheid te verbeteren.
Maak een duidelijk, aantrekkelijk orientatiesysteem. [27].

2.1.7.3 Installatietechniek
Verlichting
Ruimten moeten goed verlicht zijn om iedere associatie met ondergrondse duistemis te voorkomen. Zorg waar mogelijk
voor natuurlijk licht. Ontwerp verlichtingssystemen die de eigenschappen van natuurlijk licht benaderen. Laat daglicht
via oppervlakken en spiegels reflecteren, zodat het buitenlicht zo ver mogelijk binnendringt. Verlicht plafonds en muren
indirect om de ruimtelijkheid te bevorderen. Laat de grenzen van ondergrondse ruimten in het donker om de indruk van
oneindigheid te wekken. [27].

2.2 BRAND

2.2.1 GEVOLGENVANBRAND

2.2.1.1 Rookontwikkeling en -verspreiding
Afgifte van rook en hitte
Ondergrondse ruimte wordt omgeven door koude, vochtige muren. Dit leidt met een tekort aan lucht tot onvolledige
verbranding. Zelfs een kleine brand kan enorme hoeveelheden rook genereren. Verder kan die rook niet gemakkelijk
worden afgevoerd vanwege een beperkt aantal uitgangen naar buiten. Bovendien is het mogelijk dat die rook zich snel
verspreid over de gehele ruimte.
Ook hitte-afvoer is problematisch, want de ruimte is besloten. De hitte kan de verschillende systemen aantasten
(sensoren, metalen deuren en leidingen). Ook de fysieke sterkte van een gebouw kan bedreigd worden als betonnen
wanden door de hitte instorten.
Complexe luchtstromen
Het is bekend dat in ondergrondse gebouwen luchtstromen voorkomen. Ze worden veroorzaakt door
temperatuurverschillen en ze bestaan zowel tussen ondergrondse ruimten en de oppervlakte buiten, als tussen de
ondergrondse gebouwen. Ondergrondse stationshallen hebben nog complexere luchtstromen die worden veroorzaakt
door aankomende en vertrekkende treinen.
Bij brand verspreidt de rook zich naar onverwachte gebieden, die het moeilijk maken de oorsprong van de brand te
vinden. Dit vertraagt de brandbestrijding. Bovendien kan aangevoerde lucht de brand versterken. Ook is het extreem
moeilijk om bij deze complexe luchtstromen de betrouwbaarheid van rookmelders te garanderen. Dit is nog een factor
die bijdraagt aan vertraagde brandbestrijding. [109].
Ventilatie wordt moeilijker naarmate het ondergrondse gebouw dieper komt te liggen en voor meerdere doelen wordt
gebruikt. [51].
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2.2.1.2 Gedrag van vluchtende mensen
Negeren van het gegeven alarm

Vaak wordt een signaal van de brandmeldinstallatie niet direct serieus genomen. Dit heeft te maken
met het fenomeen "prejudice for normalisation" uit de sociale psychologie. De menselijke geest heeft de neiging om in
stresssituaties de bedreiging te ontkennen. [109].
Vluchtroutesnaar boven over langeafstand
Veel problemen ontstaan als de richting voor het vluchten naar buiten en de richting van de rook hetzelfde is.
Daarom moeten er meerdere vluchtroutes zijn, zodat men niet bij voorbaat door de rook moet vluchten.
Ais de brand diep onder de grond ligt wordt de vluchtweg naar boven langer, met extra risico voor blootstelling aan
rook. Ais er problemen zijn met de ontruiming via trappen naar boven, moeten extra vluchtwegen in horizontale richting
mogelijk aangelegd worden. [51, 109].
Het multifunctionele gebruik van vluchtroutes bemoeilijkt de keuze van de beste vluchtweg.
Problemen met de orientatie

Vaak is het moeilijk de eigen positie onder de grond te bepalen, niet alleen voor vluchters maar ook voor
brandweerpersoneel. Nog moeilijker is plaatsbepaling als er in de gangen brandafscheidingen zijn of rook aanwezig is.
[109].
Kans op paniek

Een ongeluk ondergronds gaat volgens Oda vaak gepaard met het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening, wat het
moeilijker maakt de vluchtroutes te vinden. Het licht kan uitgaan, de ventilatie stopt, verlichte plattegronden gaan uit. In
zo'n omgeving ontstaat paniek. Vooral in ondergrondse gebouwen waarin allerlei soorten mensen bij elkaar komen, zijn
volgens de massapsychologie de voorwaarden aanwezig voor paniek.
De eerste reactie van mensen in het beginstadium van een ongeval is vaak niet adequaat, waarschijnlijk omdat ze teveel
vertrouwen op de aanwezige veiligheidsvoorzieningen. Bij iedere ondergrondse brand komen eerst veel mensen naar de
brand kijken. Ais dan de ramp zich onverwacht uitbreidt ontstaat er chaos. [109].
Opgesloten raken

Ais alle vluchtroutes zijn afgesneden kunnen sommige mensen opgesloten raken. Aan de andere kant zijn er ook
branden bekend waarbij enkelen zich beschermden door zich in een kleine ruimte (zoals wachtkamers) op te sluiten.
[109]

2.2.1.3 Brandbestrijding en hulpverlening
Beperkte ruimte

Omdat de ondergrondse ruimte in het algemeen beperkte afmetingen heeft, is het moeilijk grote aantallen mensen en
materieel tegelijkertijd voor de brandbestrijding in te zetten. Dit bemoeilijkt de brandbestrijding; het is tijdrovend en
gevaarlijk om de ontruiming te leiden. Men neemt aan dat brandweerpersoneel in emstige mate psychisch wordt belast.
Conventioneel blusmaterieel is niet geschikt om in ondergrondse ruimten te gebruiken. De afstanden van de inluitgangen
op de begane grond naar beneden zijn lang, zodat brandweermaterieel (blusslangen en adembeschermende middelen)
geschikt moet zijn om over lange afstand te gebruiken. [109].
Beperkingen reddingsmiddelen

Er zijn geen extra reddingsmogelijkheden ondergronds (zoals bij hoge gebouwen met helikopters).
Bij spoorwegtunnels en dergelijke kunnen reddingstreinen worden gebruikt, alleen bestaat het gevaar van extra
ongevallen als zich vluchtenden op de rails bevinden. Bij stroomstoring zullen de reddingstreinen met vertraging
aankomen.
Problemen met de radiocommunicatie

Het is in het algemeen erg moeilijk radioverbinding te maken tussen ondergrondse gebouwen of tunnels en de
oppervlakte. [109].

.

Goede communicatiemogelijkheden zijn onontbeerlijk voor het onderhouden van contact met ondergrondse ruimten,
met name in noodsituaties. In ondergrondse ruimten is er echter een probleem met de verspreiding van radiosignalen. Er
zijn slechts enkele systemen die kunnen worden gebruikt in ondergrondse ruimtes. Bij het gebruik van deze systemen
treedt verlies op van radiosignalen, te weten:
- groot reflectieverlies tussen de vrije ruimte en het grondoppervlak;
- groot verlies tussen de opening van de tunnel en de vrije ruimte;
- groot verlies in de ondergrondse verspreiding van de signalen.
Voor communicatie tussen de oppervlakte ondergrondse ruimten blijkt radiocommunicatie door middel van radiogolven
met zeer hoge frequentie (een golflengte van enkele millimeters) het meest bruikbare altematief. Er worden al een aantal
experimenten uitgevoerd met deze manier van radiocommunicatie. Het gebruik van een kabel als hulptransmissielijn
blijkt in de praktijk het meest effectief. Dit systeem vereist speciaal ontworpen kabels, antennes en versterkers, hetgeen
hoge kosten met zich meebrengt. [148].
Problemen met het beheersen van de crisissituatie

Het is moeilijk de brandhaard te ontdekken en de actuele brandsituatie te beoordelen, vooral als het gebouw voor allerlei
doelen in gebruik is. Door het ontbreken van ramen kan bijvoorbeeld geen informatie verkregen worden over het aantal
aanwezige personen. Dit kost veel tijd en kan leiden tot verkeerde reacties. Het is moeilijk te bepalen hoeveel en waar
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zich nog mensen ondergronds bevinden. Het zoeken hiemaar is tijdrovend, en leidt soms tot de dood van
brandweerpersoneel. [51, 109, 147].
Verde ling van managementverantwoordelijkheden

Ondergrondse gebouwen hebben verbindingen met bestaande gebouwen. Het is vaak onduidelijk en ingewikkeld hoe de
verantwoordelijkheden van het management van de verschillende gebouwen zijn verdeeld. Het gevolg is dat het nemen
van maatregelen tegen ongevallen en rampen dan lastiger wordt en dat bij branden het nemen van de eerste
bestrijdingsmaatregelen (brandblussing, het leiden van de ontruiming) hierdoor moeilijker wordt. [109].

2.2.2 MAATREGELEN VOOR BRANDBEVEILIGING

De risicofactoren voor het ontstaan van brand verschillen niet veel van die voor bovengrondse gebouwen. Maar
ontruiming en brandweerinzet zijn moeilijker en het brandrisico is groter. Daarom moeten niet alleen de ontruiming en
de brandweerinzet, maar ook de maatregelen tegen het ontstaan van brand en de eerste branduitbreiding verbeterd
worden. [147].

2.2.2.1 Bouwkunde
Lay-out
Leg verzonken open ruimten aan, die natuurlijke ventilatie mogelijk maken. [51].
Maak gebieden, zoals ondergrondse atriums en ondergrondse pleinen, die kunnen functioneren als herkenbare
"symbolische" zones om de orientatie te vergroten. [147].
Vluchtwegen
In ondergrondseruimten zijn geen vluchtwegendie direct naar buiten leiden.Zorg voor bijvoorbeeldverzonkenopen
ruimtes, die in verbinding staan met de buitenlucht.
Ontwerp veilige toegangsroutes voor brandweer en hulpverleners om snel de bestrijding te kunnen beginnen.
Zorg voor toegangsroutes die alleen door de brandweer worden gebruikt; zorg voor een basis van waar uit de
brandbestrijding kan beginnen; installeer liften met verbeterde voorzieningen voor de brandbestrijders en plaats
blustoestellen. [51, 147].
Maak een eenvoudige, begrijpelijke ruimte-indeling. Zo mogelijk moeten de vluchtwegen overeenkomen met
vertrouwde routes om het ondergrondse gebouw te verlaten. Bij minder bekende vluchtwegen is het nodig deze duidelijk
aan te geven. Veilige verticale vluchttrappenhuizen, liften en roltrappen moeten aanwezig zijn. Maak deze
trappenhuizen met een ombouwing, rookwerend en geventileerd. [27].
Richt veiligheidszones in waar de veiligheid wordt verzekerd ook als alle veiligheidssystemen falen. [51].

2.2.2.2 Installatietechniek
Detectie
Bewakingssystemen aanleggen die gebruik maken van sensoren en televisie-monitoren. [51].
Automatische blusinstallaties
Installeren van automatische blusinstallaties zoals sprinklers.
Automatisering van de brandblusmiddelen voor de eerste blussing. [51].
Blusmiddelen en -voorzieningen
Het gebruikte bluswater voor ondergrondse brandbestrijding verzamelt zich op de laagste etage, waar
men het risico loopt op overstroming. Op de laagste verdieping bevinden zich meestal technische ruimten, wat
aanleiding kan geven tot het falen van de preventieve voorzieningen.
Communicatie(middelen)
Omdat radiocommunicatie in ondergrondse gebouwen moeilijk is, is het noodzakelijk aanvullende communicatie-
apparatuur te installeren. [147].
Ventilatie
Rookbeheersingssystemen hebben als voomaamste taak de vluchtwegen en tijdelijke opvangplaatsen vrij te houden van
rook en de brandweer in staat te stellen de brand te bestrijden. [147].
Daartoe verdienen mechanische voorzieningen voor rookbeheersinglrookafzuiging de voorkeur. [51, 147].
Deze systemen hebben enkele nadelen, die met de volgende maatregelen kunnen worden voorkomen:
- de te beschermen gedeelten moeten voorzien worden van lucht en tegelijkertijd moet de rook afgevoerd worden uit de

ruimte waar de brand is uitgebroken alsmede uit de verrookte gebieden;
- drukverschillen moeten worden gehandhaafd tussen de compartimenten waar lucht naar toe wordt gevoerd en de

andere gedeelten, wdat deuren gemakkelijk kunnen worden geopend;
- voor het handhaven van een vaste overdruk in trappenhuizen moet rekening worden gehouden met de

waarschijnlijkheid dat een aantal deuren wordt geopend. [147].
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2.2.2.3 Interne organisatie en gebruik
Ontruiming / redding
De ontruiming gaat naar boven, evenals de rook, wat de ontruiming veel moeilijker maakt. Daarom moot hier bijzondere
aandacht aan worden geschonken.
- Voorkomen van paniek
In ondergrondse gebouwen is het bijzonder belangrijk om maatregelen te treffen die paniek en verwarring tijdens de
ontruiming voorkomen. Men moot angstgevoolens verminderen, die gebaseerd zijn op het gebrek aan orientatie, angst
voor duisternis en voor het ondergronds zijn. De eigen plaats en de te volgen vluchtweg moot eenvoudig bepaald kunnen
worden. De noodverlichting moot zodanig zijn dat geen angst optreedt. Gebruik zo veel mogelijk natuurliJK licht van
buiten en gebruik locaties als symbool (atrium, plaza). Gebruik een noodomroopsysteem om de angst van de
vluchtenden te verminderen.
- Aanbevelingen voor ontsnappen omhoog
Trappen en hun omgeving mooten bij ontruiming rookvrij worden gehouden. Leg liften aan voor gewonden en
gehandicapten (niet voor algemeen gebruik).
Naast begeleiding van de ontruiming, mooten ook maatregelen bestudeerd worden om het samenkomen van
vluchtenden uit verschillende locaties te regelen. Ook mooten voorzorgsmaatregelen getroffen worden om geen
slachtoffers achter te laten.
- Maatregelen tegen aantasting van het hele gebouw
Omdat het gevaar bestaat dat een brand het hele gebouw aantast, mooten de veiligheidsmaatregelen rekening houden
met ontruiming van het hele gebouw en mooten voorzorgsmaatregelen tegen branduitbreiding en rookverspreiding
worden genomen. Start direct met de ontruiming; maak veiligheidszones voor degenen die niet weg kunnen komen;
verminder de tijd dat men in het gebouw wordt opgehouden en installeer systemen voor gasdetectie. Verbeter de
compartimentering en verdeel de airconditioningsystemen in blokken. Er zijn veel voorbeelden dat brand en rook zich
via de schachten van de airconditioning verplaatsen. [147].

2.2.2.4 Hulpverlenende diensten
Organisatie
Het functionerenvan centra om de bestrijdingte leidenen de trainingvan stafledenmootwordenverbeterd,omdat deze
centra contactpunt zijn tussen de brandpreventiesystemen en de hulpverleners. [147].
Unificeren van brandbeveiligings-zones of hechtere samenwerking binnen elk district.
Ontwikkelen van een methode waarmee het aantal vluchtenden in een keer onder controle kan worden gebracht.
Ontwikkeling van private brandbestrijdingssystemen. [51].
Betrekken van de brandweer in een vroog stadium van de planning van ondergrondse gebouwen: na de oplevering van
een ondergronds gebouw is het mooilijk nog wijzigingen aan te brengen. [147].
Uitrusting
Maak langdurige brandbestrijding mogelijk. Ondergrondse bestrijding kan moeilijk en tijdrovend zijn door de dikke
rook en de grote hitte. Hier wordt onvoldoende rekening mee gehouden.
Ontwikkellichtgewicht brandweermaterieel, adembescherming die langere tijd kan worden gebruikt en brandblusrobots.
Zorg voor lichtgewicht afkoolvoorzieningen voor brandweerpersoneel. [147].

2.3 SOCIALE ONVEILIGHEID

De werkelijkheid van alledag laat zien, dat veel mensen zich op straat onveilig voolen. Gevoelens van onveiligheid
worden veroorzaakt door de indruk dat er iets vervelends met je kan gebeuren, zonder dat je daar invloed op hebt. Ook
in openbare ruimten loop je de kans bedreigd of aangevallen te worden. Overlast en criminaliteit zijn de afgelopen jaren
toogenomen en steeds meer mensen krijgen er dus mee te maken. Hierdoor nemen de gevoolens van onveiligheid en de
angst voor criminaliteit toe.
Bij deze gevoolens is er een objectieve kant en een subjectieve. De objectieve kant gaat over wat er werkelijk gebeurt,
de subjectieve kant gaat over wat een persoon daarover ervaart.
Niet al1een de sociale onveiligheid speelt een rol in ondergrondse gebouwen, maar ook gevoolens van fysieke
onveiligheid. Men gaat niet door een tunnel omdat men bang is dat men bij een ongeluk niet kan vluchten of dat men
onder het puin beklemt zal raken als de tunnel instort, men durft niet met de lift vanwege c1austrofobie. Over deze
gevoolens van onveiligheid is weinig gevonden in de literatuur.

2.3.1 ONVEILIGHEIDSGEVOELENS

De criminoloog Dieter Dolling onderscheidt bij het subjectieve veiligheidsgevool cognitieve, emotionele en
gedragscomponenten.
De cognitieve component is de verwachting met een min of meer exact voorgestelde waarschijnlijkheid, slachtoffer te
worden van een misdaad.
De emotionele component vindt hij het niet-specifieke gevool dat bepaalde wijken, straten en pleinen minder veilig zijn.
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De gedragscomponent is het gedrag van personen, die, omdat ze verwachten slachtoffer te worden, concrete
beschermingsmaatregelen nemen of de als gevaarlijk beoordeelde situatie proberen te vermijden.
Voorts wordt er door anderen nog een maatschappelijke component aan toegevoegd, namelijk het onzekerheidsgevoel
van vrouwen, dat door opvoeding en rolpatroon in stand wordt gehouden. [135].
De metro van Frankfurt is volgens onderzoek geen plek waar veel seksuele delicten voorkomen, maar de metro staat wel
als zodanig bekend. Dit duidt erop dat cognitieve elementen slechts in geringe mate het veiligheidsgevoel van vrouwen
in de openbare ruimte belnvloeden.
De kans dat vrouwen in de openbare ruimte slachtoffer worden van een seksueel delict is klein, de waarschijnlijkheid dat
mannen met geweld te maken krijgen is groter. Toch voelen mannen zich in openbare ruimten veel veiliger dan
vrouwen. Dit duidt op een sterk maatschappelijk bepaalde kant van het veiligheidsgevoel. [135].

De cognitieve component zegt ons dus iets over de objectieve veiligheid, namelijk de reele kans slachtoffer te worden
van een vorm van criminaliteit. De andere componenten zeggen meer over de subjectieve veiligheidsbeleving. In de
bundel'Niet alleen normvervaging ..'onderscheidt J.J.M. van Dijk drie vormen van subjectieve onveiligheid: algemene
gevoelens van onveiligheid (reactie op criminaliteitsniveau), persoonsgebonden gevoelens van onveiligheid (er zijn
altijd mensen die zich angstig en bedreigd voelen, bovendien zijn deze gevoelens athankelijk van persoonlijke
kenmerken, zoals geslacht, leeftijd, karakter), lokatiegebonden gevoelens van onveiligheid (houden verband met
specifieke domeinen van dagelijks leven: het beroepsleven, het uitgaansleven ofhet openbaar vervoer). [l08].

Angst voor misdaad wordt volgens Lopez niet alleen bepaald door de objectieve kans slachtoffer te worden. Het is
athankelijk van kenmerken van het mogelijke slachtoffer, kenmerken van de fysieke omgeving en kenmerken van de
sociale omgeving.
Vrouwen en ouderen zijn banger om slachtoffer te worden dan mannen of jongeren.
Een fysieke omgeving met een laag sociale controle-niveau, een slechte overzichtbaarheid en duidelijke signalen van
verval maakt dat mensen zich ongemakkelijk en onveilig voelen.
Een omgeving waarin a1coholisten, junkies en vandalen duidelijk aanwezig zijn, maakt het voor vele mensen duidelijk
dat ze elk moment kunnen worden aangevallen.
Zo voelt men zich in de Amsterdamse metro zeer onveilig, men vindt dat er onvoldoende controle is, te veel tekenen van
verval (graffiti, vuil) zijn en te veel verslaafden. Vooral de avonden vindt men onveilig. [92].

2.3.2 SITUATIONELE PREVENTIE

Situationele preventie probeert de gelegenheid tot het plegen van misdaad te verminderen, de risico's te vergroten en de
opbrengst te verminderen. De nadruk ligt niet uitsluitend op de misdadigers, maar juist op de criminogene situatie. Men
probeert sommige vormen van misdaad te beheersen door omgevingsfactoren te manipuleren. Deze aanpak lijkt zeer
geschikt om vormen van criminaliteit die nauw samenhangen met sociale veiligheid aan te pakken.
Clarke beschrijft 12 gelegenheidsreducerende technieken die bij situationele preventie kunnen worden toegepast. Zij
worden hier kort beschreven. Bij de beschrijving van sociale veiligheid per gebouwensoort zal gepoogd worden de
genomen maatregelen in deze categories in te passen.
Er zijn drie hoofdcategorieen met elk vier sub-indelingen:. Vergroten van de inspanning: 'target hardening' ofhet opwerpen van obstakels, toegangscontrole, afleiden van

overtreders, vergroten van de controle mogelijkheden.
. Vergroten van de risico's: in- en uitgangscontrole, formeel toezicht, toezicht door medewerkers, toezicht vanuit de

omgeving of 'sociale ogen'.
. Verminderen van de verwachte opbrengst: verwijderen van het doelwit, identificeren van eigendom, wegnemen van

de drijfveer, stellen van regels.
In een latere indeling noemt Clarke een 4e categorie:
. Verwijderen van excuses: stellen van regels, stimuleren van het geweten, beheersen van ontremmende factoren

('controlling disinhibitors'), vergemakkelijken van medewerking.
Bij de 3e categorie verminderen van de opbrengst is het stellen van regels vervangen door 'verminderen van profijt'
(schoonmaken van graffiti, inktpatronen, pincode voor autoradio's).
Per preventieve techniek voIgt nu een korte omschrijving. [31].

2.3.2.1 Technieken

Target hardening
De meest voor de hand liggende manier om criminaliteit te verminderen is het tegenwerken van de overtreder door het
aanbrengen van fysieke obstakels wals sloten, kluizen of het gebruik van versterkt materiaal.
De introductie van stuursloten in oude en nieuwe auto's in Duitsland leidde bijvoorbeeld tot een grote vermindering van
autodiefstal.
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Toegangscontrole
Hieronder vallen maatregelen om potentiele overtreders te weren van plekken als kantoren, bedrijven en
appartementsgebouwen en het gebruik van pincodes voor beveiliging van computersystemen en bankrekeningen.

At1eiden van overtreders
Het plaatsen van prullenbakken en graffiti-borden kanaliseert het gedrag van mensen in meer geaccepteerde richtingen.
Het plannen van de aankomst- en vertrektijden van voetbalfans vermindert het risico op vechtpartijen, ook de fysieke
scheiding van supportersgroepen werkt goed Door het aantal opstoppingen te verkleinen, vermindert de diefstal uit
boodschappentassen, zakkenrollen wordt hierdoor lastiger.

Vergroten van de controlemogelijkheden
Het serveren van bier in plastic bekers bij grote manifestaties valt hieronder. Deze bekers zijn niet te gebruiken bij
vechtpartijen, er vallen dus geen gewonden door gebroken glas. Door controle op gebruik van alcohol wordt de kans op
criminaliteit kleiner, want alcohol maakt het plegen van rnisdrijven gemakkelijker. Het vragen naar rijbewijzen en
identiteitskaarten beperkt het (rij)gedrag en drankgebruik door minderjarigen, de groep die het gemakkelijkst tot
rnisdaad over gaat. Alcoholop de bon beperkte het rnisbruik in Zweden. Introductie van 'caller-identification'
verminderde het aantal obscene telefoontjes.

In- en uitgangscontrole
Het doel is niet zozeer het buitensluiten van potentiele overtreders, maar vergroting van de kans te ontdekken wie zich
niet aan de regels houdt Uitgangscontrole is er voomamelijk om het stelen van goederen te voorkomen. Bagagecontrole
op vliegvelden deed bijvoorbeeld het aantal kapingen dalen. Een andere manier van kaartjescontrole kan het aantal
zwartrijders verminderen.

Formeel toezicht
Politie, bewakingsdiensten, hoteldetectives zorgen voor een constante bedreiging voor overtreders.
Vandalisme, beroving en zwartrijden werd minder door het inhuren van 1200 mensen als veiligheids-, informatie- en
controle inspecteurs (VIC's) in Nederland. CCTV in parkeergarages doet het aantal autodiefstallen teruglopen.

Toezicht door medewerkers
Medewerkers hebben naast hun primaire functie ook een toezichthoudende rol, vooral als ze veel met publiek omgaan.
Winkelbedienden, hotelportiers, parkeerwachten en treinconducteurs berinvloeden het vandalisme ten goede.
De installatie van CCTV voor het personeel op vier stations met hoog risico in de Londense ondergrondse 1eidde tot
vermindering van diefstal en berovingen. Het be10nen van kassiers voor het ontdekken van frauduleus gebruik van
creditcards deed de verliezen teruglopen.

Toezicht vanuit de omgeving
Huiseigenaren kunnen de bosjes voor hun huis laag houden voor een beter zicht. Banken houden 's nacht licht aan, om
zo te zorgen voor toezicht door mensen in de buurt. Ook een betere straatverlichting en buurtwachters zorgen voor beter
toezicht Hoewel deze strategieen populair zijn, zijn ze niet bijzonder effectief en worden ze rnisschien overschat.

Verwijderen van het doelwit
Openbare telefoons in Engeland hadden veel te lijden van vandalisme. Vooral het glas werd vernield, niet zozeer de
telefoon zelf. Op plaatsen met hoog risico zijn ze vervangen door echte cellen. Ook de introductie van telefoonkaarten
zorgde voor verwijdering van een doelwit. Overal waar het geld verwijderd wordt, verdwijnt de prikkel en dus de
misdaad.

Identificeren van eigendom
Het toepassen van chassisnummers in auto's, pincodes voor autoradio's en zendertjes in auto's vergemakkelijken de
opsporing.

Wegnemen van de drijfveer
Er zijn aanwijzingen dat, naast het verrninderen van de beschikbaarheid van wapens, ook wapencontroles prikkels tot
geweld wegnemen. Een vorm van zachte afschrikking is het aanbrengen van muurschilderingen op plekken die tot
graffiti noden en het neerzetten van zwerver-proof banken bij busstations, die lekker liggen onmogelijk maken. Ook het
snel repareren van schade valt onder dit kopje. Het niet snel reageren op kleine tekenen van verval in een gemeenschap,
zoals bedelen en prostitutie, kan resulteren in een snel verslechterende situatie. De New York Transit Authority had
succes met het onmiddellijk weghalen van graffiti; de makers hadden niet meer de bevrediging dat het publiek hun werk
zag.
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Stellen van regels
Alle organisaties vinden het noodzakelijk gedragsregels te stellen binnen hun werkingsgebied. Ziekenhuizen, scholen,
parken, transportsystemen, hotels en restaurants reguleren het gedrag van hun klanten. Onduidelijkheid in de regels zal
worden uitgebuit, daar waar dat individueel voordeel oplevert.
Introductie van een plaatselijke verordening tegen het drinken van alcohol op straat en openbare plekken leidde tot een
vermindering van het aantal klachten wegens beledigend gedrag. [31].

2.3.2.2 Evaluatie
Hoewel de daling van het aantal misdaden soms wel 50 % of meer bedraagt, is het duidelijk dat situationele maatregelen
de problemen verminderen, maar Diet oplossen. De belangrijkste kritiek op situationele maatregelen is dat de overtreders
gewoon hun aandacht op een ander doel, tijd of plaats rich ten. Er zijn veel voorbeelden van verplaatsing van het
misdrijf. Bijvoorbeeld de afname van berovingen na invoering van het 'exact fare system' (een systeem waarbij men
gepast moet betalen) op de bussen in New York leidde tot een toename van berovingen in de metro.
Genoemde maatregelen blijken vaak kwetsbaar bij het implementeren. Soms worden deze uitgevoerd zoals was gepland,
maar hadden geen effect. Hiermee wordt bedoeld maatregelen die de misdaad vereenvoudigen in plaats van frustreren;
Bijvoorbeeld zakkenrollers in de London Underground die bij de borden gaan staan die tegen hen waarschuwen, om te
zien naar welke zak men onwillekeurig grijpt. Soms hebben de maatregelen onbedoelde neveneffecten. Zo leidde de
verplichting om een helm te dragen in Duitsland tot een daling van het aantal gestolen motorfietsen, omdat de dieven
niet tegelijkertijd een helm konden stelen.

De genoemde feiten laten het basisidee van situationele preventie onverlet, maar ze laten wel zien dat de zaken vaak
ingewikkelder liggen dan men denkt. Er moet veel gedetailleerde aandacht aan het ontwerp en de invoering van de
maatregelen worden besteed. Men moet rekening houden met:
. de omstandigheden waaronder ze toegepast worden;
. de motieven en de methoden van de overtreders;

de kosten en aanvaardbaarheid van de oplossingen en mogelijke ongewenste effecten zoals verplaatsing of escalatie.
[31].

Het succes van de verschillende methodes is aangetoond, maar er zijn kanttekeningen bij te plaatsen. In de studies was
nooit sprake van een echt experimenteel onderzoek, waardoor het moeilijk was ondubbelzinnig vast te stellen of de
situationele maatregel de geconstateerde vermindering van criminaliteit tot stand gebracht heeft. De vermindering kan
veroorzaakt zijn door andere gelijktijdige, ongemeten veranderingen. In veel onderzoeken zijn verschillende
maatregelen tegelijkertijd toegepast, zodat Diet te bepalen was welke combinatie verantwoordelijk was voor het succes.
[31].

2.4 ANDERE BEDREIGINGEN

In dit hoofdstuk komen kort enkele genoemde dreigingen aan de orde die elders niet goed onder gebracht kunnen
worden, maar toch van wezenlijk belang kunnen zijn. Aan de orde komen zuurstoftekort, overstromingen en het
uitvallen van de electriciteitsvoorziening.

2.4.1 OVERSTROMINGEN

In ondergrondse ruimten bestaat een groter risico op overstroming en moet de waterafvoer naar boven plaatsvinden. De
natuurlijke afwatering diep onder de grond is veel moeilijker. Overstromingen kunnen grote ondergrondse gebieden
onder water zetten.
Storing aan pompsystemen voor het grondwater kan zeUs leiden tot overstromingen. Overstroming en waterlekkage van
bovenverdiepingen kan schade aan de stroomvoorziening veroorzaken, waardoor weer ongevallen kunnen ontstaan.
[51].
Onder het financiele centrum van Chicago ('The Loop') bevindt zich een meer dan 100 km lang tunnelsysteem, dat in de
vorige eeuw is aangelegd om de gebouwen van kolen te voorzien. Dit systeem werd tot in de veertiger jaren als zodanig
gebruikt, tot de kolen vervangen werden door een andere brandstof. Deze tunnels raakten in de vergetelheid tot 13 april
1992. Op die dag stroomden de tunnels vol. Bij werkzaamheden was een tunnel onder de 'Chicago river' lek geraakt.
Bij 230 gebouwen viel de stroom uit, omdat het water hun ondergrondse electriciteitsvoorzieDing bedreigde. Het hele
zakencentrum met vele hoge gebouwen moest ontruimd worden. Bedrijven konden soms wekenlang Dietgoed
functioneren. De metro is weken gesloten geweest. [184].
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2.4.1.1 Maatregelen

Bouwkunde
Compartimentering
Zorg voor waterdichte compartimentering (waterschotten) om de schade te beperken.
Zorg voor een waterdichte afwerking van het controlecentrum, de ruimten voor energievoorziening, machinekamers en
computerruimten.
Opvang van (gevaarlijke) stoffen
Verbeter de capaciteit en de betrouwbaarheid van de afwateringssystemen.
Installeer waterreservoirs met voldoende capaciteit om water van de ondergelopen verdiepingen af te voeren. [51].
Installatietechniek
Detectie
Installeer waterlekkagedetectors.
Energievoorziening
Verbeter de betrouwbaarheid van de energievoorziening en afwateringssystemen. [51].

2.4.2 STORING VAN DE ELECTRIClTEITSVOORZIENING

Er is een groot verschil in lichtsterkte tussen de normale verlichting en de noodverlichting. Verwacht wordt dat dit door
psychische factoren tot paniek zalleiden.
Het is aannemelijk dat een storing in een deel van het gebouw ook een aantal andere gedeelten zal treffen. Dit betekent
dat een stroomstoring een groter gebied treft en dat het in dat geval meer tijd kost om de oorzaken van de storing te
vinden en deze te herstellen. [51].

2.4.2.1 Maatregelen

Installatietechniek
Verlichting
Zorg voor een verlichting met de eigenschappen van natuurlijk licht.
N oodverlichting/ bewegwijzering

Maak de lichtsterkte van de noodverlichting groter.
Energievoorziening
Zorg voor een noodstroomvoorziening, die in noodgevallen een stabiele energievoorziening kan leveren.
Zorg dat de energievoorzieningsfaciliteiten worden verdeeld en elkaar onderling kuooen ondersteunen.
Maak een systeem om fouten in de systemen voor de stroomvoorziening te ontdekken. [51].

2.4.3 ZUURSTOFTEKORT/VERGIFTIGING

Door de diepere ligging van ondergrondse gebouwen wordt de natuurlijke ventilatie bemoeilijkt.
Ook kan een groter aantal mensen in ondergrondse ruimten leiden tot een groter risico van zuurstoftekort bij
rampsituaties. Het afvoeren van giftige en/of explosieve gassen wordt moeilijker, omdat de natuurlijke ventilatie op
lager gelegen verdiepingen afneemt.

2.4.3.1 Maatregelen

Installatietechniek
Detectie
Bewaak de koolmonoxide-concentratie 24 uur per dag.
Verbeter de systemen om lekkend gas te detecteren.
Ventilatie
Breng het ventilatie-volume in overeenstemming met het tijdelijk gebruik van de ondergrondse ruimte.
Verhoog de capaciteit van de ventilatiesystemen en hun betrouwbaarheid .
Maak de gasafzuiginsta1laties explosievrij. [51].
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3 BOUWWERKEN MET EEN TRANSPORTFUNCTIE

De literatuur over dit onderwerp verschaft bijna uitsluitend infonnatie over tunnels. De artikelen over buisleidingen voor
goederentransport bevatten geen infonnatie over de veiligheidsaspecten en zijn dus verder niet verwerkt. De meeste
publicaties behandelen de gevaren van brand, over ongevallen is minder gevonden. Sociale onveiligheid komt alleen ter
sprake bij fiets- en voetgangerstunnels. Artikelen over terrorisme en tunnels werden niet aangetroffen.

3.1 TUNNELSALGEMEEN

In dit algemene gedeelte wordt die literatuur gebruikt die op aIle tunnelsoorten van toepassing is (zoals onderzoek naar
tunnels) en waarbij geen onderscheid naar soort wordt gemaakt. De daar beschreven gevolgen en maatregelen zijn dus
op alle tunnelsoorten van toepassing. Daarom is het belangrijk dat dit deel ook gelezen worden door degenen, die alleen
infonnatie over bijvoorbeeld wegtunnels nodig hebben.

3.1.1 BRAND IN TUNNELS

Bij brand vonnen tunnels een emstig veiligheidsrisico. De beveiliging moet dusdanig zijn dat het brandrisico tot een
minimum beperkt blijft en dat de brand snel bestreden kan worden mocht deze toch uitbreken. Hiennee moet al in de
ontwerpfase rekening worden gehouden; de redding van mensenlevens heeft hierbij altijd voorrang.
[38]. De kans op een tunnelbrand is niet zeer groot, maar de grote menselijke en materiele schade rechtvaardigen
brandveiligheidsmaatregelen. [6].
Branden in tunnels moeten zoveel mogelijk worden voorkomen en in het ergste geval zo efficient mogelijk
worden bestreden. Brandbeschermingsvoorzieningen en reddingsconcepten van de exploitanten en de brandweer moeten
daartoe bijdragen. Daarbij zijn op grond van het verschillend gebruik (weg-, trein- en metrotunnels) verschillende
zwaartepunten bij de brandbeveiligingsmaatregelen ontwikkeld, zoals nooduitgangen bij metrotunnels en het sturen van
reddingstreinen bij branden in nieuwgebouwde treintunnels. Op veel belangrijke punten zijn er overeenkomsten,
bijvoorbeeld het meenemen van blussapparaten in de rijtuigen, reddings- en blusaanvallen door de brandweer vanaf
beide kanten en het functioneren van de communicatieapparatuur. Ook hebben technische ontwikkelingen geleid tot
veranderingen in de brandbeveiligings- en reddingsconcepten: verbeteringen in het organisatorisch verloop van de
brandbestrijding door de beschikbaarheid van radioverbinding ook in tunnels, brandbeschennende bekleding in tunnels
met schachten. Voor een deel zijn die vemieuwingen geisoleerde oplossingen gebleven (bijvoorbeeld
sprinkierinstallaties in railrijtuigen).
Het uitrusten van bestaande tunnels met nieuwe brandbeschenningsmaatregelen gebeurt slechts langzaam of is
vanwege de bouwkundige omstandigheden niet meer mogelijk (bijvoorbeeld verbreding van de vluchtwegen in tunnels
uit de vorige eeuw). [66].
Er is een aanzienlijk potentieel aan brandbeveiligingsmaatregelen in ondergrondse tunnels aanwezig. Dit potentieel moet
met een afweging van kosten en baten in het belang van de tunnelgebruiker en het brandweerpersoneel volle dig worden
benut. [66].

3.1.1.1 Gevolgen van brand.
De onderstaande resultaten werden verkregen uit onderzoeksgegevens naar branden in weg-, trein- en metrotunnels en
overzichtsartikelen. Ze geven een duidelijk beeld van de grootste problemen waarmee men geconfronteerd wordt.

- De tijd tot de vlamoverslag duurt ongeveer zeven tot tien minuten met het huidige rollend materieel. [67].
- Snelle branduitbreiding; de temperatuur kan snel tot 15000 Celsius oplopen. [38].
- De tijdsduur van een grote brand varieert, afuankelijk van de exteme omstandigheden, aanzienlijk en ligt tussen 30

minuten en enkele dagen. [38,67].
- Relatief kleine branden kunnen aanzienlijke hoeveelheden dichte (giftige) rook veroorzaken, hetgeen kritieke situaties

veroorzaakt voor passagiers en personeel. De zichtbaarheid is vaak minder dan een meter (ondanks schijnwerpers). Dit
is het grootste gevaar voor de aanwezigen. [38,67]. In tunnels is de snelheid van de rookverspreiding en de
branduitbreiding 3 a 4 maal zo snel als in nonnale ruimten (vanwege de beperkte ruimtelijke verhoudingen en ten
gevolge van de luchtstromingen). [6].

- Brandbestrijding is een stuk moeilijker als de trein in de tunnel blijft steken, dan wanneer hij in het relatief makkelijker
toegankelijke station staat. [67].

- Bij veel van de ongelukken ten gevolge van brand waren er geen muur-hydranten beschikbaar in de tunnel of lagen ze
te ver van elkaar. Dit betekent tijdverlies bij het verkrijgen van water. [67]. Ais er geen vaste blusleiding is, duurt het
uitleggen van brandslangen voor 100 meter tien minuten. [38].

- Rook en temperatuur kunnen interventie van de brandweer moeilijk/onmogelijk maken. De meeste brandweerkorpsen
beschikken alleen over ademhalingstoestellen voor 30 minuten. [38].

- Bluswatervoorziening en de toegang van hulpdiensten bij een tunnel op het platteland kan moeilijk zijn. [38].
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- Belangrijk tijdverlies treedt op door communicatieproblemen, zoals tussen de bestuurder en de centrale controlekamer
en de brandweer; onnauwkeurige details met betrekking tot de positie van de trein in de tunnel; zeer slechte
radiotelefoonverbindingen tussen het reddingsteam en de brandweer in de tunnel en de leiding bovengronds. [38,67].

- Voor de communicatie is ook de verbinding tussen brandweer en tunnelexploitant OOlangrijk. [38].
De materiele schade is vaak het gevolg van de substantiele hoeveelheid brandbaar materiaal in het betreffende rollend
materieel. (In Duitsland: 50 tot 80 kg brandbaar materiaal per vierkante meter passagiers ruimte). [67].

- Schade aan tunnels komt voomamelijk door het afspatten van beton, door de condensatie van rook op muren en
plafonds in de tunnel en op installaties in de stations. In een enkel geval moest het hele betonnen dak vervangen
worden. Dit vereist uitgebreide en kostbare herstelwerkzaamheden. [38,67].

- Ais de brand zich naar meerdere niveaus uitbreidt, lopen ook bovengrondse gebouwen gevaar. [38].

3.1.1.2 Mate van veiligheid en onderzoek
In een tunnel in Noorwegen zijn in het kader van het EUREKA-project EV499 'Fires in transport tunnels' brandproeven
uitgevoerd. Deze brandproeven zijn uitgevoerd met verschillende soorten rijtuigen (bussen, treinwagons, metrowagons,
vrachtwagens) om betrouwbare grondslagen te verkrijgen met betrekking tot mogelijke effecten van brand, bijvoorbeeld
temperatuurverdeling en rookverbreiding.
Vooral de rook is problematisch bij een tunnelbrand omdat deze niet kan ontsnappen, maar zich horizontaal uitbreidt
waarbij de rookgassen afkoelen en naar de vloer zakken en zich mengen met frisse lucht.
Modeme voertuigen bevatten in toenemende mate kunststoffen die bij verbranding bijtende en giftige rookgassen
afgeven. De daarmee samenhangende verslechtering van het zicht en de vervuiling van de lucht onder een hoogte van
twee meter bemoeilijkt de vlucht en redding van personen en de bluswerkzaamheden van de brandweer.
De meetgegevens van temperaturen, rookdichtheid en concentratie van koolmonoxide (CO) op hoofdhoogte van
vluchtende personen worden vergeleken met grenswaarden. Op basis hiervan kan men conc1usies trekken over de aanleg
van vlucht- en reddingswegen en bouwkundige brandbeveiligingsmaatregelen in tunnels. Men is uitgegaan van
grenswaarden waarboven niet meer gegarandeerd kan worden dat mensen geen gevaar lopeno
Ais hoogste temperatuur die vluchtende mensen tijdelijk kunnen verdragen wordt 100° Celsius op twee meter hoogte
aangehouden.
Vit de in de proeven gemeten rookdichtheid kunnen gevolgtrekkingen over de zichtomstandigheden in tunnels worden
getrokken. Er moet een zicht van 10 meter op de reddingsweg voorhanden zijn.
Bij de giftigheid van rookgassen speelt de concentratie van CO een belangrijke rol. Dit gas is, omdat het bovendien
reukloos is, bijzonder gevaarlijk. Bij lichamelijk zwaarbelaste personen (b.v. vluchtende mensen) kunnen na 15 minuten
in een atmosfeer met 1000 ppm CO de eerste vergiftigingsverschijnselen optreden. Omdat bij branden in rijtuigen ook
nog andere giftige stoffen vrijkomen die de toxische werking van CO versterken, houdt men voor de toelaatbare
CO-concentratie in de ademlucht een bovengrens van 500 ppm (0.05 V01.-%) aan.
Bij tunnelbranden bestaat het gevaar voor hitte en inwerking van vlammen alleen in de onmiddelijke omgeving van de
vuurhaard. Gevaar voor vermindering van het zicht en/of giftige gassen bestaat ook op grotere afstand van de brand.
De onderzochte branden van verschillende rijtuigen bleken te verschillen in duur en sterkte. De brandduur van een
treinwagon met een stalen constructie bedroeg ongeveer 100 minuten, bij een metrowagon met een aluminiumcarosserie
daarentegen rond de 40 minuten. De hoogste temperatuur op hoofdhoogte werd gemeten bij de brand in de metrowagon,
circa 1100° Celsius.
De gestelde grenswaarden voor rookdichtheidJzicht werd op 300 meter van de brand nog duidelijk overschreden, de
gemeten CO-concentratie lag eveneens boven de grenswaarde van 0.05 Vol.-%. Onder deze omstandigheden lopen
vluchtende mensen ofhulpverleners acuut gevaar. [19,20].

3.1.1.3 Maatregelen
Een overzicht van veiligheidsvoorzieningen in tunnels in Nederland wordt gegeven in het rapport
'Veiligheidsvoorzieningen in tunnels' van de uitvoeringscommisssie N 110: 'Veiligheid tunnels bij calamiteiten en voor
gebruikers'. Deze informatie is niet in het rapport verwerkt. [185].
De bestaande voorschriften voor tunnels zijn globaal. Er moet een gedetailleerde standaard komen voor de inrichting
van de brandbeveiliging, die vergelijkbaar is met de DIN-norm (Deutsche Industrie-Norm) 'Vorbeugender Brandschutz
in Schienenfahrzeugen'. [66].

Bouwkunde
Constructie
Naast het redden van mensen en het blussen moet het in gebruik houden van de tunnel een verder doel zijn van de
brandweer. De constructie van de tunnel moet in stand blijven om instortingsgevaar te voorkomen. De tunnel moet zo
snel mogelijk weer in gebruik genomen kunnen worden. Wanneer de tunnel niet met een brandbeschermende laag is
uitgerust, moet het tunneloppervlak ook worden gekoeld. Hierbij moet worden gelet op de eigenschappen van
bouwmaterialen bij verhitting. De brandweer moet ook hierin worden geschoold. [66].
Door brand afspringend OOtonvermindert de draagsterkte van de tunnel, eraan bevestigde zaken (bijvoorbeeld
antennekabels) vallen naar beneden en worden de gebruikers en redders door rondvliegende stukken in gevaar gebracht.
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Om het uit elkaar spatten te voorkomen en de gevolgen klein te houden moeten de volgende preventieve maatregelen
worden genomen:
- de tunnel moet waterdichtgemaakt zijn, zodat het beton niet doorweekt kan raken;
- tunnelbekleding moet, zeker op de kwetsbaarste plekken (zoals onder e~n rivier), een brandbeschermende laag hebben

of uit sterk beton bestaan;
- bij schachten moeten constructies met uitwendige voegafdichting worden gebruikt. [66].
Vluchtwegen
Bij de aanleg van nooduitgangen van ruimtes moeten de volgende varianten onderzocht worden:
- naar buiten leidende gangen, trappen en schachten. Deze moeten een dusdanig grote dwarsdoorsnede hebben dat de

passagiers goed kunnen vluchten en dat het transport van gewonden en de aanvoer van brandweermateriaal geen
belemmeringen ondervindt;

- dwarsgangen naar parallele tunnelbuizen of naar de servicetunnel;
- aanleg van schuilplaatsen met bijzondere ventilatie- en communicatie-installaties (aanvoer van frisse lucht

bijvoorbeeld door ventilatieleidingen van de ingang of door leidingen direct van buiten). [66].
Een beveiligde rijweg, zoals een servicetunnelbuis, is een groot voordeel bij de blus- en reddingsinzet. [19,20].
Opvangruimten
Voor hun veiligheid mogen personen zich bij brand in geen gevallangdurig in de tunnel ophouden, aanbevolen wordt ze
snel in speciaal beschermde ruimtes onder te brengen. [19,20].

Installatietechniek
Ventilatie
Het belang van ventilatie in de tunnel wordt benadrukt. Het ventilatiesysteem kan helpen bij de bestrijding als
het systeem gedurende een incident in werking blijft. [130].
Het afvoeren van de rook in de tunnel door langsventilatie met axiale ventilatoren is niet zonder problemen. Achter de
brand worden door de sterke luchtstroom de nog zeer hete gassen snel tegen de grond gedrukt. Daardoor worden 100
meter verder op een meter hoogte nog temperaturen van boven de 100° C gemeten. [19,20].
Communicatie(middelen)
Modeme radiozendmiddelen maken radioverbindingen onderling in de tunnel mogelijk. Bij branden blijkt dat ook
radioverbindingen kunnen beschadigen en uitvallen. Dus moeten altematieve communicatiemiddelen ingezet kunnen
worden (b.v. gebruik van veldtelefoonsystemen). [66].
Hulpverlening
Gereedschapstransportwagens moeten voor wat betreft hun draagvermogen, bedrijfszekerheid op de rails,
herkenbaarheid in een met rook gevulde omgeving en ergonomische uitvoering, verbeterd worden en overal identiek
worden uitgevoerd. Hoge handgrepen, houders voor handlampen en dodemansremmen worden aanbevolen. [66].
Overig
Brandmeldings- en brandblusapparatuur in voor publiek toegankelijke delen van de tunnel moeten tegen vandalisme
worden beveiligd door:
-sensoren op brandmelders en alarrnzuilen;
-opstelling achter glas;
- sensoren die het pakken van blusapparatuur melden. [66].

Interne organisatie en gebruik
Bedrijfshulpverlening
De exploitant moet de brandweerin het beginstadium bij de planning van de tunnel betrekken.
Bij het opstellen van plannen voor de inzet van de brandweer moet deze worden geraadpleegd.
Exploitanten en brandweer moeten meer malen per jaar oefeningen voorbereiden en houden. Hierbij moet rekening
worden gehouden met de verspreiding van verbrandingsgassen en rook en met het vluchtgedrag van personen.
Personeel dat samen met de brandweer met rook gevulde ruimten betreedt moet met adembeschermingsapparatuur
kunnen omgaan. [66].

Hulpverlenende diensten
Organisatie
Gestructureerde planning van noodgevallen is belangrijk. Regelmatige herziening van noodprocedures, ondersteund
door simulaties van ongelukken, zijn effectief voor de communicatie tussen hulpverlenende diensten, tunnelpersoneel en
bij gevaarlijke stoffen voor de communicatie met de chemische industrie. Dit is vooral belangrijk waar tunnels grenzen
overschrijden en mensen uit verschillende gebieden moeten samenwerken. [130].
Punten waarop de planning door de brandweer moet worden gericht:
-brandweerposten (met uitrusting) op regelmatige afstand in de tunnel;
-kennis over de bouw, vorm van de tunnel en de hulplokalen;
-noodprocedures om toegang tot de tunnel af te sluiten bij brandalarrn; constante coordinatie met tunne1controlekamer

(verkeersleiding) voor bediening van: ventilatiekanalen, elektriciteitsvoorziening, verbindingslijnen en
verkeersregeling;
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- afwateringssysteem, niet alleen voor opvang bluswater, maar ook voor de opvang van (gevaarlijke) vlooistoffen uit
gebarsten reservoirs of tanks;

- samenwerking met politie en geneeskundige diensten. [38].
Niet aIle betrokken brandweren hebben in hun dienstvoorschriften voldoende rekening gehouden met tunnelbranden. De
volgende documenten mooten aan de dienstvoorschriften worden toogevoogd:
- korte overzichtsbeschrijvingen van de tunnel en van de stopplaatsen;
- korte beschrijving van de wagons;
- aanwijzingen voor het slaan van alarm (trefwoorden, alarmfasen, te waarschuwen personen, overheden, organisaties);
-uitrukinstructies (personeelssterkte, voortuigen, verdeling over de inzetplaatsen);
-beschrijvingen van de beschikbare radiozendverbindingen en andere communicatiemiddelen (installaties, frequenties,

maar bijvoorbeeld ook de kwaliteit van de verstaanbaarheid);
- informatie over de bereikbaarheid van de tunnel (afsluiting, rollend materieel, aanvoorwegen, files, draagvermogen,

toostand bij regen);
- informatie over de aanwezige blusinstallaties (b.v. schetsen van de tunnel met daarop aangegeven de positie van

hydranten en stijgleidingen);
-opgave van de troopensterkte, -uitrusting, registratie van de persluchtdragers;
-maatregelen ten behoeve van de aarding van het spoor;
-handelswijzen bij de inzet;
- wijzen op bijzondere gevaren (bovenleidingen in de tunnel, electrische leidingen in de wagons, afspatten van beton bij

brand). .

Er moot inhoudelijk overeenstemming komen over de te behandelen thema's in de dienstinstructies voor branden in
tunnels. [66].
Optreden
Bij het opstellen van het aanvalsplan is het gebruik van onatbankelijke ademhalingstoestellen een belangrijke faktor,
atbankelijk van de ernst van de ramp. Bij het gebruik van toostellen met een langere inzettijd moot rekening worden
gehouden met het uithoudingsvermogen van de drager van het ademhalingstoostel.
Daarom is het in een lange tunnel taktisch beter om voor de inzet twee ingangen/uitgangen van de tunnel te gebruiken.
[38].
Het opgesteld interventieplan moot regelmatig worden gecontroleerd en bijgewerkt.
Het aanvalsplan moot regelmatig worden geoofend, bij geconstateerde gebreken moot het plan worden verbeterd. Door
oefenen leert men gebruik te maken van de uitrusting. Hierbij kan men de noodsituatie nabootsen met modellen en/of
foto's. Bezooken aan tunnels en stations in vol bedrijf zijn nuttig om hulpverleners een good idee te laten krijgen van de
reele situatie. [38].
Door brandweerpersoneel vertrouwd te maken met inzet in lange tunnels en de grote lichamelijke inspanningen, die
daarbij nodig zijn, kan men stress voorkomen. [38].
Uitrusting
Electronische zichtmiddelen hebben zich zowel in oofeningen als bij de brand in de Gotthard-tunnel bewezen. De
aanvalsgroep moot beschikken over draagbare apparaten om de orientatie in met rook gevulde ruimten te
vereenvoudigen. [66].
Om zo dicht mogelijk bij de brandhaard te komen werkt men in Zwitserland met een waterscherm dat de tunnelwand nat
maakt. Hierdoor ontstaat afkooling en worden rookdeeltjes en brandgassen gedeeltelijk weggewassen en kan men ook
van dichterbij gericht blussen. Onderzocht moot worden of deze manier van werken ook elders kan worden gebruikt.
het bij de tunnelbrand ingezette blus- en reddingspersoneel moot worden uitgerust met een voor de aangegeven
temperaturen geschikte beschermingsuitrusting en met adembescherming die niet van de lucht in de omgeving
atbankelijk is. [19].

3.1.2 ONGEVALLEN

Aan ongevallen zonder brand wordt naar verhouding in de gevonden literatuur weinig aandacht geschonken. Natuurlijk
gebeuren er veel ongevallen zonder brand, maar voor de relatie met de vereiste veiligheid is deze categorie niet het
belangrijkst. Men wil immers een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau en om dat te bereiken gaat men uit van die
scenario's die het meeste gevaar opleveren en de grootste kans hebben te ontaarden in een ramp met vele slachtoffers.
Onder de maatregelen om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen vallen meestal ook aIle maatregelen die voor minder
bedreigende situaties genomen kunnen worden. Zo zullen de eisen die aan een tunnel gesteld worden om bij een brand
veilig te kunnen ontruimen hoger liggen dan de eisen voor ontruiming bij een ongeval. Het ventilatiesysteem zal bij een
geval van pech of een aanrijding in een autotunnel voor voldoonde verse lucht mooten zorgen. Maar de capaciteit van
het systeem zal toch vooral zijn afgestemd op het rookvrij houden van de vluchtweg bij brand. De eisen hiervoor liggen
aanzienlijk hoger.
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Bij een ongeval kunnen de vluchtdeuren tot 500 meter van elkaar staan, maar bij brand is een afstand van 250 meter al
de uiterste grens (volgens onderzoek naar de veiligheid in de Westerscheldetunnel). [72]. Zaken als communicatie en de
aanwezigheid van reddingsmaterieel zijn zowel bij een ongeval als bij brand belangrijk. Deze zijn bij de hoofdstukken
over brand echter al uitgebreid aan de orde gekomen.
Bij de afzonderlijke tunnelsoorten volgen een aantal specifieke maatregelen voor het verminderen van de kans op
ongevallen.

3.2 WEGTUNNELS

3.2.1 BRAND IN WEGTUNNELS

3.2.1.1 Oorzaken
Brandoorzaken in een ondergrondse wegtunnel verschillen niet met de brandoorzaken op een weg aan de oppervlakte.
De kans op brand ligt tussen 0,5 en 1,5 voor 10 miljoen afgelegde voertuigkilometers. Vijf tot tien % daarvan wordt
veroorzaakt door een ongeluk. Andere branden worden veroorzaakt door pech met de aandrijving of met de carburateur.
In 35 tot 40% van de gevallen is er sprake van aanrijdingen tussen voertuigen die achter elkaar rijden of met een
voertuig dat pech heeft. De meeste branden in een enkele auto (2/3 van het totaal) kunnen worden bedwongen met
brandblussers in hulpposten. De grote branden worden in het algemeen veroorzaakt door vrachtauto's en hun lading
(vooral als het gaat om brandbare vloeistoffen, of grote hoeveelheden vaste en gemakkelijk brandbare goederen). [38].
In Japanse tunnels is de verdeling van voertuigen die bij brand betrokken zijn als voIgt:
personenauto's 36,1%, kleine vrachtauto's 30,6%, grate vrachtauto's 11,1%, andere soorten auto's 2,8%, onbekend
19,4%. [117].
In Franse verkeerstunnels komen minder ongevallen voor en daarbij vallen gemiddeld minder slachtoffers dan op open
verkeerswegen. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de gunstiger weersomstandigheden in tunnels (geen regen, sneeuw,
mist of wind), de verhoogde oplettendheid van de bestuurders in een afwijkende verkeersomgeving, de gewoonlijk
rechte route van een tunnel, het ontbreken van kruispunten enzovoort. Er zijn meer ongevallen naarmate de layout van
de tunnel ingewikkelder wordt. [119].
Ook volgens Reyman is een autobrand na botsing een zeldzame gebeurtenis, de meest voorkomende brandoorzaak is de
elektrische installatie van de auto, voor vrachtverkeer is dat oververhitting van de remmen. [72].

3.2.1.2 Gevolgen
Er komen steeds meer en langere wegtunnels (Boston Central Artery Project; Stockholm). Deze langere tunnels geven
specifieke problemen, zoals een gevoel van c1austrofobie, angst om vast te zitten, verminderde zichtbaarheid, monotone
visuele omgeving, gebrekkige orientatie, gebrek aan verbinding met de begane grond, negatief imago. De 11 kilometer
lange Mont Blanc tunnel is hier een voorbeeld van, donker, benauwend, opgesloten en monotoon.
Wegtunnels van elke lengte hebben potentiele problemen met de verkeersstroom en de veiligheid. Ret binnengaan en
rijden door een tunnel kan de zichtbaarheid aantasten en dus de snelheid beinvloeden en de vaardigheid om snel op
incidenten te reageren.
Uit onderzoek blijken de volgende problemen:
- Bestuurders verminderen snelheid bij het naar binnen rijden. Dit heeft te maken met verlichtingsniveau en met de

ervaring van het gaan van een open weg naar een begrensde ruimte. Ret portaalontwerp schijnt dit gevoel van abrupte
verandering te beinvloeden.

- Automobilisten gaan harder rijden wanneer de weg omlaag loopt en verminderen snelheid als men omhoog gaat. In
tegenstelling tot bestuurders in de buitenlucht hebben ze weinig visuele prikkels; auto's in tunnels hebben niet altijd
referentiepunten om hun snelheid of de hellingshoek te bepalen. Als gevolg daarvan leidt verhoging en vermindering
van de snelheid tot belemmering van de verkeersstroom en tot een grotere kans op ongelukken.

- Vergeleken met een bovengrondse weg is de zichtbaarheid bij bochten beperkter in tunnels. Deze beperkte kijk op wat
er komen gaat, samen met een gebrek aan visuele aanknopingspunten, maakt het schatten van de tunnelbocht moeilijk.
Dit kan leiden tot snelheidsvermindering en belemmering van de doorstroming of tot problemen om snel te stoppen in
geval van nood.

- Als de weg te dicht bij de muren staat zuBen de bestuurders er een zekere afstand van houden. Dit kan onveilig zijn,
omdat het er toe leidt dat bestuurders gedeeltelijk op een andere rijstrook komen.

Deze problemen worden beinvloed door:
- de geometrie van de weg en de tunnelruimte;
-het ontwerpvan de ingang en
- de interne vormgevingselementen, die van invloed zijn op de waameming in de tunnel. [28].
Een defect voertuig in een tunnel zander berm of parkeerruimte is gevaarlijker dan een auto met pech in de buitenlucht.
Ervaring bij Alpentunnels leert dat het verkeer bij een wegbreedte van tenminste 7,5 meter zander kruisingsproblemen
kan doorrijden. Als de breedte van de weg 7 meter is moet eenrichtingverkeer worden ingevoerd. [38].
De gevolgen van brand zijn te vinden bij 3.1.1.1.
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3.2.1.3 Onderzoek
De resultaten van veiligheidstesten in wegtunnels in Japan laten zien dat:
- temperatuurstijging in tunnel ten gevolge van brand blijft beperkt tot het gebied dichtbij de brand;
-bij een brandende plas van 4 vierkante meter (b.v. van een grote autobus), met in de tunnel een windsnelheid lager dan
2 meter per seconde, gaat de rook van de brand naar het tunnelplafond. Dan kunnen gedurende 10 minuten nog mensen
onder de rook door over een afstand van 300 -400 meter van de brand wegvluchten. Ais de windsnelheid toeneemt,
verspreidt rook zich over de hele tunnel en wordt redding moeilijker. [117].
Uit analyse van het scenario met autobrand na een kop-staartbotsing bleek dat voor een vluchtdeurafstand van 250 meter
geldt dat aile niet-gewonde personen (97%) binnen 20 minuten de veilige tunnelbuis bereiken. Ais die afstand 500 meter
bedraagt zal 70% zich niet binnen de maximaal toelaatbare blootstellingsduur van 20 minuten in veiligheid hebben
gebracht. Door het vergelijken van de normatieve verblijfsduur met de normatieve ontruimingsduur kan gesteld worden
dat een vluchtdeurafstand van 250 meter de voorkeur verdient. [72].

3.2.1.4 Classificatie
Met het oog op te nemen veiligheidsmaatregelen wordt aanbevolen om bij een c1assificatie van tunnels rekening te
houden met de volgende factoren:
- de lengte van de tunnel;
- de verkeersstroom;
- een of twee tunnelbuizen;
- stedelijke of regionale tunnels;
- onderzeese tunnels;
- service niveau (type ofklasse weg). [3].
In Japan worden tunnels in klassen ingedeeld, de categorieen zijn zo gemaakt dat de kans op een ongeluk van 1 op 22
miljoen voertuigkilometers gewaarborgd is, onafhankelijk van de lengte van de tunnel en het verkeersvolume. Op die
manier zijn aile tunnels even veilig. Per categorie wordt een aantal verplichte veiligheidsmaatregelen voorgeschreven.
[117].
In Zwitserland is de brandbeveiliging afhankelijk van de lengte van de tunnel. [38].

3.2.1.5 Risico-analyse

Gevaarlijke stoffen
Bij het bestuderen van de risico's van gevaarlijke stoffen in tunnels moeten volgens Giger de volgende punten
meegenomen worden:
-beschrijving van het tunnelsysteem en van de beperkingen;
- uitputtende opsomming van mogelijke gevaren en een lijst van rampscenario's;
- identificatie van ongewenste gebeurtenissen en analyse van de oorzaken en de daaruit voortvloeiende

gebeurtenissen;
- schatting van de mogelijke frequentie en van de waarschijnlijkheid van ongewenste gebeurtenissen;
-schatting van het belang van de schadelijke effecten;
-beoordeling van de gevaren en de risico's, qua grootte en qua frequentie;
- vaststellen van de te corrigeren situaties en voorstellen voor oplossingen;
-vervolgens uitvoering van de genomen besluiten. [62].
In het geval van brand en wegstromen van gevaarlijke stoffen zijn vooral de ventilatie en de afvoer van lekkende
vloeistof belangrijk.
Ventilatie
Opgeroepen vragen zijn hier: Kan men de beweging van de lucht en van rook in erg lange tunnels beheersen? Moet er
een permanente luchtstroom zijn of moet er juist zo min mogelijk beweging zijn?
Er is geen definitief antwoord mogelijk omdat er tegenstrijdige eisen zijn zoals:
- snelle evacuatie van mensen en hulp aan gewonden,
- de taak van de hulpdiensten vergemakkelijken (door terugdringen rook en toevoer van frisse lucht),
- de uitbreiding van de vuurhaard beperken door toevoer van frisse lucht te beperken. [62].
Afvoer
Het afvoersysteem heeft een belangrijke taak: het tegengaan van de vorming van plassen om te voorkomen dat die
verdampen en dat er giftige stoffen vrijkomen. Het systeem moet echter ook zo ontworpen zijn dat een brandbare
vloeistof niet via de pijpleidingen verspreid wordt. [62].

Scenario's
Bij de bouw van nieuwe tunnels wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de scenariomethode. Men bedenkt incidenten en
bepaalt daarvan zo goed als mogelijk de risico's. Vervolgens gaat men onderzoeken wat de invloed is van verschillende
veiligheidsmaatregelen op die risico's. Men gaat steeds uit van een bepaald veiligheidsniveau. Indien dit niveau niet
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bereikt wordt, moeten de maatregelen of combinaties van maatregelen zodanig worden aangepast dat toch aan de eisen
wordt voldaan.
Samenwerking in het begin stadium van de planning maakt het mogelijk verschillende oplossingen te bespreken. Zo
krijgt men de meest renderende oplossing en wint men tijd doordat de in~chten van de brandweer al in de ontwerpfase
zijn meegenomen. [167].
De risico-analyse verloopt soms moeizaam. Bij de Stockholm-tunnel bleek dat vooral cijfers over het risico van vervoer
van gevaarlijke stoffen onvoldoende worden ondersteund door statistisch materiaal. Veranderingen in parameters zoals
ontstekingsbron, lekkage, evacuatietijd en betrokken stof kan zorgen voor een significante variatie in aantallen
slachtoffers. Tussen 10 tot 40% van alle slachtoffers kunnen worden veroorzaakt door ongevallen met gevaarlijke
sroffen. .

Er is ook gekeken naar het risico van alternatieve routes. Vit de resultaten bleek dat het misschien veiliger zou zijn de
gevaarlijke stoffen door de woonwijken te sturen. De tunnels worden echter juist aangelegd om het gevaar voor de
woonwijken te verminderen, dus waarschijnlijk is het politiek niet haalbaar om de bouw af te blazen. [167].

Mate van veiligheid
De Westerschelde-tunnel bestaat uit 2 tunnelbuizen met ieder 2 rijstroken. Er is onderzocht wat bij bepaalde incidenten,
zoals brand en ongevallen, de invloed is van de afstand van de dwarsdoorgangen naar de veilige andere tunnelbuis op
het veiligheidsniveau. Vande volgende criteria is gebruik gemaakt.
De normatieve ontruimingsduur is de tijdsduur tussen het plaatsvinden van het incident en het moment dat de meeste
(meer dan 95%) van de mensen in de tunnel in veiligheid zijn gebracht.
Bij stress reageert 75 % van mensen met irrationeel gedrag. Verwacht wordt dat ook bij branden in tunnels hiervan
sprake is, de vluchtsnelheid wordt dan lager.
De vluchtsnelheid bij brand wordt primair bepaald door het zicht in de tunnelbuis; door rookontwikkeling wordt het
zicht verminderd. Afgeleid wordt dat na minder dan 2 minuten op ooghoogte (tussen 1,5 - 2,5 meter) het zicht
benedenstrooms van de brand tussen 1 en 3 meter bedraagt. Voor de scenario's is verondersteld dat de gemiddelde
vluchtsnelheid bij brand verminderd wordt tot 25% van de vluchtsnelheden zonder brand. [72].
De normatieve verblijfsduur is de tijdsduur tussen het plaatsvinden van het incident en het moment waarop de tunnelbuis
op de plaats van het ongeval niet meer toegankelijk is voor slachtoffers en hulpverleners. De maximale normatieve
verblijfsduur is 1 uur (het "gouden uur").
De normatieve verblijfsduur wordt bij brand beinvloed door: warmteontwikkeling, rookontwikkeling en de ontwikkeling
van giftige verbrandingsproducten.
Warmteontwikkeling
Volgens een Nederlands onderzoek is de tijdsduur van een enkele autobrand 20 minuten. De temperatuur in de tunnel
bij plafond kan oplopen tot 200 - 250°C. Binneneen tientalmeters daalt de temperatuurbenedende grenswaardevoor
direct gevaar van 80° C. [72].
Rookontwikkeling is afhankelijk van de hoeveelheid en de soort gebruikte materialen. Men gaat uit van de conservatieve
aanname dat de rookontwikkeling wordt bepaald door onvertakte koolwaterstoffen. Voor de verbranding wordt
uitgegaan van butaan (C4H10).
Giftige verbrandingsproducten
Voor dit onderzoek is aangenomen dat koolmonoxide en zoutzuurgas (waterstofchloride) representatief zijn voor de
gevormde verbrandingsproducten. Koolmonoxide wordt in het bloed opgenomen als HbCa. De symptomen van HbCa
bij 30% zijn hoofdpijn, vermoeidheid, verstoord beoordelingsvermogen, duizeligheid, virusstoornissen. Dan is er de
reele kans dat vluchtende personen van deze symptomen hinder ondervinden bij het vluchten.
Zoutzuurgas veroorzaakt direct gezondheidsklachten (ernstige irritatie van de slijmvliezen en ogen, en leidt tot
vluchtbeperking). [72].

3.2.1.6 Maatregelen en voorzieningen
De gevolgen van ongelukken, defecte auto's of een brand zijn belangrijk in tunnels. Rekening houden met deze
incidenten heeft effect op:
- het geometrisch ontwerp van de te bouwen structuur (lengteprofiel, layout, dwarsdoorsnede);
- het ontwerp van de ventilatie-installatie Hierbij moet zowel rekening gehouden worden met een verkeersstop door

pech of een ongeluk, als met efficiente rookcontrole in geval van brand;
- de veiligheidsuitrusting die gebruikt moet worden om de verschillende gebeurtenissen snel te constateren, de

communicatie met gebruikers in nood en de alarmeringsinformatie voor de andere weggebruikers die hun gedrag
moeten aanpassen;

- de gebruiksrichtlijnen, die aangepast moeten worden naar gelang de verschillende te beheren gebeurtenissen. [136].
Technische veiligheidsuitrusting voor tunnels is duur, gevoelig voor mislukken en kort van levensduur. Daarom moet
niet meer uitrusting aanwezig zijn dan absoluut noodzakelijk is om de veiligheid op een acceptabel niveau te houden. De
onzekerheidsgevoelens van sommige mensen in tunnels moet men niet ontkennen,ook al weten we dat tunnels statistisch
tot de veiligste delen van het wegennet behoren. [3].
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Bouwkunde
Lay-out
Verdeel erg lange tunnels in series kortere tunnels. Open stukken kunnen gebruikt worden om visuele verlichting te
geven en stukjes landschap te laten zien. Maak in- en uitritten zoveel mogelijk boven de grond of in open stukken.
Gebruik van landschapselementen of structuren buiten de ingang kan helpen de overgang vloeiender te laten verlopen.
antwerp de vorm van de tunnelingang op zo'n manier dat een sierlijke ruimtelijke doorgang wordt verkregen.
Minimaliseer de bochten en de complexiteit. In het algemeen is het wenselijk veranderingen in hoogte en het aantal
bochten zo klein mogelijk te houden. Dit is echter niet altijd mogelijk.
Beperk het aantal in- en uitritten en hou hun uiterlijke vorm simpel.
Vergroot de afmetingen van de tunnel om de zichtlijnen bij de bochten te verbeteren.
Maak inwendige oppervlaktes licht. Maak gebruik van kleur, patronen en licht om variatie en stimulans te krijgen.
Gebruik muurpatronen met verticale en horizontale elementen om visuele aanwijzingen te geven over snelheid, hoek van
de bocht en veranderingen in niveau. Voorlopige uitkomsten van onderzoek suggereren dat horizontale patronen
informatie geven over de hellingsveranderingen en verticale patronen informatie geven over snelheid en bochten. [28]
Vluchtwegen
Het verloop van de ontruiming is afhankelijk van de bouw en uitvoering van de tunnel (naast de invloed van het
menselijk gedrag en de omstandigheden van de ramp, die kunnen leiden tot paniek). Crez maakt hierbij het volgende
onderscheid:
- een baan, twee rijrichtingen;
-banen gescheiden door een brandwerende muur met doorgangen;
- gescheiden tunnels per verkeersrichting met verbindingen;
- tunnel met een baan, twee rijrichtingen, met een extra noodgalerij aan de zijkant;
- gescheiden tunnels per verkeersrichting met een centrale noodgalerij. [38].
In de Stockholmtunnel zijn er voor ontruiming nooduitgangen om de 100 meter, die leiden naar de parallel tunnel. In de
gang tussen de tunnelbuizen bevinden zich twee 'fIre locks' die er voor zorgen dat er geen rook naar de andere tunnel
lekt. [167].
Opvangruimten
In wegtunnels met twee tegengestelde rijbanen is het gebruik van veilige ruimtes (safe havens) om betrokkenen bij een
ongeluk tijdelijk op te vangen, aan te bevelen. In deze (tevens) geventileerde ruimtes kan men wachten op de aankomst
van de redding steams die de brand blussen en de toegang tot de gebruikelijke uitgangen weer openstellen. Deze veilige
ruimtes moeten gebouwd worden volgens de nauwkeurige vereisten van structurele brandweerstand-stabiliteit,
weerstand tegen vlammen en gassen, thermische isolatie, noodverlichting en, voor zover mogelijk, het comfort van de
gebruikers.
Langs de hele tunnel moeten systemen worden gelnstalleerd om de benadering en de herkenning van de veilige ruimtes
te vergemakkelijken, zelfs onder de ongunstige omstandigheden bij brand. [124].
Noodruimten voor het opvangen van slachtoffers vindt men vooral in lange tunnels. De ruim 16 kilometer lange St.
Gotthardtunnel is om de 250 meter uitgerust met noodruimten, waar tientallen personen kunnen worden opgevangen.
Deze ruimten beschikken over: tunnelventilatie; een informatie-systeem met luidsprekers en noodtelefoons; schuifdeuren
met een duidelijk SOS-opschrift en rookmelding. [38].
In de Stockholmtunnel is er in gangen waar een hoogteverschil moet worden overwonnen een reddingsruimte voor
gehandicapten. Degenen die veilig in de andere buis aankomen worden meegenomen door bussen, de anderen worden
door de brandweer geholpen. [167].
Opvang gevaarlijke stoffen

Een systeem voor het beheersen van lekkages van gevaarlijke stoffen is noodzakelijk. Verscheidene nieuwe tunnels zijn
uitgerust met een drainage systeem dat zorgt de afvoer van lekkende gevaarlijke stoffen. In tunnels waar gevaarlijke
stoffen verboden zijn, is een dergelijk systeem niet nodig. Maar regels kunnen worden overtreden en het beleid kan
worden veranderd, met het oog daarop zouden toch systemen moeten worden gemstalleerd. [3].
Voorkomen moet worden dat een tankwagen in een tunnel een grote brandende plas veroorzaakt. Maatregelen die men
daartoe kan nemen zijn aanleg van hellingen en afvoergoten om de gelekte brandbare vloeistof af te voeren. [128].
In Stockholm heeft men de volgende maatregelen getroffen om gevaarlijke stoffen op te vangen:
- aanleg van een drainage-systeem om het mogelijk brandoppervlak en de brandtijd van lekkende vloeistof te beperken;
- de bassins waarin de vloeistof wordt opgevangen zijn voorzien van een automatisch blussysteem. [167].
Constructie
Brandbescherming van de constructie en de uitrusting. Afgezonken tunnels en tunnels waar de gevolgen van structurele
schade door brand van gevaarlijke stoffen groot zijn, moeten beschermd worden. Er moet een standaard brand met een
temperatuur-tijd curve worden gedefmieerd. Er moet ook vastgesteld worden hoelang het gebouw en de uitrusting
moeten blijven werken. [3].
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Installatietechniek
Haack meldt dat de volgende brandtechnische uitrusting in overweging worden genomen:
- ventilatie-insta1laties;
- noodverlichting, vluchtweg-aanduidingen;
- programma's voor noodsituaties (verkeersverloop, ventilatiesturing);
- tunnelbedrijfscentrales. [66].
Bij bestaande tunnels moot worden onderzocht of de voorhanden zijnde uitrusting gecomplementeerd moot worden, als
daardoor de veiligheid bij aanvaardbare kosten en technische inzet duidelijk kan worden verbeterd. [66].
In wegtunnels worden maatregelen getroffen ter beperking van het brandrisico en om hulpdiensten onder acceptabele
voorwaarden te laten werken. Die maatregelen zijn gebaseerd op algemene principes. Desondanks kan hun efficiency
worden aangetast door simpele toopassingsproblemen. Moret benadrukt de verschillende valkuilen die men tegenkomt
bij: veiligheidsverlichting, communicatienetwerken en rookcontrolesystemen. [103].
Detectie
Automatische brandmeldinstallaties worden vaak geinsta1leerd om sneller maatregelen te kunnen nemen voor het redden
van personen en het beperken van de schade.
'Z&moeten aan de volgende eisen voldoon:
- de gevoeligheid moot aangepast zijn aan het reele brandgevaar;
- in verband met de grote verstoring van het tunnelverkeer mogen brandmeldinsta1laties geen vals of loos alarm afgeven.

Daarom mootgeen alarm afgegevenwordenbij de volgendeverstoringen:
- filevorming met draaiende motoren (uitlaatgassen, waterdamp).
- sterke klimaatveranderingen.
- kleine brandjes, die direct met eigen blustoestellen kunnen worden geblust; [6, 38].

- betrouwbaarheid en werking mogen niet worden aangetast door de vochtigheidsgraad en door de aanwezigheid van
bijtende stoffen;

- permanente bewaking van alle belangrijke onderdelen van de brandmeldinstallatie; elke storing moet zijn op te sporen
en te lokaliseren;

- betrouwbaarheid van de brandmeldinsta1latie moot dusdanig zijn dat een storing in een brandme1der niet de hele sector
laat uitvallen;

- praktisch onderhoudsvrij zijn. [38].
Crez geeft een uitgebreide beschrijving van verschillende soorten brandmeldinsta1laties. [38].
Sommige wegen in Frankrijk gebruiken CCTV (closed circuit television) Ben brand wordt ontdekt doordat de relevante
monitor rood oplicht in de controlekamer. Automatische ongevalsdetectie (met behulp van 'image processing') kan een
eenvoudiger manier zijn om ongevallen te ontdekken dan het continu bekijken van het CCTV -systeem. [3].
Automatische blusinstallaties
Automatische brandblussers (sprinkler systemen) worden niet aanbevolen. [3].
Uit Japans onderzook blijkt dat sprinklers de temperatuur vlakbij de brand kunnen verlagen, branduitbreiding
voorkomen en de rookconcentratie vlakbij het tunnelplafond verminderen. Maar benzinebranden kunnen zij niet blussen
en de rookconcentratie bij het wegoppervlak wordt groter. [117].
Blusmiddelen en voorzieningen

Brandblussers zijn noodzake1ijk, maar worden in veellanden regelmatig gestolen, zelfs uit tunnels met CCTV. [3].
Beschikbaarheid van water, nadat de brand is geblust, is noodzakelijk om auto's af te koe1en, om nieuwe brand te
voorkomen, explosies te vermijden en om op te ruimen. De regeling van de watervoorziening kan varieren. Sommige
korpsen geven de voorkeur aan watertanks. Hydranten en waterleidingen kunnen onder winterse omstandigheden
problemen opleveren. [3].
In de Alpentunnels (Gotthard en Seelisberg) is vanwege de vorst de bluswaterleiding van gietijzer gemaakt, brandkranen
zijn gedeeltelijk verwarmd, de waterdruk in deze leidingen is acht tot twaalfbar. [38]
Ventilatie
Crez beschrijft de volgende mogelijkheden voor ventilatie, in oplopende duurte:
- natuurlijke ventilatie

- langsventilatie

- langsventilatie met luchtuitwisseling

- langsventilatie met zuigput

- semi-dwarsventilatie, ornkeerbaar in geval van brand
- semi-dwarsJdwarsventilatie
- dwarsventilatie. [38].
Moret geeft een uitgebreide beschrijving van de problemen met diverse soorten langs- en dwarsventilatie en de manier
van controleren van het rookbeheersingssysteem. [103].
De minimumeisen voor ventilatie in de Zwitserse richtlijnen zijn:
- tunnellengte tot 1 km: ornkeerbare ventilatoren met "luchtstralen";

- tunnellengte van 1 tot 1,5 km: ventilatoren met luchtstralen en in het centrum van de tunnel een krachtige
rookafzuiging of een vluchtweg naar buiten;
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- tunnellengte van 1,5 tot 3 kIn: omkeerbare venti1atoren met luchtstralen met in het centrum van de tunnel een
rookafzuiging, evenals een vluchtweg naar buiten in elke sector van de tunnel.

Ais aan deze minimumeisen niet (kan worden) vo1daan moet extra semi-dwars- of dwarsventi1atie worden toegepast,
waardoor er minder kans is op slecht zicht door rook. Dit laatste geldt ook voor tunnels langer dan 3 kilometer. [38].
In de Stockholmtunnel wordt de brand in de tunnel wordt 'upstream' (met de wind in de rug) bestreden. De jet-fans van
het 1angsventi1atiesysteem kunnen een windsnelheid van 3 meter per seconde bereiken. Volgens testen en simulaties kan
daarmee alle rookverspreiding tegen de wind in van een ontwikkelde brand van een geladen vrachtwagen tegengehouden
worden. De controlekamer staat in directe verbinding met de brandweer. [167].
In enkele gevallen werd bij brand de ventilatie door het personeel verkeerd bediend. De gevolgen waren catastrofaal
(bijvoorbeeld in de Nihonzaka-tunnel in Japan in 1979). Scholing en oefeningen moeten uitgebreid worden, om ook op
weinig voorkomende eventualiteiten te zijn voorbereid. [66]. Ook bij de ramp in Baku in 1995 was sprake van verkeerde
bediening van de ventilatie. [166].
Signalering
Zorg voor een duidelijk, zichtbaar systeem van verkeers- en noodsignalering. [28].
Het minimum vereiste is verkeerslichten bij de ingang om de tunnel in een noodgeval te kunnen sluiten.
Rijstrooksignalering is noodzakelijk in tunnels met meer dan een rijstrook in elke richting en waar zwaar verkeer
aanwezig is. De afstand tussen de signalering moet tussen de 200-400 meter zijn. Ervaring leert dat men niet altijd stopt
voor een rood licht voor de ingang van de tunnel. Daarom wordt aanbevolen afwisselende rode flitslichten te gebruiken
bij de ingang. [3].
Verlichting
Gebruik meer licht bij de ingang van de tunnel om de overgang naar de donkerder gedeelten soepel te laten
verlopen. Verhoog het verlichtingsniveau en gebruik wit of natuurlijk gekleurd licht. [28]
N oodverlichting/ bewegwijzering

In de Stockholmtunnel zijn uitgangen gemarkeerd met standaardsignalering en laag geplaatste noodverlichting wijst de
weg naar de nooduitgang. Er is ook noodverlichting in de plafonds [167].
Bij de noodverlichting treedt vaak een zekere verwarring op ten aanzien van de gestelde doelstellingen: de nooddiensten
eisen soms de installatie van brandbestendige verlichting, maar aan de ene kant maakt de ondoordrlngbare rook bij de
brandbron de verlichting onzichtbaar en aan de andere kant is het zinloos om verlichting in stand te houden onder
condities waarbij menselijk leven onmogelijk is.
Het belangrijkste is te zorgen voor de continuiteit van de stroomvoorziening zodat, als de verlichting plaatselijk
vernietigd is, de aangrenzende gebieden toch verlicht blijven.
Men gebruikt om dit te bereiken vaak brandwerende kabels die voldoen aan ISO standaard NFC 32-070.
Moret beschrijft een aantal praktische voorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden willen deze kabels nuttig
zijn. [103].
Communicatiemiddelen
Het aanta1 mobiele telefoons in auto's neemt toe. In de toekomst kan dit gevolgen hebben voor de voorzieningen voor
noodtelefoons langs de wegen. Benadrukt moet worden dat mobiele telefoonverbinding en radiocommunicatie in
wegtunnels gehandhaafd moet blijven. [3].
Het eerste doel van radioberichten is de veiligheid en het tweede de vergroting van het gemak van de rijder. Radio in
tunnels stellen de beheerder of het reddingsteam in staat om het publiek aanwijzingen te geven tijdens een noodgeval.
[3].
De kabels voor het noodnetwerk, de televisie of de datatransmissie zijn meestal niet brandwerend. Deze kabels worden
doorgaans in sleuven of buizen gelegd, die goed tegen vuur beschermd zijn. De problemen onstaan vaak bij de
kabelaansluitkasten. Plaats deze in veiligheidsnissen in een brandwerende technische ruimte.
De kabels voor radiocommunicatie, belangrijk voor de inzet ten tijde van brand, zijn niet brandbestendig en worden
vaak aan de muur bevestigd met nylon of ander smeltbaar materiaal (vanwege de isolerende eigenschappen). De enige
remedie bestaat uit het ontwerpen van een systeem in secties, zodat beschadiging in een deel niet leidt tot uitval in een
ander. [103].

Interne organisatie en gebruik
Bedrijfshulpverlening
Voor elke tunnellanger dan 500 meter moet een rampenplan klaar liggen. Deze plannen moeten ontwikkeld worden
samen met de brandweer en de politie. Elk lokaal redding steam moet jaarlijks deze p1annen testen en hun rol erin
kennen. [3].
Gebruik van het object
Het tegelijkertijd vervoeren van gevaarlijke stoffen en personen levert een potentieel gevaar. Het is duidelijk dat
verkeersplanning de veilige beweging van gevaarlijke stoffen kan vergroten en dat alternatieve routes voor
vrachtwagens met die lading overwogen moeten worden. De voordelen hiervan moeten worden afgewogen tegen de
nadelen van de beperkingen voor werkgevers (operators), de uitvoeringskosten en de risico's van de alternatieve routes.
[130].
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De volgende kansbeperkende maatregelen worden aanbevolen:
- verbieden van vervoer van (bepaalde) gevaarlijke stoffen door tunnel;
- het vervoor gevaarlijke stoffen alleen op bepaalde tijden toostaan. In de Elbetunnel in Hamburg wordt het vervoor van

benzine met tankwagens alleen 's nachts toegelaten;
- het verplichten tot afstandhouden van de voorganger, eventueel met afwisselend eenrichtingsverkeer (Mont Blanc-

tunnel). [38];
- het beperken van de hooveelheid getransporteerde lading. [94].
Dit soort voorschriften werkt alleen als de lading bij elke tunnelingang wordt gecontroleerd. Omdat dit onmogelijk is,
zijn er altijd wel personen die het voorschrift overtreden, zoals in de Holland Tunnel in New York op 13 mei 1949. [38].
Het toozien op het beperken van gevaarlijke stoffen vereist dat alle gevaarlijke materialen correct verpakt en duidelijk
gelabeld zijn. Dit helpt de hulpverlenende diensten met het uitzetten van een strategie. [130].
Voor het vervoor van gevaarlijke stoffen door tunnels in Stockholm maakt men gebruik van een onderverdeling in 3
groopen.
Groop 1 - grote hooveelheden vlooibaar brandbare of giftige gassen, brandbare of giftige gassen onder hoge druk en
explosieven. De veiligheid vereist een tijdelijke sluiting van de tunnel en een escorte er door heen. Ben ongeval zal de
hele lengte van de tunnel betreffen en in sommige gevallen ook de huizen boven de tunnel. De gevarenzone zal zich zeer
snel uitbreiden.
Groep 2 - grote hooveelheden brandbare vlooistof en andere vluchtige producten. Deze transporten vereisen een
escorte door de tunnel of de installatie van een licht water- of schuim-sprinklersysteem. De gevarenzone zal zich snel
uitbreiden.
Groop 3 - alle gevaarlijke stoffen die niet onder 1 of 2 vallen. Geen speciale maatregelen vereist. [167].
De intemationale lijsten van gevaarlijke stoffen zijn niet volledig, omdat alleen rekening gehouden wordt met stoffen die
bovengronds gevaarlijk zijn. Vooral de rookontwikkeling van niet op de lijst staande stoffen (b.v. klosjes garen of
plastic voorwerpen) kan problemen geven. [62].

Hulpverlenende diensten
Organisatie
Het interventieplan (aanvalsplan) voor de tunnel moet rekening houden met verstopping bij de ingang, waardoor de
toegankelijkheid voor de hulpdiensten wordt belemmerd en de hulpverlening wordt vertraagd. [38].
Toezicht
Tunnels van een zekere lengte, met technische veiligbeidsuitrusting en een zekere hooveelheid verkeer, mooten
verbonden zijn met een controlecentrum. [3]. Programmable Logic Systems (PLS) is een systeem voOr gegevenscontrole
van uitrusting, dat in de controlekamer aanwezig moot zijn. [3].
Uitrusting
Sommige lange of drukke tunnels beschikken over een permanent bezette brandweerpost met aangepaste
brandweervoortuigen. (In Zwitserland is dit voor tunnels langer dan 2,5 kilometer. In Duitsland alleen voor de tunnel
onder de Elbe bij Hamburg). [38].
Brandweerwagens alleen voor tunnels mooten vermeden worden. Wanneer een tunnel zich op aanzienlijke afstand van
de brandweerpost bevindt en de interventietijd te groot is,kan aanschaf van brandbestrijdingsuitrusting noodzakelijk
zijn. [3].

3.2.2 ONGEV ALLEN IN WEGTUNNELS

3.2.2.1 Scenario's
In de Westerschelde-tunnel is onderzook gedaan naar de optimaal veilige afstand tussen de dwarsverbindingen in
verschillende ongevalsscenario's. Het scenario voor brand is al eerder beschreven. (Zie 3.2.1.5).
Uitgegaan is van een kop-staartbotsing met vier gewonden/beknelden, waarbij file ontstaat achter de botsing.
Vluchtdeuren openen pas als de naastliggende tunnel vrij is van auto's. Hulpdiensten arriveren na enige tijd om
gewonden/beknelden te bevrijden. [72].
Het maakt voor niet-gewonden niet veel uit als vluchtdeuren op kleinere afstand dan 500 meter van elkaar staan, omdat
het toch minstens vijf minuten duurt voordat de vluchtdeuren kunnen worden geopend. Tot 500 meter is maximale
evacuatietijd twaalf minuten. Boven 500 meter komt hier voor iedere 100 meter ongeveer 2,5 minuut bij.
Voor emstig gewonden maakt het wel uit. Hun behandeling in het ziekenhuis begint na een uur (bet gouden uur),
ongeacht de vluchtdeurafstand. ledere 100 meter extra tussen vluchtdeuren betekent 6 minuten later in het ziekenhuis.
Ais levensgevaar geweken is, is dit voor behandeling zeker van belang. Voor levensreddende handelingen is het al veel
te laat en maken vluchtdeurafstanden niet meer uit.
Als een levensreddende handeling al kan beginnen in de veilige tunnelbuis maken vluchtdeurafstanden wel uit. Met een
vluchtdeurafstand tot ongeveer 200 meter is men nog binnen het gouden uur in de andere tunnelbuis om te stabiliseren.
Ais het slachtoffer in de ongevalstunnel zelfkan worden gestabiliseerd is een vluchtdeurafstand van 600 m voldoonde
om binnen het gouden uur te blijven. [72].
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3.2.2.2 Maatregelen

Bouwkunde
Lay-out
De Westerscheldetunnel zal bestaan uit 2 tunnelbuizen met ieder 2 rijstroken; er is geen vluchtstrook.
Op vaste afstanden is er tussen deze 2 buizen een dwarsverbinding, die wordt gebruikt als vluchtgang naar andere
(veilige) tunnelbuis. In de Pfaendertunnel is er een vluchtstrook van een meter breed. am de 850 meter zijn er
uitwijkhavens voor auto's met pech. Alle uitwijkhavens zijn voorzien van verkeerslichten. [95].
In de tweede Heinenoordtunnel is een aparte buis voor landbouwvoertuigen aangelegd met een speciale hellingshoek.
[156].
Opvangruimten
In de Westerscheldetunnelbevindt zich om de 50 meter een hulppost aan de rechterzijde van de rijbaan. Met hierin
(naast materiaal voor brandbestrijding) verlichting, verwarming en een intercom voor communicatie met de
controlekamer. [72].

Installatietechniek
Detectie
In de Drogdentunnel, een gecombineerde autowegltreintunnel tussen Denemarken en Zweden (de tunnel van 3,9 km
lengte naar een kunstmatig eilandje, daarna een brug tot Zweden) is het beheerssysteem SCADA (Supervision, Control
And Data Acquisition) aangelegd.
Alle technische installaties voor verlichting, ventilatie en afwatering worden bewaakt en geregeld met dit systeem. Ben
verkeerscontrole-systeem zal in SCADA opgenomen worden. Dit systeem kent verkeersmelders in de tunnel, diverse
berichtenmelders, op afstand te bedienen (verkeers)barrieres bij de tunnelingangen, verkeerslichten, TV-camera's en
monitoren. Bij extra verkeersaanbod kan direct de noodzakelijke verkeersregulering worden gestart. [50].
De Westerscheldetunnel wordt voorzien van een systeem om stilstand van het autoverkeer te detecteren en hiervan
melding te doen aan de tunnelcontrolekamer. Ais de stilstand wordt gesignaleerd kan de operator vanuit de
controlekamer door het indrukken van een calamiteitenknop de toegang tot beide tunnelbuizen blokkeren.
Videocamera's hebben zicht op de gehele tunnel, zodat deze hiermee kan worden bewaakt. [72].
Voor de landbouwvoertuigen in de Tweede Heinenoordtunnel is er een hoogte/breedte detectiesyteem dat signaleert als
een voertuig te hoog of te breed is. [156].
Ventilatie
In de tweede Heinenoordtunnel wordt een ventilatiessysteem voor de luchtverontreiniging aangelegd. [156].
Communicatie(middelen)
Luidsprekers zijn in de tunnelbuizen van de Westerscheldetunnel aanwezig. [72].

Interne organisatie en gebruik
Bedrijfshulpverlening
Het alarmsysteem van de Pfaender tunnel (emergency monitoring system) zond na een ongeval direct een alarmsignaal
naar het controlepaneel van de tunnelcentrale aan de zuidelijke ingang van de Pfaendertunnel.
Gelijktijding werd het video-systeem bij het ongeval ingeschakeld en werd het systeem verbonden met de monitoren op
het centrale schakelpaneel.
De centralist alarmeerde de verkeerspolitie, de gemeentepolitie en de brandweren vlakbij de noordelijke en de zuidelijke
tunnel (verplicht volgens het rampenplan van de tunnel).
De meeste autorijders stopten bij de kruising en keerden terug naar de tunnelingang om de tunnel te verlaten.
De centralist van de tunnelcentrale verzocht autorijders, die met de tunneltelefoon hadden gebeld, om te keren en de
tunnel te verlaten. Het was niet nodig voor de politie om de tunnel systematisch te ontruimen. [95].

3.3 TREINTUNNELS

3.3.1 BRANDEN IN TREINTUNNELS

Hieronder volgen de gevonden gegevens over brand in treintunnels. De informatie is specifiek voor dit soort tunnels. De
eerder gegeven algemene informatie over tunnels is ook op treintunnels van toepassing.

3.3.1.1 Oorzaken
De brandrisico's van treinen worden veroorzaakt door de elektrische uitrusting, het remmechanisme, de gevolgen van
ontsporing en de gevolgen van aanrijding waarbij brandbare stoffen betrokken zijn. (Goederentransporten vervoeren
soms meer dan 500 ton koolwaterstoffen). [38].
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3.3.1.2 Risico-analyse
Risico-analyse wordt tegenwoordig veel toogepast bij bet bepalen van bet vereiste veiligheidsniveau, ook voor nieuw
aangelegde treintunnels. Hieronder volgen enige voorbeelden.
Het veiligheidsconcept voor lange tunnels (15-25 kilometer) in Oostenrij~ wordt gebaseerd op een kwantitatieve
waarscbijnlijkheidsanalyse en risicobeoordeling. Binnen het kader van de risico-analyse worden alle denkbare soorten
incidenten en bun oorzaken besproken en worden de daaruit resulterende scbade en de kans op het optreden ervan
geschat. Men berekent de kans op 'unreduced risk' voor de lange tunnels, dat wil zeggen het risico als er geen extra
veiligheidsmaatregelen genomen worden. Men berekent de kosten en de vermindering van bet risico daardoor en op
basis daarvan neemt men een beslissing. [170].
H0j, beschrijft de veiligheidsaanpak voor wat betreft de structurele scbade van branden en explosies in bet ontwerp van
de 8 kilometer lange, geboorde dubbele-buis-treintunnel onder de Grote Belt. Een samenhangende risico-analyse moot
volgens H0j bestaan uit brandberekeningsprocedures, berekeningen van uit brand voortkomende scbade, scbattingen van
reparaties en reparatietijd, verkeersopstoppingen en voorgestelde ontwerpsaanpassingen. De resultaten vormen de
acbtergrond voor procedures voor brandbestrijding, reparatie en treinverkeer.
Het risico van brand en explosie bleken zicb ruim binnen de geaccepteerde normen te bevinden. Verder vormen de
resultaten van bet brand- en explosie-onderzook de basis voor bet bepalen van aanpassingen in bet ontwerp, waarbij ook
verstoringen van bet verkeer en financii:Herisico's bekeken zijn. Ben aanzienlijke vermindering van bet risico op
verkeersstoringen door een relatief kleine aanpassing werd in een vroog stadium ontdekt en in het ontwerp toogepast. De
aanpassing bestond uit bet verstevigen van een betonnen vullingen in gietijzer segmenten in dwarsdoorgangsopeningen
in de tunnel. [78].
De kans op slacbtoffers door koolwaterstofbranden en explosies is zeer gering omdat er geen passagierstreinen
tegelijkertijd met koolwaterstoftankwagons in de tunnel zijn. Voor branden in passagierstreinen zijn aparte
ontruimingsstudies gemaakt om bet risico voor de gebruikers te verminderen. Vlucbtroutes aan beide kanten van de
tunnel en dwarsdoorgangen naar de andere tunnel om de 250 meter maken bet mogelijk om alle passagiers in een trein
binnen zes minuten naar een veilige plaats te brengen. Dit en andere risicoverminderende maatregelen resulteren in een
acceptabel risico voor de gebruikers. [78].
De bijdrage van de koolwaterstofbranden en explosies aan de kans op verstoringen van bet verkeer is van meer
betekenis. De kans op verstoringen van meer dan een maand door mogelijke overstroming na structurele schade aan de
tunnel en uitgebreide reparaties is apart berekend voor brandscbade in de dwarsdoorgangen en de boofdtunnel. De
berekende waarden blijven onder bet geaccepteerde risico dat de tunnel eens per 100 jaar meer dan een maand niet
gebruikt kan worden. [78].

Scenario's
De scenariomethode kan worden gebruikt om in noodsituaties bet gedrag van passagiers en personeel te beoordelen.
Deze methode is gebruikt om een beoordeling te geven van de menselijke factoren in bet veiligheidssysteem van de
Channel Tunnel, met name van de Tourist Sbuttle (auto's en rijtuigen).
Men is uitgegaan van een aantal typiscbe noodsituaties, die elk een andere aanpak vereisen. Scenario's met incidenten
van steeds emstiger aard werden getest. Voor elk scenario werd de rol van elk personeelslid bepaald.
De 'buman factors assessment' ging verder dan een beoordeling van de sterkten en zwakten van bet systeem. Het
benadrukte ook de manier waarop de systeemaspecten gerntegreerd zijn om een flexibele en effectieve noodinzet te
waarborgen en speelde ook een pro-actieve rol bij bet aanbevelen van verbeteringen.
De assessment kwam tamelijk laat in bet ontwerp/ontwikkelingsproces, wat de mogelijkheden om bet systeem te
verbeteren beperkte. Idealiter moot dit instrument in de beginfase ontwikkeld worden. Maar de sterkte van deze
benadering is zodanig dat bet, onafhankelijk wanneer bet wordt toogepast, leidt tot een toogenomen begrip van de
situatie. Het geeft de mogelijkheid om efficient procedures te bernvlooden. Deze methode kan oofeningsvereisten
aanbevelen, tekortkomingen in de bardware opsporen, oplossingen voorstellen en methoden aangeven om
tekortkomingen op een terrein op te lossen door veranderingen in een ander.
am effectief te zijn moot er volledige samenwerking bestaan tussen de planbeoordelaars en de ontwerpers. [14].

Mate van veiligheid
De ontwikkeling van een filosofie over bet bebandelen van incidenten in een tunnel moot plaatsvinden in een zeer vroog
stadium van de planning en het ontwerp van de tunnel. De veiligheidscriteria eisten speciale maatregelen in bet ontwerp
van de Storebaelttunnel en in bet aanbrengen van installaties om bet veiligheidsniveau te bereiken.
Het risico voor de individuele gebruiker in de tunnel mocht niet groter zijn dan het risico van het reizen op een
dubbelsporige spoorlijn op bet land. [1].
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3.3.1.3 Maatregelen

Bouwkunde
Lay-out
Bij extra lange tunnels (langer dan 25 km) kan een van de basisprincipes van veiligheid in tunnels, namelijk het verlaten
van de tunnel wanneer het nodig is, maar voor een beperkt deel bereikt worden.
Vanwege de grote lengte zijn maatregelen die de zelfredzaamheid van passagiers vergroten in dit geval belangrijker,
omdat reddingsacties van buiten de tunnel te lang duren. Bij zeer lange tunnels is een paraIleIle reddingstunnel of een
dubbele tunnel met dwarsverbindingen noodzakelijk. [170].
Ludescher beveelt twee gescheiden tunnels met op vaste afstanden doorgangen aan. Het verkeer komt dan niet van twee
kanten. Dit laatste is extra gevaarlijk als goederentreinen (gevaarlijke stoffen) en passagierstreinen elkaar passeren.
Vooral bij lange spoortunnels is de brandbestrijding en andere hulpverlening zander tweede (onderhouds)tunnel om
dichtbij de ongevalsplaats te komen nauwelijks mogelijk. De hulp van buiten zal bij een tunnelbuis meestal niet op tijd
zijn. Bij een tunnelbuis is zelfredzaamheid van passagiers bijna onmogelijk. Spoorwegmaatschappijen moeten
intemationaal afspreken om treintunnels langer dan vijf kilometer uitsluitend te bouwen met twee tunnelbuizen, met op
bepaalde afstanden dwarsdoorgangen. [94].
Haack beveelt voor de bouw van nieuwe treintunnels vaste rijbanen aan, die door auto's gebruikt kunnen worden. Op
die manier kan de brandweer de tunnel inrijden, zonder op een reddingstrein van de spoorwegen te hoeven wachten.
Bovendien hebben de passagiers bij de ontruiming een groter loopvlak ter beschikking. [66].
Vluchtwegen
In Oostenrijk gaat men uit van de zelfredzaamheid van de passagiers. Deze wordt bevorderd door aanleg van:
- laterale en vertic ale nooduitgangen (bijvoorbeeld door gebruik te maken van schachten uit de bouwfase) en
- een paraIlelle reddingstunnel.
Verder beveelt Wehr vluchtwegen aan met een breedte van 1,20 meter, verlichting voor betere orientatie, leuningen en
het aangeven van de ontsnappingsroutes. [170].
Vluchten door uit de wagon te stappen en de treinbaan te volgen tot de open lucht wordt bereikt, wordt bemoeilijkt door
het hoogteverschil tussen treeplank en grond en voIledige duistemis. [38].

Installatietechniek
Blusmiddelen en voorzieningen

Haack beveelt hydranten en/of containers met blusmiddel in de tunnel en bij de ingang aan.
Droge blusleidingen en stijgleidingen (die bijvoorbeeld door boring tot stand zijn gekomen) moeten in overweging
worden genomen. [66].
Voldoende bluswater is volgens Ludescher een voorwaarde voor een effectieve brandweerinzet. [94].
Ventilatie
Daar treintunnels geen ventilatie hebben moet onderzocht worden of mobiele ventilatoren de afvoer van
verbrandingsgassen en rook kunnen verbeteren. Rekening moet worden gehouden met vuurbelasting, tunnelgeometrie,
de zuigende werking van rijtuigen. Verder moet gekeken worden naar het transport en de opstelling van mobiele
ventilatoren. [66].
De natuurlijke ventilatie wordt versneld door de luchtverplaatsing tijdens de doorgang van treinen. [38].
Extra lange spoortunnels (gedacht wordt aan tunnels langer dan 20 kilometer) moeten volgens Ludescher uitgerust
worden met een ventilatie-installatie die alleen in werking treedt bij branden of ongevallen met gevaarlijke stoffen in de
tunnel (in aanvuIling op de natuurlijke ventilatie). [94].
Onderzoek
Boye-MoIler heeft onderzoek gedaan naar het effect van ventilatie op de ontruiming van passagiers in spoortunnels
tussen Denemarken en Zweden. De tunnels hebben een lengte van 400, 700 en 1100 meter, de dwarsdoorsnede is 64 m2.
Rook en hitte bemoeilijken de ontruiming. De tijd, waarin rook en/of hitte zo erg wordt dat ontruimen niet meer is uit te
voeren, wordt kritieke tijd genoemd. De kritieke tijden worden vergeleken met de tijd die nodig is om de tunnel te
ontruimen. Om de ontruiming veilig te kunnen laten verlopen moet deze ontruimingstijd kleiner zijn dan de kritieke tijd.
AIleen de laagste kritieke tijd, die bepalend is voor voldoende zichtbaarheid is aangehouden, omdat de kritieke tijden
voor rookvrije hoogte en hittestraling langer zijn dan de zichtbaarheidstijd. [23].
Met ventilatie-openingen om de 400 meter blijkt er genoeg natuurlijke ventilatie te zijn als in een passagierstrein brand
ontstaat.
Mechanische ventilatie heeft tot gevolg dat het gedeelte van de tunnel waarheen de rook waait niet meer kan worden
gebruikt. Door vermenging van de rook met de frisse lucht onder de rooklaag verergert de situatie voor de vluchters.
Daarom wordt mechanische ventilatie minder effectief geacht dan ventilatie-gaten in het tunnelplafond. [23].
N oodverlichtingl bewegwijzering
Noodverlichting en vluchtweg beschildering is noodzakelijk. [66].
Communicatie( middelen)

Radiozendinstallaties en alarmtelefoons worden aanbevolen. [66,94].
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Overig
Bij bestaande tunnels moot worden onderzocht of de voorhanden zijnde uitrusting gecomplementeerd moot worden, als
daardoor de veiligheid bij aanvaardbare kosten en technische inzet duidelijk kan worden verbeterd. [66].

Installatietechniek - Voertuigen
Detectie
De Britse spoorwegen rusten diesellocomotieven uit met een brandmeldinstallatie, warmtemelders en twee snelblussers.
[38].
Buiten de structurele voorzieningen die in nieuwe tunnels aangelegd worden, zijn er maatregelen die het hele
spoorwegnetwerk betreffen. Bijvoorbeeld 'automatic train control' om te voorkomen dat per ongeluk seinen worden
genegeerd door de machinist. [170].
Gebruik noodrem en overig
Noodremoverbrugging, een rijtuig-ontwerp dat bij brand minstens 15 minuten operationeel blijft en drukdichte wagons
mooten verplicht zijn in tunnels. Als deze maatregelen niet toogepast kunnen worden, mooten altematieven gebruikt
worden om het veiligheidsniveau te bereiken. [170].

Inventaris - Voertuigen
Materialen voor voortuigen mooten brandveilig en schokbestendig zijn. De massa van gebruikt materiaal moot beperkt
worden om de vuurbelasting van de wagons terug te brengen. Dit is mogelijk voor reizigerswagons, bij gooderenwagons
is de vuurbelasting echter athankelijk van de vervoorde producten.
De brandrisico's van locomotieven worden verder beperkt door: overgewicht van de elektrische locomotief, het gebruik
van antivonk remblokken en de invooring van een systeem van kwaliteitscontrole. [38].

Interne organisatie en gebruik
Gebruik van het object

Het treinverkeer moot zo worden georganiseerd dat treinen met gevaarlijke stoffen en treinen met passagiers niet
tegelijkertijd in de tunnel aanwezig zijn. [62, 130].
Scheiding tussen treinen met gevaarlijke stoffen en die met passagiers wordt bijvoorbeeld toogepast in de Severn tunnel
(Groot-Brittannie) en in de tunnel onder de Belt (Denemarken). In het laatste geval resulteerde die scheiding in een
sterke vermindering van de kans op ongevallen met meer dan 200 doden.[I, 130].
In Zwitserland wordt in de Alpentunnels elk transport van gevaarlijke stoffen gevolgd door een speciale wagen met een
technicus die controleert op afwijkingen v66rdat er een reizigerstrein komt. [62].
Bij een incident met gevaarlijke stoffen moot men op de hoogte zijn van de plaats van het incident en de lengte van de
tunnel. In korte tunnels ligt het voor de hand dat de trein doorrijdt tot buiten de tunnel, waar ontruiming en bestrijding
eenvoudiger zijn. In langere tunnels mooten de passagiers geevacueerd worden op duidelijk aangegeven punten, waar ze
veilig een andere tunnel kunnen bereiken en waar ook de brandweer naar binnen kan. [130].
In treintunnels, waar ook gevaarlijke stoffen vervoord worden moet een opvanginstallatie ingebouwd worden (net zo als
bij wegtunnels). [66].
Er is aandacht nodig voor vrachtwagens die op treinen vervoord worden. Spontane ontbranding komt hierbij voor, ook
al draait de motor niet. Hieraan is volgens Giger in de literatuur nog geen aandacht besteed. [62].
Ontruiming/redding
De deuren van de dwarsdoorgangenmogen niet geslotenworden in verbandmet de gevarenvan rook en gevaarlijke
gassen. [94].
Communicatie/voorlichting
In de Kanaaltunnel reizen de passagiers in de Tourist Shuttle per auto en hebben dus weinig contact met het personeel.
Reizigers mooten voorzien zijn van de maximale hooveelheid informatie.
Het communicatiebeleid omvat de volgende kempunten:
- informatie voor het vertrek die aangeeft wat er moot worden gedaan in noodsituaties;
-informatie voor het vertrek die aangeeft wat voor informatie er gegeven wordt in een noodsituatie;
- alle informatiebronnen mooten regelmatig gebruikt worden tijdens de reis om passagiers er mee vertrouwd te maken;
-adequate aandachtstrekkers om aan te geven dat er van normale naar noodinformatie wordt overgeschakeld;
- geef in noodsituaties duidelijk en ondubbelzinnig aan welke handelingen wanneer mooten worden verricht;
- bevestig de vereiste handelingen door het geven van speciale boodschappen;
-het gebruik van spontane, gerichte mededelingen om de voorafgeplande informatie te ondersteunen.
Een andere belangrijke kwestie is het waarborgen van een intact communicatiesysteem voor contact tussen relevant
personeel. De communicatiemiddelen mooten beschikbaar blijven en het personeel moot de noodzaak om te
communiceren en de informatie die moot worden gecommuniceerd als zodanig herkennen. [14].
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Hulpverlenende diensten
Organisatie
Voor de inzet van plaatselijke brandweren doet Haack een aantal aanbevelingelil..
- Brandweren langs de spoorbaan moeten, omdat ze niet door reddingstr¥inen ondersteund worden, een opleiding en

apparatuur hebben die hen in staat stelt zelfstandig in een tunnel op te treden. De eisen waaraan deze brandweer moet
voldoen, moeten lijken op de stedelijke beroepsbrandweer met een uitrusting voor branden in wegtunnels. Men moet
rekening houden met de grotere lengte van de reddingsweg. De tunnelbrandweer kan dan bijvoorbeeld al beginnen met
blussen v66r aankomst van de reddingstrein.

- Op tunnelrijke stukken spoor moet de speciale uitrusting op een geselecteerde standplaats opgeslagen worden. Hierbij
kan men ook aan inzet van helikopters denken.

- Wanneer men met meer auto's de tunnel in gaat over een vast wegdek, moet men kiezen voor wagens die geschikt zijn
voor brandbestrijding, maar die ook voor transport van gewonden of voor het halen van nieuwe blusmiddelen zijn te
gebruiken.

- Men moet de grenzen kennen van het gebruik van auto's en pompmotoren bij een laag zuurstofgehalte en rekening
houden met explosieve gassen. [66].

Uitrusting
Reddingstreinen
Als de aanleg van meerdere tunnelbuizen niet mogelijk is, moet volgens Wehr het gebruik van een
tunnelreddingsvoertuig en -team overwogen worden. Dit voertuig moet de stilstaande trein of het onbeschadigde deel
van de trein uit de tunnel verwijderen. Vooral bij brand moet deze maatregel snel in werking treden. Het gebruik van dit
soort voertuigen wordt speciaal geadviseerd als in de nabijgelegen stations de hele dag gerangeerd wordt, want dan kan
van rangeervoertuigen gebruik gemaakt worden. Als tunnelreddingsvoertuigen en -teams alleen voor de veiligheid klaar
moeten staan is deze maatregel te duur. [170]. Ook Ludescher beveelt aan speciale blus- en reddingstreinen vlakbij alle
nieuwe lange spoorwegtunnels te plaatsen. Deze kunnen worden gebruikt bij het blussen in tunnels, bij de bestrijding
van ongevallen met gevaarlijke stoffen en bij het redden van passagiers en treinbemanning. [94].
De volgende maatregelen moeten volgens Haack worden genomen om een snellere beschikbaarheid te bereiken.
- Langdurig bruikbare adembeschermingsapparatuur moet in de trein aanwezig zijn om zo tijdrovend inladen te

vermijden.
- De reddingstreinen moeten uit de dienstregeling genomen worden, zodat ze met de geplande snelheid van 100

kilometer per uur naar de plaats van bestemming kunnen rijden.
- De scholing in communicatieverbindingen moet worden gei'ntensiveerd om tijdverlies door foutieve bediening te

vermijden. De verbindingen in de tunnel zelf moeten worden uitgebreid om zend- ontvangapparatuur direct te kunnen
gebruiken.

- Het aarden van het spoor na het uitschakelen van de stroom moet al tijdens het uitrukken van het reddingsrijtuig
plaatsvinden.

Verder stelt Haack nog dat:
- de tijdsduur voor de inzet van de reddingstrein moet worden aangepast aan de ervaringen tijdens de inzet en de

oefeningen;
- het maximale verblijf in een tunnel van ongeveer drie uur door verbetering van de ventilatie moet worden verdubbeld

en dat
- de aandrijving van de rijtuigen moet geschieden door dieselmotoren, die hun verbrandingslucht uit meegebrachte

adernluchttoestellen kunnen halen. Hierdoor kan de reddingstrein ook in zuurstofarme en/of explosieve situatie worden
ingezet. [66].

Crez geeft een uitgebreide opsomming van de samenstelling en uitrusting van de reddingstreinen voor lange tunnels, die
bij de Zwitserse en Duitse spoorwegen in gebruik zijn. [38].

3.3.2 ONGEV ALLEN IN TREINTUNNELS

3.3.2.1 Maatregelen

Bouwkunde
Lay-out
Op basis van een "risk-assessment" van de tunnels voor de hoge-snelheids-treinen van de Channel Tunnel Rail Link
(CTRL) worden een aantal veiligheidsmaatregelen aanbevolen.
Op grond van kosten, praktische overwegingen en risico-analyses is gekozen voor het boren in een keer van een tunnel
met twee sporen. Alleen de Londense tunnels en de Thames tunnels worden gebouwd als 2 gescheiden enkelspoor-
tunnels op grond van constructie-technische overwegingen. [143].
De tunnels zijn voorzien van een "derailment constraint system" waardoor treinen niet kunnen omvallen en ook niet op
het spoor van een andere trein terecht kunnen komen. Deze voorziening heeft te maken met de keus voor een tunnel met
twee sporen in plaats van twee enkelspoortunnels. Uit risico-analyses is gebleken dat de kans op een ontsporing in een
tunnel klein is; de kans dat twee treinen botsen in een tunnel is nog kleiner. Tach heeft men voor minder veeleisende
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maatregelen gekozen, te meer daar de kosten van een anti-ontsporingssysteem in vergelijking tot de tunnelkosten laag
waren.
In de tunnels zijn geen kruispunten en splitsingen aangebracht. Scheiding tussen de>sporen van de C1RL en de andere
treinen is noodzakelijk om de gevolgen van infrastructurele incidenten te verkleinen.
De kans op ongevallen wordt verminderd door het gebruik van modem materieel dat voldoet aan hoge normen voor het
spoor, de infrastructuur, de signalering en het rollend materieel. [143].
Constructie
De ramen van de passagierstreinen kunnen niet worden geopend en de deuren werken automatisch. De kans dat
passagiers uit de trein vallen is dan k1einer.
Het plaatsen van hoge hekwerken, muren, ballustrades langs de rails wordt aanbevolen om toegang tot tunnel te
voorkomen. De kans op ontsporing door vandalisme en op (dodelijke) ongevallen van mensen die de rails oversteken en
zelfmoord wordt hierdoor kleiner.
De treinstations hebben speciale sporen voor doorgaande treinen, zodat er geen treinen op volle snelheid direkt langs de
perrons rijden. [143].

Installatietechniek
Detectie
De treinen zijn voorzien van "Automatic Train Protection" om te verzekeren dat treinen de signaalinstructies volgen en
altijd zullen stoppen voor een rood sein. [143].
Baanvaksignalering in de Severn Tunnel geschiedt bij voorbeeld door electronische detectoren aan de rails. Hierdoor
wordt het treinverkeer in de tunnel zodanig geregeld dat maar een trein in elke richting tegelijk in de tunnel aanwezig
kan zijn. Er zijn speciale regels voor de Severn Tunnel om te voorkomen dat er gelijktijdig goederentreinen met
gevaarlijke stoffen en passagierstreinen door de tunnel gaan.
Na een botsing in de tunnel werd de aanbeveling gedaan zo snel mogelijk automatische treinbeveiliging in te voeren. De
trein stopt dan direct als de machinist een rood sein negeert. [122].

Interne organisatie en gebruik
Toezicht
Ongevallen met onderhoudspersoneel voor de spoorlijn worden voorkomen door bewaking van de terreinen naast de
spoorlijn. Normaal worden treinen gestopt als onderhoud op of naast de spoorlijn nodig is.
Het personeel wordt zo veel mogelijk gescheiden van het spoor door veilige looppaden langs de de rails en door rail-
onderhoudsmaterieel niet direkt langs de rails plaatsen. Door het onderhoud zoveel mogelijk te mechaniseren, hoeft het
personeel minder vaak langs de rails te komen. [143].
Gebruik van het object
Er is geen vervoer van gevaarlijke goederen. [143].

Hulpverlenende diensten
Organisatie
In de Kanaaltunnel worden regelmatig gecombineerde Frans-Engelse oefeningen uitgevoerd. Deze bi-nationale
oefeningen hebben het doel het rampbestrijdingsplan van de Kanaaltunnel te testen en evalueren.
Bij de oefening 'Bi-Nat 7' werden de procedures bij een ontspoorde shuttletrein geoefend. De ontsporing was aan de
kant van Engeland met 250 passagiers, waarvan er 50 gewond waren. Er ontstond geen brand.
Lessen van de oefening:
- De eerste alarmering moet nauywkeuriger gebeuren om snelle hulpverlening te vergemakkelijken. Uit de melding moet

blijken of het ongeval aan Franse of Engelse kant is. Dit is belangrijk vanwege het leiden van de bestrijding en het
geven van bijstand.

- ledere beschikbaar tunnelvoertuig (door de middelste servicetunnel) moet sneller beschikbaar komen en gereed zijn
voor het vervoer voor medisch personeel. Nieuwe procedures moeten worden gemaakt om een maximaal gebruik te
maken van de voertuigen voor de servicetunnel.

- Passagiers moeten binnen 90 minuten kunnen worden geevacueerd. Het gereedmaken van voertuigen door de service-
tunnel voor de medische hulpverlening moet het vluchten van passagiers met speciale nood- of evacuatie-treinen niet
vertragen. Het is daarom belangrijk dat er een gestructureerde samenwerking is van betrokkenen bij de eerste
besluitvorming. Indien de ontruiming van de servicetunnel naar de oppervlakte niet snel kan worden geeffectueerd,
moet speciale aandacht aan de zorg en welzijn van de passagiers worden besteed door middel van het geven van
informatie in twee talen.

- De oefening benadrukt de noodzaak voor een Eurotunnel-manager bij een gezamenlijke inzet van de hulpdiensten op
de plaats van het ongeval. Continue training is nodig in EHBO, taal, communicatie en de inter-organisationele
verantwoordeli jkheden. [35].
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3.4 METROTUNNELS

3.4.1 BRANDEN IN METROTUNNELS
Hieronder volgen de gevonden gegevens over brand in metrotunnels. Deze infonnatie is specifiek voor dit soort tunnels.
De eerder gegeven algemene infonnatie over tunnels (zie: 3.1) is ook op metrotunnels van toepassing.

3.4.1.1 Oorzaken
Uit een overzicht van 18 branden in tunnels tussen 1971 en 1984 blijkt dat brandstichting in de voertuigen vooral in
Duitsland de belangrijkste oorzaak is. Elders in de wereld zijn technische defecten in de voertuigen goed voor 2/3 van
de grote branden.
De ontstekingsbronnenbetreffen de volgende electrische onderdelen:
- de verwanning en ventilatie,
-de reminrichting,
-apparaten in de hoofdstroom- of de rijstroomketen. [71].

3.4.1.2 Gevolgen van brand
Door de hoge vuurbelasting van de metrorijtuigen is er vaak sprake van snelle branduitbreiding met een tijdsduur van
zeven Ii tien minuten. Deze is bij brandstichting meestal sneller dan bij technische defecten. De brand verloopt via de
kunststof van de bekleding en vulling van de stoelen, de plafonds en wanden.
Onaangename nevenverschijnselen zijn: rook, het druipen van materiaal, ontwikkeling van giftige en bijtende
verbrandingsproducten. Vooral de vaak zeer sterke rookontwikkeling is gevaarlijk voor iedereen vanwege de
vennindering van het zicht en moeilijkheden bij de ademhaling. [71]. De meeste gewonden onder de passagiers vallen
door het inademen van rook. [64].
Ook bij kleine branden ontstaan grote hoeveelheden rook. III veel gevallen is het zicht minder dan een meter, waardoor
passagiers en brandweer zeer snel neervallen en de weg kwijtraken.
De dichte, zwarte, hete rook kan nooduitgangen en toegangswegen versperren. Deze in- en uitgangen werken vaak als
schoorsteen. Bovendien is de rookafvoer gedurende een brand niet steeds gelijk en kan van richting veranderen, wat tot
vertraging van de bluswerkzaamheden leidt. [71].
Brandbestrijding is veellastiger als de metrotrein zich niet op het station, maar in de moeilijk toegankelijke tunnels
bevindt. [64,71]. Een complicatie hierbij blijkt dat als de noodrem in werking is gesteld, het moeilijk is om deze weer
uit te schakelen. [64].
Als treinen met brand niet kunnen doorrijden naar het dichtstbijzijnde station waar passagiers kunnen uitstappen, moeten
passagiers de trein en de tunnel onder toezicht van metro- of brandweerpersoneel ontruimen. [38].
In tunnels zijn vaak geen bluswatervoorzieningen aanwezig, of ze liggen te ver uit elkaar. [71].
In een aantal gevallen brak paniek uit onder de passagiers omdat de rijtuigdeuren niet geopend konden worden. Mensen
werden onder de voet gelopen bij pogingen de ruiten te breken en de deuren te forceren. [64].
Door de extreem korte tijd waarin de brand zich ontwikkelt is een zeer effectieve organisatie van maatregelen voor
brandmelding, redding van personen en brandbestrijding nodig.
Vooral de communicatie en communicatieverbindingen blijken hierbij problematisch. Zo zijn er problemen bij de
communicatie tussen machinisten en centrale, tussen controlekamer en brandweer, onnauwkeurige opgave van de plaats
van de metro's in de tunnel, slechte verbindingen van reddings- en blusgroepen in de tunnels met de commandopost aan
de oppervlakte. Dit leidt tot tijdverlies in de kritieke beginfase.
Door onvoldoende voorbereiding van het personeel op brand en het ontbreken van een gemeenschappelijk inzetstrategie
van vervoersbedrijf en brandweer, zijn grote problemen in de coordinatie met blus- en reddingswerkers te verwachten.
[71]. Brandbestrijding en redding in metrostations en -tunnels is fysiek zeer inspannend. [82,83].

Ventilatie
Voor de ventilatie van de tunnels (en de stations) wordt nauwelijks gebruik gemaakt van mechanische
ventilatiesystemen. Dat is niet nodig omdat de metrotreinen zelf voor de nodige luchtverversing zorgen. Een metrotrein
vult de tunnelbuis en duwt tijdens het rijden een grote hoeveelheid lucht voor zich uit. Het ventilatiesysteem is tamelijk
effectief, maar dat kan bij brand anders uitpakken. Zodra een (metro-) trein tot stilstand komt te staan is er immers geen
ventilatie meer. Proeven maakten duidelijk dat rook zich in een tunnel vrij snel kan verspreiden en het zicht spoedig tot
nul reduceert. Bij het inwerking stellen van de ventilatoren kan het tamelijk lang duren voordat de rook weer is
opgetrokken. Zonder ventilatoren duurt het echter nog langer. [142].
Bij de brand in King's Cross heeft de luchtdruk het vuur weggeduwd van het lagere deel van de roltrappen en van de
volle perrons. Het bevel aan de treinen om niet op het station te stoppen was waarschijnlijk bet meest verstandige. Als
de treinen gestopt waren, zouden de dichte rook en ook de vlammen misschien naar beneden gekropen zijn. Daarbij
zouden de metrotreinen vrijwel zeker in de tunnels zijn gestrand met alle gevaren van dien. [111].
Metrotunnels hebben meestal geen rookafzuiginstallatie. Inbouw hiervan is vanwege de benodigde ruimte voor
luchtkanalen, ventilatoren en stroomvoorzieningen niet mogelijk. In sommige steden heeft de brandweer rookafzuigers
in containers, die bij de nooduitgangen kunnen worden opgesteld. Deze installaties moeten beter op hun prestaties
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worden onderzocht, waarbij rekening moet worden gehouden met grootte, energiebehoefte , vuurbelasting, lengte van de
tunnel, dwarsdoorsnede en de aanzuigende werking van de wagons. [66].
Een gedetailleerde studie van de ondergrondse luchtbewegingen is dringend vereist.
Onderzoek
Hulbert evalueerde met een computennodel de werking van de ventilatie-capaciteit van het bestaande ventilatiesysteem
langs het hele metronetwerk in Londen. Hij geeft een overzicht van de verbeteringen aan de ventilatie-infrastructuur
waarbij de risico's redelijkerwijs zo laag mogelijk zijn: "As Low As Reasonably Practicable" (ALARP). De volgende
verbeteringen voor de ventilatie-infrastructuur werden voorgesteld:
verhoogde capaciteit van de ventilatoren, toegangsdeuren tot de metroperrons, deuren langs de perrons (platform edge
doors), langsventilatoren in de metro stations, ventilatoren in de dwarsdoorgangen en deuren in de dwarsdoorgangen.
AIleen een combinatie van maatregelen, bijvoorbeeld het gebruik van langsventilatoren in de stations en deuren langs de
perrons en deuren in de dwarsdoorgangen, bleek effectief genoeg om bij ongevallen met vastgelopen metrotreinen op
aIle mogelijke plaatsen van het metronetwerk te zorgen voor een significante luchtstroming. Geen van de voorgestelde
verbeteringen afzonderlijk is in staat de luchtstroming te genereren die nodig is om de rookverspreiding te beheersen.
Omdat de geinstalleerde ventilatoren niet voldoen aan moderne eisen, verhogen zij misschien niet de veiligheid van de
passagiers van een metrotrein die gestopt is, maar zij kunnen wel de omstandigheden voor de redders en de passagiers
die door de tunnel vluchten gemakkelijker maken. Daarom moeten de procedures van het ventilatiesysteem gericht zijn
op het effectief ontruimen van de tunnel.
Deze procedures moeten direkt worden gestart zodra duidelijk is dat het ongeval niet snel kan worden verholpen. De
accu's van de metrotrein (voor verbindingen, treinverlichting, noodtreinventilatie) hebben namelijk maar een beperkte
capaciteit. Dit is een belangrijk gegeven, vooral wanneer blijkt dat de energievoorziening niet tijdig kan worden
hersteld. [49] .

3.4.1.3 Maatregelen en aanbevelingen
De volgende aanbevelingen worden in overzichtsartikelen, grotere onderzoeken en evaluaties van oefeningen
voorgesteld.

Bouwkunde
Vluchtwegen
Bij gescheiden spoortunnels beveelt de NFPA dwarsdoorgangen om de 244 meter (800 feet) aan. Deze doorgangen
moeten zijn voorzien van brandwerende, zelfsluitende deuren met een brandwerendheid van 1,5 uur. Tunnels moeten
om de 381 meter (1250 feet) voorzien zijn van nooduitgangen (volgens NFPA 130). Deze nooduitgangen bestaan uit een
omsloten trap, die rechtstreeks leidt naar een veilig gebied. [38].
In Hamburg mag de afstand van de vluchtweg naar buiten niet langer dan 300 meter zijn. Voor metrostations geldt deze
afstand tot het perron, bij nooduitgangen geldt de 300 meter tot het bereiken van de nooddeur.
In tunnels is de vluchtweg (breedte 70 - 90 centimeter bij een spoor) in het grint naast de rails of over de railbedding.
Nooduitgangen: trapbreedte minstens 0,80 meter met vast gemonteerde opstapladder voor de hulpverleners (de
nooduitgang heeft een trap voor de vluchtenden en een ladder voor de hulpverleners).
Het blijkt bij oefeningen dat de hulpverleners om tijd te winnen niet de ladder maar de trap gebruiken, vooral als zij
gereedschap, slanghaspels en dergelijke moeten meedragen. Het gevolg hiervan is dat de stroom vluchtenden naar boven
en naar buiten wordt gehinderd door de afdalende brandweerploegen. Geconcludeerd wordt dat dit concept beter kan
worden gewijzigd.
Als er in een tunnel meer nooduitgangen nodig zijn, dan moet minstens een op de twee nooduitgangen zo worden
gebouwd, dat gewonden op brancards naar buiten kunnen worden gebracht. [83].
Voor de Noord/Zuidlijn in Amsterdam worden nooddoorgangen tussen twee tunnelbuizen om de 300 tot 350 meter
aangegeven. 150 tot 175 meter is een veilige zone om te kunnen vluchten uit een met rook gevulde tunnel; bij een
vluchtsnelheid van drie kilometer per uur wordt in drie minuten de veilige zone bereikt.
Als wordt gevlucht via een veilige tunnelbuis dan moet het metroverkeer worden stilgelegd, waarbij de nog in de tunnel
aanwezige metrostellen langzaam naar de volgende stations moeten doorrijden. Nooddoorgangen naar de veilige
tunnelbuis moeten pas vrijgegeven worden wanneer het metroverkeer in de veilige tunnelbuis daadwerkelijk stilligt.
Voorkomen moet worden dat rook zich bij sterke rookontwikkeling verspreidt naar station of naastgelegen tunnel. Door
afzuiging bij de overgang van tunnel naar station moet worden voorkomen dat rook naar het stijgpunt, dus naar de
vluchtroute gaat.[116].

Installatietechniek
Detectie
Gecombineerde warmte- en rookmelding door een infrarode bundel wordt aanbevolen. Ben nauwkeurige calibratie is
nodig, omdat de opeenvolgende zones van verwarmde en niet-verwarmde lucht elkaar afwisselen en detectie van de hete
lucht tamelijk ingewikkeld is. [38].
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Automatische blusinstallaties
Sprinklers en nevelsproeisystemen worden aanbevolen voor ondergrondse rangeerplaatsen en alarm- en blusinstallaties
voor de haltes. [66,71].
Blusmiddelen en voorzieningen
Omdat het in orde brengen van de bluswatervoorziening veel tijd en menskracht kost, zijn in de metrostations
muurbrandkranen noodzakelijk. [82, 83].
Droge blusleidingen moeten overal in de tunnels aanwezig zijn. [66].
De Brusselse metro is uitgerust met een natte bluswaterleiding. De brandkranen, geplaatst om de 40 meter, zijn
aangesloten op de natte leiding.
Een afwateringsinstallatie met bemalingspompen op de laagste punten is onontbeerlijk om het bluswater op te vangen.
[38].
Ventilatie
In de Verenigde Staten moet volgens NFPA 130 de capaciteit van de ventilatiesystemen de luchttemperatuur op de
vluchtwegen tot maximaal60° C kunnen beperken.
De aanvoer van zuivere lucht in de vluchtwegen moet verzekerd zijn.
Ventilatoren moeten minstens een uur kunnen werken bij een temperatuur van 148,8° C (300° F).
Aanbevolen wordt bij brand de luchttoevoer te versnellen tot minstens 2,5 meter per seconde om passagiers te helpen
de goede richting te vinden (U.S. Department of Transport).
In de Parijse metro wordt rookafvoer door de brandweer vereist (doorstroming van 100 m3per seconde/per kilometer
tunnel) met ventilatoren bestand tegen 400° C gedurende twee uur.
In de metro van Warschau is de luchtverversing omkeerbaar en zijn ventilatie-installaties geinstalleerd op gelijke
afstanden van de metrostations.
In Charleroi zijn in de tunnel om de 50 meter openingen van 30 centimeter die in verbinding staan met de buitenlucht.
De brandweer van Charleroi heeft omkeerbare motorventilatoren in gebruik en kan afhankelijk van de plaats van de
brand rook afzuigen of lucht inblazen. [38].
Gebruik noodrem

De inzet van de brandweer bij ondergrondse branden is qua tijd beperkt, redding van alle passagiers bij een brand in een
ondergrondse tunnel is zeer onwaarschijnlijk. Daarom worden technische veranderingen aanbevolen om te garanderen
dat een brandende (metro-) trein niet in de tunnel kan stoppen (bijvoorbeeld noodremonderbreking). [71,82,83].
In de Hamburgse ondergrondse heeft men een noodremuitschakelaar die het de machinist mogelijk maakt ook na
inwerkingstelling van de noodrem, door te rijden naar het volgende station. De technische uitvoering hiervan was
eenvoudiger dan het overtuigen van de autoriteiten van de noodzaak van deze maatregel. De machinist moet over de
treintelefoon de controlekamer op de hoogte brengen die direct de brandweer waarschuwt, die de melding met de
hoogste prioriteit behandelt. Hierdoor worden kostbare minuten gewonnen. Loos alarm wordt op de koop toegenomen.
[2] .
Signalering
De nooduitgangsignalering moet worden verbeterd. Orientatie is een probleem in uitgestrekte stations en
tunnelsystemen. Trappenhuizen en gangenstelsels zijn vooral bij ondergrondse verkeersknooppunten zeer ingewikkeld,
zodat zelfs in een normale situatie passagiers de weg kwijtraken.
Bij lichte rook zijn de bordjes op hoofdhoogte al moeilijk te herkennen, daarom wordt een bewegwijzering voor
noodgevallen op grondhoogte aanbevolen. Ben voorstel is om bij nieuwbouw een lint van gekleurde doorzichtige
glastegels in de bodem in te bouwen, die aan de onderkant kunnen worden verlicht. [82, 83].
Haack pleit voor lichtgevende en reflecterende markeringen op de reddingsweg en vluchtwegsignalering. [66].
Energievoorziening

Elektrische kabels (voor verlichting, tractie, signalering) mogen bij hitte geen vlarnmen vormen en moeten zo weinig
mogelijk rook ontwikkelen.
Metrostation Chatelet in Parijs heeft synthetische kabels die bestand zijn tegen een temperatuur van 1400° C.
De kontaktrail van de metro van Warschau heeft een bekleding van niet-ontvlambare glasvezel en de voedings- en
terugvoerkabels hebben een uitwendige koker van niet ontvlambaar materiaal.
In Belgie worden kabels zonder halogeen gebruikt. Branduitbreiding via de kabels wordt voorkomen door op
regelmatige afstanden brandwerende zones te maken. Kabels voor veiligheids- en hulpnetten zijn van niet-ontvlambaar
materiaal gemaakt.
De Franse metro gebruikt laagspanningskabels bestand tegen temperaturen van 1400° C. Zij vormen bij 600° C een
beschermende buitenlaag door verkoling.
De NFPA adviseert voor de elektrische installaties in NFPA 130 dat alle materieel een uur lang weerstand moet bieden
aan een temperatuur van 500° C zonder dat ontvlamming kan optreden.
Vitale kabels moeten voldoen aan norm I.E.E.E. 383-74 voor kabels van kerncentrales. [38].
Aardingsstangen (en aanvullend vaste nood-aardlekschakelaars) moeten aanwezig zijn. [66].
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Verlichting
Noodverlichting moot een vermogen van 2,69 Kilowatt of meer hebben (NFPA).
Belgische metrotunnels zijn permanent verlicht. Bij een storing wordt de veiligheidsverlichting automatisch aangezet en
een uur kan blijven werken. [38].
Communicatie
Zorg voor betrouwbare communicatie tussen de brandweer onderling en met het commandocentrum. [71].
Huidige verbindingsmiddelen van de Hamburgse brandweer zijn voor ondergrondse brandbestrijding onvoldoonde
betrouwbaar. Daarom wordt in de Hamburgse metro een speciaal radiosysteem met kabels geinstalleerd, dat ook door de
brandweer kan worden gebruikt. [82, 83].
De aanleg van radiozendinstallaties moot overwogen worden. [66].
Hulpverlening
Railwagens voor grote draaglasten mooten ter beschikking staan. [66].

Installatietechniek - Voertuigen
Basiseisen voor de brandbeveiliging voor railrijtuigen zijn voor Duitsland in DIN 5510 'Vorbeugender Brandschutz in
Schienenfahrzeugen' opgenomen. Daarnaast mooten ook de volgende instellingen en installaties overwogen worden.
Detectie
Brandmelders op plekken waar gemakkelijk brand ontstaat (motor, wielassen).
Automatische blusinstallaties
Automatische blusinstallaties (bijvoorbeeld CO2) in motorruimten en electrische ruimten (bijvoorbeeld onder de vloor)
aanleggen. [66].
Blusmiddelen en voorzieningen
Bestrijden van de brandhaard aan de bron door het installeren van sprinklerinstallaties in de reizigerstrein (zoals in de
nieuwe rijtuigen van de Hamburgse Hochbahn AG). [19,66].
In rijtuigen zijn branden onder de vloor vanwege het isolatiemateriaal in het algemeen mooilijk toogankelijk. Het blussen
van branden onder de vloor moot worden geoofend. Neerklapbare geluidsisolatie aanbrengen ter vergemakkelijking van
blussen onder de vloor van de wagons. [66].
Energievoorziening
Uitvooring van de rijtuig-electronica in zwakstroom. [66].

Inventaris - Voertuigen
(Bekleding s)materialen
Bij branden met een technische oorzaak in het onderstel van de metro wordt in het algemeen door het uitschakelen van
stroomtoovoor de brandintensiteit verminderd. Als de brand niet met (blus)middelen wordt gedoofd, duurt het meestal
lang tot de passagiersruimte is bereikt. Als deze eenmaal bereikt is, verplaatst het vuur zich snel. Als de brand niet in het
onderstel maar in passagiersruimte begint (vaak door grove slordigheid of brandstichting) moot de brand in de beginfase
snel geblust worden, anders is de kans groot dat het treinstel snel uitbrandt. [83].
Veelgenoomde aanbevelingen zijn:
- vermindering van het gevaar van brandstichting door gebruik van mooilijk brandbaar materiaal in het meubilair van de

wagons; [38, 71].
- testen en evalueren van materiaal dat gebruikt wordt in rijtuigen, met speciale aandacht voor hun rook, brandbaarheid

en toxische eigenschappen;

- verwijderen of voor brand beschermen van materiaal dat gemakkelijk in brand raakt; [64].
- verwijderen of afschermen van technische brandhaarden bij rijtuigen; [71].
- voorkomen dat brand door de vloorconstructie heen doorslaat naar de binnenkant van de voortuigen;
- voortuig brandwerend te maken (zo lang als nodig is voor ontruiming in de moeilijkste omstandigheden, zie NFPA

103);
- extra aandacht schenken aan installaties die vloor ingaan, in het bijzonder de airconditioning;
- elektrische kabels en leidingen dichtbij een eventuele bron van brand (motoren, stroomtoevoer voor aandrijving,

schakelaars, relais, enz.) mogen geen brand verspreiden en mooten stand houden bij brand, zodat een trein met
problemen een station kan bereiken. Rook van brandende kabels mag geen dichte en bijtende rook veroorzaken om
schade aan de elektronische apparatuur te voorkomen; [38].

- vermindering op lange termijn van de vuurbelasting van de rijtuigen. [71].
De eisen die gesteld worden aan de brandveiligheid van de wagons kunnen strijdig zijn met andere eisen, zoals gewicht
van de wagons, geluids- en warmte-isolatie, energiegebruik en passagierscomfort. Hierbij mooten afwegingen worden
gemaakt, waarbij de kosten-baten een rol spelen. De ontwikkeling van een economisch bruikbaar
brandbeveiligingsconcept is nodig. [71].
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Ais voorbeeld van toepassing worden hier de maatregelen bij brand in de metrotreinen van de Hamburgse ondergrondse
beschreven.
De nieuwste generatie rijtuigen is met een automatische blusinstallatie uitgerust en beschikt over een spreekverbinding
tussen machinist en passagiers.
De metrotreinen moeten zo gemaakt zijn dat bij brand de volgende halte kan worden bereikt. De bouw en ligging van de
leidingen moet dit mogelijk maken. De passagiers moeten deze rit zo ongeschonden mogelijk doorstaan. Daartoe wordt
in de rijtuigen uitsluitend materiaal toegepast dat brandwerend is, geen giftige gassen ontwikkelt en niet smeltend naar
beneden drui pt.
De metrotreinen zijn zo gebouwd, dat er minstens 8 minuten voorbij gaan voordat zich een volledige brand kan
ontwikkelen. Dit is voldoende om de volgende halte te halen en de metrotrein te ontruimen. [2] .

Interne organisatie en gebruik
Bedrijfshulpverlening
Verbetering van de alarmeringsprocedures tussen de vervoersmaatschappij en de brandweer.
Betere coOrdinatie en communicatie op een continue basis tussen vervoersautoriteiten en de brandweer.
Opvoeren van de training van het personeel om hun optreden in noodgevallen te verbeteren. [64].
Opstellen en testen van een veiligheidsconcept door de brandweer samen met het vervoersbedrijf. [71].
Herziening van de noodprocedures om te voorkomen dat metrotreinen met passagiers worden ingezet in noodgebieden
met rook en vuur. [64].
Toezicht
Meer veiligheidstoezicht door een onafhankelijk overheidsagentschap is nodig. [64].
Ontruiming/redding
In de eerste tien minuten staan de metroautoriteiten er alleen voor. Metromedewerkers moeten zorgen voor de
ontruiming van het ondergrondse gebied. [82, 83].
Communicatie/voorlichting
Verbetering van de aanwijzingen 'hoe te handelen in noodgevallen' voor het publiek. [64].

Hulpverlenende diensten
Organisatie
Het duurt (zelfs in gunstige omstandigheden) minimaal tien minuten vaar de brandweer grip op de situatie krijgt. Direct
contact tussen controlekamer metro met de leiding van de brandweerinzet betekent waardevolle tijdwinst. [82,83].
In de Hamburgse metro is een aanvalsplan ontwikkeld op basis van ervaringen in het buitenland en een brand in station
Altona. Het hele beveiligingsconcept werd in een tweetal oefeningen (een trein brandend op een station en een trein
brandend in een tunnel) getest. [82,83].
Uitrusting
Adembeschermende middelen zijn vooral bij branden in tunnels belangrijk. Brandweerpersoneel moet buiten de normale
training, meer in het gebruik hiervan worden getraind. [82,83].

Een goed inzicht van brandbeveiligingsmaatregelen in een metrosysteem kan men vinden in publicaties over de
Hamburgse metro. In het 80-jarig bestaan van de Hamburgse ondergrondse zijn er geen grote ongelukken gebeurd.
Misschien geluk of toereikende preventieve maatregelen die in het verleden zijn getroffen. Enkele van die maatregelen,
die veel gebieden omvatten, zijn:
- technische verzekering tegen botsing van metrotreinen;
-voortdurende controle van de toestand van de rijtuigen, sporen, bruggen en andere bouwwerken;
-ingebouwde brandveiligheid bij haltes;
- vermindering van de vuurbelasting in de rijtuigen en constructieve maatregelen ter verhindering van systeemeigen

branden. De laatste tijd ook installatie van automatische blusinrichtingen. [2].
Albert en Julga geven veel informatie over de verschillende noodscenario's, communicatie, scholing van brandweer en
metropersoneel, de inzet en de te nemen maatregelen bij verschillende incidenten in de Hamburgse metro. [2,82,83].

3.4.2 ONGEV ALLEN IN ME1ROTUNNELS
Metrosystemen kunnen, vergeleken met de risico's in het wegverkeer, als relatief veilig gekarakteriseerd worden. Een
zeker risico blijft altijd aanwezig. Omdat passagiers groepsgewijs worden vervoerd kunnen bij een calamiteit meerdere
personen tegelijkertijd betrokken raken.
De voomaamste risico's liggen bij treinongelukken en brandsituaties. Drie hoofdcalamiteiten zijn te onderscheiden:
- kop-staartbotsing van twee metrostellen;
- ontsporing van een metrotrein, wat in een dubbelsporige tunnel tot een calamiteit kan leiden;
- brand in een voertuig. [116].
De werking van verschillende beveiligingsmaatregelen bij de eerste twee scenario's wordt beschreven voor de
Noord/Zuidlijn in Amsterdam.

44



3.4.2.1 Maatregelen

Bouwkunde
Lay-out ,

Twee tunnelbuizen enkelspoor zijn iets veiliger dan een tunnelbuis dubbelspoor. Het aanleggen van twee enkelsporige
tunnels heeft een aantal voordelen voor de veiligheid. Het voorkomt frontale botsingen bij ontsporing. Een ongeval in de
ene buis heeft geen invloed op de andere buis. De tweede buis is te gebruiken als veilige plaats om naar toe te vluchten.
Een vluchtweg naar de tweede buis is gemakkelijker te bouwen dan een vluchtweg naar boven. [116] .
Enkelspoortunnels bewerkstelligen dat ontsporingen niet kunnen leiden tot botsing met tegemoetkomende treinen. Een
veilig baanontwerp met begrensde maximale rijsnelheid zorgt voor het voorkomen van ontsporing.
Mocht ondanks het veilige baanontwerp de metro toch ontsporen, dan zorgt het Automatisch Treinbeveiligings Systeem
(ATB) voor het laten stoppen van de achtervolgende trein. Indien geen brand uitbreekt zal de situatie minder
levensbedreigend zijn en kunnen de passagiers door de tunnel worden geevacueerd. Ook de hulpdiensten komen via de
tunnel. [116] .

Installatietechniek
Detectie
Botsing op een tracedeel wordt voorkomen door het Baanbeveiligingssysteem (blok-beveiliging). Ais een sein wordt
genegeerd, grijpt de ATB in en komt de trein tot stilstand. Dit wordt gecontroleerd vanuit de Centrale Verkeersleiding
(CVL). De ATB kan bij uitval ook lokaal worden bediend. Bij uitval van het bloksysteem en de ATB zorgt noodvoeding
ervoor dat beide beveiligingssystemen nog minimaal twee uur werken. [116] .
De metro van Hong Kong heeft een automatisch treincontrole systeem met blokbeveiliging. Het systeem wordt bediend
vanuit de centrale verkeersleiding, waar de centralist iedere beweging van de metrostellen kan controleren en regelen.
Het treincontrolesysteem kent drie standen voor de machinist: automatisch, handmatig en beperkt handmatig.
Automatisch: de trein rijdt automatisch op zo'n snelheid dat trein tijdig kan stoppen voor de voorafgaande trein en voor
een metrostation. Ais de trein harder rijdt dan de maximale snelheid treedt de noodrem in werking.
Handmatig: de machinist neemt de rol van het automatische treincontrole systeem over. Ook hier geldt: als de trein
sneller rijdt dan de maximale snelheid treedt de noodrem in werking.
Beperkt handmatig: de treinmachinist bestuurt de metrotrein zelf. Alleen moet hiervoor toestemming worden verleend
door de metrotreinbeheerder en moeten de exacte details over de besturing worden overeengekomen.
De maximale snelheid is 22 km/u.; bij overschrijding stopt de trein automatisch.
De machinist moet alert blijven en altijd in staat zijn te stoppen bij obstakels op de rails. [86]
In Hong Kong werd een metrotrein van acht wagons door een technisch mankement gesplitst. De voorste vijf wagons
reden verder naar het volgende metrostation en de drie laatste wagons bleven in de tunnel achter. De 283 passagiers
moesten 350 meter naar het volgende station lopeno De ontruiming verliep zeer ordelijk en gecontroleerd; er werden
geen verwondingen gerapporteerd.
De volgende aanbevelingen werden gedaan:
Het ontwerp van de metrocabine is zodanig dat de treinmachinist weinig zicht heeft op wat er achter hem gebeurt. Dit
leidde er toe dat alleen het voorste deel van de metrotrein verder reed, zonder informatie over de achterblijvers. Er
waren wel aanwijzingen waaruit de machinist had kunnen concluderen dat een deel van het treinstel was achtergebleven.
Deze aanwijzingen lagen buiten de ervaringen van de treinmachinist en het personeel van de verkeersleiding. Na het
ongeval werd daarom een "indicator" in de cabine geinstalleerd, zodat de machinist ziet dat een deel van de trein
achterblijft. Voor andere storingen achter de rug van de machinist moeten flOgoplossingen worden gevonden, en
speciaal voor het geval dat de "pantograaf' (stroomafnemer) gedeeltelijk is beschadigd. [86]
Communicatie(middelen)
Het probleem bij het ongeval in Hong Kong was, hoe de passagiers in de achtergebleven trein op de hoogte te brengen
van hun situatie. Er wordt een nieuw radiosysteem geinstalleerd, waarmee de verkeersleiding aankondigingen in de trein
kan doen. Alleen werkt het systeem Diet in het beschreven geval, omdat dan iedere wagon apart met een antenne zou
moeten worden uitgerust.
Het hoofd van de controlekamer besloot dat het een "Major Incident" betrof en dat de procedure hiervoor in werking
moest worden gesteld. Daar er echter geen gewonden waren, werden de hulpdiensten Dietgealarmeerd.
Om in vervolg de hulpdiensten bij alle ongevallen met mogelijke gewonden wel te alarmeren, zijn de procedures
herschreven. Verder worden voor de communicatie alleen radioverbindingen gebruikt. [86]
Gebruik noodrem

Ais bij vandalisme en bij brand aan de noodrem is getrokken, kan de treinbestuurder op de Noord/Zuidlijn de trein laten
doorrijden. Zo kan stilstand in de tunnel in tijd worden beperkt.
Ais ondanks de beveiliging toch een ongeluk plaatsvindt en dit tot slachtoffers leidt, moeten die door de hulpdiensten
gered worden. Deze ontruiming zal plaats vinden via de betreffende tunnel. Bij het ontstaan van rook treedt het scenario
voor brand in werking. Ais passagiers via nooddoorgangen vluchten naar de andere tunnel kan de CVL het treinverkeer
in deze andere tunnel stilleggen. [116] .
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Interne organisatie en gebruik
Bedrijfshulpverlening
Bij calamiteiten alanneert het Brusselse metrobedrijf STIB de hulpdiensten (de brandweer en de ambulances). De STIB
blijft zelf verantwoordelijk voor de passagiers.
Het rampenplan van de STIB bevat algemene en bijzondere maatregelen bij incidenten en ongevallen.
Maatregelen bij melding van een ongeval:
- stilleggen van het treinverkeer;
- oproepen van hulpdiensten;
- markeren en afsluiten van het rampgebied;
- uitschakelen van de elektriciteitsvoorziening voor de treinen en controle hierop door het maken van een aarde-

verbinding;

- het opzetten van het eerste rampencoordinatiecentrum, waar alle verbindingen van de STill zijn geconcentreerd en
hulpverleners worden ontvangen.

Ais de exteme hulpdiensten arriveren wordt de leiding van de inzet overgenomen door de brandweercommandant. Deze
is verantwoordelijk voor de organisatie van de hulpdiensten, de coordinatie van de technische en medische teams.
Voor gebieden waarvoor de STIB specifiek verantwoordelijk is (rails; energievoorziening; treinmaterieel) heeft de STIB
een ongevalsmanager aangewezen, die verzoeken uitvoert van de bevelvoerder van de rampenbestrijding. Procedures
zijn hiervoor uitgewerkt.
ledereen die werkt bij de STIB wordt getraind en worden er oefeningen georganiseerd. [41].
Direkte maatregelen van de Berlijnse metro-bedrijven:
- alannering van de Berlijnse brandweer via de direkte verbinding. Bij deze alannering moet duidelijk worden welk

trefwoord "treinongeval" of "brand metrotunnel" van toepassing is en kan het uitrukken en de aanrijroute worden
bepaald;

- uitschakelen van de metro-stroomvoorziening in de zone van de (brandweer)inzet, inc1usief de twee aangrenzende
metrostations. Zo mogelijk moet de betreffende trein naar een station rijden;

- centrale commandopost van de brandweer op de hoogte stellen van de stroomuitschakeling;
- het sturen van een metro-vertegenwoordiger naar de commandopost van de brandweer. [16].
Bij een ontsporing van een metrotrein op 13 januari 1982 in een tunnel in Washington, DC, werden een aantal
problemen geconstateerd.
Metropersoneel (leidinggevenden, railbewakers, metrobestuurders) is onvoldoende getraind voor optreden in
noodsituaties. De stroomvoorziening voor de aandrijving van de metrostellen is na het ongeval niet goed gecontroleerd.
De procedures voor het evacueren van passagiers en de (technische) voorzieningen moeten beter. [107].
Ontruiming/redding
Ais een trein stilstaat in een tunnel tussen de stations, is de volgende trein nog niet bij het station aangekomen. Deze
trein kan doorrijden naar het station en daar stoppen. De passagiers kunnen met de roltrappen het station verlaten.
Ais er tussen de gestopte trein in de tunnel en het station nog treinen aanwezig zijn, dan moeten deze terugrijden naar
het station. (In de eerste fase Noord/Zuidlijn).
In de tweede fase van de Noord/Zuidlijn is het treinverkeer verdubbeld en kan bij een stop van een trein in een tunnel de
volgende trein het metrostation al hebben verlaten. Het blokbeveiligingssysteem met ATB zal deze trein laten stoppen
ter voorkoming van een kop-staartbotsing. De achterste trein zal terugrijden naar het station. Pas in het uiterste geval
kunnen de passagiers lopend de trein verlaten. [116].

Hulpverlenende diensten
Organisatie
Birth en Kleinfeld geven een gedetailleerde beschrijving van het brandweerinzetplan voor noodgevallen in de metro van
de Berlijnse brandweer. In de werkaanwijzing voor ondergrondse verkeersobjecten van de 'V-Bahn' (metro) van de
Berlijnse brandweer zijn maatregelen opgenomen voor treinongevallen en branden in metrotunnels. Bij treinongevallen
wordt veel aandacht geschonken aan de medische inzet. [16].
Maatregelen voor de centrale commandopost van de brandweer:
- alannering van het brandweerpersoneel van de diensten die vermeld staan in de werkaanwijzing en het doorgeven van

de aanrijroute;
,

- informeren van de technische dienst;
- brandweerploegen moet zo snel mogelijk hun plaats bij de nooduitgangen dichtbij brand/ongeval worden gewezen.

[16].
Door regelmatig grote rampenoefeningen uit te voeren, moet de bevelvoerder ter plaatse in staat zijn de
reddingswerkzaamheden te coordineren en de inzet effectief te leiden. [107].
Uitrusting
De verbindingen voor het brandweerpersoneel zijn onvoldoende. Er is een raillorry nodig om zwaar reddingsmatereel
naar de plaats van een ongeval te transporteren en slachtoffers af te voeren. [107] .

46



3.5 FlETS- EN VOETGANGERSTUNNELS

Voor deze tunnelsoort is alleen informatie gevonden over sociale onveiligheid. Voor maatregelen tegen brand wordt
verwezen naar het algemene hoofdstuk over brand in tunnels. (Zie 3.1.1)"

3.5.1 SOCIALE ONVEILIGHEID IN FlETS- EN VOETGANGERSTUNNELS

3.5.1.1 Aigemeen
Fietstunnels en voetgangersonderdoorgangen worden door veel mensen als onveilig ervaren. Men is bang om daar lastig
gevallen te worden en ook bang voor beroving en geweld. De aanleg van tunnels zou indien mogelijk moeten worden
vermeden, maar soms is dit noodzakelijk gezien de verkeersveiligheid en een snelle verkeersafwikkeling. Tunnels en
viaducten staan hoog op de 'enge plekken' -kaart. Ook de verkeerssituatie in de tunnels kan aanleiding geven tot
onveiligheidsgevoelens. [162].

3.5.1.2 Oorzaken en gevolgen
Een aantal aspecten die (gevoelens van) onveiligheid beinvloeden en die kunnen leiden tot het mijden van een tunnel
worden hieronder besproken.
Verkeersonveiligheid
De dreiging die kan uitgaan van grote groepen (bijvoorbeeld geen doorgang geven aan anderen) kan tot rnijdingsgedrag
aanleiding geven. Ook snelheidsverschillen kunnen als bedreigend worden ervaren (sportfietsers, brommers, grote
hellingspercentages). Speelsheid van jongeren ervaren sommigen als bedreigend. Mensen die hier last van hebben gaan
of met de auto of mijden de tunnel tijdens de 'drukke' uren. [90] .
Het is aannemelijk dat gemengd gebruik van een tunnelbuis door zowel bromfietsers, fietsers als voetgangers over niet
gescheiden weggedeelten en in twee rijrichtingen, aanleiding kan geven tot verkeersonveilige situaties, conflicten en
zelfs ongevallen. [161].
Subjectieve onveiligheid

Het betreft hier persoonlijk gevoelde dreiging in situaties waar sprake is van weinig publiek. Men zal de tunnel mijden
als men denkt dat het rustig is, maar niet als het druk is. [90] .
In de Binckhorsttunnel in Den Haag bleek het aantal mensen met klachten over de sociale veiligheid op rustige tijden
veel hoger te liggen (36%) dan tijdens de spitsuren (16%). [162] .
Andere invloeden
Lange smalle tunnels zullen gemeden worden door mensen met c1austrofobie.
Bij 2 rijbanen van ieder 2 m. breed zal bij pech de besehikbare ruimte minder worden. Grote snelheidsversehillen leiden
ertoe dat men bij passeren op de andere weghelft kan komen.
Bij een eombinatie van roltrap en fietsmogelijkheid kan men aan het eind van de trap geeonfronteerd worden met
fietsers die met een grote snelheid naar beneden komen.
Deze verkeersonveilige situaties kunnen aanleiding zijn om de tunnel te mijden.
Als de helling overwonnen wordt met een trap zal het gebruik voor bepaalde groepen (ouderen) onmogelijk worden.
[90] .
Liften en roltrappen zorgen voor tijdverlies en ongemak (afstappen). Bovendien zijn het dure, storingsgevoelige
installaties. Maar men kan de steilte van de (overblijvende) helling ermee verrninderen en/of de lengte van de tunnel.
Het hoogteversehil hoeft niet op eigen kracht te worden overwonnen, wat als een voordeel kan worden besehouwd.
Overwegingen als de beschikbare ruimte en de plaatselijke omstandigheden kunnen voor de inzet zwaarwegende
argumenten zijn. [161].

3.5.1.3 Onderzoek
In Zwolle is onderzoek gedaan naar de invloed van een renovatie op de ervaring van veiligheid en de gebruiksintensiteit
van een voetgangers- en fietstunnel.
De volgende maatregelen heeft men genomen: fleuriger kleurgebruik; toepassing van optische trues waardoor de tunnel
en tunnelmonden 'ruimtelijker' lijken; verbetering van het uitzieht en de overzichtelijkheid; uitbreiding van verlichting
en ingrepen in de beplanting.
Er is sprake van een toegenomen gevoel van (subjectieve) veiligheid, met name onder vrouwen, maar er blijven toch
onveiligheidsgevoelens bestaan door het ontbreken sociale eontrole. Veiligheidsgevoelens door verbetering van de
verlichting zijn toegenomen. In de verlichting op de toevoerwegen is echter nauwelijks verbetering gekomen. Zo
ontstaat er een overgangszone die als storend wordt ervaren (men moet wennen aan het versehil in liehtintensiteit).
[160].

3.5.1.4 Aanbevelingen en maatregelen
Om de problemen rond criminaliteit en sociale (on)veiligheid aan te pakken heeft men in de loop der tijd veel
strategieen toegepast. In het algemene hoofdstuk over sociale veiligheid zijn een aantal van die strategieen beschreven.
Ze richten zich voor een groot deel op de omgeving en de omstandigheden waaronder misdrijven gepleegd worden.
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Niet alleen de concrete, objectieve misdaad, maar ook de beleving van de omgeving met allerlei subjectieve gevoelens
speelt een belangrijke rol bij sociale veiligheid.
Een groot deel van de maatregelen, die de subjectieve ervaring van onveiligheid wil verbeteren, richt zich op het
aanpassen van de sfeer van de bebouwde omgeving. Ze hebben voomamelijk betrekking op bouwkundige, ontwerps- en
inrichtingsaspecten van de ruimte en het onderhoud ervan. Deze maatregelen bepalen voor een groot deel hoe de ruimte
wordt ervaren.
Eerst worden de strategieen van Clarke behandeld voor zo ver ze van toepassing zijn en vervolgens komen bouwkundige
maatregelen aan de orde.

Target hardening
De fysieke kwetsbaarheid van het doelwit is groot bij toepassing van glas en andere vandalismegevoelige materialen.
Door goede vormgeving van kwetsbare elementen kan vandalisme verminderen.
Lichtarmaturen buiten bereik van vandalen plaatsen.
Afstemming van de materiaalkeuze van wanden op het bestrijden van graffiti en vandalisme door:
- gebruik van sterk en gemakkelijk vervangbaar materiaal;
- toepassing van harde wandmaterialen en
- anti-graffiti coating op kwetsbare wanden. [162].

At1eiden van overtreders
Opname van tunnels in een bestaande en relatief drukke doorgaande route met een zekere concentratie van gebruikers
verdient voorkeur. Als er veel mensen langskomen zal er niet zo snel iets gebeuren: sociale controle! [162].

Formeel toezicht
Zichtbare aanwezigheid van politie (of andere min of meer officiele bewakers, zoals parkeerwachters) vergroot het
veiligheidsgevoel. [90].
Toezicht kan worden overwogen buiten de bebouwde kom, op afgelegen plaatsen, bij een slecht aangeschreven
horecagelegenheid of bij een lage gebruiksfrekwentie (surveillance of controle via monitoren). De effectiviteit moet
aannemelijk zijn (regelmatig zichtbare controleurs) en ingrijpen op korte termijn mogelijk maken. [161].
Er moeten goed waameembare alarmeringsmogelijkheden zijn. [90, 161].
Toezicht via camera's en visueel contact met ander verkeer bevorderen de veiligheid. [90].
In de Tweede Heinenoordtunnel zijn noodknoppen aangebracht om in contact te kunnen komen met de tunnelbeheerder.
Een camerasyteem inspecteert de tunnel vanuit de continu bemande verkeerscentrale op elk gewenst moment. [156].

Toezicht vanuit de omgeving
Daadwerkelijke en voelbare aanwezigheid van mensen maakt een tunnel veiliger. Integreer de tunnel in de
woonomgeving en zorg voor voorzieningen in de onrniddellijke nabijheid. [162].
Zorg voor goede zichtbaarheid vanuit de woonomgeving en vanaf het toegangsgebied op de hele tunnelbuis.
Belangrijke maatregelen zijn:
- overzichtelijke indeling van het toegangsgebied;
- verwijzingen naar de tunnel via bewegwijzering;
- continui'teit in de route door vorm-, kleur- en materiaalgebruik;
- vermijden van hoge, gesloten wanden bij de aanvoerroutes;
- verhogen van de te kruisen weg, waardoor de tunnel minder diep ligt;
- zo min mogelijk bochten;
- zo kort mogelijke tunnelbuis.
Daglicht en kunstlicht
Laat zoveel mogelijk daglicht door dakopeningen naar binnen komen. Zorgvuldige locatie en vormgeving van de
verlichting (lichtsterkte overdag rninimaall00 Lux, 's nachts rninimaal50 tot 100 Lux) is nodig. Extra verlichting bij
entree om de overgang van buiten naar binnen regelmatig te laten verlopen [162].
Betrokkenheid / verantwoordelijkheid
Situeer de tunnel binnen de invloedssfeer van de omwonenden.
Schep duidelijkheid over verantwoordelijkheid voor onderhoud en beheer.
Vergroot de betrokkenheid van de gebruikers door ze te betrekken bij de planvorming.
Vergroot de participatie van gebruikers bij het beheer (bijvoorbeeld: adoptie van tunnel door een school). [162].

Verwijderen van het doelwit
De tunnel zal gebruikt worden door kwetsbare groepen zoals ouderen, vrouwen en kinderen.
Tunnels moeten op routes met noodzakelijk gebruik zoveel mogelijk vermeden worden. Altematieve routes beschikbaar
stellen. [162].
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Wegnemen van de prikkels
Kans op graffiti en vandalisme verminderen door regelmatig onderhoud en snel herstel van schade.
Goede toegankelijkheid van de tunnel voor onderhoudsdienst. [90, 161, 162].

Bebouwde omgeving
Attractiviteit van de omgeving
Toeleidingsroute en entree mooten uitnodigend zijn en niet tot overbodig omrijden of -lopen aanleiding geven. [161].
Verkorting van de subjectieve afstand door goode overzichtelijkheid. Het eind van de tunnel moot vanaf het begin te
zien zijn; hoeken en nissen moeten worden vermeden; de maatvoering mag niet de indruk wekken te laag en te nauw te
zijn. [161, 162].
Gevoel van opgeslotenheid beperken door zo kort mogelijke verblijfsduur. Zorg voor goede toegankelijkheid en zo kort
mogelijke tunnel. [161, 162].
Vergroting openheid en ruimtelijkheid door goede afmetingen en verlichting (voldoende vrije doorrijhoogte, voldoende
breedte van voet- en fietspad, rekening houden met passeren). [162].
Sfeer wordt mede bepaald door esthetische aspecten, zoals vormgeving, decoraties, lichte kleurstelling en goed
onderhoud. [161, 162]. Lichte wanden en een goode verlichting, ingangen met veel glas. [156].
Beperking van de geluidsoverlast door isolatie. [161, 162].
Vergroting gebruiksfrequentie door integratie van voetgangers en (brom)fietsers en eventueel auto's. [162].
Gebruik korte taluds en voorkom abrupte overgangen. [162].
Goede ventilatie is nodig. [162].
Verkeersveiligheid
Een voldoende ruime opzet van de door beide richtingen beschikbare rijstroken om piekuren te kunnen opvangen. Snelle
en langzame tweewielers scheiden. [90] . Rekening moet worden gehouden met de rijsnelheid, de leeftijd van de fietser,
sociaal gedrag van groopen fietsers (bijv. scholieren), passeerfrequentie, obstakelvrije ruimte naast het fietspad. Bij
fietsvoorzieningen in twee richtingen, die ook door brommers zullen worden gebruikt, moot met een aanzienlijk ruimere
maatvoering gerekend worden. [161].
Aandacht besteden aan de verkeersmentaliteit via educatie en/of voorlichting. [90].
Het wegdek moet zo vlak mogelijk zijn voor de stabiliteit van de fietsers, voldoende stroef voor het remmen en vrij zijn
van condens en lekwater. [161].
Het verdient voorkeur om de aanleg van (brom)-fietsvoorzieningen voor gebruik door twee rijrichtingen zoveel mogelijk
te verrnijden, omdat dit de kans op conflicten vergroot Kiest men toch voor twee rijrichtingen dan moet men een
overrijdbare visuele middenmarkering aanbrengen. [161].
Bij ontbreken van een fysieke scheiding tussen het fiets- en voetgangersgedeelte kan men een kleurverschil in het
wegdek aanbrengen. Nadeel kan zijn dat de tunnel hierdoor optisch nauwer lijkt, vooral bij een donkere kleurstelling.
[161].
Verlichting
Men maakt onderscheid tussen rijzicht (nodig om de rijtaak veilig en comfortabel te kunnen uitvoeren) en stopzicht
(nodig om veilig tot stilstand te kunnen komen). Aanbevolen wordt het verlichtingsniveau relatief hoog te maken. De
kans op verblinding door brommers wordt hierdoor kleiner. Ook een goode lichtspreiding is belangrijk, om te
voorkomen dat er donkere plekken ontstaan. Vanwege de sociale veiligheid moet de verlichting herkenning van
gezichten van tegenliggers mogelijk maken op een afstand van vijf a tien meter. [161].

Bij de hellingen moet men rekening houden met comfort en veiligheid, tegenliggers, inhalen, bromfietsen, daalsnelheid,
hoogteverschil, remweg. [161].
Bij voorkeur hellingen en geen trappen om snelle doorgang mogelijk te maken.
Als trappen onvermijdelijk zijn, moot men aandacht schenken aan de verhoudingen tussen op- en afstap; bij roltrappen
zorgen voor continu gebruik. [162].
Roltrappen en liften zijn de meest kwetsbare en storingsgevoelige elementen van de tunnel.
Roltrappen mogen niet te steil zijn. De liften mogen niet het gevoel geven opgesloten te zitten. Open ontworpen liften
voorkomen claustrofobische angsten, maar kunnen weer leiden tot hoogtevrees. Trappen en liftbordessen moeten
overzichtelijk zijn en niet het gevoel geven in een donker gat af te dalen. Nissen en donkere hoeken moeten worden
vermeden.
In verband met storingen en efficiency is het aanbrengen van meerdere roltrappen en liften te overwegen. De
voorzieningen moeten veilig functioneren, noodknoppen moeten goed zichtbaar en gemakkelijk te bedienen zijn. [161].
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4 GEBOUWEN MET EEN PUBLIEKSFUNCTIE

4.1 ALGEMEEN

De algemene informatie over gebouwen met een publieksfunctie is te vinden in hoofdstuk 2. De algemene literatuur gaat
vee1al impliciet uit van die gebouwen waar grote hoevee1heden mensen aanwezig zijn. Deze literatuur beschrijft voor
een belangrijk deel de situatie in Japan, waar men het verst gevorderd is met het bouwen en gebruiken van dit type
complexe gebouwen. Ondergrondse winke1centra met daarmee verbonden parkeergarages bij ondergrondse stations
vormen daarvan een belangrijk onderdeel. De in hoofdstuk 2 beschreven bedreigingen en maatregelen zijn ook hier van
belang.
In dit hoofdstuk komen vooral ondergrondse metrostations en parkeergarages aan de orde. De bij metrostations
behandelde bedreigingen zijn brand, sociale onveiligheid en terrorisme. Bij ondergrondse garages wordt minder over
brand verme1d, maar komen sociale onveiligheid en terrorisme wel aan de orde. Over andere publieksgebouwen is vee1
minder informatie gevonden.

4.2 METROST AnONS

4.2.1 BRAND IN METROST AnONS

4.2.1.1 Oorzaken
Branden in metro stations zijn een steeds terugkerend verschijnsel. Zo waren er tussen 1982-1986 in de metro van Tokio
35 branden, waarvan 23 in gebouwen, 7 in rijtuigen en 5 anders.
Oorzaken in gebouwen: brandstichting 15, sigaret 5, elektrisch 2 en snijbranders 1.
Oorzaken in rijtuigen: brandstichting 2, generator 1, oververhitting 1, motor 1, lagers 1 en stroomverbreker 1.
Oorzaken anders: sigaretten 4 en lassen 1.
In 1986 waren er in de Parijse metro 36 branden: 12 in openbare ruimten, 6 in afvoerkanalen, 6 in verbindingswegen, 6
in rijtuigen, 3 in operationele ruimten en anders 3. [146].
Fennell meldt dat er tussen 1956 en 198846 branden van roltrappen in de Londense ondergrondse geconstateerd
werden. De oorzaken waren: rokersmateriaal32, elektrisch 8, onbekend 5 en frictie 1. [55].

4.2.1.2 Gevolgen van brand
In een onderzoek naar de veiligheidsmaatregelen in vijf grote metrosystemen (Parijs, Brussel, Moskou, Tokio en
Singapore) werd een aantal problemen bij brand geconstateerd. [146].
Rook
De snelle en grote productie van rook en hete gassen in de eerste stadia van de brand maakte het moeilijk de stations te
betreden. Bij de ingang kan een hittebarriere ontstaan. Als een brand zich eenmaal heeft ontwikkeld zijn enorme
operationele, tactische en logistieke problemen voor de brandweer onverrnijdeliJ"k,zelfs als er gedetailleerde
rampenplannen zijn ontwikkeld.
Alarmering brandweer en eerste inzet
Door vertraging in het oproepen van de brandweer konden kleine branden zich tot grote incidenten ontwikkelen
(voordat de brandweer aanwezig was). De inzet moest zich daardoor beperken tot het bedwingen van de brand.
Snelle detectie en vroege blussing door metropersoneel is noodzakelijk om snelle brandverspreiding tegen te gaan, maar
dan moet de brandweer ook meteen gealarmeerd worden.
Lokaliseren van de brand
Het is moeiliJ"kom de plaats van de brandhaard te lokaliseren als gevolg van de hoge plaatselijke temperaturen en
dichte, bijtende rook. De brandweer moet op de hoogte zijn van de kenmerken van het station. Door valpartijen tijdens
het dragen van materiaal over rails en bielzen bestaat het risico op verwondingen bij het brandweer-personeel.
Paniek
Het snelle verlies van zicht veroorzaakt paniek onder de passagiers. Dit draagt bij aan de problemen bij ontruiming en
reddingsoperaties.
Planning
Effectieve leiding en controleprocedures zijn moeilijk te verwezenlijken tijdens de brandbestrijding ondergronds.
Vooraf gedefinieerde en gecoordineerde, maar flexibele planning is noodzakelijk om effectieve en veilige operationele
procedures bij zulke incidenten uit te voeren.
Communicatie
De bestaande communicatieapparatuur bleek beperkt en ineffectief. Zelfs bij ingebouwde communicatiesystemen
ontstonden toch grote problemen in de communicatie tussen operationeel personeel van de brandweer en de leiding en
het controlecentrum.
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Adembeschenning
Bestaande adembeschermingsapparatuur (30 minuten) bleek ontoereikendheid. Het inzetten van speciaal getraind
personeel dat langdurige adembeschermingsapparaten (minstens 2 uur) kan gebruiken is noodzakelijk om een
succesvolle en veilige operatie uit te voeren.
Conditie
Het voortbewegen en de verdeling van personeel, uitrusting en gewonden in de tunnels bleek bijzonder moeilijk en
zwaar voor de brandweerlieden. Fitness training op dagelijkse basis is 66k voor het langdurig werken met
adembescherming nodig.
Ventilatie
Rookafzuigventilatoren (draagbaar) kunnen de brandweer helpen om effectiever te werken. [146].

4.2.1.3 Risico-analyse
In deze paragraaf worden twee technieken behandeld om bepaalde risico' s in metrostations te onderzoeken. De eerste is
een ontruimingssimulatiemethodologie en de ander analyseert de invloed van ventilatiiesystemen op de verspreiding van
verbrandingsproducten.

Ontruiming
Mensen die tunnels gebruiken staan bloot aan gevaren als brand, botsingen en hebben maar beperkte middelen om
daaraan te ontsnappen.
Er wordt veel arbeidsuren gestoken in het bepalen van hoe vaak gevaarlijke gebeurtenissen als treinbotsingen of brand
zullen voorkomen. Voor het voorspellen van de frequenties maakt men gebruik van 'failure rates' uit verschillende
bronnen. Analyse van de gevolgen krijgt wat minder aandacht. Men geeft een brede inschatting van het potentiele aantal
slachtoffers, meestal gebaseerd op ongelukken uit het verleden. Het risico op een gevaarlijke gebeurtenis is echter
afhankelijk van de omgeving. Er wordt in de huidige methodologie te weinig aandacht geschonken aan belangrijke
factoren zoals:

- het optreden van het personeel;
- passagiers met verschillende vaardigheden en kennis;
- invloed van effectreducerende systemen zoals automatische branddetectie of bran db Ius sing;
- lay-out van het gebouw, de stroming van de rook en knelpunten in het systeem;
- tijdafhankelijke factoren, zoals de ontwikkeling van de brand (hitte, rook en giftige gassen);
- communicatiesystemen, bijvoorbeeld bewegwijzering en luidsprekersystemen;
- effecten van het aantal en de verdeling van mensen binnen de locatie.
Ais men dit soort factoren niet meeneemt, is een accurate inschatting van het risiconiveau onmogelijk. Bovendien kan de
invloed van veranderingen in het systeem, zoals ergonomisch ontwerp van een tunnel of de introductie van nieuwe
brandveiligheidsvoorzieningen op de verbetering van het veiligheidsniveau niet goed worden geevalueerd. De eis dit
soort factoren te meten is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de ontruimingssimulatiemethodologie.
'Simulation of personnel evacuation from complex spaces (SPECS)' is een methode voor de analyse van de gevaren en
van de effectiviteit van de geplande noodvoorzieningen. In deze methode maakt men gebruik van een verdeling in
evacuatiegebieden, een evacuatieanalyse, een analyse van de passagiersstromen, analyse van de brandontwikkeling, de
brandbeschermingsvoorzieningen, het risico en menselijke factoren. [46].
Het systeem biedt een systematische benadering om het risico voor het personeel te bepalen in termen van waarschijnlijk
verlies aan levens voor de betreffende scenario's:

-kwantificeert de vereiste tijd om het gebouw te ontruimen en de mate van passagiersbeweging;
- bepaalt of de ontwerpstandaard adequaat is voor ontruiming en noodsituaties;
- bepaalt de effectiviteit van de huidige ontruimings-Ibrandprocedures en stelt verbeteringen voor aan bijvoorbeeld

v luchtroutes;

- analyseert de werking van brandveiligheidsmaatregelen en bepaalt waar verbeteringen nodig zijn of waar ze de
grootste verbeteringen voor de veiligheid brengen;

- onderzoekt de werking en de voorgestelde verbeteringen van de communicatiesystemen;
-bepaalt gebieden met een hoog risicogehalte en doet voorstellen voor mogelijke verbeteringen.
De resultaten kunnen in een kosten-batenanalyse verwerkt worden om te zien of de voorgestelde veranderingen
financieel gerechtvaardigd zijn. Het systeem is gebruikt bij doorbreking van de wettelijk verplichte verbeteringen in
metrostations in Londen. Men had het idee dat een aantal aanpassingen onpraktisch en van weinig nut voor de veiligheid
waren. De conclusies zijn gebruikt om ontheffmg te krijgen. [46].
Ventilatie
Het risico van brand in tunnels vereist speciale aandacht van ontwerpers om te zorgen dat er effectieve middelen zijn
voor de ontruiming van personen in de onmiddellijke nabijheid van de brand en het tegelijkertijd mogelijk te maken dat
de brandweer met haar materiaal naar binnen kan. Door de recent ontwikkelde computersoftware die gebruik maakt van
de 'Computational fluid dynamics (CFD)

,
-techniek kunnen wiskundige modellen van grote structuren als tunnels en

ondergrondse stations ontwikkeld worden en de verspreiding van verbrandingsproducten (hitte, rook enz.) worden
geanalyseerd.
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Brand in een tunnel met mechanische ventilatie vereist onmiddellijke actie door het ventilatiesysteem dat moot zorgen
voor voldoonde luchtstroming om de kortste vluchtroute vrij van rook te houden. In het algemeen moot het
ventilatiesysteem voldoonde capaciteit hebben om de ontruiming te ondersteunen door te zorgen voor veilige
vluchtwegen naar de oppervlakte. am betrouwbaar te zijn moot de vluchtroute vrij blijven van brandproducten (rook,
hitte) voor de duur van de ontruiming, onathankelijk van de brandomstandigheden.
In tunnels zijn de vluchtroutes en de luchtstromingspatronen door de ventilatoren good gedefinieerd. De situatie in
stations is gecompliceerder door de open structuur, de complexe geometrie en de vele paden voor de luchtstroming.
CFD simulaties kunnen effectief worden gebruikt om de eisen waaraan een mechanisch ventilatiesysteem moot voldoon
te bepalen. In een tunnelbrand kan het 'backlayering' -fenomeen, waarbij een rooklaag zich vermengt met de lucht en de
hele ruimte met rook gevuld wordt, en de verdunning van de rook duidelijk worden voorspeld. In een stationsbrand
kunnen de complexe luchtstromen en de daaruit voortkomende verontreiniging en de potentiele evacuatieroutes
duidelijk worden aangegeven. [102].

4.2.1.4 Maatregelen
De veiligheidsmaatregelen die ervoor mooten zorgen dat het risico van brand zoveel mogelijk wordt beperkt, zijn
gebaseerd op de foutloze werking van de verschillende veiligheidsinstallaties in de vervoorsruimten, stations en tunnels.
Ze omvatten:
- snelle detectie van het smeulend vuur;
-onmiddellijk alarm in de betrokken omgeving en
- het zonder aarzelen doorgeven van informatie via de meest directe weg volgens een vooraf vastgesteld proces.
Bescherming tegen brand behelst het totaal aan maatregelen die in de beginfase worden genomen om brandverspreiding
te vermijden, de effecten te beperken en de brand te doyen v66r dat die proporties aanneemt die ingrijpen door de
brandweer nodig maakt.
Waar installaties die rook afvooren de ontruirning en de veiligheid van personen vergemakkelijken, dienen waterpunten,
droge of natte leidingen om bezittingen te beschermen. [56].
In 'Fire safety in Metropolitan Railways' wordt een overzicht gegeven van de preventieve maatregelen die getroffen zijn
op het gebied van de brandveiligheid in 44 metrostations, de bijbehorende tunnels en de treinen.
Gegevens over de volgende maatregel zijn opgenomen:
- Op stations en in tunnels: Standpijpen, draagbare brandblussers, branddetectie, ventilatie, branddeuren, sprinklers,

kortsluiting-detectie, stroomonderbrekers, nooduitgangen, bewegwijzering, telefoons, luidsprekers en tv-camera's.
- In treinen: Gebruik noodrem, ventilatie, luidsprekers, brandblussers, evacuatie, treinpersoneel.
- Personeelsopleiding: Algemene instructie, regels en reglementen, opleidingscentra, evacuatie-oefeningen en

rookverwijderingsoofeningen, brandoofeningen.
- Gemengd: relatie met de brandweer (algemene instructie, frequentie, communicatie), reglementen, niet roken,

constructie standaard, deuren op niveau, openbare gebouwen. [56].

Bouwkunde
Vluchtwegen
De capaciteit van de vluchtwegen moot berekend zijn op de maximale bezetting van de perrons.
am de noodzakelijke capaciteit te berekenen zijn er verschillende criteria. In de Verenigde Staten berekent men de
bezettingsconcentratie door rekening te houden met de gemiddelde passagiersbezetting van een treinstel en met de
hooveelheid passagiers die wachten op het perron. NFPA 130 vereist dat de ontruiming van het meest verwijderde punt
van een perron naar een veilige plaats in ongeveer 6 minuten kan worden uitgevoerd.
De Franse voorschriften stellen dat de capaciteit van de vluchtwegen zodanig moot zijn dat de ontruiming in minder dan
10 minuten kan worden gerealiseerd. In Belgie is de maximale toogelaten ontruimingstijd 12 minuten.[38].
Waar mogelijk moot een afzonderlijke tweede vluchtweg beschikbaar zijn. [58].
Bij de nieuw aan te leggen Meteorlijn in Parijs wordt een stijgpunt vanaf de perrons naar buiten acceptabel geacht. Er is
een nooduitgang naar het maaiveld tussen de stations (afstand tussen de stations is 1 kilometer). Langs beide kanten van
de dubbelsporige tunnel bevindt zich een smal vluchtpad van 0,5 meter.
In de Londense Jubilee-lijn is geen apart vluchtpad aanwezig. Ook in de metro van Madrid zijn geen vluchtwegen tussen
de stations.
In Duitsland kiest men voor het op regelmatige afstanden aanbrengen van vluchtwegen naar buiten met onderlinge
verbinding tussen twee tunnelbuizen. [116].
Compartimentering
Compartimentering voor ondergrondse gangen en ruimten is noodzakelijk. [38].

Installatiestechniek
Na de ramp in King's Cross is er veel onderzoek verricht en zijn veel maatregelen getroffen.
De installatie en onderhoud van brandmeldinstallaties, blustoostellen en andere mechanische en structurele middelen om
de brandveiligheid te verzekeren was hierbij belangrijk. [58].
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Detectie
Rook- en hittemelders aanbrengen en regelmatig onderhouden.
Waar mogelijk moet het automatische brandmeldsysteem in contact staan met een centraal controlecentrum voor de
ondergrondse. [58].
Automatische blusinstallaties
Sprinklers installeren op plaatsen die toegang geven tot vluchtwegen of plaatsen met een substantieel brandrisico. [58].
Ventilatie
De ventilatie in de tunnel wordt voor ongeveer 50% verzorgd door de rijdende metrotreinen. Zij werken als een soort
"zuiger" die aan de voorkant lucht uit de tunnel via de roosters naar buiten duwt en aan de achterkant weer nieuwe lucht
aanzuigt. Ais de metro's stilstaan (door het uitschakelen van de stroomvoorziening) is daarmee ook
de ventilatie verminderd. [154].
Uit bezoeken aan metro's in buitenland blijkt dat:
- in de nieuwe "Jubilee"-lijn in Londen langsventilatie wordt toegepast;
- in Madrid geen rookventilatie in de tunnels aanwezig is;
- in Duitsland geen ventilatie in de tunnelbuis ten behoeve van rookafvoer vereist wordt;
- bij de nieuwe lijnen in Parijs rookafscheiding tussen tunnel en perrons tot stand komt door een glazen overkapping van

het spoor; rookafscheiding in voetgangersdoorgangen tussen stations met overstapmogelijkheid naar andere
metrolijnen aanwezig is en een rookventilatieschacht naar het maaiveld tussen metrostations gaat(onderlinge afstand
tussen de stations is circa een kilometer). Bij de oudere lijnen is geen ventilatie toegepast en zijn geen
rookventilatieschachten aanwezig.

Energievoorziening
Het uitgeschakelen van de stroomvoorziening van de metro houdt een bijzonder gevaar in want het brandweerpersoneel
denkt vaak dat er dan in de tunnel geen metrotreinen meer zullen rijden. Dit klopt niet. Treinconducteurs zijn
geinstrueerd hun metrostel bij branden en dergelijke naar het dichtstbijzijnde perron te rijden waar de passagiers snel
naar de straat kunnen vluchten en er voldoende licht is. Metrotreinstellen kunnen nog over aanzienlijke afstanden
(zonder stroomvoorziening) "freewheelen". [154].
Ais er nog spanning op de rails staat lopen mensen op de rails groot gevaar om te worden geelektrocuteerd. De kans is
groot dat passagiers de derde rail niet herkennen. [154].
N oodverlichting/ bewegwijzering
Pictograrnmen (noodverlichting) die de vluchtwegen aangeven en die bij brand automatisch worden verlicht worden
aanbevolen. [58].

Inventaris
(Bekledings )materialen
Geen synthetische wandbekleding of uitrusting gebruiken. Maak wandversiering en thermische en akoestische isolatie
van "onbrandbaar" materiaal. Geen materialen toepassen die bij hoge temperaturen giftige stoffen of een irriterende
rook produceren.
Vloeren en wanden van stations en tunnels in de metro van Hong-Kong zijn bijvoorbeeld gemaakt van moza'ieken en de
zitplaatsen van roestvrij staal. In de metro van Warschau zijn de vloeren en wanden van monoliet-beton en is het gewelf
van gewapend beton. [38].
De vuurbelasting van ondergrondse structuren moet minimaal zijn. [146].
Voor de Brusselse metro wordt bijvoorbeeld voor de bouwelementen op het niveau van de rails een brandwerendheid
geeist van 2 uur; voor de overige niveaus wordt een brandwerendheid van 1 uur geeist.
NFPA 130 vereist een brandwerendheid van 3 uur voor elektrische onderstations en voor niet voor publiek toegankelijke
zones. [38].

Interne organisatie en gebruik
Bedrijfshulpverlening
Een effectieveeerste inzetbij brand moet gebaseerdzijn op driehoofdpunten:
- de brandweer direct waarschuwen als een brand wordt vermoed of als er een ongeluk gebeurt;
-het publiek moet direct de plaats van brand/ongeval ontruimen, waarbij de toegangswegen voor de hulpdiensten

moeten worden vrijgehouden;
-het metro-stafpersoneel moet (als het in de praktijk kan en veilig voor hen is) pogen direct de brand te blussen of

branduitbreiding voorkomen.
Het metropersoneel en de transportpolitie moet getraind worden in de eerste inzet, het gebruik van alarmsystemen, het
alarmeren van de brandweer, het gebruik van blustoestellen, eerste-hulpverlening en in het uitvoeren van
ontruimingsprocedures.
Leidinggevend personeel van de spoorwegen dient herkenbaar en beschikbaar te zijn.
Taken en verantwoordelijkheden van relevante diensten moeten duidelijk vastliggen.
Aanstellen van een brandveiligheidsofficier in de grotere metrostations om brandbeveiligingssystemen te bewaken.
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Grondige veiligheidsinspecties van gebouwen, uitrustingen en een dagelijkse alertheid op aIle zaken waarvoor
maatregelen nodig zijn. Regelmatige en grondige inspecties door de brandweer.
Gesloten TV -circuit aansluiten om de algemene veiligheid en de brandveiligheid in het bijzonder te verbeteren.
Meer voorlichting en publiciteit over de brandveiligheid in de ondergron<,lseen in het bijzonder in het metrosysteem :relf
(stations, treinen) aanbieden. [58].
Toezicht
Veiligheid bij werkzaamheden. AIle bedrijven die werken voor of in de ondergrondse, moeten zich houden aan een
gedetailleerde praktijkrichtlijn met veiligheidsmaatregelen.
AIle grotere werkzaamheden in de metro moeten worden gemeld aan de brandweer. [58].
Onderhoud van het object
Het oplossen van de problemen van een verwaarloosde omgeving in de ondergrondse (beheer, inrichting,
schoonhouden). Een goed beheer beinvloedt de houding van het publiek en het metropersoneel gunstig ten
aanzien van brandveiligheid, vlucht- en beveiligingsprocedures. [58].
Schoonmaak- en onderhoudsprogramma's om slecht beheer en het zich ophopen van brandbare materialen te
voorkomen. [154].
Ontruiming/redding
Als in een tunnel een metrotrein in brand staat moet de verkeersleiding op de hoogte worden gebracht. De
verkeersleiding moet het metrostation waar de brandende trein zal aankomen laten ontruimen. In het spitsuur kunnen de
perrons vol zijn. Er is dan geen plaats meer voor passagiers uit de aankomende brandende trein. [38].
Houdt bij de ontruiming rekening met mensen met hartkwalen, ademhalingsproblemen, ouderen, zwangere vrouwen of
gehandicapten. Zij moeten assistentie hebben om over de rails naar de nooduitgangen te vluchten. [154].
Voorkomen van paniek onder de metropassagiers
De controlekamer moet eerst contact maken met de metrobestuurder en controleren of de intercom werkt. Laat de
metrobestuurder omroepen dat de brandweer ter plaatse is en bezig is de brand te blussen. Binnen korte tijd zaI de brand
onder controle zijn. Als de intercom niet werkt kan de aanwezigheid van de brandweer op een andere wijze kenbaar
worden gemaakt, bijvoorbeeld door brandweerpersoneel dat langs de trein loopt om de passagiers gerust te stellen.
Brandweerlieden langs de vluchtroute bemoedigen de passagiers en laten hen weten hoever het nog is naar de uitgang.
[154].
Verlichting langs de vluchtweg is een van de beste manieren om paniek te voorkomen. De verlichting helpt de
passagiers te zien hoever zij van de trein verwijderd zijn en hoever zij nog hebben te gaan om in veiligheid te zijn.[154].
Communicatie/voorlichting
Duidelijk verstaanbare omroepinstallaties en andere voorzieningen moeten aanwezig zijn voor het waarschuwen van de
metroreizigers bij branden en voor het geven van aanwijzingen voor ontruiming. [58].

Hulpverlenende diensten
Organisatie
Ook de brandweer moet zich grondig voorbereiden op noodsituaties ondergronds. Na King's Cross zijn daartoe veel
aanbevelingen gedaan.
Het organiseren van gezamenlijke oefeningen tussen ondergronds metropersoneel en brandweerpersoneel. Bij deze
oefeningen kan gebruik worden gemaakt van de waarschijnlijke rookontwikkeling en branduitbreiding.
Het beter organiseren van het bezoeken van aIle locaties met een potentieel hoog risico (zoaIs metrostations).
In verband met de extreme omstandigheden bij een ondergrondse brand en de zwaarte van de te gebruiken apparatuur
onder die omstandigheden is extra fitness-training, naast de bestaande conditietraining, gewenst voor de brandweer.
De bestaande procedures voor de inzet van speciaIisten (b.v. voor reddingen) moeten worden herzien.
Het plaatsen van stationsplattegronden, communicatiesystemen, brandkranen in veilige en goed gemarkeerde boxen op
commando-plaatsen voor de hulpdiensten buiten de stationsgebouwen. [58].
Uitrusting
Het gebruik van speciaaI brandweermaterieel, zoaIs:
adembeschermende apparatuur voor langdurige inzet, infraroodcamera's, draagbare rookafvoerventilatoren,
commandovoertuigen, fluorescerende markeringen op de brandweerkleding, verbeterde handportofoons voor de
brandweer.
Speciaal voor de hulpverleningsdiensten moeten de metrostations beschikken over ingebouwde communicatiesystemen.
De verbindingsmiddelen van de brandweer moeten effectief en onafhankelijk zijn van het communicatiesysteem van de
ondergrondse zelf. [58].

4.2.1.5 Voorbeeld van maatregelen bij drie brandscenario's
In de meeste metrobedrijven maakt men scenario's voor mogelijke incidenten en ontwikkelt men uitgewerkte
actieplannen voor het optreden in die situaties. Hieronder voIgt een voorbeeld van maatregelen die bij bepaalde
scenario's worden aanbevolen voor de veiligheid bij de nieuw aan te leggen Noord-Zuidlijn in Amsterdam.

55



V oor branden zijn 3 scenario's ontwikkeld:

- metrotrein in station;
- brand in tunnel, metrotrein kan doorrijden naar station;
- brandende metrotrein komt tot stilstand in tunnel.

Metrotrein in station
De vluchtweg moet rookvrij blijven. In het ontwerp moet de rookventilatie van het station ervoor zorgen dat de
stijgpunten rookvrij zijn.
De roltrappen moeten tijdens ontruiming zo lang mogelijk functioneren. Een draaiende roltrap heeft een grote
vluchtcapaciteit en het hoogteverschil tussen perron en hal wordt snel overwOnnen.
Draaipoortjes (tourniquettes) moeten in de vrijstand staan. Zij mogen geen belemmering vormen bij het vluchten.
Ook als roltrappen niet meer werken moeten zij bruikbaar blijven als vluchtweg.
De bewegingsrichting van roltrappen moet zo nodig kunnen worden omgekeerd. [116].

Brand in tunnel, metrotrein kan doorrijden naar station
Maak het spoorsysteem en de beveiliging zodanig dat de kans dat de (metro)trein kan doorrijden naar het volgende
station maximaal is. Ontruiming, brand- en rookbestrijding kan beter in het station plaatsvinden.
Noodremoverbrugging door bestuurder. Omdat bij brand meestal aan de noodrem zal worden getrokken, moet deze
kunnen worden uitgeschakeld, dit na bevestiging via spreekverbinding. [116].

Brandende metrotrein komt tot stilstand in tunnel
Vluchtpad. Gezien de mogelijk snel1e rookontwikkeling moeten de passagiers snel naar een veilige plaats kunnen
vluchten. Naast vluchten over het aanwezige vluchtpad, kan ook het railbed worden gebruikt. Dit heeft een vergroting
van de vluchtcapaciteit tot gevolg. Een vlak railbed verdient hierbij de voorkeur. Stroomvoorziening van de rijtuigen
door een bovenleiding verdient de voorkeur. Een derde rail in het vluchtbed heeft het risico dat vluchtenden met een
hoog voltage in aanraking komen.
Nooddoorgangen tussen de twee tunnelbuizen om de 300 tot 350 meter. Dit betekent dat meestal na 150 of 175 meter
een veilige plaats kan worden bereikt. Bij een vluchtsnelheid van 3 kilometer per uur kan men dan 3 minuten na het
ver1aten van de (metro)trein in de andere tunnelbuis of op een station zijn.
Bij vluchtsituaties moet het treinverkeer in de andere tunnelbuis worden stilgelegd, waarbij de treinen het baanvak
ver1aten.
Omdat de rook zich niet mag verspreiden naar de stations of de naastgelegen buis is voorzien in rookafvoer bij de
overgang van station naar tunnelbuis. [116].

4.2.2 SOCIALE ONVEILIGHEID IN METROST AnONS

4.2.2.1 Algemeen
In het openbaar vervoer worden volgens Van Dijk vage, algemene angstgevoelens versterkt. Mensen moeten 's avonds
in het donker wachten op een voertuig en komen in contact met vreemden. Dit roept bij velen sluimerende
angstgevoelens op (angst voor vreemden, angst voor het donker). Criminaliteit wordt gepleegd door vreemden en in het
openbaar vervoer treft men die veelvuldig. [108].
De angst voor het donker is een soort oerangst. In ondergrondse ruimten is die angst in verhevigde mate aanwezig, men
wi1er vooral snel kunnen ontsnappen.
Ais gevolg van mogelijke gevaren treden fysiologische (hartkloppingen, zweten, duizeligheid, hormoonproductie),
motorische (neiging om te vluchten, vermijden van de plek) en psychisch reacties op (paniekgevoelens, permanente
angstgevoelens). Voor de persoonlijke ervaring maakt het geen verschi1 of er sprake is van een reeel of een subjectief
gevaar. [1].
Reizigers kunnen geconfronteerd worden met agressie, geweld, diefstal, treiteren en pesten. Voor een deel zijn dit
strafbare delicten, maar voor een deel ook niet en dan zijn deze uitwassen moei1ijker aan te pakken. Relatief worden
reizigers meer lastig gevallen dan mishandeld of bestolen, en optreden daartegen is juridisch moeilijker. Ais dit zich
afspeelt tegen een door vandalisme geteisterde, met graffiti bespoten en vervui1d, duister decor zal de reiziger zich niet
snel op zijn gemak voelen. [69].
Preventie van metro-criminaliteit is moeilijk, omdat deze samenhangt met de aard van de werking van de metro en het
karakter van de huidige grotestadssamenleving. We kunnen de voorwaarden waaronder die misdaden floreren
onderzoeken en die omstandigheden dan manipuleren. Het niveau en de emst van de misdaden kan zo verminderd
worden tot een acceptabel niveau.
De meest effectieve oplossingen, ook in termen van geld, zijn die maatregelen die ingebouwd worden in de planning en
het ontwerp van de oorspronkelijke bouw van het metrosysteem. De maatregelen moeten niet al1een onderdeel zijn van
een misdaadpreventie-masterplan, maar ook onderdeel zijn van een algemene doelstel1ing om de kwaliteit, de sfeer en
de dienstver1ening te verbeteren. [92].
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4.2.2.2 Onderzoek
Bij het vergelijken van criminaliteit in metro's moet onderscheid gemaakt worden tussen de westerse en Aziatische
systemen. Het misdaadniveau ligt in Aziatische metro's veellager, maar ook de aard van de overtredingen is anders.
Westerse metrosystemen lijden onder een grote mate van vandalisme en graffiti. Dit heeft een negatieve invloed op
zowel de misdaadcijfers, als de onderhoudsbudgetten.
In Azie heeft men meer te maken met onzedelijke handelingen. Voor dit type criminaliteit bestaan er minderculturele
belemmeringen en het wordt vereenvoudigd door de extreme passagiersdichtheden in sommige treinen. Deze
criminaliteit wordt minder aangegeven in Azie dan in het westen vanwege het vemederende karakter ervan.
Naast vandalisme, graffiti en onzedelijke handelingen, komen in beide systemen ook andere vormen van criminaliteit
voor: zwartrijden, zakkenrollen, roof, kaartjesfraude, bedreiging en agressie. Voor al deze soorten zijn preventieve
maatregelen nodig. [92].

Uit een onderzoek naar onveiligheidsgevoelens in het openbaar vervoer in Nederland uit 1996 komen de volgende
gegevens naar boven. Meer dan % van de reizigers voelt zich veilig (bus -94%, trein - 86%, tram - 84%). In de metro
daarentegen voelen aanmerkelijk minder reizigers zich veilig. Slechts de helft zegt zich veilig te voden. Het percentage
reizigers dat zich veilig voelt is iets toegenomen: van 46% in 1993 tot 54% in 1996. Men voelt zich zowel op de
metro stations als in de voertuigen onveilig. Reizigers die zelf slachtoffer werden van een incident of daar ooggetuige
van waren voelen zich onmiskenbaar onveiliger. [115].

De volgende gegevens komen uit een enquete onder 2548 personen over veiligheid in de metro van MUnchen.
Op veel plekken is men alleen 's avonds bang, ook in de metro. In lange tunnels (25%) en parkeergarages (42%) is men
ook overdag bang.
In de metro voelt zich 8% van de vrouwen en 5% van de mannen zich overdag onveilig, maar's nachts zijn die cijfers
53% en 20%. Vooral de liften vindt men onveilig. Het plan is om glas in de liften aan te brengen, zodat men beter naar
binnen kan kijken.
45% van de passagiers ondervindt hinder van personen of groepen (dronkaards, punkers, skins, voetbalfans).
Mannen hebben naar eigen inschatting meer ervaring met konflikten in de metro dan vrouwen en deze konflikten zijn
ook bedreigender. Slechts 5% van de mannen heeft wel eens afgezien van een rit vanwege de vrees lastiggevallen of
bedreigd te worden (voor vrouwen was dit 14%). Persoonlijke ervaring met lastigvallen bei'nvloedt de beslissing om de
metro te nemen het sterkst. Men heeft de indruk dat vrouwen een grote kans lopen aangerand te worden, maar de cijfers
van de veiligheidsdienst spreken dat tegen.
De problemen doen zich vooral voor in de rijtuigen en op de perrons. [135].

4.2.2.3 Oorzaken
Belangrijke oorzaken van die onveiligheid zijn de aanwezigheid van agressieve (groepen) medereizigers, een gebrek aan
toezicht en controle en stille of juist overvolle voertuigen en stations, slechte verlichting en criminaliteit in het algemeen.
Overlastsituaties hangen met elkaar samen en zijn in 3 clusters in te delen:
Onaangepast gedrag
Het gaat om situaties waarin men zich veelal onveilig voelt, maar waar men in de praktijk betrekkelijk weinig last van
heeft (randfiguren, agressieve passagiers, zwartrijders, passagiers die zich niet aan de regels houden, gebrek aan
toezicht, criminaliteit in het algemeen). [115].
Overlast van deze groepen bestaat voomamelijk uit vervuiling en hinderlijk gedrag (bedelen, spuiten in metrostellen),
maar ook uit geweldsdelicten (beroving, bedreiging), zowel in de eigenlijke gebouwen (met name stations en
metroperrons) als in rijtuigen (metro, tram; bussen blijven als categorie grotendeels buiten schot). [108].
Massaliteit
In deze situaties voelt slechts een klein deel van de reizigers zich onveilig, maar het zijn wel situaties die vaak
voorkomen: grote groepen passagiers, overvolle voertuigen, overvolle haltes. [115].
Stil en verlaten
Men voelt zich in deze situatie onveilig, maar een omstandigheid als deze doet zich niet vaak voor:
stille en lege voertuigen, erg rustige en slecht verlichte haltes. [115].
Aanwezigheid van medereizigers werkt angstverlagend, terwijl afwezigheid van toezichthoudend personeel
angstverhogend kan werken. [108].

Men voelt zich onveilig bij de metro als de omgeving met de volgende kenmerken vertoont:
- stil, er zijn geen mensen (verlaten perrons);
-donker, er is onvoldoende of kapotte verlichting;
- geen toezicht (formeel of informeel);
- wel mensen, maar die komen bedreigend over,
- de plaats is onbekend bij de reiziger;
-onoverzichtelijkheid, te druk, teveel informatie, pilaren ontnemen het zicht;
- de reiziger kan zich niet goed en snel orienteren;
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-de reiziger heeft geen uitwijkmogelijkheden;
-sporen van vandalisme;
- de plek is verpauperd, het stinkt er, de omgeving is slecht onderhouden;
- het is er gewoon onaantrekkelijk, de schaal is te groot, er zijn onaantrekkelijke kleuren of materialen gebruikt. [108].
Een pakkend voorbeeld van zo'n onveilige omgeving is de metro in Amsterdam. Volgens het Preventieplan kampt men
met de volgende problemen: zwart- en grijsrijden (circa 30%), vandalisme, vervuiling, onveiligheidsgevoel op de
stations en in de treinen, overlast van drugshandel en -gebruikers, gebruik van metrostations als verblijfplaats door
ontheemden, geen directe kaartverkoop via automaten (door braakgevoeligheid van de apparatuur) en geen directe
kaartverkoop via het personeel als gevolg van onveiligheid. [121].

4.2.2.4 Aanbevelingen en maatregelen
Om de problemen rond criminaliteit en sociale (on)veiligheid aan te pakken heeft men in de loop der tijd veel
strategieen toegepast. In het algemene hoofdstuk over sociale veiligheid zijn een aantal van die strategieen beschreven.
Ze richten zich voor een groot deel op de omgeving en de omstandigheden waaronder misdrijven gepleegd worden. Men
probeert de omgeving zo te manipuleren dat het niet meer loont om de regels te overtreden.
Eerder hebben we echter gezien dat niet alleen de concrete, objectieve misdaad, maar ook de beleving van de omgeving
met allerlei subjectieve gevoelens een belangrijke rol speelt bij sociale veiligheid.
Een groot deel van de maatregelen, die de subjectieve ervaring van onveiligheid wil verbeteren, richt zich op het
aanpassen van de sfeer in de metro. Ze hebben voomamelijk betrekking op bouwkundige, ontwerps- en
inrichtingsaspecten van de ruimte en het onderhoud ervan. Deze maatregelen bepalen voor een groot deel hoe de ruimte
wordt ervaren.
Eerst worden de strategieen van Clarke behandeld voor zover ze toepasbaar zijn en daama komen allerlei bouwkundige
maatregelen aan de orde.

Target hardening
Inbraakbeveiliging en vandalismebestrijding voorkomen onveiligheidsgevoelens. Deze gevoelens worden veroorzaakt
door de confrontatie met vandalisme en criminaliteit. Om vandalisme en graffiti tegen te gaan wordt gezocht naar
minder kwetsbare materialen. Deze materialen moeten niet alleen sterker zijn, maar ook aantrekkelijk in het gebruik.
Hoewel minder kwetsbare materialen langer meegaan en niet per definitie duurder zijn, is de kostprijs toch vaak een
probleem. [87].
Maatregelen tegen vemieling van stoelkussens vallen hier onder. De zitkussens vervangt men door stoelen die moeilijker
te vemielen zijn, bijvoorbeeld door hard plastic toe te passen. De inspanning die voor het vernielen nodig is wordt
hiermee veel groter. Uiteindelijk leidt dit tot vermindering van vemielingen. [108].

Toegangscontrole
Het instappen in trams of bussen via meerdere ingangen maakt goede controle van plaatsbewijzen vrijwel onmogelijk.
Door een gewijzigde instapprocedure in trams en bussen (passagiers dienen aan de bestuurderszijde in te stappen) wordt
kaartcontrole door bestuurder mogelijk gemaakt. [4].
Door controle bij de ingang van stations kan samenscholing van verslaafden, alcoholisten, zwervers of bedelaars worden
tegengegaan en een strenger en selectiever "toelatingsbeleid" worden gevoerd. [l08].
In Amsterdam is de conducteur weer terug op de tram, in Rotterdam gaan op sommige trajecten wagenbegeleiders mee
voor toezicht en service. [69, 108].

Afleiden van overtreders
Door zorgvuldige locatiekeuze kan men plekken en routes vermijden die door hun plaats of functie (horeca, recreatie,
personeelsruimten, wonen en werken) irritaties, crimineel gedrag of onveiligheidsgevoelens kunnen oproepen. [108].
Controleren (beheersen) van de hoeveelheid mensen (flow of public).
Succes in het beheersen van de stroom passagiers heeft directe positieve invloed op de andere strategieen.
Snelle en vloeiende doorstroming van passagiers in voldoende concentraties kan men goed controleren. Passagiers
moeten in beweging blijven. Dit maakt rondhangen en het uitzoeken van een potentieel doelwit moeilijker.
Opstoppingen moeten worden voorkomen. Wachttijden moeten kort zijn.
Dit kan door routes te maken die:
- zo kort mogelijk zijn,
- zo recht mogelijk,
- een voor de passagier logische weg volgen,
- onderhoudend kijkspel bieden,
- van elkaar gescheiden zijn en niet met elkaar in conflict zijn,
- duidelijke richtingaanduiding hebben en
-beschikken over goedgeplaatst meubilair.
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Snelle roltrappen zijn belangrijk, maar er mooten goode alternatieven zijn voor minder mobiele passagiers (liften,
alternatieve routes). De concentratie van passagiers mag niet te dicht worden (minder dan 2 m. tussen personen) want
dat vergroot de kans op zakkenrollen en onzedelijke handelingen. Lage concentraties daarentegen geven weer
gelegenheid tot tasjesroof en berovingen. [92].

In- en uitgangscontrole
Voor toegang en controle wordt in de Amsterdamse metro het zogenaamde 'open systeem' gehanteerd. Dit systeem in
de jaren 70 gekozen en gaat uit van eigen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van geldige plaatsbewijzen van de
reizigers. Bij dit systeem is er geen ingangscontrole. [121].
Er zijn steeds stringentere maatregelen nodig om de negatieve aspecten die met het 'open systeem' te maken hebben
onder controle te krijgen. De negatieve aspecten zijn:
- onveiligheidsgevool op de stations;
- onveiligheidsgevoel bij het personeel waardoor actieve kaartverkoop is gestaakt;
- vernieling van kaartverkoopautomaten;
- zwart- en grijsrijden;
- onveiligheidsgevoel in de treinwagons.
Men wil een overgang van repressief naar preventief beleid door installatie van een 'gesloten systeem' .Dit systeem
voorziet in fysieke afsluitingen van de toegangen met geautomatiseerde toogangscontrole en zorgt er voor dat
drugsgebruikers en ontheemden, die niet van plan zijn te reizen, genoodzaakt worden iedere keer een vervoersbewijs te
kopen. [121].

Formeel toezicht
De politie moot nauw samenwerken en overleggen met metropersoneel. Criminelen maken gebruik van de metro om
zich onder het publiek te mengen en voor snel transport; anderen gebruiken de metro als hun werkterrein. De uitgangen
mooten w worden ontworpen dat de politie ze gemakkelijk kan blokkeren en de passagiers kan controleren. De
communicatiemiddelen moeten overal in het systeem werken, dus ook in de tunnels en treinen.
Een metropolitie is aan te bevelen en een permanent politiebureau in de metro.
Nooduitgangen en ontsnappingsroutes behooven veel aandacht. Hun aantal moot zo groot mogelijk zijn om passagiers in
staat te stellen mogelijke gevaren te vermijden en snel weg te komen, maar voor effectief optreden van de politie moot
het aantal beperkt blijven. [92].
Door het uit bezuinigingsoverwegingen wegvallen van toozichthoudend personeel is de criminaliteit in het openbaar
vervoer toegenomen. In drie grote steden (Amsterdam, Den Haag en Rotterdam) is een experiment uitgevoerd, gericht
op het terugdringen van vandalisme, zwartrijden en agressie door het inzetten van meer personeel uit het bestand van
langdurig werklozen als bijrijders, controleurs of toezichthouders (Veiligheid, Informatie en Controle: VIC-project).
Bevoegdheden van bijrijders verschillen per regio van inzet. [4].
Vit onderzoek onder personeel en reizigers blijkt dat met name onveiligheidsgevoolens zijn verminderd door inzet van
VIC's. Er was afname van aantal zwartrijders na invooring van extra controleteams tijdens kantooruren (geen inzet in
weekends): sterke daling in het eerste jaar, daarna stabilisatie. De grootste groep zwartrijders bestaande uit jongere
mannen, is echter nauwelijks verrninderd door invoering van deze maatregelen.
Er was een cijfermatige terugloop van incidenten in het openbaar vervoer sinds invoering extra bestaffing; gevoelens
van onveiligheid zijn slechts fractioneel verminderd;
De vandalismecijfers liepen nauwelijks aanwijsbaar terug. De vervuiling is echter wel afgenomen, zo bleek uit
onderzoek naar benodigde schoonmaaktijd voor rijtuigen met en zonder wagenbegeleiders. De graffiti in stations en in
rijtuigen is afgenomen (echter niet aan de buitenzijde van de stations) hetgeen een positieve invlood heeft op
reizigerssatisfactie. De stijgende lijn in vandalisme is een halt toegeroepen.
Invoering VIC-project heeft niet geleid tot een tooname in het gebruik van het openbaar vervoor, en evenmin tot een
afname van de agressie tegen (tram)bestuurders. Wel zijn de onveiligheidsgevoolens bij dit personeel iets afgenomen.
[4].
In het Rotterdamse vervoorsbedrijf RET is onderzoek gedaan naar de effecten van de komst van wagenbegeleiders op
bepaalde lijnen (preventie, arrestatiebevoegdheid en informatieverschaffing)
en surveillanten op tram, metro en beperkt aantal buslijnen (preventie, arrestatiebevoegdheid, ingrijpen bij
ongeregeldheden) en de uitbreiding van toozichthoudend personeel in metro en op metrostations (serviceverlening en
preventief toezicht).
Over het algemeen is er een verbeterde situatie te constateren (verhoogde veiligheidsgevoelens, betere serviceverlening),
ofschoon een aantal respondenten de inzet(mogelijkheden) als matig beoordeelt. De effecten op agressie en vandalisme
zijn wel positief. [25].
Een gedeelte van de positieve reacties is te verklaren vanuit de zichtbaarheid van de verbeteringen. De
wagenbegeleiders en surveillanten zijn prominent aanwezig (ter illustratie: bij nameting zijn de onveiligheidsgevoolens
bij bepaalde haltes sterker geworden door het contrast tussen de aanwezigheid van extra personeel op de rijtuigen en de
afwezigheid van personeel bij halteplaatsen). Het bekendmaken van maatregelen door middel van een uitgebreide
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voorlichtingscampagne is van groot belang en kan op zichzelf al een lichte verhoging van veiligheidsgevoolens
teweegbrengen. [25].
Vrouwen zijn bijzonder gevoelig voor veiligheid, de inzet van extra toezichthouders moot vooral deze groop ten goede
komen. Vrouwen zoeken hun plaats dicht bij de conducteur of wagenbe~leider. [108].

Ook de inzet van camera's en closed circuit television (CCTV) in het openbaar vervoer blijkt een good middel om de
onveiligheidsgevoelens te verminderen.
Camera's werken alleen dan preventief, indien zij repressie van ongewenste verschijnselen garandeert en wanneer de
bebouwde ruimte en de verdere meldings- en verwerkingsstructuur een snel repressief ingrijpen mogelijk maakt en
wanneer zowel dader(s) als mogelijke slachtoffer(s) weten dat er camerabewaking plaatsvindt. Voor een combinatie van
preventie en repressie is een combinatie van zichtbare en verborgen camera's het meest geschikt te achten. Het
identificeren van vandalen en oppakken schrikt anderen in veel gevallen af. Het personeel moet op de hoogte blijven van
technische ontwikkelingen en moet snel kunnen reageren. [10].
Op Station Amstel nam het aantal incidenten met 35% af toen men ging ingrijpen (dus direct reageerde op wat men zag
op de camera).
De ondergrondse van Rotterdam heeft de indruk (geen systematisch onderzoek) dat van camera's een goede preventieve
werking uitgaat voor wat betreft vandalisme en handel in en gebruik van drugs. Het repressieve effect lijkt minder groot,
omdat vandalen bijvoorbeeld een bivakmuts opzetten. Ook wordt er maar 1 camera vastgelegd op video, zodat men niet
altijd beelden van een incident heeft. [10].
De 19 metrostations van de Rotterdamse Electrische Trammaatschappij RET zijn van camera's en noodintercoms
voorzien, die met een clustercentrale zijn verbonden. Van daaruit worden de metrobeheerders zonodig naar bepaalde
plaatsen of perrons gedirigeerd. De camera's en verbindingen zijn van hoge kwaliteit en er is veel publiciteit gegeven
aan de plaats waar de camera's en noodknoppen zich bevinden. De clustercentrales zijn bewust aan een drukke
looproute in het metro-station geplaatst en van grote ramen voorzien. Daardoor kan iedereen zien dat er permanente
camerabewaking is.
Er is natuurlijk misbruik van de RET noodknoppen, maar door bij het plaatsen van de noodknoppen rekening te houden
met het bereik van de camera's (de noodknoppen zijn altijd in beeld), blijft misbruik beperkt. [87].
De technische ingrepen worden positiefbeoordeeld. Vooral de installatie van noodknoppen en camera's beinvloedt de
veiligheidsgevoolens positief. Ook hier speelt echter de zichtbaarheid van extra bestaffing een significante rol, echter het
merendeel van de respondenten vindt dat er nog meer personeel moet worden ingezet, het liefst 24 uur per dag, met de
nadruk op de late avonduren. [25].
De effecten van het totale maatregelenpakket zijn moeilijker in te schatten dan de effecten van de deelprojecten. Een
verdere integratie van technische: en menselijke maatregelen wordt dan ook bepleit. [25].
In Londen heeft men ervaring sinds 1975. Het aantal diefstallen neemt af, maar er is een zekere verplaatsing naar
nabijgelegen stations. Het aantal berovingen is echter toegenomen. Daarom zijn in 1988 op een aantal stations extra
veiligheidsmaatregelen genomen onder meer door het CCTV -systeem uit te breiden. In 1989 bleek dat preventief te
werken; het aantal berovingen nam meer af dan elders in de metro. Er werd geen verplaatsing geconstateerd. Het ging
hier om overzichtelijke stations met een uitgang en met een zeer actieve politie in de buurt. In het tweede jaar na
invoering nam het aantal berovingen weer toe. De daders hadden blijkbaar ontdekt dat door de maatregelen de pakkans
niet werd vergroot. (Oorzaken: incidenten deden zich voor buiten bereik van de camera's; er werd niet altijd ingegrepen
bij waargenomen incidenten en/of de kwaliteit van de camerabeelden was te slecht om deze als bewijsmateriaal te
kunnen gebruiken).
In 1988 bleken extra veiligheidsmaatregelen bij Oxford Circus, zoals koppeling CCTV -systeem aan
passagiersalarmsysteem, niet bij te dragen tot preventie en repressie van misdrijven (oorzaken: ingewikkeld station dat
het moeilijk maakt met CCTV daders te grijpen; de extra maatregelen zijn voor het publiek te weinig zichtbaar. Veel
vergrijpen, zoals zakkenrollerij en berovingen vinden ongemerkt plaats en betrapte daders kunnen vaak ontsnappen).
Op aIle stations van de ondergrondse in Hongkong bevinden zich camera's; politie is hoogstens drie minuten nadat er
iets gebeurt aanwezig. De grote kans om gepakt te worden en de snelheid waarmee dat gebeurt, maken deze metro
vergeleken met andere zeer veilig (0,45 misdrijven per 1 miljoen passagiers; 107,65 in San Francisco). [10].
Overduidelijke bewakings- of overzichtsmaatregelen ("overbewaking") kan echter gevoolens van onveiligheid juist
vergroten. [108].

Toezicht door medewerkers
De situatie rond stations en haltes bepaalt mede de veiligheid van het openbaar vervoer. Op stations en busstations is de
situatie veiliger te maken door meer toezichthoudend personeel. Winkeltjes bevorderen de sociale controle en zijn dus
goed voor de veiligheidsbeleving. De winkels moeten wel 's avonds open blijven.
Toozicht kan zowel formeel, als informeel door politie, personeel en omstanders uitgeoefend worden. Duidelijk moet
zijn wie verantwoordelijk is voor de ruimte. Juist in semi-openbare gebieden, die vrij toegankelijk zijn en waar de
verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn, bestaan de meeste gevoelens van onveiligheid. (Niet).
De aanwezigheid van personeel voor kaartverkoop, informatieverstrekking, toezicht en controle in de toegangshallen
verbetert de veiligheid. [121].
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Toezicht vanuit de omgeving
Aanwezigheid van mensen op looproutes kan men bewerkstelligen door publiekstrekkers goed te plaatsen. Op plekken
waar de informele controle te laag is kan semi-formele controle gei'ntrod~ceerd worden, anders moet formele controle
door CCTV, controlekamers of spiegels plaatsvinden. Formele controle is een laatste middel, de andere middelen zijn
goedkoper, beter voor de atmosfeer en gemakkelijker te ontwerpen.
AIle voor publiek toegankelijke ruimten moeten zo ontworpen zijn dat zowel potentiele slachtoffers, helpers als daders
een goed overzicht van de omgeving hebben. Slachtoffers kunnen eerder zien waar wat loos is en de plek vermijden of
ontvluchten, helpers kunnen eerder zien dat er wat aan de hand is en dadershebben last van de grotere mogelijkheid tot
controle. Hiervoor zijn licht en onondoorbroken uitzicht noodzakelijk. [92, 108].
Veiligheidsgevoelens nemen toe naarmate men meer (over)zicht heeft (een duidelijk zichtveld van minimaal4 meter).
Er zijn dan minder mogelijkheden voor potentiele geweldplegers om zich op te houden in donkere hoeken of nissen. De
gezichten van anderen moeten te herkennen zijn.
Het aanbrengen verlichting kan schijnveiligheid opwekken: het ziet er veilig uit, maar is dat niet. [108].
Het stimuleren van betrokkenheid
Betrokkenheid maakt mensen verantwoordelijk voor hun metrosysteem en stimuleert hen om het netjes, schoon en veilig
te houden. Het is gedeeltelijk het resultaat van een vriendelijke atmosfeer, maar ook van een goed uitgevoerd plan om de
openbare ruimte zo klein mogelijk te houden en daarvoor verschillende mensen verantwoordelijk te stellen. Het ontwerp
en de planning wekken vaak de indruk dat niets van iemand en alles van iedereen is. Daarom is het belangrijk om:
- een persoonlijke sfeer in elk station te scheppen, die aansluit op de cultuur van de buurt en de smaak van de gebruikers

en het personeel. Architecten moeten positieve culturele symbolen, die verwijzen naar de functie van de buurt en de
samenstelling van de passagiers gebruiken in het ontwerp. Negatieve symbolen die verwijzen naar geweld, misdaad,
verval, sociale onrust en onplezierige historische gebeurtenissen moeten vermeden worden;

- commerciele instellingen verantwoordelijk te maken voor delen van de openbare ruimte. Ondememers mogen de
ruimte gebruiken voor terrassen en reclame, maar moeten dan ook een oogje in het zeil houden en zorgen dat het
schoon blijft. [108].

Wegnemen van de drijfveer
Ombouwen van zitplaatsen (lengte opstelling) in bepaalde tramstellen maakt het vemielen moeilijker. [25].
Opknappen van beschadigingen door vandalisme. De 'rondrij-tijd' van schades halveren is voor een vervoerbedrijf
gemakkelijker dan het aantal schades halveren. In New York gebruikt men deze methode allang, het metrobedrijf van
Amsterdam doet dit nu sinds 1995. Door bekladde metrorijtuigen snel uit de roulatie te halen en schoon te maken was
graffiti minder lang zichtbaar en werden de makers ontmoedigd. [87, 108].
Stations, haltes en voertuigen moeten schoongehouden worden, de attractiviteit neemt toe door goed onderhouden,
schoonmaken, het ontbreken van sporen van criminaliteit, goede verlichting en aangepast kleur- en materiaalgebruik.
[108].
De eerste fase van het snel schoonmaken en herstellen van materieel ofruimten vergt een flinke investering. Daama
moet deze toestand zovee1 mogelijk in stand gehouden worden. Dit verwezenlijkt men door het sne1uit roulatie nemen
van een rijtuig en het vervangen door een onbeschadigd en schoon reserverijtuig. De besparingen zijn op termijn
meestal groter dan de kosten. [87].

Stellen van regels
Een tolerante houding tegen relatief onschuldig afwijkend gedrag leidt gemakkelijk tot emstiger vormen van ongewenst
gedrag. Dus om emstige misdrijven te voorkomen moet men strenge normen stellen en handhaven voor minder emstige
misdrijven en onbeleefdheden. Deze normen moeten aIle passagiers duidelijk zijn en overtreding moet worden gestrafd.
Overtredingen als zwartrijden en a-sociaal gedrag als rondhangen, afval weggooien, roken, drinken, schreeuwen en
mensen lastigvallen moeten ontmoedigd worden. Dit maakt het mogelijk emstiger misdrijven als roof, aanvallen en
drugmisdaden te voorkomen. Deze methode leidde in New York tot een verlaging van het aantal zware rnisdrijven. [92].

Bebouwde omgeving
Men moet niet alleen de objectieve kans slachtoffer te worden verkleinen, maar ook de gevoelens van onveiligheid zien
te bei'nvloeden door een duidelijk ontwerp, het vaststellen en vasthouden aan duidelijke normen en het scheppen van een
plezierige en comfortabele atmosfeer. Dit moet ook een gei'ntegreerd onderdeel zijn van een groter kwaliteitsplan. [92].
Er zijn onderzoeken die aantonen dat sommige ontwerpskenmerken angst doen toenemen: donkerheid, gebrek aan
helderheid, het ontbreken van vluchtroutes en personen om aan te spreken.
Architecten kunnen hiermee rekening houden bij het bouwen van ondergrondse stations door het vergemakkelijken van
de orientatie en het vluchten, door grotere doorzichtigheid en een heldere lay-out. Grotere helderheid en natuurlijke
verlichting helpen ook het onveiligheidsgevoel te verminderen.
Een ondergronds station moet helder zijn en een gevoel van veiligheid geven, voldoende eenvoudig te vinden
ontsnappingsroutes hebben en mogelijkheid bieden tot directe hulpverlening. Niet alleen de stations, maar ook de
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toegangswegen, de directe omgeving moeten in de planning voor een veiliger, angstreducerende situatie worden
opgenomen. [7,69,108].

Een vriendelijke sfeer heeft een preventief effect op misdrijven. Een aan~kkelijk ontworpen, schone, goed
onderhouden metro maakt dat passagiers en personeel zich thuis voelen. Men is dan geneigd trots te zijn op de metro en
het schoon te houden. Planning en ontwerp moeten het volgende suggereren:
- ruimtelijkheid. Men moet niet als sardines op elkaar gepakt staan; er moet genoeg interpersoonlijke ruimte zijn om

zich comfortabel en veilig te voelen;
- luchtigheid. Men moet niet het claustrofobische gevoel krijgen in een kist onder de grond opgesloten te zitten. Een

plezierige hoogte-breedte verhouding kan versterkt worden door lichtgekleurde muren en plafonds en een slimme
toepassing van natuurlijk licht, groene en bloeiende planten, vijvers en stromend water;

- openheid. Toepassen van daglicht en visuele verbindingen tussen de verschillende niveaus en locaties moeten een
open atmosfeer creeren;

- netheid. De metro moet vlekkeloos schoon zijn en mag geen tekenen van verval, vandalisme en graffiti vertonen.
- schoonheid. Het ontwerp moet artistiek verantwoord zijn en aansluiten op de smaak van de gebruiker. Goed

ontworpen meubilair en decoratieve objecten dragen hier positief aan bij;
- harmonie. De verschillende onderdelen en objecten moeten harmonieren. Elk station mag wel zijn eigen karakter

hebben, maar moet in harmonie zijn met de stijl van de metromaatschappij;
- kwaliteit. De cornmerciele instellingen, de stationsdecoraties en toegepaste materialen moeten van hoge kwaliteit zijn.

Sporen van vuil, graffiti en vandalisme geven de passagiers de boodschap dat verval en misdaad op de loer liggen.
Onaantrekkelijke architectuur, benauwende lage plafonds, donkere kleuren en verkeerde misdaadpreventie (zoals
ijzeren hekken, patrouilles met gemene honden) maken dat mensen zich onveilig, onaangenaam en agressief voelen.

- geur en geluid. In het ontwerp moet rekening gehouden worden met de acoustiek van de stations en tunnels, anders
kan het geluid van binnenkomende treinen en zich verplaatsende passagiers een boellawaai geven. Dit probleem kan
opgelost worden door toepassing van geluiddempend materiaal en goed gebruik van achtergrond geluid zoals muziek
of stromend water. Stank moet voorkomen worden door constructie, ventilatie, schoonmaken en onderhoud. Men kan
gebruikmaken van de geur van koffieshops, bakkerijen en bloemenzaken door ze slim te positioneren in de
luchtstromen.

Organisatie
Preventieve vandalismebestrijding wordt bevorderd door voorlichtingsprogramma's op scholen. [69].
Men moet cornmuniceren over de veiligheidsmaatregelen en promotiecampagnes moeten de vrouwvriendelijkheid
benadrukken. [108].
Trainingsprogramma's in het omgaan met passagiers zijn noodzakelijk voor het personeel. [69].
Kleine verlaten stations worden's avonds nog steeds als onveilig ervaren, ook al gaat er niets fout. Kortere wachttijden
en beter aansluitende dienstregelingen zouden hier een oplossing kunnen bieden. [108].

Tegenstrijdige belangen
Maatregelen voor de aanpak van onveiligheidgevoelens en criminaliteit kunnen haaks staan op andere maatregelen. Zo
kan privacy een belemmering vormen. Personeelsruimtes kunnen tegen inkijk kleinere ramen krijgen; aan de andere kant
is voor de veiligheid het zicht op reizigersruimten wel gewenst. Spiegelglas kan daarbij een oplossing bieden. Sociale en
verkeersveiligheid kunnen elkaar ook in de weg zitten. Verkeersstromen worden gescheiden, maar onderdoorgangen en
fly-overs die hiervan het resultaat zijn, worden als onveilig ervaren.
Vanwege de brandveiligheid moeten openbare gebouwen gemakkelijk toegankelijk zijn, maar zo kunnen ook
ongewenste bezoekers binnen komen. Alles verlichten kost energie, is misschien zelfs verspilling. Uit milieu-
overwegingen wordt verlichting dan ook beperkt. Minder ramen aan de noordgevels spaart ook stookkosten. Uit het
oogpunt van sociale veiligheid betekenen deze maatregelen wel minder zicht en overzicht.
Soms kunnen maatregelen voor criminaliteitspreventie onveiligheidsgevoelens in de hand werken. Camerabewaking:
een overbewaakt gebied kan onveiligheidsgevoelens vergroten, maar de camera is wel nodig voor registratie en
herkenning van daders en werkt preventief. Meer confort kan ook tot ongemak leiden. Een verlichte en verwarmde
wachtkamer is ook geliefd bij zwervers, maar hun aanwezigheid is voor de doorsnee reiziger weer onaantrekkelijk.
[108] .

Verdere informatie
Lopez onderscheidt de volgende strategieen voor misdaadpreventie bij planning, ontwerp en management van
metrosystemen:
- het stimuleren van betrokkenheid
- zorgen voor merkbare sociale controle
- vergemakkelijken van politie-ingrijpen
- vaststellen en handhaven van een duidelijke norn1
- controleren (beheersen) van de hoeveelheid mensen (flow of public).
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Deze strategieen hebben een situationele en een organisatorische kant, ze worden echter nergens totaal toegepast. Elk
metrosysteem gebruikt die delen, die in de eigen situatie te gebruiken zijn.

Lopez geeft een uitgebreid overzicht van maatregelen die in het kader vap misdaadpreventie binnen deze strategieen
genomen kunnen worden. De maatregelen zijn ingedeeld naar:
- begane grond: in- en uitgangen;
- middenniveau: gangen, kaartjesgebied, zone tussen kaartjesgebied en de trappen;
- tussen de niveaus: trappen en roltrappen, liften;
- perronniveau;
- andere architectonische voorzieningen: plafonds en muren, stationsmeubilair, decoratieve objecten, -commerciele

instellingen, openbare toiletten;

- treinen. [92].

4.2.4 TERRORISME IN METROST AnONS

4.2.4.1 Algemeen
Naast de gewone misdrijven wordt men in metro's ook geconfronteerd met terrorisme.
Terroristische aanslagen hebben een geweldig effect. Er ontstaat grote materiele schade en vaak is er een groot aantal
slachtoffers. Dit heeft een sterke en langdurige invloed op de veiligheidsgevoelens van passagiers.
Het is er terroristen waarschijn1ijk niet om te doen zoveel mogelijk slachtoffers te maken, maar om sociale onrust aan te
wakkeren en onveiligheidsgevoelens te vergroten. Het feit dat metro's minder worden bewaakt dan andere respectabele
doelwitten (vliegvelden, regeringsgebouwen) maakt ze een geschikt doelwit. Het is altijd wel mogelijk voor passagiers
om verdachte pakjes achter te laten. [92].
Recente bom- en gifgasaanslagen op metro's in Parijs en Tokio tonen aan dat het hier om zeer reele bedreigingen gaat.
Optreden hiertegen is niet zonder problemen.
Op het Parijse metrostation RER Saint -Michel werd op 25 juli 1995 een bomaanslag gepleegd.
Terroristen hebben bij een aanslag een grote voorsprong op de politie omdat ze weten waar en wanneer ze zullen
toeslaan. Die voorsprong wordt volgens Brett steeds kleiner door twee categorieen acties:
- het permanent verbeteren van de hulpmiddelen en van de veiligheidsmaatregelen die in Parijs op gevoelige punten van

kracht zijn (RER, musea);
- psychologisch herstel van het ingezette personeel door het instellen van ondersteunende structuren voor collectieve en

individuele nabespreking na de inzet in noodgevallen. [24].
Goede voorbereiding op noodsituaties, zoals aanslagen, in de metro vereist het regelmatig oefenen van:
- de alarmprocedure;
- ontruiming;
- de organisatie van de hulpdiensten;
- de communicatie en
-het opvangen en zich belasten met niet-gewonde slachtoffers.
De Parijse metrobedrijf RATP houdt elk jaar minstens zes grote rampenoefeningen samen met de brandweer in de metro
en de RER en in overstapstations waar veel publiek komt. De omstandigheden van een mogelijke ramp worden
gesimuleerd: explosies, brand, botsingen op stations en in tunnels, maar ook in de remise en op
onderhoudswerkplaatsen. De betrokken veiligheidsmensen bouwen door deze oefeningen veel ervaring op.
Alle procedures hebben bij de aanslag gefunctioneerd met een snelheid en een effectiviteit die door de overheid en de
pers geroemd werd. [24].
Een beschrijving van de gifgasaanslag in Tokio is te lezen in het hoofdstuk 6, Casulstiek. (Zie 6).

4.2.4.2 MAATREGELEN
De metro kan volgens Lopez minder kwetsbaar gemaakt worden voor terrorisme door:
-het verkleinen van de mogelijkheid om een aanslag te plegen;
- het vergroten van de kans op arrestatie en
- het minimaliseren van de mogelijke schade.
In deze benadering zijn een goede constructie en goed management absoluuut essentieel.

De mogelijkheid om aanslagen te plegen kan worden beperkt door:

Formeel toezicbt
Regelmatig patrouilleren door controleurs die getraind zijn in bet opsporen van verdacbte pakketjes vergroot de
veiligheid.
De kansen op arrestatie van terroristen worden vergroot door videobewaking, geavanceerde communicatiefaciliteiten en
een planning en ontwerp die een snel politie-ingrijpen mogelijk maken.
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De organisatiestructuur moet een nauwe communicatie en samenwerking tussen metromanagement en politie mogelijk
maken.
Door een sneIle ontruiming kan de schade van een eventuele aanslag worden verkleind. De ontruiming wordt bevorderd
door een goed geoefend ontruimingsplan en een goed functionerende ofi1J.'Oepinstallatie.[92].

Toezicht door medewerkers
Constant toezicht door metropersoneel dat getraind is in het opmerken van verdachte pakjes overal in de metro.

Verwijderen van het doelwit
Door het verminderen van plekken waar bommen kunnen worden geplaatst (donkere hoeken, nissen, prullebakken,
bagagekluizen, openbare toiletten, open plekken onder, achter of tussen stationsmeubilair, enz.), wordt het moeilijker
een aanslag te plegen.
Een omroepinstallatie moet de passagiers er steeds aan herinneren geen bagage onbeheerd achter te laten. [92].

Wegnemen van de drijfveer
Het station moet constant schoongemaakt worden.

Bebouwde omgeving
Het station moet een helder en duidelijk ontwerp hebben.
De planning en het ontwerp van het station moet de stroom passagiers vlot kunnen verwerken en sneIle evacuatie
mogelijk maken. [92].

4.3 PARKEERGARAGES

4.3.1 BRAND IN PARKEERGARAGES

Hoewel brand een emstige bedreiging is, is er geen literatuur op dit onderwerp gevonden. AIleen Ishioka meldt dat snel
reageren op brand, het ontruimen van het gebouw door het publiek en de coOrdinatie met politie en brandweer goed
moet worden gepland en georganiseerd. [81].

4.3.2 SOCIALE ONVEILIGHEID IN PARKEERGARAGES

Ondergrondse garages groeien snel in aantai. In Japan worden deze vanwege het gebrek aan parkeerruimte en illegaal
parkeren vooral bij ondergrondse winke1centra gebouwd.
Sociale veiligheid blijkt een belangrijk onderdeel van het veiligheidssysteem, waarbij onderscheid gemaakt moet
worden tussen zelf parkeren en automatisch parkeren. Het betalingssysteem is van invloed op de veiligheid, omdat er
verschillende risico's zijn.
Zelfparkeren is vaak gratis en de garage is dan toegankelijk voor iedereen. Hier zijn het stelen van en uit auto's,
brandstichting en geweld een voor de hand liggend risico. Ook is de kans op aanrijding met andere auto's en
voetgangers groot. Toegangscontrole en surveillance door CCTV of door personeel vergroten de veiligheid. [81]. (Voor
automatisch parkeren: zie 5.1).
In parkeergarages is veel sprake van vandalisme, terwijl de gebruikers er zich onveilig voelen. Dit komt vaak door de
achteraf gelegen situering, de summiere verlichting, het onvriendelijke uiterlijk en de vele onoverzichteIijke plekken in
de garage vanwege het aantal hellingen en vaak zware kolommen. [163].
In Belgie vindt men van aIle gebouwen de ondergrondse garages het minst veilig (57% van de mensen voelt zich er
onveilig). Dit houdt misschien verband met oerangsten uit het collectieve onderbewuste, deze subjectieve gevoelens
spelen een belangrijke roi. [11].
In parkeergarages in de Verenigde Staten is het gevaar voor beroving veel groter dan de kans op brand. Zo vonden in
garages in 1992 in de VS meer dan 500.000 geweldsmisdrijven plaats, terwijl er bij 404 branden slechts sprake was van
9 gewonden (waarvan 6 brandweerlieden) en geen doden over een periode van 3 jaar.
In de VS is men vanwege de brandveiligheid verplicht trappen naar de uitgang te omsluiten. Deze ruimten zijn een
natuurlijke schuilplaats voor criminelen. Voor de sociale veiligheid zou het beter zijn deze trappen open uit te voeren. In
dit geval is er sprake van tegenstrijdige veiligheidseisen. [11, 140].
Uit onderzoeken blijkt dat door het treffen van preventieve maatregelen een grote reductie in auto-inbraken (20%) en
van autodiefstallen (80%) te bereiken is. Het betrof hier verbetering van en vermindering van het aantal in- en
uitgangen, installatie van camera's, betere verlichting en de instelling van een 24-uurs bewakingsdienst. [162].
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4.3.2.1 Oorzaken en gevolgen
Garages hebben een aantal kenmerken die de veiligheid van personen verminderen.
Het zijn grote ruimtes met een redelijk laag activiteiten-niveau, die zeer gunstig zijn voor het ontstaan van criminaliteit.
De kans is groot dat iemand in een garage alleen is en zo een potentieel s),achtoffervan een aanval wordt. Dit wordt
versterkt door het feit dat garages vaak vrij toegankelijk zijn voor het publiek.
Het voertuig van een rnisdadiger is als zodanig niet te onderscheiden van de andere auto's.
Geparkeerde auto's kunnen schuilplaats bieden aan een aanvaller en ze verminderen de lichtinval en het zicht. Door de
hoge grondprijzen stijgt het aantal garages met meerdere niveaus, dit vermindert de mogelijkheid tot 'natuurlijke
bewaking'. [11, 140].
Parkeergarages zijn meestal serni-openbare ruimten. Ze vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de individuele
gebruiker, maar ook niet van de politie of van de gemeente. Potentiele daders en slachtoffers zijn van buiten af niet
zichtbaar, dit vergroot de onveiligheid. [163].

4.3.2.2 Maatregelen
Amerikaans onderzoek van Smith laat zien hoe passieve beveiligingsmaatregelen doeltreffend in ondergrondse garages
kunnen worden toegepast, samen met actieve beveiligingsmaatregelen zoals bewaking en alarm- en
noodcommunicatiesystemen. Smith noemt dit 'Crime prevention through environmental design' (CPTED). Passieve
beveiligingsmaatregelen kunnen gemakkelijk in het ontwerpstadium van gebouwen worden gei"ntegreerd. Als zij achteraf
als preventieve maatregelen moeten worden ingevoerd zijn ze moeilijker toe te passen en moet er veel meer gei"nvesteerd
worden. Passieve beveiliging heeft betrekking op het fysieke ontwerp, zoals bijvoorbeeld verlichting. Actieve
beveiliging bestaat uit menselijke handelingen en gespecialiseerde middelen, zoals intercom, CCTV -systemen en
patrouilles.
Garagebeheerders en architecten passen deze methode lang niet altijd toe, omdat ze weinig vertrouwd zijn met het
ontwerpen met het oog op preventie van criminaliteit. Het achteraf invoeren van passieve beveiligingsmaatregelen is
moeilijk en vraagt grote investeringen. Sommige brandveiligheidsmaatregelen kunnen strijdig zijn met passieve
beveiligingsmaatregelen in het ontwerp. [11, 140].
De keuze van de veiligheidsmaatregelen moet athangen van de specifieke situatie van het gebouw. De kwetsbaarheid
van de verschillende plaatsen speelt hierbij een rol, evenals de omgeving. Hoe groter de crirninaliteit van de omgeving,
hoe kwetsbaarder de parkeergarage. In gebouwen met een laag risico zijn systemen voor actieve beveiliging in het
algemeen niet nodig. In het ontwerp moet men echter rekening houden met een eventuele wijziging van het risiconiveau
in de toekomst. Veel CPTED-maatregelen kunnen echter worden toegepast ongeacht het risiconiveau.
Sociale controle via het ruimtelijk ontwerp is een goedkope methode voor het bestrijden van crirninaliteit. Samen
toegepast met actieve beveiliging vermindert het de kans op criminaliteit. Het aanpassen van een bestaande garage is
moeilijk, zoniet onmogelijk. [11, 140].
Ook volgens Voort moet in de ontwerpfase meer aandacht aan veiligheid worden besteed. Een belangrijk punt hierbij is
de veiligheid van de voetgangersin- en uitgangen en het verrnijden van onheilspellende plekken en hoeken. Veel
aandacht moet besteed worden aan betere verlichting en een vriendelijker aanzien. Een moeilijkheid hierbij is de vaak
zeer slechte exploitatieresultaten. Voort wijst er echter op dat bouwkundige maatregelen slechts zin hebben indien zij
samen met sociaal-psychologische maatregelen worden doorgevoerd, zoals motivatie van andere gebruikers van een
ruimte, betere surveillance van politie ofbewakingsdiensten en dergelijke. [163].
De veiligheidsmaatregelen, worden voor zo ver ze voorkomen, gepresenteerd volgens de eerder behandelde categorien
van Clarke.

Toegangscontrole
De toegankelijkheid voor onbevoegden kan men beperken door het aantal in- en uitgangen te verkleinen, ingangen
zelfsluitend uit te voeren, nooduitgangen alleen van binnenuit te laten openen en zelfsluitend te maken en overtreders
regelmatig te controleren en adequaat aan te pakken. [11, 140, 162].
Alarmsystemen die in werking treden door het openen van een deur zijn alleen nuttig bij nooduitgangen. [11], [140].
De uitgangen moeten uitkomen in (subjectief) veilig gebied, alternatieve routemogelijkheden moeten voor handen zijn.
[100].
De vluchtmogelijkheden voor potentiele slachtoffers worden groter door duidelijk herkenbare nooduitgangen en goede
bewegwijzering. [162]. De mogelijkheid om anderen te zien en gezien te worden wordt groter door zo weinig mogelijk
uitgangen. Ook concentratie van in- en uitgangen van voertuigen op een beperkt aantal punten is een goede zaak.
Bewakingsposten en garagekantoren moeten zo worden geplaatst dat de aanwezigen de garage kunnen overzien. [11,
140].

In- en uitgangscontrole
Normale sociale controle is voldoende op plaatsen met een laag risico, maar toegangscontrole kan nodig zijn op plaatsen
met een hoog risico. Bij het ontwerp kan men al rekening houden met een hoog risico door de mogelijkheid tot controle
open te houden. In- en uitgangscontrole heeft een positieve invloed op de veiligheid. Doordat de chauffeur verplicht is
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een toegangsbewijs te nemen en dat bij de uitgang te overhandigen aan een bewaker, trekt dit type garage minder
misdadigers aan.
Men kan toegangscontrole op een elegante manier omzeilen door mechanisch parkeren of door de de sleutels aan het
personeel te geven, dat voor verdere afhandeling zorgt. Op vertoon van h~t ontvangstbewijs en een identiteitsbewijs
krijgt men de auto terug. [11].

Formeel toezicht
Op locaties met een vergrote kans op aanwezigheid van daders is extra beveiliging door politie en/of particuliere
bewaking en extra aandacht voor ruimtelijk-preventieve maatregelen nodig. [162].
Zichtbare aanwezigheid van agenten in uniform is een van de beste methoden om criminaliteit te voorkomen. Patrouilles
met steeds andere routes zijn echter nog effectiever. Veiligheidspersoneel moet getraind zijn om handelend op te treden
en in het gebruik van de in het gebouw aanwezige veiligheidssystemen.

Alarmsystemen zijn geen oplossing voor veiligheidsproblemen in garages. Antipaniekknoppen, intercomsystemen,
geluidsbewaking en CCTV -systemen kunnen op plaatsen met een hoog veiligheidsrisico wel bijdragen aan een hogere
veiligheid.
In Belgie is het beleid vooral op actieve maatregelen gericht: meer patrouilles, gebruik van honden, CCTV -systemen,
gebruik van spiegels. Verder gebruikt men alleen verbetering van de verlichting, verfraaiing en netheid.
Antipaniekknoppen vindt men vaak in liften, gangen en trappen, af en toe in parkeergarages. Ze werken aIleen als ze
goed te bereiken zijn door de slachtoffers. Ze zijn nogal kwetsbaar voor misbruik. Telefoon is een goed middel voor
noodcommunicatie, maar onderhoud en installatie zijn duurder en de bediening is moeilijker dan het indrukken van een
knop.
Antipaniekknoppen in combinatie met intercoms die geactiveerd worden door stemgeluid kunnen in aIle volledig
gesloten liften en trappenhuizen worden gemstalleerd. In de VS worden intercomsystemen gecombineerd met een blauw
knipperlicht. 'Scream alarms' filteren het algemene achtergrondgeluid en reageren op geschreeuw en het geluid van
gebroken glas. Deze systemen hebben veel nadelen, ze zijn in garages niet te gebruiken door het achtergrondgeluid. Het
is lastig voor het bewakingspersoneel, want ze geven constant een irriterend geluid af. Ze worden daarom vaak uitgezet.
CCTV kan gebruikt worden om agressie tegen personen in gesloten ruimten te ontdekken. Videobeelden kunnen worden
opgenomen, dit vergroot de pakkans en kan dus afschrikkend werken. Toepassing in garages is moeilijk vanwege
geparkeerde auto's, heIlende wegen en schaduwpartijen, die het zicht belemmeren. Mobiele camera's kunnen hier
verbetering brengen. CCTV vergt een grote investering, bovendien moet het personeel ervoor worden opgeleid en moet
het systeem door gespecialiseerde technici worden onderhouden. [11, 140].
In Nederland zijn geen gegevens bekend over ervaringen met camerabeveiliging van parkeergarages, wel in Engeland.
CCTV kan op verschillende manieren gebruikt worden; soms is er een continu bemande controlepost; soms worden de
beelden wel continu opgenomen, maar wordt er weinig naar gekeken en wordt er vrijwel nooit ingegrepen. De invoering
gaat vaak samen met andere maatregelen, dus de invloed er van is moeilijk te bepalen. Uit ervaringen blijkt wel dat
gebruik van beveiligingssystemen met CCTV in de regelleidt tot een (tijdelijke) afname van misdrijven waarbij auto's
zijn betrokken. Uit onderzoek in Engeland blijkt dat CCTV technisch niet verfijnd hoeft te zijn om misdaad te
bei'nvloeden. Het werkt preventief, zonder dat het tot arrestaties bijdraagt. Continu bemannen van de monitoren is
evenmin noodzakelijk. Het effect van CCTV lijkt groter te worden wanneer het in combinatie met andere maatregelen
wordt ingevoerd, waardoor het voor potentiele daders ook geloofwaardiger wordt dat de pakkans toeneemt. Wanneer de
dreiging van CCTV minder geloofwaardig wordt, zal het effect wegebben. Cameratoezicht moet zo nu en dan repressief
zijn wil het preventief werken.
Diefstal van en diefstal uit auto's voIgt verschillende patronen. De motivatie tot deze vergrijpen lijkt te verschiIlen. Ook
de problemen bij het bestrijden van deze vergrijpen zijn anders. Steelt men uit een auto dan kan men te voet
ontsnappen, dit is onmogelijk als men de auto zelf steelt. Diefstal van auto's kost meer tijd, daarom verschillen de
problemen met betrekking tot preventie ook. CCTV lijkt meer invloed te hebben op het stelen van auto's dan op het
stelen uit auto's.
Een enkele grote actie die erop gericht is potentiele daders ervan te overtuigen dat de pakkans groter is geworden zal
niet van blijvende invloed zijn. Periodiek terugkerende extra preventieve maatregelen waaraan veel publiciteit wordt
gegeven zullen meer effect hebben. [10].
In totaal kunnen de kosten voor veiligheid en onderhoud samen 25% of meer van het totale jaarlijkse exploitatiebudget
bedragen. [11, 140].

Toezicht vanuit de omgeving
Toezicht door de daadwerkelijke en voelbare aanwezigheid van omstanders kan tot stand worden gebracht door
integratie van de garage in een woonomgeving en door een goede situering van de entree. De betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van omwonenden moet vergroot worden door integratie van de garage binnen hun invloedssfeer.
De verantwoordelijkheid voor het gebouw moet duidelijkheid zijn door een heldere klachtenprocedure en participatie
van gebruikers bij het beheer. [162].
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Het opzetten van kleine winkels in de garage wordt aanbevolen. Deze winkels zorgen voor toename van personen in de
garage (de winkeliers en klanten die van elders komen). De eigenaren hebben er (in elk geval gedurende de
openingstijden) belang bij dat de parkeergarage veilig is. Het afval verdient bijzondere aandacht: afval en graffiti
benadrukken dat een plaats verlaten en dus onveilig is. [11, 140].

Verlichting is de factor die het meest bijdraagt tot veiligheid in een garage. Door betere verlichting wordt het natuurlijk
toezicht eenvoudiger. Goede verlichting schrikt criminelen af en geeft een gevoel van veiligheid. Uit een aantal gevallen
blijkt dat verbetering van de verlichting leidt tot minder misdrijven.
In garages moet vooral aandacht worden besteed worden aan verticale verlichtingssterkte om de zichtbaarheid van
borden te verbeteren. De verlichting moet gelijkmatig zijn, er mogen dus geen overgangen van licht naar donker en vice
versa zijn, anders moeten de ogen zich steeds aan andere omstandigheden aanpassen.
Verblinding is een potentieel gevaar voor elke bestuurder, maar vooral voor ouderen en slechtzienden. Er is een
fundamenteel conflict tussen vertic ale verlichtingssterkte en verblinding. Verblinding kan worden voorkomen door een
juiste keuze en een goede plaatsing van verlichting. Lampen moeten de vereiste lichtsterkte kunnen leveren,
betrouwbaar zijn, gemakkelijk te onderhouden en bestand zijn tegen de weersomstandigheden en vandalisme. [11, 140].
Voldoende verlichting kan men krijgen door openingen in het dak en door verlichting boven de rijstroken en de
parkeerplaatsen. [162].

Na verlichting is de mogelijkheid zijn eigen omgeving waar te nemen het tweede belangrijke element. Een open karakter
van het ontwerp bevordert de natuurlijke bewaking. Constructies van grote omvang en met hoge plafonds bevorderen de
lichtinval. Een ondergrondse constructie kan niet open zijn, maar bij het ontwerp kunnen het laagste en het hoogste
niveau met elkaar worden verbonden, bijvoorbeeld door vertic ale kokers waardoor de ventilatie en de natuurlijke
lichtval de laagste niveaus kunnen bereiken. Dit draagt bij tot het gevoel van veiligheid en tot natuurlijke bewaking.
Scheidingsmuren moeten worden vermeden, in het bijzonder bij bochten en bij voetgangerspaden. Daar waar zij toch
noodzakelijk zijn, kunnen grote openingen in deze muren de mogelijkheid om de eigen omgeving waar te nemen
verbeteren (voorzover dit de brandcompartimentering niet aantast). [11, 140].
Een heldere en overzichtelijke indeling van de garage krijgt men door het vermijden van zichtbelemmerende obstakels
(zoals massieve kolommen) en onoverzichtelijke bochten en hoeken. De entree moet zichtbaar zijn vanuit de
omringende bebouwing en de in- en uitgangen moeten van buiten en van binnen herkenbaar zijn. [11, 140, 162].
Juiste bewegwijzering helpt de bezoekers zich te orienteren en zich snel te verplaatsen in de garage, zodat ze korter
aanwezig zijn en dus minder blootgesteld zijn aan agressie. Een kleurencode of andere geheugensteuntjes kunnen er
voor zorgen dat mensen sneller hun auto's terugvinden. Met wegwijzers en pictogrammen worden de gebruikers er aan
herinnerd dat ze bewaakt worden. [11, 140].

Verwijderen van het doelwit
Daarnaast moet voorlichting gegeven worden aan gebruikers om geen waardevolle goederen in de auto achter te laten.
[162].
In sommige parkeergarages zijn aparte, veilige plekken voor vrouwen gereserveerd. [108].

Wegnemen van de drijfveer
Fysieke kwetsbaarheid van het doelwit wordt kleiner door het toepassen van stevige materialen. Zo voorkomt men dat
onderdelen bij normaal gebruik gemakkelijk schade oplopen. De verlichting moet eenvoudig zijn te repareren. [162].

Bebouwde omgeving
Het gebouw moet overzichtelijk zijn en een herkenbare ruimtelijke structuur hebben.[I00].
Gebruik van aantrekkelijke kleuren en materialen en het vermijden van grote grijze betonvlakken verhoogt de sfeer.
Goede ventilatie en goede akoestiek (voorkomen van hol klinken) zijn aan te bevelen. Aandacht voor vormgeving van
de buitenkant is noodzakelijk. [162].
Daarnaast zijn regelmatig onderhoud en een inrichting waarbij schoonmaken eenvoudig is van belang. [100, 162].
Gebruik van gekleurd beton is een eenvoudige, niet te dure methode die het algemene helderheid vergroot en een gevoel
van welbehagen schept. Muren en plafonds van wit beton weerkaatsen het licht zodat de uniformiteit van de verlichting
toeneemt. Een witte verf1aag geeft hetzelfde effect, maar vergt meer onderhoud. Witte muren wekken onbedwingbare
behoeften bij graffitimakers op. Het gebruik van producten die snel schoonmaken mogelijk maken, voorkomt dat ze veel
eer van hun werk hebben. [11, 140].
Trappenhuizen en liften zijn zeer aantrekkelijke plekken voor criminelen en vormen statistisch gezien een groot risico
voor slachtoffers om bij fysiek geweld betrokken te raken. Trappenhuizen moeten zo open mogelijk worden ontworpen.
Waar om veiligheidsredenen een trap omsloten moet zijn, kunnen glazen wanden geweld en vandalisme beperken.
Eventuele schuilplaatsen onder de trappen moeten worden afgesloten. In het ontwerp moet men met glazen wanden voor
de liften en goed verlichte gangen de zichtbaarheid verhogen.
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Afsluiting van ruimtenmoet door branddeuren of een automatisch rolluik met een toegangsdeur. Op die manier heeft de
ruimte in een normale situatie een brede opening. Het sluitingsmechanisme kan door een rookdetector automatisch op
gang gebracht worden. [11, 140].
Openbare toiletten vormen een veiligheidsprobleem, omdat re onregelma,~g gebruikt worden en schuilplaats kunnen
bieden aan criminelen. Toiletten in een garage moeten zo aangelegd worden dat men bij de ingang niet klemgeret kan
worden. [11, 140].

4.3.3 TERRORISME IN PARKEERGARAGES

Ondergrondse parkeergarages kunnen het doelwit worden van terroristische aanslagen. Op 26 februari 1993 ontplofte
een bom in een auto in een ondergrondse parkeergarage onder de twee hoge kantoortorens van 110 verdiepingen van het
World Trade Centre (WTC) in New York. De bomaanslag op het WTC was een 'worst-case scenario', waarbij aIle
vitale en de back-up systemen verstoord raakten.
Bij deze aanslag vielen zes doden en 1042 gewonden. Vier van de reven electrische installaties die het complex van
stroom voorzien waren beschadigd. Het controlecentrum en een politiepost werden uitgeschakeld. Ook de automatische
rookmelders, automatische sprinklers (vooral in de ondergrondse gedeelten), het brandalarmsysteem en het
communicatiesysteem met de liften werden uitgeschakeld. Gebroken leidingen zorgden voor een overstroming op de
resde verdieping van res miljoen gallon water en er lag ongeveer 2500 ton puin op de koelinstallatie. Honderden auto's
in de parkeergarages werden beschadigd of vernietigd.
Hoewel de bom ondergronds ontplofte waren de gevolgen voor de bovengrondse verdiepingen ook reer emstig.
Er was grote schade door rook en roet in de kantoortorens. Liften bleven steken tussen de verdiepingen met ongeveer
500 opgesloten passagiers. Meer dan 50.000 mensen moesten uit de gebouwen vluchten. [37].

4.3.3.1 Oorzaken en gevolgen
Het maakt groot verschil of een autobom ontploft in de buitenlucht of in een afgesloten ruimte.
Wanneer een ontploffing plaatsvindt in een gebouw en in een afgesloten en brandstofrijke ruimte, zoals een
parkeergarage, dan kunnen de bij de ontploffing vrijkomende hete gassen zich niet mengen met een steeds groter volume
koude lucht, zoals in de open lucht. De schokgolf en de mechanische schade die de explosie aanricht zullen auto's
omverwerpen, gastanken laten barsten, leidingen en pijpen doen breken en muren ont'retten. Ben reeks materialen wordt
aan hete gassen blootgesteld. Veel van dere materialen zullen ontbranden, voomamelijk aan de buitemand van de
ruimte, waar de meeste zuurstof is. Er zullen dan opeens overal branden ontstaan. Als het gebouw emstig beschadigd is
door de ontploffing kunnen vitale systemen uitvallen, gasleidingen breken en kan de stroomvoorziening aangetast raken,
waardoor de kwetsbaarheid van het gebouw voor brand toeneemt. Bovendien moet er nog met andere factoren rekening
worden gehouden. Als de ontploffing 'vuil' is, met gebruik van laag explosieve of rookmakende componenten, dan kan
giftige rook zich rarendsnel door het gebouw verspreiden. Dit vormt een bedreiging voor mensen op plaatsen, waar men
geen last heeft van de directe gevolgen van de ontploffing. [97].
Brandveiligheid en beveiliging raken steeds meer verstrengeld. In bepaalde gevallen zijn de maatregelen voor
brandveiligheid en beveiliging met elkaar in tegenspraak. (Corbett noemt hier overigens geen voorbeelden van). De
organisaties die voorschriften voor gebouwen ontwikkelen moeten dit aanpakken.
Bij het ontwerp van belangrijke gebouwen moet rekening gehouden worden met terrorisme. Ontwerpeisen zouden
specificaties moeten bevatten voor de beglazing, het beschermen van 'kritische' installaties (noodgeneratoren,
bekabeling voor het omroepsysteem en voor het alarmsysteem), toegang tot het gebouw en andere zaken die de
veiligheid betreffen. Sommige zaken die terrorisme betreffen hebben direct invloed op brandbeveiligingsmaatregelen.
[36].

Hoewel de waarschijnlijkheid van een terroristische aanslag klein is, zijn de kosten ervan extreem hoog (verlies aan
huur, herhuisvestingskosten voor huurders, kosten van de noodopvang, structurele reparaties en verwijdering van puin,
twisten met federale instellingen, verrekeringsc1aims en aanklachten).
Voor het management van commerciC!leen openbare gebouwen is de kosten-batenanalyse van een terroristische aanslag
een dilemma: welk niveau van bescherming is nodig voor een gebeurtenis die reer onwaarschijnlijk is, maar zeer
verwoestend? Voor dit soort gebouwen zijn gemakkelijke toegang, vrije circulatie van voetgangers en voertuigen en een
attractieve en open omgeving belangrijk om zaken te doen.
Het is mogelijk om in het ontwerp een effectieve en economische beveiliging in te bouwen op een manier die niet
opdringerig is. Ook na de ontwerpfase kunnen aanpassingen voor de beveiliging gemaakt worden.
Door beveiliging wordt een gebouw een minder aantrekkelijk doelwit, een bijkomend voordeel is het toegenomen
vertrouwen en moreel van de mensen die er werken. Te opdringerige veiligheidsmaatregelen kunnen nadelig zijn voor
het moreel en de terrorist zal zich aan het beveiligingsniveau aanpassen. De uitdaging is het maken van een effectief
ontwerp dat de fundamentele functies van het gebouw niet aantast of te veel aandacht trekt [73].
Met speciale software, zoals BombCADTM,kan men het gedrag van gebouwen bij ontploffmgen en door ontploffingen
veroorzaakte branden beoordelen en de effecten van maatregelen bestuderen. [97].
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4.3.3.2 Maatregelen
De ontwerpdoelstellingen moeten worden bepaald na bet vaststellen van de mogelijke bedreigingen. Daar waar veel
mensen werken en in- en uitlopen kan bet doel zijn bet redden van levens, bet verminderen van gewonden en bet
vergemakkelijken van ontruiming van bet gebouw en redding. Een secunUair doel kan zijn bet zo snel mogelijk weer in
gebruik nemen van bet gebouw en een tertiair doel bet beperken van scbade aan uitrusting en materiaal binnen bet
gebouw. [73]. Beveiliging en bescberming moeten zo in een gebouw worden opgenomen dat ze een passief, niet
opdringerig scbild vormen tegen terrorisme.
De meest effectieve manier om een evenwicbtig veiligbeidsontwerp te maken is te zorgen voor verscbillende
bescbermingslagen tussen de aanvaller en zijn doelwit. Deze uiescbil-benadering beeft verscbillende voordelen:
- bet schrikt de aanvaller af omdat bet gebouw een minder aanlokkelijk doelwit wordt;
- de aanvaller moet een fysieke afstand tot bet doel overwinnen;
- bet geeft redundantie, omdat als een defensiemecbanisme faalt, andere nog steeds werken;
- bet geeft uitstel, waardoor de beveiligingsmensen in kunnen grijpen voor de aanslag plaats vindt;
- bet vermindert bet effect van de aanslag, omdat die onder minder gunstige omstandigheden voor de dader plaats vindt.

[73].

Target bardening
Hoewel een gebouw nooit terrorist-proof gemaakt kan worden, zijn er manieren om aanslagen te bemoeilijken. Plekken
die gemakkelijk toegankelijk zijn voor publiek zijn bet kwetsbaarst voor aanslagen. Afhankelijk van de functie van bet
gebouw kan bet doelwit de controlekamer zijn, waar de communicatielijnen en de noodstroomleidingen bij elkaar
komen. Dit soort vitale interne functies moeten zicb ver van de gemakkelijk toegankelijke plaatsen bevinden en moeten
in een beveiligde omgeving geplaatst zijn. [73].
Het sluiten van de parkeergarages voor passanten verkleint de kans op een aanslag aanzienlijk.
Door bet parkeren van vracbtwagens te verbieden wordt de grootte van de mogelijke ontploffing verkleind. Door bet
verkleinen van de kans op een autobom, kan de bedreiging tot een te bebeersen niveau worden teruggebracbt.
Nuttige obstakels om potentiele terroristen te beletten bet beoogde doelwit gemakkelijk te bereiken zijn
bewakingsbuisjes, inspectiestations, bekken of muren om bet complex, verkeerspaaltjes, plantebakken, fonteinen of
trappen op kritiscbe plekken bij de ingang. [73].

Toegangscontrole
Bij bet beoordelen van de kwetsbaarbeid moet gekeken worden naar de zwakste scbakel in het ontwerp, zoals het
ontbreken van controle bij de ingang van de ondergrondse parkeergarage. Wat is de meest toegankelijke plek waar een
terrorist de grootste schade kan aanrichten?
Het stationeren van bewakers bij de ingangen van bet gebouw om pakjes en voertuigen te inspecteren is wenselijk. [73].
Barrieres om te voorkomen dat ongeautoriseerde auto's toegang krijgen tot de ondergrondse verdiepingen en
toegangscontrole door middel van een identiteitskaart en een check-in systeem voor de bezoekers worden aanbevolen.
[176].

Formeel toezicht
CCTV, inbraakmelders en metaaldetectors zijn operationele maatregelen die de veiligheid vergroten.

Bebouwde omgeving
Als aIle maatrege1en falen en er toch een aanslag plaats vindt, dan vormen de muren, de vloeren en bet 'skelet',
ontworpen om weerstand te bieden aan een ontploffing, de laatste verdedigingslinie. Een ontploffmgsbestendig gebouw
beperkt de schade, structurele reparatie zllen wel nodig zijn, maar veel minder.
Als de structurele schade beperkt blijft, zal de hoeveelheid puin minder, de redding van personen onder het puin
eenvoudiger en het herstel sneller zijn. [73].
Nood-back-up generatoren staan ter beschikking als de vitale en back-up generatoren uitvallen.
Een speciale kabel uit New Jersey door de metrotunnels geeft aanvullende back-up voor het geval dat in New York de
electriciteit uitvalt. [176].

4.4 ANDEREPUBLffiKSGEBOUWEN

4.4.1 ONDERGRONDSEWlNKELCENTRA

4.4.1.1 Algemeen
Een ondergronds winke1centrum is een complex bouwwerk dat met voetpaden en parkeergarages onder publieke ruimten
als straten en stationspleinen is gebouwd. Met name in Japan worden deze winke1centra veel gebouwd. In totaal zijn er
77 ondergrondse winke1centra (in totaal 800.000 m2) gebouwd in 20 steden.
De ontwikkelingskosten van deze ondergondse centra zijn erg hoog omdat er strenge veiligheidseisen worden
gehanteerd vooral voor rampen- en ontruimingsplannen bij brand of andere rampen. [159].
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Ondergrondse winkelcentra worden in Japan meestal gebouwd in de buurt van stations waar veel mensen komen.
De volgende voorwaarden worden gesteld aan de ontwikkeling van ondergrondse winkelcentra:
- de ontwikkeling van wegen rond het station moet klaar zijn en er mogen geen plannen zijn voor verdere ontwikkeling;
- de ontwikkeling moet noodzakelijk zijn voor de veiligheid van voetgangers vanwege te grote drukte op de

bovengrondse wegen;
- een ondergrondse parkeergarage moet aanwezig zijn, zonder het bovengrondse verkeer te storen;
- de ondergrondse wegen en garages moeten ontworpen worden als onderdeel van een stedelijk ontwikkelingsplan en de

voorziening van een winkelcentrum moet beschouwd worden als een aanvulling op de bovengrondse openbare
faciliteiten;

- constructie en management moet in handen zijn van een semi-overheidsinstantie;
- de wet- en regelgeving moet strikt worden toegepast op voorzieningen onder wegen en stationspleinen. [149].
Ondergrondse winkelstraten worden gebruikt als doorgang en als winke1gebied. Vanuit het oogpunt van
veiligheidsmanagement heeft deze ondergrondse ruimte dezelfde kenmerken als bovengrondse winkelgebieden en
sommige unieke kenmerken.

4.4.1.2 Oorzaken en bedreigingen
Sommige risico's zijn ondergronds en bovengronds hetzelfde: schade aan goederen door brand; giftige rook als gevolg
van vuur; brandbare gaslekken en ontsteking; berovingen; plunderingen en vandalisme.
Unieke risico's zijn: stikken door giftig gas of gebrek aan ventilatie; overstroming en instorting van het gebouw.
Door de hoge dichtheid en diversiteit van het publiek in winkelgebieden kan een groot aantal slachtoffers ontstaan op
het moment dat een verborgen risico zich openbaart. Een voorbeeld hiervan is de ontploffing van de Sizuoka Golden
underground shopping mall in 1980.
Dit soort gebouwen vormt een emstig probleem, omdat de verschillende risico's direct of indirect op elkaar inwerken,
waardoor het lastig is het gebruik van conventionele middelen te beoordelen. [81].

4.4.1.3 Maatregelen

Bouwkunde
Lay-out
Ondergrondse trottoirs moeten minstens zes meter breed zijn. [149].
Vluchtwegen
Wanneer een winkelcentrum bij een station ligt, moeten er minstens twee trappen direct toegang geven tot de begane
grond vanaf het perronniveau en die trappen moeten beschermd zijn door brandwerende afscheidingen.
Waarschijnlijke bronnen voor vuur moeten verwijderd worden. [81].
(Bekledings }materialen

Overal moet onbrandbaar materiaal toegepast worden.
Compartimentering
Winkels moeten gecompartimenteerd worden in ruimtes van minder dan 200m2 en omgeven worden door brandwerende
afscheidingen. Restaurants en andere bedrijven die gas gebruiken moeten door brandwerende afscheidingen gescheiden
worden van andere winkels.
Voor verbindingen met kelderverdiepingen gelden dezelfde brandpreventiemaatregelen als voor winkels. Trappen naar
de begane grond moeten op verbindingspunten voorzien zijn van brandwerende afscheidingen.
Constructie
De bouwstructuur moet sterk genoeg zijn om de brand te doorstaan.

Installatietechniek
Sprinklers, automatisch brandalarm, een omroepsysteem, noodverlichting, brandkranen met slangen, een
ventilatiesysteem en een noodaggregaat moeten aanwezig zijn en centraal worden gecontroleerd in het
ramppreventiecentrum. [149].
Blusmiddelen en -voorzieningen

Brandblusmateriaal moet aanwezig zijn.
Het gebouw moet over een ventilatiesysteem beschikken. [81].

Interne organisatie en gebruik
Toezicht
Dit soort gebouwen heeft meestal een lokaal veiligheidssysteem, waar brandmelders, sensoren voor indringers en CCTV
24 uur per dag worden gecontroleerd in een meldkamer. Het hoofd evalueert de noodsituaties, zet personeel in en kan
brandweer en politie bellen. [81].

70



4.4.2 SCHUILKELDERS

Er bestaan technische richtlijnen voor schuilkelders onder woongebouwen; hieronder worden alleen die
veiligheidsmaatregelen vermeld, die verband houden met het ondergrond~ karakter. [150].

4.4.2.1 Maatregelen

Planologie
De schuilkelderruimte moet zo ver mogelijk af liggen van opslagplaatsen met stoffen of installaties met explosie- en/of
brandgevaar. Verder moet rekening worden gehouden met grondwater, gevaar veroorzakende pijpleidingen, leidingen,
kanalen, riolen, riviertjes/beken en installaties.

Bouwkunde
Vluchtwegen
Vluchtwegen moeten aanwezig zijn, maar zeer klein uitgevoerd worden. De horizontale vluchtwegen moeten minimaal
0,8 x 1,2 m. zijn met een cirkeldiameter van 1 m. ofbij een eiprofiel 0,8 x 1,2 m. zijn, verticale vluchtwegen minimaal
0,8 x 0,8 m, cirkeldiameter 0,8 m. Vluchtwegen kunnen worden gebouwd in beton of geprefabriceerde betonnen buizen.
Vluchtwegen binnen woongebouwen dienen van woning naar woning door de brandwerende afscheiding heen met
elkaar te zijn verbonden en zo mogelijk in verbinding te staan met de collectieve schuilplaats.
Constructie
De ingangs- en nooduitgangsdeuren moeten gasdicht zijn uitgevoerd.

Installatietechniek
Ventilatie
Voor schuilkelders met een capaciteit tot 25 mensen is een luchtpijp naar buiten met diameter van 0,20 meter nodig,
tot 50 mensen twee pijpen met een diameter van 0,20 meter (pijpen van staal of gelijkwaardig materiaal). De pijpen voor
aanvoer en afvoer van lucht moeten zo ver mogelijk van elkaar af staan.
Mechanische ventilatie kan gebruikt worden om de natuurlijke ventilatie aan te vullen (bij gezonde buitenlucht). [150].

4.4.3 MUSEA

4.4.3.1 Terrorisme in musea
Er werd zeer weinig materiaal gevonden over terrorisme in ondergrondse publieksgebouwen.
Op het Parijse metrostation RER Saint -Michel werd op 25 juli 1995 een bomaanslag gepleegd. Brett beschrijft de
maatregelen die daarna in het museum het Louvre werden genomen. Dit is hier van belang, omdat de ingang van het
complex zich ondergronds bevindt.

4.4.3.2 Maatregelen
Na deze aanslag werden in het museum het Louvre de volgende preventieve veiligheidsverhogende maatregelen
genomen:
- verhoging van het aantal rondes,

- permanente politiepost bij de ingang,
- samenwerking met een extern veiligheidsbedrijf,
- voorlichting voor al het administratieve personeel ter verhoging van de waakzaamheid,
- installatie van 2 detectiepoorten voor bezoekers en personeel.
- verwijderen van de vuilnisbakken,
- steeksproefgewijze controle van de bagage,
- verbod van grote bagage,
-aantal ingangen beperkt tot 2,
- sluiting van de parkeergarage,

Het Louvre is de enige publieksgebouw dat ontruimingsoefeningen uitvoert met bezoekers. [24].

4.4.4 KANTOORGEBOUWEN

Bij dit type gebouw is alleen een artikel gevonden dat zich bezig houdt met de arbeidsomstandigheden ondergronds.
Aan de hand van een enquete zijn een aantal problemen onderzocht met betrekking tot het gebruik van ondergrondse
kantoorruimten en de arbeidsomstandigheden.
Er waren een aantal zaken die verbetering behoefden, zoals de werkruimte, de ventilatie, het ontwerp van de
kantoorautomatisering en de opslagfaciliteiten. Na het aanbrengen van die verbeteringen is de tevredenheid met de
kantoorruimte en de kwaliteit van de lucht toegenomen, maar de verlichting diende nog te worden geoptimaliseerd.
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Door het venninderen van plafondlicht, dat voor reflectie zorgt op beeldschennen en het tegelijkertijd gebruiken van
bureauverlichting, kan de atmosfeer van de werkruimte worden veraangenaamd. Door indirecte verlichting en het
vennijden van TL-buizen doet de ruimte 'wann' aan.
De antwoorden van de respondenten zijn bei'nvIoed door het feit dat men P.eeigen ondergrondse werkruimte vergelijkt
met een doorsnee bovengrondse werkruimte. De eisen voor het ontwerpen van ondergrondse werkruimten dienen van
een hogere standaard te zijn dan die voor bovengrondse werkruimten. [53].
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5 ONDERGRONDSE OPSLAG

In de literatuur is weinig informatie gevonden over opslaggebouwen. De bedreigingen voor personen zijn hier klein,
omdat in dit soort gebouwen vrijwel geen personeel aanwezig is. Er is iet$ gevonden over brand bij opslag van afval en
bij opslag van booken. Bij mechanische parkeergarages is ook wat informatie gevonden over andere bedreigingen.

5.1 MECHANISCHE PARKEERGARAGES

Mechanische garages zijn een betrekkelijk nieuw ontwikkeling. De toogang gaat via een soort liftsluis in het wegdek, die
normaal is afgesloten. De parkeerder zet zijn auto op het plateau van de liftsluis, verlaat de auto, betaalt, de auto
verdwijnt naar beneden en wordt automatisch op zijn plek gezet. Men krijgt een kaartje en later krijgt men via dit kaartje
de auto weer terug. [11, 140,81]. Deze manier van parkeren heeft een aantal voordelen op het gebied van de veiligheid.

5.1.1 BRAND

De kans op brand is klein omdat de automotor uit staat op moment dat de auto in de garage gaat. Compartimentering
enlofhet aanleggen van een schuimblusinstallatie in de garage is noodzakelijk.
Bij brand wordt de garage automatisch gesloten, zodat zuurstof in de garage zelf vrij snel is opgebruikt en de brand
dooft. De garage kan bij brand niet door brandweer worden betreden; de brandweer zal bij brand niet proberen deze te
blussen. [101]. Het ontdekken van brand in deze systemen is moeilijk evenals het blussen. [81].

5.1.2 ONGEVALLEN

De files bij de ingang kunnen verkeersproblemen geven; het personeel moot in die gevallen regelend kunnen optreden.
[81].

5.1.3 SOCIALE VEILIGHEID

Bij mechanisch parkeren hebben de gebruikers geen toogang tot de ruimte, er is dus geen surveillance nodig. In de
garage is het pikdonker; diefstal is daarom nagenoog uitgesloten. Sociale onveiligheid en onveiligheidsgevool zijn hier
dus niet van toepassing. [12, 140, 81, 101]. Bewaking is nodig om er zeker van te zijn dat auto leeg is als hij naar
beneden gaat en mensen niet in de weg staan als mechanische systeem zich in beweging zet. Bewaking is verder niet
nodig omdat alles is gemechaniseerd.
Good zichtbare TV-camerabewaking bij de wachtruimte is nodig. Ais er een alarmmelding is kan het camerasysteem
worden ingeschakeld om te kijken wie er binnen is. In de wachtruimte is telefoon. [101].

5.1.4 BEVEILIGING TEGEN STORINGEN

Het mechanisme moot wel onderhouden worden. Bij defecten heeft men een levensgroot probleem. [81].
Het garagesysteem geeft zelf aan wanneer onderhoud nodig is en waar een eventueel mankement zich bevindt.
Veel technische mankementen kunnen op afstand via een ISDN-verbinding worden verholpen.
Om te voorkomen dat parkeerder bij terugkomst de verkeerde auto terugkrijgt voert de computer van het mechanische
parkeersysteem een dubbele controle uit. [101].

5.2 OPSLAG VAN AFVAL

5.2.1 BRAND

Tooname van afval in grote steden in Japan geeft opslagproblemen. Ophalen en transport van vuilnis wordt inefficient
vanwege langere transportroutes, verkeersopstoppingen en een tekort aan chauffeurs. Daarom gaat men over op
ondergrondse opslag, wat op de begane grond ruimte geeft voor publieke ruimtes als parken.
De invlood van dit soort gebouwen op de omgeving, het gevaar van brand en verkeersopstoppingen in de omgeving zijn
belangrijke kwesties. Er is ook veiligheidsmanagement nodig voor de openbare ruimten erboven. [81].
In de literatuur is verder alleen een kleine verwijzing gevonden naar een buizensysteem om papierafval van een
drukkerij naar een ondergronds afvaldepot te sturen. Op de grens van de begane grond en de ingang van het ondergronds
afvaldepot is een brandklep aangebracht. Deze klep wordt bestuurd door rookmelders en een handbrandmelder. [57].
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5.3 ONDERGRONDSEBOEKENOPSLAG

5.3.1 BRAND

De enige gevonden literatuur behandelt de eisen die aan een sprinklerinstallatie boven verrijdbare magazijnsstellingen

van ondergronds bibliotheekmagazijn gesteld moeten worden.

De afstand van de boeken op de bovenste plank van de stelling tot de sprinklerkoppen op het plafond moet volgens

Canadese sprinklerrichtlijnen minimaal 457 rom. zijn. In de Canadese nationale bibliotheek is deze afstand evenwel

slechts 178 mm. Daarom werd door deze bibliotheek gezocht naar een sprinklerinstallatie die voldoet aan acceptabele

brandveiligheidseisen, zonder de noodzaak alle bovenste planken van de stellingen te moeten verwijderen (met alle

kosten vandien).
De werking van verschillende ontwerpen van sprinklerinstallaties werd in 5 testen op ware grootte beproefd. Op basis
van de testresultaten werden ontwerpkriteria ontwikkeld voor een sprinklersysteem om de verrijdbare boekenstellingen
te beschermen. De technische gegevens van een sprinklerinstallatie op basis van deze kriteria worden beschreven. [93].
Nergens wordt iets vermeld over bijzondere eisen aan deze sprinklerinstallatie in verb and met het ondergrondse karakter
van het magazijn; uit artikel blijkt ook niet dat de testen ondergronds zijn uitgevoerd.
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Tabel 6.1 Overzicht naar object en land van de beschreven incidenten

wegtunnels treintunnels metrotunnels metrostations totaal

Azerbeidzjan 1 1
Denemarken 1 1
Duitsland 2 2
Engeland 2 1 3
Frankrijk 1 1
Japan 1 1 2
Oostenrijk 2 2
Rusland 1 1
Verenigde Staten 2 8 10
Zwitserland 1 1 2

Totaal 3 5 4 13 25

6.1.1 WEGTUNNELS

6.1.1.1 Nihonzakatunnel in Japan

6 CAsuisTIEK

Tijdens het literatuuronderzoek zijn ook verslagen van branden en andere ongevallen naar voren gekomen.
Vande meest interessante daarvan is in paragraaf 6.1 een samenvatting gtgeven. Het betreft in totaal
25 incidenten, waarvan 22 branden, 2 ongevallen en 1 terroristische aanslag. Onderaan het verslag van elk incident is de
vindplaats (nummer) in de literatuurlijst weergegeven.
De beperktere gegevens van alle gevonden incidenten, voor zover voldoende gegevens bekend waren, zijn opgenomen
in tabelvorm in paragraaf 6.2.
Het zijn de gegevens van in totaal 68 incidenten, waarvan 65 branden, 2 ongevallen en I terroristische aanslag.

6.1 INCIDENTBESCHRpVINGEN

De 25 beschreven incidenten vonden plaats in 10 landen, waarbij de brand in de kanaaltunnel aan Frankrijk is
toebedeeld, omdat vanaf Franse zijde is uitgerukt.

Datum: 11 juli 1979 . tijd: 18.39 uur
Het betreft een brand in de Nihonzakatunnel, bestaande uit 2 parallelle tunnels: de East Bound en de West Bound. In de
laatste tunnel was de brand. Vier vrachtauto's en twee personenauto's waren betrokken bij het verkeersongeval. De
benzinetank van een van de personenauto's vloog in brand. De brand breidde zich uit naar het andere verkeer. De
brandweer kwam om 18.59 uur bij de tunnelingang (brand benzinetank begon om 18.39 uur).
2 minuten na het uitbreken van de brand werd de brandweer aan de oostkant (verantwoordelijk voor de tunnel)
gealarmeerd. De informatie aan de brandweer aan de oostkant was onvoldoende, daarom kon zij de brand niet bereiken.
Pas na 39 minuten maakte de brandweer-oost contact met de brandweer-west van de tunnel, dicht bij de plaats van de
brand. De brandweer kon de tunnel niet in van de oostkant. Zij werd tegengehouden door het verkeer en ook was de
brand te ver van de ingang. De brandweer aan de westkant verzocht om bijstand. Er werd een brandweerploeg
gezonden. Deze kwam bij brand aan om 19.56 uur (1 uur en 17 minuten na het ontstaan van de brand). De temperatuur
in tunnel was toen 13000 Celsius. Watertanks voor brandbestrijding waren na 30 minuten leeg. Door te weinig
zuurstof(flessen), hoge temperaturen en van het plafond vallende splinters moest de brandweer de inzet opgeven toen
brand op een tweede plaats uitbrak. De brandweer aan de oostkant moest 200 mensen evacueren en had een
watervoorraadtank van slechts 170 m3. Om 22.00 uur werd pas besloten gebruik te maken van de dwarsverbindingen in
de tunnel naar de andere parallelle tunnel, waarbij de brandweer zich beperkte tot afkoelen. Omdat de brand pas laat
werd ontdekt met behulp van TV-camera's, was het gebruik van blustoestellen niet meer mogelijk en begon ook het
blussen van de brand in het begin met behulp van slanghaspels en sprinklers te laat. Er werd geen of onjuist gebruik
gemaakt van de signaalborden "TUNNEL NIET INGAAN!" en "BRAND!" boven de tunnelingang om het aankomende
verkeer te waarschuwen en te stoppen.
Ook de sirenes en de communicatiesystemen in de tunnel hebben niet gewerkt. Gevolg: het verkeer bleef de tunnel
inkomen. De hoge temperatuur bij deze brand werd veroorzaakt door kunststoffen en andere brandbare goederen op de
vrachtauto's. Hierdoor begonnen zelfs auto's op grote afstand te branden.
Slachtoffers: 7 doden en 2 gewonden.
Schade: 189 uitgebrande auto's.[117].
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6.1.1.2 Brennertunnel in Oostenrljk

Datum: 12 mei 1989 -tljd: 03.30 uur
Mogelijk kortsluiting of een achteloos weggegooide lucifer deed dampen.~n gassen van isolatiematerialen, bouwstoffen
enzovoort ontbranden tijdens constructiewerkzaamheden, gevolgd door een explosie met hoge steekvlammen. Een
arbeider holde de tunnel uit en waarschuwde een douanebeambte. Er trad vertraging op bij de alarmering daar de douane
de brandweer niet direct kon alarmeren. Door het ontbreken van een noodstroomvoorziening in de tunnel was het
moeilijk voor de vluchtende arbeiders om naar buiten te komen. Bluswatervoorziening vlakbij de tunnelingangen was
problematisch. Hitte, rook en explosies maakten het binnengaan in de tunnel door de brandweer onmogelijk. De
temperatuur in de tunnel was meer dan 8000 Celsius. Exploderende vaten met brandbare vloeistoffen veroorzaakten een
"kanonnenbuiseffect". Bij de tunnelingangen spoten zo nu en dan vlammen van 70-80 meter hoog naar buiten. De
aanwezige gevaarlijke stoffen veroorzaakten giftige en agressieve verbrandingsgassen. Er werd getracht een overzicht te
krijgen van de in de tunnel aanwezige materialen, waarschijn1ijk grote hoeveelheden polyurethaan, dieselbrandstof,
zuurstof en gasf1essen.
Een binnenaanval door de brandweer in de door brand getroffen tunnelbuis was ondanks de hittebeschermende kleding
en adembescherming niet mogelijk. De brandweer beperkte zich tot een buitenaanval en tot het beschermen van de
directe omgeving.
Slachtoffers: 2 doden.
Schade: 3 miljoen.[152].

6.1.1.3 Pfaender autotunnel in Oostenrijk

Datum: 10 april1995
De bestuurder van een stationwagen viel al rijdend in slaap in de Pfaender autotunnel (6,7 km lang) en botste op een
tegemoetkomende vrachtwagen. Daarop volgden nog enkele botsingen in de tunnel en auto's vlogen in brand. Hoewel
de tunnel met twee tunnelbuizen is ontworpen, is alleen de oostelijke tunnel gebouwd. Hier rijdt het verkeer in twee
richtingen.
Ten gevolge van de brand van een vrachtwagen werden alle kabels ter plaatse van de brand vernield en was er geen
verlichting in dit deel van de tunnel. De zendkabels in de tunnel werden ook vernield, zodat er geen radiocommunicatie
mogelijk was. De computer in de tunne1centrale begon met uitvoering van het programma "brandalarm in rij 21 - brand
op verkeersweg".
De opdrachten die volgens dit programma worden uitgevoerd waren: sluiten van de toegang tot de tunnel bij beide
tunnelingangen, aanschakelen van de verlichting van de tunnel, opdracht voor het ventilatiesubprogramma: ventilatie bij
brand.
Even later kwam een tweede automatisch brandalarm binnen "brandalarm in rij 22 - brand op verkeersweg". Dit alarm is
waarschijnlijk veroorzaakt door hete rookgassen. De meeste autorijders bij de kruising in de tunnel stopten en keerden,
om terug te rijden naar de tunnelingang en de tunnel te verlaten.
Twee bestuurders van vrachtauto's stopten hun wagens bij het ongeval en probeerden met de brandblussers van hun
wagens de brand te blussen. Dit bleek onmogelijk en beide chauffeurs werden gewond ten gevolge van giftige
rookgassen. Even later werden ze gered door een reddingsploeg en naar het ziekenhuis gebracht.
Op dat moment was er op de TV-monitoren van de tunne1centrale door de rook van de brand niets te zien.Twaalf
minuten na alarmering kwamen brandweerploegen de noordelijke en de zuidelijke tunnelingang binnen. Een paar
minuten later kwamen reddingsploegen uit Duitsland en Oostenrijk met zes Oostenrijkse en vier Duitse wagens en nog
een Duitse en een Oostenrijkse helikopter.
Omdat de radiocommunicatie was verbroken, hadden de brandweerkorpsen geen verbinding met het centrale panee1 van
de tunne1centrale en met de brandploegen in de tunnel.
De eerste brandweerploeg ging, uitgerust met zware ademluchtmaskers, de tunnel binnen via de zuidelijke tunnelingang.
Zij kwamen bij de brand aan (door het volgen (aanraken) van de tunnelwand) in totale duisternis en dikke zwarte rook.
Een tweede brandweerploeg kwam via de noordelijke tunnelingang bij de brandende auto's.
Volgens het tunnelrampenplan mag zonder "OK" van de brandweer niemand de tunnel in.
Ondanks het ontbreken van dit "OK" besloot het hoofd van de reddingsploeg de tunnel binnen te gaan. Twee
reddingswagens gingen zowel via de noordelijke als de zuidelijke ingang de tunnel in.
Even later kwam er via de zuidelijke ingang nog een derde brandweerploeg de tunnel in. Ais gevolg van de zware
rookwolken moesten een reddingsploeg en de derde brandweerploeg de tunnel verlaten. Zij gingen naar de zuidelijke
ventilatiespelonk. Toen de derde brandweerploeg de ventilatiespelonk bereikte, werd de brand enige tijd later geblust.
Ongeveer een uur na de melding van het ongeval was de brand geblust.
Slachtoffers: een onbekend aantal inzittenden van een minibus kwamen om.
Schade: onbekend.[95].
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6.1.2 TREINTUNNELS

6.1.2.1 Summittunnel in Engeland

Datum: 20 december 1984 -tijd: 05.50 uur
Er ontstond brand, na ontsporing van een diesellocomotief met 13 tankwagons met "petroleum spirit", in een oude 1ge
eeuwse treintunnel zonder voorzieningen voor de brandbestrijding. De tunnel bevatte dubbelspoor, was 2.637 meter
lang en voorzien van 13 ventilatieschachten. De trein ontspoorde ten gevolge van een oververhitte gebroken wiellager.
De trein stopte met lekkende tankwagons.
De brand bereikte een temperatuur van 1200° Celsius. Hierdoor smolt een gedeelte van de stenen tunnelbekleding en de
tankwagons. Er was geen effectieve communicatie tussen de operationele bevelvoerders aan beide kanten van de tunnel.
Er was enige tijd nodig om de communicatie te verbeteren. Veel tijd ging verloren met het in- en uitlopen van de tunnel
onder zware omstandigheden. Natuurlijke ventilatie in de tunnel maakte het mogelijk dat brandweerlieden veilig de
tunnel konden binnengaan en werken zonder het gebruik van ademluchtmaskers. Water in grote hoeveelheden (3.5
miljoen liter) was een effectieve blusstof, naast schuim.
Slachtoffers: geen gegevens.
Schade: geen gegevens.[76].

6.1.2.2 Severntunnel in Engeland

Datum: 7 december 1991
Het betreft een ongeval in een dubbelsporige treintunnel van ongeveer 6500 meter lengte.
Er ontstond een kop-staart-botsing van twee passagierstreinen door het negeren (of niet?) van een alarmsignaal door de
machinist. Een tunneltechnicus meldde aan een brandweerman dat het treinongeval aan de kant van Wales was, maar
omdat er veellawaai was van een ventilator, was hij niet zeker of dit werd gehoord. Toen een ander team van de
brandweer arriveerde en zei dat ze naar de kant van Bristol gingen, nam hij aan dat zijn informatie was bijgesteld.
Omdat hij niet bij de brandweer werkte, voelde hij zich niet in een positie de brandweer te corrigeren. De semafoons van
het reddingsteam werkten niet, zodat deze met vertraging werden opgeroepen. Ben hulpverleningstrein vertrok met
vertraging naar de tunnel, omdat eerst zeker moest zijn dat de treintrolley niet al in de tunnel was (met het risico van
botsing).
De brandweer was al aanwezig bij station Sudbrook Pumping Station, maar was onbekend met de plaats van het
treinongeval. De brandweerbevelvoerder kreeg door dat trein ongeveer 45 meter de tunnel in stond, aan de kant van
Avon. Ais hij aandacht had geschonken aan een "blackboard" bij Sudbrook Station, met daarop de juiste plaats, zou hij
hebben geweten dat de plaats anders was. Aan hem werd ook niet verteld dat de juiste locatie al aan een brandweerman
was doorgegeven. Hij ging te voet de tunnel in en ontmoette na 20 minuten een brandweerploeg uit Avon. Hij zocht
verbinding met Sudbrook, echter dit lukte niet. Vervolgens ging hij met de treintrolley naar de kant van Avon en
probeerde onderweg de tunnelnoodtelefoons (in de tunnel zijn op een onderlinge afstand van ongeveer 183 meter (600
voet) in de vluchtnissen telefoons (in totaal38 stuks) geplaatst, afwisselend aan de ene en de andere kant van de tunnel.
Boven iedere telefoon is een indicatielamp geplaatst). Bij de eerste telefoon kreeg hij verbinding met Newport Panel en
vroeg om doorverbinding met Sudbrook; er kwam geen doorverbinding. De andere tunneltelefoons waren defect of
werkten niet. Toen kwam vanuit Avon de hulpverleningstrein en hoorde hij dat het treinongeval aan de kant van Gwent
is. Toen de brandweer aankwam bij de hulpverleningstrein in STJ (Severn Tunnel Junction) kon deze niet vertrekken,
omdat de machinist nog wachtte op een derde treinmedewerker, hoewel volgens het plan maar twee treinmedewerkers
nodig waren. Toen deze derde man (met adembescherming) kwam, was er nog extra vertraging voordat de trein
toestemming krijgt de tunnel in te rijden (voorbij een licht dat nog op rood staat).
De twee blustoestellen in de cabine voor de treinmachinist in het voorste treingedeelte waren ten gevolge van de
treinbotsing gevallen. Deze blussers (halonblussers met een platte bodem) zaten niet stevig in de houders voor de
blussers, omdat deze bedoeld waren voor blussers met een bolle bodem.
De wond die de machinist bij dit treinongeval opliep aan zijn hoofd, kan zijn veroorzaakt door het losraken van de 1,5
kg zware halonblusser, opgehangen op hoofdhoogte achter de machinist.
Slachtoffers: 186 personen gewonden, waarvan 6 ernstig (waaronder de machinist).[122].
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6.1.2.3 Great Belt-tunnel in Denemarken

Datum: 11 juni 1994
Lekkende olie van het hydraulische systeem van de tunnelboormachine was de oorzaak van het incident. Mogelijk is
door de hoge oliedruk de olie gaan sproeien en ontbranden. Het gevolg was een "explosie als een gaswolk". Bij het
blussen van de brand met kooldioxide yond een "explosie" plaats, die werd veroorzaakt door de straalpijp. Deze
straalpijp was ontworpen om lucht aan te zuigen, met het gevolg dat de rubber verbindingen sterk afk:oelden, waardoor
een "explosie" werd veroorzaakt. Brandweerlieden en anderen werden hier nogal zenuwachtig van, in een periode dat er
tussen de commandopost en de bevelvoerder in de tunnel geen radiocontact bestond. Bij het installeren van het
stroomvoorzieningssysteem bleek dat een van de twee 10 kV kabels niet explosievrij (Ex-secured) was. De verbinding
naar het centrale brandweerpaneel was niet gec1acifiseerd als explosievrij en werd daarom verbonden met een gewone
10 kV kabel. Dit was de reden dat de brandveiligheidssystemen niet voor de brandbestrijding konden worden gebruikt.
(De brand begon met een gasalarm, waardoor automatisch de stroomvoorziening werd uitgeschakeld. Daarom kon
alleen met een noodstroomvoorziening worden gewerkt).
Het transport van gewonden op stretchers was bijzonder moeilijk in verband met te weinig ruimte, als gevolg van
neergezette gereedschapskisten en allerlei andere goederen. Er was wel een noodplan. AIleen was bij het maken van dit
plan geen rekening gehouden met branden en ongevallen.
Onderweg naar de brand probeerde de eerste brandweerploeg via de centralist in de alarmcentrale een tweede
bevelvoerder ter plaatse naar de brand te leiden. De centralist slaagde er niet in radiocontact te krijgen.
De eerste inzet werd verricht door de brandweer van Korsor en een machinist met een ademluchtmasker met een
luchtfles met 20 liter gecomprimeerde lucht uit de machistencabine.
Tijdens de brand yond er vlakbij een snijbrander een explosie plaats met een grote steekvlam. De enorme vuurbal was in
1 - 3 seconden voorbij. Daarna begon de brandweer met de brandbestrijding, maar kon door de rook zelfs tot 50 cm met
schijnwerpers aan niets zien. Extra rook kwam nog vanuit de noordelijke tunnelbuis via de ventilatieopeningen naar de
zuidelijke tunnelbuis. Er was voor de eerste brandweerploeg door de plaatsing van twee treinen geen ruimte om met
blussen te beginnen.
Via het gangpad kon wagon 18 worden bereikt in een hete en vochtige atmosfeer. Er volgden nog twee zware explosies
die veel druk op de oren veroorzaakten. De brand kon niet worden geblust, omdat de plaats van de brand veroorzaakt
door de gasexplosie niet werd gevonden.
Slachtoffers: geen gegevens.
Schade: geen opgave.[126].

6.1.2.4 Simplontunnel in Zwitserland

Datum: 20 december 1995
Er ontstond brand in een afvaltransporttrein in de 20 kilometer lange Simplon spoortunnel. Door de hitte en de rook kon
de treinbemanning de brandblussers in de generatortreinwagon niet bereiken en de brand blussen. Dankzij een tweede
spoortunnel konden 10 man van de treinbemanning door de verbindingstunnels de tweede tunnel bereiken en via de
tunneltelefoon het volgende treinstation in Brig alarmeren. Vanuit Brig werd een speciale brandbestrijdingstrein de
tunnel met de brandende trein in gestuurd.
In de naastgelegen niet-ongevalstunnel werd een reddings- en ondersteuningstrein gestuurd voor het opvangen van de
treinbemanning van de brandende trein en om de blusploegen te ondersteunen. Anderhalf uur na het ontstaan van de
brand begon de bemanning van de blustrein met het blussen van de brandende trein. Ben uur later was men de brand
meester. Het was verbazingwekkend dat ondanks de hitte een tankwagon met 1800 liter dieselolie en metalen vaten met
brandstoffen en smeerolie niet barstte. Zander twijfel was de bevrijding van de treinbemanning en de tijdige
brandblussing alleen mogelijk dankzij de aanwezigheid van een tweede tunnelbuis.[94].
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6.1.2.5 Kanaaltunnel tussen Calais en Folkestone, Frankrijk

Datum: 17 november 1996
Een pendeltrein reed de tunnel binnen (21.48 uur).Vier getuigen merkten vlammen op aan een vrachtwagen. Ze
waarschuwden de controleur van de terminal, die op zijn beurt het spoorwegcontrolecentrum (RCC) waarschuwde. Om
21.49 uur reed de pendeltrein voorbij de eerste rookdetector, waarop die in werking trad. Het RCC bracht de bestuurder
van de pendeltrein op de hoogte van een mogelijke brand. Korte tijd later (21.52 uur) werden vier andere rookdetectoren
in de tunnel geactiveerd. Het RCC ontving een bevestigend alarm. Om 21.53 uur - na de bevestiging van het brandalarm
-reed de machinist van de brandende trein eerst verder om volgens procedure (in verband met brandbestrijding) de
tunnel te verlaten. De andere treinen werden gestopt. Op bevel van het RCC had de bestuurder van de locomotief vlak
achter de brandende pendeltrein zijn voertuig tot stilstand gebracht. Om 21.56 uur ging de Franse eerste interventieploeg
FLOR (First Line of Response) de diensttunnel in om bijstand te verlenen. Om 21.57 uur zag de machinist van de
brandende trein ziet het lampje STOP oplichten en moest hij stoppen, omdat anders het risico bestond dat uitgeschoven
"stabiliseringsvijzels" de trein konden doen ontsporen. De trein stopte ter hoogte van een verbindingsgalerij die de
spoortunnels (om de 375 meter) met de diensttunnel verbinden. De machinist probeerde de club-car (met de chauffeurs
van de vrachtauto's aan boord) af te koppelen (21.58 uur) en hiermee verder te rijden. Dit was onmogelijk, omdat de
bovenleiding was uitgeschakeld. De bestuurder van de locomotief achter de brandende pendeltrein verliet de tunnel via
de diensttunnel. De ontruiming van de tunnelliep vertraging op in verband met de rook. Het RCC zet een tweede
ventilatiesysteem in werking. Zodra de rook was teruggedrongen, werden de passagiers via de diensttunnel naar de
noordelijke spoortunnel geleid, waar zij met een toerismependeltrein uit de Kanaaltunnel werden vervoerd. Om 22.25
uur kwam FLOR aan in de verbindingsgalerij bij de brandende trein, omdat uit de plaatsbepaling van de pendeltrein
door het RCC niet bepaald kon worden bij welke van de twee deuren van de verbindingsgalerij de brandende trein zich
beyond. Om 22.34 uur sloot FLOR de deur naar de verbindingsgalerij. De Franse SLOR (Second Line of response)
begaf zich in de tunnel. De Franse SLOR kwam om 22.56 uur aan op de plaats van de brand. De Britse FLOR vroeg
versterking van de Britse SLOR. Bijkomende problemen waren de drukverschillen (door de ventilatieregeling) in de
tunnel, de transportbuizen en de immense hitte. Deze zorgde, naast het uitvallen van het tunnelcommunicatiesysteem, er
ook voor dat stukken beton van de tunnelwanden omlaag kwamen, het vloeroppervlak bezaaiden en de doorgang
belemmerden. Daamaast was de bluswatercapaciteit overbelast (acht brandslangen op een systeem met een capaciteit
voor vier). Tevens was een van de watertoevoerleidingen beschadigd. Om 05.00 werd de brand als geblust beschouwd.
Schade: 8 trucks verwoest, schade aan trein, HGV en tunnel over een lengte van 300 meter (£ 7 miljoen).[12, 34].

6.1.3 METROTUNNELS

6.1.3.1 Oaklandtunnel in San Francisco, Verenigde Staten

Datum: 17 januari 1979 -tijd: 18.06 uur
Het betrof een brand in een wagon van een metro, die zich bevond onder de San Francisco Bay in een 5,8 km lange
tunnel. Er ontstond kortsluiting en brand als gevolg van een gebroken elektrische stroomafnemer (collector shoe) van de
wagon, die zorgt voor de stroomaftap van de 3e rail. De brand maakte een gat in de aluminium bodem en kon doorslaan
naar het brandbare interieur. Er vond brandoverslag tussen de wagons plaats. Het polyurethaan van de bekleding zorgde
voor een dichte, zwarte rook en cyanidewaterstofgas. De vluchtroute bestond uit een tunnel tussen de twee sporen,
voorzien van branddeuren. De passagiers stapten over in een wachtende trein. Door een misverstand ging de brandweer
naar de verkeerde plek. Er was weinig coordinatie tussen de reddingsacties. Passagiers stonden 40 minuten in de rook en
de reddingstrein stond 30 minuten in de buurt van de brandende trein, zodat ook deze trein onder rook kwam te staan.
Door de reddingsoperatie kwam het blussen op de tweede plaats. Een blusleiding was aanwezig, maar het duurde 3 uur
voor dat er water was.
De brandweer moest werken met ademhalingsapparatuur met 30 minuten luchtvoorraad. Dit leidde onder andere tot de
dood van de bevelvoerder. De brandweer kon de draagbare telefoons op het station niet vinden. Door slechte
communicatie tussen trein en centrale was de brandweer maar aan een kant van de tunnel ingeschakeld. Voorts was er
geen coordinatie tussen de inzet van de reddingsdiensten. De onderhoudstunnel was onvoldoende afgeschermd van de
treintunnel, raakte vol met rook en bood geen bescherming tegen het vacuum veroorzaakt door een trein in de andere
tunnelbuis.
De brand was pas op 18 januari 1979 om 01.30 uur geblust.
Slachtoffers: 1 brandweerman gedood toen de vluchtgang zich plotseling vulde met zwarte giftige rook. 3
nooddienstverleners en 12 transportemployees werden opgenomen in het ziekenhuis met rookvergiftiging.
Schade: $ 7 miljoen.[64].
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6.1.3.2 Grand Central tunnel in New York, Verenigde Staten

Datum: 27 augustus 1985 -tijd: 05.18 uur
Het stationsgebouw is 5 verdiepingen hoog en heeft 7 ondergrondse lagen, zo'n 30 meter onder de oppervlakte. Het is de
basis van een 59 verdiepingen hoog kantoorgebouw.
De brandweer kreeg meldingen binnen van rook uit roosters op de trottoirs. Op de 3e verdieping beneden, 22 meter
diep, werd op 30 meter in een tunnel een aantal brandende wagons waargenomen. Er stond nog stroom op de rails. De
eerste aanvalsploeg werd bijna overreden door treinen op een ander spoor. Het grootste probleem was de mogelijkheid
dat volgeladen passagierstreinen het station zouden binnen rijden. Dit zou door de hevige hitte en de dichte rook op een
regelrechte ramp uitdraaien. Er werd daarom besloten om de stroom op alle sporen op alle niveaus uit te schakelen.
Verder moesten ook alle dieseltreinen worden stopgezet. De tegenzin van het metropersoneel om onmiddellijk de
stroom af te sluiten blijft een steeds terugkerend probleem. Het duurde een uur voordat de order overal was uitgevoerd.
Dit belemmerde een ingrijpen van de brandweer waardoor de hitte en de rook toenamen. De brandweer kreeg geen
informatie over binnenkomende treinen, nietwerkende standpijpsystemen, stroomafsluiting en de conditie van de
brandpompen. De grote afstand waarover de brandslangen moesten worden vervoerd en uitgerold en de doolhofachtige
omgeving maakten het werken moeilijk. Het spannen van een redlijn in nauwe, onveilige, oude en ongeschikte
aanvalswegen compliceerde de normale tactische operaties. Met olie bedekte bielzen maakten het lopen op de sporen
lastig. Dit met de slechte verlichting maakte het moeilijk om de brand te bereiken. De communicatie was moeilijk. De
'handie-talkie'-uitrusting werd steeds inefficienter hoe lager men kwam. Deze situatie met grote horizontale afstanden
met zware dikke constructies onder de grond in doolhofachtige omstandigheden maakte verbindingen ineffectief. Een
gebrekkig blusleidingsysteem zorgde voor een vermindering van de waterdruk. Het gebruik van slangen van de
straatoppervlakte door het station bleek zeer moeilijk: de koppelingen bleven hangen aan de muren en aan de hoeken
van de balustrades. Er moesten mensen worden teruggestuurd om de slangen weer vrij te maken.
Slachtoffers: 15 gewonden.
Schade: 18 uitgebrande metrostellen.[26].

6.1.3.3 Hirschgrabentunnel in Zurich, Zwitserland

Datum: 16-04-1991
De tunnel is 1400 meter lang, daarvan is 250 meter enkelspoor in aparte tunnelbuizen. Het brandende treinstel kwam na
het trekken aan de noodrem in de tunnel tot stilstand. Deze trein, evenals een andere tegemoetkomende trein, konden in
verband met het uitvallen van de stroomvoorziening de tunnel niet verlaten. Het aantal passagiers in de brandende trein
bedroeg 150 en in de tegemoetkomende trein eveneens 150. Veel gevluchte treinpassagiers stortten kort na het verlaten
van de tunnel in elkaar. Door de hitte van de brand in de tunnel smolten delen van de dragende constructie van de
bovenleiding van de trein en stortte de leiding neer. Met de intercom van de SBB (Zugfunk) lukte het niet de
treinmachinisten van de brandende metrotrein en de tegemoetkomende metrotrein te waarschuwen en te laten stoppen
voordat ze de tunnel inreden. Er waren geen brandkranen in de tunnel, de dichtstbijzijnde brandkranen bevonden zich in
het centraal station. Noodverlichting was aanwezig (oorspronkelijk was dit de bouwverlichting). In de grotere nissen
beyond zich een schakelaar. In iedere nis was een handbrandmelder voor de brandmeldinstallatie. De melding kwanm
binnen bij de brandmeldpost van de "Betriebs-Ieitstelle". In het centraal station was een rookafzuiginstallatie aanwezig
voor brand. In de "Hirschgrabenschacht" beyond zich een ventilatieinstallatie, die maximaal 2 uur lang op vol vermogen
kon werken. Deze ventilatieinstallatie kon door de brandweer worden ingeschakeld om bij ontruiming rookoverlast te
vermijden.
Voor de eerste aanval konden maximaal 25 brandweermensen worden ingezet. De eerste blusploeg werd bij de
tunnelingang het dichtst bij het ongeval (waar ook vluchtende passagiers uitkwamen) ingezet. De tweede blusploeg rukte
uit naar de andere tunnelingang. De beroepsbrandweer had naast de gebruikelijke ademluchtmaskers de beschikking
over 28 circulatietoestellen (waarschijnlijk zuurstofmaskers) voor langdurige inzetten. 21 daarvan bevonden zich in de
adembescherrningscontainer van de eerste blusploeg. De ventilatoren van de rookafzuiginstallatie in de tunnel maakten
zoveellawaai, dat ook zonder het dragen van adembescherrning men elkaar bijna niet kon verstaan. De
noodbluswatervoorziening moest eerst worden opgebouwd. Na aankomst van de eerste blusploeg bij de tunnel ging een
aanvalsploeg met adembescherrning de tunnel in om de situatie te verkennen. Deze ploeg moest al snel deze verkenning
in verband met beginnende reddingswerkzaamheden stopzetten. Om dezelfde reden moest het in werking zetten van de
bluswatervoorziening worden afgebroken. Alle krachten waren nodig voor het reddingswerk. 17 brandweermensen
hingen kringlooptoestellen om (waaronder de verkenningsploeg) om een trein en de tunnel af te zoeken naar alle
personen die zich nog hierin bevonden.De brandweerploeg met kringlooptoestellen kon in de tunnel een groep van 20
mensen redden, die op de grond zaten, en naar buiten leiden.
Slachtoffer: 58 passagiers met rookvergiftiging in ziekenhuis opgenomen.
Schade: onbekend.[105].
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6.1.3.4 Baku-tunnel in Azerbeidzjan

Datum: 28 oktober 1995
Een brand in een metrotreinstel in de tunnel werd veroorzaakt door een storing in de elektrische insta1latie van het
achterste draaistel van 4e wagon (vonkenboog tussen de stroomdraad en de hoofdzekering van de wagon; de zekeringen
werkten niet). Niemand bemerkte de vonkenboog, zodat deze de tunnelwand bereikte. Toon de metro startte roken
passagiers rooklucht, welke via de plafondventilatoren naar binnen kwam, gevolgd door elektrische vonken die steeds
groter werden. De machinist stopte de metro en de passagiers werden geevacueerd. Er werd geen gebruik gemaakt van
de nooddeuren, daar deze slecht waren aangegeven. Ramen werden kapotgeslagen om te vluchten, zodat er meer rook
naar binnen stroomde. Ondertussen werd de vonkenboog intensiever en ontstonden er nieuwe vonkenbogen. Dit
veroorzaakt het smelten van de persluchtleidingen, nodig om de deuren te openen, zodat de perslucht van een
compressortank (300 liter) naar buiten stroomde. Samen met de vonkenboog veroorzaakte dit een fakkelbrand die een
gat brandde in de vloer van de 4ewagon. Hierna verspreidde zich een kabelbrand onder de zittingen. Er ontstond paniek
en passagiers werden onder de voot gelopen. Door de rook werd de tunnelverlichting verduisterd en was er praktisch
niets te zien. De rookafzuiging met behulp van ventilatieinstallatie werkte niet good, omdat iemand de werking van de
ventilatoren die zorgen voor de luchtinlaat tussen de stations had veranderd in afzuigen. Vluchtende passagiers werden
getroffen door de rook. De brandweer slaagde er -ondanks het ontbreken van adembescherming -in ongeveer 70
passagiers te redden en ondernam pogingen om de brand te blussen.
Slachtoffers: 289 doden, 265 zwaar gewonden.
Schade: twee metrowagons zwaar beschadigd.[166].

6.1.4 METROST ATIONS

6.1.4.1 Metrostation Myrtle Avenue in Brooklyn, Verenigde Staten

Datum: 1 juni 1944
Een vrachtwagen met 27 cilinders chloor begon te lekken. De chauffeur stopte, maar moost zich vanwege de giftige
dampen terugtrekken voor hij verder iets kon doen. De truck stond toevallig een paar meter naast de ventilatieroosters
van de metro. Hierin verdween het grootste deel van de inhoud van de cilinder. De rest dreef een van de drukste straten
van Brooklyn in, waar binnen enkele minuten 40 tot 50 personen neervielen op het trottoir.
Ondertussen bleef de metro functioneren en stapten mensen in en uit. Passagiers moesten beslissen of ze in de metrotrein
bleven of door het gas naar buiten probeerden te komen. Mensen in de metrotrein werden vaak over vele kilometers
vervoerd voor dat ze hulp ontvingen.
Slachtoffers: 418 Slachtoffers werden in 8 ziekenhuizen behandeld en 208 werden voor verdere behandeling
opgenomen. De conditie van enkelen was ernstig, hoewel er geen onmiddellijke doden waren te betreuren.
Schade: onbekend.[130].

6.1.4.2 Metrostation Altona in Hamburg, Duitsland

Datum: 8 april1980 -tijd : 16.08 uur
Er ontstond brand, waarschijnlijk ten gevolge van brandstichting, in de zitting van een bank van een metrowagon. Er
werd eerst gepoogd zelf te blussen met een blusapparaat. Daarna ging eerst een melding naar de controlekamer,
vervolgens een melding naar de meldkamer en tenslotte naar de brandweer. De Bundesbahn stopte het verkeer en
ontruimde het stationsgebied. De stroom werd afgesloten. Door een flashover geraakte de hele wagon in brand. Door de
brandbaarheid van het zittingmateriaal ontstond binnen 15 minuten een dichte rook, die de brandweer onmogelijk
maakte zonder ademluchttoestellen het gebied (53.000 m2) te betreden, hoewel 246 m2 ventilatie aanwezig was.
Gebruik van ademluchttoestellen was noodzakelijk vanwege de lengte en de duisternis van de ontsnappingsroutes. Door
gebrek aan ondergrondse muurhydranten werden de bluswerkzaamheden onder dichte rook sterk gehinderd Uit elke
opening van het station kwam dichte zwarte rook. 4 Brandweerlieden verdwaalden toon zij hun ploeg uit het oog
verloren. De vier gingen uit elkaar toen hun lucht opraakte. Zij werden met rookvergiftiging opgenomen.
Naast de problemen van te weinig lucht in de ademluchttoestellen en de orientatieproblemen van de ploegen, werd de
operatie nog belemmerd door de slechte kwaliteit van de radioverbindingen met de begane grond. Daarom moest een
boodschapper worden gebruikt om de belangrijke informatie rond te brengen.
Slachtoffers: 4 brandweerlieden hadden te weinig ademlucht bij zich en moesten worden opgenomen in het ziekenhuis
met verstikkingsverschi jnselen.
Schade: 2 uitgebrande metrostellen en schade aan de constructie (DM 10 miljoen).[82].
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6.1.4.3 Metrostation 86th Street Station in New York, Verenigde Staten

Datum: 25 juni 1980
Bij vertrek van het station van een 10 rijtuigen lange trein trad een explosie (als gevolg van een oorzaak in 'motor
control group') op en kwam er rook onder het zesde rijtuig vandaan.
De trein stopte in de tunnel, 90 meter van het station. Passagiers uit het 6e rijtuig werden naar de voorste wagons
gehaald. De volgende trein zette na 21 minuten passagiers uit de achterste wagons af op het station door als brug te
fungeren. Uiteindelijk konden de eerste 5 wagons los gekoppeld worden en verder gaan naar het volgende station. De
brandweer arriveerde 63 minuten na het begin van de brand.
Slachtoffers: 10 gewonden.
Schade: $ 75.000.[64].

6.1.4.4 Metrostation in New York, Verenigde Staten

Datum: 10 december 1980
Brand in de 'motor control group' van een rijtuig, onder de 8ste wagon van een trein van 10 op een station. AIle
passagiers werden eruit gehaald. Een poging om de trein naar een rangeerspoor te rijden mislukte onderweg, omdat de
noodrem in werking trad. De trein stopte op 30 meter van het volgende station. Hevige rookontwikkeling reduceerde het
zicht tot nul. Na 38 minuten werd de brandweer op de hoogte gebracht.
Slachtoffers: geen.
Schade: 1 zwaar beschadigd rijtuig.[64].

6.1.4.5 Metrostation in New York, Verenigde Staten

Datum: 11 december 1980
Bij vertrek van een trein van 10 rijtuigen trad de noodrem in werking toen er rook (uit de motor control group) onder de
8ste wagon vandaan kwam. De trein stopte met 2 rijtuigen nog op het station en 8 in de tunnel. Passagiers uit de
achterste 2 rijtuigen werden op het perron uitgelaten, de passagiers in de voorste rijtuigen waren door de heftige
rookontwikkeling niet meer te bereiken. Pogingen om de noodrem uit te schakelen mislukten en begonnen werd de
passagiers te evacueren langs de richel in de tunnel naar een nooduitgang en de straat zo'n 37 minuten nadat de brand
begon.
Slachtoffers: 1 gewonde.
Schade: $ 60.000.[64].

6.1.4.6 Metrostation in New York, Verenigde Staten

Datum: 21 april1981
De brand begon in de stroomafnemer. Een trein met 8 rijtuigen maakte noodstop op 200 meter van het station.
Passagiers hoorden explosies en zagen vuur en rook. In paniek werden er deurruiten gebroken en daar kroop of viel men
door naar buiten op het spoor. Passagiers liepen door een nauwe met rook gevulde tunnel naar het volgende station. De
stroom van de nabijgelegen sporen werd afgesneden, waardoor drie andere treinen in de buurt van de met rook gevulde
tunnel tot stilstand kwamen.
Slachtoffers: 24 gewonden vanwege het inademen van rook.
Schade: onbekend.[64].

6.1.4.7 Metrostation in New York, Verenigde Staten

Datum: 15 mei 1981
De brand ontstond in een stroomafnemer. Bij het verlaten van het station hoorde de machinist een ontploffing en hij
stopte. Bij een poging weer te starten volgde een nieuwe explosie. De 2e wagon stond in brand. De passagiers raakten in
paniek en liepen elkaar onder de voet bij pogingen de gesloten deuren open te trappen. Toen dat niet lukte trapten zij de
ruiten er uit. Uiteindelijk kreeg het personeel de deuren open en werden de passagiers geevacueerd.
Slachtoffers: 16 gewonden, 14 Passagiers werden ter plaatse verzorgd en 2 moesten er naar het ziekenhuis voor
verwondingen die ze in de paniek hadden opgelopen.
Schade: onbekend.[64].

82



6.1.4.8 Metrostation Konigsplatz in Munchen, Duitsland

Datum: 5 September 1983
Op een rangeerspoor tussen de stations Konigsplatz en Rauptbahnhof is een, wegens toenemende rookontwikkeling uit
het verkeer genomen, treinstel uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer snelden nog allerlei passagiers in de dikke
rook het station uit. De rookontwikkeling uit het station werd daarna binnen een paar minuten zo sterk dat het zicht op
straat terugliep tot zo'n 10 tot 30 meter. Later moesten zelfs de op straat werkende brandweerlieden minstens gasmaskers
dragen.
Ook hier bleek de enorm snelle brandontwikkeling van railvoertuigen.
Slachtoffers: 7 gewonden.
Schade: aan voertuigen DM 900.000 en aan het gebouw DM 4.700.000.[77,137].

6.1.4.9 Metrostation King's Cross in Groot-Brittannie

Datum: 18 november 1987 -tijd: 07.30 uur
am half acht werd brand onder een roltrap geconstateerd. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een weggeworpen
brandende lucifer, die onder de roltrap terecht is gekomen in een opeenhoping van vui!, vet en olie. De brandweer werd
te laat gewaarschuwd. Ret stationspersoneel was eerst zelf gaan kijken en dat kostte kostbare minuten. De brigade van
Euston was uitgerukt naar een andere brand en andere korpsen moesten inspringen, ook hierdoor trad tijdverlies op. In
korte tijd sloeg het vuur over naar de er bovenliggende kaartjeshal. Deze hal veranderde binnen enkele seconden als
gevolg van een 'flashover' in een enorme vuurzee, die gepaard ging met intense hitte, vlammen en dikke zwarte rook. De
brand had zich onder de roltrap al flink ontwikkeld, voordat met de bestrijding werd begonnen. De flashover is ontstaan
door de plotselinge heftige verbranding van de vele lagen verf op het plafond van de hal. De tocht in de tunnel had het
vuur naar boven gejaagd, waar het de verf verhitte, die opeens in zijn geheel vlam vatte en als een tientallen meterslange
vuurslang naar boven joeg, waar het de hal binnen enkele seconden in lichterlaaie zette.
Bij de brandweerleiding ontstond constematie, omdat er brandweerlieden werden vermist. Zij bevonden zich beneden
op de perrons en de flashover had de mensen boven en beneden van elkaar gescheiden. Beneden wist niemand hoe de
situatie boven was, maar men kon wel de vlarnmenzee zien, die door de tocht in de tunnels naar boven en naar buiten
joeg. Boven had men geen idee hoe het beneden was. De brandweer had geen overzichtskaart van het station. De kast
met kaarten beyond zich in de hal die in brand stond.
Slachtoffers: 32 doden, meer dan 100 gewonden.[42].

6.1.4.9 Metrostation Wladykino in Moskou, Rusland

Datum: 1994 (geen exacte datum bekend) -tijd: 07.14 uur
Er ontstond brand ten gevolge van kortsluiting van een kabel in een metrowagon. De brand begon bij de ingang van een
tunnel naar de op hetzelfde niveau gelegen parkeergarage. Ret metrostel reed deze tunnel in, omdat de "Automatik" niet
reageerde. .

De laatste wagon van het metrostel brandde, de brand breidde zich in seconden uit over de hele metrowagon en sloeg
over naar drie andere wagons, omdat de stroomvoorziening voor de metro niet kon worden uitgeschakeld en niet kon
worden begonnen met het blussen. De brandende treinstel raakte in de tunnel geblokkeerd bij de tunnelingang. Toen de
brandweer arriveerde, waren passagiers al uit het metro station geevacueerd.
Brandende kunststoffen, schuim en kabel isolatiemateriaal veroorzaakten giftige rook. Dikke bijtende rookwolken
stroomden het metro station in. De rook werd door het ontbreken van noodventilatieinsta11aties niet afgezogen. De
brandende geblokkeerde metrotrein vervormde in de hitte samen met de rails. De stroomvoorziening van de metro werd
laat afgeschakeld. Schijnwerpers hielpen weinig, zij schenen slechts tot 1,5 a 2 meter. De toegankelijkheid van de
brandweer was beperkt, omdat de ruimte tussen tunnelwand en metroste1 minder was dan een meter. Brandweerploegen
bereikten met moeite het brandende treinstel. De brand kon zich naar een vierde wagon uitbreiden, knallen waren te
horen, de temperatuur steeg en de rookontwikkeling nam toe. Pas na een schriftelijke bevestiging van het uitschakelen
van de stroom werd begonnen met het blussen met behulp van twee straalpijpen.
In verband met de hitte en de beperkte bewegingsvrijheid werden de brandweerploegen iedere 15 minuten afgelost. De
diensten van het metrobedrijf waren niet voorbereid op noodsituaties. Voor het blussen werden in totaal zes straalpijpen,
waaronder twee schuimstraalpijpen, ingezet. De bluswatervoorziening ging met behulp van drie blusslangen. De
geblokkeerde brandende metrowagons werden een voor een door een speciale eenheid met een "Motorspill" uit de
tunnel getrokken om volledig te worden geblust.
Slachtoffers geen.
Schade: uitgebrande wagons. [103].
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6.1.4.10 Metrostation Kasumigaseki inTokio, Japan

Datum: 20 maart 1995 -tijd: tussen 08.09 en 08.15
Aanslag in de metro van Tokio met de gifstof Sarin door leden van de sekte van de "Opperste waarheid". Op 19 maart
1995 om 20.00 uur verzamelden zich 5 terroristen, die de Sarin moesten plaatsen, bij het metrostation Ochanomizu om
zich te oefenen voor de aanslag op de volgende dag. Daarna haalden zij ieder bij de sarinfabriek van de sekte het
dodelijke Sarin op. ledere terrorist kreeg 2 zakken van polyethyleen, gevuld met 0.5 liter van een mengsel dat voor de
helft bestond uit Sarin en voor de andere helft uit oplosmiddelen. De zakken werden gekoeld met koolzuurijs en
gewikkeld in een krant. Na zich 's nachts ergens in Tokio te hebben verstopt, ging de groep van 10 personen (vijf
terroristen, ieder vergezeld van een verspieder) de volgende ochtend naar de metro en legden hun pakjes in de
metrotreinen van de vijf metrolijnen. Al deze lijnen passeerden het metrostation Kasumigaseki, dat uitkomt op de
gebouwen van de Japanse politie en de politie van Tokio.
Tussen 08.09 en 08.15 uur prikte iedere terrorist op het afgesproken moment een gat in de plastic zak met Sarin. Het
gifgas verspreidde zich snel door het metrostation. De terroristen beschikten over beschermende pakken, zodat zij niet
gewond raken.
De personen aanwezig in het metro station vertoonden symptomen als verminderd bewustzijnsvermogen, myosis
(vemauwing oogpupil hetgeen leidt tot een verminderd zicht), spierkrampen, tachycardie (versnelde hartwerking),
verhoogde bloeddruk, gebrekkige ademhaling, spierverlamming, zweten, verward gezichtsvermogen, zwaar hoofd,
rillingen en pijn in de ogen.
De politie was op de hoogte van een mogelijke aanslag op de metro en was getraind in het gebruik van gasmaskers en
beschermende kleding, die door het leger ter beschikking was gesteld. Tevens had men de medewerkers van de metro
gewaarschuwd voor een mogelijke aanslag.
am 08.20 uur arriveerden de eerste hulpverleners van de brandweer, gevolgd door de politie met gasbeschermende
kleding. De brandweer droeg naast ademluchttoestellen zware beschermende kleding die bestand was tegen agressieve
chemische stoffen.
am 9 uur kwamen de eerste slachtoffers aan bij de ziekenhuizen.
am 9.45 uur verzochkt de politiecommandant van Tokio om assistentie van 6 militaire geneeskundigen voor het
politieziekenhuis van Kanda. De gezondheidsdienst van het vrijwilligersleger verspreidde het tegengif atropinesulfaat
onder ziekenhuizen die slachtoffers van de giframp behandelden.
am 11 uur werd de diagnose van Sarin vastgesteld, door de meting van een percentage cholinesterase bij de
slachtoffers. Net na de aanslag konden de slachtoffers slechts voorlopig medisch worden behandeld, omdat er twijfels
bestonden over het soort gifgas. Toen bekend werd dat het om Sarin ging, konden slachtoffers een specifieke
behandeling ontvangen.
am 12 uur stelden zich 140 mensen (waaronder 59 specialisten in chemische oorlogvoering) van het Japanse
vrijwilligersleger beschikbaar, op verzoek van de politiecommandant. Ook worden 15 speciale legervoertuigen, onder
andere voor decontaminatiedoeleinden ingezet.
Slachtoffers: 12 doden, 700 mensen werden in ziekenhuizen opgenomen, 5510 mensen ontvingen ziekenhuisverzorging
Tientallen geneeskundigen en verpleegsters hebben tijdens de hulpverlening bij deze giframp kleine
vergiftigingsverschijnselen opgelopen via de kleding van de slachtoffers (vooral myosis).
Schade: onbekend.[164].

6.1.4.11 Metrostation Brooklyn In New York, Verenigde Staten

Datum: 23 april1996 . tijd: 18.15 uur
Brand en explosie ontstaan door corrosie van kabels onder de straat door zout. Het zout was op het wegdek gegooid
vanwege de hevige sneeuwstormen. Er vonden explosies in drie elektrische mangaten plaats, waardoor de elektriciteit
uitviel op het station en de signaallichten, maar de stroom op de 3crail bleef intact. Zes tot acht treinen en 4000
passagiers stonden vast in de tunnels. Na een bommelding werd de omgeving tot misdaadplaats bestempeld en een
bommenteam opgeroepen. Na blussen van de brand en het niet vinden van bommen, kon het redden van de passagiers
beginnen.
Slachtoffers: 3 gewonden.
Schade: geen gegevens.[182].
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De 68 gevonden incidenten vonden plaats in 17 landen, waarbij de brand in de kanaaltunnel aan Frankrijk is toebedeeld,
omdat vanaf Franse zijde is uitgerukt.

Tabel 6.2 Overzicht naar object en land van de beschreven incidenten

wegtunnels treintunnels metrotunnels metrostations totaal

Afghanistan 1 1
Azerbeidzjan 1 1
Canada 3 3
Denemarken 1 1
Duitsland 1 4 2 7
Engeland 1 2 1 2 6
Frankrijk 1 2 3
Japan 2 4 1 2 9
Joegoslavie 1 1
Mexico 1 1
Nederland 1 1
Oostenrijk 6 6
Portugal 1 1
Rusland 1 1 2
Spanje 1 1
Verenigde Staten 2 1 8 8 19
Zwitserland 3 1 1 5

Totaal 19 12 22 15 68

6.1.4.12 Metrostation Lexington Avenue in New York, Verenigde Staten

Datum: 1 mei 1996
Er ontstond brand in een stroomtransformator onder een wagenstel, waarbij 3000 passagiers in vijf treinen kwamen vast
te staan tussen de stations. Er ontstond zware rookvorming en passagiers probeerden het station te verlaten. Alle
treinverkeer werd stopgezet en de stroom op de 3erail afgesloten. In oudere rijtuigen kwamen dit sooft branden met
enige regelmaat voor, maar door de recente terroristische dreigingen, werd toch een bomalarm gegeven. Op
verschillende punten werden commandoposten ingericht voor de ontruiming van de metro en werden nooduitgangen
geopend naar de straat om passagiers te laten vluchten. EIke explosie in de ondergrondse wordt behandeld als een
misdaad tot anders blijkt en de inzet is tot die tijd maximaal.
Slachtoffers: 30 gewonden.
Schade: onbekend.[183].

6.2 INCIDENTBESCHRIJVINGEN IN TABEL VORM

Verklaring afkortingen gebruikt bij de tabellen:
TO = tijdstip van ontdekken incident
TM = tijdstip van melden incident aan de hulpverlenende diensten
TA = tijdstip van aankomst hulpverlenende diensten
D = doden
G = gewonden

De nummers in de kolom 'Literatuur' verwijzen naar de literatuurlijst.

Indien in een kolom geen gegevens zijn opgenomen, betekent dit dat er in de verslagen geen melding van is gemaakt.
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11Holland
I

2600
I

nee 113-05-49108.481 108.581ontbranden 13 personen-auto's en 10
Manhattan/VS zwavelkoolstof- vrachtauto' s uitgebrand

gas schade aan de constructie

21 Billwerder- 243 nee 31-08-68 00.30 01.10 01.15 geblokkeerde vrachtauto met 14 ton
Moorfleet remmenl polyethyleen uitgebrand
Hamburg! bandenbrand schade aan de constructie
Duitsland

31Guadarrama 3345 nee 14-08-75 11.35 12.45 brand vrachtauto vrachtauto met hars
Spanje uitgebrand

schade aan de constructie
41 San- I I motor reisbus

Bernardino
Zwitserland

51Nihonzaka verkeersongeval/ 189 uitgebrande voertuigen
Japan ontsteking met

vrachtwagen met
41 vaten ether

61 Velsertunnel
I

7681 nee 111-08-781 111.491~i~ botsing 2 vracht- en 4 personenauto's
Nederland voertuigen door uitgebrand

na verloren reserve- schade aan de constructie
onge- band
val

71Kajiwara I 8141nee 117-04-80 I I II 12 vrachtauto's uitgebrand
Ja an

8 ICaldecott 13.30 brand door $ 2.7 miljoen

Californie/VS botsing met 7 voertuigen uitgebrand
tankwagen met schade aan de constructie over
benzine (40.000 1) 580m

91 Jalang Pass

I

28001

I

1982 botsing met

Afghanistan tankwagen gevuld

met benzine

10 IGotthard
I

16.321
I

nee 102-04-84112.181 112.291
I

vrachtauto met kunststoffolie
Zwitserland uitgebrand

schade aan de constructie
lllFelber-Tauern 5130 ja 01-07-84 12.00 12.27 defecte remmen reisbus uitgebrand

Oostenrijk schade aan de constructie

121L'Arme 1105 ja 09-09-86 botsing van 5 vrachtauto's uitgebrand
Frankriik voertui1!;en

13 IHerzogberg ja 30-12-86 18.19 18.57 defecte rem Ivrachtauto uitgebrand

Oostenriik
141Gumefens 340 nee 18-02-87 17.04 17.25 gladheidlvracht - 5 voertuigen uitgebrand

Zwitserland wagenongeval schade aan de constructie
151Tanzenberg nee 02-07-87 00.08 00.20 1 vrachtauto uitgebrand

Oostenrijk schade aan de constructie

6.2.1 WEGTUNNELS

Tabel 6.3 Branden in wegtunnels
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01 661 dwarsventilatie ja, dwarsverbinding rook niet afgezogen 38,54,
(extraktieventilato- naburige buizen afzuigventilatoren niet bestand tegen brand 67, 130,
ren) hoge concentraties van ammonia, chloor en 152

CO2
21 01 0 Igeen Ija, <300m

I
rook en hoge temperatuur 16, 38, 54,
waterhydrant op 1.6 km 67, 130
te late melding van de brandweer
het gebruikte schuim veroorzaakt aanzienlijke
schade aan de tunnel

31 01 0 1ventilatoren lonbekend
I

hete verbrandingsgassen en dichte rook 16, 38, 54,
(verticaal) afvallen van o.a. het tunneldek (over een 67, 130

afstand van 120 meter) en van ventilatiedelen
41 01 0 Imechanisch ja, >lOOOm \6, 38, 54,

ventilatiesysteem 67, 130

51 71 21half dwarsventilatie ja Neopreen en oplosmiddelen 38,54,
temperatuur 13000 C, bluswatervoorziening 67, 117,
te weinig zuurstofflessen, tunneldek en -wand 130
over 1145 meter neergestort
verkeerde brandweer gealarmeerd
de brand heeft drie dagen gewoed

61 51 5 Idwarsventilatie Ija, verkeersbuizen Irook niet afgezogen 16, 38, 54,
67, 130

71 01 01 I I 16, 38, 54,
67, 130

81 71 21dwarsventilatie Ija, dwarsverbinding geen licht waarschu-wingssignalering na 6, 38, 54,
met naburige ongeval voor ingang, rookgas niet afgezogen 67, 130
buizen geen vlucht- wegbewijzering
<300m explosies

temperatuur 900-1050 °C
91 10001 I I Iexplosie en brand 138

rook en gassen van brand en uitlaatgassen
motoren in afgesloten tunnel

101 01 0 Idwarsventilatie Ija, vluchttunnel Iondanks rookafzuiging tunnel niet rookvrij 16, 38, 54,
67, 130

111 01 0 Ihalf dwarsventilatie ja, verkeersbuizen, tekort aan brandslangen en adembeschermings- 6,38,54,
ventilatiekanalen apparatuur 67, 130

verlichting uitgevallen

~I I
rookverspreiding ondanks ventilatie

121 31 16, 38, 54,
67, 130

131 01 01 Iverkeersbuizen brandweer 30 km verwijderd 6, 38, 54,
> 1OOOm Ian e afzui ti"d rook 30 minuten) 67, 130

141 21 51geen mechani-sche verkeersbuizen, bluswatervoorziening 2000 m. verder 6, 38, 54,
ventilatie >300m falend ventilaties steem 67, 130

151 11 0 lweI ventilatie dwarsverbinding rook na 29 minuten afgezogen 6, 38, 54,
met naburige 67, 130
buizen
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161Hatfield 1150 nee 03-12-87 20.00 20.22 technisch defect vrachtauto uitgebrand
Gr-Brittannie schade aan de constructie

171Brenner 412 nee 12-05-89 03.30 kortsluiting 3 miljoen
Oostenrijk elektrische kabel

in combinatie met
uiterst
ontvlambaar
isolatiemateriaal

181Herzogberg

I

Ija 114-07-92106.04 11
personen- en 1 vrachtauto

Oostenrijk uitgebrand
schade aan de constructie

191Pfaender I 6700l ja 110-04-95 ~Iaanrijding I
Oostenriik

Tabel 6.3 Branden in wegtunnels (vervolg)
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161 01 Ollangsventi-latie Iverkeersbuizen verkeerde berichten politie over ongeval 6, 38, 54,
300-500 m ventilatie verzaakte. 67, 130

171 21 51 ja explosie 6, 38, 54,
hitte meer dan 8000 C 67, 130
giftige rookgassen
hoge steekvlammen
geen noodstroomvoorziening

I

bluswatervoorziening.
181 11 01 Iverkeers-buizen 16, 38, 54,

67, 130

191 I Iventilatie computer geen geen verlichting, geen radiocommunicatie door 95
estuurd kabelbrand.
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I I I

19711
I I I

technisch defect

diesellocomotief

ontsporing en 150.0 liter olie en benzine
aanrijding verbrand, schade aan de

constructie

31 Hokuriku 14000 1972 brand in 2 rijtuigen vernield
Japan restauratiewagon

41 Congers 488 06-06-74 07.17 ontsporing

New York/VS goederentrein

51 Oshimizu 20-03-79 a jumbo rock drill, schade aan
Japan de constructie

61 Summit 2637 20-12-84 05.50 06.08 06.18 oververhitte
Y orkshirel gebroken
Engeland wiellager en lek

geraakte spoor-
ketelwagons met
benzine

71 Ikoma 21-09-87 elektriciteit- en
Japan communicatie-kabels

Sakai 15-07-88 13 rijtuigen uitgebrand

11-06-941

I I

Ilekkende olie
tunnelboorma-
chine

I I I I

10 ISimplon- I 20000 Inee I20-12-95
tunnel
Zwitserland

111Kanaal

I I

118-11-96~
I:

trucks verwoest, schade aan
Calais/Frankr. trein, HGV en tunnel
Folkestonel
Engeland I I

Tabel 6.5 Ongevallen in treintunnels

6.2.2 TREINTUNNELS

Tabel 6.4 Branden in treintunnels

11Severn
Engeland

6500 Ija 07-12-91110.26 mogelijk fout van
machinist
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341 1201 1 I 38,67

21 21 0 1geen ventilatie-

I I

branduitbreidingdoor 500.000liter olie en 38
schachten benzine

temperatuur van 1500-20000 C
ingestorte tunneldelen
brand heeft 4 da en eduurd.

31 301 700 38,67

41 01 11geen verticale
I I

explosiebenzinetanksladingnieuwe auto's 38
ventilatie ophoping dichte rook

extreme warmte
omlaag vallende rotsblokken.

815 16 1

6 ventilatieschachten geen brandbestri jdings-voorzieningen, 176
(14) temperatuur 1200 - 15000 C

smelten van stenen tunnelbe-kleding
gebrekkige communicatie
3.5 miljoen liter water en 24.000 liter schuim-
vormend middel

7 1 48 51

8 6 5 51

9 ja explosie bij blussen met kooldioxide 126
brand niet geblust

I
brand in afval101 01 01 Ija 194
ondanks grote hitte bleef tank-wagon met 1800
liter diesel in tact

111 01 0 Iventilatiecentralesl ja, verbin-dings- complexeventilatieprocedure 112,34
noodventilatie- galerijen luchttoevoer leidt tot extra brandschade
installatie 375m dichte rook door onvoldoende afvoer

0 186 verkeerde informatie aan brandweer
slechte communicatie-(middelen)
veel vertrae:in

122
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1 Osaka 08-04-70 exp10sie 26 units! 2170 mZ
Japan

2 Henri 09-12-71 22.21 22.32 korts1uiting na $ 5 miljoen
Bourassa verkeersongeval
Montreal/Can.

3 Alexander 04-10-72 03.50 DM 3 miljoen
platz ontsporing 4 rijtuigen uitgebrand
Berli iniDtsl. schade aan de constructie

4 Roosemont 23-01-74 07.55 08.00 08.13 kortsluiting als > DM 3 miljoen
Montreal/ gevolg van 9 rijtuigen uitgebrand
Canada defecte schade aan de constructie

rubberband
5 Boston 02-07-75 09.08 09.31 gebroken > DM 1 miljoen

VS bovenleiding 2 rijtuigen uitgebrand
schade aan de constructie

6 Lissabon 25-05-76 technisch defect > DM 3 miljoen
Portugal aandriifmotor 4 ri ituigen uitgebrand

7 Toronto 15-10-76 01.47 01.54 01.58 brandstichting $ 2.5 miljoen
Canada 4 rijtuigen uitgebrand

schade aan de constructie
8 Hansaring 1300 24-10-78 00.41 01.45 sigarettenpeuk DM 2 miljoen

Keulenl rijtuig uitgebrand
Duitsland schade aan de constructie

9 Oakland 5800 nee 17-01-79 18.06 gebroken $ 7 miljoen
San Francisco elektrische
VS stroomafnemer

10 Philadelphia 06-09-79 17.30 kortsluiting in een 1 rijtuig beschadigd
VS transformator

11 Grand Central 08-09-79 13.30 > DM 1 miljoen
New York/VS 2 ri ituigen beschadigd

12 Oktyabrskaya 10-06-81 18.40 kortsluiting in een > DM 1 miljoen
Moskou! accumulator 5 rijtuigen beschadigd
Rusland

13 Ramersdorf 11-09-81 07.35 07.36 07.42 technisch defect DM 2 miljoen
Bonn!
Duitsland

14 Christopher 16-03-82 07.10 07.27 07.31 elektrisch defect $ 300.000
Street Station motor
New York/VS

15 Piccadilly 11-08-82 16.28 16.35 16.54 storing in £ 200.000
Line stroomafname-
Londen/Eng. apparatuur

16 Landungs- 30-09-84 22.07 brandstichting > DM 5 miljoen
briicken
Hamburg/Dtsl.

17 Grand Central 27-08-85 05.18 brandstichting 18 rijtuigen uitgebrand
New York/VS

18 New York 28-08-85 brandstichting > $ 2 miljoen
VS

19 Mexico City 28-10-85 lekke band
Mexico

6.2.3 METROTUNNELS

Tabel 6.6 Branden in metrotunnels
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~I Ibrand p" de vo1gende dag om 15.30 geb1nst

151

21 1 0 138

31 01 01 I 1instorten tunneldek 138,67

41 01 01 1 I 171

51 01 34 38,51

6 0 0 71

7 0 0 67,71

81 01 0 1grote ventilatoren I Istroomuitval 00.43 u 38,67,
temperatuur van de verbrandingsgassen 71
ongeveer 10000 C

91 11 561 slechts verticale Ja, loopbuis met weiDig coordinatie 164
ventilatie door branddeuren om de bluswatervoorziening
middel van 100m ademhalingsapparaat met 30 min. voorraad
ventilatoren dichtel zwarte rook (polyurethaanschuim)

brand op 18-01-79 om 01.30 geblust
101 01 1481 I 1explosie en brand in metro met 1100 passagiers 38,67,

automatische deuren Diet te 0 nen 71
111 01 41 I 1 38,67,

71
121 1001 I I f38.67.

71

131 01 01 1 1gevaren van brand in metrostel door toene- 38,67,
mende toepassing van kunststoffen zal 71
toenemen

141 01 861 1 1stroomuitval 138,67,

71

I I b151 01 151ventilatoren
71

1JoH I I b
71

171 01 15 Igeen mechanische te late afsluitingelektrischeinstallatie leidt tot 26
ventilatiesystemen toenamehitte en rookontwikkeling

1m
I I

commnnicatieJ1'Oblemen

~191 0 I 1700
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Tabel6.6 Branden in metrotunnels (vervolg)

20 IHirschgraben
Zurich!
Zwitserland

1400 16-04-91 20.30 brandstichting

211 Baku subway
Baku!
Azerbeidzjan

28-10-95 storing elektrische 12 rijtuigen zwaar beschadigd
installatie

Tabel 6.7 Ongevallen in metrotunnels

11 Washington
Washington/
VS

13-01-82116.30 ontsporing
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20 0 581rookafzuiginstal-
latie

vluchtschacht (nood)bluswatervoor-ziening eerst opbouwen
rookafzuiginstallatie werkt slechts twee uur op
vol vennogen
uitschakeling en aarding bovenleiding duurt te
lang

nooddeuren onduidelijk aangegeven en
geblokkeerd
nooddeuren werken niet vanwege afwezigheid
van lucht in het automatische deuropenings-
svsteem

6, 105

21 289 2651luchtinlaat en
afzuigventilatoren

ja, nooddeuren 166

1 3 26 metrostel met 1200 passagiers
na weer inschakelen stroom vonkenregen met
vee1rook en lawaai
ontruiming tunnel door passagiers duurde 36
minuten.
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4186 th Street 25-06-80 6.3
I

brand in motorcontrol 1$ 75.000
Station mIn. group
Newyork/VS na

TO
51Metro 110-12-80

I

Ina?81
brand in motor control 11 rijtuig zwaar beschadigd

New York/VS nun. group

~60.00061 Metro 11-12-80 brand in motor control
New York/VS rou

71Metro 21-04/81 stroomafnemer
New York/VS

81Metro 115-05-811 1 I Ibrand in stroomafnemer
New York/VS

116-08-83~ Igelijkrichter en elelrtrisch 'y'teem91 Sakaemachi
Japan

105-09-83 ~elektrischdefect10 IKonigsplatz
MiinchenIDuitsland

111King's Cross 118-11-87 ~roltrap/brandendlucifer
LondenlEngeland

121Wladykino I 19941 107.14
Moskou/Rusland

123-04-%~131Brooklyn
New York/VS

141LexintnngAvenue I 01-05-96
New York/VS

6.2.4 METROST ATIONS

Tabel 6.8 Branden in metrostations

11Myrtle Avenue
subway station
New York/VS

21Finsbury Park
LondenlEngeland

31Altona
Hamburg/Duitsland

1944 lekkend chloor uit
vrachtwagen boven
metroplatform
kortsluiting in
schakelruimte van station
brandstichting bank van
polyester schuim

DM 10 miljoen
2 rijtuigen uitgebrand
schade aan de bouwconstructie

06-02- 76116.12

08-04-80116.08116.15116.20

kortsluiting

corrosie van kabels door
zout (pekel)

transformator onder
wagenstel

Tabel 6.9 Terrorisme in metrostations

11 Kasumigaseki
Tokio/Japan

20-03-951 8.09 8.20 1aanslag met gifgas
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0 418 venti1atieroosters 130

21 0 29 ja, tunne1buis door het uitsehakelen stroom 16 metrotreinen 38
tot sti1stand in tunnel met 2250 passagiers

31 01 41 I Ite late melding 182
flashover/diehte zwarte rook
orientatieprob1emen brandweer
sleehte kwaliteit radioverbinding en bluswater-
voorziening

41 01 101 I Iexplosie met rook 164

5 0 0

6 0 1

7 0 24

8 0 16

9 21 3

10 0 7

11 31 > 100 nauwelijks gebruik
meehanisehe
ventilatiesystemen

12 geen

131 0 3

sterke rookontwikkeling
snelle brandontwikkeling van rai1voertuigen.
te late melding brandweer
geen gebruik van het sprink1ersysteem
geen rookdeetoren
vee1 brandbaar materiaal onder roltrap
flashover, sleuf-effeet.
stroomvoorziening te 1aatuitgesehakeld
dikke bijtende rookwo1kenlgiftige rook
extreme hitte.
6 tot 8 treinen en 4000 passagiers stonden vast 1182
in de tunnels door stroomuitval
kwam bommelding, eerst zoeken born (niet
aanwezig), daarna redden passagiers
5 treinen en 3000 passagiers kwamen vast te
staan tussen de stations
zware rookvormin

hevige rookontwikke1ing met zicht tot nul
meter

ontruiming station door passagiers 1angs riehel164
tunnel 37 minuten nadat brand begon
3 treinen met meer dan 1000 mensen - na
afsnijden stroom - in met rook gevulde tunnel.
explosie op exp10sie bij starten
paniek en passagiers lopen e1kaar onder de
voet
metrodeuren moeiliik te ommen

14 0 Ja30

64

64

64

51

38,67,
77, 137
5,8,42

104

183

1 121 5510 Op 5 p1aatsen tegelijk gifgas (Sarin) 1aten
vrijkomen
leger stelt specialisten (artsen e.d.) ter
besehikkin

164
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7 WETGEVING ONDERGRONDS

Er wordt veel ondergronds gebouwd, maar slechts enkele landen hebben algemene regels voor brand en veiligheid.
Hieronder voIgt een opsomming van bestaande wetgeving in een aantallanden met betrekking tot brand en veiligheid in
ondergrondse wegtunnels, spoortunnelsl-stations, metrotunnels/-stations.
Hierbij is gekeken of er naast de bestaande wetgeving speciale regelingen gelden ten aanzien van de constructie,
brandbaarheidlontvlambaarheid, detectie en alarm, compartimentering, redding- en vluchtwegen, brand en rookcontrole
(ventilatiesystemen) en onderhoud van veiligheidssystemen.

Nederland
In Nederland ontbreekt een specifieke wettelijke regeling voor de veiligheid van ondergrondse ruimten.
Ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen (door tunnels en over de spoorweg) bestaan er op grond van de Wet
Vervoer Gevaarlijke Stoffen en Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen, vervoersvoorschriften. Deze zijn mede tot stand
gekomen door internationale regelgeving, zoals ADR (een Europese overeenkomst betreffende het internationale
vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg).
Op basis van de toegelaten stof (groepen) volgens ADR-klasse worden de tunnels in Nederland onderscheiden in
tunnelcategorie I (met voorzieningen) en categorie II (zonder voorzieningen). Afuankelijk van de klasse (soort stof) die
vervoerd wordt, mag gebruik worden gemaakt van een categorie I-tunnel of categorie II-tunnel. (Wet Vervoer
Gevaarlijke Stoffen, Schuurman & Jordens editie).
Verder wordt de Richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels gelegen in autosnelwegen (WUT 9502) gehanteerd.
Deze richtlijn is opgesteld door de Werkgroep Uitrusting Tunnels (WUT) ingesteld door het rninisterie van Verkeer en
Waterstaat. [129].
Over het eigendom van en de bestemrning van de grond in Nederland bestaan er verschillende wetten, zoals.
Onteigeningswet, Belemmeringenwet Privaatrecht, Wet op de Ruimtelijke Ordening (bestemrningsplannen).
Voorts is het in Nederland vanwege strikte regulering inzake bouwveiligheid en arbeidsomstandigheden ondenkbaar dat
fabrieken, werkplaatsen of kantoren ondergronds zouden kunnen worden gebouwd. Het geldende bouwvoorschrift bevat
een aantal technische voorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van
gebouwen. De voorschriften in het Bouwbesluit, die een beperking opleggen aan het ondergrondse bouwen, hebben
betrekking op de hoeveelheid daglicht en het uitzicht in en vanuit interne werkruimtes. Deze regels gelden voor alle
gebouwen waar mensen verblijven.
Het Bouwbesluit hanteert echter wel het gelijkheidsprincipe. Ais kan worden aangetoond dat een gebouw ondergronds
en bovengronds aan dezelfde veiligheidseisen kan voldoen, dan kan van de regels worden afgeweken.
De arbeidsomstandighedenwet legt ook beperkingen op aan de mogelijkheden van ondergronds bouwen, met
name op het gebied van daglicht en uitzicht. Echter, deze regels zijn gericht op arbeidsplaatsen zoals kantoren en
fabrieken en gelden niet voor ruimten waar daglicht niet noodzakelijk is, zoals theaters, concertgebouwen, discotheken,
bibliotheken, musea en expositieruimten. Gezien vanuit een speciale clausule in de wet met betrekking tot
binnenkomend daglicht en het uitzicht vanuit ruimten waarin mensen opgesloten zijn en weinig mogelijkheden hebben
tot sociaal contact, zou kunnen worden opgemaakt dat juist winkels, warenhuizen, restaurants en sporthallen wel
ondergronds zouden kunnen worden aangelegd omdat de werksituaties daar geen beperkingen opleveren ten aanzien van
de mogelijkheden tot het leggen van sociale contacten. Ook ruimten als filmhuizen, operatiekamers en bepaalde
laboratoria, waar het binnendringen van daglicht juist ongewenst is, zouden ondergronds kunnen worden aangelegd.
Ook voor ruimtes waarin mensen slechts kort verblijven gelden bovenstaande beperkingen niet. Ondergrondse aanleg
heeft in sommige gevallen zelfs voordelen zoals de afwezigheid van geluid en trillingen, alsmede de aanwezigheid van
de mogelijkheden tot klimaatbeheersing.
De mogelijkheid ligt open voor de ondergrondse bouw van volledig geautomatiseerde fabrieken en opslagplaatsen. [52].

Australie
Wegtunnellspoortunnel: geen (speciale) regelgeving, voor wat betreft de constructie en detectie/alarm gelden de "Codes
of Practice and Building Regulations" respectievelijk de "Building Regulations" en de instructies van de Brandweer.
[181].

Canada
Wegtunnels vallen onder de "National Fire Protection guidelines and Building Standards Act". Aandacht wordt besteed
aan de brandbaarheid, de aanwezigheid van ventilatie, temperatuurscontrole, reddings- en vluchtwegen en adequate
verlichting. Er is geen (speciale) regelgeving t.a.v. de genoemde voorzieningen.
Het Rapid Transit System (ondergrondse spoor- en metrostations en tunnels) wordt beheerst door relevante codes, wet-
en regelgeving. Hierbij wordt uitgegaan van de normen: DM-0102 (Fire Life Safety), DM-060l (Ventilation), DM-070l
(Auxiliary Elelectrical Systems), DM-0803 (Communications).
Voorts de Ontario Building Code (OBC), Ontario Fire Code (OFC), Occupational Health and Safety Act, NFPA
(National Fire Protection Association) Code 80: Fire Doors and Windows, NFPA 20 - Annunciators, NFPA 130 Fixed
Guide way Transit Systems, NFPA -Maintenance of fIre detection/alarm system en de richtlijnen van de Canadian
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Standards Association - (CAN 4-S101-M): "Standards methods of fire endurance tests of Building Construction and
Materials". [181].

China
De rege1s van de ondergrondse stations zijn gebaseerd op "the Design Standards of Subway" van het "Ministry of
Construction". In China is de opkomst van de ondergrondse ("the Subway") in de beginfase met als gevo1g dat er slechts
enke1e wetten en rege1geving zijn op dit gebied. Wel worden er eisen gesteld aan o.a. nooduitgangen en
watervoorziening, een en ander in overleg met de Brandweer. [181].

Duitsland
In Duitsland wordt ten aanzien van wegtunnels uitgegaan van de "Additional Technical Contract Conditions and
Guidelines for Construction of Road Tunnels" en van de "Guidelines for Equipment and Operation of Road Tunnels"
('Richtlinien fUrdie Ausstattung und Betrieb von Strassentunneln (RABT)', gepubliceerd door 'Forschungsgesellschaft
fUr strassen- und Verkehrswesen' in 1985 en herzien in 1994). [181].

Frankrijk
De behoefte aan uitrusting voor brandbestrijding in wegtunnels staat in 'Circular No. 81-109 (29.12.1981)'. In het
a1gemeen moeten de specifieke behoeften in een tunnel gebaseerd zijn op een aparte studie, die rekening houdt met
factoren als lengte, verkeer, soort weg enz.
Voorts is er een decreet van 20 februari 1983 met betrekking tot de veiligheidsrege1s en controlemodaliteiten welke van
toepassing is op 10kalen toegankelijk voor het publiek, die zich bevinden op het openbaar domein van de spoorweg. Het
besluit betreft enkel de ondergrondse en bovengrondse spoorwegstations.
Voor het rijdend materiee1 bestaan er twee Franse normen:
NF F16-101 voor materialen voor de constructie van spoorwegmaterieel en
NF F16-103 over brandbeveiliging en -bestrijding voor rijdend spoorwegmaterieel. [38].

Groot-Brittannie
In Engeland zijn de aanbevelingen uit het Fennell-report naar aanleiding van de brand in het metrostation King's Cross
geforma1iseerd in de "Fire Precautions Act 1971, section 12: Fire precautions (Sub-surface Railway Stations)
Regulations 1989". Hierin worden o.a. voorschriften gegeven voor detectoren, constructiemateriaal en v1uchtwegen.
[157].

ltaUe
In !tali€!is er voor wegtunnels geen speciale regelgeving, algemene veiligheidswetten en speciale technische codes zijn
van toepassing.
Voor spoorwegtunne1s en stations is er geen (nationale) rege1geving, ze hoeven slechts te voldoen aan de speciale
technische codes.
Ten aanzien van metro- en metrotunnels is er het "Decree of Italian Ministero DEI Transport", zoals REI 120 (Fire
Resistance at Structures), REI 90 (Tecnical installations), REI 60 (Fire doors).
Voorts zijn er de circulaires van het "Ministry of the Interior" (o.a. Circ.n.16 of 15-2-51, Circ. N. 16 of 16-6-80) en de
"Safety Building Regulations" (o.a. Circ.n. 91 of 14-9-61) voor ondergrondse gebouwen (cinema, theater en publieke
entertainment) en ondergrondse winke1centra.[181].
Voor ondergrondse parkeergarages is er de "Decree van 01-02-'86"(0.a. REI 60, REI 90, REI 120 voor de
structuur/materia1en en REI 80 +REI 120 voor vluchtwegen). [181].

Japan
In Japan wordt de bouw van wegtunnels beheerst door "the Road Structure Regulations of the Ministry of

Construction" en vorm gegeven in "the Fire Services Law and Building Standards Act". Op grond van artikel46 van de
"Road Law"is het mogelijk te voorkomen of te verbieden dat voertuigen met gevaarlijke objecten zich in tunnels langer
dan 5000 meter, in tunnels onder water of op de zeebodem begeven. Voor het overige geen speciale regelingen.
Voor ondergrondse gebouwen en ondergrondse winke1centra geldt eveneens de "Building Standard Law", waarbij de
wetten ten aanzien van winkelcentra een minimum aan eisen stelt (voor o.a. de structuur/gebruik) en voor de rest
overlaat aan de plaatselijke autoriteiten.
Voor wat betreft spoorwegtunnels zijn er geen speciale regelingen, wel worden er bepaalde voorzieningen getroffen
t.a.v. vluchtwegen, watervoorziening, sprinklers en ventilatie in overeenstemming met genoemde wetten. Het probleem
is om de treinen "fire proof and fire resistant" te maken en brandpreventieregelgeving vast te stellen dan wel voor te
schrijven.
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Metrostations en -tunnels vallen onder de "Building Standard Law" (normen voor o.a. bouw) en de "Fire Service Law"
(normen voor brandpreventie, waarschuwing, controle en veiligheid). Voor de rest geen speciale regelgeving
Evenals bij wegtunnels ook hier voorzieningen (vluchtroutes, brandbaarheid, branddeuren, brandblussers,
communicatie, branddetectoren en sprinklerinstallaties) in overeenstemming met de genoemde wetten. Voor
ondergrondse parkeergarages geldt eveneens de "Building Standard Law" en de "Fire Service Law". [181,3].

Noorwegen
In Noorwegen staan de normen ten aanzien van de uitrusting in wegtunnels vermeld in de "Design Guide - Road
tunnels". [3].

Oostenrijk
In Oostenrijk is er de "Guideline for Operation and Safety Equipment" (RVS 9.281) voor wegtunnels. [3].

Verenigde Staten
Voor wegtunnels zijn er geen codificaties op nationaal niveau. Aanbevelingen t.a.v. ontwerp worden gegeven in "
Prevention and Control of Highway Tunnel Fires, 1984", NFPA (National Fire Protection Association Code) 502 "Fire
Protection for Limited Acces Highways, Tunnels, Bridges, Elevated Roadways and Air-right structures".

Spoortunnels en stations: veiligheidsregulering in NFPA-130 (1990) voor de "Fixed Guideway Transit Systems" (o.a.
evacuatie van passagiers, branddetectie; evacuatie van tunnels en stations i.v.m. rook; blue light emergency points; en
blussystemen), NFPA 220 (Non-combustible type I or II), normen voor vlucht- en reddingswegen en PFPA 72 (National
Fire Alarm Code) normen voor onderhoud van detectie/alarmsystemen.
Voorts zijn van toepassing: NFPA 101: Life Safety Code;

NFP A 110: Emergency Standby Power Systems:
NFPAliI: Stored Electrical Energy, Emergency and Standby
Power Systems. [181].

Waterleidingen en standpijpen voor tunnels en stations.
NFPA code 14: 'Standpipes, Hose systems'. Water kan uit de openbare waterleiding komen, maar wordt meestal
opgepompt. De stroomvoorziening van de pompen moet dubbel beschermd worden.

Standpijpen en brandslangenkasten
Strategisch geplaatst volgens NFPA code 14, bij ingangen voor publiek, in hallen en bij parkeergarages, ook bij de
kaartjeshallen, perrons en dienstafdelingen, nooduitgangen en onderhoudsgebouwen.

Sprinklerinstallaties
Vooral bij liften, maar ook bij kaartjesverkoop, opslagruimtes, dienstwachtkamers, vuinisopslag, bedrijfsruimtes,
winkels en soms aangrenzende publieksruimtes. NFPA code 13: 'Installation of systems'. Het water voor de sprinklers
kan van veel bronnen komen, maar moet minimaal voor 30 minuten water kunnen zorgen.

Op gasgebaseerde blussystemen
Vooral in onbemande technische ruimtes waar niet met water mag worden geblust zoals stroomhuisjes voor de stroom
op de rails, ruimtes met signaalapparaten, ruimtes met onondoorbroken stroomvoorziening en telecommunicatie. NFPA
code 12: "Carbon Dioxide Extinguishing Systems'.
Hierbij moet het gebruikte gas afgevoerd worden naar buiten, bovengronds.

NFPA code 80: Standard for fire doors and windows.

Voor ondergrondse gebouwen en parkeergarages dienen de "Life Safety Code" respectievelijk de 'Life Safety Code" en
"Building Codes" in acht te worden genomen. [30,38].

Zweden
In Zweden is er voor de wegtunnels de "Regulations of Swedisch Road Administration "Tunnel 95", welke EG-
richtlijnen bevat voor het toepassen van veiligheidsontwerp en -uitrusting gebaseerd op de lengte van de tunnel en de
gemiddeld jaarlijks dagelijks verkeer door een buis en de "Regulations for the Stockholm Ring Road", waarin eisen zijn
geformuleerd t.a.v. brandbaarheid, detectie, vluchtwegen, ventilatie- en drainage systemen.
Ten aanzien van spoorwegtunnels gelden er specifieke regels zoals de "Design of and Equipment voor Railway Tunnels
Regarding Safety" (voor vlucht- en reddingswegen) en de "Safety Inspection of Permanent Constructions" voor
onderhoud van veiligheidssystemen.
Voor ondergrondse gebouwen is er de "Planning and Building Act" (voor nieuwe gebouwen) en de "Rescue Services
Law" (voor bestaande gebouwen). [3, 181].
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Zwitserland
Gebruik van uitrusting in wegtunnels is gebaseerd op 'Richtlinien rur die Projektierung yon Strassentunnel'. [3]

Internationale regelgeving
Naast genoemde wet- en regelgeving, waarden en normen per land, bestaan er ook intemationale instanties die
richtlijnen uitvaardigen.
De intemationale Unie van Spoorwegen (IUS) geeft richtlijnen uit voor de brandbestrijding, waaronder:
- IUS 564-2 : Regels met betrekking tot de brandbeveiliging en -bestrijding voor

intemationale spoorwegvoertuigen die passagiers vervoeren;
- IUS 642 : Bijzondere voorschriften met betrekking tot de brandbeveiliging en -bestrijding

voor intemationale locomotieven en verkenningswagons.

Ook ten aanzien van automatische brandmeldinstallaties voor wegtunnels wordt geeist dat de gevoeligheid aangepast
moet zijn aan het werkelijke brandgevaar en minstens overeenstemmen met de gevoeligheidsklassse 1 van de Europese
norm EN 54-5, deel 5 over warmtemelders. [38].

Vervoer gevaarlijke stoffen in tunnels
Voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen bestaan er in de verschillende landen, speciale regels; onder andere
in Nederland op basis van het Vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) en de Tunnelverordening inzake
gevaarlijke stoffen in Duitsland.
Voor Frankrijk is er de circulaire (or. 76-44) van 12 maart 1976, waarin staat dat het vervoer van gevaarlijke stoffen
verboden is in een tunnel zodra er een ander route is die niet te ver omleidt en die geen tunnels of speciale risico' s heeft.
Gevolg: het merendeel van de tunnels in de grote steden is niet toegankelijk voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
De Alpen tunnels Mont-Blanc en Frejus hebben hun eigen regelgeving.
Circulaire no. 76-44 du 12 mars 1976 relative a la circulation dans les tunnels des vehicules routiers transportant des
matieres dangereuses, textes officiels, Minisrere de l'Equipement et Secretariat d'Etat aux transports (Direction des
transports terrestres).
Circulaire no. 81-109 du 29 decembre 1981 relative a la reglementation de la circulation dans les tunnels des vehicules
routiers transportant des matieres dangereuses, Ministere de l'Inrerieur - Minisrere de l'Equipement -Secretariat d'Etat
aux transports. [62].
Op intemationaal gebied zijn er de regels van de Europese overeenkomst betreffende het intemationale vervoer van
gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) en het Reglement betreffende het intemationale spoorwegvervoer van
gevaarlijke goederen (RID) voor het vervoer tussen de landen. In deze regels is echter een minimum niveau van
veiligheid vastgelegd voor normale transportomstandigheden. Sinds I januari 1997 is er de Europese kaderrichtlijn
(94155/EG) betreffende het transport van gevaarlijke stoffen over de weg. Deze kaderrichtlijn bepaalt dat het
vemieuwde ADR in aile landen van de Europese Gemeenschap in de nationale wetgeving moet worden opgenomen.
Afwijkingen in de nationale wetgeving van het ADR zijn slechts in zeer beperkte mate toegestaan. Het ADR is de
intemationale overeenkomst over transport van gevaarlijke stoffen over de weg. In Nederland was het ADR al
grotendeels opgenomen in de wetgeving (te weten de VLG) zodat de gevolgen van de richtlijn beperkt zijn.
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r 0 1 0 0 0 51 1 0 0 0 1 4 1 1 60
0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 7
0 3 0 0 0 6 0 2 0 4 1 0 1 1 18
0 0 0 0 0 2 3 0 0 21 0 0 1 1 28
0 3 0 0 0 69 12 1 0 15 3 1 9 4 117
0 0 3 0 0 8 11 0 8 9 0 1 0 3 43
0 2 0 0 0 21 0 0 0 0 6 0 0 6 35
1 1 0 0 0 9 0 1 0 1 0 1 7 3 24
0 5 2 0 0 3 0 2 2 0 2 1 8 11 36
0 0 3 1 0 11 0 11 1 2 0 0 11 5 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
2 7 6 1 1 8 8 5 0 70 4 1 57 37 207
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 25 14 2 1 191 35 22 11 122 17 10 101 72 626

8 STATISTIEK

Over het algemeen zijn er in de vakliteratuur weinig statistische gegevens te vinden over incidenten in ondergrondse
bouwwerken. Slechts in een paar gevallen is er iets bekend en dan betreft het alleen nog maar gegevens over het aantal
en soort incidenten. Zo zijn er geen gegevens bekend over het aantal bouwwerken. In geval van ongevallen in tunnels
zijn er weinig gegevens bekend over het aantal voertuigkilometers, het aantal personenkilometers, verhouding
vrachtverkeer -personenverkeer, enzovoort.

8.1 ALGEMEEN

Japan
In Japan zijn gegevens verzameld van ongevallen die plaatshebben gevonden in ondergrondse gebouwen gedurende de
jaren 1970-1990. De gegevens zijn verkregen uit krantenverslagen, vakliteratuur en dergelijke. Het is dus geen overzicht
van alle ongevallen in ondergrondse gebouwen, doch in wezen slechts van die, die qua gevolgen erg genoeg of
interessant genoeg waren om 'de pers' te halen. Spectaculaire zaken als brand en explosie zullen evenwel eerder 'de
pers' halen dan gaslekkages en zuurstoftekort.
Daarnaast zijn nog gegevens verzameld van ongevallen in het buitenland en van voor 1970, doch deze zijn buiten
onderstaande tabel gelaten.
Helaas is niet altijd duidelijk wat voor soort bouwwerk wordt bedoeld. Zo worden in de tekst van het artikel 'life lines'
naast ondergrondse steden, kelders van gebouwen, metrostations en tunnels gebruikt, zonder dat duidelijk wordt wat
hiermee is bedoeld. Mogelijk zijn hier specifieke vluchtwegen bedoeld. Feit is wel dat de meeste ongevallen in dit soort
bouwwerken voorkomen.

Tabel 8.1 Aantal ongevallen in ondergrondse bouwwerken in Japan naar soort bouwwerk en soort ongeval

Verklaring van de cijfers van de soorten incidenten:
1 ... aardbeving, vulkanische activiteiten en dergelijke
2 ... wind en regen
3 .., landverschuivingen

4 ... sneeuw en hagel
5 ... blikseminslag
6 ... brand (inclusief brandstichting)

7 ... explosies
8 ... verkeersongevallen

9 ... instorting
10 ... zuurstoftekort, gaslekkage, giftige lucht
11 ... criminaliteit
12 .., uitvallen van voorzieningen
13 .., ongevallen tijdens de bouw
14 ... andere
15 ... totaal

cursief... de belangrijkste oorzaak(en) bij een bepaald type bouwwerk.

De meest voorkomende ongevallen zijn brand (191), zuurstoftekort e.d. (122) en ongevallen tijdens de bouw (101). De
meeste ongevallen komen voor in 'life lines' (207), kelders onder gebouwen (117) en ondergrondse steden (60). Op zich
zegt dit laatste niet zo veel, daar niet duidelijk is hoe uitgestrekt deze ondergrondse steden zijn en wat er precies onder
wordt verstaan.
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-04-02-1995 detectie PA(1) 0 0 0 J J 0.12 0.57 0.57
20-02-1995 SOS PA(2) 0 0 0 J J 0.53 1.43 1.56
01-03-1995 SOS PA(3) 0 0 0 J J J 0.56 0.56
21-03-1995 SOS PA(1) 0 0 0 ? ? ?
08-04-1995 detectie PA(4) 0 0 0 J J 0.47 0.51
26-04-1995 detectie PA(l) 0 0 0 J ? ? ?
28-04-1995 SOS PA(2) 0 0 0 J ? ? ?
28-04-1995 CCTV PA(5) 0 0 0 J ? ? ?
09-05-1995 SOS PA(1) 0 0 0 J ? ? ?
17-05-1995 CCTV PA(2) 0 0 0 J J 0.35 0.42 0.42
31-05-1995 CCTV PB(1) - VA(1) 0 0 0 J J J J 0.32 0.32 0.32
02-06-1995 SOS PA(1) 0 0 0 J J 0.07 1.04 1.09
04-07-1995 detectie PA(2) 0 0 0 J J 0.38 0.40
12-07-1995 SOS PA(3) - BB(1) -AB(1) 3 0 0 J J J 1.11 1.11 0.08
31-07-1995 SOS PA(2) - VA(3) 0 1 0 J J J 3.06 3.06 3.06
25-08-1995 SOS PA(2) 0 0 0 J ? ? ?
13-10-1995 SOS PA(l) 0 0 0 J J 0.10 0.11
09-12-1995 CCTV PA(6) 0 0 0 ? ? ?
26-12-1995 SOS PA(1) 0 0 0 J ? ? ?
06-01-1996 detectie PA(2) 0 0 0 J ? ? ?
25-01-1996 SOS VA(l) 1 0 0 J J J J 7.57 7.57 7.58
21-02-1996 detectie PA(3) 0 0 0 J J 0.59 0.59 0.09
05-03-1996 detectie PA(2) 0 0 0 J J 0.54
30-03-1996 CCTV PA(1) 0 0 0 J J 0.38 0.38 0.02
20-04-1996 SOS PA(1) 0 0 0 J ? ? ?
29-05-1996 SOS PA(2) 0 0 0 J ? ? ?
07-06-1996 SOS PA(1) 0 0 0 J ? ? ?
12-08-1996 SOS PA(2) 0 0 0 J ? ? ?
24-08-1996 detectie PA(l) 0 0 0 J ? ? ?
06-09-1996 detectie PA(l) 1 0 0 J J J 0.48 0.48 0.05
02-11-1996 SOS PA(l) 1 0 0 J J J 0.27 1.05 1.29
11-11-1996 detectie PA(l) 0 0 0 J J 0.44 0.44 0.06

8.2 WEGTUNNELS

Gegevens van Rijkswaterstaat betreffende ongevallen in de Noordtunnel en de Drechttunnel
De Noordtunnel bestaat uit 2 gescheiden buizen met elk 3 rijstroken (2 x 3 rijstroken)
De Drechttunnel bestaat uit 4 gescheiden buizen met elk 2 rijstroken (4 x 2 rijstroken), waarvan de 2 oostelijke buizen
voor het verkeer Breda-Rotterdam zijn bestemd en de 2 westelijke buizen voor het verkeer Rotterdam-Breda.
De lijst bevat gegevens van respectievelijk 45 en 105 ongevallen, waarvan er echter slechts 31 en 55 in de tunnels of de
op- en afritten plaatsvonden.
Opvallen is dat veel ongevallen gebeurden door het scharen van te zwaar beladen aanhangwagens achter personenauto's
of bestelbusjes.

Tabel8.2 Overzicht van ongevallen in de Noordtunnel in 1995 en 1996 (t/m 16-11-1996)

PA = personenauto PB- personenbusje
AB = autobus (x) = aantal voertuigen
LG=lichtgewond ZG- zwaargewond D- dood
0'"' tijdstip oproep A - tijdstip aanwezig V - tijdstip vertrek ? -onbekend
SOS = meldpost in de tunnel (om de 50 meter aanwezig aan beide zijden van een buis) die ook brandblusapparatuur
bevat
1,2 en 3 zijn rijstroken (tijdsduur blokkade in uren en minuten)
Alleen als er naast de politie een andere dienst of een takelbedrijf werd opgeroepen, was er een uitgebreid rapport
beschikbaar. In de andere gevallen was Diet duidelijk of rijstroken geblokkeerd waren, en zo ja welke en hoelang.

BB
'"'

beste1busje VA
'"'

vrachtauto
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--06-01-1995 CCTV PA 1 0 0 0 J 0.15 0.15
22-01-1995 overig PA 1 0 0 0 J 0.53 0.53
26-01-1995 telefoon PA 1 0 0 0 J J 0.31 0.42
23-02-1995 CCTV PA 2 - VA(l} 0 0 0 J J 0.16 0.16
03-03-1995 CCTV PA 1 1 0 0 J J J J 0.15 0.15
06-03-1995 CCTV PA 3) 0 0 0 J 0.13 0.13
10-03-1995 SOS PA 2) 0 0 0 J J 1.10 1.06 1.04 1.04
23-03-1995 detectie PA(1) 0 0 0 J ? ? ? ?
24-03-1995 telefoon PA(2) 0 0 0 J J 1.55 1.54
01-04-1995 praatpaal PA(1) - VA(1) 0 0 0 J J 0.19 0.19
02-04-1995 telefoon PA(1) 0 0 0 J J 0.46 0.22 0.27 0.24
04-04-1995 CCTV PA(2) - VA(1) 0 0 0 J J 0.41 0.41
21-04-1995 praatpaal PA(1) 0 0 0 J 0.35 0.35
18-05-1995 telefoon PA(2) 0 0 0 J J 0.29 0.11
04-06-1995 telefoon PA(1) 0 0 0 J 0.06 0.06
09-06-1995 CCTV PA(3) - AB(1) 0 0 0 J 0.53 0.53
10-06-1995 praatpaal PA(1) 0 0 0 J J 0.54 0.54
25-06-1995 CCTV PA(2) 0 0 0 J J 0.22 0.22
30-06-1995 detectie PA(1} 0 0 0 J J 0.15 0.15 0.25 0.25
02-07-1995 SOS PA 1) 0 0 0 J J 0.40 0.40
04-07-1995 SOS PA(1) 2 0 0 J J J J 1.48 0.18
08-07 -1995 CCTV PA 1) 0 0 0 J J 0.59 0.59
14-07-1995 CCTV PA 1) 0 0 0 J J 0.28 0.28
14-07-1995 SOS PA 1) 0 0 0 J 0.34
14-08-1995 SOS PA(2} 0 0 0 J J 0.27 0.13
29-08-1995 CCTV PA(1} - VA(1} 0 0 0 J J 0.49
07-09-1995 SOS BB(1) 0 0 0 J J 0.23 0.23
13-09-1995 CCTV PA(1} - PB(1) 1 1 0 J J J 0.44 0.43 0.15
22-09-1995 CCTV PA(1} - MF(1} 1 0 0 J J 0.46 0.55 0.11 0.11
02-10-1995 detectie PA(1 0 0 0 0.20 0.20
04-10-1995 SOS PA(1} 0 0 0 J J 0.45 0.45
18-11-1995 telefoon PB(1) 1 0 0 J J 0.52 0.52
01-12-1995 CCTV PA(1 0 0 0 J 0.33 0.33 0.20 0.20
05-12-1995 CCTV VA(2) 0 0 0 J 0.19 0.20
08-12-1995 CCTV PA(2) 1 0 0 J J J 0.50 0.50
09-12-1995 SOS PA(2) 1 0 0 J J 0.37 0.37
28-12-1995 sos PA(1} 0 0 0 J J J 0.56 0.56
29-12-1995 CCTV PA(2} 2 0 0 J J J ? ?

Tabel 8.3 Overzicht van ongevallen in de Drechttunnel in 1995

PA=personenauto PB- personenbusje BB- bestelbusje
AB=autobus MF- motorfiets (x)- aantalvoertuigen
LG- lichtgewond ZG- zwaargewond D- dood
0 =tijdstipoproep A- tijdstipaanwezig V- tijdstipvertrek ?- onbekend
SOS = meldpost in de tunnel (om de 50 meter aanwezig aan beide zijden van een buis) die ook brandblusapparatuur
bevat
1 t/m 4 zijn rijstroken (tijdsduur blokkade in uren en minuten)

VA -vrachtauto
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-05-01-1996 telefoon PA(3) 0 0 0 J 0.15
08-01-1996 SOS PB(1) 0 0 0 J ? ? ? ?
10-02-1996 praatoaal PA(1) 0 0 0 J J 1.18 1.18
10-02-1996 CCTV PA(1) 0 0 0 J J 1.06 1.06
21-03-1996 CCTV PA(2) 0 0 0 J J 1.23 1.23
20-04-1996 sos PA(1) 0 0 0 J ? ? ? ?
26-04-1996 CCTV PA(1) 0 0 0 J J 1.18 1.18 1.18 1.18
22-05-1996 detectie PA(2) 0 0 0 J J 0.34
24-05-1996 CCTV PA(2) 0 0 0 J ? ? ? ?
07-06-1996 SOS PA(1) 0 0 0 J J 0.40 0.40
04-07-1996 CCTV PA(l) 0 0 0 J J 0.53 0.53
26-07 -1996 detectie PA(2) 0 0 0 J ? ? ? ?
27-07-1996 CCTV PA(1) 0 0 0 J J 1.32 1.32
17-08-1996 SOS PA(1) 0 0 0 J ? ? ? ?
28-09-1996 CCTV PA(1) 0 0 0 J J 1.04 1.04
07-11-1996 telefoon PA(1) 0 0 0 J J 0.30 0.30
08-11-1996 oraatpaal PA(1) - VA(1) 1 0 0 J J J 0.52 0.52

Tabel8.4 Overzicht van ongevallen in de Drechttunnel in 1996 (t/m 16-11-1996)

PA -personenauto PB -personenbusje VA -vrachtauto
LG -lichtgewond ZG -zwaargewond D -dood
0 -tijdstip oproep A -tijdstip aanwezig V - tijdstip vertrek ? - onbekend
SOS -meldpost in de tunnel (om de 50 meter aanwezig aan beide zijden van een buis) die ook brandblusapparatuur
bevat
1 tJm 4 zijn rijstroken (tijdsduur blokkade in uren en minuten)
Aileen als er naast de politie een andere dienst of een takelbedrijf werd opgeroepen, was er een uitgebreid rapport
beschikbaar.

(x) -aantal voertuigen

In een beperkt aantal gevallen werd gedurende korte tijd een geheel tunnelbuis afgesloten, meestal om de takelwagen(s)
gelegenheid te geven weg te rijden.
Niet in aile gevallen is bekend hoelang het verkeer over een strook - en zo ja, welke - was gestremd, indien er geen
takelwagen nodig was. Voor die gevallen waarbij wel bekend was welke strook was afgezet is een verdeling naar tijd
gemaakt. Dit was het geval in bij respectievelijk 18 en 36 ongevallen. In totaal waren hierbij 198 rijstroken betrokken.
Bij de Noordtunnel duurde de verstoring van het verkeer op een rijstrook in 26 % van de gevallen langer dan 1 uur en in
70% van de gevallen langer dan 30 minuten. Bij de Drechttunnel was dat gerekend per buis respectievelijk 19 en 57 %.

Tabel 8.5 Duur verkeersverstoringen per rijstrook in de Noordtunnel en de Drechttunnel in 1995 en 1996

i:i!:.i*':fiI\.gi:.~ ::H~~£!III I:.j~ ::!:.~!::
6 11 9 17 1 2 24 44 14 26 54

87 45 16 8 26 14 42 22 21 11 192
7 6 16 14 26 23 42 38 21 19 112

In de Drechttunnel waren vaak de twee rijstroken in de andere buis vrij voor het verkeer, tenzij het ongeval vlak voor de
ingang of vlak na de uitgang van de buis gebeurde.
*) lodien de andere buis geen last had van het ongeval zijn de twee rijstroken daarin niet meegeteld bij 'geen
verstoring' en ook niet bij het totaal.
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Enquete van de World Road Association
De volgende gegevens zijn verkregen uit de publicatie van een enquete over verkeersveiligheid in tunnels verspreid
onder diverse landen. De volgende landen hebben gegevens gestuurd:
. Canada (Quebec) . Noorwegen
. Denemarken . Oostenrijk
. Duitsland . Portugal
. Frankrijk . USA
. Groot-Brittannie . Zweden
. Nederland

De tunnels zijn verdeeld in drie categorieen:
. tunnels in stedelijk gebied met meestal verkeer in een richting in een buis en met een hoog percentage woon-werk-

verkeer
. tunnels buiten stedelijk gebied met verkeer in een richting in een buis
. tunnels buiten stedelijk gebied met verkeer in twee richtingen in een buis.

Pechgevallen
In een aantal tunnels is een aantal pechgevallen nader onderzocht.
Het blijkt uit gegevens uit Frankrijk dat er veel meer pechgevallen helling op zijn clanhelling af, terwijl ook blijkt dat
hoe groter de helling is, hoe meer pechgevallen er optreden. Op zich zal een pechgeval geen slachtoffers ten gevolge
hebben, maar het kan welleiden tot ongevallen waarbij slachtoffers vallen er waarbij de hulpverlenende diensten
(grootschalig) moeten optreden. ook indien er geen verdere ongelukken plaatsvinden kan een pechgevalleiden tot
verstoring van de verkeersstroom.

Uit een analyse van 430 pechgevallen in de Oslotunnel in Noorwegen bleek dat in 61 % van de gevallen de weg binnen
5 minuten weer vrij was. In slechts twee van de 430 onderzochte gevallen duurde storing langer dan 1 uur. Het is niet
bekend hoe lang de storing gemiddeld duurde, doch dat kan in het ongunstigste geval gemiddeld nog geen 15 minuten
zijn geweest. Gegevens van een Frans onderzoek bij twee tunnels leverde ongunstiger resultaten op. Daar yond men een
gemiddelde storingsduur 40 minuten in de ene tunnel en van 53 minuten in de andere tunnel. Niet duidelijk is waarom
de verschillen in tijdsduur zo groot zijn. Ben verklaring kan zijn dat de tunnel in Noorwegen in stedelijk gebied lag en
de tunnels in Frankrijk niet, zodat het daar langer duurde voor hulpverlenende diensten aanwezig waren.

Ongevallen
In de publicatie wordt gesteld dat een analyseperiode van 5 jaar in stedelijke gebieden en een periode van 7 a 10 jaar in
andere gebieden (minder verkeer) noodzakelijk is om statistisch betrouwbare gegevens te krijgen.
Uit de verkregen gegevens blijkt dat het aantal ongevallen per 108voertuigkilometer het hoogst is in tunnels in stedelijke
gebieden evenals het aantal gewonden en doden. Er zijn wel grote verschillen per tunnel.
Volgens de publicatie is de veiligheid in tunnels hoger dan in het open veld. Als de tunnel goed ontworpen is, ligt het
aantal ongevallen per voertuigkilometer echter lager.
Men komt tot de conclusie dat bochten in een tunnel minimaal een straal van 550 a 600 meter mogen hebben. De
ontwerpsnelheid in tunnels in stedelijk gebied moet dicht liggen bij de normale snelheid bij ongehinderde
verkeersstromen.
In tunnels met verkeer in twee richtingen in een buis komen meer ongelukken voor dan in tunnels met verkeer in een
richting per buis.
Er wordt ten zeerste geadviseerd geen strook aan te leggen waarop in de spitsuren de richting van het verkeer wordt
gewijzigd. Wanneer er direct na de tunnel een afslag is dient deze ruim van te voren te zijn aangegeven. Eventueel al
met een aparte strook in de tunnel.

Uit een onderzoek bij 10 Franse tunnels blijkt dat het aantallichtgewonden per ongeval waarbij dodenlgewonden zijn te
betreuren ongeveer 1,34 per ongeval bedraagt. het aantal zwaargewonden is ongeveer 0,14 en het aantal doen ongeveer
0,076. Het aantal zwaargewonden en doden in tunnels met verkeer in twee richtingen per buis licht iets hoger dan in
tunnels met verkeer in een richting per buis.

Branden
Drie van de vijfbranden kunnen met kleine blusmiddelen (draagbare blustoestellen in auto's) door de gebruikers worden
geblust. In de overige gevallen met de brandweer er aan te pas komen.
80 a 90 % van de branden heeft geen nadelige gevolgen voor de tunnelgebruikers.
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1 Oslotunnel Noorwegen 1800 2x3 4A7 1990-1993 18,3
2 Valrenga Noorwegen 800 2x2 2A6 1991 10,9

1992 13,5
3 Floyfyell Noorwegen 3900 2x3 1 1988-1991 9,1

1992 9,5
4 Lovstakk Noorwe~en 2000 lx2 3,7 1992 3,7
5 Brooklyn Battery USA 3200 2x2 1989-1991 21,0
6 Queens Midtown USA 2800 2x2 1989-1991 26,4
7 Holland USA 2600 2x2 3,5 1987-1991 30,2
8 Lincoln USA 2500 3x2 1987-1991 38,3
9 Elbe Duitsland 2700 3x2 1987-1991 37,3

10 Schiphol Nederland 540 2x4 1988-1992 55,0
11 Benelux Nederland 800 2x2 1988-1992 32,0
12 Botlek Nederland 500 2x3 1988-1992 31,0
13 Drecht Nederland 600 2x4 1988-1992 40,0
14 Favoriten Oostenriik 300 2x2 1987-1991 28,3
15 Fredhflll Zweden 200 2x3 1987-1991 36,8
16 SOder Zweden 1100 2x2 1987-1991 25,6
17 Klara Zweden 500 2x2 2A4 1987-1991 9,6
18 Karlber~ Zweden 200 2x2 1987-1991 9,6
19 Tin~stad Zweden 500 2x3 1987-1991 33,6
20 Gristan~ Zweden 700 lx4 1987-1991 6,4
21 Giirdsten Zweden 200 lx3 1987-1991 3,5
22 Ville-Marie Canada 2800 2x3 2il3 1988-1991 28,5
23 L.Hippolyt Lafontaine Canada 1400 2x3 4il5 1987-1991 40,0
24 Kaiser MOOlen Oostenrijk 1000 2x2 1989-1991 14,6
25 Croix Rousse Frankrijk 1800 lx4 0 1985-1991 29,4
26 Fourviere Frankriik 1800 2x2 2,4 1985-1991 34,9
27 Clyde Schotland 800 2x2 1987-1991 18,6
28 Tyne En~eland 1700 lx2 5 1987-1992 9,7
29 Saltash En~eland 900 1 x 3 1989-1991 24,0

Tabel 8.6 Tunnels buiten stedelijk gebied met verkeer in twee richtingen in een buis

Indien niets is venneld, zijn er geen gegevens bekend
i -helling op J.- helling af
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1 1090 33 7 2
2 890 69 57

187 45
3 247 3 5

322 3
4 161 13
5 186 50 83 0,5 23
6 314 81 148 0,9 14
7 4150 113 33 0 43
8 1230 70 26 0 15
9 1348 89 30 46 0,3 10,8

10 80 10 0
11 122 8 0
12 157 23 0
13 105 15 0
14 652 152 0 0 0
15 84 25 30 0 0
16 21 4 5 0 0,7
17 103 10 0 15,5
18 35 0 0 0 0
19 138 60 206 0
20 97 9 0
21 49 72 146 0
22 1008 128 8 0,7 0,3
23 1257 101 29 0 0
24 338 41 0 0 0
25 739 79 35 49 3 2
26 i790 - .1-130 20 8 11 0,2 2
27 144 126 0
28 1811 25 11 23 1 25
29 321 11 8 0
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1 Hiefler Oostenriik 2000 2x2 1987-1991 10,4
2 Tanzenberg Oostenriik 2400 2x2 1987-1991 4,0
3 Karra Zweden 400 2x2 1987-1991 7,7
4 Sorvik Zweden 200 2x2 1987-1991 7,7
5 Askloster Zweden 300 2x2 1987-1991 4,0
6 Limfiord Denemarken 1100 2x3 1987-1991 13,0
7 Aguas Santas Portugal 300 2x2 1991 7,6
8 Dultin Frankriik 1500 2x2 2,4 1984-1991 7,3
9 Vuacbe Frankri ik 1400 2x2 0,8 1982-1993 4,8

10 CMtillon Frankriik 700 2x2 0,6 1990-1992 6,0
11 St Germain de Joux Frankriik 1200 2x2 2,0 1990-1992 6,0

Indien Diets is vermeld, zijn er geen gegevens bekend
i = helling op 1- helling af

1 IHvaler INoorwegen I 3800 11 x 2 I 10,011989-1990 0,2
1992 0,2

Noorwegen 2300 lx2 10,0 1989-1990 0,3
Noorwegen 3500 lx3 8,5 1988-1990 1,0
Noorwegen 4500 lx3 9,0 1988-1990 0,9
Noorwegen 3800 lx2 10,0 1989-1992 0,3
Noorwegen 7500 lx2 1,4 1983-1992 0,2
Noorwegen 2100 lx2 1992 1,9
Oostenrijk 2900 lx2 1987-1991 3,0
Oostenrijk 14000 lx2 1987-1991 1,7
Oostenrijk 5400 lx2 1987-1991 3,9
Oostenrijk 6400 lx2 1987-1991 4,5
Oostenrijk 3000 lx2 1987-1991 5,4
Oostenrijk 2100 lx2 1987-1991 2,7
Zweden 500 lx2 1987-1991 1,6
Frankrijk-Italie 12900 lx2 0,5 1980-1991 1,0
Frankrijk-Italie 11600 lx2 0,5 a 2,4 1989-1992 1,9

Tabel8.7 Tunnels buiten stedelijk gebied met verkeer in een riehting in een buis

Tabel 8.8 Tunnels buiten stedelijk gebied met verkeer in twee riehtingen in een buis

17 L'E ine
18 Chamoise

Frankrijk
Frankrijk

3100 1 x3
3300 1 x 2

0,5 1984-1991
0,5 a 1 1990-1992

8,5
5,8

Indien Diets is vermeld, zijn er geen gegevens bekend
i = belling op 1 = helling af
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1 219 93 0 1,2
2 723 57 0 5,2
3 7 14 21 0 0
4 12 12 0 0
5 0 38 19 19
6 112 17 26 0
7 0 0 0 0 01 0
8 i766 - J..165 30
9 i209 - J.. 92

10 i551 - J..244T 80
11 i225 - J.. 85 I 72

11 17941 01 96 I I I 0
730

2 192 192 0
3 620 63 51 0
4 330 6 5 0
5 255 14
6 272 24,2 18
7 222 24,7 25
8 63 0 0
9 1900 109 2,5

10 308 55 7 0
11 419 69 4 6 0 0
12 287 42 1,6 0
13 404 51 0 0 0
14 52 0 0 0 0
15 875 38 7 17 0 9
16 2,4%J..: 160 17 9 16 1 16

0,25%J..: 384
0,25%i: 620

1,8%i: 667
2,4%i: 918

17 492 7 11
18 1%J..: 133 3 7,9

0,5%J..: 207
0,5% i: 277

1%i: 289
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Tabel 8.9 Duur van de verkeersverstoring in de Oslotunnel in Noorwegen

:!:.~~::~ lit M:fIW,
03-07 13 7 52 3 3
07-11 27 15 33 20 24
11-15 35 19 34 22 27
15-19 71 39 52 22 27
19-23 28 16 43 11 13
23-03 7 4 39 5 6
totaal 181 100 42 83 100
percentage naar tijd van de dag
prcentage naar duur verstoring

0
0
!:DQ
IOQ
0
0
21100

1
1

25 6 100
81 19 100

104 24 100
137 32 100
65 15 100
18 4 100

430 100 1001

Tabe18.10 Doden en gewonden per ongeval waarbij doden en gewonden vielen in tunnels in Frankrijk

1
1,34
0,14
0,076

8.2 METROTUNNELS

Roemenie
De onderstaande gegevens zijn verkregen uit een publicatie van een lezing over een statistische analyse van incidenten
die hebben plaats gevonden in de metro van Boekarest. Helaas komen de genoemde cijfers in de tekst niet altijd overeen
met de cijfers in de figuren en tabellen. Zo zou er in 1995, terwijl het aantal incidenten door gebrek aan onderhoud
extreem hoog was, volgens de tekst slechts 1 brand hebben plaats gevonden tegen gemiddeld 44 in de voorgaande zes
jaar. Volgens een gepubliceerde tabel zouden er 13 branden hebben plaats gevonden. Daar de gegevens per jaar bekend
zijn, is voor aile zekerheid 1995 buiten de nu gemaakte analyse gehouden.

Het metronet in Boekarest heeft een lengte van 57.3 km (1995) met 41 stations en 4 remises
In 1995 werden er dagelijks gemiddeld 600.000 passagiers vervoerd door 64 treinen die bij elkaar ongeveer 19 miljoen
kilometer aflegden. Voor een goed functioneren waren echter 112 treinen nodig, maar als gevolg van technische
mankementen slechts 64 beschikbaar.

Sinds het begin in 1979 tot en met 1995 hebben zich 20.729 technische incidenten voorgedaan, waarvan 5.637 in 1994
en 1995. Dit betekent gedurende de eerste 15 jaar gemiddeld ruim 1000 per jaar en gedurende de laatste twee jaar
gemiddeld ruim 2800 per jaar.
Er is een analyse gemaakt van de 8.321 incidenten die in tussen 1989 en 1994 plaatsvonden.
Van alle incidenten werd 70,6 % veroorzaakt door elektrische fouten, 14,2 % had een pneumatische oorzaak, in 8,8 %
van de gevallen was er iets rnis met de elektronica, 2,9 % had een mechanische achtergrond en de resterende 3,5 % was
het gevolg van andere oorzaken.

Gemiddeld vonden er per jaar 44 kleine branden plaats, varierend van 17 in 1992 tot 69 in 1989 (zie tabel 8.2).
Bijna 80 % van de branden had een fout in het elektrische systeem tot oorzaak.
In totaal hadden er twee grote branden plaats. Bij een brand in 1990 moesten 62 personen met ademhalingsproblemen in
het ziekenhuis worden opgenomen en bij een brand in 1991 waren dat 36 personen, waarvan er een later in het
ziekenhuis overleed.
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Tabel 8.11 Branden in metrotreinstellen in de metro van Boekarest naar oorzaak
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9 OVERZICHT VAN MAATREGELEN IN MATRIXVORM

In dit hoofdstuk zijn de in de literatuur gevonden aanbevelingen, maatregelen en voorzieningen in een matrixvorm
verwerkt, waarbij onderscheid is gemaakt naar soort bouwwerk, bedreiging, soort maatregel en aandachtsgebieden.
Ook voor die soorten bouwwerken in combinatie met bedreigingen waarover in de onderzochte literatuur geen gegevens
zijn gevonden, zijn opgenomen om het overzicht compleet te maken.

Soorten ondergrondse bouwwerken

De ondergrondse bouwwerken zijn in de volgende groepen onderverdeeld:
. wegtunnels
. treintunnels
. metrotunnels
. publieksruimten
. arbeidlopslagruimten
De meeste gegevens over publieksruimten hebben betrekking op metrostations.

Soorten bedreigingenfmcidenten

De volgendebedreigingenlincidentenzijn onderscheiden:
. brand
. ongevaI. sociale (on)veiligheidlwelbevinden (betreft voornamelijk arbeid)

. criminaIiteititerrorisme

Verklaring der kolommen

Kansleffect
Er wordt een onderscheid gemaakt naar kansbeperkende maatregelen (pro-actie en preventie) en effectbeperkende
maatregelen (preventie -preparatie - repressie en nazorg).

Aandachtsgebieden
De volgende aandachtsgebieden worden onderscheiden:
. planologie (de omgeving van het bouwwerk)
. bouwkunde (de uitvoering van het bouwwerk)
. installatietechniek (bet gebruik van insta1laties en technische voorzieningen)
. inventaris (de gebruikte inventaris, voor tunnels de voertuigen)
. interne organisatie en gebruik (bet beheer van het bouwwerk)
. hulpverlenende diensten (brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening/ambulancevervoer)

Maatregelen
De meeste beschreven maatregelen zijn in een aantal deelgebieden geclusterd. Niet aile genoemde maatregelen zijn op
elk soort ondergronds bouwwerk van toepassing. Daar waar geen maatregelen bij de verschillende aandachtsgebieden
zijn genoemd, is er in de onderzochte literatuur niets over te vinden
De volgende clusters worden onderscheiden:

Planologie
. bouwkundig
. verkeerskundig

Bouwkunde
. lay-out
. vluchtwegen
. opvangruimten
. (bekledings)materialen
. compartimentering
. opvang van (gevaarlijke) stoffen
. constructie
. afscherming
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Installatietechniek.detectie.automatische blusinstallaties
. blusmiddelen + voorzieningen
. ventilatie.gebruik noodrem
. signalering
. energievoorziening
. verlichting
. noodverlichtinglbewegwijzering
. communicatie(middelen)
. hulpverlening.overig

Inventaris
. (bekledings )materialen
. compartimentering

Interne organisatie en gebruik
. bedrijfshulpverlening.toezicht
. gebruik van het object
. onderhoud van het object
. gebruik van de voertuigen
. ontruiming/redding
. communicatie/voorlichting.overig

Hulvverlenende diensten
. organisatie
. optreden
. uitrusting
. nazorg

Vindplaats
De genoemde nummers komen overeen met de nummers in de literatuurlijst.

A/EIMIR
A -aanbevolen maatregelen
E = evaluatie van getroffen maatregelen
M -getroffen maatregelen
R - maatregelen voortvloeiend uit regelgeving
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Planolo~ieKans
Bouwkunde lay-out

aparte tunnelbuizen per riirichting 95 i E!
opvan2 van (gevaarliike) stott en
oppervlak benzineplas beperken 129 i Ai
ontluchtingsmogeli ikheden in riolerin~sbuis 1291 Ai

Installatietechniek blusmiddelen + voorzienineen
explosieveilige Dompen 1291 A!

Inventaris
Interne organisatie gebruik van het object
en gebruik

geen vervoer van vaten met brandbare vloeistoffen, 171/ AI
vooral geen gasflessen en vaten met explosieve stoffen
beslismodel hanteren 129 ~Ai
verolicht afstand houden tot voor~anger 38 i Mi
vervoer gevaarliike stoffen alleen op bepaalde tiiden 381 M1

Hulpverlenende
diensten

Effect Planologie verkeerskundie
beperken aanriitiid 541 EI

Bouwkunde lay-out
~escheidenbuizen 59 1 178 1 A!A!

smalle vluchttunnel tussen twee autotunnels 114! A!
servicetunnel 19 ~Ei
afgescheiden vluchtgang onder overdruk 1291 Ai
hoofdkabels in onderhoudstbuis 501 M!
vluchtwe2en
nooduitgangen om de 100 meter 167! Mi
afstand tussen vluchtdeuren maximaalloo meter 129 i Ai
vluchtdeuren om de 150 meter 501 Mi
dwarsverbindingen om de 250 meter 59! Ai
maximale vluchtlen~e 300 meter 54! E!
dwarsgangen naar parallelle buizen 66i A!
voldoende brede vlucht-/aanvalswegen (transport 66

!
1291 A!A

Igewonden, aanvoer materieel)
afmetingen vluchtdeuren 0,8 x 2 meter 129! Ai
voldoende brede tunneldeuren 59 I AI
opvaneruimten
beschermende ruimten in tunnel 19 i 201 66 E iAIA
bij tunnelbuizen met 2 rijrichtingen gebruik van veili- 1241 AIge geventileerde brandwerend afgescheiden ruimten
(bekledines )materialen
gebruik van hittebestendige materialen 3! 721117 A!A1M
geen wandbekleding en isolatiematerialen die bij 711 AI
brand giftige gassen en/of dampen produceren
brandwerendheidl-bestendigheid wandenlbekleding 50 j 59

i

66 M!A!A
95 ! 125 1 E !A1

geen wandbekleding en isolatiematerialen met een 7111711 A
IA

Ihoge vuurbelasting
gebruik van hittebestendige kabels 95i E!

compartimentering
(beide) tunnelbuizen brandwerend gescheiden 129! 167! 171 A iM!A
branduitbreiding via kabels voorkomen 50! M!

Tabel9.1 Wegtunnels - brand
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Effect Bouwkunde opvan2 van (2evaarliike) stoffen

gatenrand met afvoergoot/opvanginstallatie voor 6611281 AlAI
gevaarliike stoffen
svsteem voor beheersing lekkages gevaarliike stoffen 3! A!
drainagesvsteem +bassins 167 ~M~
goed gedimensioneerde riolering met waterslot 129 i Ai
bij ontwerp rekening houden met gevolgen van 1361 AIongelukken

Installatietechniek detectie
doelmatige automatische brandmeldinstallaties; geen

61 AI
melding bij
. filevonning met draaiende motoren
. sterke klimaatveranderingen
. kleine brandies
automatische brandmelders 66~117~ A!M!
automatische brandmelders in onbemande ruimten 50 i Mi
automatische brandmelders in tunnels langer dan 400 38! MImeter (Zwitserland)
combinatie van handbrandmelders, automatische 541 EI
detectie en video
videocamera's die de geheel tunnel bestriiken 72! A!
brandmeldinstallatie activeert diverse andere

61
541

A

IE
I

installaties, zoals
. afsluiten tunnel voor verkeer
. regelen ventilatie
stilstanddetectie 72i A!
automatische ongevalsdetectie 3~ A!
meting concentratie CO en NOx 50! Mi
automatische blusinstallaties
blusinstallaties 66 ~117 ~129 A~M!A
bluswatercaoaciteit minimaal 300 liter/minuut 129! Ai
voldoende watervoorraad 117! M!
onder vluchttunnel pijpleidingen voor wegpompen 501 M!
afval- en bluswater
bassins waarin vloeistof wordt opgevangen voorzien 1671 MIvan een automatisch blussvsteem
geen sprinklers, omdat sprinklers rook neer kunnen 501 AIslaan
automatische brandblussers (sprinklers) worden niet

31 AIaanbevolen
blusmiddelen + voorzienineen
elke 50 meter een hulooost met brandblusmateriaal 72! Ai
voldoende hvdranten voor blussing 3i Ai
voldoende brandblussers 3i A!
lightwater toevoegen aan bluswater uit slanehasoels 129! A!
ventllatie
afzuigen rooklventilatieinstallaties 20~ 66! 117 A!A!M
lengteontluchting door middel van axiale ventilatoren 191 EIis problematisch
omkeerbare langsventilatie 129 i A!
elke 500 meter 2 ventilatoren 72! Ai
in principe dwarsventilatie 54! E!
goed ontwerp ventilatieinrichting (rekening houden 1361 AImet brand)
ventilatiesvsteem uitleggen 00 CO en brand l29! A~
ventilatiesvsteem kan helpen bii bestriiding 1301 E1

Tabel 9.1 Wegtunnels - brand (vervolg)
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Effect Installatietechniek ventilatie- (vervol2)

voor- en nadelen diverse ventilatiesystemen 1031
AI(dwarsventilatie, langsventilatie, jet-fans, omkeerbare

ventilatiesvstemen)
jet-fans in geval van stilstaand verkeer 50! M;
uitbreiding vuurhaard beperken door toevoer van 621 MI
frisse lucht beoerken
ventilatiesysteem gedurende 1 uur bestand tegen 250 50

I
MI

°C
sienalerine
verkeerslichten bij ingang om in noodgeval tunnel te

3\ AI
sluiten
rijstrooksignalering noodzakelijk bij meer dan 1

31 AI
riistrook en zwaar verkeer
noodverkeerslichten om aankomend verkeer te 1171 MI
stopoen
enereievoorzienine
stroomvoorziening verlichting in stand houden 1031 Ai
elektriciteitsvoorziening via ringleiding 50! M!
verlichtine
tunnelverlichtin!!: 72! Ai
verlichtingsarmaturen van hittebestendig glas 95; E!
verlichte vloeren 50! M!
verlichtingssterkte op plaats ongeval verh~gen 50! M!
noodverlichtinl!lbeweewiizerine
bewegwi izeringfnoodverlichting 50! 54; 66 M!E iA
afstandaanduidin!!: (tot uitgang) 54; E!
noodverlichting is laaggeplaatst 167 i Mi
uitgangen gemarkeerd 167; M;
communicatie(middelen)
goede communicatiesvstemen 12 i 66! 136 A!A!A
voor communicatie tussen oppervlak en ondergrondse 1481 AIruimtenlijken 'millimeter-radiogolven'het meest
bruikbarealternatief
gebruikvan kabels als transmissielijnin praktijkmeest 1481 AIeffectief
luidsprekersin de tunnelbuizen 721 A!
zodanigcommunicatiesysteemdat bij brand niet 951 EI
!!:eheelsvsteem direct uitvalt
zorgen dat communicatiesysteem niet door brand 1031 AI
verloren gaat
noodtelefoons en andere communicatievoorzieningen 38 ! 117! M!Mi
noodtelefoons om de 100 meter 50! M!

Installatietechniek overie
vluchtdeuren vanaf afstand te ooen en sluiten 129; Ai
vluchtdeuren openen nadat andere tunnelbuis 721 AI
verkeersvrii is
in vluchttunnel constant overdruk 50! M;
elektronische zichtrniddelen 66! Ai

Inventaris
Interne organisatie bedrijfshulpverlening
en gebruik

tunnelbrandweer 661 A;
eebruik van het object
beperkin~ van de maximum snelheid 59! Ai

Tabel 9.1 Wegtunnels . brand (vervolg)
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Tabel9.1 Wegtunnels -brand (vervolg)

Hulpverlenende
diensten

.oedrampbestrijdingsplanl aanvalsplan
tunnels langer dan 500 meter moeten een rampenplan
hebben
bussen naar andere tunnelbuis om vluchtenden weg te
brengen
vluchtdeuren nummeren
communicatieJvoorlichtin
informatiestroom en communicatie verbeteren
organisatie
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Kans Planoloj!;ie

Bouwkunde lay-out
per spoor een tunnel met aparte diensttunnel 12! A!
twee j!;escheidentunnels, eensporij!; I! 21! 94 A !M!A
(bekledin~s )materialen
moeilijk brandbaar en onbrandbaar materiaal 12 ~Mi
opvan~ van ~evaarli.ike)stoff en
opvang van vloeistoflekkage 12! M~

Installatietechniek ontsporinggeleiding 121 M1
automatische treincontrole 1 i A!
gebruik van 'hotboxen' 179! A!
ontsporingscontrole 179 ~A~
infraroodsysteem om hoge oppervlakken op trein te 1791 Aiontdekken

Inventaris anti-vonk remblokken in elektrische locomotieven 381 MI(Engeland)
Interne organisatie gebruik van het object
en gebruik

stopverbod in tunnel voor treinen met gevaarliike 1791 AI
niet tegelijkertijd passagiers en gevaarlijke stoffen 130

I
EIvervoeren

toezicht
controle van de trein voor deze de tunnel inrijdt 75! M!

~ebruik van de voertui~en
algeheelrookverbod 12! M!
verbod van open vuur op de trein 179 i Ai
gevaarlijke stoffen goed verpakt en duideliik gelabeld 130 i E!

Hulpverlenende
diensten

Effect Planologie
Bouwkunde lay-out

bij 1 tunnelbuis is zelfredzaamheid passagiers bijna 941 AIonmogeliik
parallelle reddingstunnel 170 i Ai
aparte servicebuis maken 179! A!
servicetunnel 19! E1
vaste rijbanen die ook door auto's kunnen worden 661 Aigebruikt
ventilatieopeningen om de (bier) 400 meter voor

231 AInatuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie is niet
effectief

Bouwkunde vluchtweJ!en
vluchtdeuren om de 75 meter 501 M!
dwarsdoorgangen om de 250 meter I! 78! A!M!
dwarsverbindingen naar servicebuis om de 250 meter 179! A!
maximale vluchtlengte 300 meter 83! R!
dwarsbverbindingen op 500 en 650 meter 211 M!
noodtoegangen in dubbele tunnels niet meer dan 1 km 118! R!uit elkaar
dwarsgangen naar parallelle buizen 66 ! 173! A!A!
aan iedere kant van het spoor vluchtweg van 1.45 I! Mj
meter breed
vluchtweg met een breedte van 1.20 meter + leuning 170 i A!
breedte looppaden ten minste 1.00 meter 179! Ai
voldoende brede vluchtwegen naast spoor 23! A!

Tabel 9.2 Treintunnels -brand
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Tabel9.2 Treintunnels -brand (vervolg)

--::;
Effect
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Installatietechniek

Installatietechniek
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Tabel9.2 Treintunnels -brand (vervolg)
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Effect Instal1atietechniek

enti1atoren

ill
201
---"~
~
761
---i

179 i
1791

J
19

i

66 i

1701

1791

94 i 179 !

ill
1261

381

66 i 83 i
13Ql

11

121 66 i
83 i !

1481

941

381
--+ .

1 i 50 i179

172.1 i
1

I

Mi

~
M.l
MJ
EI
---iAI

~
AI

EI
Ai

Ai

~
MiA i

MJ
AI

M1

~
Ai

AI

A!R!
§j

AI

671M iA iE
Ai!

J
AI

Ai

ill
A iM!A
~
AI

123



m94i ! M

=:i
~M

121
;

1M

--.-..
781 1M

1301 E
106 i A
1431 A
126 ~M
1791 A

Tabel9.2 Treintunnels -brand (vervolg)
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Effect InstailatietechDiek

Inventaris

Interne organisatie
en gebruik

Hulpverlenende
diensten

124

hulpverlening
hulpverleningsdiensten moeten zich zowel over de
weg als over het spoor kunnen verplaatsen

reddingstreinen alleen als re toch in de buurt zijn,
anders te duur
noodvoertuigen om in service \tunnel te kunnen rijden

dure veiligheidstrein is Diet kosteneffectief
overig

diensttunnel altijd onder overdruk

elektroDische zichtmiddelen

I

(bekledings)materialen
halogeenvrije kunststoffen in rijtuigen
vuurbelasting terugbrengen (Frankrijk)
materiaal schokbestendig (Frankrijk)
compartimentering
treinstellen met speciaal afgedichte gedeelten (tegen
giftige rook)
verbeteren rookcompartimentering 'club car' (shuttle)
grote brandweerstand voor passagierstreinen
brandwerendheid treinen ten minste 15 minuten
treinstellen compartimenteren (30 min)
bedrijfshulpverlening

goede kennis van zaken betreffende gebruik ventilatie

I

personeel krijgt opleiding brandveiligheid
meer personeel in spoorwegcontrolecentrum

I

gebruik van het object
doorrijden brandende trein tot buiten tunnel als trein
vlakbij uitgang is anders gecontroleerde stop maken
geen passagierstreinen tegelijkertijd met
goederentreinen (koolwaterstot) in de tunnel

in korte tunnels trein doorrijden
in noodgevallen doorrijden naar station ofbuiten

brandende trein Diet tunnel in (kanaaltunnel)
bij incidenten verkeer in beide tunnels stilleggen

negeren noodrem in tunnel
ontruiminWredding
deuren in dwarsdoorgangen Diet op slot
aangeven van ontsnappingsroutes
noodprocedures ontwikkelen

blus- en reddingstreinen plaatsen
goed ontruimingsplanJ oefeningen

vluchtmaskers voor passagiers en treinbemanning
na brandalarm ventilatie in ongevalsbuis in richting
van de trein en in andere buis tegen de rijrichting

communicatielvoorlichting
informatiesysteem voor transport gevaarlijke stoffen

verbeteren commuDicatie
belangrijk tijdverlies treedt op door
communicatieproblemen tussen bestuurder en centrale
controlekamer en de brandweer
organisatie

reddin.e;svoertui.e; 24 uur per dag beschikbaar
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Tabel9.2 Treintunnels -brand (vervolg)
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38 i M
38 i R

641 IE

I 38 i
i 1M

831 IR

116 i A
(USA) 381 R

1411 A
66 ~A
991 M

1681 A
66 ~82i 83 A i E i R

11611311 A 1A 1
83 i R

105 i M
1661 E

301 A

301 M

~AiA

6611711 A1A

681 A
1201 M

61
IA

Tabel 9.3 Metrotunnels - brand

Inventaris

Effect

Interne organisatie
en gebruik
Hulpverlenende
diensten
Planologie
Bouwkunde

Installatietechniek

126
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overig
voorkomen van elektrische vonkenbogen
automatische treinbeinv loeding
automatische treincontrole installaties

I(bekledings)materialen
meubilair in rijtuigen van onbrandbaar materiaal
meubilair in rijtuigen van moeilijk brandbaar materiaal
bekleding in rijtuigen van onbrandbaar materiaal
compartimentering
voorkomen van lekkage van brandbare stoffen
continu inspecteren

!1!...
166 ~

1201

A
A
M

85
71 1 116 1

851

M...
~A
M

!1!...
1661

A
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Effect Installatietechniek detectie (vervole)

doelmatig branddetectiesvsteem 175! M!
meldingssysteem integreren met blussystemen en 68\ AI
rookmelders
brandmeldinstallatie in iedere nis (om de 400 meter) 105 ~M~
detectors bi i alle elektrische apparaten 68 ~A~
brandmelders bii motor, wielassen 66 ~Ai
snelle detectie van smeulend vuur 561 E1
brandmelding zonder ingrijpen leidt automatisch tot 68! AI
alarm en ontruiming
toezicht dmv camera's 68 ~131i A!A i
automatische blusinstallaties
treinstellen uitrusten met sprinklers 19 i 20! 66 E !A!A

83! i Ai i
blussystemen 661 68 j 83 AjR:A

105 j 120 i M~Mj
reserve bluswatertanks 120 j M!
blusmiddelen + voorzienin2en
natte bluswaterleiding over hele lengte tunnel 38:171: M:A:
droge bluswaterleidinl! of extra slan1!hasrels 83 i Ai
brandkranen om de 40 meter (Bell!ie) 38 j M!
bluswateraansluitingen 00 de oerrons 71! Ai
bluswater voor twee straalpijpen gedurende 10 120

I
M!

minuten
bluswateraansluitingen in tunnel 68 J 71 J 82 AjAjA

105 i i M
~~pompinstallatieom bluswater af te voeren (Belgii) 38 i M~
in ieder voertuig een brandblusser 991 MI
ventilatie
afzuigen rook 20 ~105i E ~A~
ventilatiesysteem moet voldoende capaciteit hebben 1021 AI
om evacuatie te ondersteunen
ventilatiesysteem moet onmiddellijk in actie komen bij 102\ AI
een incident
lengteontluchtingdmv axialeventilatorenis 191 Ei
problematisch
ventilatiesvstemen 105 ~112i MiA!
ventilatiesvsteem in goede stand zetten 61 j 1201 A1M1
tunnels en stations ventilerenOO-liiD} 141: A:
ventilatiesvsteem kan helpen bii bestriiding 130: Ei
vraagtekens bii mobiele rookafzuigventilatoren 83 i Ai
rookafvoer bii overgang tunnel naar station 116 i Ai
eebruik noodrem
noodreminstallaties die niet door passagiers kunnen 64! 711 82 E iA1E
worden geactiveerd 8311161121 AjAjA

166 i j Mi i
ener2ievoorzienin2
stroom uitschakelen 61 i 1201 A!M!
materiaal voor aarden 66i Ai
spanningvoerende 3erail afdekken 154i Ai
verlichtin2
verlichtinl! vluchtwel!: 30 i 61 i 154 AiAiA
noodverlichtin2lbewe2wiizerin2
middelen om nooduitgangen te openen moeten 166

i
EIduideliik gemarkeerd ziin

borden die naar nooduitgane:en verwiizen 82 i 166 i E iE

Tabel9.3 Metrotunnels - brand (vervolg)
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Effect Installatietechniek noodverlichtineJbeweewiizerine (vervole) ~:! !

noodverlichting 105 i 120! M!M!
noodverlichting met veilige vooding 175! M!
noodverlichting met vermogen van minimaal 2,69 KW 38! RII(USA)
bij storing veiligheidsverlichting automatisch aangezet 381 MI(werking minimaall uur) (Belgie)
vluchtwewaanvalsweg aanduiding 61! 66 i 83 A!A!R
communicatie(middelen)
voor communicatie tussen oppervlak en ondergrondse 1481 AIruimten lijken 'millimeter-radiogolven' het meest
bruikbare altematief
gebruik van kabels als transmissielijn in praktijk meest 1481 AI
effectief
reserveapparatuur voor communicatiesysteem (NZ- 141

I
AIliin)

goode communicatiesystemen (mijntelefoons minder 55 i 66 i 82 AiAiE
good) 83 ! 105! RiA!
verbeteren communicatiesvstemen 105! E!
veldtelefoon voor niet te lange duur 105! E!
om de 50 meter telefoons en 00 ieder oerron 41! M!
communicatie tussen metroriituig en verkeersleiding 41! M!
good communicatiesysteem voor contact tussen 141 AI
oersoneel
machinist in bezit van draagbare treinradio voor 301 AI
communicatie
eigen telefoonverbinding voor brandweer in tunnel 3D! A!
megafoons ziin ineffectiefbii evacuatie 30: E!
omroooinstallaties in metrori ituigen 131! 154! A:A:
noodtelefoons 38! M!
noodtelefoons in de riituigen (oassagiers-machinist) 166: M:
portofoons onder de grond is geen veilige 821 EIcommunicatiemethode
telefoons in metrotunnel verbonden met brandweer 48! M!
radiocommunicatievoorzieningen 48! Mi
overie
elektronische zichtmiddelen 66! Ai

Inventaris I(bekledines)materialen
minder brandbaar materiaal in riituigen 71! Ai
halogeenvriie kunststoffen in riituigen 26! 66: 129 A!A!A
mooilijk brandbaar materiaal in rijtuigen 26 i 71! 77 Ai Ai A

82! 129: 131 E !A!A
isolatiemateriaal dat beter brandwerend is en minder 120

i
MIgiftige gassen oroduceert

weinig rookoroducerende materialen 26!131! A!A!
materiaal in wagon gebruiken dat geen rook en giftige 261 30j 64 AlAI A
gassen afgeeft
kabels van kunststoffen die bij verhitting geen 38

j AIvlammen vormen en weinig rook ontwikkelen
kabels van niet-ontvlambaar materiaal (Belgie/Polen) 38 i Mi
zelfdovende kabels 171! A:
in ieder voertuig een noodladder 99! M!

Tabel9.3 Metrotunnels - brand (vervolg)
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Tabel 9.3 Metrotunnels -brand (vervolg)

Interne organisatie
en gebruik

Hulpverlenende
diensten

opleiden personeel voor ongevalsomstandigheden
aanstellen veiligheidscoordinator
gebruik van het object
stroomvoorziening uitschakelen

afsluiten ruimte waar zwervers komen
ontruiminglredding
goed rampenbestrijdingsplanJ regelmatig oefenen

doorrijden naar de volgende metrohalte
indien mogelijk doorrijden naar volgende halte
vluchtdeuren duidelijk herkenbaar
nooduitgangen duidelijk aangegeven
traumakits en zuurstofflessen langs vluchtroutes
stroomvoorziening op tijd uitschakelen
communicatieJvoorlichting
onmiddellijk alarm slaan
alarmeren brandweer bij gebruik noodrem
goede communicatie russen bestuurder en centrale
voorlichting aan publiek en passagiers

overig
aardapparatuur bij ingang tunnel
minder gebruik metalen gereedschap
organisatie

speciale brandweerteams voor bestrijding ongevallen
in ondergrondse bouwwerken
regelmatig oefenen in gebruik noodin- en uitgangen
optreden
goed aanvalsplan

geen toegang zonder adembescherming

uitschakelen rijstroom oefenen
snelle aflossing aanvalsgroep
kantinedienst opzetten

blus- en reddingstrein versnellen
blussen met nevelstraalpijp
moeilijk werken omdat rook niet werd afgezogen

851

iBIIIIR

M

64 i 66: 71 E !A !A

191 20! E
!

A

1~
48 i

M-Mj

26! 41! 77 A !M! A
82 i 105 i 154 E j A 1A
26! : A

30: 41! 55
61! 64! 71
82! 83! 105

131!154!
71: 821
38: 61:
26: 116 i

~
~
104j

~
gj
11..l
1( 30:
64: :

105i
26: 154:

~
99 !

6( 66:
82: 105:

1~
~
~
~

105j
154:
104:

A !M1A
A!E iA
A!A!E
A1A!

83 I A :E :A

MiA

.LA
A
A
E

E
E
Ai

481AlA 1M
E: :

A...
A!A

M

M:

71IEiA:A
E :E :
E
E
A
A
E
A
E
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Tabel9.3 Metrotunnels. brand (vervolg)
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Tabel 9.4 Publieksfunctie . brand__]![;1
~

Bouwkunde lay-out
ondergrondse trottoirs ten minste 6 meter breed
restaurants met gas afgescheiden van andere winkels
inrichting en aanzien van stations
(bekledings )materialen
alleen onbrandbaar materiaal
wanden, vloeren en plafonds van onbrandbaar
materiaal
wandversiering en isolatie van onbrandbaar materiaal
geen synthetische wandbekleding

Installatietechniek
Inventaris

I
(bekledings)materialen
zitplaatsen van roestvrij staal
niet ontvlambaar meubilair

Interne organisatie Igebruik van bet object
en gebruik

Effect

Hulpverlenende
diensten
Planologie
Bouwkunde

veiligheidsinspecties van gebouwen en uitrusting
beheer, schoonmaak- en onderhoudsprogramma's

praktijkrichtlijn veiligheid voor alle contractanten
melding grote werkzaamheden aan brandweer
kiosken alleen op stationshal niveau en beperkt in
omvang
rookverbod in de gehele metro

lay-out
aparte aanvalswegen voor de brandweer
eenvoudige en duidelijke ruimteindeling
centrale operatieruimten en controlepunten
aanbrengen vluchtruimten
niet alle roltrappen naar hetzelfde punt
waken voor flashover in ontwerp, bouw en onderhoud
vlucbtwegen
winke1centrum in station dan ten minste 2
brandwerend afgescheiden trappen met directe
toegang hal begane grond
voldoende vlucht-/aanvalswegen
veilige vluchtwegen
onafhankelijke 2evluchtweg
minimaal2 uitgangen per station (NZ-lijn)
toegang tot station direct vanaf straatniveau(NZ-lijn)
'brandvrije' routes van metroniveau naar straatniveau
vluchtcapaciteit berekenen op gelijktijdige evacuatie
van twee treinen
vluchtcapaciteit moet berekend zijn op maximale
bezetting van perrons
evacuatie van rampgebied met binnen 6/10/12 minuten
voltooid zijn (USA/Frankrijk/Belgie)
bij berekening uitgaan van bepaalde dichtheden
(USA/Frankri jk/Belgie)
deucen in de vluchtrichting openen
stations voorzien van zowel trappen als liften
trapbreedte nooduitgang minimaal 0,80 meter

!II_.I!m!~

~
~
131 j

149~ 175~

841
i

38 :
381

38 :
841

~
581131:142

lill
~
~
8j
5:

51~
5i"1

1311
109:
1i21
lli1

1491

74 i 147:
ill
~

!i!-
1i!.l
§j

120
!

381

---+
381

~
120:
55 ~120 i
83 j

R
R
A

LM
M

A
A

M
M

M
MiAiA
A: :
M
M
M

A

A
A
A

ill
A
A

R

MJA
A
M
A
A
M
M

M

R

R

M...
~M
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l«iIIIt.1:!~ ;1i.lJi;>;".*":~~tidW:;!~1I f.~;'::;:;'~~~*:':~:::~:_ffi.~jjj~1:]:::1~1 7.

Effect Bouwkunde vluchtwee:en (vervole:)
voldoende brede vlucht-/aanvalswegen (transport 831 RIgewonden en materieel)
installeren van brandgangen 5: 112! A!A!
(bekledine:s)materialen
roltrappenvan metaal 131 i A:
weinigrookproducerendematerialen 5i 112i 131 AiA~A

145! ! A!!
compartimenterine:
versterking constructie 81: Ai
brandcompartimenten< 200 m2 149: R!
trappenen liften brandwerendomkleden(2 uur) 89 i A:
openingentossen perronsen bovenliggende 891 AIverdiepingen goed afsluiten
afscheiding tossen perron en metrospoor (inclusief 491 AIdeuren)
voldoende brandwerendheid (2 uur) 38! 84: M:M:
voldoende brandwerendheid (3 uur) voor elektrische 381 RI
onderstations en niet bemande ruimten (USA)
voldoende brandwerendheid 74! M:
goede rookcompartimentering 116: 147! Ai A:
rookwerende deuren 5: 112 i A:Ai
brandwerendedeurenwaar aannemerswerken 58 i M:
veiligheidszonesmaken 51 :147 i A:A:
compartimentering 58 : 101! MiM:

Installatietechniek detectie
doelmatige brandmeldinstallatie 26! 58! 81 AiM~M

131! 154! 175 AiM:M
brandalarmmelders met directe verbinding naar 741 851 MIMIbrandweer op perrons
rookmelders in opslagruimten 5 ! 112! 145 A!A!A
rookmelders onder de roltrap 8! A:
stations en platforms voorzien van rookdetectoren 84! M!
CO-detectie 51 ! 147: A:A i
gasdetectie 51: Ai
geslotenTV-circuit 38! 51! 58 MiAiM

99 i 131 i M!A!
indienonvoldoendevluchtcapaciteitzorgendat TV- 1201 MIbewakingin het gebiedaanwezigis
automatische blusinstallaties
sprinklerinstallatie 5 i 51 i 58 Ai AiM

63 i 68 i 74 MiAiM
85 ! 112 ! 145 M1A!A

blussystemen 51 i 58 i 68 A iMiA
74: 149: MiR i

schuimblusinstallatie in garage 101: M:
blusmiddelen + voorzienine:en
bluswater aansluitingen op perrons 71! Ai
droge blusleidingen op perron en bii nooduitgangen 77 : 137! 142 A!A!A
muurhydranten op perron 82! 137! A!A!
stations en platforms voorzien van brandslangen en - 841 MIblussers
brandblusmiddelen 81! 99!175 A!M!M
zorgen voor mogeliikheid afvoer bluswater 51 ! 147! A!A!

Tabel9.4 Publieksfunctie -brand (vervolg)
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__iii.:::uuu..... . i.R.li@I~[1fJ EIIBf{J;;i;
Effect Installatietechniek ventilatie

rook- en wannteafzuiginstallatie 51 i 74 i 81 A1AiA
116 ~149j 175 A!R!M

ventilatiesvsteem verdelen in blokken 147! Ai
goode plaatsing luchtinlaat (geen rook inzuigen) 109 i Ai
luchtafvoor door ventilatoren 26! Ai
iet-fans in metrostations 49! Ai
ventilatoren blijven werken als trein stopt, behalve bij 491 AIbrand en vriikomen chemische stoffen
ventilatoren gedurende 1 uur bestand tegen 148.8 °C 38

i

Rj
(USA)
ventilatoren gedurende 2 uur bestand tegen 400 °C 381 RI(Frankriik)
overdruk in trappenhuizen 147! Ai
enerIDevoor.denine
noodstroomvoorziening voor installaties 51! 74! A~M!
energievoorziening voor ventilatiesysteem via 2 851 MIaparte bronnen
verlichtine
goode 'onverwoostbare' verlichting 26i Ai
waar mogeliik natuurliik licht toolaten 147 i A~
noodverlichtin2lbewee~jzerine
goode (nood)verlichting en bewegwijzering 5 i 26: 58 Ai AiM

77 i 109 i 112 AiAiA
116 i 137 i 154 Ai Ai A

tekens die mensen duidelijk aangeven waar ze zijn en 511 AIwaar de vluchtwegen zijn
vluchtwegaanduiding op grondniveau 83 i Ai
communicatie(middelen)
goode communicatiesystemen 9! 26! 32 A!AiA

58 j 74 i 109 M1MjA
1121137: 145 AiA!A
147! 154: A:A!

voor communicatie tussen oppervlak en ondergrondse
1481

AIruimten lijken millimeterradiogolven het meest
bruikbare altematief
gebruik van kabels als transmissielijn in praktijk meest 1481 Aieffectief
omroopsysteem 131 ! 149! A!R i
verstaanbare omroopinstallatie 58j Mi
verbindingen brandweer onatDankelijk van 581 MIcommunicatiesysteem metro
omroopinstallaties in de stations 68~1311 A1A1
geen alannsirenes in stations 681 A!
alannbellen, omroopinstallatie

-"
5 i 112! A iA i

automatisch brandalann 1491 R!
intercoms 99! M!
overie
roltrappen beveiligen 33 i 421 A iA i
mechanische ontruimingssystemen 51! Ai
liften voor gewonden en gehandicapten 147! A!
overdruk op halniveau ten opzichte van perronniveau 891 AIom rookuitbreiding te voorkomen
bij brand garage automatisch gesloten (geen 1011 MIzuurstoftoevoor)

Tabel9.4 Publieksfunctie -brand (vervolg)
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Tabel 9.4 Publieksfunctie . brand (vervolg)

bekledin s materialen
verbod op materialen die bij hoge temperatuur giftige
stoffen of irriterende rook produceren

Interne organisatie Ibedrijfshulpverlening
en gebruik

Hulpverlenende
diensten

134

permanent bemande commandoruimte
indien onvoldoende vluchtcapaciteit zorgen dat meer
ervaren personeel aanwezig is
meer controle
aanstelling brandveiligheidsofficier
herziening rol ondergronds personeel
voldoonde personeel aanwezig

2ebruik van object
geen winkels op perrons
indien onvoldoonde vluchtcapaciteit zorgen dat Diet
meer dan een trein tegelijk aankomt
beter onderhoud
bedrijfsruimten afsluiten met identieke sleutels
ontruiminWr'eddin2
good rampenbestrijdingsplanJ regelmatig oofenen

good calamiteitenplan
afgesloten nooduitgangen openen
uitgangen open in noodsituaties
richtlijnen machinisten evacuatie
metrostation ontruimen als brandende trein zal
aankomen
communicatielvoorlichtin2
effectief waarschuwen
meer voorlichting en publiciteit
plattegronden en noodzakelijke informatie voor
hulpdiensten in veilige boxen
bij brandmelding altijd brandweer oproopen
organisatie

permanente brandweerpost
herziening commandostructuur brandweer
meer lessen eerste hulp voor brandweer
optreden
good aanvalsplan
goode kennis van het object is belangrijk voor
duidelijke instructies bij ontruiming
assistentie brandweer bij identificatie
uitrustin2
lichtgewicht brandweer materieel
adembescherming die langere tijd kan worden gebruikt
brandblusrobots
speciaal brandweer materieel
verbetering beschermende kleding

11.B..~:i.i.i.!!!m..I:i!

381

~
1~
~131
581

5 i 112!
5

~ 8 i112
1451 1

1il
120

I---i
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83

5~ 9i 26
32i 42 i 55
58 i 74 i 77

109~112 i 123
125i 131 ~145
147 i 147 i
891
511121

Illi 145
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1~
58!
26 i 58 i

131!1371
91 :
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ill
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~
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Tabel 9.5 Arbeids-/opslagfunctie - brand

~1_.IIi.!;If~

Effect
lay-out
aparte aanvalswegen voor de brandweer
eenvoudige en duideliike ruimteindeling
vluchtwegen
voldoende vlucht-/aanvalswegen
veilige vluchtwegen
compartimentering
goede rookcompartimenterin.e;
veigheidszones maken
detectie
CO-detectie
gasdetectie
gesloten TV-circuit
automatische blusinstallaties
sprinklerinstallatie
blusmiddelen+voorzieningen
zorgen voor mogelijkheid afvoer bluswater
ventilatie
rook- en warmte afvoerinstallatie
ventilatiesysteem verdelen in blokken
overdruk in trappenhuizen
brandkleppen (bestuurd door brandmeldsystemen)
energievoorziening
noodstroomvoorziening voor installaties
verlichting
waar mogelijk natuurlijk licht toelaten
communicatie(middelen)
goede communicatiesystemen
voor communicatie tussen oppervlak en ondergrondse
ruimten lijken 'millimeter-radiogolven' het meest
bruikbare alternatief
gebruik van kabels als transmissielijn in praktijk meest 148 i
effectief j

overig
mechanische ontruimingssystemen
liften voor gewonden en gehandicapten

51
51

A
A

liZJ
51

A
A

147 !
51 !147 !

A-
A!A

Installatietechniek
511147 !
51
51

~A
A
A

A!A511 93

51 i 147 ! A!A

2!...
!£Ll
liZJ
571

A
A
A
A

51 A

147 ! A

1471

1481

A
A

A

51
1471

A
A

Inventaris
Interne organisatie

I
gebruik van het object

en gebruik
identieke sleutels voor bedrijfsruimten
ontruimin2fredding
goed rampenbestrijdingsplanl regelmatig oefenen

83 M

147 ! A
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Tabe19.5 Arbeids-/opslagfunctie - brand (vervolg)

uitrusting

136

147 ;
ebruikt 1147 !

1471

A;
A1
A1



;(lIi._:; ~1".ltili;i!;\\; ::::.:,. *--1~~~~~
Kans Planologie

Bouwkunde lay-out
aparte buis voor fietsers en voetgangers en voor 1561 M!landbouwvoertuigen
goede overgang van buiten naar binnen 281 Ai
tunnel niet te smal maken (te veel afstand tot muur en 281 AI
OPandere riistrook komen)
aantal bochten minimaliseren 28! A!
meer ongevallen naarmate de lay-out van de 1191 EIingewikkelder is
referentiepUDten om snelheid te bepalen 28! Ai
lekkage naar de tunnel voorkomen (slipgevaar?) 171 j Mi

Installatietechniek signalerine
goed systeem voor verkeers- en noodsignalering Ai

Inventaris
Interne organisatie
en gebruik
Hulpverlenende
diensten

Effect Planologie
Bouwkunde vluchtwe2en

vluchtwegen aan zijkanten van 1,25 meter breed 22! Mi
Installatietechniek detectie

stilstanddetectie 72! Ai
TV-bewaking van gehele tunnel 721 Ai
sienalerin2
riistrooksignalering
blokkeren toegang via indrukken calamiteitenknop 72! Ai
verlichtin2
tunnelverlichting 721 Ai
communicatie(middelen)
voor communicatie tussen oppervlak en ondergrondse

1481
AIruimten lijken 'millimeter-radiogolven' het meest

bruikbare alternatief
gebruik van kabels als transmissielijn in praktiJKmeest 1481 AIeffectief
luidsprekers in tunnelbuizen 72! A!
elke 50 meter hulpoost met intercom 721 Aj

Inventaris
Interne organisatie gebruik van het object
en gebruik

verkeer stopzetten als snelheid onder een bepaalde 721 AIwaarde daalt
Hulpverlenende optreden
diensten

hulpverleners komen via 'veilige' buis tunnel in 721 Ai

Tabel9.6 Wegtunnel- ongeval
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Kans Planologie

Bouwkunde lay-out 143
~tunnelsvoorzien van voorziening dat treinen niet

1431 AIkunnen omvallen en niet op ander spoor kunnen
komen (2 sporen in 1 tunnel -uit kosten overweging)
veilige looppaden langs de rails 143 ~Ai
geen knooppuntenlverbindingspunten in tunnel l43! Ai
constructie
stevige fundering voor stabiele spoorligging 22 ~Mi
afschermin2
hekwerken om toegang tot de tunnel te voorkomen 143! A~

Insta1latietechniek signalering treinverkeer in tunnel 122! Mi
automatische treinbeveiliging 122! A~

Inventaris ramen en deuren kunnen niet open (niet uit trein 1431 AIvallen)
Interne organisatie gebruik van het object
en gebruik

geen goederen- en personentreinen tegelijk in de 1221 AItunnel
opstellen van relevante veiligheidsregels en 1061 AIprocedures
geen vervoer van gevaarlijke goederen 1431 A~
geen treinverkeer bii onderhoud 143 i Ai
onderhoud van het object
onderhoud zoveel mogeliik mechaniseren 143 i Ai
onderhoudsmaterieel niet direct langs rails plaatsen 143 ~Ai

Hulpverlenende
diensten

Effect Planologie
Bouwkunde compartimenterin2

lekkende stoffen bliiven in de tunnelbak 221 M!
Installatietechniek detectie

plaats en aard ongeval correct 122 i A1
verlichtine:
J!:oede verlichtinJ!: 1221 Ai
communicatie(middelen)
voor communicatie tussen oppervlak en ondergrondse

1481
AIruimten lijken 'millimeter-radiogolven' bet meest

bruikbare alternatief
gebruik van kabels als transmissielijn in praktijk meest 1481 AIeffectief
goede communicatie tussen plaats ongeval en 1221 AIcommando(ruimte )
radiocommunicatieapparatuur ODalle treinen 143 i Ai

Inventaris
Interne organisatie bedrijfshulpverlening
en gebruik

continu training nodig in EHBO, communicatie enz. 35! E!
gebruik van het object
goede procedures voor maximaal gebruik voertuigen 351 Ej
in servicetunnel (kanaaltunnel)

Tabel9.7 Treintunnel- ongeval
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Tabel9.7 Treintunnel- ongeval (vervolg)

Hulpverienende
diensten

122 ~

122 ~

i221
1221

106 i

351

122 ~

A~
A1
Ai---4
EI
A1

E\

Ai
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Tabel 9.8 Metrotunnel -ongeval

li;I"-
Kans

lay-out
goede waterafvoer
enkelsporige tunnels
veilig baanontwerplbegrensde snelheid
compartimentering
preventie waterlekkage

Installatietechniek Iontsporingsbeveiliging
automatische treincontrole
technische verzekering tegen botsing treinen
noodremoverbrugginj:!;

Inventaris
Interne organisatie I

gebruik van de voertuigen
en gebruik

Effect

Hulpverlenende
diensten
Planologie
Bouwkunde
Installatietechniek

Inventaris

Interne organisatie
en gebruik

Hulpverlenende
diensten

140

ventilatie
onderdruk in tunnel (0,01 tot 1 atmosfeer)
communicatie(middelen)
goede communicatiesystemen
voor communicatie tussen oppervlak en ondergrondse
ruimten lijken 'millimeter-radiogolven' het meest
bruikbare alternatief
gebruik van kabels als transmissielijn in praktijk meest

1

148 !
effectief !
radiosysteem in metro waarmee verkeersleiding
mededelingen kan doen
directe lijn naar hulpverlenende diensten
overi
machinist heeft indicatie over wat met treindeel achter 86 i
hem ebeurt !
mogelijkheden om zwaar materiaal snel te verplaatsen 107 !
compartimentering
metrostellen luchtdicht Lv.m. onderdruk in tunnel
bedrijfshulpverlening

.e;oed onderhoud materieel

bedrijfsdeskundige naar commandopost
hulpverlenende dienst
ontruiming/redding
goede rampbestrijdingsplannen + oefening

zuurstofmaskers in metrostellen
in geval van ongevalluchtdruk snel op peil brengen
communicatieJvoorlichting
goede begeleiding + informatie hulpverlenende
diensten
goede communicatie tussen bestuurder en
verkeersleiding
optreden

goede aanvalsplannen
goede regeling opvang en behandeling gewonden

oefenen brandweer op object

~
116 !
116 i

1751
Illi
~
2! 116!

1161

2!

180 !

M
A
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M
M
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MJA
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Tabel 9.9 Publieksfunctie - ongeval

.-..
Kans

Effect

Installatietechniek
Inventaris
Interne organisatie
en gebruik
Hulpverlenende
diensten
Planologie
Bouwkunde
Installatietecbniek

constructie
ODbodem voldoende ruimte tussen metro en Perron 991

detectie
videobewakin~
noodverlichtin
noodverlichtin

~

-communicatie(middelen)
voor communicatie tussen oppervlak en ondergrondse
ruimten lijken 'millimeter-radiogolven' bet meest
bruikbare alternatief
gebruik van kabels als transmissielijn in praktijk meest 148!
e~c~f i

oede omroepinstallatie 175 !
directe verbindingen met controlecentrum 175

1

intercoms 99 i

99j 175!

175 i

1481

Inventaris
Interne organisatie

I
gebruik van het object

en gebruik

Hulpverlenende
diensten

sleutelkluis 2!

[illl8l!ii[[[i[,!

M1

M1M1

Mi

J
AI
Mi
M1
M1

E1
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Tabel 9.10 Arbeid-/opslagfunctie . ongeval--IKans ~
Bouwkunde
Installatietechniek
Inventaris
Interne organisatie
en gebruik
Hulpverlenende
diensten
Planologie
Bouwkunde
Installatietechniek

Effect

Inventaris
Interne organisatie
en gebruik
Hulpverlenende
diensten

142

communicatie(middelen)
voor communicatie tussen oppervlak en ondergrondse
ruimten lijken 'rnillimeter-radiogolven' het meest
bruikbare alternatief
gebruik van kabels als transrnissielijn in praktijk meest 1481
effectief ~

1481

:!:I:!:_:'

J
AI



Tabel9.1l Wegtunnel (tietslvoetganger) -sociale onveiligheid

~-"'''"''~
Planologie

Kans

Bouwkunde

Installatietechniek

bouwkundig
waar mogelijk bouw vennijden
verkeerskundig
op stille uren alternatieven beschikbaar stellen
lay-out
verbetering uitzicht en overzichtelijkheid (bij
uitgangen)
indien roltrappen dan meerdere
vennijden verkeersonveilige situaties
visueel contact met ander verkeer
materialen
gebruik duurzame materialen
bij de ingang veel glas
aankleding
fleuriger kleurri ike tunnels
lichte wanden
detectie
camera's
verlichting
goede verlichting (ook toegangen)

communicatie
noodknoooen

Inventaris
Interne organisatie rtc;;;icht
en gebruik

Hulpverlenende
diensten

Effect Planologie
Bouwkunde
Installatietechniek
Inventaris
Interne organisatie
en gebruik
Hulpverlenende
diensten

sociale controle
gebruik
goed onderhoud
opvoeding
verbetering verkeersmentaliteit
optreden

formeel toezicht(politie e.d.)

162 j

1621

;:--:;;@]~

A

A

901160
r

1611AI AI A

161
i901
16211901

161
156 !

1601
156 i

90 i 156 i

A
Ai
AlA

A
M

A
M

AiM

90 i 1561160
I

A jM !A
161 i 162 i A i A i

156 i M

160 i 16111621 E i A j A

161 i 162i

90 ~

90j

Ai A

A

A

143



Tabel 9.12 Treintunnel - sociale onveUigheid

~BBI..........

Effect

In de literatuur zijn geen gegevens gevonden over dit soort bouwwerken in combinatie met de genoemde bedreiging
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Tabel 9.13 Metrotunnel - sociale onveiligheid

detectie
cameratoezichtin metroriituie:en 69 i AI

Inventaris
Interne organisatie ~cht
en gebruik

Effect

Hulpverlenende
diensten
Planologie
Bouwkunde
Insta11atietechniek
Inventaris
Interne organisatie
en gebruik
Hulpverlenende
diensten

in- en uitgangscontrole
aanwezigheid (extra) personeel

121 i i A i
4[ 25[ 69 A !E 1A

1211 1 A i i
251 1 E i
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Tabel 9.14 Publieksfunctie -sociale onveiligheid

Kans

Bouwkunde

Insuularietechmek

-bouwkundi2
uitgangen uitkomen in (subjecrief) veilig gebied
met op een achterafgelegen plaats situeren
aanpassing bebouwde omgeving
omgeving mede in beschouwin1!:nemen
verkeerskundig
alternarieve routemogelijkheden
lay-out
goed ontwerp
bij ontwerp invoeren van passieve
beveiligingsmaatregelen
overzichtelijke en herkenbare ruimtelijke structuur

beperking aanuu pilaren, meubilair en andere
obstakels
vermijden van onheilspellende plekken en hoeken
visuele verbinding tussen binnen- en buitenomgevine:
geen directe roltrap vanuit starionshal naar Derrons
(bekledin2s)materialen
zorg voor een warm gevoel om associaries met koude
vochrige ondergrondse ruimtes te vermiiden
vriendelijker aanzien
goede kleurstelling
maximaal gebruik van glas
detectie
camerasystemen

videobewaking perrons(NZ-lijn)
camera's in combinarie met andere maatregelen
(verlichring, personeel, omroepinstallarie)
ventilatie
rook- en warmteafvoerinsuularie
zorg voor frisse lucht en thermisch comfort
verlichtin2
vandalismebestendige verlichring
goede verlichring

noodverlichtin2lbewe2Wi.jzerin2
zorg voor duidelijke wegwijzers, tekens en kaarten
communicatie(middelen)

oede commumcaries stemen
nood intercoms in metrostarions

aanbrengen noodknoDoon
overi2
automarische draaihekjes

Inventaris
Interne organisarie Itoezicht
en gebruik
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perrons alleen toegankelijk met geldig kaartje
fysieke aanwezigheid van een bewakingsdienst
goed zichtbare TV -camerabewaking bij wachtruimte
in- en uitstapsluis parkeergarage
tegengaan aanwezigheid dru1!:sverslaafden

in- en uit1!:an1!:scontrole

..I[i[iji[[:1.~[I1.Il\I.IJ:1

100 ~

l~
§2j

121

100 :

A
A
A
A

A

w 27: 921A iA lA
11i i E

7 i 25 i 100 A !E iA
108 i 162 \ A iA \
1381 1 M

l~
lli

141~

~
illl
~
138 ~

60! 87!
153 1162 ~

I I

141:,
lli
27\

A
A
A

A

A
A
M

991A iM 1M
E :Ai

I I

A
E

A
A

1001 ; A
11! 27! 100 A !A i A

108 ! 115 ! 138 Ai A !M
162~ 163 i A :A ~

27 :
27: 60:
69: 99:
25: 87:

141

141:
101:

1011

A

~
~
E :A

A

A
M
M

1~ 162i IA 1A .
31: 121: 153 A iA :E



Tabe19.14 Publieksfunctie . sociale onveiligheid (vervolg)

li,iIBl18;ri.illi__iII__.
Interne organisatie Itoezicht (vervolg)
en gebruik

Kans

4i 25i 92 A!E iE
121 i 153 ! A j E !
39! i Ai

aanwezigheid personeellcontrole

meer sociale controle
.ebruik van het object

goed en regelmatig onderhoud 31
~

87 i 92
100! 108 ! 162

ill
illJ
138 j 153 !

A !MiE
A!A!A
~
MJ
MiE!

27 ! A!

19j
60 ! 162!

£j
AlA!

10 i 108 !
~
l1i

A!A!

~
EI

Hulpverlenende
diensten
Planologie
Bouwlcunde
Installatietechniek
Inventaris
Interne organisatie
en gebruik
Hulpverlenende
diensten

Effect
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Tabel 9.15 Arbeid-/opslagfunctie - sociale onveiligheid

Installatietechniek

Inventaris
Interne organisatie I toezicht
en gebruik

Effect

Hulpverlenende
diensten
Planologie
Bouwkunde
Installatietechniek
Inventaris
Interne organisatie
en gebruik
Hulpverlenende
diensten
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11 i-271
!22.l
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271

271

~
1771

27
i

101 i

27 !
271

271

271

ill
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A 1A 1
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Tabel 9.16 Wegtunnel - terrorismelcriminaliteit

Effect

In de literatuur zijn geen gegevens gevonden over dit soort bouwwerken in combinatie met de genoemde bedreiging
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Tabel 9.17 Treintunnel -terrorismelcriminaliteit

Effect

In de literatuur zijn geen gegevens gevonden over dit soort bouwwerken in combinatie met de genoemde bedreiging
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Tabe19.18 Metrotunnel- terrorismelcriminaliteit

[1~.H~""'""':'I;~~fJ
Kans Planolo ie

Bouwkunde
Installatietechniek
Inventaris
Interne organisatie
en gebruik
Hulpverlenende
diensten
Planologie
Bouwkunde
Installatietechniek
Inventaris
Interne organisatie
en gebruik
Hulpverlenende
diensten

~!1!~!!!11

Effect

In de literatuur zijn geen gegevens gevonden over dit soort bouwwerken in combinatie met de genoemde bedreiging
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iIDIII.:~:I..IB~::1:!1!_'f_.I1;m::!!;!!IIII.II!I!~
Kans Planologie i I I I

Bouwkunde lay-out
verminderenplekkenwaarbommenkunnenworden 921 AIgeplaatst
planningen ontwerpdat snel politieingrijpenmogelijk 921 AImaakt
good overzicht op omgeving 92 I AI
uitgangen gemakkelijk te controleren 24! 92 [ A 1A [

Installatietechniek detectie
constant toozicht/videobewaking 81 [ 921 99 M1A[M
inbraakdetectie 81 i M!
detectiepoorties bezoekers/personeel 241 A!
communicatie
good communicatiesysteem 92 [ Ai

Inventaris
Interne organisatie toezicht
en gebruik

regelmatig patrouilleren door opgeleid personeel 92[ A1
meer patrouillerondes 241 AI
extern veiligheidsbedrijf inzetten 241 A~
controlerenlbeperken bagage 241 Ai
veiligheidsaanwiizingen metropersoneel 241164 [ A [A [
strengere nonnen in verband met "kleine criminaliteit" 921 AI
om de "grote" te voorkomen
eebruik
constant schoonhouden stations 92 [ A[
verwiideren vuilnisbakken 24i Ai
sluiting parkeergarage 241 A[
communicatielvoorlichtine
regelmatig waarschuwen passagiers geen bagage 921 AIonbeheerd achter te laten
overie
opstoppingen en wachttiiden voorkomen 92 i Ai
concentraties mag niet te hoog (zakkemollen) en niet 921 AIlaag (tasjesroof) zijn

Hulpverlenende organisatie
diensten

pennanente politiepost bij ingang 24! Ai
Effect Planologie

Bouwkunde vluchtweeen
goode vluchtwegen 921 Ai

Installatietechniek communicatie
good functionerende omroopinstallatie 921 Ai

Inventaris
Interne organisatie ontruimingfredding
en gebruik

good geoofend evacuatieplan 241 921 A 1A 1
goode alarmprocedure 241 Ai
communicatielvoorlichtine
goode communicatie 241 Ai
overie
pennanent verbeteren hulpmiddelen en 24! Aiveiligheidsmaatregelen

Tabel 9.19 Publieksfunctie - terrorismelcriminaliteit
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24t
; IA

~164
t

1 A

164! A
164~ E
164

t

A

164! E
24~ A
241 A

Tabe19.19 Publieksfunctie -terrorismelcriminaliteit (vervolg)

Ir~1!;;rHcl;:rl;:;~d;""
diensten
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~731 i A

1761
i 1M

176 i 1M

Tabel 9.20 Arbeid-/opslagfunctie - terrorismelcriminaliteit

Installatietechniek

constructie
fysiek obstakels om te voorkomen dat met zwaar
materiaal doelwit wordt bereikt
afscbermen 'kritieke' installaties
specificaties voor be!!lazin
detectie

esloten TV-circuit
inbraakdetectie
metaaldetectors

Inventaris
Interne organisatie I toezicht
en gebruik

Effect

Hulpverlenende
diensten
Planologie
Bouwkunde

Installatietechniek

Inventaris

Interne organisatie
en gebruik
Hulpverlenende
diensten
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73~
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10 BEVINDINGEN

De realisatie van steeds grotere ondergrondse gebouwencomplexen en de aanleg van steeds langere tunnels is de meest
opvallende ontwikkeling.
De meeste publicaties betreffen tunnels en metrostations. Aan opslaggebouwen wordt niet of nauwelijks aandacht
geschonken. Ook werd er weinig gevonden over andere publieksgebouwen dan metrostations en parkeergarages.
In de literatuur over veiligheid in ondergrondse gebouwen wordt in de eerste plaats brand als belangrijkste bedreiging
genoemd. Bij brand ontstaat het grootste risico voor de gebruikers van het gebouw. Voor het bepalen van het
veiligheidsniveau wordt bij alle soorten gebouwen uitgegaan van of rekening gehouden met de gevolgen van brand. Aan
ongevallen zonder brand wordt naar verhouding weinig aandacht geschonken.
Sociale onveiligheid wordt vooral genoemd bij publieksgebouwen zoals metrostations en parkeergarages en bij fiets- of
voetgangerstunnels. Hierbij spelen objectieve onveiligheid zoals criminaliteit en overlast, en subjectieve gevoelens van
onveiligheid een belangrijke rol.
Terrorisme vormt vooral een bedreiging in gemakkelijk toegankelijke metrostations en parkeergarages.

De gebruikte uitgangspunten en doelstellingen bij de beveiliging van het ondergrondse bouwwerk zijn voor zover ze
worden genoemd, zeer algemeen. Het risico voor een individuele tunnelgebruiker macht bijvoorbeeld bij de
Storebaeltttunnel, niet groter zijn dan het risico van het reizen over land.
Voor een aantal tunnels worden grenswaarden aangegeven voor de temperatuur, rookdichtheid en concentratie van
giftige gassen. Deze grenswaarden worden gehanteerd bij de berekening van veilige vluchtwegen en het bepalen van de
normatieve ontruimingsduur.
Bij de bouw van nieuwe ondergrondse complexen wordt steeds vaker risico-analyse toegepast om te bepalen hoe en met
welke middelen het gewenste niveau van veiligheid moet worden bereikt. Hierbij worden verschillende scenario's
onderzocht. Bij de beschrijving van enkele nieuwe projecten wordt er in de literatuur speciale aandacht aan besteed.

Veiligheidsmaatregelen moeten in de ontwerpfase met alle betrokkenen worden besproken, zodat de vereiste mate van
veiligheid reeds in de beginfase van de bouw kan worden gegarandeerd. Als in een later stadium maatregelen moeten
worden genomen, zal dit vaak grote investeringen vergen. Dit geldt tevens voor die maatregelen die in het
architectonisch ontwerp toegepast worden om het imago van het ondergrondse bouwwerk te verbeteren.

In de hoofdstukken drie tot en met vijf worden de maatregelen uitgebreid beschreven. In hoofdstuk negen worden deze
maatregelen in matrixvorm kort samengevat.
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BIJLAGE A ZOEKVERANTWOORDING

In dit literatuurrapport is conform de opdracht gezocht in een aantal be standen naar literatuur op het gebied van
veiligheid in ondergrondse ruimten.
Gezocht is in openbare bronnen bij de bibliotheek van ministerie van Binnenlandse Zaken en de daar raadpleegbare
bestanden, in bestanden van de TO-Delft en op Internet.
Hieronder voIgt een overzicht van de per be stand gestelde zoekvragen en het daarmee gevonden aantal publicaties.

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken geraadpleegde be standen:

mIS, het bibliothecair infonnatiesysteem van BiZa
Gezocht op:
ondergrondse and gebouwen -> 43 documenten
tunnel or tunnels -> 212 documenten
pijpleiding* -> 145 documenten
riole* or riool -> 35 documenten
(discoth* or theate* or biosco* or schouwbur* or recreatiecentr* or winkel* or warenhui* or horecabedrij* or hotel* or
motel* or club* or pension* or restaurant* or cafe* or gok* or station* or congresgebou* or parkeergarage*) and
[ondergrond* or (onder de grond)] -> 41 documenten
metro* -> 188 documenten
(opslag* or bunker* or magazijn* or ruimten or hallen or meldkamer* or centrale meldpost* or alarmcentral* or
bibliothe* or archie*) and [ondergrond* or (onder de grond) or tunnel*] => 48 documenten
kelder* -> 38 documenten
mijnen -> 15 documenten

Infonnatierijk, een CD-ROM met de bestanden van verschillende ministeries, waarvan de onderstaande zijn
geraadpleegd.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Gezocht op:
(ondergronds* of parkeer* of kelder*) en (veiligheid of beveiliging* of risico* of onveiligheid of veiligheidsrisico*) ->
7 documenten
(criminalitieit of brand of brandg* of brandb* of disaster* of rampen *) en (ondergro* of tunnel * of metro* of
parkeergar*) -> 32 documenten
(pijpleiding* of buizentransport*) en (veiligheid of beveiliging* of risico* of onveiligheid of veiligheidsrisico*) ==>8
documenten

Verkeer en Waterstaat
Gezocht op:
Tunnel* en (veiligheid of onveiligheid ofbeveiliging) -> 18 documenten
(criminaliteit of brandb* of brandg* of disaster* of rampen*) en (ondergrond* of metro* of tunnel of tunnels of
parkeergar*) ==>33 documenten
(metro of station of stations of kelder*) en veiligheid* -> 27 documenten
(pijpleidingen ) en (veiligheid of beveiliging of onveiligheid of veiligheidsrisico*) ==>20 documenten
In "Onderwerp": Ondergrondse transportnetten -> 123 documenten.

VROM
Gezocht op :
(ondergronds of ondergrondse) en (veiligheid of beveiliging* of risico* of onveiligheid of veiligheidsrisico*) -> 34
documenten
(criminalitieit of brand of brandg* of brandb* of disaster* of rampen *) en (ondergro* of tunnel * of metro* of
parkeergar*) ==>28 documenten
(tunnel* of metro* of pijpleiding*) en (veiligheid of beveiliging* of risico* of onveiligheid of veiligheidsrisico*) -> 13
documenten
(parkeer* of kelder*) en (veiligheid of beveiliging* of risico* of onveiligheid of veiligheidsrisico*) -> 12 documenten

Bij het Ministerie van Justitie is in de documentatie van de Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering gezocht
op:
ondergronds* -> 35 documenten
Bij het Ministerie van Justitie is bij het WODC gezocht op:
ondergronds of underground of metro of parkeergarages -> 45 documenten
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Geraadpleegde bestanden op CD-Rom bij de TO-Delft:

ICONDA
Gezocht op:
tunnel* and safe* and building -> 107 documenten
tunnel* and safe* and prevention -> 67 documenten
underground* and safe* and building -> 104 documenten
underground* and disaster -> 17 documenten
underground* and crim* -> 4 documenten
subsurface and safe* -> 10 documenten
subsurface and disaster -> 1 document
subway and safe* -> 22 documenten
earth-covered -> 17 documenten

RSWB
Gezocht op:
tunnel and safe* -> 238 documenten
tunnel and fire* -> 109 documenten
tunnel and disaster -> 15 documenten
tunnel and crim* -> 3 documenten
underground and safe* -> 83 documenten
underground and ftre* -> 28 documenten
underground and disaster -> 8 documenten
underground and crim * -> 5 documenten
sewerage and safe* -> 22 documenten
subsurface "">13 documenten

Compendex
Gezocht op:
(fire* or terror* or crim* or disaster*) and (subsoil or subterranean or underground* or subsurface or tunnel or sewer or
station) -> 479 documenten
safe* and (ftre* or terror* or crim* or disaster*) and (subsoil or subterranean or underground* or subsurface or tunnel or
sewer or station) -> 201 documenten

Social Science Citation Index 1996
Gezocht op:
(safe* or fire* or terror* or crim* or disaster*) and (subsoil or subterranean or underground* or subsurface or tunnel or
sewer or station) -> 3 documenten

NTIS 1995
Gezocht op:
(safe* or fire* or terror* or crim* or disaster*) and (subsoil or subterranean or underground* or subsurface or tunnel or
sewer or station) -> 75 documenten

NTIS 1990-1994
Gezocht op:
(safe* or fire* or terror* or crim* or disaster*) and (subsoil or subterranean or underground* or subsurface or tunnel or
sewer or station) -> 200 documenten

Internet
Met verschillende zoekmachines zoals Alta Vista, Hotbot en Yahoo is gezocht op verschillende combinaties van
woorden. Zoeken op Internet is anders dan het zoeken in een modaalliteratuurbestand. Het aantal treffers loopt al snel in
de duizenden en selectie daaruit is tijdrovend en weinig effIcient.
Toch is een aantal geschikte documenten gevonden, vooral bij sites van overheidsinstellingen en onderzoeksinstituten.

De literatuurrecherche is afgesloten in mei 1997. Incidenteel zijn nog enkele publicaties die na deze datum bij de
afdeling Documentatie en Bibliotheek van het ministerie van BiZa arriveerden in de literatuurlijst opgenomen.
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BULAGE B OVERZICHT VAN MAATREGELEN NAAR GEBRUIK VAN HET
GEBOUW

Unattended . Ultra-high-voltage power cable
. Gas conduit pipe
. Industrial water-supply pipe
. Oil storage
. Ultra-high-voltage substation
. Gas reservoir (LPG, LNG, gas)
. Oil refinery tank
. Hot-and-cold-water supply facilities
. Regional water drainage system. Parking space (unattended equipment). Cold storage, store
. Trunk room
. Information-processing center. Printing and publishing facilities
. Food-processing, etc.

Attended Specified
Personnel

Unspecified
masses

. Disaster prevention center

. Parking space (underground passage
type)

. Sports and health-care-related facilities

. Concert hall

. Trade fairs, etc.
Bron:Tunnelingan UndergroundSpaceTechnology Volume5, Nr. 3,1990, p. 251-253
[110].

Underground space support
Underground water
Maintenance of interior, equipment
Fire and explosion prevention
Unattended surveillance technology
(deformation of constuction,
underground water, ventilation,
leakage of gases, fire, explosion,
etc.)

(5) Safety measures for maintenance
rsonnel

(1) to (4), same as unattended utilization
(5) Surveillance technology (both

unmanned and manned);
deformation of construction,
underground water, ventilation,
leakage oaf gases, fire, explosion

(6) Underground space environment
(ventilation, etc.)

(7) Safety for workers, maintenance
personnel (man location, shelter,
evacuation)

(1) to (7), same as unattended utilization,
specified personnel utilization

(8) Safety measures for unspecified
masses (man location, shelter,
evacuation, panic measures)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)



Ventilation

Fire and explosion
prevention

Ventilation measures
inside large-scale
underground space

Oxygen-consuming
bacteria

Gases generated inside
the space

Measures for heat exhaust

Fire prevention

Explosion prevention

Ventilation distribution
technology

Ventilation for
maintenance oersonnel

Methane gas disposal

Gas fusion generation
Utilization of exhaust
heat
Detection and alarm
technology
Characteristics of fIre

Evaluation of
inflammability of
materials
Space shelter technology

Fire extinguishing
technology

Natural ventilation

Use of oxygen respirator

Mass ventilation

. Explosion-proof machinery and
equipment

. Application of coal mine methane gas
measures

Diffusion by ventilation
Heat pipe

Detection and alarm system using various
sensors
Characteristics features of fire in
underground mines

TIS inflammability testing method

Fire prevention standards in building
construction

Gas leakage

I I Bomb blast pressure I
Bron: Tunneling an Underground Space Technology Volume 5, Nr. 3,1990, p. 251-253
[110].

. Prediction of ventilation inside large-scale spaces. Forced ventilation technology inside large-scale

soaces

> Relational data for evaluating the environment and
the speed of oxygen consumption

> Bacteria removal technolo

0 Gas fusion prediction technology
0 Energy savingventilationcontroltechnology

. Fiber optic detection and alarm system

. Characteristic nature of fIre in confmed space
(combustibility, effect to ventilation characteristics
of resulting gases)

0 Combustion evealuation of materials

. Method of fIre shelter in case of fIre in a large-scale
space

> Development of fIre fIghting robot

> Preventive devices for chain reactive exolosion



Comfort

Underground
environmental
measures

Sanatation

Evacuation

Knowledge about
rsonnel

In case of disaster Measures for extreme
disasters

Communication
Multiple
communication

Disaster prediction

Disaster grasping
General measures

I
technolo,
Human element

TIlumination

Noise
Air purification and
maintenance technology

Dust removal
Moisture prevention
Evacuation route
Evacuation instruction

Man location

Shelter

Panic measures

Fiber optics solar daylighting system

Acoustic design technology for theaters

Mass ventilation

Active carbon
Technology for removal of hazardous
substances such as radon

> Artificial sunlight
> Underground space illumination technolog
0 Low-frequency sound cancellation technology
. Hazardous odor removal technology (bacteria removal, odor

filter, deodorizing technology)

> Hvdrocarbon, carbonic acid gas, volatile substasnces, etc.

0 Evacuation route dis la and indicator
Application of coal miners entry/exit system. Man location grasping system for unspecified masses

Throroughgoing information conveyance
system

Under normal conditions ICommunication by telephone, ITV, UHF

During disaster

Human error

Multiple security
systems

Bron: Tunneling an Underground Space Technology Volume 5, Nr. 3,1990, p. 251-253
[110].

. Design and manufactoring technology for shelter during extreme
disasters

0 Survival system in confmed space
. Prediction of panic behavior patterns and measures to control

panic behavior
0 Understanding behavior patterns in oanic situations

0 Multiple communication system
. Prediction and evaluation technology for disasters
. Prediction of disaster expansion
. Information processing technology for disasters



BULAGE C OVERZICHT VAN VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN DE
DROGDENTUNNEL

De Drogdentunnel vormt een 4 km lange verbinding tussen Zweden en Denemarken met 2 autotunnels met service tunnel
en twee treintunnels. De tunnel moet omstreeks 2000 klaar zijn. De hieronder genoemde maatregelen geven een goed
overzicht van de verschillende aspecten waaraan bij het nemen van veiligheidsmaatregelen moet worden gedacht en hoe
die in de praktijk worden toegepast.

Bouwkunde
Vluchtwegen
- De vluchtwegen zijn duidelijk gemarkeerd zodat de tunnelgebruikers in noodgevallen een veilige plaats kunnen

bereiken.
- Deuren in de vluchtroute zijn minimaal 2.10 meter hoog en minimaal1.20 meter breed.
- Om de 150 meter zijn nooddeuren geplaatst tussen de autotunnels en de servicetunnel.
- Om de 75 meter zijn nooddeuren aangebracht tussen beide spoortunnels.
- Vluchten uit de autotunnel kan athankelijk van de omstandigheden via de autotunnel zelf of via de servicetunnel.
- Vluchten uit de treintunnel geschiedt via de nooddeuren, door de andere treintunnel waar alle treinverkeer moet zijn

stilgelegd.
- De passagiers moeten na een ongeval in de autotunnel binnen 3 tot 4 minuten uit de tunnelontvlucht zijn.
- De reddingsvoertuigen kunnen in een rijrichting tegengesteld aan de richting van het wegverkeer komen aanrijden (via

de niet-ongevals autotunnel).
- Hulpverleningsploegen door de nooddeuren naar de ongevalstunnel. [50].

Installatietechniek
Automatische blusinstallaties

- AIleen onbemensde technische ruimten zullen worden voorzien van automatische brandmeidinstallaties.
Blusmiddelen en voorzieningen

- De tunnelplafonds en de bovenzijde van de tunnelmuren zijn beschermd met een brandwerende laag.
- In de weg- en spoortunnels zijn geen sprinkierinstallaties gei:nstalleerd, omdat sprinklers rook naar beneden kan

drijven, wat leidt tot een slechte zichtbaarheid en slechte luchtkwaliteit. Dit brengt de evacuatie en reddingsakties in
gevaar. Het belangrijkste doel van een sprinkierinstallatie zou de bescherming zijn van de bouwconstructie van de
tunnel; hier wordt al voor gezorgd door middel van de brandwerende bekleding.

- Bij de deuren naar de centrale vlucht/onderhoudsgang tussen de 2 autotunnels worden op afstanden van 150 meter
brandkranen geplaatst, die geschikt zijn voor Deense en Zweedse brandslangen.

- In de tunnelbuizen van de autowegtunnel worden iedere 100 meter verlichte "emergency" -panelen geplaatst. Deze
panelen bevatten een noodtelefoon, een drukknop voor brandalarmering en een draagbare brandblusser. [50].

Ventilatie
- De ventiiatie-installatie kan bij brand worden gebruikt om rook af te zuigen en zuurstof aan te voeren om te

voorkomen dat onverbrande gassen zich ophopen en een explosierisico vormen. De ventilatoren kunnen rninstens een
uur blijven werken bij een temperatuur van 250 graden Celsius.

- In de spoor- en wegtunnels wordt in de lengterichting geventileerd door "jet fans", zodat er ook bij weinig of stilstaand
verkeer voldoendeventilatie is.

- De zichtbaarheid in de tunnels (rook, uitlaatgassen), de concentratie van koolmonoxide en stikstofoxides in de tunnel
wordt voortdurend gemeten; de ventilatie wordt aangepast aan deze meetresultaten.

- In de servicetunnel tussen de twee autowegtunnels heerst een constante overdruk. [50].
Energievoorziening
- Electriciteitsvoorziening, beheers- en communicatiesystemen zijn onderverdeeld in aparte en onathankelijke eenheden.

Het uitvallen van een onderdeel heeft geen invloed op de werking van de rest.
- De electriciteitsvoorziening verloopt via een ringleiding, diezowel vanuit het Zweedse als Deense hoogspanningsnet

kan worden gevoed. Electriciteitsuitval gebeurt alleen bij tenminste twee opeenvolgende storingen.
- AIle energiegebruikende systemen van de tunnel (beheerssysteem, verbindingen, alarm- en bewakingssystemen,

verlichting vluchtwegen, tunnelverlichting) hebben een noodvoorziening via accu back-up.
- De hoofd-electriciteitskabels zijn gei:nstalleerd in de onderhoudstunnel, zodat ze niet worden aangetast door de

omstandigheden in de autotunnels en spoorwegtunnels.
- Kabels die lopen van de onderhoudsgalerij naar de auto- of spoortunnelliggen in kabelgoten
- Branduitbreiding van de ene naar de andere ruimte via de kabels is onmogelijk. [50].
Verlichting
- Verwijsborden naar uitgangen worden verlicht
- Vluchtwegen hebben verlichte vloeren
- De verlichting in de spoortunnels wordt bij noodgevallen automatisch aangezet (is normaal uitgeschakeld)
- De verlichting van de autotunnel wordt automatisch aangepast aan de verkeersdrukte en de lichtsterkte buiten.
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-De verlichtingsterkte wordt op de plaats van het ongeval automatisch verhoogd
-Als een trein langer in de tunnel aanwezig is dan normaal wordt de alarmsignalering geactiveerd.
-Het alarm kan worden gebruikt voor het automatisch inschakelen van de verlichting. [50].
Communicatie(middelen)
- Om de 100 meter zijn in de verkeerstunnels noodtelefoons in de panelen voor noodgevallen geplaatst.
- In de spoortunnels zijn om de 100 meter noodtelefoons geplaatst bij de nooddeuren.
- Zendkabels ten behoeve van radiocommunicatie door treinmachinisten, politie, ambulances, brandweer en

reddingsteams. [50].
Overig
Afwatering
- Het wegdek van de autotunnels ligt onder een helling van 2% naar de buitenrand van de rijbaan. Het water loopt

hiernaar toe en wordt opgevangen in een afwateringspijp; inlaten om de 50 meter.
- De autowegtunnels en de spoorwegtunnels hebben gescheiden pompputten.
- Onder de vluchtgalerij tussen de twee autotunnels lopen pijpleidingen voor het wegpompen van afvalwater en voor

bluswater voor de brandweer. [50].
Verkeerscontrole
- Alle technische installaties voor verlichting, ventilatie en afwatering worden bewaakt en geregeld met behulp van het

beheerssysteem SCADA (Supervision, Control And Data Acquisition).
- Het SCADA-systeem bewaakt ook het verkeer met behulp van verkeersmelders in de tunnel, diverse berichten-

signalen, (verkeers)barrieres bij de tunnelingangen op afstand te bedienen, verkeerslichten, TV-camera's en
monitoren.

- Bij extra druk verkeer kan direct de noodzakelijke verkeersregulering worden gestart. [50].
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